Årsberetninger for 2013

Køge Byhistoriske Arkiv
Den lokale hukommelse
For at forstå den verden, vi lever i, er det vigtigt at kende sig selv, sit ophav, sine rødder og
sin historie. Man behøver blot at kaste et blik på de mange TV-programmer, der har til formål
at finde forsvundne slægtninge eller ukendte biologiske forældre for at forstå, hvilken
betydning det har at kende sine rødder. Lige så vigtigt er det at kende sine lokale rødder og
lokale kulturarv. Begge dele har betydning for skabelsen af identitet og selvværd.
Køge Arkiverne har flere formål med virksomheden. Der skal indsamles, registreres,
bevares, tilgængeliggøres og formidles. Virksomheden har både et kortsigtet og et langsigtet
formål. Arkiverne skal sikre den lokale kulturarv til gavn og glæde for de kommende
generationer/borgere og samtidig stille den til rådighed for og være i dialog med de
nuværende borgere. Ressourcerne må derfor fordeles på alle disse opgaver, og både det lange
og det korte perspektiv må tilgodeses.
Arkivernes kerneopgave er at stille materiale og viden til rådighed for borgernes behov
for viden om lokalsamfundets historie. Arkiverne stimulerer aktivt interessen for lokalhistorien i
dialog med borgerne og søger at perspektivere historien i forhold til en nutidig kontekst. Vi
indtænker digitalisering i kerneopgaven.
Formidling
Køge Arkiverne lægger stor vægt på formidling; ikke mindst udvikling af nye formidlingsformer
tilpasset behovet hos nutidens kulturbrugere. Dette betyder, at mange af arkivets besøgende
befinder sig i cyberspace eller ude i det offentlige rum. Vi ser ikke nødvendigvis vore brugere.
Ikke desto mindre har de glæde af arkivernes tilbud.
På grund af beskedne lokaler, der ikke rummer mulighed for større
udstillingsvirksomhed, foregår en stor del af arkivernes formidling i det offentlige rum, i
cyberspace, i foredragslokaler, på plejehjem, dagcentre, skoler m.m. Vi søger at komme
borgerne i møde inden for de begrænsede ressourcer, vi har.
Køge Arkiverne deltager i mange samarbejdsprojekter, hvor deltagernes forskelligartede
kompetencer beriger og kvalificerer det færdige tilbud til borgerne. Her kan nævnes ”Hit med
Historien”, ”Historie uden grænser” og ”Kyndelmisse i Køge”. Ligeledes bidrager vi ofte med
materiale til den lokale presse og mange andre aktørers projekter som f. eks. udstillinger og
bøger.
Køge Arkiverne formidler i arkivernes lokaler og det offentlige rum, modtager
forespørgsler via telefon og e-mail, har besøgende på hjemmesiden og afholder foredrag og
byvandringer. Vi er til stede på facebook, twitter, youtube, issuu, slideshare, flickr m.m.
TV-Lorry sendte fra Køge i sommeren 2013, hvor Køge Arkiverne deltog i markeringen af
Køges 725 års jubilæum. Køge Arkiverne har fået omtalt aktiviteter i kulturinstitutionernes
fælles ”kulturannonce” i Lørdags Avisen. Endelig udgives bøger, informationspjecer, plakater.
Der udsendes elektroniske nyhedsbreve med nyheder fra hjemmesiden.
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Erhverv og turisme
Arkiverne bidrager med sin formidling og indsamling til at markedsføre Køge og til bevaringen
af det lokale erhvervslivs historie.
I 2013 har vi deltaget i udviklingen af en ny app, ”Historie uden grænser”, der har til
formål at udvikle den grænseoverskridende turisme, der kombinerer kulturarven med den
nyeste teknologi. Der er fokus på kommuner, der tilbyder ”den lille turisme”. Det er et
samarbejde mellem Køge Kommune, Hovdala Slot i Hässleholm Kommune, VisitKøge og Køge
Byhistoriske Arkiv. Udviklingsarbejdet er støttet af EU-programmet Interreg IVA ÖresundKattegat-Skagerrak.
Appen formidler den fælles dansk-svenske kulturarv i 1600-tallet, hvor Skåne blev
svensk. Fortællingerne er tilgængelige på stedet og kan høres eller læses. Der er indbyggede
quizzer og gode råd til andre besøgsmål i nærheden. Turisten kan selv deltage ved at tilknytte
egne billeder, dele med andre på de sociale medier eller skrive kommentarer. Appen blev
præsenteret til turistsæsonen 2014, og den følges nøje af projektgruppen med henblik på
evaluering i slutningen af 2014. Køge Byhistoriske Arkiv bidrager med historiske fortællinger,
billeder, ledelse, regnskab og viden om IT.
Arkiverne har en stor kontaktflade og når bredt ud med formidlingen af områdets
historie. I 2014 kunne virksomheden XL-BYG CF Petersen & Søn A/S fejre sit 175 års
jubilæum. Køge Arkiverne har bidraget til det jubilæumshefte, der blev trykt i 36.200
eksemplarer og omdelt til husstande i et stort område omkring Køge. Arkivleder Birte Broch
har redigeret heftet, fortalt om virksomhedens historie og fundet illustrationer. Palle
Christensen har bidraget med fine interviews, og Mette Secher har leveret et spændende
layout. Sådanne store opgaver honoreres naturligvis af bestilleren.
Golden Days festivalen er de senere år også blevet afholdt i Køge. Arkiverne har været
med hver gang. Senest bidrog vi med et stemningsfuldt og vellykket arrangement på
Gammelkjøgegaard, hvor vi havde fået tilladelse til at afholde et foredrag i godsets fine
bibliotek. Det var Jutta Bojsen-Møller, der fortalte om Marie Toft, og efterfølgende var der
vandring til Claras Kirkegård på Køge Ås. Der var hurtigt udsolgt til arrangementet, der havde
deltagere fra et stort område.
Børn og unge
Køge Arkiverne har deltaget i udviklingsprojektet ”Hit med Historien” i hele projektets levetid.
Arkivleder Birte Broch er redaktør af hele serien og er forfatter til bogen om Køge 1850-1914.
I 2013 kunne projektet præsentere bog nummer seks, Køge 1288-1536, Middelalderen.
Bogens forfatter er Inger Byrjalsen, og grafiker Thora Fisker stod igen for layoutet.
Præsentationen fandt sted i Køge Kirke, der meget gæstfrit åbnede dørene for projektet.
Organist Anne Kirstine Mathiesen spillede på orglet, og der blev holdt taler.
Børnekonsulenterne afslørede bogen og fortalte bagefter om genstande i kirken. Der blev
serveret middelalderlige lækkerier i form af kanelstænger og æblemost.
Straks efter sommerferien gik gruppen i gang med næste del af serien, Køge i 1960’erne,
som planlægges at udkomme i juni 2015.
Den nye skolereform indbyder til, at eksterne aktører inddrages i undervisningen. I den
åbne skole skal kultur- og foreningslivet indgå, så deres aktiviteter understøtter det, som
eleverne generelt skal lære. ”Hit med Historien” har formuleret et tilbud med titlen ”Det
lokalhistoriske laboratorium”. Forløbet er tilrettelagt med renæssancen som tema og retter sig
mod 6. klasse, idet perioden indgår som en del af den historiske kanon på dette trin.
Undervisningen i den lokale kulturarv kan forhåbentlig medvirke til at styrke den lokale
sammenhængskraft og give eleverne lyst til at engagere sig i samfundet omkring dem.
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Digitalisering
Digitale tilbud og ressourcer udbreder arkivernes tilbud til langt flere mennesker. De kan
benytte tilbuddene uafhængigt af tid og sted. Dog er orienteringsløb m.m. naturligvis knyttet
til et bestemt sted. Det giver flere brugere i et større område. Arkivernes tilbud er i vidt
omfang velegnede bidrag til kulturturismen.
Digitaliseringen omfatter registrering, søgning, arkivalier, publikationer og
formidlingsplatforme. Digitale tilbud er resultatet af mange arbejdstimer i arkiverne, ydet af
både ansatte og frivillige medarbejdere. I det omfang, der anvendes ekstern professionel
arbejdskraft, er der ekstra udgifter forbundet hermed.
Køge Arkiverne er markant til stede på nettet og de sociale medier. Vi ønsker at stille
arkivernes samlinger og viden til rådighed for borgerne så åbent som muligt. Køge Arkiverne
var blandt de første arkiver til at anvende digital formidling af samlingerne. Formidlingen
foregår i dialog med brugerne på de sociale medier.
Arkiverne registrerer samlingerne digitalt ved hjælp af programmet Arkibas, som er
udviklet til brug for lokalarkiver. Det betyder, at det er muligt at søge digitalt i samlingerne. En
stor hjælp for både brugere og medarbejdere. Registreringsarbejdet foregår på daglig basis, og
omfatter både nyt materiale og ældre registreringer. Der foregår løbende oplæring af
medarbejderne og en udvikling af opgaven.
Arkiverne fortsætter arbejdet med at digitalisere de mest benyttede eller udsatte dele af
samlingerne. Gamle båndoptagelser i Køge Byhistoriske Arkiv er nu digitaliseret og dermed
sikret for eftertiden. Senest har vi fået digitaliseret en større samling optegnelser, de såkaldte
Børge Greens optegnelser, der ofte benyttes af arkivets gæster. De er hermed blevet
tilgængelige på nettet. Arkivernes budgetter rummer ikke midler til digitalisering i større
omfang. Arbejdet finansieres derfor via gaver og andre eksterne midler. I dette tilfælde har vi
modtaget støtte fra Carlsen-Langes Legatstiftelse.
Køge Arkivernes hjemmeside www.koegearkiv.dk rummer et væld af informationer og viden om
den lokale kulturarv. Den er meget populær og bliver til stadighed udviklet og udvidet med ressourcer.
Køge købstads 725 års jubilæum
Køge kunne i 2013 fejre sit 725 års jubilæum. Køge Arkiverne bidrog til markeringen med en
digital udstilling om væsentlige temaer i de 25 år, der er forløbet siden det store 700 års
jubilæum i 1988. Udstillingen blev vist i udvalgte forretningsvinduer og andre offentligt
tilgængelige steder i byen. Den var således åben døgnet rundt. Mange tak for stor velvilje fra
kommunen og de forretningsdrivende.
Jubilæet blev markeret med et ekstraordinært byrådsmøde på jubilæumsdagen 4. juli. I
anledning af dagen var Birte Broch blevet bedt om at forfatte syv taler, en for hvert
århundrede og en til hver byrådsgruppe. Talerne handlede om udviklingen i det pågældende
århundrede og blev læst op af ordføreren for hver gruppe. Talerne blev ledsaget af billeder fra
Byarkivet. Det var en meget ærefuld og spændende opgave. Udstillingen og talerne kan ses på
www.koegearkiv.dk
Kyndelmisse i Køge 2013
Kyndelmisse i Køge forløb som altid godt med mange besøgende og gode aktiviteter. Årets
tema var ”fra fortid til fremtid”. I Rådhuskantinen fortalte Adrian Hughes om tilblivelsen af de
programmer, han står bag, om historien i det moderne mediebillede og om sine oplevelser
gennem karrieren. I Byarkivet i Vestergade var der åbent hus, hvor Birte Broch fortalte om
Køge som badeby på baggrund af aktuelle planer ved byens strande. Gæsterne kunne også
blive klogere på danske folketællinger og se gamle film i ønskebio.
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Køge Studier 2012
Køge Studier blev udgivet for 25. gang i 2013. Aase Nørholm fortalte om den tømrer- og
snedkervirksomhed i Herfølge, som hendes far og farfar har drevet. Birgit Rosenberg og Palle
Sigaard fra Højelse Sognearkiv skrev om Afholdshotellet i Lille Skensved. Lars Kjær fra Køge
Arkiverne bidrog med en artikel om Larsens Værft på Køge Havn. Tre meget interessante og
vellykkede artikler.
Folketællinger – crowdsourcing
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 website www.ddd.dda.dk De ligger på denne website, fordi de indgår i et
landsdækkende projekt, kildeindtastningsprojektet KIP, hvortil et stort antal frivillige og
ulønnede personer leverer data.
Igennem årene har Ole Søndergaard indtastet 11 folketællinger med i alt 36.383 poster.
De dækker fra 1801 til 1921. Ole Søndergaard er nu i gang med folketællingen for Køge
Købstad 1911. Arkivets frivillige medarbejder Jytte Sørensen yder en stor indsats som
korrekturlæser på de indtastede data.

Fra indkomstjournalen
2013 var endnu et år, hvor Byarkivet har nydt god opbakning fra borgerne i Køge Kommune.
91 gange har vi modtaget nye indleveringer til Byarkivets samling i årets løb. Omfanget af
disse varierer lige fra en scanning af et enkelt postkort til adskillige flyttekasser med ringbind,
protokoller og meget andet. Temamæssigt er der også stor forskel på materialet. Det kan man
danne sig et indtryk af i det følgende, hvor man kan læse om nogle af de nye indkomster,
Byarkivet har fået i årets løb.
Det opsøgende arkiv
På Byarkivet følger vi med i Køges udvikling. Når vi hører om foreninger eller virksomheder,
der står over for store forandringer, tager vi ofte selv kontakt til de pågældende. Ligesådan i
Køges gadebillede. I 2013 har vi selv været ude at fotografere i forbindelse med nedrivningen
af et hus på Blegdammen, samt anlæggelsen af en ny plads på hjørnet af
Blegdammen/Brogade/Søndre Allé. Da Havnen 31 stod overfor udvikling fra maskinfabrik til
pub, var vi også på pletten med kameraet.
Materiale fra andre arkiver og institutioner
Ofte hjælper lokalarkiverne hinanden ved at videreformidle kontakter og materiale fra givere.
Ofte henvender folk sig til deres lokale arkiv med materiale, der ellers hører hjemme i en
anden kommune. I 2013 har vi bl.a. fået materiale ind fra arkiver i Ringsted, Næstved, Stevns
og Holbæk kommuner. Arkiverne i Køge har også selv videresendt materiale til andre arkiver,
og på den måde bidraget til sikringen af arkivalier.
Også andre institutioner bidraget til bevarelsen af kulturarven. Teaterbygningen
afleverede i 2013 en større samling af materiale, særligt fotografier, fra Teaterbygningens
historie og indre liv. Køge Bibliotek kasserede i 2013 nogle ældre bøger fra deres samling. Her
fik arkivet bøgerne til gennemsyn og har indlemmet enkelte i vores egen bogsamling.
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Foreningslivet i Køge
Køge Kommune har et righoldigt og varieret foreningsliv. Nye foreninger kommer løbende til
og andre takker af. Heldigvis er mange foreninger opmærksomme på at indlevere foreningens
materiale til arkiverne i Køge Kommune både løbende og ved et eventuelt ophør.
Igen i 2013 giver arkivalierne et varieret indblik i foreningernes liv. Her er alt fra
folkedansere, Køge Kor, Kricketklubben til Køge Skoleorkester. Kjøge Mini-By har også i 2013
leveret bygningsbeskrivelser for de enkelte huse til Byarkivets samlinger. Per Møller fra
Lørdagsavisen indleverede igen i 2013 en mængde flotte sager fra Køge Boldklub.
Eksemplerne er mange, og her er blot udvalgt nogle få stykker.
Fra privatpersoner og virksomheder
I forbindelse med udgivelsen af jubilæumshæftet for XL-BYG CF Petersen & Søn A/S har
arkivet indsamlet fotografier og interviews fra nuværende og tidligere nøglepersoner i
virksomheden. De er efterfølgende blevet indlemmet i samlingerne.
Fra Svend Aage Andersen har arkivet fået en større samling af dokumenter vedrørende
Kosangas, som lå på Søndre Havn. 2013 var også året, hvor lærerne og kommunerne var i
konflikt, hvilket ledte til en lockout af lærerne. Fra Marie Holst har arkivet fået diverse
arkivalier om lockouten, der berørte mange børnefamilier i Danmark.
Køge Bugt Erhvervscenter har indleveret en meget stor sag om centrets virke gennem
årene. Det er en af årets største sager og fylder adskillige flyttekasser.
På arkivets hjemmeside har vi blandt meget andet en historie om restaurant Landsbyen.
Her efterlyser vi også billeder, fortællinger og lignende fra Landsbyen. Det var der flere, der
reagerede på, og de har efterfølgende leveret billeder til samlingen.
Tak for støtten til indsamlingen af den lokale kulturarv
Listen over indleveringer viser, at der er en meget stor spændvidde i de indkomster, der hvert
år kommer ind på arkiverne. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle,
som i årets løb har indleveret materiale til Byarkivets samlinger, og på den måde støttet
arbejdet med at bevare den lokale kulturarv for eftertiden.
Stort set hele vores samling er umiddelbart tilgængelig for arkivets gæster. Har man
materiale, som er mere følsomt, kan man dog også roligt henvende sig til Byarkivet med dette.
Det kan nemlig altid aftales, at materialet skal være utilgængeligt i en bestemt årrække.
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Lokaler
I november 2012 blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra
Kulturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ejendomsudvalget og Køge Arkiverne.
Arbejdsgruppen skulle undersøge/analysere en samlet løsning (økonomisk og lokalemæssigt)
for Køge Byarkiv.
Kulturudvalget var repræsenteret af formand Erik Swiatek og Bendt Lundsbjerg. Teknikog Miljøudvalget af formand Erling Larsen, Hans Erik Jensen og Torben Haack.
Ejendomsudvalget af Henrik Gissel Szokody. Fra Fælles- og Kulturforvaltningen deltog direktør
Lene Østergaard Lunde og kulturchef Peter Christensen. Fra Plan og Byg var det afdelingschef
Peter Tuxen. Køge Arkiverne var repræsenteret af formand Søren Sander Mathiesen, Køge
Fonden, og arkivleder Birte Broch.
Herefter fulgte et konstruktivt og positivt analysearbejde i arbejdsgruppen, der
gennemgik forskellige muligheder for fremtidig lokalisering af Byarkivet. Løsningen skulle gøre
det muligt at genforene arkivalierne i fjernmagasinet med arkivets øvrige lokaler.
Arbejdsgruppen konkluderede, at Byarkivet kunne indgå en lejeaftale med TK
Development om et lejemål i det kommende nybyggeri i stationsområdet. Her ville være plads
til såvel magasin som kontor- og publikumsfaciliteter. Arbejdsgruppen indstillede, at Køge
Kommune bevilgede et ekstra beløb til huslejen samt et beløb til engangsudgifter forudsat, at
også Køge Fonden ydede et ekstra beløb. Køge Fondens bestyrelse gav tilsagn om yderligere
støtte, og Byrådet vedtog i budget 2014-2017 at afsætte 120.000 kr. årligt til forøget leje
samt 500.000 kr. til engangs- og flytteudgifter.
Køge Fonden var meget taknemmelig over, at der endelig var fundet en langsigtet
løsning på Byarkivets lokaleudfordringer. I tillid til denne fælles aftale fortsatte fonden
forhandlingerne med TK Development, der var yderst imødekommende over for ønskerne til
udformning af kontrakten og til indretning af lokalerne. Vi havde i dialog med Årstiderne
arkitekter fået udformet den konkrete indretning, og medarbejderne så frem til at flytte ind,
når bygningen stod færdig. Kontrakten var tæt på at blive underskrevet.
Uventet besparelse
Året 2013 sluttede således med lyse udsigter. Desværre blev situationen radikalt forandret, da
det i midten af april 2014 viste sig, at der på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden var et
forslag på vej om at beskære Køge Arkivernes tilskud fra 2015 med kr. 600.000 eller 29 % af
det kommunale tilskud til arkiverne. Der var tale om udmøntning af en rammebesparelse
vedtaget for 2014 med ikrafttræden 2015.
Forslaget ramte arkiverne som et chok. Det kom helt uventet og var et brud på den
indgåede aftale. Køge Fonden forsøgte at afværge besparelsen, men forgæves. Den blev
vedtaget 8. maj 2014, og udvalget ønskede ikke sagen sendt i høring hos Køge Fonden.
Kultur- og Idrætsudvalget anbefalede, at fonden indledte en dialog med Museum
Sydøstdanmark om en samlokation i Køge Museums lokaler i Nørregade, frem for at
besparelsen udelukkende blev omsat i en aktivitetsnedgang.
Forslaget blev begrundet med hensynet til kommunens økonomi. Udvalgets formand
Anette Simoni (V) udtalte, at ”til trods for besparelsen anerkender udvalget det store og
veludførte arbejde, som arkivet og dets medarbejdere, lønnede såvel som frivillige, yder for at
bevare og fremme kendskabet til kommunens lange og spændende lokalhistorie.
Kultur- og Idrætsudvalget er opmærksom på, at beslutningen er en kursændring i forhold
til det forventede sidste år. Dette skyldes, at Kultur- og Idrætsudvalget er blevet pålagt en
besparelse på 657.000 kr. i budgettet for 2014-17. Beløbet er så stort, at udvalget ikke har
fundet det hensigtsmæssigt at finde besparelsen ved en generel besparelse på alle Kultur- og
Idrætsudvalgets områder. I stedet er valget faldet på Køge Arkiverne.”
I skrivende stund er der gang i positive og konstruktive drøftelser med vore gode
kollegaer i Museum Sydøstdanmark, og de ender forhåbentlig med en løsning, der giver
mening for alle parter.
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Frivillige
Som følge af presset på de offentlige ressourcer tales der for tiden meget om at inddrage nye
aktører og frivillige medborgere i arbejdet. Det har Køge Arkiverne altid gjort og med stor
fornøjelse og succes. Det er fortrinsvis efterlønsmodtagere og pensionister, der ud fra en
interesse for historien yder en værdifuld indsats for arkivernes arbejde.
For arkivernes vedkommende er der som nævnt ikke tale om nye aktører, men vi
arbejder målrettet på at opretholde og udvikle kombinationen af frivillige og ansatte. Den
frivillige indsats gør det muligt for arkiverne at øge viften af tilbud til borgerne. Men udover det
økonomiske aspekt bidrager de frivillige ressourcer også med et tilskud af mange forskellige
kompetencer og ikke mindst med etableringen af et omfattende netværk i lokalområdet for
arkiverne.
Arkivernes frivillige har erfaringer fra mange forskellige arbejdsområder og har været
ansat både inden for det private erhvervsliv og det offentlige. Det er personer med et bredt
netværk og gode kontakter fra områdets foreningsliv, fra tidligere arbejdspladser og ofte fra
deres opvækst i området.
Det skal understreges, at fordelingen mellem ansatte og frivillige naturligvis skal være
rimelig i forhold til arbejdsopgavernes art og omfang. De ansatte medarbejdere varetager den
faglige oplæring og udvikling, ledelse, kommunikation og formidling, regnskab, IT-funktioner,
eksterne samarbejdsrelationer og mange andre opgaver, som kræver uddannelse og
kontinuitet. Frivillige ønsker ikke at erstatte ansatte, men vil gerne bidrage med et værdifuldt
supplement.
Personale
Medarbejderne ved arkiverne er nogle meget engagerede mennesker, 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, 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.
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. Tilsammen udgør det ansatte personale ved de fire arkiver 3,6 årsværk.
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, Jytte M. Hansen, Jytte Sørensen og Brita Vendt.
Mange tak til alle medarbejdere for et frugtbart og godt samarbejde i årets løb.
Støtte
Den økonomiske baggrund for arkivernes arbejde skyldes først og fremmest tilskud fra Køge
Kommune. Vi takker varmt for hjælpen og den imødekommenhed, som kommunen viser over
for vort arbejde. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Også Køge Fonden har atter ydet et værdifuldt bidrag til arkivernes drift. Fonden betaler
især for ekstra sekretærhjælp, servicejob samt IT-udgifter. Undertegnede vil gerne på hele
personalets vegne rette en hjertelig tak til Køge Fondens bestyrelse for dens positive indstilling
til arkivernes arbejde.
Køge Fonden fik i 2013 ny formand, idet Poul Henning Jensen valgte at takke af efter 12
år på posten. Som ny formand valgte bestyrelsen Søren Mathiesen, der i en årrække har været
næstformand. Bestyrelsen rettede en varm tak til Poul Henning Jensen for hans store indsats
for arkiverne.
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Køge Arkiverne modtager i det daglige arbejde stor hjælp fra de mange foreninger, der
indgår i arkivernes netværk. En særlig position indtager vore tre lokalhistoriske foreninger i
kommunen med i alt ca. 600 medlemmer. De mange medlemmer vidner om arkivernes solide
forankring og den store historiske interesse i lokalområdet.
Foreningernes bestyrelser og medlemmer bidrager med økonomiske tilskud samt
arbejdskraft eller anden hjælp, når arkiverne afholder arrangementer. De lokalhistoriske
foreninger fungerer som ambassadører for arkiverne og afholder hvert år foredrag, udflugter
m.m. De holder ligeledes et vågent øje med materiale, som kunne være interessant for
arkiverne at indsamle. Tak for det.
Vi takker Dagbladet for atter at have ydet økonomisk støtte til det lokalhistoriske
arbejde. Fra Byarkivets Venner har vi modtaget tilskud til digitalisering af arkivalier eller andre
påtrængende ønsker. Vi siger mange tak.
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, VisitKøge, Køge Kyst, Kjøge Mini-By og de øvrige kulturinstitutioner i kommunen. Vi
møder altid hjælpsomhed og venlighed, hvilket betyder meget for os.
Birte Broch og Lars Kjær
Juli 2014
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Skovbo Lokalhistoriske Arkiv
Nye Lokaler
2013 er det første hele år, vi har været i Borup Kulturhus. Og der er kun positive ting at sige
om skiftet fra Nr. Dalby til Borup. Vi har fået fine publikums- og kontorlokaler, men især må
jeg fremhæve vores magasin, hvor arkivalierne er sikret optimalt med brandalarm og
fugtstyring. Desuden har beliggenheden i en by tæt på transportmuligheder betydet, at vi har
fået flere besøgende.
Med flytningen til Kulturhuset har vi også fået bedre udstillingsforhold. Vi har en
permanent udstilling i montren på væggen ved siden af døren til arkivet i hallen. Her har vi
haft 5 udstillinger i 2013: Rejsen til Amerika, Svenstrup Gods, Tohjulede køretøjer, Borup
skole og Vinterbilleder. Billederne sætter vi desuden op i vores indgangsparti mod
parkeringspladsen og lægger dem på arkivernes fælles hjemmeside.
Aktiviteter
I marts måned havde vi besøg af Jørgen Pedersen fra Kulturafdelingen i Køge Kommune. Han
producerede en lille video, der fortæller lidt om, hvad et arkiv kan bruges til. Videoen ligger på
Køge Arkivernes hjemmeside under Skovbo.
I maj måned afholdt arkivet Medarbejderforum, hvor vi havde lejlighed til at fremvise
vores lokaler. Efter det ordinære møde fortalte Jonna og John Helmersen om
våbenmodtagelserne under 2. Verdenskrig i Køge Arkivernes område.
I juli besøgte Kanal Roskilde arkivet for at optage et indslag til TV. Erik Augustinussen og
Terri Nielsen fortalte om, hvad arkivet kan hjælpe folk med samt, hvad man kan forvente at
finde på et arkiv. Indslaget kan ses på YouTube: 5117, ”De lokalhistoriske arkiver passer på
minderne”.
I august måned deltog arkivet i Kulturnatten i Borup sammen med Skovbo
Lokalhistoriske Forening. Foreningen havde et arkæologisk foredrag i arkivet, mens arkivet
bidrog med en udstilling med billeder fra Borup samt to powerpointshows om henholdsvis Ejby
i gamle dage og de legendariske optog i Borup i 1950’erne og 1960’erne.
I september lagde vi hus til et møde for en lille gruppe folk med interesse for
Modstandsbevægelsen på egnen under 2. Verdenskrig. Der blev udvekslet billeder, ligesom
arkivets samling om emnet blev gennemgået.
Ligeledes i september besøgte Stig Sumborg arkivet for at indsamle fotos og data på
modstandsfolk i vores område. Materialet er til brug for Frihedsmuseets Modstandsdatabase.
I november deltog arkivet i Arkivernes Dag med temaet: Hvad er Arkivet interesseret i.
Til formålet havde vi fremstillet en mappe med eksempler på arkivalietyper. Mange besøgende
havde medbragt det, de gerne ville aflevere til arkivet, så både Erik, Terri og jeg havde travlt i
de fire timer, arrangementet varede.
I december havde jeg besøg af Nr. Dalby Bylaug, der gerne ville se og høre om vores nye
lokaler. Der blev også tid til at fortælle om, hvilke forskellige typer af arkivalier, arkivet har,
ligesom jeg havde fundet kort- og billedmateriale fra Nr. Dalby frem.
Personale
Terri Nielsen har været ansat i løntilskudsjob hele 2013. Hun har bl.a. arbejdet med at lægge
gamle registreringer i Arkibas, oprettet databaser, scannet billeder, lavet udstillinger og meget
mere. Hun har været en kolossal hjælp for arkivet.
Vi har haft et par mærkedage i 2013: Jeg kunne fejre 25-års jubilæum d.15.1.2013. Det
blev en hyggelig, uformel formiddag, lige som jeg ønskede det.
Og i april måned fejrede vi Terris 50 års fødselsdag. Terri har været på kursus i
Arkivadministration, og både Terri og jeg var på et kursus i modtagelse og håndtering af
billeder.
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Erik Augustinussen og Jørgen Flyng er frivillige medarbejdere. Jørgen arbejder især med
journalisering af indkomne sager, og Erik arbejder med forskellige projekter, ligesom han
afløser mig ved ferie og sygdom.
Fra indkomstjournalen
Vi har naturligvis fået mange fine indleveringer i årets løb, men især en skiller sig ud.
I foråret 2013 fik vi en henvendelse fra en Ejbyborger, der spurgte, om arkivet var
interesseret i at modtage en del breve, som hendes mors veninde, Inga Karen Sivertsen fra
Ejby, havde skrevet til hende. Inga udvandrede til USA i 1946. Hun slog sig ned i Sonama,
Californien sammen med sin mand, Frode.
Det viste sig at være en diger brevsamling på ca. 80 breve, dækkende tidsmæssigt fra
1947-1991. Sjovt nok havde vi i arkivet allerede et billede af Inga.
Hele sagen satte mange tanker i gang, og Terri, der er amerikaner, gik i gang med at
kortlægge Ingas barndom og ungdom samt tiden i USA via amerikanske søgemuligheder i
kirkebøger, folketællinger mv.
Alt i alt fik vi et godt indblik i brevskriverens tilværelse i Danmark og USA. Og historien
om Inga dannende baggrund for vores første billedudstilling i montren i hallen i Kulturhuset.
Lone Rasmussen
Maj 2014

10

Årsberetninger for 2013
Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne
Formidling og rammer
Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har åbent hver tirsdag og fredag kl. 9-12. Her
står arkivets medarbejdere parat til at modtage gæster, der kommer for at undersøge et
lokalhistorisk emne eller aflevere historisk materiale. Det er også muligt at aftale et andet
tidspunkt, hvis man ikke kan komme i de sædvanlige åbningstider.
Hvert år modtager arkivet desuden mange forespørgsler via e-mail, som besvares af
arkivets medarbejdere. Der aflægges også besøg af kolleger fra andre arkiver. I august 2013
var der således besøg fra Dianalund Lokalhistoriske Arkiv.
De fire arkiver i Køge Kommune har fælles hjemmeside www.koegearkiv.dk, hvor
borgerne kan finde en rig samling af informationer, historiske oplysninger, billeder, film,
fortællinger og meget mere. Hvert arkiv har sin egen underside, hvor der er materiale fra
arkivets område. Vi modtager gerne forslag til materiale, der kan lægges på hjemmesiden.
Arkivet deltog som tidligere i årets Herfølgedag, der blev afholdt på pladsen ved
biblioteket lørdag den 28. september 2013. Denne gang bidrog arkivet med en udstilling i en af
nicherne i fællesbiblioteket. Udstillingen viste eksempler på arkivets righoldige samlinger.
Medarbejderne havde også udarbejdet en fotoudstilling med en tilhørende quiz. Den var
udformet som en tipskupon, hvor der var en præmie til en person med 13 rigtige. Dagen var
yderst vellykket med mange besøgende i og uden for huset. For en forholdsvis lille institution
som arkivet er det vigtigt at indgå i samarbejder på kryds og tværs af de mange aktører i
lokalområdet. Arkivet deltog også i julemarkedet i Herfølge 30. november 2013, hvor der blev
holdt åbent hus. Denne dag havde generelt tiltrukket færre besøgende end Herfølgedagen.
Begge dage arrangeres af Herfølge Borgerforening.
Køge Arkiverne udgiver et fælles årsskrift, Køge Studier. I det senest udkomne nummer
var der en artikel om tømrer- og snedkervirksomheden i Herfølge 1894-1983, som blev drevet
af tømrermester Hans Peter Hansen og hans søn Carl Helge Hansen. Den fine artikel var
forfattet af Carl Helge Hansens datter Aase Nørholm. Det er til stor glæde for arkivet på denne
måde at kunne fastholde og videreformidle erindringer fra lokalområdet.
Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har adresse på Billesborgvej 1B i
Herfølge sammen med Herfølge Fællesbibliotek Uglen. Arkivleder Birte Broch var medlem af
følgegruppen for Herfølge Fællesbibliotek Uglen, der i perioden 2011-2013 blev afviklet som et
forsøg med integration af skole- og folkebibliotek. Pilotprojektet er nu afsluttet og
følgegruppen nedlagt.
Lokalhistorisk Forening for Herfølge-Sædder Sogne er repræsenteret med to personer i
Køge Fondens bestyrelse. Det er formanden Søren Mathiesen og medarbejder ved arkivet Else
Rasmussen. Køge Fonden driver de fire arkiver med tilskud fra Køge Kommune og udgør
dermed arkivernes fælles bestyrelse.
Fra indkomstjournalen
Hvert år bliver der indleveret mange fine arkivalier til arkivet. Medarbejderne er meget aktive
og opsøgende med hensyn til at sikre historisk materiale for eftertiden. Der er i årets løb
modtaget 47 indleveringer i alt. Nogle indleveringer fylder flere arkivkasser, mens andre
udgøres af et par fotografier, men alle er lige velkomne.
En af årets omfangsrige indleveringer stammer fra Sædder Idrætsforening, der i 2013
kunne fejre sit 100 års jubilæum. Foreningen afholdt en velbesøgt reception, hvor arkivet
bidrog med en plakatudstilling, der viste billeder fra de forløbne 100 år. I anledning af jubilæet
modtog arkivet adskillige kasser med materiale fra foreningens virksomhed gennem de mange
år. De indeholdt blandt andet forhandlingsprotokoller, regnskaber, medlemslister,
medlemsblade og fotografier. Det er nu ordnet og registreret i arkivets registreringssystem
Arkibas 4, så det kan findes frem til arkivets gæster. Det har været et omfattende arbejde, og
vi er taknemmelige over at kunne indlemme det i samlingerne.
Fra Mogens Palsted Pedersen har arkivet modtaget en omfangsrig samling af avisudklip
om lokalhistoriske emner og personer. Palle Johansen har indleveret materiale fra sin tid som
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lærer på Herfølge Skole. Fra boet efter Bent Mortensen er der indkommet materiale
vedrørende Alkestrups historie.
Desuden kan nævnes materiale vedrørende Vedskølle Brugsforening, Hotel Påskebjerg,
Gutternes Badekar og fortsatte indleveringer fra Povl Falk-Jensen, tidligere Gunderup.
Lokalhistorisk Forening arrangerede i 2013 en filmaften, hvor arkivleder Birte Broch
fremviste gamle lokale film. Formålet var at opfordre borgerne til at lede i gemmerne efter
gamle film fra arkivets område og indlevere dem til arkivet. Der indkom efterfølgende film fra
det nu nedlagte Billesborg Skolehjem/Behandlingshjem. De relevante film vil blive digitaliseret,
når arkivet har haft tid til at se dem igennem.
Arkivets billedsamling er blevet suppleret med i alt 170 fotografier, 3 DVD’er med billeder
og 4 ringbind med negativer. Blandt billederne kan nævnes et fint billede fra Herfølge Bryggeri
og Bageri ca. 1892 og billeder fra diletantforestillinger på Hotel Påskebjerg 1972-75.
Det indleverede materiale bliver indskrevet og registreret af arkivets medarbejdere i det
digitale registreringsprogram Arkibas 4. Det er et omfattende arbejde, men helt nødvendigt for
at kunne arkivere og søge i samlingerne. Medarbejderne er tillige i gang med at overføre ældre
registreringer til Arkibas 4, hvilket vil strække sig over lang tid fremover.
Medarbejdere
Arkivet er en del af Køge Arkiverne og drives ved hjælp af frivillige, ulønnede medarbejdere.
Der ydes faglig bistand fra arkivernes ansatte medarbejdere; ligesom ledelse, administration,
regnskab og andre fælles funktioner varetages centralt af det ansatte fagpersonale. De mange
frivillige medarbejdere vidner om arkivets forankring i lokalsamfundet, og det er en stor
glæde, at det gennem årene er lykkedes at samle et team af dygtige frivillige.
For tiden er der seks frivillige medarbejdere, der indgår i den daglige drift af arkivet i
Herfølge. Det er Henrik Christoffersen, Else Rasmussen, Sonja Zingg Hansen, Leif Nolsø
Hansen, Bo Michael Hansen og Jette Melgaard. Desuden bistår Martin Vallø Andersen arkivet
med optagelse af fotografier fra området for at kunne dokumentere udvikling og ændringer.
De frivillige medarbejdere varetager opgaver i forbindelse med indsamling og registrering
af arkivalier, betjening af publikum, besvarelse af forespørgsler og meget andet i arkivets
åbningstid. Det er et vidende og meget kompetent hold, der er stærkt forankret i
lokalsamfundet og har et omfattende netværk. Tak til alle for en stor indsats og for en god og
publikumsvenlig stemning i arkivet.
Medarbejderne deltager i det fælles Medarbejderforum for Køge Arkiverne, der mødes to
gange om året til faglig inspiration, udveksling af erfaringer og hyggeligt samvær. I efteråret
2013 blev mødet i Medarbejderforum afholdt i Herfølge, hvor kollegerne fra de øvrige arkiver
blev vist rundt i Fællesbiblioteket og arkivet. Efterfølgende blev der holdt møde, hvor arkivets
medarbejder Bo Michael Hansen holdt et vellykket oplæg om historien bag Herfølge Frøhandel
og den indsamling af materiale herfra, som han forestår på arkivets vegne.
Støtte og samarbejde
Det økonomiske grundlag for arkivets drift ydes først og fremmest af Køge Kommune, som
skal have en varm tak for hjælpen. Arkivet takker ligeledes for gode opbevaringsforhold i
arkivets lokaler.
Lokalhistorisk Forening for Herfølge-Sædder Sogne er arkivets venneforening, der virker
som ambassadør for arkivet og holder øje med materiale, som kunne være interessant for
arkivet. Foreningen afholder foredrag og andre arrangementer, der bidrager til at udvikle
interessen for områdets historie og arkivets virksomhed. Mange tak til foreningens medlemmer
for støtten.
Siden 2007 har arkivet haft lokaler i det nuværende Herfølge Fællesbibliotek, Uglen. Vi
takker for det gode samarbejde med kollegerne i Fællesbiblioteket. Også tak til den lokale
presse og Herfølge Skole for godt samarbejde.
Alle borgere i og uden for de to sogne er hjerteligt velkomne til at søge svar på
lokalhistoriske spørgsmål i arkivet. Vi opfordrer alle til at hjælpe med at bevare historisk
materiale og takker for de fine indleveringer, der er modtaget i det forløbne år 2013.
Birte Broch, marts 2014
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Højelse Sognearkiv
Højelse Sognearkiv var stærkt engageret i Højelse Skoles 50 års jubilæum i 2013. Efter aftale
med skolens ledelse, udarbejdede arkivets medarbejdere en stor fotoplancheudstilling med
klassebilleder af elever og lærere, samt foto fra begivenheder og aktiviteter, samt fotoserier
med billeder fra de forløbne 50 år til fremvisning på fotoview’ere. Den samlede udstilling blev
vist i skolebibliotekets lokaler i jubilæumsdagene og blev her set af et stort antal gæster.
Forud var gået en indsamling af billeder og andet materiale til låns eller som gave fra lærere,
elever og andre personer med tidligere eller nuværende tilknytning til skolen. Efterfølgende har
vi på arkivet haft et meget stort og omfattende materiale vedrørende Højelse Skole til
bearbejdning, registrering og opbevaring på arkivet.
Lørdag den 7. september deltog vi i Skensved Byfest på parkeringspladsen ved
Dagli’Brugsen i Lille Skensved med en stand, hvor vi viste en udstilling med billeder fra de syv
landsbyområder i Højelse Sogn: Assendrup, Højelse, Lille Skensved, Lille Salby, Store Salby,
Vilkestrup og Ølby, ligesom der var mulighed for at købe vore lokalhistoriske bøger
omhandlende disse områder. Arkivet var repræsenteret med en medarbejder i planlægningen
af byfesten, der som sidste år blev en stor succes med mange besøgende, hvoraf mange
aflagde besøg på arkivets stand.
I oktober holdt Birgit Rosenberg efter opfordring et foredrag med fremvisning af billeder
om Lille Skensveds historie i Lille Skensved Pensionistforening. Arrangementet blev med stor
succes afholdt i Selskabslokalerne ved Skensvedhallen.
Lørdag den 23. november deltog arkivet i Højelse Menighedsråds julemarked i
Margrethegården. Som ved de øvrige arrangementer, som Højelse Sognearkiv i 2013 har
deltaget i, blev der også her skabt gode kontakter til gavn for arkivet, ligesom der blev solgt
adskillige eksemplarer af arkivets bogudgivelser.
Vi kan glæde os over, at der siden begyndelsen af 2013 har været 9 frivillige
medarbejdere til at varetage de mange opgaver med god hjælp og rådgivning fra arkivleder
Birte Broch og arkivar Lars Kjær, Køge Arkiverne. De mange frivillige medarbejdere har i årets
løb udført et stort arbejde med registrering af nyindleverede opgaver og tilretning af gamle
registreringer til det nye registreringsprogram Arkibas 4, ligesom der løbende sker en intern
oplæring i arkiveringsarbejde. Den nye, og udvidede åbningstid, torsdage kl. 15-19, har
betydet, at der er blevet mere tid til arkivarbejdet, ligesom flere interesserede har besøgt
arkivet.
Den 29. oktober 2014 er det 50 år siden, at Højelse Sognearkiv blev oprettet ved et
konstituerende møde på Højelse Skole og på basis af en husstandsindsamling foretaget i hele
sognet i sommeren 1963, hvor der indkom over 1100 arkivalier i form af fotos, dokumenter,
breve, skøder, skudsmålsbøger, dagbøger og regnskabsbøger. I årenes løb er dette antal
blevet mangedoblet og arkivet er i dag i besiddelse af et omfangsrigt materiale til beskrivelse
af Højelse Sogns lokalhistorie til gavn for alle interesserede.
Indleveringer
Højelse Sognearkiv har i 2013 modtaget et stort antal indleveringer af lokalhistorisk materiale
fra såvel nuværende som tidligere beboere i Højelse Sogn, samt fra andre med tilknytning til
området. Materialet er givet dels som gave, eller for en del fotografiers vedkommende, til låns
til scanning eller affotografering.
Vi har således modtaget: Et foto med personer fra Skensved Vandværk. Et
konfirmationsbillede af børnene fra Nordtoftegård, Ølby, og 1 brudebillede. Et stort billede i
ramme af Hans Pedersens slagterforretning på Hovedgaden i Lille Skensved, samt diverse
papirer vedr. denne forretning. CD’ere med fotos fra Højelse Kirke. Efterladt materiale fra
smedemester Aksel Jensen og hustru Dagny Jensen, samt datteren Grethe Jensen, herunder
svendebrev, visum, slutseddel vedr. køb af Skensved Smedie, samt dåbsattester,
koppeattester, vielsesattest, eksamenspapirer, poesibog og 41 fotos mm.
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Et farveluftfoto i ramme af ejendommen, Hovedgaden 22, Lille Skensved. 3 fotos fra
opførelsen af dilettantforestillingen ”Store Claus og Lille Claus” på Skensved Afholdshotel i
1961. CD med musical opført af elever fra Højelse Skole i 1999, samt Viggies orkesteret. 12
forhandlings- og regnskabsprotokoller fra Brugsen, Lille Skensved. 4 regnskabsprotokoller, 4
fotoalbums og jubilæumsavis vedr. smedemester Johannes C. Hansen, Østergade 12, Lille
Skensved. Ringbind med regnskabsbilag og korrespondance, samt diverse fotos vedr.
Ølsemagle Mølle. Slægtsnotater vedr. Ole Andersen og Lundekroggaard.
Erindringsbogen ”Barndom og ungdom - en bondepiges erindringer” skrevet af Ellis
Jensen. Bogen kan læses på Køge Arkivernes hjemmeside under Højelse.
10 fotos af ombygningen af Brugsen, Lille Skensved i 1957-58 og af den nye
selvvalgsbutik 1959. Fire bind med læge Aage Lørrings optegnelser, omfattende: 1)
Slægtsnotater. 2) Gymnasieårene og studietiden. 3) Hospitalsuddannelsen, Den tyske
besættelse og lægepraksis i Lille Skensved. 4) Gamle billeder fra 1. Verdenskrig, samlet af
Aage Lørrings far, kopier af fotos af familie og fotos fra Lille Skensved, samt diverse papirer
vedr. Besættelsestiden.
Sang i anledning af Skensved Gymnastikforenings afslutningsfest 11.4.1960. 4
skudsmålsbøger, 1 salmebog, 1 regnskabsbog og 3 fotos. Plakater, fotos, papirer mm. vedr.
Skensved Ungdoms Støtteforening / byfester.
Fotoalbum med fotos fra Brugsen i Lille Skensved, samt kontrabog. Avisudklip vedr. Ølby
Skole. Foto i ramme af Højelse Kirke 2013. Aftegnet kort over specielle udstykninger, Lille
Salby.
Slægtsforskningsnotater udarbejdet af Raymond Brix. Farvefotos fra Skensved Byfest
2013 ved Brugsen. 7 tegninger af tandhjulssystem i Ølsemagle Mølle. Kopier af 2 skrivelser
dateret 1864 fra Københavns Magistrat til Højelse Sogneraad. 2 serier med fotooptagelser fra
festlighederne i anledning af Højelse Skoles 50 års jubilæum.
20 fotos fra istandsættelse og maling af Højelse Kirkes ydermure i 2011. Kopier af
indberetning vedr. det gamle alterbillede, indtil 1863, i Højelse Kirke, samt kopier af fotos af
dette. Kopier af 3 gamle avisudklip med omtale af afholdsforeningen ”Hedens Pryd”. 3
konfirmationsbilleder. 2 lokalhistoriske bøger. En protokol for ”Højelse 100 Mandsforening 1ste
Januar 1892”. Avisudklip bl.a. vedr. SUS sommerfester og slagtermester Ib Petersen 25 års
jubilæum.
Udover ovennævnte indleveringer har vi modtaget en stor mængde billeder og andet
materiale fra tidligere elever og lærere ved Højelse Skole, specielt til brug på den fotoplancheog displayudstilling, som Højelse Sognearkiv viste i Højelse Skoles skolebiblioteks lokaler i
anledning af 50 års jubilæet. Vi modtog således 6 fotos fra skolens emneuge i 1996, 3 fotos
vedr. ”Kvindelig Forening” juni 1995, 2 fotos af årgang 1965-72 samlet i 2004, diverse S/H
fotos og avisudklip, 1 ringbind med fotos fra skolens tilbygning, diverse klassebilleder,
lærerbilleder og fotos fra skolefoldboldturnering, 1 mappe med fotos mm. samlet af en
tidligere lærer ved skolen, samt fotoserier fra jubilæumsdagen.
Til brug ved fremstillingen af fotoplancheudstillingen lånte vi Højelse Skoles
klassebilledsamling for de seneste 25 år. Udover anvendelsen til udstillingen er disse billeder
blevet scannet og registreret til opbevaring i arkivet.
Støtte
Der er som tidligere år grund til at rette en stor tak til de mange, som har bidraget med
lokalhistorisk materiale til arkivet i årets løb. Ligeledes en stor tak til Køge Kommune for
økonomisk tilskud til arkivets drift og til arkivleder Birte Broch og arkivar Lars Kjær fra Køge
Arkiverne 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 2014
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