
Haarby Lokalhistoriske Arkiv 
40 år! 

 
Året er 1978. Den landsomfattende trend med at oprette lokalhistoriske 

foreninger når også Haarby. Lærer og forfatter Poul A. Jørgensen tager initiativ til at  
oprette et lokalhistorisk arkiv i Haarby. 

Ca. 30 mennesker møder frem til den stiftende generalforsamling i marts 
1979 på Haarby Skole. Generalforsamlingsdeltagerne er uenige i foreningsformen. 
Skal det være en ”foreningsform” med demokratiske regler og vedtægter, eller skal 
det være en ”selvejer-form”, hvor bestyrelsen er selvsupplerende? ”Selvejer-
formen” vinder i første omgang, men den 27. oktober 1980 indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling med det formål, at få ændret formen til et 
”foreningsejet – arkiv” – og sådan blev det. Et vægtigt argument i diskussionen var 
måske, da kulturudvalgsformand Vera Mogensen meddeler: Kommunen yder ikke 
støtte til et ”selv-ejer” arkiv! 

I marts 1981 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Haarby 
Bibliotek. Valgt til den første bestyrelse blev: Erik Albrechtslund, Jørgen Pøhlsgaard, 
Poul R. Nielsen, Thorvald Balle, Poul A. Jørgensen og Jens Bisgaard. Formand blev 
Jens Bisgaard og kasserer Jørgen Pøhlsgaard. 

Man ville tilstræbe et kontingent på 20 – 25 kr. 
Første domicil var et nedlagt lægeværelse på Haarby Skole, så da 

muligheden for at flytte til Trunderupvej 8 opstod, var man hurtig til at slå til. 10 år 
senere i 1994 blev huset renoveret og bedre tilpasset arkivdrift. I januar 2017 
flyttede Arkivet til de dejlige lokaler på Sportsvej 6. 

Det har været karakteristisk for mange af de personer, der har siddet i 
bestyrelsen, at de har taget en ordentlig tørn. Eksempelvis kan nævnes, arkivleder 
Erik Albrechtslund fungerer stadigvæk og foreningens første formand var redaktør af 
kalenderen frem til 2016. 

Forbruget af formænd har også været minimalt: nuværende forman Gert 
Petersen er nummer 5 i rækken, der består af: Jens Bisgaard, Martin Jensen, Hans 
Ove Olesen, Hans Lundgaard. 

 
Hvad har en ”40-årig” bedrevet? 

 
Vores arkiv rummer rigtig mange oplysninger her fra Haarby Sogn. Oplysninger, der 
er registreret og katalogiseret, så de er godt bevaret for vores efterkommere. 
Tænk sig, vores samling er tilgængelig for alle, der har en pc. Sammenslutningen af 
Lokalarkiver (SLA) har gennem deres database: Arkiv.dk gjort det muligt for folk i 



eksempelvis Skagen, at finde ud af, hvad vores arkiv rummer om eksempelvis: C. M. 
Madsen. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Birgit Holm Hansen og Hanne 
Birlø, der har gjort det grundlæggende arbejde ved at taste alle vores materialer ind 
i et pc program. Uden deres indsats var vi aldrig nået så langt! 

2017 var året, hvor vi ved gavmilde sponsoreres hjælp havde skaffet 
penge til at finansiere en ny sognefilm. 

Apropos film, så har Lions i Haarby foræret os penge til indkøb af 
videoudstyr, som bruges til at ”fastfryse” store og små begivenheder i sognet. Vi har 
bl.a. lavet en film om Røde Kors i Haarby. 

De tidligere sognefilm har med stor succes været vist i Strandby 
Forsamlingshus – altid for fulde huse. 

Fulde huse var der også, da vi havde besøg af henholdsvis Johan Bender 
og Uffe Ellemann Jensen. De fortalte om det Haarby, som de kendte i deres 
barndom for ca. 60- 70 år siden. 

Foreningens helt store slagnummer eksisterer desværre ikke mere: 
Kalenderen kom for sidste gang i 2019. De senere år har der været et misforhold 
mellem produktion og afsætning! Kalenderløs skal haarbygenserne ikke være, så der 
kommer frem over en kalender i en ny form! 

Et år cyklede vi i roebanens spor. Et arrangement med mange deltagere, 
hvor vi fik hele historien om saftstationen og roebanen. 

Byvandringer er en meget populær aktivitet. I 2019 mødte 75 frem for at 
høre historier fra en svunden tid. Med start ved Sundhedshuset vandrede vi til 
Butikstorvet. Corona’en har betydet, at vi først i 2022 vil invitere til en byvandring, 
der skal omhandle sidste del af Algade: fra Butikstorvet til Faaborgvej. 

Vi lever i en digtial tidsalder, det giver sig udslag i, at vores kommuni -
kation med vores medlemmer foregår via pc, i det vi kalder ”NYHEDSBREVE”. 

Dette er kun et udsnit af de tiltag og arrangementer, som foreningen har 
stået for igennem de 40 forgangne år.  

I de 40 år har én mand været gennemgående: Erik Albrechtslund. Erik 
har ydet en fantastisk indsats i opbygningen af foreningens arkiv. Han har været 
med til at arkivere og katalogisere alt, hvad vi har. I dette jubilæumsår skal der lyde 
en kæmpetak til Erik! 

Læs mere om foreningen og dens aktiviteter på: www.haarbyla.dk 
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