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Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2010 
 
Køge Byhistoriske Arkiv 

 
Magasinforhold 

Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt 

at flytte magasinerne med til den nye adresse. Det indgik derfor i planerne, at der skulle 

bygges nyt magasin i tilknytning til huset i Vestergade.  

Køge Kommune bevilgede midler til at gennemføre et forprojekt, hvor forskellige 

muligheder for at opføre et nyt magasin skulle afprøves. Undersøgelsen konkluderede, at det 

ville blive alt for dyrt og risikabelt at satse på et underjordisk magasin. I stedet blev der 

fremlagt forskellige forslag til et nyt magasin over jorden. Køge Fonden vedtog at arbejde 

videre med et forslag til en kubeformet bygning, der kan rumme forholdsvis flest hyldemeter, 

og tilmed er den billigste af de foreslåede løsninger. Forprojektet blev præsenteret for 

Kulturudvalget i marts 2008. Den endelige udformning af magasinet fastlægges dog først, når 

der er bevilget midler til projektet og en egentlig projektering skal finde sted.  

I forbindelse med budgettet for 2011 blev der atter ansøgt om midler til byggeriet, men 

desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. Da der er tale om et presserende problem, har 

Køge Fonden arbejdet energisk for at få afklaret, hvilke muligheder der er for at få rejst den 

nødvendige finansiering. 

Hovedparten af arkivets arkivalier, den unikke lokale kulturarv, er således fortsat placeret 

i magasinerne på Torvet. De er ikke opført til formålet og lever ikke op til blandt andet kravene 

til klimastyring. På baggrund af de seneste års kraftige skybrud med opstigende vand i kældre 

er det blevet endnu mere påtrængende at finde en løsning, der ikke truer samlingerne. Gode 

tidssvarende magasiner beskytter arkivalierne og modvirker skader, der senere skal repareres 

gennem omkostningstunge konserveringsarbejder. Arkivet har naturligvis sikret arkivalierne 

bedst muligt under de eksisterende forhold.  

Adskillelse af magasiner og øvrige lokaler medfører mange ulemper for personalet, 

gæsterne og arkivalierne. Transporten af arkivets materiale frem og tilbage mellem Torvet og 

Vestergade er et tidskrævende og tungt arbejde. Det er fysisk belastende for personalet, og 

der spildes tid, som kunne udnyttes til andre formål. Arkivet har i forvejen kun sparsomme 

personaleressourcer.  

For gæsterne er det ligeledes forbundet med besvær, da de skal bestille materialet inden, 

de besøger arkivet. Selv om vi forsøger at hjælpe via hjemmesiden, mail eller telefon, bliver 

det ofte nødvendigt at komme en ekstra gang, inden det ønskede materiale kan findes frem. 

Dette er i modstrid med arkivets bestræbelser i øvrigt på at lette adgangen til materialet og 

fremme impulsive henvendelser.  

Arkivets materiale, den unikke kulturarv, har heller ikke godt af transporten. Det bliver 

bl.a. udsat for store udsving med hensyn til temperatur og luftfugtighed. Et tidssvarende 

nærmagasin ville forbedre bevaringen og håndteringen af materialet og modvirke nedbrydning. 

Når man tænker på de mange ressourcer, arkivet anvender på at indsamle, registrere og 

pakke materialet, må man håbe, at der snarest muligt sikres bedre magasinforhold.   
 
Formidling  

 

Publikum  

 

Køge Byhistoriske Arkiv formidler både i og uden for arkivets lokaler. Vi søger at være til 

rådighed med viden og informationer på de tidspunkter, hvor det passer ind i brugernes 

hverdag. Det betyder, at en stor del af vores formidling finder sted uden for arkivets fysiske 

rammer, ude i byrummet, i foreningslokaler eller på nettet.  

En stor del af arkivets brugere ser vi aldrig, idet de befinder sig i cyperspace. Vi udbygger 

til stadighed hjemmesiden www.koegearkiv.dk med materiale fra og om arkivets samlinger. 

Der ligger mange fortællinger og billeder, svar på ofte stillede lokalhistoriske spørgsmål, 

http://www.koegearkiv.dk/
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Køgedatabasen, gamle film samt nyheder om arkivets aktiviteter. Hjemmesiden er fælles for 

alle 4 arkiver i Køge Kommune. Historieskolen Clio har på sin hjemmeside 

www.historieskolen.dk mange spændende tilbud til børn og deres familie, hvor man både kan 

være fysisk aktiv og samtidig lære nyt. Arkivet er også at finde på facebook, twitter og 

youtube.  

Væksten i arkivets brugere ligger således på nettet, hvor mange flere kan få glæde af 

vores tilbud. I dag er det typisk således, at brugerne først undersøger oplysninger på nettet og 

derefter besøger arkivet for at gå mere i dybden med undersøgelserne. Samme fleksibilitet 

rummer muligheden for at stille spørgsmål til arkiverne via mail og hjemmesidens 

kontaktboks. Der kommer hvert år et stort antal af sådanne forespørgsler. 

Arkivet har fokus på formidling af kulturarven til børn og deres familie. I årets løb har 

arkivet deltaget i udarbejdelsen af et historisk orienteringsløb i Køge midtby. Resultatet er en 

folder med titlen Find vej i Køge. Den er produceret i samarbejde med og støttet af Skov- og 

Naturstyrelsen, Danmarks Idrætsforbund, Friluftsrådet, Dansk Orienterings-Forbund, Køge 

Kommune, Køge Turistbureau, Hjerteforeningens Greve-Solrød-Køge Lokalkomité samt Køge 

Orienteringsklub.  

Find vej i Køge leder deltagerne en tur rundt i byen, hvor man skal finde 20 poster samt 

en bonuspost. Ved hver post kan man få viden om den historie, der skjuler sig bag stedets 

navn. Turen kan gennemføres ved hjælp af folderen, men man kan også benytte sig af 

mobilen eller GPS’en. Historien kan høres via mobilen eller fortælles via en sms. Det historiske 

orienteringsløb bidrager således både til fysisk aktivitet og øget viden for alle generationer. 

Folderen er blevet modtaget særdeles positivt fra alle sider. 

Hvert år besøger arkivleder Birte Broch klubber, foreninger og dagcentre for at vise 

gamle Køgefilm eller billeder og fortælle om Køges historie. Arkivet står også for byvandringer 

i årets løb. For eksempel har Birte Broch gennemført vandringer på Søndre Havn for et stort 

antal personer. Arkivar Lars Kjær har varetaget populære sms- og gps- jagter for grupper af 

børn, forældre og lærere.  

I sommeren 2010 fik Køge besøg af TV2-Lorry, der alle hverdage i en uge sendte 

udsendelser fra og om Køgeområdet. Køge Byhistoriske Arkiv fik ved den lejlighed en fornem 

eksponering, idet arkivleder Birte Broch gennem hele ugen havde en fortløbende fortælling om 

begrebet De Køge Høns. Det affødte stor respons og mange positive bemærkninger. 

Formidlingen foregår også gennem Køge Studier, lokalhistoriske bøger og artikler i den 

lokale presse. Bøgerne fra de fire arkiver har mange læsere. Det er således vort håb, at vi med 

en bred vifte af tilbud når ud til flest mulige brugere.  

Arkivets samlinger formidles også til brugerne i arkivets lokaler i Vestergade 26. Her får 

gæsterne materialet stillet til rådighed og modtager den fornødne hjælp fra arkivets personale. 

Åbningstiderne er de samme som de senere år. Der er stadig åbent hver onsdag aften til kl. 20 

– undtagen i de tre sommermåneder – af hensyn til dem, der ikke kan komme inden for 

dagtimerne. 

 

Kulturjagt Køge Bugt 

 

Projektet Kulturjagt Køge Bugt kunne i april 2010 præsentere resultatet af projektgruppens 

arbejde ved en festlig reception på Dronningens fødselsdag i Køge Marineforenings lokaler på 

Køge Havn. Deltagerne i projektet havde sat sig sammen for at udvikle formidlingen af viden 

om kulturarven ved hjælp af nutidens medier, de medier børn færdes hjemmevante i. Man 

ankommer til kulturjagtens site flyvende i et luftskib. I hver af de 4 kommuner er der 6 

kulturmiljøer, som man kan gå på opdagelse i. Det er helt frit, hvilken vej, man vælger. Man 

kan gå systematisk frem eller springe lidt rundt mellem de steder, der ser spændende ud. Der 

kan skabes utallige sammenhænge på tværs af kulturmiljøerne og kommunerne. Hvert 

kulturmiljø er forsynet med korte tekster, faktabokse, quizzer og mange billeder. Lokalarkiver 

har som bekendt en skat af billeder i samlingerne. Resultatet af Kulturjagt Køge Bugt er altså 

en moderne skattejagt i historien.   

Kulturjagt Køge Bugt er blevet gennemført ved hjælp af tilskud fra Kulturregion 

København Syd. Deltagerne takker for denne støtte og håber, at både tilskudsgiverne og 

http://www.historieskolen.dk/
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brugerne af sitet er glade for det færdige resultat. De deltagende institutioner har været 

arkiver og museer i Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner. Projektet var så heldig at finde 

den helt rigtige som IT-koordinator. Malene Erkmann er både lærer, IT-ekspert og ildsjæl, og 

uden hende var projektet måske ikke kommet så trygt i havn. Også Frank Madsens flotte 

tegninger skal nævnes, for de er en vigtig forudsætning for, at børnene forhåbentlig bliver 

hængende på sitet.  

Køge Byhistoriske Arkiv har stået for koordineringen af projektet og varetaget 

regnskabsfunktionen. Arkivleder Birte Broch har været medlem af projektets styregruppe, og 

Historieskolen Clio ved arkivar Lars Kjær har været tovholder. Begge har bidraget til det 

faglige indhold. Glen Sarka har stået for regnskabet. Opgaven har været en aktivitet under 

Historieskolen Clio ved Køge Byhistoriske Arkiv. Resultatet kan ses på 

www.kulturjagtkoegebugt.dk  

Siden har projektet arbejdet ihærdigt med at udbrede kendskabet til sitet i skolerne i de 

fire kommuner, ligesom der er afholdt kurser for lærere. Der er desuden fremstillet og 

distribueret plakater og foldere om projektet til skoler, biblioteker og andre relevante steder. 

 

Hit med Historien 

 

Projektet Hit med Historien gik i 2010 i gang med den femte bog i serien. Der er tidligere 

udgivet bøger om Køge i 1950’erne, Køge i mellemkrigstiden, Køge 1850-1914 og Køge i 

1700-tallet. Den femte bog omhandler Køge i Renæssancen 1500-1700. Udover bøgerne hører 

der til projektet en hjemmeside med masser af materiale: www.hitmedhistorien.dk 

Hit med Historien har vakt opmærksomhed også uden for Køge Kommune. For det første 

fordi projektet hver gang har inddraget en gruppe børnekonsulenter, der har givet forfatteren 

med- og modspil under arbejdet med bogen. I arbejdet med femte bog er det to 6. klasser fra 

Søndre Skole, der meget aktivt og ansvarligt har bidraget til processen. Det har været til stor 

inspiration for både forfatteren og projektgruppen. Tusind tak til de to 6. klasser og deres 

lærere. 

Hit med Historien har desuden vakt opmærksomhed på grund af den tværfaglighed, som 

projektet er udtryk for. Det er et tværgående samarbejde mellem bibliotek, arkiv, skole og 

museum. Alle bidrager med hver sin viden og hver sin faglighed til fælles glæde og inspiration. 

En meget væsentlig medspiller under arbejdet med hele serien er grafiker Thora Fisker, som 

med stort engagement sørger for, at bøgerne ser fristende ud.  

Bøgerne er skrevet af forskellige forfattere. I bogen om Køge i Renæssancen er det cand. 

mag. Thomas Meloni Rønn, der har ført pennen.  

Alle de medvirkende institutioner og personer bidrager med ressourcer, men der skal 

også ekstra midler til, for at projektet kan gennemføres. Vi har til denne som tidligere bøger 

modtaget økonomisk tilskud fra Kulturudvalget og Børne- og ungdomsudvalget i Køge 

Kommune, fra Nordea Fonden og fra Carlsen-Langes Legatstiftelse. Vi er dybt taknemmelige 

over støtten til projektet og siger tusind tak for hjælpen.  

I februar 2010 blev der tillige gennemført et meget vellykket kursus for lærere med 

udgangspunkt i Hit med Historien 3, Køge 1850-1914. Arkivleder Birte Broch og pædagogisk 

konsulent Karin Larsen stod for den faglige gennemførelse i samarbejde med PUC i Køge. 

Deltagerne blev præsenteret for bogen, kom på en byvandring i bogens fodspor og blev 

introduceret til tværfalige og faglige projekter og undervisningsforløb i tilknytning til bogen.  

 

Kyndelmisse 2010 

 

Køge Byhistoriske Arkiv deltog som altid i den fælles kulturaften i Køge. Temaet kaldtes denne 

gang ”så til søs” og var inspireret af markeringen af 300-året for Slaget i Køge Bugt 1710 

senere på året. Der var åbent hus i Vestergade 26, hvor man kunne få en snak om 

lokalhistorien og se arkivalier fra samlingerne, herunder billeder af Køge Havn og skibe i 

Havnen. Børnene kunne spille ”Tordenskjold”. 

Seniorforsker Erik Gøbel fra Rigsarkivet fortalte den spændende historie om 

sejldugsmanufakturet, der lå Torvet 21 i Køge. Her blev der fremstillet sejl til flådens skibe fra 

http://www.kulturjagtkoegebugt.dk/
http://www.hitmedhistorien.dk/
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1687 til 1735. Da produktionen var på sit største, var den samlede arbejdsstyrke på over 200 

personer. 

Arkivet havde også arrangementer i rådhusets kantine. Her fortalte historikeren Dan H. 

Andersen om Danmarks måske mest berømte søhelt nogensinde, nemlig Peter Wessel 

Tordenskjold. Dan H. Andersen har både skrevet en stor afhandling og en roman om 

Tordenskjold og hans liv. Endelig havde arkivet allieret sig med den meget dygtige fortæller 

Jesper la Cour fra ”Det fortællende Teater”. Han tog Axel Sandemoses fortælling ”Rotten” 

under kærlig behandling. Der var stor tilslutning til alle aftenens tilbud fra arkivet.  

 

Køge Studier 2009 

 

Dette års Køge Studier var lidt ud over det sædvanlige, idet der var fokus på de fire berømte 

karnevaler, som blev afholdt i Køge i 1950’erne og 1960’erne. Artiklen om karnevalerne var et 

causeri, som nu afdøde arkitekt MAA Åge Madsen afholdt for Køge Fondens Venner i 1997. Åge 

Madsen var i mange år en højt skattet medarbejder ved Køge Byhistoriske Arkiv. Artiklen var 

rigt illustreret med blot en lille del af de mange billeder, arkivet har fra karnevalerne. Desuden 

var der på grund af det festlige tema gjort noget ekstra ud af bogens grafiske udtryk. Grafiker 

Mette Secher stod for denne opgave for første gang, idet Rachel Kollerup Fabricius, der 

tidligere har udført opgaven, har fået anden beskæftigelse.   

Som altid kunne man desuden læse de fire arkivers årsberetninger om de mange aktiviteter i 

årets løb. 

 

Køgedatabasen 

  

Den mest besøgte del af vores hjemmeside er Køgedatabasen. Her findes et væld af 

oplysninger om Køges historie, som man kan søge i via fritekstsøgning, emne og tid. Det er 

arkivets frivillige medarbejder Vagn Gulbrandsen, der varetager denne store opgave. Der er nu 

lagt oplysninger ind til og med 1959. Årene 1960 og 1961 er stærkt på vej. Der er tale om 

forholdsvis kortfattede oplysninger, som kan udbygges gennem et besøg i arkivet.  

 

Folketællinger 

 

Gennem mange år har arkivets frivillige medarbejder Ole Søndergaard indtastet folketællinger 

fra Køge Købstad og Landdistrikt, således at der kan søges i dem på Dansk Demografisk 

Databases hjemmeside http://www.ddd.dda.dk De ligger på denne hjemmeside, fordi de 

indgår i et landsdækkende projekt, kildeindtastningsprojektet KIP, hvortil et stort antal 

personer leverer data. Senest er den omfangsrige folketælling for 1921 blevet lagt på. Ole 

Søndergaard er nu i gang med folketællingen for Køge Købstad 1855. Arkivets medarbejder 

Jytte Sørensen yder en stor indsats som korrekturlæser på de indtastede data.   

 

Kulturdetektiverne 

 

Køge Arkiverne har deltaget i projektet Kulturdetektiverne, som blev løbet i gang i sidste 

halvdel af 2010. Projektet er støttet økonomisk af Kulturregion København Syd, og det er Køge 

Museum, der varetager styringen og ledelsen. Deltagerne er Greve og Køge Museum samt 

lokalarkiverne i Greve, Solrød og Køge Kommune.  

Der er tale om et stort formidlingsprojekt over for skolerne i det nævnte område. 

Formålet er at formidle den lokale kulturarv til børn og styrke børns historiske og kulturelle 

bevidsthed. Projektet stiler mod at inddrage børn i formidlingen gennem aktiv deltagelse. 

Skoleeleverne har selv været hovedaktørerne og har skullet undersøge og afdække fortidens 

kulturspor. De har adopteret en konkret bygning eller et bestemt anlæg, som de herefter har 

undersøgt særlig grundigt. Køge Arkiverne har bidraget med historisk viden og materiale, som 

eleverne har kunnet arbejde videre med i processen. Især de mange fine fotografier fra 

arkivernes samlinger har været til stor glæde for eleverne. I alt 12 klasser besøgte Køge 

Arkiverne, inden projektet blev afsluttet med en udstilling i juni 2011.  

http://www.ddd.dda.dk/
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Køge Kyst 

 

Det omfattende byudviklingsprojekt Køge Kyst tager udgangspunkt i kulturen som driver af 

udviklingen, hvilket blandt andet betyder, at man søger at skabe livet før byen ved inddragelse 

af mange forskellige aktører inden for kultur- og foreningslivet. Køge Arkiverne har en god 

kontakt til Køge Kyst og har fra begyndelsen haft et fint samarbejde med projektet. Arkivleder 

Birte Broch har foretaget flere havnevandringer for projektet, ligesom arkivet har bidraget med 

historisk materiale om Køge Kysts områder.  

I 2010 har der været ført drøftelser med Køge Kyst om et formidlingsprojekt, der i 2011 

førte til Køge Arkivernes deltagelse i det spændende projekt Tråden. Tråden er en 

stiforbindelse mellem Køge by og Søndre Havn, der er forsynet med i alt 18 betonsteler, hvor 

der fortælles om stedernes fortid, nutid og fremtid. Vi har udarbejdet historiske tekster og 

fundet spændende billeder frem. Køge Arkiverne er begejstrede over at være med i dette 

udviklingsarbejde og ser frem til fortsat at yde bidrag til Køge Kysts aktiviteter. Man kan få 

mere at vide om stelerne og Tråden på www.koegearkiv.dk  

 

Kjøge Mini-By 

 

Køge Byhistoriske Arkiv har altid haft et nært forhold til Kjøge Mini-By. Minibyens 

historikergruppe har lige siden minibyens etablering benyttet arkivets samlinger i stort 

omfang. Arkivleder Birte Broch havde den fornøjelse i 2009 at blive udnævnt til minibyens 

borgmester og fortsatte med at udøve det ærefulde hverv også i 2010. Byarkivets 

medarbejdere er glade over at kunne bidrage til at udbrede kendskabet til minibyen. 

 

Digitalisering af gamle båndoptagelser 

Arkivet har i samlingerne et stort antal gamle kassettebånd og spolebånd, som indeholder 

samtaler med Køgeborgere, hvoraf mange nu er døde. Disse båndoptagelser indeholder en 

værdifuld kulturskat, som skal bevares for eftertiden. De gamle bånd bliver efterhånden 

nedbrudt, og på et eller andet tidspunkt bliver det teknisk umuligt at afspille dem. Derfor er 

arkivet gået i gang med at få digitaliseret samlingen af båndoptagelser. Det er imidlertid en 

meget bekostelig sag, hvilket betyder, at der vil gå nogen tid, inden opgaven er fuldført.  

I løbet af 2010 er det lykkedes at få digitaliseret hele Byarkivets samling af kassettebånd 

takket være tilskud fra Danske Initiativpuljer og Køge Fondens Venner. Tilbage er de mange 

spolebånd, som vi håber at finde midler til at få sikret på samme måde. Det er Ålborg 

Stadsarkiv, der varetager denne opgave for os, da arkivet i Aalborg har stor ekspertise inden 

for dette felt.  

Udover at sikre materialet øger digitaliseringen også mulighederne for at formidle 

samlingen af båndoptagelser. I forbindelse med Kyndelmisse i Køge 2011 havde arkivet et 

tilbud om at komme og lytte til nogle af de gamle samtaler på båndene. Det vil fremover også 

blive muligt at lægge de tilgængelige samtaler på nettet, men først og fremmest skal 

materialet sikres. 

 

Arkibas 4 

Alle fire arkiver i Køge Kommune er nu overgået til at registrere samlingerne ved hjælp af 

programmet Arkibas 4. Det har været et stort arbejde at gennemføre de nødvendige 

tilretninger inden konverteringerne. Efterfølgende har der været afholdt kurser for 

medarbejderne, der fremover vil være travlt beskæftiget med denne store opgave. Udover 

kurser foregår der i vidt omfang sidemandsoplæring, således at de nødvendige kompetencer 

udbredes til alle, der har behov for det. Registreringsarbejdet foregår løbende og er en 

permanent og central del af arkivernes virksomhed.  

 

  

http://www.koegearkiv.dk/
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Fælles logo registreret 

For at markere samhørigheden fik Køge Arkiverne i 2008 udarbejdet et fælles logo. Dette logo 

anvendes nu på det fælles brevpapir, hjemmeside og andet materiale fra arkiverne. I årets løb 

har arkiverne fået gennemført en varemærkeregistrering af logoet.  

 

Fra indkomstjournalen 

Køge Byhistoriske Arkiv modtager hvert år mange nye indleveringer af materiale, der kan 

belyse områdets historie. Der er heldigvis stor forståelse blandt borgerne for at sikre 

bevaringen af den lokale kulturarv. Alle indleveringer til arkivet er gaver fra personer, 

virksomheder eller institutioner, der ønsker at støtte vores arbejde med at bevare kilderne til 

den lokale historie for eftertiden. Vi er meget taknemmelige over disse gaver og bestræber os 

på at bevare dem bedst muligt.  

Blandt dette års indleveringerne er der en del arkivalier vedrørende bygninger. Der er 

indkommet et omfattende materiale fra Arkitekterne Køge, der har drevet arkitektvirksomhed i 

en årrække og stået bag opførelsen af mange huse og andre bygninger. Også arkitekterne 

Karsten Vibild og Uffe Pedersen har indleveret tegninger, fotografier og andet til belysning af 

deres virksomhed som arkitekter. Karsten Vibild har for nogle år siden skænket hele sit 

tegningsarkiv med mere til arkivet.  

Murermester Ludvig Larsen stod i sin tid bag opførelsen af en række huse i Sønderkøge, 

ofte i samarbejde med arkitekt Tage Nielsen. Byarkivet har i 2010 modtaget fotografier og 

diverse oplysninger om murermester Larsen og hans liv i Køge.  

Apropos byggeri har Byarkivet modtaget en DVD med optagelser fra Kjøge Mini-By om 

årets gang i 2009, hvor man kan følge opførelsen af de små huse. 

Den førhen så dominerende virksomhed Codan Gummi er nu ophørt, idet kun en mindre 

del videreføres under navnet Codan Rubber. I forbindelse med lukningen blev der indleveret 

historisk materiale til Byarkivet. Der var arkivalier såsom fotografier og dokumenter fra 

virksomheden. Desuden var der museumsgenstande, som efter aftale med giveren blev 

overladt til Køge Museum. Blandt andet indeholdt afleveringen en meget velbevaret 

gummidukke fremstillet af Codan Gummi. En ansat havde gennem en årrække passet godt på 

dukken og andre genstande.  

Byarkivets samlinger indeholder også materiale om store og små forretninger i Køge. 

Blandt årets indkomster er arkivalier vedrørende møbelforretningen BH Møbler, som blev 

etableret af Bent Hermansen i Nyportstræde 19 og senere flyttet til Vestergade 20. Det drejer 

sig om annoncer, udklip m.m. 

Køges borgere har været og er engageret i en lang række foreninger, der alle har sat sig 

spor i form af arkivalier. Byarkivet modtog ved en særlig festlig lejlighed arkivalier fra Køge 

Bugt Presseklub, der nu er nedlagt. Det foregik ved et møde i Køge Fondens Venner, hvor tre 

medlemmer af presseklubben fortalte levende og morsomt om klubbens liv gennem 25 år. Det 

var Fritz Mortensen, Poul Jørgensen og Judith Thomassen, der efterfølgende overrakte 

klubbens arkivalier til Birte Broch. Judith Thomassen havde endda til lejligheden digtet et lille 

vers, som de tre afsang i fællesskab.  

Vinterbadning er blevet særdeles populært. Også i Køge, hvor de friske vinterbadere går i 

vandet ved Søndre Mole. Vinterbaderne har dannet en forening ved navn Vikingelauget 

Valkyrien, hvis aktiviteter er blevet bevaret for eftertiden gennem en aflevering til Byarkivet.  

Blandt arkivalier vedrørende foreninger og lignende kan endvidere nævnes Køge 

Havnejazz, kammerkoret Cantando, Køge Jagtforening af 1886, Køge Windsurferklub, Køge 

Foto Klub, Køge Revyen og Tureby-Køge og Omegns Landboforening, T.K.O.L. 

Køge Fondens Venner afholdt et møde, hvor man viste filmen fra Køge Boldklubs tur til 

Østen i 1954. Der var mødt mange fodboldinteresserede tilhørere op, herunder et par, der 

havde deltaget i turen. Det kom der en god snak ud af på selve aftenen, men desuden kom 

der i ugerne efter flere afleveringer med materiale fra Østenturen, også på grund af omtalen i 

pressen.  

Der er indkommet et meget fint materiale om Køge Sygehus, hvor en tidligere ansat har 

samlet udklip i scrapbøger for årene 1955-2004, som nu er afleveret til Byarkivet sammen 

med andet materiale.  



 
 

www.koegearkiv.dk  Side 7 
 

Urmager og optiker Holger Dik Jensen nåede at fylde 100 år, inden han i 2009 afgik ved 

døden. Fra hans bo er der indleveret arkivalier vedrørende hans forretning og hans tilknytning 

til navnlig Køge Boldklub, Køge Gymnastikforening og Køge Rotary Klub.  

Blandt de øvrige indleveringer skal nævnes materiale vedrørende karnevalet i 1958, BST-

Køge og Center for Arbejdsmiljø, skoleblade fra Tøxens Skole samt Albert Theilgaards 

kalenderdagbog fra 1908, hvor han flyttede sin gummifabrik til Køge.  

Som altid har Byarkivet modtaget et stort antal fotografier, postkort, dias og negativer. 

Flere og flere fotografier afleveres i digital form, ligesom arkivet selv scanner et stigende antal 

fotografier, hvor borgerne gerne vil beholde originalbilledet. Den digitale tidsalder giver sig 

ligeledes udtryk i flere og flere DVD’er i samlingen.  

En interessant aflevering består af en række fotografier optaget i 2010 af Jens Møller 

Andersen. Han har fotograferet en række af de steder, som Hugo Matthiessen fotograferede i 

1914. Disse nye fotografier er lagt på arkivets hjemmeside www.koegearkiv.dk under ”Køge – 

Før og Nu” sammen med fotografierne fra 1914.   

Det meste af arkivets materiale er umiddelbart tilgængeligt for arkivets gæster. Man kan 

dog roligt aflevere også mere følsomt materiale til arkivet, da det kan aftales, at materialet 

skal være lukket i en bestemt årrække. Man kan henvende sig i arkivet og aftale nærmere. 

Tak til alle, der har skænket arkivalier til arkivet i 2010.   

 

Personale 

Byarkivets ansatte personale består af kontorassistent registreret revisor Glen Sarka, 

kontorassistent og lærer Kirsten Søndergaard Nielsen, arkivar mag. art. Lars Kjær og 

arkivleder cand. mag. Birte Broch, der tillige er leder af arkiverne i Skovbo, Herfølge og 

Højelse. Desuden er arkivar og bibliotekar Lone Rasmussen ansat med dagligt ansvar for 

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Det ansatte personale varetager opgaver og yder faglig støtte 

ved alle fire arkiver.  

De frivillige medarbejdere er Raymond Brix, Ole Struer, Susan Hansen, Vibeke Laursen, 

Helene Binzer, Ole Søndergaard, Anita Ambjørn, Vagn Gulbrandsen, Jørgen R. Poulsen, Esther 

Hald og Jytte Sørensen.  

Det er en stor glæde, at arkivet i det daglige kan trække på en stab af frivillige 

medarbejdere, der tilfører det lokalhistoriske arbejde helt nødvendige ressourcer. Det er 

fortsat hensigten at bevare kombinationen af lønnede ansatte og ulønnede frivillige 

medarbejdere. Ikke blot på grund af det store arbejde, der ydes af de frivillige medarbejdere, 

men i lige så høj grad på grund af den entusiasme og store berøringsflade, arkivet hermed 

beriges med. Samtidig skal det understreges, at fordelingen mellem ansatte og frivillige 

naturligvis skal være rimelig i forhold til arbejdsopgavernes art og omfang. 

Arkiverne har et fantastisk personale, der med et godt humør når rigtig meget. Der er et 

stort pres på personaleressourcerne, og mange opgaver må vente. Der er eksempelvis et stort 

efterslæb i Køge Byhistoriske Arkiv, hvad angår arkivering af indleveret materiale. For at løse 

dette problem har Køge Fonden ansøgt om flere ressourcer til denne opgave, men desværre 

hidtil forgæves. 

Mange tak til alle medarbejdere for et frugtbart og godt samarbejde i årets løb.  

 

Jubilæum 

Undertegnede kunne den 1. oktober 2010 fejre 25 års jubilæum som arkivleder ved arkiverne i 

Køge Kommune. Det har været 25 gode år med udfordringer, udvikling og dejlige mennesker. 

Selve dagen blev markeret sammen med gode kulturkolleger i den finske skærgård under en 

studierejse til Køges venskabsby Esbo. En dejlig dag med mange overraskelser. Efterfølgende 

blev dagen markeret af Køge Fonden og arkivernes medarbejdere ved en festlig og velbesøgt 

reception på Teaterbygningen i Køge. Det blev en uforglemmelig dag, som jubilaren nød i fulde 

drag og altid vil mindes med glæde. Tusind tak til alle.  

  

http://www.koegearkiv.dk/
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Støtte  

Den økonomiske basis for arkivets virksomhed skyldes først og fremmest tilskud fra Køge 

Kommune. Vi takker varmt for hjælpen og for den imødekommenhed, som kommunen viser 

over for vort arbejde. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. 

Køge Fonden har igen i 2010 ydet et værdifuldt bidrag til arkivernes drift, herunder til 

øget sekretærhjælp, servicejob samt IT-udgifter. Undertegnede vil gerne på personalets vegne 

rette en hjertelig tak til Køge Fondens bestyrelse for dens positive indstilling til arbejdet i 

arkivet.  

Vi har fortsat det gode og positive samarbejde med Alm. Brand vedrørende lokalerne. 

Desuden takker vi Dagbladet for atter at have ydet økonomisk støtte til arkivets arbejde. Fra 

Køge Fondens Venner har vi fået støtte til at få digitaliseret en del af arkivets gamle 

båndoptagelser. Danske Initiativpuljer har ydet tilskud til samme formål, hvilket glæder os 

meget, da det er en meget bekostelig sag. Vi er meget taknemmelige over denne hjælp.  

Køge Fondens Venner og de to øvrige lokalhistoriske foreninger i Køge Kommune yder 

hvert år en værdifuld opbakning til de fire arkivers arbejde. Tilsammen er der godt 600 

medlemmer af foreningerne, hvilket vidner om arkivernes solide forankring og den store 

historiske interesse i vores område.  

Køge Byhistoriske Arkiv har i det forløbne år mødt stor velvilje på Gammelkjøgegaard, 

hvilket vi siger tak for. Arkiverne har ligeledes et godt samarbejde med Dagbladet, Køge Medie 

Center, Køge Onsdag, Radio Køge, Fælles- og Kulturforvaltningen, KøgeBibliotekerne, Køge 

Museum, Turistkontoret og de øvrige kulturinstitutioner i kommunen. Vi møder altid 

hjælpsomhed og venlighed, hvilket er af stor betydning for en lille institution som vores. 

 

Birte Broch 

Juli, 2011  
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Skovbo Lokalhistoriske Arkiv 
 

 

Medarbejdere 

Vi har fået udvidet staben af faste medarbejdere til 4 i alt. Lone Rasmussen er ansat på 20 

timer, og derudover er der tre frivillige medarbejdere, Erik Augustinussen, Terri Nielsen og 

Jørgen Flyng.  

Erik kommer tirsdag og torsdag, ligesom han afløser Lone ved ferie og sygdom. Arkivet 

er sommerlukket i tre uger, svarende til Lones sommerferie. Erik og Lone arbejder om 

tirsdagen med henholdsvis skolehistorie og med landsbyen Gammerød. Derudover indgår Erik i 

publikumsbetjeningen om torsdagen, hvis der er travlt. 

Terri kommer hver torsdag eftermiddag. Hun arbejder især med Arkibas, men får også 

tid til at rydde op og deltage i forberedelserne af arkivets forestående flytning. Med dette for 

øje har Terri taget fat på nogle af de gamle indkomster helt tilbage fra 1972, der aldrig er 

kommet videre i systemet. De bliver nu indkomstjournaliseret, således at materialet bliver 

søgbart.  

Vores nyeste medarbejder, Jørgen Flyng, kommer hver onsdag formiddag. Han arbejder 

med journalisering og registrering i Arkibas. 

Den 1. april 2010 startede Tonik Kjeldsen, der er cand. mag. i dansk og historie, i 

jobtræning på arkivet, i første omgang et forløb på en måned. Tonik har planer om at ville 

researche til en udgivelse omkring Svenstrup Gods’ nyere historie. Denne første måned brugte 

Tonik på at skabe kontakt til Christian baron Wedell-Neergaard til Svenstrup, samt at 

udarbejde synopsis til en udgivelse.  

Den 1. november kom Tonik tilbage i et job med offentligt løntilskud. Perioden løber i et 

år, til 31. oktober 2011. I denne periode skal Tonik samle stof til sin udgivelse samt 

påbegynde og færdiggøre skrivningen af det, der gerne skulle blive til en udgivelse. Undervejs 

i forløbet er Tonik faldet over et interessant emne, erindringssteder, og i efteråret 2010 har 

Tonik skrevet på manuskriptet til en publikation om erindringssteder omkring Svenstrup Gods. 

Forhåbningen er, at dette vil være den første del af en større publikation.    

 

Rådhuset i Borup 

På grund af den anstrengte kommunale økonomi blev det i maj 2010 vedtaget at realisere 

etape 1 af et kommende kulturhus i det tidligere Borup Rådhus uden det planlagte bibliotek og 

arkiv. Men da arkivet i Nr. Dalby mangler plads, og vi fortsat gerne ville flytte til det tidligere 

rådhus, blev der arbejdet på sagen, og en flytning af arkivet blev vedtaget i september 2010.  

Planen er, at arkivet skal flytte ind i de reserverede lokaler med en let renovering, og med et 

salg af huset i Nr. Dalby, dækkes indretning af egentlige magasinfaciliteter, inkl. brandsikring 

og overvågning af indtægten fra salget. Vi er meget glade og taknemmelige over udsigten til 

bedre forhold for både arkivalier og gæster. 

I oktober måned deltog Erik og Lone i et dialogmøde på det gamle rådhus sammen med 

deltagere fra kommunens foreninger og kulturinstitutioner. I november 2010 holdt Birte Broch 

og Lone et internt møde, hvor vi fik drøftet nogle af de ting, som vi i hvert fald på sigt bør 

lægge vægt på i forbindelse med indretningen af arkivet. I december 2010 var brugerne af 

huset, foreningerne og vi, inviteret til et inspirationsmøde. Her deltog Birte Broch og Lone. 

Den endelige indflytning blev efter opfordring fra gruppen af faste brugere af huset udsat 

til 01.04. 2012. Siden er datoen på grund af ændringer i udbudsplanen blevet rykket til medio 

august 2012. 

 

Projekt Kulturdetektiverne 

Lone deltog i et møde i november 2010 på Køge Museum. Her fik deltagerne en orientering om 

projektet og forløbet. 

Fra vores område deltager to 5.-klasser fra Skovboskolen i Bjæverskov. Emnerne, som 

klasserne skal arbejde med, er henholdsvis den gamle stationsbygning på Smedevej samt 

husene på Åvej.  
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Luftfoto 

Ved Lara’s nedlæggelse blev foreningens formue fordelt blandt arkiverne, og beløbet svarede 

til, at hvert arkiv kunne vælge ti luftfotos fra Det Kongelige Biblioteks billedsamling. Lone var 

på Det Kongelige Bibliotek i november måned, hvor der blev udvalgt billeder fra Bjæverskov.  

 

Indleveringer 

Udover en del nye arkivalier, er vi, med flytningen for øje, gået i gang med at 

indkomstjournalisere de arkivalier, der, for nogens vedkommende, har ligget uden at være 

journaliseret, siden de ankom til arkivet tilbage i 1970’erne. Ved at blive indkomstjournaliseret 

i Arkibas bliver materialet nu søgbart, ligesom vi samtidig får et overblik over indholdet. 

Blandt årets indkomster kan nævnes, at vi har modtaget en del billeder fra Borup, arkivalier og 

billeder vedrørende Holme Mølle samt dokumenter om en ejendom i udkanten af Borup. 

 

Arkivernes dag 

Arkivet deltog i Arkivernes Dag, hvor vi omsatte det landsdækkende oplæg ”Vejr og Vind” til at 

handle om vind- og vandmøller. Vi holdt åbent hus i 4 timer. 

Erik og jeg arbejdede med at samle materiale til en udstilling. Vi gennemgik alt 

herværende kortmateriale, ligesom også kortene på KMS blev studeret. Derudover 

sammenholdt vi oplysningerne med arkivalierne på arkivet, hvis billedmateriale indgik i 

udstillingen. Det lykkedes os at lokalisere i alt 77 møller. Vi medtog både ikke-eksisterende 

vand- og vindmøller, vindmotorer og moderne vindmøller.   

Fremmødet på dagen var ikke imponerende, men de få, der besøgte os, var 

interesserede og bidrog med oplysninger. Vi havde bl.a. besøg af sønnen fra Bjæverskov Mølle, 

der kunne fortælle om faderens arbejde på møllen.  

 

 

Lone Rasmussen 

April, 2011 
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Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne 
 
Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har siden 2007 haft til huse i det nybyggede 

Herfølge Bibliotek og Lokalarkiv på Billesborgvej i Herfølge. Arkivet har åbent for publikum 

hver tirsdag og fredag kl. 9-12 samt efter aftale. Det kan kun lade sig gøre, fordi arkivets 

frivillige medarbejdere har påtaget sig denne opgave med stort engagement og pligtfølelse. 

Samarbejdet mellem arkiv og bibliotek har siden åbningen resulteret i flere fælles tilbud til 

borgerne.  

I det forløbne år har arkivet deltaget i Herfølgedagen, der denne gang blev afholdt ved 

Holmebækskolen den 25. september 2010. Nogle af de frivillige medarbejdere stillede op og 

fortalte om arkivets arbejde.  

I forbindelse med Arkivernes Dag lørdag den 13. november var der åbent hus i arkivet, 

hvor man kunne komme og kigge i arkivets materiale. Tilslutningen var ikke overvældende, 

men det var alligevel en god dag med interessante samtaler om lokalhistoriske emner.  

Udover at holde åbent i arkivets lokaler besvarer medarbejderne hvert år et stort antal 

forespørgsler via e-mail eller telefon. De fire arkiver i Køge Kommune har fælles hjemmeside 

www.koegearkiv.dk , hvor arkivet i Herfølge har sin egen underside. 

 

Herfølge integrerede bibliotek 

Som en del af budgetaftalen for 2011 vedtog byrådet, at der skulle arbejdes hen imod en tæt 

integration af skole- og folkebiblioteker. Første fase består af et pilotprojekt med 

fællesbibliotek i Herfølge og dermed tæt integration mellem folke- og skolebibliotek samt 

samarbejde med lokalhistorisk arkiv. Rammerne for fællesbiblioteket bliver det nuværende 

Herfølge Bibliotek.  

Siden nytår 2011 har en arbejdsgruppe arbejdet ihærdigt og under et stort tidspres på at 

realisere denne beslutning i huset på Billesborgvej. Arkivet indgår fortsat i det fælles hus og vil 

bidrage med materiale til både nye og gamle brugere så langt, ressourcerne rækker. Det må 

forventes, at kontakten til undervisningen i Herfølge Skole vil blive forstærket.  

Arkivleder Birte Broch er medlem af arbejdsgruppen og vil også deltage i det løbende 

evalueringsarbejde. Arkivet har i arbejdsgruppen mødt venlighed og respekt for de frivilliges 

arbejde. Det nye fælles bibliotek med arkiv, der har fået navnet Uglen efter en 

navnekonkurrence, åbner den 5. september 2011.  

 

Indsamling 

Arkivet har i årets løb fået forøget sin samling med nye indleveringer af materiale vedrørende 

de to sognes historie. Der er kommet arkivalier vedrørende gårde og ejendomme. Her kan 

nævnes Smedegården i Ankerstræde, hvor boet efter Erik Sørensen har skænket regnskaber, 

kontrabøger, fotografier og andet vedrørende stedets historie.  

Gårdejer Alf Brag fra Lillevang i Tessebølle var i mange år aktiv i det lokalhistoriske 

arbejde. Han nåede inden sin død i slutningen af 2010 at indlevere forskellige dokumenter 

vedrørende gården, herunder panteobligationer, købekontrakter, personlige papirer og kort. 

Siden er der kommet yderligere materiale.  

Arkivet har efterlyst materiale til belysning af det nye Hastrups historie. I 2010 modtog 

arkivet en samling dokumenter fra opførelsen af parcelhuset på Sejerøvej 16 i 1967. Det er 

arkivets opfattelse, at det er vigtigt også at indsamle materiale fra dette forholdsvis nye 

kvarter, der medførte en hurtig ændring af det tidligere landbrugsområde.   

Fra boet efter arkivets tidligere medarbejder Ingrid Nielsen er der blandt andet indleveret 

programmer fra en lang række elevkoncerter. Ingrid Nielsen havde i mange år privat 

klaverundervisning ved siden af sit arbejde som organist ved Herfølge Kirke.  

Blandt de øvrige indleveringer kan nævnes fotografier og andet materiale fra skolebladet 

Hærfuglen, gamle kirkeblade, erindringer og levnedsbeskrivelser samt materiale om Herfølge 

Station og Postkontor. Endelig modtager arkivet fortsat materiale fra Povl Falk-Jensen, 

tidligere Gunderup. I lighed med tidligere er der kommet mange fotografier og postkort samt 

enkelte CD’er og DVD’er.  

http://www.koegearkiv.dk/
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Arkibas 4 

Arkivet har anskaffet registreringsprogrammet Arkibas 4, som er udviklet af 

Sammenslutningen af Lokalarkiver. Medarbejdere har været på kursus, og implementeringen 

af programmet er påbegyndt. Det må forventes, at der skal anvendes mange ressourcer på 

denne opgave. Ligeledes vil der gå lang tid, flere år, før de gamle registreringer er blevet 

overført til det nye system, med mindre der tilføres ekstra personaleressourcer. 

 

Personale 

Arkivet drives ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft, men med konsulentbistand fra 

arkivleder Birte Broch. Efter fusionen i 2007 varetages ledelse, administration og 

bogholderi/regnskab centralt for alle fire arkiver i kommunen. Det har gennem årene været 

muligt at rekruttere gode og stabile frivillige medarbejdere i Herfølge-Sædder til at stå for 

arkivering, publikumsbetjening og øvrige opgaver i åbningstiden. Dette fortæller noget om 

arkivets forankring i lokalsamfundet og den betydning, som den lokale identitet tillægges.  

I 2010 har de frivillige medarbejdere været Else Rasmussen, Henrik Christoffersen, Sonja 

Zingg Hansen, Leif Nolsø Hansen og Bo Michael Hansen. Det er et meget kompetent hold, der 

har stærk tilknytning til lokalområdet og et omfattende netværk. Tak til alle for en stor indsats 

og en god, hyggelig og publikumsvenlig stemning i arkivet.  Desuden har Martin Vallø 

Andersen varetaget opgaven med at tage fotografier i området.   

I lighed med de øvrige medarbejdere ved Køge Arkiverne deltager medarbejderne fra 

Herfølge i det fælles Medarbejderforum for Køge Arkiverne, der afholder møde to gange om 

året. 

Tak til alle medarbejdere for et godt samarbejde også i 2010. 

 

Støtte og samarbejde 

Grundlaget for arkivets drift er først og fremmest tilskud fra Køge Kommune, som vi takker for 

et fortsat fint samarbejde. Vi takker også for de gode lokaleforhold, som arkivet har fået i 

lokalerne på Billesborgvej sammen med Herfølge Bibliotek og fra 2011 også skolebiblioteket på 

Herfølge Skole. 

Vi har som altid haft et godt samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Herfølge-

Sædder Sogne, der har til formål at støtte arkivets arbejde og udbrede kendskabet til 

områdets historie. Også den lokale presse, Herfølge Bibliotek og Herfølge Skole takkes for godt 

samarbejde. 

Vi håber, at borgerne vil tage godt imod det nye samlede tilbud fra arkiv og biblioteker, 

og at rigtig mange vil finde vej til arkivet. Alle med spørgsmål til lokalhistorien skal være 

hjerteligt velkomne i arkivet. Til slut vil vi opfordre alle i arkivets område til at hjælpe med at 

bevare historisk materiale. Endelig tak til de mange, der i 2010 har betænkt arkivet med 

indleveringer. 

 

  Birte Broch 

Juli, 2011 
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Højelse Sognearkiv 
 

Arbejdet med forberedelsen af Højelse Sognearkivs nye lokalhistoriske bog om landsbyerne 

Store Salby og Lille Salby fortsatte i året 2010, og bogen, som der er stor forhåndsinteresse 

for, forventes udgivet i løbet af 2011. Birgit Rosenberg har under forarbejdet til bogen haft 

kontakt med mange nuværende og tidligere beboere i området og har derved fået et godt 

kildemateriale, bestående af billeder og oplysninger om personer, ejendomme og 

begivenheder. Det er materiale, som udover at kunne anvendes i bogen, også vil indgå i 

arkivets samlinger. For at det skal kunne lade sig gøre at udgive vore lokalhistoriske bøger til 

en rimelig pris, er det nødvendigt med støtte udefra, og vi har da også til den aktuelle 

bogudgivelse søgt om tilskud fra fonde og erhvervsvirksomheder. 

På Mølledagen, søndag den 20. juni 2010, var arkivet repræsenteret på Ølsemagle Mølle 

med en større fotoplancheudstilling med billeder fra lokalområdet, samt med salg af vore 

lokalhistoriske bøger. 

”Klima og Vejr” var det fælles emne for arkiver over hele landet på Arkivernes Dag lørdag 

den 13. november 2010. I Højelse Sognearkiv havde vi fremstillet en fin plancheudstilling med 

vejrbilleder, en beretning om snestormen i 1942 og gamle ord om vejret, ligesom vi havde 

fremlagt lokale snefogedprotokoller og andet med relation til emnet. Vi kunne også tilbyde 

visning af videofilm fra forskellige Højelse skoleklasser og diasshow med billeder fra Store 

Salby og Lille Salby. Desværre var besøgstallet lille, men det blev alligevel en udbytterig dag, 

idet vi modtog nogle fine indleveringer og fik skabt gode kontakter. 

I 2008 modtog arkivet nogle eksemplarer af en fin lille bog med titlen ”Min barndom og 

ungdom i Lille Skensved”, skrevet af Frede P. Jensen, der desværre døde samme år. Frede P. 

Jensen, der var historiker, dr. phil., var vokset op på et husmandssted på Ejbyvej 1 km. uden 

for Lille Skensved. Bogen indeholder blandt andet beskrivelser af egnen, landsbyen og 

beboerne i Lille Skensved i 1940’erne og 1950’erne og er meget interessant læsning for folk 

med tilknytning til området. Da vi fik mange henvendelser fra folk, som var interesseret i at 

anskaffe bogen, har vi efter aftale med forfatterens efterladte hustru, fået genoptrykt et 

mindre oplag af bogen, som herefter kan købes på arkivet og i Brugsen i Lille Skensved. 

I årets løb har vi forberedt overgang til det nye arkivregistreringssystem Arkibas 4. Det 

har medført en del arbejde med at tilpasse vore hidtidige registreringer til det nye system med 

hensyn til linieafstand, ordvalg etc. og 4 medarbejdere har været på eksternt kursus i Arkibas 

4. Overgangen til det nye system sker 2011, hvilket vil medføre en del ekstraarbejde med at 

overføre hundredvis af henvisningsord fra det gamle system til det nye. 

 
Indleveringer  

Højelse Sognearkiv har i 2010 modtaget mange indleveringer af lokalhistorisk materiale, enten 

som gaver eller, for en del billeders vedkommende, som lån til scanning eller affotografering. 

En del af materialet er tilvejebragt i forbindelse med forberedelsen af Birgit Rosenbergs 

kommende bog om landsbyerne Store Salby og Lille Salby og udarbejdelsen af fotoplancher til 

Arkivernes Dag. Vi således modtaget: 

En større samlet aflevering stammende fra Harekær Golfklub, 1992-2002. Materialet 

omfatter årsregnskaber, regnskabsbilag, referater fra generalforsamlinger og 

bestyrelsesmøder, korrespondance, årsbog, regler og resultater fra klubmesterskaberne, 

baneguide og et meget stort antal fotos på CD’er, i albums og som løse papirbilleder. 

Pressefotos af 25 års jubilaren Holger Jensen på Lille Skensved og Omegns Foderstofforening. 

Julemærker 2009 med Ølsemagle Mølle som motiv. 

Foto fra 1943 af Husflidsskolen i Navrbjerg og fotos af ejendommene beliggende Salbyvej 157, 

Salbyvej 172, Vibegårdsvej 1 og ”Bjørnholm”, Salbyvej 138. 

Lille Skensved og Omegns Foderstofforenings jubilæumsskrift 1906-1956. 

Brandfogedprotokol 1914-1959 og brandfogedprotokol Højelse Sogn med udklip og breve 

indlagt. 

Et kort over Ølby og Lille Skensved, samt diverse breve og cirkulærer og 3 bøger fra Højelse 

Sogns Børnebogssamling. 
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5 forhandlingsprotokoller og 2 medlemsprotokoller for Højelse Sogns Socialdemokratiske 

Forening.  

1 skolebillede fra Højelse Skole 1940. 5 videobånd med optagelser fra Højelse Skole 

børnehaveklasse til 5. klasse, 1991-1997, til låns til overspilning på dvd.  

Papirer vedrørende afskedsgudstjeneste i 2010 for sognepræst Ellen Beuchert. 

Tidsskrift for Fjerkræavl indeholdende artiklen: Et specialiseret familiebrug på Havdrupvej 7, 

Lille Skensved. 

En stor indlevering med materiale vedrørende Bøgely Mejeri og mejeriejer Hemming Pedersen 

og dennes familie. Indleveringen indeholdt 1 gæstebog, ca. 275 fotos, en pose med Polyfoto 

billeder, et lille fotoalbum og en lille 8 mm. smalfilm fra befrielsesdagene i 1945, samt til låns 

til affotografering forskellige æresmedaljer og sølvpokaler vedrørende fremstilling af ost og 

andre mejeriprodukter. 

Et Seas aflæsningskort for elforbrug fra 1964 og ca. 50 fotos fra forskellige personer. 

23 skifteprotokoller på mikrokort fra Roskilde Duebrødre Kloster 1714-1740 og Gammel 

Kjøgegaard 1747-1787, som er indkøbt af Højelse Sognearkiv.  

 

 

Støtte 

Der er grund til at rette en stor tak til de mange, som har bidraget med lokalhistorisk 

materiale til arkivet i årets løb og til de institutioner og erhvervsdrivende i området, som har 

støttet arkivet på forskellig måde med bogsalg, plakatophængning m.m. Ligeledes en stor tak 

til Køge Kommune for økonomisk tilskud til arkivets drift og til arkivleder Birte Broch og arkivar 

Lars Kjær fra Køge Byhistoriske Arkiv for hjælp, råd og vejledning i årets løb. Endvidere en 

stor tak til arkivets stab af frivillige medarbejdere for deres store engagement i at løse 

opgaverne på allerbedste måde og en stor tak til de 2 repræsentanter for Højelse Sognearkiv i 

Køge Fondens bestyrelse, Børge Møller og Bente Grubbe Hansen, fra medarbejderne i Højelse. 

 
Ingo Larsen 

Marts, 2011 


