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• Vi har indkøbt et kortskab og en diasscanner
• Vi har indkøbt 10 luftfotos af gårde samt bygninger i Køng
• Vi har interviewet tidligere købmand på Svinø Frede Jensen
og hans kone Ruth.
• Jane har været på kursus i Arkibas 5
• Jane, Sanny og Else har været til informationsmøde om
Arkibas 5
• Jane, Sanny og Else har været til temadag om Historisk
Atlas på Danmarks Borgcenter i Vordingborg
• Kirsten, Sanny, Jane og Else deltog i LASAs
sommerudflugt til Stevns
• Vi har arbejdet ca. 600 timer i og for arkivet
• Vi har haft besøg af ca. 200 mennesker på Køng Marked og
i arkivet
Jane, Else
Sanny og
Kirsten på
sommerudflugt
med LASA til
Stevns.
Vi står på
stranden ved
Boesdal
Kalkbrud.

Køng Sognearkiv
-vi passer på historien

Køng Bygade med Køng Bageri og Kjøng Sogns Sparekasse,
ca. 1950
Besøg os på Køng Kirkevej 19
Vi har åbent den 1. mandag i måneden kl. 16-18
Ring til os på 55 76 95 70
Ring uden for åbningstid på 55 76 93 56
Mail til os på koengsognearkiv@hotmail.com
Læs om os og søg i arkivet på www.koengsognearkiv.dk

Køng Marked 18. maj

Besøg i arkivet
I juni 2014 havde arkivet
besøg af arkivkollegerne
fra Tingsted/Systofte
Arkiv på Falster.

Vi havde vores nye udstillingsmoduler med på markedet.
Som altid var der også stor interesse for at bladre i vores
mapper med gamle billeder.

Arkivernes Dag 9. november
”Himmelskud -Køng set fra luften”
I år havde vi valgt
at lave en
udstilling af vores
luftfotos af gårde
samt huse i Køng
by.
Vi havde besøg af
ca. 100 gæster.
Uglvang med Køng Møllevej og Køng Mølle, som anes i
baggrunden til venstre.

Det blev en hyggelig dag
sammen og med god
udveksling af erfaringer
fra arkivarbejdet.

Rasmus Willaing
Lock fra SLA’s blad
”Omslaget” besøgte
os i juli for at høre
om arbejdet i Køng
Sognearkiv. Læs
hans artikel om
arkivet på vores
hjemmeside.
I november besøgte Studiekredsen fra Køng Museum os
sammen med lederen Per Ole Schovsbo. Studiekredsen
arbejder på tredje år med temaet Køng fabrik og Køng by. Et
samarbejde med arkivet er oplagt.

Spændende nye arkivalier
I sommeren 2015 blev Sanny Hansen kontaktet af Vibeke
Justesen, datter af mejeribestyrer Justesen på Ellehøj
Andelsmejeri. Vibeke Justesen fortalte, at hun havde mange
gamle dokumenter, regnskabsbøger, hovedbøger m.m. både
fra Ellehøj Andelsmejeri og fra Kjøng Sogns Sparekasse, som
hun gerne ville donere til arkivet.

I mange år kørte mælkemand Cyril Nielsen rundt i sognet og
leverede mejerivarer til husstandene. Vi har nu en hel
omhyggelig og detaljeret regnskabsbog over hans mangeårige
virke i sognet. Så lige pludselig har vi fået sat fakta og tal bag
det fine billede af ham, som vi altid har været glad for.
I er velkomne til at se de nye arkivalier i arkivet.

Sanny var ikke sen til at drage til Tåstrup efter arkivalierne –
medbringende en kuffert med to hjul. Men der var så mange
arkivalier, at Sanny måtte af sted to gange! Flot arkivarbejde i
felten!
Tilbage i arkivet gik vi i gang med at pakke ud og studere de
nyerhvervede arkivalier.
Fra Kjøng Sogns Sparekasse var der bl.a. en Udlånsbog fra
1887, hvor bøndernes lån og afdrag var optegnet samt en
Hovedbog fra 1870, som angav ind- og udbetalinger i banken
fra privatfolk. Vi håber meget at få tid til at studere indholdet i
bøgerne nærmere, for her ligger meget af sognets økonomiske
og sociale historie gemt.
Også fra Ellehøj Andelsmejeri var der spændende bøger, fx en
oversigt over alle mælkeleverancer fra 1937 og frem. Hvem
leverede hvad og hvor meget til mejeriet – endnu en brik til
gårdenes historie kan lægges ved hjælp af dette materiale.

Cyril Nielsen med sin mælkebil i midten af 1950’erne.
Cyril var mælkemand i Køng fra 1942-1959

Arkibas – til Køng og hele DK
Arkibas er arkivernes elektroniske registreringssystem. Det
har netop i år fejret 25 års fødselsdag og er kommet i version
nr. 5. Køng Sognearkiv har registreret i systemet siden
Arkibas 4. For nogle år siden udviklede man miniarkibas. Her
blev det muligt for brugerne selv at søge i arkivets samling.
Miniarkibas fungerer via arkivets hjemmeside, og vi ved, at
mange har gjort brug af den.
Arkivet er i 2014 konverteret til Arkibas 5, som er mere enkel,
overskuelig og logisk at registrere i. For brugerne har Arkibas
5 bl.a. den fordel, at billederne nu kan ses i en højere
opløsning.
Ved hjælp af bl.a. en stor donation fra A. P. Møller Fonden
har det været muligt at udvikle www.arkibas.dk, som gør det
muligt at søge i de tilgængelige Arkibas-data i alle landets
arkiver. Så i løbet af 2015 bliver søgningen i Køng Sognearkiv
udvidet til at gælde alle arkiver i Danmark. Glæd jer!

Generalforsamling 2. marts 2015 kl. 19
Køng Sognearkiv, Køng Kirkevej 19
Alle er velkomne

Ruth og Frede Jensen – 66 ½ år
på Svinø
Fjorten dage før Ruth og Frede Jensen flyttede fra den
tidligere købmandsforretning på Dybsøvej 18 besøgte arkivet
dem og fik en snak om de mange år. Frede var kommet på
Svinø som barn, da hans bedstefar Rasmus Hansen havde
butikken, som han og Ruth overtog 1. maj 1948. Det var en
hård start, da der stadig var varemangel og rationering. Det
meste skulle klares med håndkraft, fx skulle det store
kaffehjul drejes 18 omgange for at male ¼ pund kaffe! I 1966
oprettede de campingplads i Belselund, og det gav øget
handel. Så nu blev der anskaffet varevogn og lastvogn, og der
blev ansat to piger i butikken. Avnø Flyvestation gav også
mere liv på Svinø.
Tak til Ruth og
Frede Jensen. Hør
hele interviewet på
hjemmesiden i
løbet af 2015.

I 1981 overtog datteren Lis butikken og drev den videre til
1995. Vi kom hjem med en times interview og en stor stak
gamle regnskabsbøger, bl.a. Rasmus Hansens kontrabog fra
1929, hvor salget af varer er sirligt nedskrevet.

