Jerslev-arkivet
stiftes næste uge

En række borgere i Jerslev ønsker nu, at den
række udstillinger med fotografier fra Jerslevegnen i gamle dage, der har været holdt i byens forretninger og pengeinstitutter, bliver
fulgt op med oprettelse af et lokalhistorisk
arkiv for Jerslev. Tirsdag den 29. september
holdes der stiftende generalforsamling i Jerslev og Omegns Lokalhistoriske Forening.
- Især har mange unge vist stor interesse for
udstillingerne, og jeg er sikker på, at mange
gerne vil vide mere om byen og landet i gamle dage, siger en af initiativtagerne, manufaktur-handler C. B. Hansen, Jerslev. Det er dog
svært at finde oplysninger fra fortiden.
Minderne findes spredt hos mange mennesker
i form af breve, billeder og protokoller.

Derfor er vi en del borgere, der gerne vil
forsøge at samle disse minder sammen på
et sted, så oplysningerne bliver tilgængelige og til glæde for alle, siger C. B. Hansen.
I den senere tid har vi set talrige lokalhistoriske arkiver blomstre op omkring os,
og vi mener, at der også må være grundlag for at få oprettet et sådant her på egnen. Et sted, hvor folk kan aflevere gammelt materiale af historisk betydning - eller blot udlåne til kopiering, hvis de er
interesseret i at beholde originalen, siger
C..B. Hansen.
Arkivet skal selvfølgelig med mellemrum
holde udstillinger - men det vigtigste
arbejde må være at samle og opbevare
optegnelser og billeder om livet - på land

og i landsby, som det har formet sig,
op gennem tiderne.
Hvem af vore ældre har ikke en vældig viden om livet på egnen? En
viden, som nu er i fare for at gå i
glemmebogen, hvis ikke der er nogen, der gør et forsøg på at indsamle
og opbevare den, siger C. B. Hansen.
Hverdagen som den formede sig i
gamle dage, navne på de redskaber,
der var i brug, samt deres anvendelse
- alt dette vil det være af betydning at
få bevaret for eftertiden.
Derfor vil vi gerne opfordre alle, der
vil være med til at bevare egnens
historie for fremtiden, til at møde op
på den stiftende generalforsamling,
slutter C. B. Hansen.

JERSLEV:
Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn har holdt
stiftende generalforsamling på Jerslev kro. Over tredive
var mødt op til generalforsamlingen, hvor man valgte
bestyrelse og havde arkivar Henning Bender, Aalborg,
som foredragsholder. En af initiativtagerne til foreningen, Lene Hansen, fortalte om baggrunden for,
at en gruppe personer har ønsket et lokalhistorisk arkiv
i Jerslev.
Hun sagde, at arbejdet startede for fem år siden, hvor de
første genstande blev samlet. De har siden været
opbevaret i Sparekassen i Jerslev.
Henning Bender, der er tilknyttet Sammenslutningen
af Lokalhistoriske Arkiver i Nordjyllands Amt, fortalte
tilhørerne om det første 10 lokalhistoriske arkiv, der
blev oprettet i Faaborg i 1937, og han kunne oplyse, at
mange af Nordjyllands kommuner i dag har et arkiv.
Adjunkt Erling Fagerberg var ordstyrer på mødet, der
vedtog at foreningen skal kaldes Egnsmindesamlingen
for Jerslev og Omegn, og man vil forsøge at få stillet et
loftslokale over Biblioteket til rådighed til samlingen.
Til bestyrelsen blev valgt Lene Hansen, Carl Børge
Hansen, Eva Utzen, Orla-Dahl, og Per Hansen. Som
suppleanter valgtes Lars Kjelddahl og Grethe Voldbæk.
Foreningen håber at få opbakning fra lokale beboere og
kommunen, ikke mindst i form af tilskud til arbejdet.
Det blev også besluttet, at formålet med foreningen skal
være at fremme og tilgodese interessen for egnens lokalhistorie. Dette skal ske gennem forskellige publikationer
og, udstillinger og naturligvis ikke mindst gennem driften af et lokalhistorisk arkiv.

Bomærke for Jerslev Lokalhistoriske Forening,
tegnet af Peter Hald

Succes med en række fotoudstillinger fra det gamle Jerslev fører sandsynligvis til, at det dannes en lokalhistorisk forening i Jerslev.
Mogens Christiansen ved by billederne.

Jerslev fik sin
lokalhistoriske forening
Jerslev har nu fået sin lokalhistoriske forening. Den blev stiftet ved et møde på Jerslev Kro, hvor 25 interesserede var mødt op.
Foreningen har længe været på vej, og
initiativtagerne har' allerede samlet en del
materiale, som det nu bliver den første bestyrelses opgave at finde opbevaringssted til.
Bestyrelsen fik syv medlemmer, Eva
Utzen, Hellum, Carl Børge Hansen,
Jerslev, Per Hansen, Jerslev;
Lars Kjelddahl, Hellum, Orla Dahl,
Klæstrup, Grethe Voldbæk, Jerslev, og
Lene Hansen, Jerslev, Om en uges tid
konstituerer bestyrelsen sig.

Bestyrelsen skal først til at tegne flere
medlemmer og finde lokaler, og sideløbende vil medlemmerne opstøve materiale fra Jerslev og omegns fortid, Når
den finder tiden inde arrangeres udstillinger. Foreningen samarbejder med
Sammenslutningen af Lokalhistoriske
Arkiver, og arkivar Henning Bender,
Aalborg, var til stede på den stiftende
generalforsamling for at
orientere om arkivarbejde. Mødet blev
ledet af Erling Fagerberg, Jerslev

Jerslev-arkivet stiftes næste uge
Tirsdag den 29. september holdes
den stiftende generalforsamling i
Jerslev Lokalhistoriske Arkiv.
Dermed opfyldes der et længe næret ønske hos en gruppe af Jerslevborgere, som vil sikre egnens fortid
for fremtiden, Der er allerede indsamlet en række gamle fotografier,
som fortæller om Jerslev og omegn
i gamle dage, men initiativtagerne
til indsamlingen af disse fotografier
og gammelt materiale af historisk
betydning i øvrigt vil gerne have et
sted, hvor materialerne kan opbevares og være tilgængelige, og som
samtidig er et samlingssted for udstillinger, foredrag mv.

Første skridt på vejen er stiftelsen af
foreningen, Det sker på Jerslev Kro,
og arkivar Henning Bender, Aalborg, er indleder. Han har været behjælpelig med at få dannet en række
lokalhistoriske foreninger i landsdelen.
I forvejen har det materiale, der allerede er indsamlet, været udstillet i
Jerslevs forretninger og pengeinstitutter, og det viste sig, at ikke
mindst de unge var vældig interesserede i de gamle fotografier. Derfor
er det initiativtagernes håb, at rigtig
mange kommer til generalforsamlingen på tirsdag

