Arkivets beretning for 2014.
2014 har været et godt år for Høng Lokalhistoriske Arkiv. Ser
man på statistiktallene for arkivet, så er der ikke sket så meget i
forhold til 2013. Besøgstallet for arkivet er steget en lille smule.
321 personer har lagt deres vej forbi og vi har modtaget 59 emails med forskellige spørgsmål. Pga. lanceringen af ”Arkiv.dk”
har vores arbejde i løbet af året hovedsagelig været rettet imod,
at denne længe ventede hjemmeside skulle gå i luften her i starten af 2015.
Udover alle arkivets arkivalier, havde vi pr. 31/12, 8046 billeder
registreret i vores database. Af disse billeder, er 4784 på ”Arkiv.dk”, og ca. 1000 af dem kan ses med et scannet billede. Faktisk er der endnu flere scannet ind, men pga. ophavsretsloven,
som siger at det er ulovligt at kopiere materialer uden at have
fået tilladelse først, må vi ikke vise billederne på hjemmesiden.
Det bliver ændret her i den nærmeste fremtid, da arkiverne og
CopyDan er ved at indgå en aftale. Vi skal dog som arkiv overholde persondataloven, og der vil derfor være billeder, som vi
stadigvæk ikke på offentliggøre.
Vi arbejder på højtryk for at få endnu mere lagt ud på ”Arkiv.dk”.
Bøje Larsen sidder flere timer om tirsdagen og scanner billeder
fra gamle afleveringer. Tak Bøje, fordi du hjælper.
Der skal også lyde en tak til Henning Pedersen, som hjælper med
at klippe lokalstof ud af vores aviser; og til Birgitte Hjorth Andersen og Tove Tieldow, som udvælger og sorterer artiklerne.
Vi har faktisk aldrig haft så mange faste frivillige i arkivet, som
tilfældet har været i 2014. Det er dejligt, og der er altid noget
der skal laves. Tirsdagsgruppen, med Svend Iver Toftgaard, Bente Olesen og Birthe Schiøtt, er stadigvæk i gang med at sætte
navne på de forskellige billeder, som vi modtog fra Ugebladet.
Henny Sandstød inddaterer dem derefter. Desuden skal der også
lyde en fælles tak til hele Høng lokalhistoriske forening. I er alle
villige til at træde hjælpende til, hvis og når jeg har brug for det.
Det er jeg rigtig glad for.
D. 2. lørdag i november var det Arkivernes dag. Arkivet havde
åben fra kl. 10-13, og Lokalhistorisk forening afholdt reception

for Reerslevbogen, hvilket nok var en medvirkende årsag til, at
der var ekstra mange besøgende i arkivet. Det var en travl dag.
Størstedelen af spørgsmålene omhandlede da også Reerslev.
Lige siden at vi hørte, at det gamle Høng Rådhus ville blive sat til
salg, har der været bekymring for, hvad der skulle ske med arkivets magasin og ikke mindst de mange tons glasplader, der findes i Rådhusets kælder. Vi tror, at det var vores held, at det var
Høng Ungdomsskole der flyttede ind på Rådhuset, for de inviterede os til et samarbejde om lokalerne i kælderen. Vi har kun
mødt imødekommenhed og er rigtig glade for, at det har været
muligt at tildele os mere magasinplads end vi havde tidligere.
Jeg har lovet, at jeg efter min beretning lige vil vise ”Arkiv.dk”.
Jeg kan dog oplyse, at Miniarkibas, som findes på
www.hongarkiv.dk, vil virke et par måneder endnu, inden at den
bliver lukket ned. Det er dog muligt på ”Arkiv.dk”, at vælge kun
at søge i Høng Arkivs materialer. Det vender vi tilbage til.
Det er jo blevet en tradition, at jeg til slut nævner nogle af de
spørgsmål og afleveringer, som arkivet har fået i løbet af 2014.
I år kan nævnes af spørgsmål:
 Billeder fra Høng Efterskole.
 Elevbilleder og elevlister fra Høng Højskole.
 Der har været en del spørgsmål om besættelsen og modstandsfolk i vores område.
 Præsteskoven har der også været et par spørgsmål til.
 Billeder fra Sæby.
 Hallebygaard.
 Spørgsmål til de forskellige godser rundt om Tissø.
 Konfirmationsbilleder.
Og af afleveringer til arkivet i 2014 kan nævnes:
 Materiale om Sognerådsformand i Buerup, Christian Birch
Larsen.
 Postkort fra Landbrugsskolen fra 1925

 Protokol fra Sæby Forsamlingshus
 Lise Højlands Erindringer (som man har kunne læse i Lokalhistorisk Nyt).
 Luftfoto fra Reerslev - som kom i forbindelse med udgivelse
af Reerslevbogen.
 Arkivalier fra Hammeldrupgården.
 8 m.m. film fra Høng By.
 Turen går til Høng - udarbejdet af 'Fritidsklubben Laden'. Vi
skal huske, at det der er nyt nu, jo bliver gammelt på et
tidspunkt. Vi kan derfor sagtens være interesseret i nyere
materialer.
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