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UKENDT: På Alsøn-
derup-Tjæreby 
Lokalarkiv har de 
frivillige brug for 
hjælp med oplys-
ninger om personer 
og steder på gamle 
fotos.

HILLERØD: Fem frivillige fra 
Alsønderup-Tjærebys Lo-
kalarkiv har de sidste man-
ge år indscannet, undersøgt 
og registreret op mod 30.000 
billeder. Billederne er taget 
af ægteparret Anne-Sophie 
og Jørgen Rubæk, der fra 
1959 til 1993 var ansat som 
pressefotografer på Frede-
riksborg Amts Avis. Jør-
gen Rubæk gennem hele 
perioden, mens Anne-So-
phie Rubæk kom til i 1972. 
Frem til pensioneringen tog 
de sammenlagt omkring 
200.000 fotos.

For små fem år siden kom 
deres datter til Alsønde-
rup-Tjæreby Lokalarkiv 
med to store sække fyldt med 
negativer. Til nogle af bil-
lederne hørte der små kort 
med data som årstal, sted og 
personer, men der var ikke 
kort til alle billederne.

- Billederne fyldte enormt 
meget derhjemme, og An-
ne-Sophie Rubæk vidste 
ikke, hvad hun skulle gøre 
ved dem. Om de skulle smi-
des ud eller gives til lokalar-
kivet i Hillerød. Men de end-
te altså hernede, og vi har 
prioriteret arbejdet og sagt, 
at det skulle laves hurtigst 

muligt, fortæller arkivleder 
Lissi Carlsen.

Færdige til december
Hun vurderer, at der har væ-

ret op mod 30.000 billeder i 
sækkene. Nogle af dem har 
været ens, men de frivillige 
har stadig haft billederne i 
hænderne, så det har været 

et enormt arbejde.
- Nu vil vi også gerne se at 

være færdige. Så laver vi 
nok en middag for at fejre 
det. Vi håber at være færdi-

ge til december. Det har væ-
ret et sjovt arbejde, for bille-
derne er meget forskellige 
og fra hele Nordsjælland, 
og ofte ser man jo også en på 
billederne, som man kender. 
Vi ved jo også, at vores ar-
bejde er en kæmpe hjælp for 
mange, siger Lissi Carlsen.

Lokalarkivet bliver dre-
vet af frivillige og modtager 
ingen støtte fra kommunen. 
De fem faste frivillige er 
samlet hver mandag, hvor 
arkivet er åbent fra klokken 
18. Lokalarkivet hjælper 
ofte, når der skal udgives 
bøger, hvor forfatteren har 
behov for gamle billeder. Se-
nest har de frivillige hjulpet 
tidligere kulturredaktør 
Knud Cornelius, da han sid-
ste år udgav bogen »Nord-
sjællandske Pletskud« med 
mange af fotografparret 
Rubæks billeder. Desuden 
henvender privatpersoner 
sig til arkivet og søger hjælp 
til for eksempel slægsforsk-
ning.

Mangler oplysninger
Lokalarkivets frivillige er 
stødt på en række billeder 
fra Jørgen og Anne-Sophie 
Rubæk, hvor de mangler 
informationer som eksem-
pelvis navne og steder. Lissi 

Carlsen håber, at avisens læ-
sere kan hjælpe arkivet med 
de manglende oplysninger.

- Når vi har et billeder, så 
registrerer vi det under per-
sonerne på billedets navn 
og omstændighederne, for 
eksempel høstbillede. Det 
handler om at få så mange 
oplysninger som muligt, for 
så er det nemmere at søge 
det frem senere, hvis vi skal 
bruge det. Vi kan sagtens 
bare registere billedet og 
lægge det ind, men vi skal jo 
helst kunne bruge det til no-
get, og vi kan ikke søge, hvis 
vi ikke har navne, forklarer 
Lissi Carlsen.

Frederiksborg Amts Avis 
vil over de kommende uger  
bringe en række billeder, 
hvor arkivet mangler infor-
mationer. Vi lægger ud med 
det sort/hvid billede af en 
maler fra Hillerød, der er 
taget i oktober 1992. Hvem er 
maleren?

Har man oplysninger om 
billedet, kan man skrive el-
ler ringe til Lissi Carlsen på 
lissi@carlsen.mail.dk eller 
21 27 24 28.

bjørkman

Lokalarkiv har brug for din hjælp

Mange af Anne-Sophie Rubæks billeder er allerede scannet ind og kan findes i mapper i arkivet.  Foto: Allan Nørregaard

Hvem er denne maler? Arkivet ved kun, at billedet er taget den 28. oktober 1992 i Hillerød.


