Mindeord om Bent Nielsen, Ny Krogsgård, Gudum,
som afgik ved døden 13. feb. 2018.
Fra kolleger ved Gudum Sognearkiv ved Anna Marie Touborg.
Præcis hvornår Bent startede sit arbejde i Gudum Sognearkiv er lidt
usikkert, men en snes år har han været med. Og hvorfor det var
arkivarbejdet, han valgte i sin tredje alder er heller ikke afklaret.
Bent var stolt af sit fag som smed. Og det ligner endda meget lidt det,
vi laver i Arkivet. Men Bent var jo på mange måder en
multihåndværker, og det nød vi – hans kolleger i Arkivet – godt af.
Vort inventar bar præg af genbrug, men trængte det til en skrue eller
mere omfattende udbedring var Bent mand for det. Og han kunne
mere end den slags praktiske gøremål
Da Bent startede på Arkivet, gik vi med ønsker om at udskifte vor
registreringsmåde. Fra at bruge det gamle kartotekskort-system ville
vi gerne over på EDB-registrering. Vi vidste, der var ved at blive
udarbejdet et program på landsplan til registreringsformål, men det
trak ud. Hvad gjorde Bent! Han lavede et computerprogram til
registrering af arkivarkivalier. Det var SÅ imponerende. Og han nød at
sætte os andre på Arkivet ind i de tekniske finesser programmet
rummede. Og så gik han ellers i gang med at flytte oplysningerne fra
kartotekskortene til pc’eren. Da landsprogrammet (Arkibas) så en del
år senere blev færdigt, måtte Bent konvertere sine registreringer til
dette, og det gjorde han uden at kny. Bent var ikke alene opfinder, han
var også omstillingsparat, når han kunne se det gavnlige i projektet.
Da Bent i efteråret 2016 meddelte, at han ”gerne ville sige op”, kom
det ikke uventet. Han ønskede at bruge sine kræfter på det
væsentligste i sit liv, hjemme på Ny Krogsgård. Hans gode arbejde og
hans muntre færden i Gudum Sognearkiv blev stærkt savnet. Heldigvis
så vi ham på korte besøg.
Det er alt sammen nu fortid. Men sporene af hans arbejde og
minderne om det gode samarbejde og det humørfyldte samvær er
bevaret. Det vil vi værne om og bære med os frem i tiden.
Æret være Bent Nielsens minde.

