
Indledning:                                                                                                
2007 blev et meget aktivt år for Egnssamlingen. Besøgstallet steg markant, og 
aktiviteterne er øget, så der har været travlhed såvel inde som ude. Personale, 
bestyrelse og de mange frivillige har ydet en værdifuld indsats, så arkiv og 
museum fremtræder som et velholdt, velordnet og indbydende sted at komme. 
Bestyrelsen arbejder fortsat ihærdigt på at skaffe midler til en ny brandsikret 
arkiv- og kontorbygning, der vil sikre det lokalhistoriske arkiv mod brand, for-
bedre vores kontorfaciliteter, rumme en læsesal for slægtsforskere og perso-
ner, der forsker i lokalhistorien samt et undervisningslokale for skoleklasser og 
studiegrupper. Med Fonden Sparekassen Hvetbos tilsagn om 100.000 kr. til 
projektet, har vi fået samlet 500.000 kr. sammen. Målet er 750.000 kr., inden 
vi tør sætte spaden i jorden. Bidrag, små som store er derfor meget velkomne. 
Arkivernes og museernes situation i den ny Jammerbugt kommune – økono-
misk såvel som organisationsmæssigt - er stadig ikke afklaret. Meget tyder på, 
at Børne- og Kulturforvaltningen i 2008 vil fremlægge et udkast. Et ottemands-
udvalg bestående af repræsentanter fra de fire ’gamle’ kommuner har netop 
fremsendt en indstilling til forvaltningen. Indstillingen rummer ønsker og for-
slag til en kommende politik på arkiv- og museumsområdet.  
I 2007 var det kommunale tilskud til Egnssamlingen 638.000 kr.  
Pressen har været flink til at dække aktiviteter og nye tiltag i såvel Egnssam-
lingen som i Støtteforeningen. 
 
Det lokalhistoriske arkiv: 
Det lokalhistoriske arkiv er nerven i hele Egnssamlingens virksomhed. Det er 
herfra det hele styres og koordineres. Selv om Arbejdstilsynets krav til kontor-
miljøet er blevet opfyldt, er lokalet fortsat for lille til de mange funktioner, det 
skal opfylde. Vi håber på en snarlig løsning på pladsproblemet. - Der er i årets 
løb modtaget mange afleveringer. 178 er blevet færdigregistreret og ordnet.  
Vi har i 2007 mærket en markant stigning i besøgstallet. Der er registreret 
2.431 besøgende en stigning på 811 ell. 33 %. Det er glædeligt at så mange 
benytter samlingerne til at skaffe sig dokumentation for lokalhistoriske 
undersøgelser, slægtsforskning, bogudgivelser etc. eller bare kigger indenfor 
for at se, hvad vi er i gang med. Vi mærker også en øget forespørgsel via 
telefon og mails. Det ugentlige lokalhistoriske spot i Lokalavisen benyttes bl.a. 
til at fortælle om interessante afleveringer. Spottet benyttes også til at fortælle 
om de opgaver, som personalet og de frivillige er i gang med. Det er blevet en 
tradition, at arkivet i lighed med arkiver landet over markerer 'Arkivernes dag' 
den 2. lørdag i november. Årets tema var: Mennesket i historien. Dagen var 
velbesøgt.  
Niels Bentsen fra Vendsyssel Historiske Museum har i forb. med sit projekt om 
danske gårdmalere affotograferet arkivets store samling af gårdmalerier. Den 
rummer i dag omkring 100, og der kommer stadig nye til.  - I sept./okt. udstil-
ledes arkivalier, gårdmalerier. gl. skolebilleder og en montre med mobiltelefo-
nens historie i Sparekassen Hvetbos afdeling i Kås. Fortid og nutid mødtes her 
på en spændende og levende måde i hjertet af en moderne arbejdsplads.  
 
Museumsafdelingen: 
Den gamle Smedje og Multihuset: Det er primært lokalerne her, der benyt-
tes, når gamle håndværk bliver levendegjort i sommermånederne, i efterårs-
ferien og ved advent. Her har skoleklasser også mulighed for 'at prøve selv', 
og især børn bliver tiltrukket af esse og ambolt. Således benyttede ca. 100 
turistbørn denne mulighed i projekt 'Træfpunkt', hvor der hver tirsdag i som-



mersæsonen var mulighed for at børn og forældre kunne arbejde i smedjen og 
i vævestuen. I vævestuen samles flere og flere ting, som har relation til hånd-
værket, og fra køkkenet leveres fortsat æbleskiver og kanelsnegle, når der er 
gang i det gamle komfur. Ligeledes salg fra den gamle købmandsbutik. 
Gammelt legetøj blev præsenteret i en udstilling i sommermånederne. 
Cementstøberiet: Der er ikke foretaget ændringer i udstillingsmiljøet her. De 
enkelte udstillinger udbygges og suppleres med effekter fra nye afleveringer.  
En større samling af mobiltelefoner og produkter fra Flextronics er overdraget 
Egnssamlingen og indgår i en udstilling vedr. kommunikation.  
Boligen: Indretningen med tematiske udstillinger i loftsetagen er blevet meget 
tilfredsstillende og godt modtaget af publikum. Stueetagen benyttes dels til 
personalestue og dels til udstillingslokaler, hvor Blokhuses historie belyses – en 
udstilling, som mange turister finder interessant. 
Magasinerne: Der er foretaget en gennemgribende rensning og imprægnering 
af landbrugsredskaberne, og maskiner og redskaber er nu ordnet således, at 
man kan følge årets gang i landbruget.  - Museumstingene vedr. mælk, malk-
ning, mælketransport, kontrolassistent etc. er nu samlet i en præsentabel ud-
stilling. I det ny magasin er der lavet udstillinger om tørv og tørvegravning, 
vægte, gartner og en nyordning af hav- og fiskerudstillingen. 
Personale og medarbejdere: 
Det faste, aflønnede personale er fortsat Egnssamlingens leder Helge Nielsen i 
en 200 timers aftale og Kirsten Birk, fuldtidsansat arkivmedarbejder. Desuden 
aflønnes rengøringshjælp for 6-8 timer/månedligt. De frivillige medarbejdere 
på multiholdene er fortsat en meget stor hjælp til at få løst de mangeartede 
opgaver, der er i arkiv og museum. Kun ved deres indsats kan vi opretholde 
det nuværende høje serviceniveau. Personer i aktivering og i afklaringsforløb 
har klaret mange opgaver vedr. bygningsvedligeholdelse og praktiske gøremål. 
 
Økonomi: . 
Ud over det kommunale driftstilskud har vi modtaget beløb fra Kås-Fonden og 
Pandrup-Fonden på i alt 8.500 kr. Støtteforeningen har bidraget med 130.000 
kr. Disse beløb er anbragt i en byggefond vedr. den planlagte brandsikre arkiv- 
og kontorbygning. 
Udendørsområdet: Multiholdet er p.t. i gang pladsen foran boligen. Et skibs-
anker og nogle store syldsten vil her danne en maritim udsmykning. 
Hjemmeside: Der arbejdes løbende med at forbedre www.egnssamlingen.dk 
 
      Egnssamlingens Støtteforening: 
2007 har været et år med meget aktivitet. Mange har haft deres gang på 
Fårupvej 3 og har hver på sin vis bidraget til, at Egnssamlingen er et velfun-
gerende arkiv og museum. - Medlemstallet er nu på 729 inkl. sponsorer, og 
det tal arbejder vi stadig på at øge. 
Årsskriftet 2008 er nr. 19 i rækken af udgivelser. Også denne gang har det 
ikke voldt vanskeligheder at få artikler til hæftet, som der er stor efterspørgsel 
på. Der er nu udarbejdet et register over indholdet i de 19 årsskrifter. 
Aktiviteter: 
Egnssamlingen var selvfølgelig aktiv ved den meget omtalte Uldfestival i 
Saltum, hvor der bl.a. var et par modeller, der viste fine, gamle dragter ved 
modeshowet på byens torv. 
Sommerens aktiviteter var godt besøgt, og mange børn og voksne gik hjem 
med en ting fremstillet i værkstederne. Samarbejdet med "Træfpunkt" har igen 
været en succes. 



Arrangementet i efterårsferien var et helt tilløbsstykke, og der var brug for alle 
de frivillige hjælpere, vi kunne få, for at have de mange aktiviteter i gang. Det 
var en dag, som Egnssamlingen har fået meget ros for. 
Andre arrangementer har været en markering af Håndarbejdets Dag og Arki-
vernes Dag samt adventsarrangementet, hvor traditionerne blev holdt i hævd. 
Årets sidste aktivitet var Infokanalens optagelse til deres juleudsendelser, hvor 
en del frivillige var aktører. 
Ekskursioner og foredrag: 
14. juni var der aftentur til Lindholm Høje, og 12. november foredrag om 
Dansk Udvandring til Amerika ved Henning Bender.  
Handelsvarer: 
Der sælges fortsat kort med gamle Blokhusmotiver, telegrammer fra en serie 
udgivet i samarbejde med Lokalavisen og Sparekassen Hvetbo og Lene Ras-
mussens smukke kirkekort. Det er også muligt at købe ældre numre af års-
skrifterne og andre lokalhistoriske udgivelser. - Forskellige håndarbejder er 
også til salg bl. a. viskestykker vævet i bomuld og hør på de store gamle væve 
i Multihuset. 
På hjemmesiden: www.egnssamlingen.dk kan man orientere sig om 
åbningstider, arrangementer osv. 
 
Bestyrelsen i Støtteforeningen og Egnssamlingen 1. april 2007: 
Gurli Larsen Formand, Støtteforeningen 
Hans Poulsen  Næstform., Støtteforeningen 
Jakob Pedersen Kasserer, Støtteforeningen 
Birgith Marchholdt Sekretær, Støtteforeningen 
Ane Marie Søndergaard Formand, Egnssamlingen 
Carsten Andersen Næstform., Egnssamlingen 
Inga Trudslev 
Leo Jacobsen  
Bent Andersen 
 Tilforordnede: Chresten Boelt, Multiholdet tirsdag  
   Kirsten Nielsen, Multiholdet torsdag 
Kalender 2008: 
 Åbningstider: mandag -torsdag 10 - 15 
  fredag   10 - 14  
  tirsdag tillige 19 - 21 
               Arrangementer: Aftenudflugt: se dagspressen ell. hjemmesiden 
   Foredragsaften:           do.  
  Lør./søn. 17.-18. maj: Uldfestival i Saltum 
       Tirsdage i juli-aug.: 10-12: Træfpunkt Blokhus 
  Tirsd. 14. okt.: aktivitetsdag, efterårsferien 
   Torsd. 6. nov.: Håndarbejdets dag 
   Lørd. 8. nov.: arkivernes dag. 
   Lørd. 29. nov.: adventsarrangement  
 Aktuelle nyheder: Se hjemmesiden: www.egnssamlingen.dk 
 
 Entre: Voksne 20 kr. Gratis adgang for medlemmer af Støttefor. 
 
Kalender 2009:  Generalforsamling onsdag den 25. marts på Nordstjernen 
 
26. marts 2008 
Ane Marie Søndergaard Gurli Larsen               Helge Nielsen 
Formand, Egnssamlingen Formand, Støtteforeningen           Daglig leder 


