Fårupvej 5 - Mary’s Hus

Fårupvej 5 - Mary’s Hus
Faarupvej 5, som blev overtaget i 2008 efter Marys Jochumsen, der havde boet i huset siden 1922. Huset
er i dag en del af Egnssamlingens udstillinger ud fra temaet : ”Et hus i Saltum i 1950’erne”.
Man kommer ind i Marys Hus via bryggerset, der har et rødt flisegulv, som var egnet for rummets hovedformål: tøjvask. I bryggerset står derfor en dansk Ferm vaskemaskine, som revolutionerede tøjvasken i
50’erne, samt andre ting, som var fremherskende for husmoren. Bag bryggerset findes et spisekammer,
som på den tid også var meget normalt i et byhus.

Marys s køkken er et kapitel for sig selv, ikke mindst højden på køkkenbordet, som er fra 30-40’erne. Her
findes gas kogeapparater på en terrazzoplade anbragt på det gamle brændsels- komfur, hvilket var meget
normalt dengang.
I Marys stue er der et flot ferniseret gulv, som var normalt for tiden. Her kan man sætte sig i et af møblerne og bringe tankerne tilbage i tiden – det er derfor, at vi senere på året vil bruge stuerne til såkaldt
”erindringsformidling” i håb om at stedet kan stimulere demente til adfærd, som før i tiden.

Omkring 1920 blev der bygget flere huse her på Vestergade (nu Faarupvej) i Saltum som bolig for teglværksarbejdere på byens teglværk. Således også huset på Faarupvej 5, der i 1922 blev opført som bolig for
Christian Julius Møller Kristensen, der havde det betroede job at passe brænding af teglsten. Datteren
Mary blev gift med Evald Jochumsen, og det unge par overtog huset i 1935.
Huset blev overtaget af Egnssamlingen i 2008, hvor Man året efter etablerede et tekstillager på loftet. I
2013 blev huset sat i stand ved hjælp af landdistriktsmidler fra Jammerbugt Kommune, således at det i dag
fremstår som en moderne skal til formidling af lokalhistorien.

