
 

 

Høng Lokalhistoriske Arkiv – Beretning for 2021 v/Christina Lundgren 

Madsen 

Årets gang 

Året 2021 startede måske meget logisk, hvor 2020 sluttede, nemlig med en 

nedlukning af arkivet - pga. Covid-19. Vi fik først lov til at komme retur 

omkring 1. maj. En lukkeperiode på over fire måneder. 

Da jeg var med i bibliotekets nødberedskab, og derfor skulle møde ind hver 

anden dag på Høng Bibliotek, så kunne jeg snige mig i arkivet, hvis noget 

skulle undersøges. Med hjemme havde jeg en ekstern harddisk, der indeholdt 

de fleste af arkivets billeder. Derved kunne størstedelen af de indkomne 

arkivspørgsmål besvares, selvom vi havde lukket. Vi fik ikke inddateret ret 

meget i perioden. Vi tog dog revanche senere på året (mere om det under 

afsnittet vedr. kulturstatistik). 

 

Den 7. november fyldte Høng Bibliotek 100 år.  

Lokalhistorisk Forening og Lokalhistorisk Arkiv havde i fællesskab sørget for en 

udstilling om Høng Biblioteks historie.  

Vi var alle meget spændte på, hvor mange der ville komme på dagen, da det 

var en søndag. 

Vi gætter på, at der nok har været 300 gæster, hvilket må siges at være 

virkelig flot.  

På et tidspunkt rykkede de fleste af gæsterne udenfor – resten stod i de åbne 

vinduer. Rundt om vinteregen i bibliotekshaven havde over 60 børn og deres 

forældre fra Høng skole samlet sig til fælles fødselsdagssang. 

Både TV2-øst og de lokale nyhedsmedier bragte efterfølgende reportager fra 

festdagen. 

Lokalhistorisk Forening hjalp med afviklingen af dagen. Frivillige fra foreningen 

stod for servering af brød, kaffe og kage. Udover en jubilæumsudstilling havde 

foreningen også en stand med lokalhistoriske bøger, og for gæsterne var der 

samtidig mulighed for en lokalhistorisk snak. En rigtig dejlig dag. 

 

Lørdagen efter, den 13. november, var det Arkivernes Dag. Som altid holdt 

Lokalhistorisk Forening og Lokalhistorisk Arkiv sammen åben - fra 10-13. 

Måske var det fordi vi havde holdt stort arrangement ugen inden; men vi 

havde ikke mange besøgende denne lørdag. Men de som mødte op fik kaffe, 

småkager og en hyggelig lokalhistorisk snak. 

 

Året sluttede dårligt. Nytårsaften, lige inden midnat, fløj en raket ind gennem 

et vindue til biblioteket. En mindre brand opstod, men blev hurtig slukket af 

brandvæsnet. Desværre blev hele biblioteket sodskadet.   

Der skete heldigvis ikke noget med Lokalhistorisk arkiv; men da arkivet har til 

huse på biblioteket er der lukket for besøgende på ubestemt tid. En del af de 



 

 

frivillige er tilbage i det inderste arkivrum, og er i gang med at registrere 

billeder og arkivalier. Desværre er der pt. ikke plads til alle frivillige. Gruppen 

der normalt arbejder ude i biblioteket, er der desværre ikke plads til. Det er 

dem, vi kalder “13-banden”. Vi savner deres altid gode humør. 

 

Kulturstatistik 

Kulturstatistikken er den opgørelse, som arkivet skal indberette hvert år. For 

2021 bærer den præg af, at arkivet kun havde åbent fra maj til december. Alle 

tal er naturligvis faldet, dog ser det ud til, at antallet af billeder er steget 

voldsomt. Forklaringen er dog, at man modsat tidligere, nu skal tælle 

negativer/glasplader med i opgørelsen, og med vores syv tons 

glaspladesamling fra bl.a. fotograferne Hansen og Nørby, har vi pludselig rigtig 

mange. I alt 36166 billeder. 

Antal frivillige medarbejdertimer i arkivet: 1760, hvilket er lavt i forhold til de 

andre år; men igen har Covid-19 spillet ind. Hvis vi i stedet ser på hvor mange 

frivillighedstimer, der er blevet brugt om ugen (de uger vi rent faktisk havde 

åben), så er det helt oppe på 52. Oven i købet er det uden alle de timer, der er 

brugt af foreningen til arrangementer og møder. Flot! Rigtig meget er blevet 

registreret og ordnet i den periode, hvor vi kunne komme i arkivet. Jeg er 

meget taknemmelig for den store opbakning, Lokalhistorisk Forening altid er 

parat til at give mig og arkivet. 

 

Afleveringer 

Selvom arkivet har været lukket, så er der kommet forholdsvis mange 

afleveringer ind. 64 indkomstjournaler er det blevet til. Som andre år, vil jeg 

nævne nogle få af dem her: 

•Fortegnelse over samtlige personer i Reerslev Kommune i 1945. 

 

•Papir ang. model af skoleskibet Danmark til Finderup Kirke. 

 

•DVD med billeder af smedens (Sæby) træarbejde. 

 

•Billeder fra Sengefabrikken EC Sæby. 

 

•Sang fra Høng Skole i anledningen af Høng Biblioteks 100-års fødselsdag. Det 

der er nyt i dag, er jo gammelt om nogle år. 

 

•Maleri af Høng Skole – med den gl. have. Der var endvidere en del billeder af 

Hougaard-familien. 

 

•Nøglen til Tinghuset., hvilket har givet et godt grin på tirsdagsholdet. De har 

nemlig gang på gang måtte høre mig sige: ”Vi gemmer ikke ting på et arkiv, 

kun billeder og arkivalier”. Men da jeg stod med nøglen til Tinghuset, måtte jeg 



 

 

gøre en undtagelse :-). Ja, moral er godt. Dobbeltmoral er dobbelt så godt :-). 

 

Spørgsmål og kommentarer 

•Via Arkiv.dk, gjorde en mand os opmærksom på, at et af vores billeder var af 

Aggersvold Gods og ikke som det var registreret hos os, Sæbygård. Vi har nu 

sendt billedet til Svinninge Arkiv. At man tidligere har registreret det som 

Sæbygård, kan jeg dog godt forstå. Der er er store ligheder mellem de to 

hovedbygninger. Vi har efterfølgende bl.a. siddet og optalt vinduer på 

bygningerne for at kunne skelne. 

 

•En mand skulle bruge et billede af Povl Kjøller (et billede vi havde fra et 

arrangement i Høng By). Han ville bruge billedet til et cykelløb og forstørre det 

op i naturlig størrelse. Der skulle være hul, hvor Povl Kjøllers spillearm var, og 

så kunne folk stå bagved fotostaten og lade som om de spillede guitar – alt 

imens det lød ”Jeg er så glad for min cykel” fra en højtaler. Idéen er som 

sådan ok og sjov. Desværre er vi her både ramt af persondataloven, 

ophavsretsloven – for ikke at tale om, at man ikke må afspille ”Jeg er så glad 

for min cykel”, uden at skulle betale kodaafgift. 

Men det var et af årets sjovere spørgsmål til arkivet. 

 

•Vi får flere spørgsmål ang. tidligere ansatte på områdets godser. Det er de 

færreste vi kan hjælpe. Vi har ikke godsprotokoller. De bør findes på 

Rigsarkivet eller på selve godset, hvis de har et arkiv. 

 

•Der kommer stadig henvendelser ang. maskiner fra VP-maskinfabrik. Man har 

fået fat i en maskine, eller dele af den (det er ofte museer eller værksteder der 

har fået dem ind). Nu vil de så gerne vide, hvad maskinen har været brugt til. 

Indtil nu har vi kunne svare ved hjælp af salgskataloget; men vi kan stadigvæk 

ikke hjælpe med vejledninger. De er aldrig dukket op. 

 

•En mand var ved at fremstille nogle børnebøger om landbrugsmaskiner og 

Roskilde Dyrskue, og i den forbindelse meget gerne have et billede af 

karetmager Th. Rasmussens ajlespreder/strålevogn. 

 

Til slut en lille efterlysning. Vi bliver ofte spurgt til elevbilleder/klassebilleder 

fra de forskellige skoler; men vi har store huller i vores samling. Vi vil meget 

gerne have flere klassebilleder. Desværrer må vi ikke offentliggøre 

klassebillederne på arkiv.dk – pga. persondataloven, men vil meget gerne 

have dem i samlingen. Og på arkiv.dk vil man kunne se, at vi har billederne i 

fysisk form. 


