Nyt i 2012
I stueetagen har vi fået en høj reol, så vi nu har god
plads til vores bøger, som hidtil har stået på 1. sal. Nu
kan besøgende gå på jagt i vores reol og slå sig ned
med en bog i en af vores røde lænestole.
Vi har også fået en ny pc, som er hurtig og stabil og en
god arbejdslampe.
På første sal i vores arbejdsrum har vi fået ny printer
og en ny skrivebordslampe.
I arkivrummet har vi fået endnu et arkivskab, så vi har
god plads til den stadig voksende mængde arkivalier.
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Køng Sognearkiv
-vi passer på historien

Af aktiviteter ud af huset kan nævnes, at Sanny deltog i
SLA’s Årsmøde i Middelfart.
Sanny, Jane og Else deltog i indvielsen af Stege Arkiv og
i præsentationen af Historisk Atlas i NæstvedI og for arkivet har vi tilsammen arbejdet 650 timer i
2012. Vi har besvaret 25 breve og telefonopringninger
og 45 mails. Omkring 125 personer har i årets løb
besøgt os i arkivet eller mødt os på Køng Marked.

Historisk Atlas fås nu også som app til
iphone og android.
Med Historisk Atlas på telefonen er der nu
mulighed for få historiske kort og tusind-vis
af lokaliteter fra danske arkiver,
biblioteker og museer med i lommen.

Besøg os på Køng Kirkevej 19
Vi har åbent den 1.mandag i måneden kl. 16-18
Ring til os på 55769570
Ring uden for åbningstid på 55769356
Mail til os på koengsognearkiv@hotmail.com
Læs om os på www.koengsognearkiv.dk

Køng Marked i maj måned

Til seminar i Den gamle by i Århus
I december tog Jane, Sanny og Else til Seminar i Den
gamle by i Århus. Temaet var ”Handel og
handelsnetværk” og handlede om købmænd helt fra
1500 tallet til 1800 tallet. Hvordan og med hvem de
handlede og hvad de handlede med i de forskellige
dele af Danmark. Og ikke mindst hvordan man kunne
bruge arkivalierne til at blive klogere på fortidens
købmandsliv. Med de stolte købmandstraditioner i
Køng Sogn og ikke mindst Niels Ryberg i baghovedet
oplevede vi seminaret som meget interessant.
At der samtidig var snevejr og julestemning i Den
gamle by gjorde ikke oplevelsen mindre.

Der er altid stor interesse for arkivets billeder

I maj måned deltog vi i Køng Marked med en stand.
Vi havde medbragt 2 opslagstavler med forskellige
billeder samt alle vores mapper med gamle billeder og
tidligere udstillinger.
Det var et fint udgangspunkt for en snak med de
besøgende om gamle dage i Køng Sogn .
Mange mennesker kom forbi vores stand i løbet af
dagen – både unge og gamle. Arkivet oplever Køng
Marked som en god mulighed for at orientere om vores
arbejde og komme i direkte kontakt med vores brugere,
som bidrager med informationer og arkivalier.

Sanny og Jane foran Hobrogården,
hvor seminaret foregik

Arkivernes Dag - Det kører for Køng

Besøg i Arkivet

Arkivernes dag i Køng var i år på hjul. Vi havde fundet

Vi er altid glade for besøg i arkivet. Vi er glade, hvis vi
kan hjælpe besøgende med informationer, dokumenter
og billeder. Men vi er især glade, hvis de besøgende
bringer nyt til arkivet i form af gode historier, billeder
og tekster.

billeder af alt på hjul og i bevægelse i Køng igennem de
sidste 100 år frem. Og det var ikke så lidt!
Her var glade cyklister på to eller tre hjul, her var
mælkebiler, ølbiler og busser, motorcykler og knallerter
og meget mere. I starten havde de fleste køretøjer heste
foran, men som årene går vinder de motoriserede
køretøjer frem – både dem som blev brugt til erhverv og
dem som man stolt kørte rundt i privat.
Den samme udvikling fra heste til hestekræfter kunne
også ses på vores billeder fra landbruget i Køng Sogn.
Vi havde mange besøgende hele dagen, og vi fik både
gaver og mange nyttige informationer. Tak for det!

I år har vi bl.a. haft besøg af Aksel og Jørn Andersen
Deres farfar er Ove Andersen, som havde sit værksted på
Bankevejen 45. Ove Andersen eller "Far Ove" eller "Rige
Ove", som han også blev kaldt, boede der sammen med
sin hustru Kirstine fra 1907 til 1951.
Aksel og Jørn forsynede arkivet med spændende
billeder og historier – se dem på vores hjemmeside.
Jørn Duus kom også forbi og fortalte den spændende
historie om familien Mølck i Køng. Jørn Duus er ved at
skrive en bog om slægten Mølck, og han var så gavmild
at stille to kapitler fra bogen til rådighed for Køng
Sognearkiv, som du nu kan læse på vores hjemmeside.
Jan Christensen kom forbi med sin far, fordi de er
ved at skrive en bog om nedskydningen af et allieret fly
i 1944. Et dræbt besætningsmedlem ligger i
Mindelunden på Svinø og i den forbindelse kunne vi
hjælpe med billeder og avisudklip. Til gengæld fik vi
også billeder og informationer.

Husk Generalforsamling
Mandag d. 11. marts 2012 kl. 19
I Køng Sognearkiv

Hjemmeside og Miniarkibas

Fortællinger på hjemmesiden

Arkivets hjemmeside www.koengsognearkiv.dk er vokset

På hjemmesiden lægger vi også længere historier ind.
Bl. a. har vi fået erindringer fra Kurt Henriksen
(1925-2012), som levede hele sit liv i Køng Sogn. Her
kan du læse et uddrag fra hans erindring om at samle

stille og roligt det sidste år – og også besøgstallet på
siden er i stadig stigning. Vi er glade for at kunne
kommunikere på denne måde både med billeder og
fortællinger fra Køng Sogn i nutid og fortid.

I de sidste par år har vi i arkivet arbejdet ihærdigt på
at digitalisere vores registreringer af arkivalier i
arkivernes fælles database, kaldet Arkibas. Selv om der
er et godt stykke vej endnu før alle vores manuelle
registreringer er digitaliserede, har vi valgt at gøre de
digitale registreringer tilgængelige for alle. Det er
muligt gennem programmet miniarkibas, som er
tilgængeligt på arkivets hjemmeside.
Tast fx Køng Kro eller Købmandsgården i Køng ind i
søgefeltet. Derefter vil du se alle de billeder og
dokumenter, som arkivet har om de to lokaliteter.

”Mågeæg på Rønnen
Når vi samlede mågeæg sejlede vi ud til Rønnen - to små holme
kun med sten og græs ca. 60 cm over daglig vandstand, der lå ud
for Vejlø i Dybsø fjord.
Første gang jeg var med ude på Rønnen for at samle mågeæg, var
jeg kun seks år gammel. Det var sammen med fars to karle.
Vi samlede mange mågeæg. Et mågeæg er lidt mindre end et
hønseæg. Når jeg bukkede mig ned efter æggene i rederne, fløj
mågerne op så lavt, så de slog mig i hovedet med vingerne. Det
skete også, at man fik en mågeklat i hovedet eller på tøjet.
Når mågerne havde lagt et eller to æg, tog man dem. Var der tre æg
i reden, havde mågerne begyndt at ruge, så var der tegn på
kyllinger i æggene.
Jeg kan godt forstå, jeg var bange for mågerne. Det var deres
afkom, de forsvarede. Jeg havde jo aldrig set andet end fredelige
måger, der fløj ud over vandet, eller 200 måger efter en harve eller
plov. De åd orme eller andet spiseligt. Da vi kom hjem fra turen,
kørte karlene hjem med mågeæg til deres forældre.
Blommen i mågeæggene er meget rød, og hviden er lidt klar. Der er
mere smag i mågeæg end i hønseæg. Det er også en fugl, der lever
ude i naturen. For mig er mågeæg meget lækre. Med sild og
brændevin til som den aften er de ekstra lækre.”

