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I Sdr. Bjært og i Viuf har vi kontakt med historisk in
teresserede mennesker, men kunne godt ønske os, at flere 
fra de sogne, der nu danner storkommunen, ville være 
opmærksom på, at arkivalierne ikke kasseres. Det drejer 
sig bl. a. om protokoller fra nedlagte forsamlingshuse el
ler fra foreninger, der ikke eksisterer mere. Fotografier og 
optegnelser vedrørende egnen modtager arkivet også 
meget gerne.

Til slut vil det nok være naturligt at omtale arkivets 
støtteforening: Arkæologisk og byhistorisk samfund.

Foreningen blev stiftet for ca. 10 år siden, og dens nu
værende formand er lektor Aksel H. Nellemann. Forenin
gens medlemmer mødes hver fjortende dag vinteren igen
nem til foredrag af historisk interesse, og tilslutningen er 
som regel god. Af emner fra vinteren 1973-74 kan næv
nes: Foredrag med lysbilleder af dr. phil. Erik Moltke 
med titlen: Jellingkumlerne i runeindskrifternes lys. 
Skoleinspektør S. Eillkier-Petersen: Om rytterskoler i 
Koldinghus-distriktet. Gdr. Niels Boysen, Høkkelbjerg: 
Vejstrup Skov-fundene og iagttagelser og fund ved ud
gravningerne i Brostræde-Søndergade (Føtex).

Til alle arrangementer er interesserede gæster vel
komne. Inge Ladegaard

Fra glaspladearkivet: Ukendt familie hos fotografen! Byarkivet 
er meget interesseret i at få at vide, hvem det er.

Oliekrise 
i 1916

-  Noget kunne tyde på, at vi til at begynde med (efter
sommeren 1916) havde petroleumslampe i stuen. Jeg hu
sker tydeligt at have stået i kø i en gård på Rendebanen 
for at få et par flasker petroleum, som var rationeret. Der 
var den gang noget, vi kaldte en sparelampe. Den bestod 
af en ganske lille flaske med en bomuldssnor som væge

stukket gennem flaskehalsen. På den måde kunne pe
troleummen strækkes over en lang periode.

(FORTÆL HVAD DE HUSKER: Henry Ingvorsen, Kol
ding)
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