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Selv om arkivet ikke er et
museum, gemmer det også
på en hel del genstande
fra lokalområdet. Blandt
andet lerkarret, som er et
oldtidsfund, og et ur lavet i
træ fra Tjele Kommune.

viborg@viborgfolkeblad.dk

Tjele
Fredag 1. september
Ingen aktiviteter.

Lørdag 2. september
14.00: Start på lokalhistorisk byvandring fra Løvel Kirkes pplads.

Fint resultat hos
sparekasse
Med et overskud på 75 millioner
efter skat er halvårsresultatet
det bedste nogensinde.
Regnskab
Niels-Christian Jönsson
ncjo@viborgfolkeblad.dk

Skals: Den Jyske Sparekasse, der for nogle år siden fusionerede med Sparekassen
i Skals, præsenterede torsdag et rekord-resultat for
første halvår af 2017.
Det blev på 75 millioner
kroner efter skat – og er
det største i sparekassens
145 år lange historie.
Den Jyske Sparekasse, der
har hovedsæde i Grindsted,
har gennemlevet en udfordrende periode, hvor især
betydelige nedskrivninger
på sparekassens landbrugskunder har sat spor i resultaterne.
Også i første halvår af
2017 har der været store
nedskrivninger på udlån
og tilgodehavender – knap
60 mio.kr. – og derfor påpeger direktør Claus E. Petersen da også, at halvårsoverskuddet faktisk kunne have
været endnu større.
- Resultatet er otte mil-

lioner kroner bedre, end
vi forventede ved årets begyndelse og må samlet set
betegnes som tilfredsstillende. Sparekassens loyale
og hårdtarbejdende medarbejdere og deres gode
indsats i det daglige er en af
de væsentligste årsager til,
at vores indtjeningsmotor på trods af konkurrence, lav
rente og begrænset vækst i
vores lokalområder - er ganske velsmurt og kører i højt
gear, siger Claus E. Petersen.
Det stærke halvårsresultat er også medvirkende til,
at sparekassen har forbedret sin soliditet.
Kapitalprocenten er ved
halvåret 17,9, og det er historisk højt. Sparekassen
har dermed også øget sin
kapitalmæssige overdækning i forhold til alle lovmæssige krav. Det giver ledelsen grund til optimisme
omkring dens langsigtede
strategi om at blive omdannet til aktieselskab med efterfølgende børsnotering i
2019.

Lokalhistorisk byvandring
i Løvel
Gamle dage
Henning Mousten Nielsen
borgerreporter

Løvel: Lørdag den 2. september indbyder Lokalhistorisk arbejde i Løvel igen
alle interesserede til en historisk byvandring. Med
start kl. 14 fra kirkens Pplads gennemgår vi Tinggade og fortæller undervejs
om gårdenes og bygningernes tidligere ejere og formål.
Vi håber, at mange nye
og nyere Løvelboere vil benytte lejligheden til at lære
deres by bedre at kende og
blive klogere på, hvad vo-

res gamle landsby rummer
af historie. Målet er dog ikke alene nye Løvelborgere,
men alle fra området der
har lyst, og tidspunktet er
denne gang valgt, så ingen
børn skal tidlig op og i skole
dagen efter. De lokalhistoriske guider tager gerne imod
historiske bidrag og viden
fra deltagerne, så alle kan få
mest mulig ud af turen.
Byvandringen afsluttes
efter et par timer på Østergaard ved Pederstrupvej,
hvor Inga Jacobsen vil fortælle om stedet og er vært
ved en kop kaffe med tilbehør eller øl/sodavand.

Alt er ikke ved det
gamle på arkivet
Det lokalhistoriske arkiv i Ørum satser på en fremtid med
digitaliserede arkivalier og kontakt til endnu flere brugere.
Lokalhistorie

Jakob Thorup Thomsen
jako@viborgfolkeblad.dk

Ørum: Siden 1995 har Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv haft hjemme i Ørums
tidligere stationsbygning og
posthus på Tjelevej, men selv
om adressen er den sædvanlige, er alt ikke ved det gamle
på arkivet. Lokalerne er nemlig blevet forbedret ganske
betydeligt i løbet af det seneste års tid.
Arkivet har overtaget hele
den gamle stationsbygning
og har nu fået nye mødelokaler i den del af bygningen,
der senest har huset en køreskole. Et nye arkiv-lokale er
også kommet til, så arkivet
er rigtig godt rustet til fremtiden og har faktisk plads til
mange nye arkivalier.
- Vi har plads nok til langt
ud i fremtiden, og det er der
ikke mange arkiver, der kan
sige, konstaterer arkivleder
Jimmy Fisker.
Han er også relativt ny på
posten, idet han i vinter afløste de hidtidige arkivledere, Børge Kronborg og Svend
Haakon Jensen.
Som arkivleder har Jimmy
Fisker overtaget et lokalhistorisk arkiv, der har et godt
tag i områdets beboere. En
stor gruppe frivillige arbejder
med i arkivet, og bag arkivet
står også en aktiv lokalhistorisk forening, et arkivudvalg
med repræsentanter fra de
14 sogne, som udgør arkivets
arbejdsområde, og et bogselskab, der hvert andet år udgiver et nyt bind i den lokalhi-

storiske serie "Tjele på langs".
Et åbent hus arrangement i
foråret samlede 70 gæster,
og på den ugentlige åbningseftermiddag om mandagen
kommer der ofte otte-ti gæster for at benytte arkivet.

kerheds-mæssigt perspektiv,
fordi det sikrer, at arkivalierne ikke forsvinder for stedse,
hvis der skulle ske noget med
dem her på arkivet, siger Jimmy Fisker.

Facebook-side

Han håber, at arkivet om
halvandet år er kommet rigtig godt i gang med digitaliseringen. Arkivet tager hul på
processen i år, og hvor hurtigt det går, kommer an på
omfanget af frivillig arbejdskraft. Velux-fonden har bevilget penge til digitalisering
af lokalarkivernes materiale,
så arkivet i Ørum har mulighed for at søge fra denne
pulje.
- Vi kan ikke digitalisere
alt, men vi vil lave en prioritering af, hvad der er vigtigst.
I det hele taget lægger vi stor
vægt på at komme ud til offentligheden og synliggøre
os, siger Jimmy Fisker.
Blandt de mange arkivalier i Ørum er det, som man
på arkivet kalder for Riisagersamlingen. Helga og Knud
Erik Riisager har klippet alle
avisartikler med relation til
Tjele-området ud af Viborg
Stifts Folkeblad i cirka 40 år
og overdrog i 2013 samlingen til lokalhistorisk arkiv.
Disse arkivalier skal også omfattes af registreringen.
En stor del af arkivets brugere kommer for at finde oplysninger om deres slægt eller bestemte gårde, og næsten alle får et udbytte ud
af besøget. Aldersmæssigt
er der en bred spredning.
Blandt de nyeste brugere
har været en 16-årig pige, der
skulle have oplysninger om
transportvæsenet gennem
Hammershøj til en skoleop-

- Jeg går selv meget op i historie både lokalt og i et større
perspektiv, og jeg mener, at
den historie, vi kommer af,
har stor betydning for den
måde, vi opfatter os selv og
vores omverden på, siger
Jimmy Fisker.
Han vil gerne være med til
at fortælle omverdenen om,
hvad arkivet kan, og hvordan
man kan bruge det. Arkivet
har en udmærket hjemmeside, hvor man kan finde mange oplysninger om sognene i
det område, der tidligere hed
Tjele Kommune, men arkivet
skal til at have sin egen facebook-side for også at være tilgængelig ad den vej.
Til efteråret har man planer om at arrangere lokalhistoriske rundture i nogle
af lokalområdets landsbyer i
samarbejde med Ældre Sagen, men den helt store opgave, der forestår, er at arbejde videre med registreringen
af de mange arkivalier.
- Vi har omkring 10.000
billeder, som skal registreres
efter sogne og med emneoverskrifter i arkivernes datasystem, Arkibas, så vi kan
slå op, hvad vi har om et givent emne og præcis se, hvilken reol og i hvilket rum, det
står. Næste skridt bliver så at
få de vigtigste arkivalier digitaliseret, så man kan søge på dem og se dem fra sin
computer derhjemme. Det
er jo også vigtigt fra et sik-

Fondspenge

Jimmy Fisker foran den gamle stationsbygning i Ørum, som huser Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Jakob Thorup Thomsen
gave, og en 94-årig mand, der
gerne ville have noget at vide
om Rane Jonsen.
Den sidstnævnte var væbner for kong Erik Glipping og
fik en del af skylden for mordet på denne konge i 1286,
og Rane Jonsen har vist ikke meget med Tjele-området at gøre, men det lykkedes for arkiv-folkene at finde
frem til en, de kunne ringe til,
som kunne forsyne arkivgæsten med de nødvendige oplysninger.

Hjælp fra frivillige

Jimmy Fisker får selv løn for
fem timers arbejde om ugen
som arkivleder, og de timer
slår slet ikke til.
- Det er lysten og interessen, der driver værket og ikke pengene. Arbejdet griber
let om sig, men man skal også kunne begrænse sig. Uden
den store hjælp fra de frivillige og en aktiv bestyrelse kunne det slet ikke lade sig gøre,
siger Jimmy Fisker.

Jimmy Fisker foran en række fotografier af de skiftende kommunalbestyrelser i den daværende
Tjele Kommune. Selv om den gamle kommuner ikke eksisterer længere, er det stadig de gamle
kommunegrænser, der definerer arkivets arbejdsområde.

Det gamle skab fra Tjele-Vinge Sogneråd fortæller om en tid, da en kommunal administration ikke
fyldte så meget.

