
 
 

Horsens-Hammer Hjemstavnsforening - hvad er det for en størrelse? 

Vodskov Avis har bedt foreningen fortælle hvad Horsens-Hammer Hjemstavnsforening - Lokalhistoriske 

Arkiv – er for en størrelse. 

Kort besvaret: et lokalhistorisk arkiv, som dækker den gamle Horsens-Hammer Kommune. Kommunen 

eksisterede indtil 1970, hvor den blev en del af Aalborg Kommune. 

En hovedopgave for Arkivet er at indsamle, registrere og opbevare alt skriftligt og fotografisk materiale, 

som kan være med til at vise udviklingen i vores område, på landet og i byerne.  

Vi søger altid efter fotografier med motiver, som kan være med til at vise, hvordan området har udviklet sig 

i løbet af 1900-årene – vi vil meget gerne have fotografier, som kan være med til at viser den kolossale 

forandring, der er sket på alle områder i vore byer i hele århundredet. Fx fotografier, som viser nye 

udstykninger fra 1960erne, 70erne og 1980erne. 

Gårdmalerier og luftfoto af gårde, huse, forretninger og områder er ligeledes vigtige for at kunne 

dokumentere udviklingen. Så vi modtager gerne dit billedmateriale – vil du ikke af med det, kan vi måske 

låne og affotografere eller scanne. Det er enkelt og ligetil, vi får kopien, du beholder originalen!  

Vi prøver også på at indsamle dokumenter, fx fra byernes mange foreninger, fra enkelpersoner, ja alt, som 

viser udviklingen i stort og småt! 

Åbent Hus 2018 i Arkivet 



 
Så husk, inden du smider gamle fotografier og dokumenter ud, at tænke på Arkivet, måske bør de gemmes 

til eftertiden! Hvis du synes, at det er for privat, gemmer vi med klausul på hvornår og hvem, der må se. 

Når vi har indsamlet materiale, vil vi naturligvis fortælle om det og vise frem. Det gør vi ved at holde åbent i 

Arkivet, ved at deltage med miniudstillinger ved begivenheder i lokalsamfundet og ved at formidle kortere 

lokalhistoriske artikler på vores hjemmeside: h-hh.dk 

Hjemmesiden er samtidig et forum, hvor vi skaber et overblik over vore arkivalier. Det er nemt for en 

bruger at orienter sig her og derefter komme i Arkivet for at undersøge nærmere. Kik bare ind! 

Horsens-Hammer Årbog har gennem alle årene været vores formidlingsflagskib. Her publicerer vi artikler 

med et bredt lokalhistorisk sigte – det er blevet til mange siden 1977! 
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