
Så nåede vi nummer 50 ! 

Fra vores egen verden ‒ Prøven holder jubilæum 

Den 1. marts 2004 udkom Prøven nr. 1. 
Hvis man regner efter, skulle de 11 år 
føre til, at du nu sad med nummer 44 i 
hånden. Men ud over punktligt at udkom-
me med fire årlige numre, er der underti-
den tilføjet ekstranumre. For eksempel i 
år, hvor nr. 47 er et særnummer om V3. 

Vi har prøvet at samle lidt historisk stof 
om bladet. 

I 2003 kunne Frederiksværkegnens Muse-

umsforening  ikke længere få økonomien 

til at hænge sammen og måtte erklære sig 

konkurs. Foreningen drev tre museer: By-

museet, Krudtværksmuseet og Museums-

gården Birkely. 

Situationen førte til dannelsen af Frede-

riksværkegnens historiske Forening i 

2004. Og hermed opstod også Prøven. 

Men Prøven er i virkeligheden langt ældre. 

Museumsforeningen lavede blad allerede 

fra 1990. Det hed Arsenalet. Og meget 

snart dukker Per Erck, lærer og skolebibli-

otekar ved Kregme skole, op. Først som 

medlem af bestyrelsen, sidenhen i redakti-

onen af Arsenalet og som bladets layouter. 

Per er således the grand old man i vores 

blads historie, for der går en lige linje fra 

de første numre af Arsenalet til dagens 

Prøven. 

Allerede i starten af 90’erne blev bladet 

layoutet i to spalter og kvaliteten var flot. 

Der var mange illustrationer og det ses, at 

teksten er nøje gennemgået for at finde fejl 

og mangler. Trykningen er tydeligt foregå-

et hos en rigtig bogtrykker, så der har væ-

ret rimelig økonomi til rådighed, fornem-

mer man. 

Der er sågar også annoncer for forenings-

arrangementer. Men bestemt ikke så man-

ge som i »vore dage«. Det er lidt spøjst, at 

foreningskontingentet for 20 år siden var: 

Kr. 100 om året! 





Midteropslaget på foregående side er fra 

det allerførste nummer af Prøven, der 

altså udkom i marts 2004. 

Layouter er ‒ gæt: Per Erck, og opsætnin-

gen ligner Arsenalets meget. Men kvalite-

ten er dalet i mellemtiden. Der er ikke så 

mange penge at gøre godt med efter Muse-

umsforeningens konkurs, og bladet bliver 

nu trykt hos »Frederiksværk Kommune, 

eget tryk«. Det vil sige en kopimaskine. 

Man kan se, at bladet er foldet (falset) og 

hæftet i hånden, så det er virkelig med-

lemmerne, der var på arbejde fra start til 

slut i bladets første år. 

Per holder ved ind til 2008, hvor layout-

opgaven overgår til Axel Hvidtfeldt. Han 

indfører farver i bladet, et stort skridt i 

retning af et moderne medlemsblad. 

Det er en imponerende indsats af Per 

Erck: Fra starten i 1990 og de næste 18 

år. En stor tak for det. Nu nyder Per sit 

fortjente otium i Vinderød med landsby-

ens vistnok bedste udsigt: 

Axel skabte den nuværende forside i de 

grønne nuancer. Og tilsvarende artikelru-

brikkerne (overskrifter) med den grønne 

baggrundsfarve. 

Han  fik desuden den gode idé at henven-

de sig til Microsoft: Kunne man ikke, som 

ikke-kommerciel forening drevet af frivil-

lig arbejdskraft, få gratis Office-

programmer? 

Og sørme jo, efter en række breve til USA 

fik foreningen bevilget licenser til at lave 

bladet med de mest aktuelle layout værk-

tøjer fra firmaet. Også stor tak for det, 

både til Axel og til Bill Gates. 



Axel Hvidtfeldt holdt skansen til og med nr. 31, hvor Torsten tog over. Som gammel nørd 

og med kendskab til Office-programmerne var det ikke så svært: Layoutet var jo grund-

læggende givet, det var bare at arbejde videre. 

Redaktionen med Jørgen Tved i spidsen har den store opgave med at samle og udvælge 

stof. Nogen gange er det let, for der er mere end rigeligt. Andre gange kræver det en del 

rundringning til gamle og nye kilder for at skaffe artikler og billeder. 

Heldigvis er bladet så velanskrevet, at »gamle« bidragydere af og til uopfordret henvender 

sig med artikler. Det er fx tilfældet i dette nummer med artiklen på side 16-17 om rytter-

statuen. Tak til  Henning Mogensen og andre, der hermed holder bladet levende! 

Redaktionen forsøger løbende at »slå« foredragsholderne for en artikel i forlængelse af de 

foredrag, de har holdt. Det er ikke altid let, men når det lykkes, er resultat ofte større ar-

tikler af det, man kan kalde »blivende værdi«. Også en stor tak til vore dygtige foredrags-

holdere. 

Og selvfølgelig rettes den største tak til vores trofaste medlems– og læserskare! 

Torsten Møller Madsen 

Fra nummer 34, der udkom i marts 2012, ændredes »teknikken«, idet det viste sig muligt 

nogenlunde at fastholde produktionsprisen pr. blad ‒ samtidig med at vi fik et kraftigt 

kvalitetsløft. 

I Sverige har man (stadig) Momsfrihed for trykte publikationer, for så vidt de udkommer 

mindst fire gange om året. Desuden er vekselkursen fordelagtig. 

Det lykkedes at finde et fint gammelt trykkeri i Christian Firtals Kristianstad i det østlige 

Skåne. Her arbejder man med offsettryk. Som det fremgår af billedet til venstre, trykkes 

bladet nu på store ark, der passerer gennem de fire Heidelberg maskiner, hvor de tre farver 

samt sort trykkes ‒ en i hver trykmaskine. 

Når siderne »sættes op« før trykningen, tages der højde for, at tekstbilledet på de midterste 

sider skal være lidt tættere end ved de yderste, så tekst og billeder på alle sider står fuld-

kommen præcist i forhold til papiret. Der i øvrigt er glittet og kraftigere end ved laser-

trykket. 

Arkene foldes ‒ på fagsprog hedder det falses ‒ flere gange, ind til formatet passer. Sider-

ne samles, hæftes og herefter skæres bladet til, så kanten er fin og lige. På billedet neden-

for ses to af trykkerne i gang med at skære blade til. Det er faktisk Prøven, der ligger på 

arbejdsbordet.  


