Arkivets beretning for 2016.
1. maj var det ti år siden, at jeg blev ansat på Høng Bibliotek, og samtidig startede som
Arkivleder i Høng Lokalhistoriske Arkiv. Der er sket meget i løbet af de år. En ting er de
tekniske forandringer, der er sket (vi er bl.a. gået fra et dosbaseret arkivprogram til det i
dag tegnbaseret Arkibas5); men vi er også blevet flere og flere i arkivet.
Aldrig har der været så mange frivillige i arkivet, som der har været i 2016. Aldrig er der
blevet arkiveret så mange billeder, som der er blevet i det forløbne år. Vi er kommet op
på 8491 billeder i vores database. Af disse er 5966 registeret i Arkiv.dk, og 3152 af dem
kan faktisk ses med et billede, hjemme i folks stuer (det er en fremgang på omkring 1300
billeder i forhold til året før).
1. oktober blev der i samarbejde med Lokalhistorisk forening plantet et nyt træ i Do mmergårdens have. Foreningen havde samtidig arrangeret en flot udstilling "Evighedstræet
er blevet til kunst". Man kunne se og røre ved det gamle Asketræ, der nu var blevet omdannet til kunstværker, f.eks. til lysestager, skåle og skulpturer. Asketræet er ikke kun
Evighedstræ ude i Høng Skov, nej det er nu også Evighedstræ, via de flotte værker, som
forskellige kunstnere har kreeret. Det er en god slutning for vores alles asketræ.
1. november blev jeg opereret for en diskusprolaps og blev derfor sygemel dt. Jeg var væk
næsten to måneder, og kom tilbage på nedsat tid. Arkivets åbningsdage blev i den periode
passet af Lokalhistorisk forening til UG.
Det betød også, at jeg ikke kunne deltage i Arkivernes dag, den 2. lørdag i november. Jeg
har hørt fra foreningen, at det gik godt og var hyggeligt som altid. Der havde været omkring 20 besøgende.
Der har været 68 afleveringer til arkivet, mod 49 året før. Det er store som små afleveringer. Nogle fylder tre flyttekasser, andre bare en konvolut. Vi er glade for dem alle
sammen.
Her kan nævnes:
 Kopier af Højesteretdomssager - bl.a. om to spædbørnsmord i Kulby (1834).
 Vi får stadigvæk foreningsprotokoller - I år bl.a. Solbjerg forsamlingshus og Høng
Gymnastikforening.
 Vi har fået forskellige luftfotos.
 En stor kuvert med pressebilleder fra Nordvestnyt.
 Artikel om Kornommegård i Landbrugsnyt.
 Fæstebrev fra Løvegård.
De her afleveringer kommer først i medlemsbladet, når de er registret. Det kan godt tage
nogle år fra man har afleveret, til det ses i bladet.
Jeg plejer også at nævne nogle af de spørgsmål, som vi får i arkivet:
 I en facebookgruppe: "Roskilde før og nu", havde de haft en diskussion om , hvordan Isfabrikken Coba havde fået sit navn. De var kommet frem til, at fabrikken
havde ligget i Høng, og ville derfor spørge os. Nogle mente, at det stod for sammentrækningen af Copenhagen og Bager (det er imidlertid conditor med ”c” og bager).
 Spørgsmål om Sæby Bageri. Det der var i drift til ca. 1960, og altså ikke Mønsterbageriet.
 Spørgsmål til Baunegaarden i Reerslev. Vi får faktisk ofte spørgsmål til, hvad na vnet er på forskellige gårde. Vi er så heldige, at vi har et gårdkartotek på arkivet. En
tidligere ansat har siddet med et kort og nedskrevet navnene. Så har man adressen, så kan vi ofte finde ud af navnet.
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Det sker også, at Region Sjælland ønsker oplysninger på bestemte huse. Det er tit
med fokus på mulig jordforurening. Har vi eksempelvis i arkivet oplysninger om,
hvorvidt der lå en smedie, autoværksted eller lign. på en bestemt ejendom?
Spørgsmål om en stol fra Høng Stolefabrik - hvilken model var det?
Spørgsmål om Niels Theodor Rasmussen, Smed og Vognmager i Høng.

Igennem de ti år der er gået, har der været (ikke meget, men lidt) udskiftning i Lokalh istorisk forenings bestyrelse. Kendetegnende igennem hele perioden har dog været, det
gode og fantastiske samarbejde.
Henning, som tidligere var formand, sidder stadigvæk på mit kontor et par gange om
måneden, og hjælper med aviserne.
Birgitte, som tidligere arbejdede i arkivet som seniorjobber, savnede det åbenbart så
meget, at hun nu om tirsdagen inddaterer billeder i Arkibas. Det gør hun sammen med
Bente, Tove og Henny. Tirsdag eftermiddag (ja, faktisk også nogle gange om formiddagen) sidder Birthe, Bente, Svend Iver og Leif og verificerer ukendte personer på vores
billeder. Og efter nytår er Ole og Karl Aage også kommet med.
Tove og Birgitte klipper også i aviser og arkiverer dem.
Niels Erik, Finn og Henning B. Jeg har tilladt mig til tider, at udnytte deres lokalkendskab. Og har fået dem til at hjælpe med for mig, umulige spørgsmål.
Og Bøje - du må have en meget forstående hustru. Hvad du ikke bruger af tid i arkivet.
Du er bl.a. i gang med den meget store opgave at scanne alle de opslag, der allerede optræder i Arkiv.dk, men som endnu ikke har et vedhæftet billede. Du har stor del i de 1300
nye billeder, der optræder i Arkiv.dk (så jeg bør nok også takke Sine).
Tak i det hele taget, til alle i Høng Lokalhistoriske Forening. I er mig en stor og uvurderlig hjælp i arkivet.
Christina Lundgren Madsen
Høng Lokalhistoriske Arkiv.
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