Hals Kalenderen
Fortløbende formidling

Af Henrik Gjøde Nielsen
16 kalendere – 219 billeder – 22.750 eksemplarer – 438.750 ark
En god del af det formidlingsarbejde, som bliver udført ved Nordjyllands Historiske Museum, bliver ofte præsenteret for offentligheden
med en vis salut, hvad enten der nu er tale om et arrangement ved en
bogudgivelse, reception ved en udstillingsåbning eller om en rigtig
kanonsalut ved en særligt begivenhed. Men ud over disse mere eller
mindre spektakulære publiceringer findes der også en ganske betragtelig del af formidlingen, der ligesom kører i sig selv, fortløbende,
men dog markant og efterspurgt.
Et sådant tilfælde er Hals Kalenderen. Siden 1994 (med kalenderen for 1995) har Hals Museum i samarbejde med 10. klasserne ved
Hals Skole, ved lærerne Erik Mortensen og Jørn Nielsen, udgivet
Hals Kalenderen. Arbejdsdelingen har været den, at Hals Museum
samlede og redigerede fotografier og skrev tilhørende billedtekster,
mens 10. klasserne solgte kalenderen ved dørsalg. Foruden dette
salg har en lang række virksomheder i den nu hedengangne Hals
Kommune støttet kalenderen ved opkøb, typisk til personale og forretningsforbindelser. Og fra tid til anden har en virksomhed eller
organisation købt så store mængder kalendere, at oplaget har måttet
forøges betragteligt. Kalenderen udkommer typisk i 1.000 eksemplarer, til tider 2.000, med 5.500 som foreløbigt højdepunkt. Det drejede
sig om Hals Kalenderen 2007, som Hals Kommune besluttede at få
husstandsomdelt i hele kommunen, som en afskedshilsen til kommunens borgere i forbindelse med sammenlægning med Aalborg
Kommune.
Overskuddet fra Hals Kalenderen går til rejseaktiviteter for 10.
klasserne, deres lejrskole. For Hals Museums vedkommende betyder
aktiviteten, at vi hvert år, måned for måned, er repræsenteret i hen
ved 1.000 hjem. Tillige har vi en vis ”overflodsaftale”: Når indtjeningen når et vist niveau, får museet også penge ud af sagen, men det
er altså ikke for pengenes skyld, vi er engageret i Hals Kalenderen.
Det er for formidlingens skyld. Den formidling af museet der sker,
hver gang folk kaster et blik på kalenderen. Og tilsyneladende er den
efterspurgt. Den bliver altid udsolgt, og mange køber to eksemplarer.
Så har man en til at bruge og en til samlingen.
Hals Kalenderen består af 13 ark, med kalenderen 2007 som en
undtagelse med 26 ark, hvoraf nogle havde flere fotografier, hvilket
også forklarer uregelmæssigheden i antallet af billeder, hvis nogle
skulle regne efter. På forsiden angives årets tema, eller mangel på
samme, og efterfølgende er et ark for hver af årets måneder. Særlig
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teksten på forsiden giver ofte anledning til frie fabuleringer
over årets tema, der kan være både meget stramt og som
nævnt meget løst, nærmest ikke eksisterende. Geografisk
dækker kalenderen den gamle Hals Kommune, dvs. Hals,
Ulsted, Øster og Vester Hassing sogne. Indholdsmæssigt er
det lokalhistoriske naturligvis omdrejningspunktet, selvom
man ikke altid kan se det. Der bringes i reglen gamle fotografier, men i 2010 er samtlige nye. Til gengæld fortælles så
ukendte og uventede historier om de steder, der vises. Også
en rent museal kalender er det blevet til, der udelukkende
viste museumsgenstande. Der iagttages (i reglen og sådan
ca.) strengt millimeterdemokrati i kalenderen. Hvert sogn
får lige mange billeder og lige megen omtale; alle er lige,
men nogle er mere lige end andre. Hals er trods alt det
største sogn og den største by, og 10. klasserne samles her,
så Hals får gerne lidt ekstra omtale.
Hals Kalenderen er udkommet med følgende temaer:
Øjeblikke, Virksomheder i Hals Kommune i fortid og
nutid, Foreningsliv i Hals Kommune, Steder og historie,
Mennesker, 100 år i Hals Kommune, Omgivelser, Genstande, Til lands, til vands og i luften, Skoler i Hals Kommune, Hals Kommune besat og befriet, Hverdage, Hals
Kommune 1970-2006, Hals i gamle billeder og postkort,
Fotos fra fortiden, Andre steder – Her.
Som det fremgår, er visse af temaerne typisk lokalhistoriske, som Skoler i Hals Kommune. Andre er grebet af
lejligheden, som Hals Kommune besat og befriet, mens atter andre er blevet inspireret af tiden, som f.eks. Hverdage,
der tager udgangspunkt i det væld af x-år og y-dage, der
arrangeres. Desuden er kalenderen velegnet til at gøre opmærksom på steder og forhold i kulturlandskabet, der måske ikke syner af meget, men som er noget ganske særligt,
hvis man ved det. Vi greb lejligheden og gjorde det med
Hals Kalenderen 2010, under temaet Andre steder – Her.
Der er således solide potentialer i den fortløbende formidling, som udgivelsen af Hals Kalenderen også er.
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