
        Beretning 

ved repræsentantskabsmødet d. 27. april 2017. 

 
Tidsrummet fra sidste års repræsentantskabsmøde til nu har helt afgjort været det mest arbejdsfyldte 
år i museets historie – i hvert fald i den tid, det har været organiseret i fonden, og det vil sige de 
sidste 17 år. 
Den renovering af overetagen, som jeg omtalte i fjor, fortsatte vi med, og vi fik i samme forbindelse 
sat en ny trappe op, således at langt flere af vore besøgende nu har mulighed for at komme på loftet. 
Trappen fik vi i øvrigt sponsoreret af Sindaltrappen. 
Vi er så også gået i gang med den konservering af genstandene, som jeg nævnte sidste år, at der var 
behov for, og selv om vi godt var klar over, det var et stort arbejde, så har det nok vist sig endnu 
større, end vi troede. Det var de mange genstande fra smedeværkstedet, der var de hårdest angrebne, 
og det er så også de eneste, vi hidtil har nået; men tanken er at fortsætte med de øvrige værksteder 
her i sommer. 
 
Det er primært den store luftfugtighed, der er skyld i problemerne, og det har vi så forsøgt at gøre 
noget ved. Dels har vi fået installeret en varmepumpe, og dels har vi foretaget en dræning af 
jordbunden hele vejen rundt om museet. Et arbejde, vi har udført sammen med BV-kloak v. Leo 
Stubben. Det bærer omgivelserne omkring museet naturligvis præg af lige nu; men mon ikke vi 
med varmen og sommeren får en bedring i dette, så vi igen får græs over det hele? 
Så fik vi også et andet problem i og med, at vi i august blev opsagt fra garagen på Nørrebro 30 – et 
lejemål, vi havde haft vederlagsfrit, siden Edel solgte denne ejendom. Vi skulle derfor finde en ny 
mulighed til museets veteranbil. Her havde vi 2 muligheder: enten at opføre en ny garage på egen 
matrikel eller anvende nordenden af museet til det. 
Vi var egentlig langt fremme med en nybygning mellem museet og Edels hus. Bl.a. havde vi tilsagn 
fra 
EUC Nord om murerarbejdet, blot det kunne foregå i april måned; men her løb vi ind i et nyt 
problem, idet det viste sig, at skellene mellem de 3 ejendomme, Mosbjergvej 3 A, B og C var 
misvisende i forhold til de faktiske forhold, og de fulgte i hvert fald ikke lige linjer, men derimod 
nogle skrå streger tværs over arealerne. 
Vi tog derfor forbindelse til landinspektør for at få bragt skellene mellem 3 A og 3 B i 
overensstemmelse med de eksisterende forhold. Det var jo sådan, at et hjørne af Edels matrikel lå 
inde på museets grund og ligeledes omvendt, og det ville jo heller ikke være en optimal situation 
ved et  
eventuelt salg af 3A engang ude i fremtiden. Om der så på et tidspunkt også skal laves en 
berigtigelse mellem museet og Mosbjergvej 3C, kan tages op senere. 
Nu er fondens vedtægter så sådan, at køb og salg – for at være gyldig – skal behandles og 
godkendes af 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, og det kunne vi simpelt hen ikke nå 
inden april måned, ligesom vi heller ikke ville belaste repræsentantskabet med 3 møder inden for et 
par måneder. Nu bliver der så 2 – men det vender jeg tilbage til under dagsordenens punkt 5. 
I stedet arbejdede vi så videre med nordenden af museet. Der var imidlertid meget lidt 
overskydende bredde til rådighed. Det ville være noget af en kunst at manøvrere bilen ind, og vi 
besluttede derfor at flytte en mur – og det passede så godt, at det faktisk var den mur, der med sin 
fugtighed havde forårsaget de største rustangreb i smedeværkstedet. Den blev raget ned, og vi havde 
LJ-Byg til at opføre en ny. Bilen har i vinter stået ude hos Gunner på Mosbjergvej. 
Som jeg tror, I kan fornemme, så har vi været meget på museet det sidste år – nogen mere end andre 



– og tirsdag har faktisk året igennem været arbejdsdag, og her har vi også haft megen hjælp af 
personer uden for forretningsudvalget. Tak til Birthe, Niels Andersen, Arne Povlsen og Poul 
Frederiksen her i repræsentantskabet for jeres bistand i løbet af året, men også til øvrige, der har 
været med, specielt til Hans Henrik Aaskoven og tømreren Henning Jensen fra Sindal, der har været 
med omkring ny port og ny dør i nordsiden. 
Efter nogle års tilløb fik vi i 2016 igen stablet en aktivitetsdag på benene. I modsætning til tidligere, 
hvor vi havde den i begyndelsen af august, var det nu blevet til den første lørdag i juli. Vejret var 
med os, og vi havde ca. 100 besøgende i de 3 timer, vi havde sat den til. Som planerne er nu, vil det 
næste gang blive i 2018; men vi er nok enige om, at vi så skal have en eller anden form for en større 
event som f.eks. en vurderingsdag, hvor besøgende kunne komme med ting og få dem vurderet – 
eller måske noget andet. Der skal fornyelse til. Der vil dog være det problem ved en kommende 
aktivitetsdag, at vi ikke vil have rådighed over haven til Nørrebro 30. Ganske vist fik vi ok ved 
Johnny Kjær i sommer; men med de tiltag, han har gjort siden, så vil vi endog ikke så meget som 
spørge om lov. Men vi må se på andre muligheder. 
Den brugerundersøgelse, vi havde i sommer, viste klart – hvad vi også nok forventede - at det var 
gennem de 2 lokale turistguider, folk mest fik inspirationen til at besøge museet. Der var 46 
angivelser i 33 besvarelser, og 15 af disse gik på Tverstedguiden og 12 på Bindslevguiden. 
Forskellen for os er her, at sidstnævnte er gratis, mens vi i Tverstedguiden har haft en temmelig dyr 
annonce som blikfang. Den har vi nu haft forsøgsvis i 2 år, og selv om den giver besøg, har vi valgt 
at skrotte den for i år, og om vi senere tager den op igen, er usikkert. Vi skal også stille udgifter op 
mod de indtægter, der følger med. 
 
Ser vi på antallet af besøgende, så er det samlet på linje med 2015, men her er så aktivitetsdagens 
besøgende talt med. Det daglige besøgstal er fortsat faldet, men nu har vi heller ikke haft 
gruppebesøg i 16. Til gengæld har vi allerede 2 grupper i år inden åbningssæsonen – endda en stor 
gruppe på ca. 40 ude fra Nr. Tranders Aktivitetscenter i Aalborg Øst. De kommer her d. 16. maj, så 
i øjeblikket har vi travlt med, at det hele tager sig nogenlunde færdigt ud til det besøg. 
 
Jeg vil gerne slutte min beretning med at rette en tak til jer som repræsentantskab, til kollegerne i 
forretningsudvalget og til Egnssamlingen for, at vi også i år har fået lov til at være her i jeres 
lokaler. 
 
 


