Beretning for Høng lokalhistoriske Arkiv 2017.
Året 2017 startede med, at jeg indtil marts måned, stadigvæk
var på nedsat tid, efter min operation for en diskusprolaps. Arkivet gik dog ikke i stå af den grund. Lokalhistoriske Forening gav
mig al den hjælp, som jeg havde brug for.
2017 har som de foregående år været et produktivt år i Høng Lokalhistoriske Arkiv.
Der bliver stadigvæk inddateret i vores database på livet løs.
Sidste år fortalte jeg, at vi aldrig havde haft så mange frivillige i
arkivet; men det kan jeg så gentage: "Der har aldrig været så
mange frivillige i arkivet, som i år". Der kommer stadig flere og
flere, som gerne vil give en hånd med. Pt. bliver der på årsbasis
brugt 3354 frivillighedstimer i Høng Lokalhistoriske Arkiv. Det er
flot!
Tirsdagsholdet (vores faste åbningsdag i arkivet) består af:
Birgitte, Bente og Henning V., som inddaterer og scanner billeder fra ”Ugebladet” ind i arkivets database - ”Arkibas”.
Henny, som hele tirsdagen holder orden inde i selve arkivet. Tit
hører jeg…"Christina, jeg tror der er en fejl i denne inddatering".
Henny, det er guld værd. :-)
Bøje og Karl Aage, som scanner vores gamle billeder ind i ”Arkibas” (det er de billeder, der blev registeret i vores system, inden der var noget, der hed scannere)
Derudover klipper Birgitte relevante artikler ud af aviserne og
arkiverer dem i mapper.
Tove og Niels Erik hjælper til efter behov.
Eftermiddagsholdet om tirsdagen består af Birthe, Svend Iver,
Leif og Ole. De udfører et bedre detektivarbejde med at finde ud
af navne på de personer, der er på vores billeder - og de er gode
til det! Svend Iver er så ivrig, at han faktisk også sidder med
det om formiddagen. :-)
Henning P. (Lokalhistorisk Forenings tidligere formand) kommer
stadigvæk en gang om måneden og river lokalstof ud af ”Sjællandske” og ”Nordvestnyt”.
- Og efter nytår er der faktisk kommet et par stykker flere til.
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Derudover er der en masse andre personer fra Lokalhistorisk
forening, som jeg tillader mig at kontakte, når jeg ved de sidder
inde med en viden, som jeg skal bruge i arkivet. Jeg er meget
taknemmelig for al jeres arbejde og jeg sætter stor pris på det
gode samarbejde, som jeg har med jer i Lokalhistorisk Forening.
I gør mit arbejde i arkivet nemmere.
Arkivernes dag
Den 2. lørdag i november afholdt arkivet og foreningen endnu
engang ”Arkivernes dag”. Formålet med dagen er blandt andet,
at synliggøre det arbejde, der bliver udført i de forskellige arkiver. I Høng var vi et par og tyve mennesker i løbet af dagen. Vi
fik nogle gode og hyggelige lokalhistoriske snakke, og derudover
blev der indleveret forskellige arkivalier og billeder til arkivet.
Kulturstatistik
Jeg har lige indberettet kulturstatistik til ”SLA” (Sammenslutningen af Lokalarkiver). Statistik er jo en sjov ting. Noget kan være
lidt tørt; men samtidig kan det også være sjovt at sammenligne
tal fra de foregående år.
Helt nye inddaterede billeder i ”Arkibas”: Lidt over 600 er det
blevet til. Vi har nu 9168 billeder i ”Arkibas”. 7206 af dem er registeret i ”Arkiv.dk” (Arkivernes offentlige hjemmeside), og 4587
af dem kan ses med et rigtigt billede (imod 3152 sidste år - altså
en tilgang på 1435 viste billeder). Vi vender lige tilbage til billederne på ”Arkiv.dk”, senere (persondataloven).
Vores samlings størrelse er på 309 m.
Der har været 77 afleveringer i arkivet, mod 68 året før.
Vi er meget taknemmelige for alt vi får - både store og små afleveringer (kommer tilbage til afleveringerne senere).
Persondataloven
I januar 2018 deltog Bøje, Henny og jeg i et arkivmøde i Ringsted. Det var arrangeret af ”SLA” (Sammenslutningen af lokalarkiver), og de skulle bl.a. fortælle os om persondataloven - med
fokus på vores billeder på ”Arkiv.dk”.
Det har efterfølgende givet rigtig mange samtaler om persondataloven i arkivet. Vi startede faktisk allerede i bilen på vej hjem
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fra Ringsted. Med et glimt i øjet, blev der sagt: "Så kan vi ligeså
godt lukke arkivet" - så slemt er det dog ikke….
Jeg kan nævne i korte træk, at loven bl.a. betyder at:
Vi må godt offentliggøre det man kalder situationsbilleder f.eks. et billede nede fra Hovedgaden, med forskellige personer
der går rundt. Vi må dog ikke offentliggøre et billede fra Hovedgaden, hvor der er et nærbillede af en person (så bliver det nemlig opfattet som et portrætbillede). Portrætbilleder må vi ikke
offentliggøre, uden personens tilladelse.
Vi har på arkivet modtaget rigtig mange pressebilleder, hvor
f.eks. butiksindehavere frivilligt har taget opstilling foran deres
butikker. Selvom at de frivilligt har stillet op, så ville vi alligevel
overtræde persondataloven, hvis vi offentliggjorde dem. Vi har
nemlig ikke deres tilladelse til det.
En total ”no go” er faktisk de meget populære skolebilleder, som
mange er glade for på ”arkiv.dk”.
Der er mange flere ting vedr. persondataloven, end lige det
ovennævnte.
Vi kan måske være uenige i omkring visse dele af loven; men i
sidste ende bliver vi nødt til at overholde den. Men som sagt, det
har givet mange gode samtaler, og vi retter alt det, vi støder på.
Dette betyder også, at vi i fremtiden skal være meget ”hårdere”
med, hvad vi vælger at offentliggøre. Man vil på ”arkiv.dk” stadigvæk kunne se, at vi har et bestemt billede; men man bliver
nødt til at komme en tur ned i arkivet, for at se selve billedet og I skal være så hjertelig velkomne. :-)
Afleveringer i 2017
Af de mange afleveringer i år, vil jeg nævne:
 Elevbilleder fra forskellige skoler (folkeskoler, efterskole og
bl.a. en del fra Landbrugsskolen).
 Arkivalier fra Sønderød Andelsfryseri.
 Div. Luftfotos - kom gerne med flere.
 Billeder fra Høng Kino, filmplakater - og et operatørbevis.
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 Fotos fra Sæby Sengefabrik - som blev fundet i VPs administationskælder (et godt stykke tid efter VP's lukning).
 Lidt arkivalier fra VP.
 Billeder og papirer fra Høng Børnehjem og Høng Erhvervsskole.
 Malerier af bl.a. Sæby Kirke og Sæbygårds Hovedbygning..
 Skole- og konfirmationsbilleder. Dem vil vi fortsat gerne have flere af.
 Billeder fra Wittrock Isenkræmmer - Efterlysning: Billeder af
de forskellige butikker fra hele vores område.
Vi har rigtig mange arkivalier fra Høng By. Her vil jeg gerne opfordre til, at hvis man støder på arkivalier/billeder ude i de andre
byer, at man også tænker på Høng Lokalhistoriske Arkiv - Ørslev,
Reerslev, Outved, Hallebyore, Hallenslev, Knudstrup, Tjørnelunde
osv. Vi får noget fra jer, men det er ikke meget. Vi skal huske at
gemme til eftertiden.
Tit hører vi "hvorfor har I ikke noget fra det område/hus" - og
det skyldes, at der ikke er afleveret noget.
Spørgsmål fra 2017
Af spørgsmål til arkivet skal nævnes:
Vi får flere spørgsmål ind via ”Arkiv.dk”. Der er en knap inde på
siden, og hvis man trykker på den, så kan man skrive en mail til
arkivet. Udover spørgsmål og bestilling af forskellige billeder, så
kommer mange også med rettelser og tillægsoplysninger til vores
inddateringer. Vi er rigtig glade for alt vi får ind. Det giver en
helt ny kommunikation med folk på den anden side af skærmen.
Mange af dem der skriver, bor langt væk, og kan ikke bare lige
komme forbi arkivet.
Vi får ofte spørgsmål om områdets godser. Folk tror at vi ligger
inde med godsarkiverne. Vi må slet ikke have dem ude i de små
arkiver. Hvis godserne ikke selv har dem mere, så skal de afleveres på Landsarkivet. Vi har dog billeder. :-)
 Det gamle bageri i Sæby - før Mønsterbageriet.
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 Ivar Hansen Hjarup, Overbetjent i Høng i 1925 - der havde
vi et billede i arkivet af personalet fra Tinghuset.
 Efterlysning af oplysninger fra gården på Herslevvej 8.
 Konfirmandbillede fra Gierslev.
 Wagners konditori
 Oplysninger om Herslev By.
 Antikhuset og Eiffel Plast i Tjørnelunde.
 Billeder fra landbruget til bogen "Historien om Danmark" fra
GADs Forlag.
 Viggo Nielsen (Karetmageren i Høng)
 Julius Busch fra Sæbygård.
 A. Nygård fra Sæbygård (1881)
 TV2 - ville have oplysninger om Kragerup Gods til et program.
 Kvindekredsen i Høng
 DR K, Et billede af en slagtning til et madprogram.
Tak for året, der er gået.
Christina Lundgren Madsen
Høng Lokalhistoriske Arkiv
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