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Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv 

 

Årsberetning 2016 
 

 

Tage Bach Schmidt bliver hentet på værkstedet, Åbyvej 100 i 

december 1983 i Kong Frederik IX Cadillac for at blive kørt til 

frokost med ligningskommissionen, som han var medlem af i 

næsten 25 år. 
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Tilvækst 

Arkivet har i 2016 modtaget 31 afleveringer, lidt færre en i fjor og desuden har afleveringerne 

været ret ”tynde”. 

Den mest interessante aflevering var et par billedalbums og nogle løse billeder fra familien Løchte, 

der i tre generationer havde Åby Tømmerhandel. Der var billeder fra hele opbygningen af 

tømmerhandlen der kort efter 2. Verdenskrig startede i et lille skur på den bare mark. Herfra 

stammer også forsidebilledet. 

Eller har der til dels været oprydning på harddisken og i skufferne, hvor der lå en del materiale der 

aldrig var nået frem til en registrering. 

 

 

Arbejdet 
 

Der er hovedsagelig blevet nyregistreret, og rettet billedregistreringer. De udadvendte aktiviteter har været 

begrænset til at lave udstillinger i montrerne og på skærmen. Den hårdeste nød at knække er derfor at få 

rettet op på mangelfulde registreringer, og gjort dem tilgængelige på Arkiv.dk. 

Der er fra Sammenslutningen af Lokalarkiver indgået en aftale med Copydan Kunst om betaling af 13 øre pr 

billede vi registrer i samlingen. Til gengæld kan vi bruge vores egne billeder frit, uden at risikere at blive 

afkrævet ufattelige erstatningssummer. 

 

I forbindelse med Arkibas 5 er der blevet tilknyttet et statistikmodul, således at vi har kunnet følge årets 

arbejde. 

Fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 er der sket følgende: 

Journalnumre oprettet: 31 

Oprettede arkivfonde: 14 

Registrerede billeder: 505 

Registrerede genstande: 4 

 

Arkiver  indeholder i alt: 

Registrerede billeder i alt: 4656 

Arkivfonde: 471 

Bøger: 580 

Film: 24 

 

Der er blevet lagt 543 timers arbejde i arkivet af 6 medarbejdere. 

 

Besøgstal 
 

Der er registreret 31 besøgende på arkivet, og der er besvaret 8 skriftlige henvendelser. Telefoniske 

henvendelser er ikke registreret, og desuden plejer de, der benytter sig af telefonen at blive om at 

rette skriftlig henvendelse i stedet for, for at sikre at vi få alle detaljer med. 
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Nyanskaffelser 
 

Der har ikke været foretaget større nyanskaffelse ud over arkivmateriale og en ny reol. 

 

Årets øvrige aktiviteter 
 

Foreningen og arkivet har ikke deltaget i Torvedagen 2016, idet vi skønnede at udbyttet ikke stod 

mål med anstrengelserne, men arkivet deltog i salg af kalendere i Kvickly ved juletid. 

Arkivlederne er i årets løb udtrådt af bestyrelse i Sammenslutningen af Lokalarkiver, men er stadig 

SLA’s repræsentant i Rigsarkivet Viborgs brugerråd og kasserer i Landsforeningen til Bevaring af 

Foto og Film.  

Han har været formand for Lokalarkiver i Østjylland i en 10-årig periode, men er netop her i lørdags 

trådt ud af bestyrelsen. 

Han er stadig formand for Støtteforeningen Århus Byarkiv. 

Efter at vestregionens medlem i Arkivudvalget for Århus kommune trak sig tilbage i foråret, har lederen som 

suppleant overtaget hans plads i udvalget. 

Arkivet har fået sin egen hjemmeside på adressen: www.aabyhojarkiv.dk. Her vil der løbende komme nyt fra 

arkivet, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål eller kommentarer til arkivet. 

 

Kommende aktiviteter 
 

Foruden de løbende rettelser af eksisterende registreringerne, nyregistringer og nedbringelse af 

materiale der venter på registrering, skal montrerne og skærmen i forhallen løbende opdateres. Det 

samme gælder hjemmesiden. 

Det er under overvejelse at oprette en facebook-side, men vi mangler en person til styre en sådan 

side, derfor er det foreløbig ikke blevet til noget 

Arkivlederen forventer at deltage kalendersalget som sædvanlig, samt deltage i lokaqlhistoriske 

forenings møder. 

Da der tilsyneladende ikke er mange der kender og bruger den landsdækkende arkivdatabase 

www.arkiv.dk, er det planen at bruge Arkivernes Dag den første lørdag i november til at lave en 

offentlig demonstration af søgemuligheden. Dette blev af forskellige grunde ikke til noget, men er 

stadig et emne vi vil tage op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aabyhojarkiv.dk/
http://www.arkiv.dk/
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Spillemønt af jern fra ca. 1950'erne. Præget på begge sider. 

Mønten er fra Carlsens Automat/spillemønt Fabrik. Fabrikken lå først på hjørnet af H. 

C. Anders Vej og I. P. Jacobsens Vej, men blev i 1960'erne flyttet til en rød villa på 

hjørnet af Silkeborgvej og Åby Bækgårdsvej. Villaen blev nedrevet omkring 2010 og 

der blev bygget 5-6 hvide rækkehuse. 

 

 

 
Elværkets indvielse den 12. august 2016 


