God dag – og tak for indbydelsen til arkivets 50 års jubilæum.

I det store historiske billede er 50 år jo ikke ret lang tid – hvis vi skal være helt ærlige.
Det er for eksempel ”kun” 50 år siden, at Beatles udgav og storhittede med Paul
McCartney’s sang ”Yesterday”.
Det er ”kun” 50 år siden, at klokkerne på Big Ben i London var tavse hele dagen, da
Winston Churchill blev begravet (den 30. januar 1965).
Og i dag – den 18. september – er det for eksempel ”kun” 50 år siden, at Palle Sørensen
koldblodigt skød og dræbte fire politibetjente på Amager, da han flygtede fra politiet
efter en indbrudsturné.

50 år måske nok kort tid i det store historiske billede. Beatles og Churchill er fra ”for nylig”.
Men for det, som i dag hedder Faxe Kommunes Arkiver, har 50 år betydet rigtig meget:
Det har været en lang rejse frem mod det velfungerende og kompetente arkiv, som vi er
beriget af at have i Faxe Kommune i dag.
Fra etableringen af Faxe Herreds Lokalhistoriske Arkiv i 1965
Henover etableringen af Haslev Lokalhistoriske Arkiv i 1973
… til fusionen af de arkiver i 2008
… og frem til etableringen af kommunearkivet i 2011 og flytningen til adressen her i 2012.

I dag er i 17 frivillige og tre ansatte på arkivet.
I er alle med til at udføre et vigtigt arbejde – både i forhold til at bevare og sikre historiske
kilder og i forhold til at formidle kommunens og områdets historie.
Mange af jer har stor viden om stort og småt i kommunen, og det er en stor hjælp for de
gæster, som søger viden her på arkivet.
Jeg vil gerne sige tak for jeres indsats og professionelle måde at arbejde med både det
kommunale og det private arkiv.

Faxe Kommunes Arkiver løser både kommunens forpligtelse til at arkivere kommunale
dokumenter og opgaven med at bevare andre kilder fra foreninger og virksomheder i
området.
Der er materialer fra de første kommunedannelser i 1842 og privatarkivalier fra slutningen
af 1700-tallet.

I dag bidrager I ved med god service til borgerne, I sikrer nem adgang til en
mangfoldighed af kilder og I er til rådighed for slægtsforskere, lokalhistorikere, egentlige
forskere, journalister og alle andre, der er nysgerrige på de lokale vinkler.

Udover at sige tak til alle jer engagerede frivillige her på arkivet, vil jeg også gerne sige tak
til de borgere, som donerer private kilder til bevaring i arkivet.
Flere kilder skaber grundlag for mere nuanceret viden: Fælles viden, fællesskab og
identitet.
Man kan sige, at Faxe Kommunes Arkiver er vores alles fælles hukommelse – og jo mere
den bliver fodret desto bedre kan vi få et indblik i alt det, der har ført os til, hvor vi er i dag.
Jeg vil også gerne sige tak til de af kommunens ansatte, som både varetager deres
kerneopgaver og udviser et hensyn til arkivet.
I dag udgiver I en bog med en række gode fortællinger fra kommunen. Den håber jeg, at
rigtig mange får lyst til at dykke ned i.
Det er historier, som minder os om nogle af de hændelser og personligheder, som betyder
noget for, hvor vores egn og kommune er i dag.
Jeg vil gerne ønske Faxe Kommunes Arkiver stort tillykke med de 50 år.
Og jeg vil gerne ønske jer held og lykke med de opgaver, der venter i de kommende 50 år
– og ikke mindst med de udfordringer og opgaver, der er forbundet med en mere og
mere digitaliseret verden.
Hjertelig tillykke.

