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Vi er gået i gang med at rydde op i arkivet. Fra før min start, for snart
14 år siden, har der været hylder med afleveringer, som vi ikke rigtig
har vidst hvad indeholdte. Det er fra før, man lavede indkomstjournaler på det vi modtager. En indkomstjournal, er en registrering af et afleveret materiale. Hvem er giveren og hvad er afleveringen? Så snart
vi modtager afleveringen, bliver det registreret i vores database, Arkibas. Det betyder, at selvom der går år, før en aflevering bliver registreret, så vil man stadigvæk kunne fremfinde den i arkivet.
I stedet for at blive ved med at lukke øjnene for de hemmelige hylder,
så har vi nu kastet os over dem. Vi graver os frem. Det tager tid - men
frem kommer vi.
Før i tiden, var det meget svært at følge med mængden af afleveringer. Man kunne simpelthen ikke nå, at inddaterer materialet i samme
hastighed, som det blev afleveret nyt. Det er blevet meget bedre efter,
at frivillige fra Lokalhistorisk forening er startet i arkivet og hjælper
med at inddaterer.
Tirsdag er vores officielle arkivdag. Om morgenen møder de første ind,
en hjælper med oprydning, andre at registrerer arkivalier og billeder.
En person kører i Rådhuskælderen, hvor der bliver ordnet glasplader.
En anden sidder og scanner de billeder der allerede er registret, men
som er fra tiden før scanneren blev opfundet. Flere og flere af vores
gamle billeder kan nu ses på www.arkiv.dk - vel og mærke hvis billederne overholder persondataloven. Klokken 13 møder næste hold ind.
Dem kalder jeg 'Klokken 13-banden' - her er liv og glade dage. De
klipper relevant stof ud af aviserne og sorterer dem. Og det må være
et sjovt job, for hele tiden kan man høre høj latter fra rummet. :-)
Jeg vil gerne takke jer alle for jeres store hjælp - både jer om tirsdagen, men også jer, der kommer nogle af de andre dage. Jeg vil ikke
nævne navne, da jeg er bange for at glemme nogle af jer, men jeg kan
fortælle at der på årsbasis bliver brugt 4278 frivillige timer i arkivet og det er fordelt på næsten 20 mennesker. Men I ved hvem I er. :-)
2019 var også året, hvor vi fik fjernet en håndgranat i arkivet (ja, vi
keder os ikke).
Da jeg startede i arkivet, stod der allerede en håndgranat på en af hylderne - ingen vidste hvorfor den var der. Jeg indrømmer, at jeg i mange år skævede lidt op til den, men med tiden vender man sig jo til ti ngene. Den har dog ofte givet anledning til snak, om hvorvidt den var
ægte, og om den kunne springe? Efter at en frivillig for nogle år siden
begyndte at røre ved den, har jeg prøvet at finde ud af, hvordan jeg

kunne komme af med den. Skrev forskellige mails til museer, men ingen ville have den. Det var først da jeg til et privatarrangement fik
snakket med en befalingsmand fra Frømandskorpset, at der skete noget. Jeg sendte ham et billede af granaten, og han skrev hurtigt tilbage at splitten stadigvæk var der, og at han ville sende en ned og hente
den dagen efter. Det forgik meget fredeligt: En soldat kom ind, så på
granaten, hev noget tykt tape op af lommen - som han snoede rundt
om granaten og dens håndtag - og så gik han igen! 14 års dårlige nerver kunne forsvinde :-)
Anden lørdag i november deltog arkivet, i samarbejde med foreningen,
i Arkivernes dag. Som tema i år, havde vi valgt 'Glemmer I, så husker
vi' om dilettant og revyer. En lille appetitvækker til den udstilling, som
Lokalhistorisk forening skulle have haft på biblioteket her i maj måned
2020, men som blev aflyst p.ga. Covid-19. Antal besøgende på Arkivernes dag, lå på det samme som året før - på omkring 30 personer.
Hvis vi sammenligner nogle af de tal, som jeg har indberettet til kulturstatistikken i 2018 og 2019:
Vi havde 81 afleveringer i 2019 - imod 52 året før. Normalen er dog at
det ligger imellem 60 og 70. Grunden er nok, at vi jo er begyndt at
rydde op i de gamle afleveringer, hvor der ikke var lavet indkomstjournal. Det laver vi så på dem nu. I systemet vil det se ud som om, at
de er afleveret i 2019 - selvom at de måske er afleveret for 30 år siden.
Vi har 10882 billeder registreret i Arkibas. Det er næsten 900 billeder
flere end sidste år. Af dem kan 7306 ses med et billede på Arkiv.dk omkring 1300 flere end sidste år. Husk, at grunden til at et billede ikke
kan ses i Arkiv.dk, kan være fordi at billedet er ramt af persondatal oven.
Af frivillighedstimer er vi gået fra 3599 timer i 2018 til 4278 timer i
2019.
Det er flotte tal.
Udvalgte afleveringer i 2019:
 Billeder fra Tjørnelundebogen. Når lokalhistorisk forening udgiver
bøger, så falder der altid lidt af til arkivet. Billederne er nu blevet
registret og kan ses i Arkiv.dk.
 Hæfter fra Camembertfabrikken
 Plakater fra Løve Kulturforenings forestillinger
 Luftfoto og mapper med avisudklip fra Sæby Sygehus

 Bog på engelsk om udvandringen fra Buerup
 Beskrivelse af Fattighuset i Løve
 Konfirmationsliste fra 1950'erne fra Høng Boghandel
Udvalgte spørgsmål fra 2019:
 TV2Øst har spurgt om hjælp til materiale om besættelsen i Danmark. De skulle især bruge billeder fra d. 9. april. Vi har ikke noget med besættelsesdagen, men de har fået tilsendt kopier af det
materiale vi ellers har fra krigsårene.
 Kalundborg Erhvervsråd har i 2020 30 års jubilæum. De spurgte
om vi ville hjælpe dem med nogle få billeder af erhvervslivet i
Høng igennem de sidste 30 år. Vi havde svært ved at begrænse
os. De lånte også Leif Jacobsen, og hans viden om forretningerne
i Høng - til nogle videospots. Resultatet skulle man oprindeligt
have kunne se i april måned, men udstillingen blev flyttet pga.
Covid-19.
 En kvinde kom forbi med en artikel fra Brande Bladet. Den omhandlede en jetjagerulykke tilbage i 1956. Den ene person i jetjageren var fra Høng - om vi havde noget om ulykken i arkivet? Det
havde vi desværre ikke. Henny Sandstød og jeg fandt dog historien så interessant, at vi begyndte at undersøge, om vi kunne finde
mere om det. Resultatet kunne I læse i 'Lokalhistoriske nyt', der
udkom her i efteråret.
 Vi kunne godt bruge noget nyere historie fra Nørager Gods. Det er
et tilbagevendende spørgsmål, om vi har noget om Nørager Gods.
Især om tiden med herregårdspension. Har vi gæstelisten etc.? Det har vi desværre ikke. Om Rigsarkivet har noget, ved jeg ikke?
Vi kunne godt bruge nogle nedskrevne erindringer eller lign. derfra.
Dette er hvad jeg har valgt, skulle med i årets beretning for arkivet.
Tiden flyver, og som sagt før - vi keder os bestemt ikke.

