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Arkivets generalforsamling 17. marts 2015 
I sin formandsberetning kom Erling Trads blandt andet ind på det gode samarbejde, der havde 
været med Øster Hornum Skoles ledelse i forbindelse med bygningens renovering og udtrykte 
glæde ved resultatet, der for Arkivets vedkommende består i nye vinduer og en lys og tilta-
lende facade. Endvidere kom Erling Trads ind på at Arkivets computere er blevet udskiftet 
med tidssvarende maskineri, der gør, at der kan sættes fuld gang i omregistrering af de om-
kring 14.000 billeder og de mange hyldemeter arkivalier, Arkivet er i besiddelse af. Denne 
nyregistrering vil indebære, at samlingen med tiden vil kunne ses på det landsdækkende Ar-
kiv.dk. 
 
Arkivet har, trods midlertidig lukning i foråret på grund af bygningsrenoveringen, haft et me-
get udadrettet år med flere arrangementer i lokalsamfund, besøg af foreninger, afholdelse af 
slægtsforskningskursus og udgivelse af de obligatoriske to udgaver af medlemsbladet ”Ha-
nen”, som fik stor ros. 
 
Efter selve generalforsamlingen fortalte amatørarkæolog René Skjødt suppleret af Søren Lund 
Thomsen om det store bronzealderfund, de gjorde i 2014 nær Gammel Skørping og om det 
nære samarbejde ”detektorfolket” har med den professionelle museumsverden. 
 
Ekstramateriale til medlemmer 
I Hanen nr. 79 kunne Søren Peter Sørensens fortælling om 9. april 1940 læses. Den fortælling 
har pensioneret major og lokalhistoriker Allan Huglstad fra Vordingborg gennemlæst og kon-
fereret med Vordingborg Kasernes arkiver. Alle kommentarer er indføjet i den oprindelige 
tekst, som kan læses på Arkivet hjemmeside af medlemmer med log in til denne. Det er lære-
rigt at se hvad der er husket (og tænkt) mange år efter sammenholdt med hvad arkivalierne 
fortæller. 
 
Ny bog om billedhuggeren Anders Bundgaard 
”Det er dejligt at leve” er titlen på en bog skrevet af Lars Ringborg, Rebildcenteret, som 
Thingbæk Kalkminer er en del af, og hvor en stor del af Anders Bundgaards arbejder er ud-
stillet. Bogen er rigt illustreret og fortæller i brede træk om Anders Bundgaards liv og kunst-
neriske udvikling. Bundgaards kendteste værk er nok Gefionspringvandet i København og for 
nordjyder ”Kimbrertyren” i Aalborg. På Aarestrup Kirkegård ses fra hans hånd forældrenes 
gravsten, og på kirkegården i Gravlev ses Hedepigen, en figur han har udført i flere udgaver, 
placeret på hans egen grav.  
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