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Formand for Smidstrup og Omegns Museum Metha Lange underskriver de officielle overdragelsespapir sammen med skoleleder Lance Luscombe. Privatfoto 

 

 

 

Smidstrup og Omegns Museum fordobler sin mængde af bevaringsværdige genstande. Det sker 

efter skoleleder for Smidestrup-Skærup Skole Lance Luscombe og Metha Lange fra Smidstrup og 

Omegns Museum forleden underskrev den formelle aftale, der overdrager skolens 

egnsmindesamling til museet. Egnsmindesamlingen blev startet af tidligere skoleinspektør S. 

Ellkier-Pedersen i Smidstrup for 50 år siden, da mange forældre skænkede gamle brugsgenstande 

og husgeråd til brug i hjemstavnsundervisningen på skolen. 

 

Alt skal registreres 

Samlingen er kraftigt udbygget gennem årene og rummer nu op mod et par tusinde genstande. - 

Skolen har i dag virkelig brug for lokalerne, og det kniber også med at have kræfter til at passe godt 

på de mange fine ting. Vi er derfor glade for, at der med etableringen af Smidstrup Museum er skabt 

en ramme med stærke lokale kræfter, som vi med glæde overdrager samlingen til, og som kan tage 

sig mere professionelt af den og sikre dens mange klenodier fremover, siger Lance Lascombe. 

Metha Lange er glad for at museet kan overtage den store samling. - Den supplerer vores 

eksisterende samling fantastisk godt, og vi glæder os til at kunne lave endnu bedre udstillinger, når 

det hele er på plads. Vi går til opgaven med en betydelig ydmyghed, for først skal alle tingene i 

egnsmindesamlingen fotograferes og registreres, så vi har helt styr på, hvad de enkelte ting skal 

bruges til, og hvem der har givet dem. Det kniber imidlertid med pladsen i museets nuværende 

lokaler, så vi skal også tage stilling til, hvilke ting der desværre må opmagasineres til brug for 

senere udstillinger, siger hun. Gudrun Bøgedal og Stig Ellkier-Pedersen fra Egnsmindesamlingens 
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Vennekreds trak tråden tilbage til tiden, hvor Stigs far startede egnsmindesamlingen og sluttede: - 

Vi er specielt glade for, at genstandene nu sikres for fremtiden, og at det sker med størst mulig 

respekt over for giverne. De gav jo netop tingene til skolen, for at de lokalt kunne bruges i 

undervisningen. siba 

 
En lille del af Egnsmindesamlingen, der i mange år har stået næsten urørt hen i skolens kælder. 

Privatfoto. 
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