Arkivets beretning for 2013
2013 har lige som de foregående, været et travlt år i Høng lokalhistorisk
Arkiv; men det er jo dejligt, at der altid er noget at tage sig til.
Jeg er i arkivet otte timer om ugen. Udover hjælp ved efterspørgelser, så er
tiden det meste af året, gået med at gøre klar til at vores database kunne
komme på internettet. Det er nu muligt for arkivets brugere fra deres egne
computere, at få adgang til Mini-arkibas via http://hongarkiv.dk/, og
dermed fremsøge oplysninger om de materialer, der findes på Høng
lokalhistoriske Arkiv. Det er utrolig dejligt, at det lykkedes at få basen i
luften; men det har været et meget stort arbejde at gøre den klar. P.t. er
der overført 4029 poster til basen. Alle vores arkivalier er blevet inddateret;
men vi mangler stadigvæk en stor del af billederne. Det betyder, at man i
øjeblikket kun kan søge i en del af arkivets materialer. Finder man ikke det
der søges efter, er man velkommen til at bede mig om at foretage en mere
grundig efterlysning af materialet. I øjeblikket bliver der i gennemsnit
inddateret 200 nye billeder om måneden, så der kommer hele tiden mere
ind i basen.
På grund af det store klargøringsarbejde, betyder det også, at jeg ikke har
haft tid til at inddatere nye afleveringer i vores database. Jeg har prioriteret
at få så meget ud på internettet som muligt.
Mini-arkibas er kun en base over vores egne materialer. Der arbejdes hårdt
på at få en fælles base (Arkibas.dk) op at køre på landsplan. A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har givet 1,8
mill. til projektet.
I løbet af året har der til stadighed været gang i tirsdagsholdet, hvor man
prøver at sætte navne på forskellige billeder. Tak til den ihærdige gruppe.
I februar deltog jeg i et arkivkursus i Vordingborg. Et kursus der
omhandlede modtagelse og registrering af arkivalier. Ligeledes var jeg af
sted til Ringsted i september, hvor det drejede sig om arkivledelse. De to
modulkurser var de sidste jeg manglede for at færdiggøre SLA's
(Sammenslutningen af lokalarkiver) arkivuddannelse.
Den 19. august markerede Høng Bibliotek, 25 året for bibliotekets nye
tilbygning, og i den forbindelse lavede jeg en udstilling over bibliotekets
historie. Udstillingen kunne ses hele efteråret på reolgavlene ned gennem
biblioteket.
D. 25. oktober var jeg blevet spurgt, om jeg ville holde en tale i
anledningen af, at Danmarks naturfredningsforening havde udnævnt
asketræet i bibliotekshaven til et såkaldt ”Evighedstræ”. Det blev en rigtig
hyggelig dag. Dagen startede ved sygehuset i Sæby, hvor et Trompettræ
ligeledes blev udnævnt, og bagefter tog vi turen til den gamle Dommergård
(alias Biblioteket). Det var borgmesteren, der begge steder, stod for de
officielle udnævnelser.

Det var så uheldigt, at min ferie faldt sammen med Arkivernes dag (2.
lørdag i november); men det viser bare hvilket fantastisk samarbejde vi har
- Arkivet og Lokalhistorisk forening imellem. For dagen tog I bare på jeres
skuldre, og klarede det som forventet - flot. Det er et samarbejde jeg ikke
ville være uden, og jeg vil godt benytte lejligheden til at takke jer alle i
foreningen.
Sidste år nævnte jeg nogle af de spørgsmål, som jeg havde fået i løbet af
perioden. Det vil jeg gerne gøre igen i år. Vi er bl.a. blevet spurgt om:
 Samsinge på Husmandsskolen.
 Frihedsmuseet efterlyste billeder med modstandsbevægelsen. Der er
blevet scannet billeder til museet, og til gengæld, fik vi i arkivet flere
navne på de folk, som deltog i modstandskampen fra Høng og omegn.
 I forbindelse med den kommende indvielse af det nye Rådhus på
Holbækvej i Kalundborg, er der blevet efterspurgt fotos af de gamle
kommunekontorer, helt tilbage fra de gamle sogne. Det er meningen,
at det skal blive til en udstilling ved åbningen af Rådhuset.
 Forespørgsler på Sygehuset i Sæby.
Af afleveringer til arkivet i 2013 kan nævnes:
 Billeder fra landbrugsskolen årgang 88/89
 Der dukker stadigvæk kassettebånd op fra Radio Høng
 Protokol fra Andelsfryseriet i Sønderød
 Vi modtager også stadigvæk skolefotos - som Niels Erik Jensen
scanner og sætter ud i mapperne i publikumsrummet. Vi har
stadigvæk plads til mange flere.
 Elevfoto fra Høng Højskole fra 1909
 Artikler fra Buerup
Til slut vil jeg komme med lidt statistik. Hvert år skal jeg inddatere arkivets
statistiktal til SLA, og hvorfor ikke tage dem med her?
Samlingens størrelse er på 35,5 meter. Vi har 7990 billeder i samlingen.
I 2013 har der været 224 besøgende i arkivet, 55 henvendelser på e-mails,
og 48 har ringet.
Det bliver spændende at se, hvor mange det bliver i 2014.
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