
 

      Oktober 2019 
 

Arrangementer 
  
Onsdag den 30. oktober, kl. 19, Ladegården, Hals 

Hals Birketing 
Foredrag af Jakob Ørnbjerg, historiker, ph.d.  
"Hals, hvor der også er birketing" - således blev Hals omtalt i 1600-tallet. De bevarede protokoller 
fra Hals Birketing er et enestående historisk kildemateriale, der fortæller meget om menneskene, 
dagligdagen og de til tider ganske bemærkelsesværdige begivenheder i Hals for næsten 400 år 
siden. 
Arr.: Hals Sogns Menighedsråd og Hals Arkiv 
Gratis, kaffe og småkager 10 kr. 

 
Lørdag den 9. november, kl. 10-16, Borgergade 39, Gandrup 

Arkivernes Dag 
Åbent hus på Hals Arkiv. Kom og bliv klogere på dit lokalsamfund og dets historie. 
Hele dagen:  
Udstilling af indsamlede gårdmalerier. 
Billedshow med luftfotos fra 1950erne.  
”MitGandrup” – billedshow med nye billeder fra Gandrup. 
Spændende arkivalier er fundet frem fra gemmerne i dagens anledning. 
Har du nogle spændende fotos vi må låne, så sidder vi klar ved scanneren. 
Bliv frivillig – kom og hør om, hvordan du kan arbejde med historien i den gamle Hals Kommune. 
Kaffe på kanden hele dagen :-) 
 
Torsdag den 14. november, kl. 19, Gåser Kirke  

Flere fortællinger om Harry Stålmann. 
Et originalt menneske - Harry (Sørensen, Stærkstrøm, Stålmann) Fortællinger, billeder mm - om 
opfinderen, digteren, drømmeren Harry Stålmann, der levede sine sidste år i Ålebæk og var en 
kendt skikkelse på havnen i Hals. 
Fortalt af slægtsforskerne Kirsten Andersen og Flemming H. Pedersen. De er grandkusine og 
grandfætter, og de er gået sammen om at finde frem til, hvem deres grandonkel Harry Stålmann 
(født Harry Christen Sørensen 1911-1994) egentlig var og hvordan hans liv formede sig. 
Arr.: Øster Hassing Sogns Menighedsråd, Holtet-Gåser Landsbylaug og Hals Arkiv 
Der serveres kaffe og småkager i pausen. 
Gratis – men tilmelding til Sinne Fiedler sinne.fiedler@privat.dk 
 
Søndag den 17. november, kl. 14-16, Klubhuset, Holtet Idrætsforening 

Holtets matador – Thorvald Bech 
Fortællinger og billeder fra Holtets historie – især perioden 1909-1942, hvor købmand Thorvald Bech 
opbyggede Holtet til den by vi kender i dag. Ved Klem Thomsen og Tove Michelsen, Hals Arkiv. 
Arr.: Holtet-Gåser Landsbylaug og Hals Arkiv 
Der serveres kaffe og kage 
Gratis – men tilmeldning til Tove Michelsen tm@tovemichelsen.dk eller 26152705 
 

Hals Arkivs arbejde – registrering og hjemmeside 
Vi har nu over 7000 registreringer på www.arkiv.dk – billeder og arkivmateriale.  
Hals arkiv modtager gerne fotos både som gave og til låns. Vi er interesseret i hele den gamle Hals 
Kommune. Får vi dem som gave bliver giveren registreret, og vi registrerer efterfølgende hvert 
enkelt billede i vores digitale arkivsystem og gemmer fotoet i vores fotosamling.  
Får vi dem til låns, skanner vi hvert billede i høj opløsning og gemmer dem på vores harddiske. 
Giveren bliver registreret, og vi registrerer hvert enkelt billede i det landsdækkende digitale 
arkivsystem. 
Dokumenter – Smid ikke noget ud! – Vi modtager gerne dokumenter, såsom breve, ejendomspapirer, 
kontrakter, fæstebreve, skiftebreve, forsikringspapirer, dagbøger, erindringer, scrapbøger, 
regnskaber og protokoller fra foreninger og virksomheder – og meget mere. Vi modtager helst de 
originale dokumenter, de vil blive omhyggeligt opbevaret og registreret. Kig i gemmerne – både hos 
dig selv og familien – der er måske ”arkivguld”. For nylig modtog vi arkivalier fra den nedlagte Hals 
Brugsforening. 
 
På vores hjemmeside www.halshistorie.dk finder du en masse historiske artikler – fortællinger og 
beskrivelser af huse og gårde i vores dækningsområde. Desværre er hjemmesiden blevet hacket af 
nogle kinesere, men vi arbejder på en ny. Du kan dog finde alle artikler om huse og gårde mm på 
vores midlertidige hjemmeside. 
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Hals Arkiv – hvordan bidrager du til arkivets arbejde? 
 
Kontingent 
Har du betalt for 2019? Ellers kan du sagtens nå det endnu :-) 
Vores økonomi er baseret på medlemskontingenter og et mindre tilskud fra Aalborg Kommune. Vi 
arbejder alle frivilligt i bestyrelsen og Hals Arkiv. Vi bruger penge på årsskrift, nødvendigt IT til 
registrering og scanning, syrefri kuverter og kasser til opbevaring af arkivalier, kurser for 
arkivfrivillige, udstillinger, arrangementer, mm.  
Hvis du vil være medlem: Indsæt kontingent på reg.nr. 9070 - kontonr: 06 400 123 58   
 - HUSK endelig at angive dit navn i meddelelsesfelt – og/eller send en mail til arkiv@halshistorie.dk  
- ellers ved vi ikke, hvem der har indbetalt. Sender du en mail, er du også sikker på at få vores 
nyhedsmails.  Du vil modtage vores årsskrift hvert år i marts, sammen med indkaldelse til 
generalforsamling. 
Medlemskab for én person koster pt. 100 kr. pr. år. Medlemskab for to personer i samme husstand 
koster 150 kr. pr. år. Sponsormedlemskab koster 300 kr. pr. år. Din virksomhed/forening vil blive 
nævnt i årsskriftet. Livsvarigt medlemskab koster 2.000 kr.  

 
Frivillig på Hals Arkiv  
Har du lyst til at arbejde med din lokalhistorie i et hyggeligt fællesskab? Du deltager med det, der 
interesserer dig og i det omfang du har tid. Vi har mange opgaver – og du er velkommen til selv at 
byde ind med flere ideer.  Lige for tiden arbejder vi med registrering af billeder, ordning af 
arkivalier, artikler til årsskrift og hjemmeside, slægtsforskning mm. Registrering af billeder kræver 
en lille smule kendskab til PC, resten lærer vi dig. Det er en opgave man også sagtens kan sidde 
hjemme med, når man først er lidt ”udlært” :-) 
 

www.arkiv.dk – nye søgemuligheder 
 
Hals Arkivs registrerede billeder og arkivalier er tilgængelige på arkiv.dk. Der er lige lanceret nye 
søgemuligheder, så man kan søge ind på bestemte områder via kort.  
 
Persondata 
I forhold til dig som modtager af Hals Arkivs nyhedsmail har vi kun de informationer om dig, der er 
nødvendige for at kunne sende dig vores nyhedsmail. Vi passer naturligvis godt på disse data. 
Nyhedsmail sendes til din e-mail-adresse, som er den eneste oplysning vi gemmer til det formål. Du 
kan altid framelde dig vores nyhedsmail ved at sende mail til arkiv@halshistorie.dk.  
 
 
Venlig hilsen Tove Michelsen  
Formand/arkivleder  
Hals Arkiv arkiv@halshistorie.dk  - 26152705  
Hjemmeside : www.halshistorie.dk      
Facebook:  https://www.facebook.com/groups/247571408712208/?fref=ts    
Se Hals Arkivs registrerede billeder på www.arkiv.dk   
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