
Lokalhistorisk dag 17. januar 
 
Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev-Hallund vil tirsdag 17. januar holde åbent hus klokken 
12-19, i arkivets lokaler under ”Elmehøj” i Øster Brønderslev, og arkivet har desuden arrangeret et 
interessant foredrag om aftenen. 
 
Formålet er især at skabe mere opmærksomhed om arkivets arbejde og på den måde forhåbentlig 
gøre flere interesserede i at være aktive i det praktiske arbejde. Der har de seneste år kun været 2 
medlemmer i bestyrelsen, Holger Dahl Hansen og Per Drustrup Larsen, og det er for få til at holde 
styr på de mange spændende sager, der er afleveret til arkivet. Det er de helt enige om. 
 
På åbent hus-dagen vil der være mulighed for at få en snak om den lokale historie og for at få et 
kig i de fotos og arkivalier, der er samlet i de mange år, arkivet efterhånden har eksisteret. Der vil 
selvfølgelig også være mulighed for at få en snak om, hvad det frivillige arbejde i et lokalhistorisk 
arkiv indebærer.  
 
Lokalhistorisk Arkiv fik ved seneste uddeling tilskud fra Sparekassefonden til indkøb af en 
metaldetektor. Baggrunden for at søge penge til sådan en var et ønske om at finde lokale spor 
efter de mennesker, som har boet i området før den tid, hvor de skriftlige kilder kan bruges til 
dokumentation. 
 
Hvis vejret tillader det for frost og nedbør er der mulighed fra kl. 14 for at opleve og afprøve 
metaldetektoren på en af de lokale marker, arkivet har fået lov til at bruge den på. På lidt længere 
sigt vil arkivet forsøgsvist låne metaldetektoren ud til lokale folk, der er interesserede i det, men i 
først omgang skal bestyrelsen for arkivet lige lære at bruge detektoren, så de kan instruere i 
brugen af den. 
 
Foredrag 
Michael Ejstrup Nielsen er arkæologisk assistent på Vendsyssel Historisk Museum, hvor han bl.a. 
har ansvar for detektorfund og indlevering af danefæ fra hele museets område. Han er selv meget 
erfaren med en metaldetektor og vil holde foredrag kl. 19 på åbent hus-dagen. Her vil han både 
fortælle om måden at bruge en detektor på og vil fortælle om reglerne for at bruge den. Han vil 
desuden vise billeder af nogle spændende fund, og han vil også svare på spørgsmål om 
detektorer, historie og arkæologi. 
 
Per Drustrup Larsen fortæller, at det selvfølgelig er gratis at være med til både åbent hus og 
aftenens foredrag, og at der også vil være kaffe/te på kanden.  
 
Opfordringen fra Per og Holger i arkivets bestyrelse lyder: Kom og se hvad arkivet har om den 
lokale historie, og få en snak om hvad arbejdet i et lokalhistorisk arkiv består af, og se om du ikke 
får lyst til at deltage i arbejdet. 


