Projekt Lokalhistorie

Info til deltagere i projektgruppen for lokalhistorie (Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og Omegn).

Forslag til beskrivelse af opgaven med at Beskrive områdets lokalhistorie
Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup & Omegns lokalhistorie

Formål: er at beskrive områdets lokalhistorie i tekst, illustrationer og billeder fra de tidligste tider til nutiden. Beskrivelsen skal fokuserer på udviklingen inden for de seneste 40 – 50 år, hvor området udvikler sig fra bondelandsby til forstadsbebyggelse til Aalborg med større parcelhuskvarterer.
Formålet er endvidere at indsamle materiale, der belyser områdets udvikling og aflevere det til Lokalhistorisk Arkiv, som har til huse på Liselund i Vodskov.
Succeskriterier for opgaven med at beskrive områdets lokalhistorie er, at områdets historie fra de tidligste tider
bliver beskrevet i et lettilgængeligt sprog gerne suppleret med et righoldigt illustrationsmateriale og udgivet på
hammernyt.dk.
Udgivelse: Det er tanken, at der skal skrives kortere artikler om udvalgte emner. Disse artikler skal publiceres på
hjemmesiden, hvor der endvidere skal være et afsnit, som i kortere form fortæller områdets samlede historie.
Deadline: ”Den samlede historie” skal lægges på hjemmesiden, når den går i luften ultimo 2012. Herefter vil artiklerne om udvalgte emner blive lagt på efterhånden som de bliver færdige (Juni 2012).
Samrådets bestyrelse overvejer om det er muligt at udgive områdets historie i pjeceform.
Noteapparat: Artikler skal så vidt muligt være med noteapparat, så kilderne kan efterprøves – vi vil, af hensyn til
eftertiden, gerne vide, hvor informationerne stammer fra.
Emner: Handel, Håndværk & Industri mm.: Emner er beskrevet i notatet ”Lokalhistorie i perioden 1900 – 2011”.
Emner: Kommunikation
- Jernbane & Station: Privatbanen Vodskov – Øster Vrå. Åbnede for drift 21. Maj 1924. Nedlagt 1950. Trap 5
- Veje og gadenavne: Espelunden (hvorfor dette navn), hvornår får gader og veje navn?
- Post

- Telefoncentral, Trap 5
- Telegraf
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