Høng Lokalhistoriske Arkiv – Beretning for 2020 v/Christina Lundgren Madsen
Årets gang
I løbet af 2020 måtte Lokalhistorisk arkiv desværre lukke ned pga. coronaepidemien, i flere
omgange.
Ved forårets nedlukning blev jeg hjemsendt, og skulle derfor arbejde hjemmefra.
Spørgsmålene til arkivet blev dog flere og flere. Folk sad hjemme og nogle havde derfor mere
tid til at slægtsforske.
Arkiv.dk blev også flittigt brugt i perioden, hvilket gjorde at mange var interesseret i arkivets
billeder.
På min hjemmearbejdsplads havde jeg min computer og en ekstern harddisk. På sidstnævnte,
lå en stor del af arkivets billeder. Ved hjælp af den eksterne harddisk kunne nogle af de
indkomne spørgsmål besvares. Resten måtte klares, da vi åbnede op igen. Det blev en periode
med mange mails frem og tilbage. I maj fik jeg lov til at komme fysisk tilbage på mit kontor i
nogle få timer om ugen. De frivillige fra Lokalhistorisk Forening måtte dog stadigvæk ikke
møde op. Jeg fik dog god hjælp af foreningen via telefon og mails. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at takke Lokalhistorisk forening for jeres utrolige hjælpsomhed - og tålmodighed
med hele nedlukningssituationen. I er mig altid en god støtte.
De frivillige kom tilbage i arkivet efter sommerferien.
Lokalhistorisk forenings generalforsamling blev rykket til september og blev afholdt uden
foredrag.
Arkivernes dag der normalt afholdes i november, blev aflyst.
I december lige inden jul, måtte vi corona-nedlukke igen. Jeg kom med i bibliotekets
nødberedskab, hvor jeg skulle møde ind hver anden dag på Høng Bibliotek, hvor der var
mulighed for at udlåne bøger igennem et åbent vindue. Derfor kunne jeg i denne periode snige
mig ind i arkivet, hvis noget skulle undersøges. De dage hvor jeg ikke skulle møde ind, sad jeg
hjemme og besvarede spørgsmål. Anden nedlukning var derfor nemmere at komme igennem
for arkivet. Bunken med spørgsmål der skulle besvares senere, blev ikke så stor.
Lokalhistorisk Arkiv fik i 2020 en ny side på nettet. Da arkivet hører under Kalundborg
biblioteker, ligger den på bibliotekets hjemmeside (link findes nederst på bibliotekssiden). Det
er en side, der kort beskriver arkivets dækningsområde, samtidig med at den informerer om
åbningstider/ferielukning og henviser til søgning på Arkiv.dk.
Kulturstatistik
Pga. at vi i store dele af året ikke har kunne komme i arkivet, er årets kulturstatistik også en
del anderledes end normal.
Der er indgået 203 nye billeder, mod en normal på 800-900 stk.
Antal billeder der kan ses hjemme i stuerne på arkiv.dk er 7660. Det er en fremgang på lidt
over 300 billeder fra 2019. Udover de nye billeder, bliver arkivets gamle billeder også
digitaliseret. Vi skal dog stadigvæk overholde både ophavs- og persondataloven. Derfor kan
alle billeder desværre ikke ses hjemmefra.
Mht. antallet af frivillige timer ligger det i 2020 på 2790 timer. Dette skal sammenlignes med
næsten 4300 i 2019. De frivillige arbejder med scanning af billeder, sortering og
indregistrering af billeder/arkivalier; klipper og sorterer avisartikler og sidst men ikke mindst,
svarer på henvendelser.

I 2020 er der registreret 47 afleveringer, hvilket må siges at være flot året taget i betragtning.
Normalen er omkring de 60 afleveringer.
Afleveringer
Udover de nye, så finder vi stadigvæk ’sjove’ afleveringer, fra tidligere tider, på hylderne i
arkivet. Nogle afleveringer er større end andre (flere flyttekasser). Det kan være forskellige
ejendomspapirer – á la skøder, bøger og billeder. Her kan nævnes:
Næringsbeviser, bl.a. for Anton Martin Nielsen. Hans forretning blev senere til Høng
Posten.
Bog om familien Thøgersen på Hallebygården.
Vi har fået mange fotos fra Høng Camembertfabrikken. Måske bliver et af dem brugt i den
nye udgave af Trap Danmark. Til dem der ikke kender Trap Danmark, så er det et
bogværk. Den nye udgave bliver på 34 bind, dækker hele Danmark og har et digitalt
univers. Bind 21, der indeholder Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner, udkommer
d. 23. september, og Trap Danmark har spurgt om de måtte bruge et par billeder fra vores
arkiv til udgaven. Det ene er fra Camembertfabrikken. Så må vi se, om det er kommet
med?
Arkivalier fra besættelsen og hjemmeværnet er afleveret. Vi har også fået lidt aviser ind
fra befrielsen. De lokale arkivalier/skrifter bliver registeret; men lige netop om
besættelsen/befrielsen har vi også gemt landsdækkende aviser. Vi registrerer dem dog
ikke; men måske er der en skoleklasse der på et tidspunkt, kan bruge dem til en opgave?
Vi har modtaget dokumenter om det lokale civilforsvar for Gierslev Kommune.
En af de større afleveringer fra 2020, var en kasse fra Ørslev Kirke/Præstegård. Den tog
måneder at gennemgå og registrere.
Og straks efter kastede vi os over en flyttekasse med arkivalier fra Radio Høng.
Spørgsmål
Vi får som sagt mange spørgsmål ind til arkivet – både fra nær og fjern. Jeg vil nævne nogle
få:
En mand lidt nord for Bergen i Norge, har på sit værksted fået to maskiner fra Vilhelm
Pedersens maskinfabrik. Han har brug for manualerne for at kunne tråde maskinerne.
Desværre har arkivet kun salgsmaterialet fra Vilhelm Pedersen. Manualerne er nu efterlyst.
En mand i England efterlyste navne og gårde i vores område. Hans far havde besøgt
Danmark i sommeren 1937, hvor han havde arbejdet på forskellige landejendomme. Nu
planlagde sønnen at tage samme tur rundt i sommeren 2020. Med hjælp fra postkort og
frivillige i arkivet, lykkedes det at finde frem til, hvilke gårde og navne der var tale om.
Desværre er mandens tur til Danmark blevet udskudt pga. Corona.
Spørgsmål til godset Nøragers periode som Herregårdspension, hvilket er en periode vi
næsten ikke har noget om. På generalforsamlingen sidste år efterlyste jeg oplysninger. Det
gav i januar 2021 en rigtig god artikel i lokalhistorisk nyt, skrevet af en tidligere ansat.
Et billede fra Strids Mølle, der skulle bruges til et skilt på ’Istidsruten’ (Cykelrute på 390
km igennem Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre og Sorø kommuner).
Reklame
I anledning af Høng Biblioteks 100 års jubilæum søndag d. 7. november 2021, afholder

Lokalhistorisk Forening og Lokalhistorisk Arkiv en fælles udstilling, om Høng Bibliotek igennem
tiden. Udstillingen kan ses i hele november måned. På selve jubilæumsdagen er alle
velkommen til fejring, fra kl. 10-13. Vi håber, at vi ses.

