Arkivets beretning for 2015.
I lokalhistorisk arkiv kom 2015 på mange måder til at ligne år
2014. Især hvis vi ser på statistiktallene. Jeg har lige indberettet
vores tal til den landsdækkende kulturstatistik, og den største
ændring var i feltet, hvor stor vores samling er. Den gik fra 36
m. til hele 305 m. Det er ikke fordi den var vokset med 269 m.
på ét år; men er mere et udtryk for, at jeg tidligere har fejllæst,
hvor meget der skulle opgives, og derfor ikke havde medtaget
vores store samling af foto og fotoglasplader.
I 2014 var vores besøgstal steget en smule; men var faldet lidt
igen i 2015. Det blev til lige omkring 300 besøgende i årets løb,
hvilket stadigvæk må siges at være flot.
Vi er i 2015 kommet op på 8217 inddaterede billeder i vores database. Af disse billeder er 4960 på Arkiv.dk, og ca. 1900 kan ses
med et scannet billede. Det er næsten 900 flere end sidste år.
Efter at Arkiv.dk gik i luften i 2014, har vi kunne mærke, at folk
går ind og ser, hvad vores arkiv indeholder af billeder. Det kan
bl.a. mærkes ved, at vi i løbet af 2015, har fået flere forespørgsler på at bruge vores billeder i forskellige bøger. De fleste har vi
kunne sige ja til; men der har også været et par enkelte, hvor vi
simpelthen ikke har haft ophavsretten til billedet.
Sidste år nævnte jeg, at arkiverne og CopyDan var ved at indgå
en aftale, så vi kunne offentliggøre billeder på arkiv.dk, der var
ramt af ophavsretten.
Aftalen er først nu blevet underskrevet, og vi kan derfor i fremtiden vise flere billeder inde på Arkiv.dk. Vi skal dog ind i hvert
enkelt billede, for at ændre i indstillingen, så det kan vises. Det
vil tage tid. Der kan stadigvæk være billeder, der er ramt af persondataloven, og som vi derfor ikke må offentliggøre.
Antallet af frivillige hjælpere i arkivet, er det samme som i 2014:
Henning klipper aviser, Birgitte og Tove udvælger og arkiverer
artiklerne. Bøje scanner billeder ind, så de kan ses i Arkiv.dk. Tove og Henny inddaterer billeder i Arkibas (arkivets database).
Svend Iver, Birthe og Bente sætter navne på alle de billeder, som
vi har fået fra aviserne. De siger godt nok, at de snart er løbet

tør for billeder; men jeg er sikker på, at vi nok skal finde noget
nyt arbejde til dem.
Jeg vil gerne sige tak til jer frivillige, men også en tak til bestyrelsen i Lokalhistorisk forening. I er mig alle en stor hjælp i arkivet. Det er lige meget om jeg mangler noget til arkivet, som skal
indkøbes, eller har et lokalhistorisk spørgsmål som jeg ikke selv
kan svare på, så er I alle villige til at ville hjælpe mig. Det er jeg
rigtig taknemmelig for. Vi har et samarbejde, som jeg ikke ville
være foruden. Der er altid en god stemning, hvilket gør at vores
arbejdsmiljø er godt.
I august 2013 blev bibliotekets gamle asketræ udnævnt til
evighedstræ. Det blev desværre kun til 2 år med den fine titel.
Der gik bier i stammen, og det stod desværre ikke til at redde. 3.
september 2015 blev det fældet. Det ligger nu i Høng skov, hvor
bl.a. børn kan klatre rundt på det.
Den 14/11 var det d. 2. lørdag i november. Dagen hvor de fleste
arkiver i landet afholder "Arkivernes dag". Lokalhistorisk forening
og Arkivet holdt i fællesskab arkivet åbent. Foreningen havde
denne gang udfærdiget en flot udstilling "Lokal kunst på en ny
måde 'billeder af billeder'”. Udstillingen kunne ses hele november
måned. Udover udstillingen havde vi ikke valgt et overordnet
emne til Arkivdagen, men opfordrede folk til at komme til en lokalhistorisk snak. Det var en hyggelig dag, og den var pænt besøgt.
Traditionens tro, vil jeg nævne nogle af de spørgsmål, som vi har
fået til arkivet i 2015:
 Billede af Høng Hotel - skulle bruges til en rockbog om tidligere spillesteder i Slagelseområdet.
 Kattrup Gods' fæsteprotokol - den findes hos Rigsarkivet (på
Daisy)
 Billede af Vester Løve gl. skole - skulle bruges til en boligreportage i Jyllandsposten.
 Dr. Harstad. Havde han været læge i Høng i 1920'erne? Han blev læge i Høng i 1931. Vi fik på det grundlag tilsendt
et foto af lægen (har været vist i Lokalhistorisk nyt).

 Har Nørager Gods været Herregårdspension? - Ja, men
hvornår?
 Billede fra Høng Børnehjem - til en 50 års jubilæumsbog for
børne- og kulturchefernes forening.
Der har i alt været 49 indleveringer til arkivet i løbet af året.
Af afleveringer kan nævnes:
 Elevfoto fra Høng Højskole fra 1897/98.
 Elisabeths barndomserindringer fra Buerup Købmandsforretning.
 Julemærker fra Løve Mølle, Finderup Kirke og Dommergården, tegnet af Inga Christensen.
 Hermod Olsens erindringer, hvor han bl.a. har skrevet om
huse i Buerup og omegn.
 Blok fra telefoncentralen i Tjørnelunde.
 Konfirmationsbilleder - vi vil meget gerne have konfirmationsbilleder (og skolebilleder).
 DVD med film fra mindestensafsløringen for Hermod Lannung. Den er ikke så gammel; men vi skal huske at nyt bliver gammelt.
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