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Start på Havndal skole i 1992 



Arkivets start 

Efter at Udbyneder-Kastbjerg sogne 1. april 1970 var blevet en del af den 

større Mariager kommune, opstod der en interesse for at bevare de 

historiske minder inden for den gamle kommunegrænse.  

På initiativ af Marius Dahl samledes en kreds af borgere på Havndal Kro 

den 8. september 1970 for at høre Ole Warthoe Hansen fra Randers 

fortælle om, hvordan man skulle gribe sagen an. Om efteråret var der 

aftenskolekursus under Ebba Mogensens ledelse. Der skulle dog gå nogle 

år, før det indsamlede historiske materiale fik et hjemsted. Marius Dahl 

fortsatte trods sin høje alder det lokalhistoriske arbejde og udgav i 1977 sin 

lille bog, hvor han øser af sin viden.    

 
Verner Dahl og Margrethe Pedersen varetog i en årrække arbejdet på arkivet 

 

I 1980 samlede der sig en lille gruppe mennesker, der ligeledes 

interesserede sig for lokalhistorie. Blandt de første,  der engagerede sig 

her, var den tidligere  buschauffør / pedel Verner Dahl. En anden var 

Lilian Christensen. De var nogle stykker, der mødtes under yderst 

beskedne forhold i  et  baglokale  i Lillian Christensens sportsforretning 

(tidl. Tatol) for at drøfte, hvordan  de  kunne  bevare fortiden for 

fremtiden.    



De begyndte at lægge til side, hvad de selv kunne finde, og hvad andre 

afleverede til dem. Det var ikke meget i starten. Da der skulle findes et 

egnet lokale at mødes i, blev det på skolen i et lokale, der ellers kun blev 

brugt af skolelægen. Der  kunne  der  blive  plads til  det første egnsarkiv. 

Det var  i sandhed  beskedent!      

                                                                                               

Arkivmaterialet  kunne  ligge  på  3  hylder  i  lægeværelset!   

 

Her blev pladsen dog snart for trang, og arkivet fik i 1989 tildelt et 

loftsværelse i Havndal skoles  gamle bygning (Udbyover skole). Året efter 

rykkede  man  ind  i et klasselokale på 1. sal i samme gamle bygning. 

 

 

Margrethe Pedersen og Ernst Thomsen 1994 

 

Der kom en del arkivmateriale ind, selv om der strengt taget ikke var 

grundlagt noget arkiv endnu. Mariager kommunes arkiv lå i Mariager, men 

borgere fra Havndal og omegn syntes, at det var alt for langt væk at 

aflevere de gamle billeder fra skoletiden og andre interessante ting, der 



dukkede op fra skufferne. Hvem ville køre fra Havndal til Mariager for at 

finde gamle skolebilleder? Så fotos, gamle breve, protokoller m.m. blev 

afleveret lokalt.  

 

 

Arkivets første bestyrelse: Fra v.: Helga Nielsen, Niels Erikstrup, Verner Dahl,                  

Ernst Thomsen, Margrethe Pedersen og Lilian Christensen. 

 

Foreningen stiftes  

Den 2. april 1992 afholdtes stiftende generalforsamling på Havndal skole. 

Foreningens navn blev:  ”Egnsarkivet for Udbyneder-Kastbjerg sogne”  

Verner Dahl blev den første formand, Niels Erikstrup næstformand, 

Lilian Christensen kasserer og Ernst Thomsen sekretær. Margrethe 

Pedersen menigt medlem.    

Helga Nielsen blev valgt som suppleant. Christian Boldsen som revisor og 

Arnold Skifter Andersen som revisorsuppleant.  

 



 

Bestyrelse i perioden 2003-2004. Fra v.: Henry Skipper Pedersen, Svend Aage 

Thomsen, Folmer Christiansen (formand), siddende fra v.: Anne Thorsen og 

Lilian Christensen 

 

I året 2007 kom Egnsarkivet ved den nye kommunesammenlægning til at 

høre under Randers kommune, og et samarbejde mellem Randers 

Stadsarkiv og 5 foreningsdrevne arkiver, nemlig Langå, Purhus, 

Sønderhald, Nørhald og Havndal blev etableret.   

 

Der blev lavet en vedtægtsændring på generalforsamlingen den 9. maj 

2007 med navneændring til ”Udbyneder-Kastbjerg Lokalhistorisk 

Forening” og en bestyrelse på 5 personer. Arkivet dækker stadigvæk 

Udbyneder-Kastbjerg sogne.    

 



Bestyrelse i maj 2007  

Formand og arkivleder: Folmer Christiansen 

Næstformand:       Tove Christensen 

Kasserer:        Grethe Christiansen 

Sekretær:        Harding Andersen 

Medlem:        Erling Rasmussen 

Revisorer:        Christian Boldsen, Bent Boje Jensen med 

        suppleant: Peter H. Christiansen 

I 2004 begyndte arkivet med at bruge det nye databaseprogram ARKIBAS 

til  registrering af såvel billeder som dokumenter. Med god hjælp af Heino 

Wessel Hansen, Hadsund, blev der i de år lagt et godt arbejde i arkivets 

opstart af denne registrering.  

Ligeledes begyndte man i 2007 at forberede udgivelse af et hefte om 

Havndals historie i anledning af Havndals 125 års jubilæum. Bestyrelsen  

samt  andre borgere i byen lagde et stort arbejde i dette projekt sammen 

med Heino Wessel Hansen, der skrev bogen, som det blev til    

Havndals historie gennem 125 år 

og som blev præsenteret ved en reception i Estraden i november 2008.   

 

I årene siden da har den nuværende bestyrelse tillige med med-           

arbejdere uden for bestyrelsen, arbejdet med nye og bedre udgaver af 

databaseprogrammet ARKIBAS, og en omfattende registrering af arki-

valierne finder sted.      

Fra klasseværelset på Havndal skole flyttede arkivet i 1994 til Vesterbro 4, 

hvor der på det tidspunkt var posthus. Der var et ledigt lokale, hvor en 

advokat tidligere havde sit kontor. Siden holdt arkivet til i nogle år i en 

lejlighed på Østerbro 13.  



Så arkivet har holdt flyttedag flere gange, før det i 2009 nåede frem til de 

nuværende rummelige og lyse lokaler, som tidligere har været Sparekassen 

Kronjyllands, på Vesterbro 1. 

Hvad skete der ellers i 1992?   

-   Aldershvile i Havndal ombygges til ældreboliger 

- 6 nye ældreboliger i Havndal bygges tæt ved Aldershvile, kendt i 

området  som Stücklers have, nu Østerbro 39 

- Som områdets første byfornyelsesprojekt indrettes 8 lejligheder i det 

tidligere Centralhotel i Havndal  

- En gruppe borgere samles i en forening,  der vil arbejde for at få 

fjernvarme til Havndal, og inden  årets  udgang  kunne  der holdes 

stiftende generalforsamling i Havndal Fjernvarmeværk A.m.b.a. med 170 

interesserede forbrugere.   

 

 

Nuværende bestyrelse: Fra v.: Inger Knudsen, Erik Bækgaard, Kirsten 

Metzker, siddende fra v.: Kirsten Bugge og Lilian Christensen 



Vil du vide mere om egnen og befolkningen, er du velkommen til at 

besøge: 

 

HAVNDAL  EGNSARKIV 

Udbyneder - Kastbjerg Sogne 

Vesterbro  1,  8970 Havndal 

Tlf. 86 47 10 13 

 

e-mail : havndal.egnsarkiv@mail.tele.dk 

     www.havndalegnsarkiv.dk 

 

                     Find os også på  

 

  Vi  har  åbent  hver  torsdag  fra              

kl. 14 til 17 eller efter aftale 

                                          

                                                                                                                            

Bestyrelse i Udbyneder-Kastbjerg Lokalhistorisk Forening: 

Formand: Inger Knudsen   86 47 00 59 

Næstformand: Kirsten Bugge 86 47 05 03 

Kasserer : Erik Bækgaard 86 47 04 21 

Sekretær :  Kirsten Metzker  40 23 40 82 

                            Lilian Christensen 86 47 05 20 
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