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Høng Lokalhistoriske Arkiv. 
Beretning for året 2018 ved Arkivar Christina Lundgren Madsen. 

 
2018 var året, hvor vi fik en ny persondataforordning. Det har givet mange 

snakke og spørgsmål; men selv om det har givet udfordringer i vores arkiv, 
bliver der stadigvæk arbejdet hårdt på, for at få så mange billeder og arki-

valier ud på Arkiv.dk (internetside, hvor man kan se hvad landets arkiver 
har af billeder og arkivalier) som muligt. Pga. persondataforordningen måt-

te vi pludselig ikke offentliggøre skolebilleder på arkiv.dk mere. Vi må dog 

gerne offentliggøre navnene på eleverne, men altså ikke vise selve billedet 
på nettet. Konfirmationsbilleder var dog helt forbudt. Efter den nye lov må 

man nemlig ikke kunne forbinde en person med en religion, derfor må vi 
hverken offentliggøre billeder eller tekst. Hvis man for eftertiden vil vide, 

om vi har et bestemt konfirmationsbillede, så skal man kontakte arkivet. 
Da vi har mange registrerede billeder, vil der gå lidt tid, før vi har tilrettet 

dem alle. Vi håber at folk vil bære over med os. Vi arbejder på sagen. 
 

Jeg har stor hjælp i arkivet. Der er mange frivillige fra Lokalhistorisk For-
ening, som giver en hånd med. 

 Der bliver hjulpet med at klippe relevante artikler ud af aviserne. 
 Der bliver inddateret arkivalier og billeder i Arkibas (arkivets data-

base), så man senere kan se dem på Arkiv.dk.  
 Jeg får hjælp til at rydde op på arkivet. Mange interessante ting duk-

ker frem fra gemmerne. 

 En gruppe scanner alle vores gamle billeder, så de også kan blive syn-
lige på nettet. 

 Vi har også et detektiv-hold, som sætter navne på billeder med 
ukendte personer. P.t. er gruppen dog gået i fjernmagasinet (Det gl. 

Rådhus), hvor de er ved at få styr på alle vore glasplader (7 tons). 
 

Fra Kulturstatistikken ved vi, at der om året bliver brugt 3599 frivilligheds-
timer i arkivet - en lille stigning i forhold til sidste år. Det er rigtig flot, og 

jeg vil gerne takke jer alle i Lokalhistorisk Forening for den store hjælp I 
giver mig. 

 
Når nu vi er ved kulturstatistikken, så kan jeg fortælle, at vi ved årsskiftet 

havde 9983 billeder registreret i Arkibas. Det er 815 flere end sidste år. Af 
dem kan 6036 ses med et billede på Arkiv.dk. Lige under 1500 flere end 

sidste år - og det skal ses i lyset af den nye persondataforordning, hvor vi 

også har måtte fjerne billeder. 
 

Anden lørdag i november deltog Lokalhistorisk Arkiv, i samarbejde med Lo-
kalhistorisk Forening, som vanlig i Arkivernes dag. Det blev et rigtig hygge-

ligt arrangement med over 30 besøgende - som alle fik kaffe og en lokalhi-
storisk snak. Lokalhistorisk Forening solgte bøger og havde lavet en fotoud-
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stilling om togulykken i Høng, 1902. I arkivrummet blev der vejledt i bru-
gen af 'Arkiv.dk' og 'Danmark set fra luften'. 

Jeg vil her godt lave lidt reklame for 'Danmark set fra luften'. Det kgl. Bibli-
otek har mange luftfotos. De har bl.a. ophavsretten til 'Sylvest Jensen Luft-

foto', og de kan gratis ses på Det kgl. Biblioteks hjemmeside. 
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/ 

 
Aflevereringer i 2018 

Af de mange afleveringer i år vil jeg nævne: 

 Breve, skrevet af karetmager Viggo Nielsen 
 Alle de billeder, der er kommet ind i forbindelse med udgivelserne af 

de 'grønne' bøger; Hallenslev, Tjørnelunde….etc. 
 Skolebilleder fra bl.a. Høng Skole. Vi vil gerne have flere skolefotos. 

Vores håb er at kunne fylde de mapper, der allerede står ude i det 
forreste arkivrum. Skolebillederne kan ses i hele bibliotekets åbnings-

tid. 
 1 kassettebånd om Høng Camembertfabrik. 

 
Spørgsmål fra 2018 

Af spørgsmål til arkivet skal nævnes: 
 Vi blev kontaktet af Øster Han Herreds Egnssamling (ved Brovst). De 

havde fået indleveret en genstand, som de kunne se stammede fra VP 
(Vilhelm Petersens Maskinfabrik); men som de ikke kunne se, hvad 

skulle bruges til. De sendte et billede, og i et gammelt katalog kunne 

vi se, at maskinen havde været en skosålemaskine. Maskinen var 
desværre ikke komplet. 

 Hvornår brændte Høng Kino? (1975) 
 Om Coba Isfabrik havde haft noget at gøre med Coba Mineralvand? 

(Ikke hvad vi kunne se). 
 Tv2 øst efterlyste billeder fra Tissø i forbindelse med en udsendelse 

om et feriebarn i området. 
Der er desværre også mange spørgsmål, som vi ikke kan hjælpe med. Husk 

nu at tænke på os i arkiverne, når I rydder op. Gamle billeder og arkivalier 
er altid velkomne i arkivet :-) 
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