Hyggelig generalforsamling og foredrag på Arkivet
Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen
På den hyggelige og velbesøgte generalforsamling 17. marts i ”Lokalhistorisk Forening
for den tidligere Støvring Kommune” aflagde
formand Erling Trads beretning, hvori han på
bestyrelsens vegne omtalte årets gang på
Arkivet og kom blandt andet ind på, at fra
april til august måtte Arkivet lukkes ned for
offentlig adgang, da skolen, der har til huse i
samme bygning, var i gang med en større
renovering og ombygning, der gjorde at adgangsforholdene til Arkivet var temmelig
problematiske. Resultatet af renoveringen,
der fandt sted i godt samarbejde med skolens
ledelse, er blevet rigtig godt, idet Arkivet har
fået nyt vinduesparti, der som hele bygningens indgangsparti er i lyse og venlige farver.
Arkivet bekostede selv ved den lejlighed nye
gardiner, der også fungerer som mørklægningsgardiner.
Arkivets computere var mildt sagt ved at
være utidssvarende og slidt godt ned. Derfor
tog bestyrelsen beslutning om at investere i
topmoderne udstyr, der kan matche de krav,
Rene Skjødt fremviser detektoren, der angav der stilles til et nutidigt arkiv. Med faglig
hvor bronzealderens skjulte hemmeligheder
hjælp udefra er et par bestyrelsesmedlemmer
skulle findes
nu i gang med at få anlægget trimmet, så
registreringen af Arkivets store samling af
papir og billeder samt de mere formidlingsmæssige aktiviteter kan foregå optimalt. Bestyrelsen er nu for alvor gået ind i arbejdet med at registrere i et system, så alle arkivalierne med
tiden kan ses på det landsdækkende Arkiv.dk. Det er dog en proces, der vil strække sig over et
anseligt tidsrum, idet det drejer sig om indtastning af registreringer af omkring 15.000 billeder
og et meget stort antal hyldemeter papirarkivalier.
Året 2014 har på andre områder også budt på stor aktivitet. Det kan nævnes, at Arkivet har
været på besøg i Guldbæk og Hjedsbæk for at fortælle om dets virke og vise billeder og berette om fortidige begivenheder i de to bysamfund. Ved sådanne lejligheder har det vist sig det
glædelige, at mange fremmødte kommer med billeder og papirarkivalier som Arkivet kan få
overdraget eller til låns med henblik på kopiering. På samme måde har Arkivet haft besøg af
foreninger, hvilket er til stor gavn og glæde for såvel Arkiv som besøgende forening. Endvidere har der i løbet af vinteren været afholdt et slægtsforskningskursus med stor deltagelse.
Sluttelig omtalte Erling Trads foreningens medlemsblad ”Hanen”, der med sine 28 siders
”Nye Tidender om gamle Emner” to gange om året når ud til foreningens godt 300 medlemmer, som Arkivets flagskib, der jævnligt suppleres med aktuelle indlæg i lokalpressen, når fx
gamle bygninger viger for nyt, senest om det nu snart hedengangne gamle rådhus i Støvring.
Forglemmes skal det ikke, at Arkivet fra Rebild Kommune har fået overdraget de fire billeder
af Støvring Kommunes borgmestre gennem tiden. Billederne kan ses på Arkivets læsesal.
Beretning, regnskab og budget blev enstemmigt godkendt, og der var genvalg til bestyrelsen
af John Hardy Nielsen, Leo Nøhr Jespersen og Per Rolandsen.

Efter generalforsamlingen med efterfølgende kaffe og wienerbrød fortalte metaldetektorarkæologen René Skjødt, suppleret af makkeren Søren Lund Thomsen, om deres sensationelle
fund af en stor mængde emner fra bronzealderen på en bakketop nær Gl. Skørping. De to var
nærmest for hyggens skyld i september 2014 gået en tur med detektorerne på en mark, hvor
de ikke forventede at finde noget særligt. De blev dog klogere, idet der med et kom voldsomme udslag på detektorernes display. Efter at have afsøgt de øverste jordlag og fundet mange
interessante ting, blev de klar over, at der var noget meget større på færde, så de afmærkede
stedet og kontaktede omgående Nordjyllands Museum, som få dage efter sendte et hold arkæologer ud for at foretage nærmere undersøgelser og udgravninger. Det viste sig, at der i
fundet som noget helt unikt blandt andet var tale om læderremme og andet udstyr til seletøj
samt en guldarmring og en mængde interessante bronzeemner. René Skjødt gjorde i sin fortælling meget ud af at betone det vigtige i et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem detektorfolk, der arbejde på amatørbasis, og de professionelle museumsfolk, således at det fundne
bliver rigtigt registret og udgravet, så det kan bidrage til forståelse af de historiske sammenhænge, de indgår i.

