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Beretning 2005
TRÆK AF ÅRETS GANG I ARKIV, MUSEUM OG STØTTEFORENING

Indledning.
2005 vil blive husket som året, hvor lokalefællesskabet med Saltum Centralskole ophørte. 
I ca. 25 år har Egnssamlingen nydt godt af lokalerne i skolens kælder og de tilstødende 
gangarealer. Benyttelsen af kælderlokalerne gav stor tryghed for det lokalhistoriske arkiv 
m.h.t. brandsikkerhed, og gangarealerne gav mulighed for en omfattende 
udstillingsvirksomhed af museumsgenstande og billeder, og elever og lærere har draget 
fordel af, at have et lokalhistorisk arkiv og museum som et ekstra 'faglokale' på skolen. 
Men problemer med kælderlokaler er ofte indtrængende fugt, således også de benyttede 
kælderlokaler. I 1998 og i 2001 var der deciderede oversvømmelser i lokalerne og i 2005 
havde vi i længere tid konstateret en for høj fugtighedsprocent i lokalerne. Det resulterede 
i et meget dårligt indeklima for personalet og fugtangreb på arkivalier og genstande. Efter 
samråd med konserveringsværkstedet i Vodskov besluttede bestyrelsen derfor at flytte 
arkiv og udstillinger til bygningerne på Fårupvej. Det bevirkede naturligvis en ændring af 
indretningen her, men efterhånden har vi fået indrettet os på ny, og det fungerer meget 
tilfredsstillende i hverdagen. Der er dog fortsat opbevaret en del effekter og fyldte 
flyttekasser på skolen, men de vil i løbet af året blive fjernet. Der er installeret alarm i 
bygningerne.

I årets løb har et udvalg bestående af to repræsentanter fra hver af de nuværende 
kommuner udarbejdet et oplæg til den ny Jammerbugt kommune om arkiv- og 
museumsarbejdet fremover. Der har været stor enighed om indhold og form, og vi håber, 
at sammenlægningsudvalget vil se positivt på forslagene i oplægget. 

Det lokalhistoriske arkiv.
Det lokalhistoriske arkiv er nu indrettet i 'Det gamle Cementstøberi'. Besøgende har let ved 
at finde stedet, og adgangsforholdene er optimale. Selv om en del af året har været 
præget af flytningen fra skolen, er der modtaget over 200 afleveringer, hvoraf de 165 blev 
færdigregistreret og er indgået i samlingerne og står fremover til rådighed for publikum. 
Det er glædeligt, at mange benytter arkivet enten ved personligt at arbejde med 
arkivalierne eller ved henvendelser telefonisk eller via 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 tradition, at arkivet i lighed med arkiver landet over markerer 'Arkivernes dag' 
den 2. lørdag i november. Årets tema var: 'Identiteter - Alle har en historie'. Vi benyttede 
dagen til at vise de nyindrettede lokaler frem og havde lavet en lille udstilling om fisker og 
maler Niels Jensen, Blokhus. Mange benyttede lejligheden til at kigge indenfor.



Den gamle Smedje og Multihuset.
Det er primært lokalerne her, der benyttes, når gamle håndværk bliver levendegjort i 
sommermånederne, i efterårsferien og ved advent. Her har skoleklasser også mulighed for 
'at prøve selv', og især børn bliver tiltrukket af esse og ambolt, og vil gerne prøve at forme 
det glødende jern. Således benyttede en del turistbørn denne mulighed i projekt 
Træfpunkt', hvor der hver tirsdag i sommersæsonen var mulighed for at børn og forældre 
kunne arbejde i smedjen. En del af arkivets samling af gårdmalerier er blevet ophængt i 
den store vævestue. Systuen er færdigindrettet, og der gives her mulighed for at sy på en 
gammel trædesymaskine og ordne strygetøj. I vævestuen samles flere og flere ting, som 
har relation til håndværket, og fra køkkenet leveres fortsat æbleskiver, kanelsnegle og 
vafler, når der er gang i det gamle komfur. Ligeledes salg fra den gamle købmandsbutik.

Cementstøberiet.
Flytningen fra skolen ændrede de oprindelige planer vedr. udstillinger i det gamle 
cementstøberi. Nu tegner der sig et udstillingsmiljø af mere permanente udstillinger.

Boligen.
De tematiske udstillinger, der førhen var opbygget på skolens gange er nu genetableret og 
nyordnet i loftsetagen, og indretningen her er blevet meget tilfredsstillende og godt 
modtaget af publikum. Underetagen benyttes dels til personalestue og dels til 
udstillingslokaler, hvor Blokhuses historie belyses.

Magasin.
I 2005 er der opført et ca. 80 kvm. stort magasin i samme byggestil som det lukkede 
vognskur. Bortset fra jord- og betonarbejdet vedr. bygningens fundament er arbejdet udført 
at det frivillige mandskab.

Personale og medarbejdere.
Det faste, aflønnede personale er Egnssamlingens leder Helge Nielsen i en 
efterlønsordning og Kirsten Birk, fuldtidsansat arkivmedarbejder. I samarbejde med 
Pandrup kommune og Arbejdsformidlingen er der i Egnssamlingen oprettet to 
jobtræningspladser i arkivet og to servicemedarbejder-jobpladser i museet. Kun to af 
pladserne har været besatte i en del af året, og p.t. er alle pladser ubesatte. En person har 
afviklet samfundstjeneste her. 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.

Økonomi.
Det kommunale driftstilskud var i 2005 på 522.810 kr. Kås-Fonden og Pandrup-Fonden 
bevilgede os tilsammen 6.500 kr. og Støtteforeningen har eftergivet en gæld på 120.000 
kr.

Opgaver i de kommende år.
Overgangen til en ny version af databaseprogrammet ARKIBAS er i fuld gang og vil kræve 
mange mandskabstimer i 2006, da en del indtastninger skal ændres. Når ARKIBAS 4 er 
fuldt udbygget, vil det være muligt via internettet at søge i arkivets samlinger. 



Egnssamlingens hjemmeside, www.egnssamlingen.dk er ved at tage form. Bestyrelsen 
har nedsat et udvalg tit at finde en løsning på en mere sikker opbevaring af arkivalierne i 
det lokalhistoriske arkiv samt bedre kontorfaciliteter og bedre forhold for brugere af det 
lokalhistoriske materiale.

Egnssamlingens Støtteforening.
Støtteforeningens medlemstal er vokset til 668 medlemmer, hvoraf 57 er sponsorer. En del 
af medlemskaberne er tegnet som enkeltmedlemmer, her opfordrer vi til, at ægtepar i 
stedet vil tegne familiemedlemskab, da dette vil styrke økonomien omkring udgivelsen af 
årsskriftet.

Årsskrift.
Årsskrift 2006 er nr. 17 i rækken af udgivelser.

Aktiviteter.
Sommer: Samarbejdet med Turistforeningen om specielle aktiviteter for børn forsøges 
udvidet med flere aktiviteter.

Efterår: Tirsdag i skolernes ferie var der åbent hus med en del aktiviteter. Vejrguderne var 
venligt stemt, og det var medvirkende til, at hele området ved Egnssamlingen summede af 
liv og gav de mange besøgende en god oplevelse.

Vinter: Adventsarrangementet blev afviklet som tidligere med aktiviteter i Multihuset

Foredrag og ekskursioner.
Den 7. juni aftentur til Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum.
17. november var der udstilling og foredrag om gårdmalere i Vendsyssel ved Niels
Bentsen fra Hjørring Historiske Museum.

Handelsvarer.
Der sælges fortsat kort og telegrammer fra en serie udgivet i samarbejde med  
Lokalavisen og Sparekassen Hvetbo. Den lokale kunstner, Lene Rasmussens smukke 
kirkekort kan også stadig købes i Egnssamlingen.

IT.

Der er nu oprettet en hjemmeside, der indeholder en del oplysninger om Egnssamlingen. 
Adressen er: www.Egnssamlingen.dk

Billedsamlingen.
Billedsamlingen med de lokalhistoriske motiver udbygges i den takt, der er penge til det.



Bestyrelsen i Støtteforeningen og Egnssamlingen l. april 2005.
Leo Jacobsen Formand, Støttefor.
Hans Poulsen Næstform., Støttefor.
Jakob Pedersen Kasserer, Støttefor.
Birgith Pedersen Sekretær, Støttefor.
Ane Marie Sønderg. Jensen Formand, Egnss.
Carsten Andersen Næstform., Egnss.
Inga Trudslev
Gurli Larsen
Bent Andersen

Tilforordnede: Verner Nørgaard, Pandrup Kommune-
Chresten Boelt, Multiholdet tirsdag
Kirsten Nielsen, Multiholdet torsdag
Kalender 2006:

Kalender 2006.
Åbningstider:
mandag -torsdag 10-15
fredag 10 - 14
tirsdag tillige 19 - 21

Arrangementer:
Aftenudflugter og foredragsaftener: se dagspressen eller hjemmesiden
Tirsdag . 10. oktober: aktivitetsdag
Lørdag d. 11. november.: arkivernes dag.
Lørdag d. 2. december.: adventsarrangement
Aktuelle nyheder:   Se hjemmesiden

Entre:
Voksne 20 kr. Gratis adgang for medlemmer af Støtteforeningen.

Kalender 2007: 
Generalforsamling onsdag den 28. marts. Nordstjernen

29. marts 2006
Beretning godkendt på generalforsamling 29 marts 2006
Underskrivere:  Ane Marie Søndergaard Jensen, Gurli Larsen (fung. formand, 
Støtteforening), Helge Nielsen, Daglig leder af Egnssamlingen.
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