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VHMnyt udgives af Vendsyssel Historiske Museum (VHM) og udkommer 3 gange årligt. Indlæg til næste nummer af VHMnyt skal være redaktionen i hænde senest den 15. marts 2012 og
sendes som elektronisk tekstdokument i wordformat til sl@vhm.dk. Billeder vedhæftes separat og skal være højtopløselige i et af følgende formater: jpg, tif, eps eller pdf eller sendes
som almindelig hardcopy. Billeder i hardcopy leveres tilbage efter brug. Ved indsendelse af
materiale til VHMnyt overlader man alle rettigheder til bladet. VHMnyt forbeholder sig ret til
vederlagsfrit at bruge fremsendt materiale i såvel trykt som elektronisk medie.
Forside: Holger Friis med jernaldergravfundet fra Skeen Mølle ved Uggerby (omkring
1911). Foto: Kirtsine Lund. Historisk Arkiv

forord
Dette 24. nummer af VHMnyt er et
tema-nummer; det første af sin slags
i bladets historie. Temaet er arkæologi
og i bladet findes fem forskellige artikler skrevet af museets arkæologer omhandlende deres alsidige arbejdsopgaver. Deres undersøgelsesvirksomhed
er beskrevet i to artikler, henholdsvis i
»Arkæologer her, der og alle vegne« og
»Hvad mulden gemte i Tornby«, mens
arbejde omkring bevaringen af fortidens genstande er beskrevet i artiklen »Oldsager på rette plads«. Museets
store samling af oldtidsgenstande ligger heldigvis ikke bare på magasin til
uden brug og gavn. Således fortæller

artiklen »Ind til benet« om et studie i og
undersøgelse af museets hvalknogler.
Og sidst et spændende formidlingsprojekt, ligeledes med det formål at gøre
brug af museets store samling af oldsager. Vi har nemlig taget flintøkser ud af
magasinet og uddelt dem »ved borgerligt ombud«. Det kan du læse om i artiklen »Fortiden kommer hjem«. Vi håber,
at vi med dette temanummer får givet
læserne et større indtryk af arkæologernes mange alsidige arbejdsopgaver
– opgaver, der alle er med til at formidle
Vendsyssels oldtid i nutiden og bevare
den i fremtiden.	
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her, der og alle vegne
af Sidsel Wåhlin | arkæolog, VHM
Arkæologerne på museet har travlt. Vi
har i 2011 kørt rigtig mange kilometer
og været godt rundt i de fire kommuner, hvor vi har det arkæologiske ansvar. I 2010 og især 2011 er der blevet
lagt ledninger ned på kryds og tværs
i Vendsyssel. Det kan synes lidt meningsløst, at arkæologerne forundersøger ledningstracéer helt ned til 60 cm
bredde, men vi gør det med god grund.

VHMfakta
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Arkæologerne på VHM vil gerne rette en
varm tak til alle bygherrer, lodsejere og
myndigheder, som vi har haft glæde af at
samarbejde med i det forløbne år.
I 2012 forsætter vi de arkæologiske undersøgelser for på den måde at blive klogere
på Vendsyssels oldtid.

Først og fremmest er nedlægning af
et kabel ligeså ødelæggende for det
skjulte fortidsminde, der rammes, som
fundamentet til en ny fabrikshal. De
mange ledningstracéer bliver ofte ført
igennem områder, hvor der ikke tidligere har været anlægsaktivitet. Man fører nemlig normalt ikke ledninger, hvor
der er bebygget, hvilket betyder, at vi
ikke tidligere har været ude og afsøge
områderne arkæologisk. Ledningerne vil normalt kun ramme en del af en
boplads, mens de helt vil kunne ødelægge en grav. De giver således ofte
ikke anledning til, at arkæologerne kan
udgrave en hel lokalitet, men de giver
mulighed for, at vi opdager bopladser
og kan få et lille indblik i, hvor gammel
bopladsen er, dens bevaringstilstand
og nogle gange udbredelse i tracéets
længderetning.
Fandt vi så noget? Arkæologerne har

i 2010 og 2011 foretaget en spændende udgravning af en boplads fra førromersk jernalder (500-1 f.Kr.) ved Brønderslev. Ud over flotte, store huse var
den største overraskelse, at bebyggelsen helt eller delvist er omgivet af en
bred grøft. Sådanne grøfter kendes fra
både Fyn og Jylland, men det er første gang, at den type er fundet i Vendsyssel. Der er ikke tale om hegnsgrøfter, som vi kender eksempler på, men
derimod en bred, åbentstående grøft.
Vi har kun påtruffet grøften langs en
kort strækning, men det kan være, at
fremtidige udgravninger i området ved
ådalen vil give mulighed for at afdække dens fulde forløb. Fundet af grøften
blev gjort i tracéet til en brandvej, hvilket viser, at selv smalle og små tracéer
kan være væsentlige informationskilder til Vendsyssels oldtid.
I 2010 forundersøgte vi en varmeledning mellem Hjørring og Hirtshals, hvor
vi fandt to bopladser ved Hushøj. Den
ene boplads dateres til yngre jernalder (ca. 400-600 e.Kr.f) og den anden
til yngre bronzealder (1700-500 f.Kr.).

Arkæologistuderende Rikke Maring opmåler
et udgravningsfelt med VHMs nye landmåler.
Med hjælp fra GPS bliver alle fund og anlæg
målt ind med en nøjagtighed på ned til 1 cm.

Ved Snevre Sønderhede fandt arkæologerne en del af et jernalderaktivitetsområde, i udkanten af en boplads. Alle
tre bopladser var ukendte før undersøgelsen, selvom der var fund fra områderne omkring ledningstracéet. I dag
har vi altså væsentligt bedre styr på
bebyggelsesudviklingen i området øst
for Tornby.
I foråret 2011 forundersøgte vi et smalt
ledningstracé nær en fredet gravhøj
ved Frederikshavn. Her dukkede en
fin stenbygget grav op. Selvom tracéet kun var 60 cm bredt, ville gravens
centrale dele være blevet fundkommen
ødelagt, ja der var stor risiko for, at hele
graven ville være gået til. Entreprenø-
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Arkæologer

Foto af snit gennem grøften fra bebyggelsen
ved Brønderslev.

Museumsinspektør Sidsel Wåhlin ved siden af et
af de nedgravede ildsteder. Stenalderbopladsen
Rørholt blev lige efter forsigtigt dækket til igen.

Otte stykker af de mere end 500 flintgenstande
fra Rørholt.

ren valgte at bore ledningen ned under
graven, så den blev reddet og ligger
der endnu.
Energinet.dk er ved at trække et stort
lyslederkabel fra Vester Hassing til
Søraa og et fra Lyngså til Læsø. Her er
der tale om et 10 meter bredt tracé. Der
blev ikke gjort fund på Lyngså-Læsø
tracéet, men ud fra kort kunne vi se, at
tracéet fra Vester Hassing til Søraa gik
igennem områder, hvor der var sandsynlighed for bebyggelse fra oldtiden.
På bakkerne var der risiko for at berøre
bopladser fra jernalder og bronzealder,
og i de mange små ådale kunne tracéet
støde på stenalderbopladser. Mange af
vandløbene skulle dog underbores, og
bopladserne ville således ikke blive berørt, hvilket gjorde, at vi ikke prøvegravede de steder. Ved de andre steder
var forventningerne høje, da vi en dag i
juli gik i gang. Og vi var knap begyndt,
før vi fandt en plads, der må siges at
være meget spændende. For foden af
en bakke ved Rørholt, ud til hvad der
i stenalderen var en lille flad fjordarm
eller engareal omkring et vandløb, der
løb ud i fjorden mod øst, væltede det
frem med genstande af flint. De lå ikke

rodet rundt oppe i pløjelaget, nej de lå
nede i det, man kunne tro var ren råjord. Det virkede, som om de var trådt
ned af de mennesker, der havde hugget, brugt og derefter smidt dem der
for ca. 6.000 år siden. Det stod hurtigt klart, at de ca. 300 kvadratmeter,
som arealet dækkede, ville blive temmelig dyre at udgrave, så entreprenøren valgte at underbore pladsen for at
undgå en sådan udgravning. Arkæologerne måtte dermed »nøjes med« at
registrere alt, der kunne ses i fladen og
tage alle de fund, der blev fundet, op.
Desuden undersøgte vi samme sted to
små nedgravede ildsteder eller jordovne. Ud fra fundene ser pladsen ud til at
stamme fra overgangen mellem jægerog bondestenalder. Det er ikke hverdagskost for arkæologerne at finde
den type boplads fra stenalderen. De
fleste pladser er fundet som en masse
flint, der ligger løst i pløjelaget, og det
er sjældent, at der findes anlæg. Vi håber på et tidspunkt at kunne vende tilbage til pladsen og undersøge, om der
er bevaret spor efter datidens boliger –
små hytter eller telte – samt om der er
flere ildsteder.

Hvad mulden gemte i Tornby
I

forsommeren 2010 blev den forhistoriske bebyggelse på Nejstgårdsvej i
Tornby udgravet. Udgravningen resulterede i otte huse, to kogegruber samt
en nedgravning med et lerkar.
Husenes udformning samt fund fra
stolpehullerne daterer bebyggelsen til
to forskellige perioder i oldtiden. Fem
af husene er såkaldte toskibede huse,
der kan dateres til senneolitikum (yngste
bondestenalder/dolktid)/ældre bronzealder per. I. (ca. 2.200-1.500 f.Kr.). De
resterende tre huse er treskibede langhuse, og disse kan dateres til yngre
bronzealder per. V. (ca. 900-700 f.Kr.).
I sten- og bronzealderen bestod bebyggelsen af spredte, enkeltliggende
huse på større bopladsområder. I stenalderen og den tidlige bronzealder blev
husene bygget med midtsulekonstruktion, hvor stolperne i midten (sulerne)
bar tagets vægt. Denne type huse kaldes også toskibede huse, idet huset i
tværsnit kan opdeles i to dele. I løbet
af ældre bronzealder ændres denne

byggeskik til at være treskibet, hvilket
vil sige, at huset i tværsnit kan opdeles i tre dele. Husene, både de toskibede og de treskibede, rummede flere
funktioner, der i dag ville blive placeret
i hver sin bygning, typisk lå beboelsen
i vestenden og økonomifunktionerne
såsom lade i østenden. Der er næppe
tale om stald men snarere opbevaring

Fragment af flintsegl fundet i et tagstolpehul.
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af Marlena Haue | arkæolog, VHM

Sammensatte lerkarskår fra husofret til huset
i to faser.

Tværsnit af et toskibet hus.

Perspektivtegning af et toskibet langhus.
Perspektivtegning af et treskibet hus.

omkreds var til stede. Dette tyder på, at
det var symbolet på et lerkar, der blev
gravet ned. Det er også muligt, at karrets øvrige dele har skullet indgå i et
andet ritual og derfor ikke blev nedlagt
ved huset. Sikkert synes det, at karret
var nedsat som husoffer formodentligt
for at afværge det onde eller bringe lykke og frugtbarhed.
Der er ikke tidligere registreret fortidsminder på det undersøgte areal.
Dog er der lige nord for lokalplanområdet opsamlet flintgenstande, som i
1986 blev indleveret til museet. Disse
flintgenstande kan dateres til den tidlige del af yngre stenalder, også kaldet
tragtbægerkulturen, hvilket er 500-800
år ældre end den tidligste bebyggelse på den udgravede lokalitet. Omtrent én kilometer mod sydvest er der
registreret to gravfund, der dateres til
yngre bronzealder eller ældre jernalder (FF 100615-42 og 100615-46)*. På
baggrund af det sparsomme materiale
fra sten- og bronzealderen i området
ved Tornby er der derfor ved udgrav-
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og funktioner knyttet til gården. Egentlig opstaldning er der ikke sikker dokumentation for før jernalderen.
Den nævnte nedgravning med lerkar
hører sandsynligvis til ét af de toskibede huse på pladsen. Lerkarret var
gravet ned tæt ved den tagbærende
konstruktion. Lerkarret bærer tydeligt
præg af, at det ikke var helt, da det blev
nedgravet. Skårene synes dog at være
omhyggeligt udvalgte, idet hele karrets

Tværsnit af et treskibet hus.

Kort og Matrikelstyrelsen. Lokaliteten VHM00144 Nejstgård er markeret med gul cirkel. De to
grave, der dateres til bronzealder/jernalder, er markeret ved en grøn cirkel. De farvede firkanter
er tidligere registrerede fund i området. På * www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ kan der
læses mere om disse.

Svaret på gåden bragt i
VHMnyt nr. 11 er en tromme! Den heldige vinder er:
Mona Nielsen, Krokusvej 8,
9870 Sindal. Mona Nielsen
modtager hæftet Besættelsestiden i Hjørring – som
jeg husker det i præmie.

N

Indsamling

I Historisk Arkivs billedsamBogudgivelser
ling mangler der billeder
fra Hjørring Kommune fra
perioden 1960-2010. Har
du billeder, der kan indgå i
samlingen, enten som originalt foto eller som kopi
(vi scanner dem gerne), er
du velkommen til at komme forbi arkivet, Museumsgade 2, 9800 Hjørring.

Gaardboes skildringer har stor lokalhistorisk værdi,
og er en central kilde for enhver der interesserer sig
for forholdene i det nordlige Vendsyssel i 1800-tallet.

Lerkarskår med hank,
der kan dateres til yngre
bronzealder per. V.

Bogen er en transskriberet udgave af den oprindelige
bog fra 1893, der var trykt med gotisk. Gurli Hansen
har stået for transskriberingen og teksten er suppleret
med en del samtidige illustrationer og kort foruden
tegninger udført af Poul Andersen.

Nyt hæfte fra
Historisk Arkiv
Udgivet af Museumsforeningen ved
Vendsyssel Historiske Museum.

STREGKODE

Historisk Arkiv har netop
udgivet hæfte nr. 15 i serien Hæfter fra Historisk
Arkiv. Under titlen »Besættelsestiden i Hjørring – som
jeg husker den« fortæller
pensioneret skoleinspektør Børge Christensen om,
hvordan han som dreng
(8-13 år) oplevede besættelsestiden i Hjørring. Hæftet er blevet modtaget med
stor interesse, og 1. oplag
er allerede ved at være udsolgt. Da hæftet vil være
en oplagt julegaveidé, vil
der dog i den nærmeste
fremtid blive trykt et nyt
oplag. Ønsker man at bestille et eller flere hæfter

Andreas Peter Gaardbo_omslag.indd 1
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8 cm

ningen af hustomterne på lokaliteten
VHM00144 Nejstgård fremkommet ny
interessant viden.
De hidtil registrerede fund vidner om,
at sten- og bronzealderfolket har været i området, men indtil i dag har selve
beviset på deres bosættelse ikke været
til stede.
At der på denne lokalitet er et større
sammenhængende område med bebyggelsesspor fra yngre stenalder og
bronzealder, er et værdifuldt bidrag til
viden om disse perioder – ikke blot i
området ved Tornby, men også i forhold til resten af Vendsyssel. En vendsysselsk parallel til de toskibede huse
ved Nejstgård findes i Øster Nibstrup

huset, en hustomt fra sen yngre stenalder, der blev udgravet lige øst for Brønderslev.
I og omkring Tornby er der registreret
mange lokaliteter, både grave og bopladser, der kan dateres til jernalderen,
og området ved Nejstgårdsvej ligger
desuden ikke langt fra den middelalderlige sognekirke. Denne historiske
linje kan nu, ved hjælp af udgravningen
ved Nejstgård, med sikkerhed trækkes
længere tilbage i tid. Der er endnu ikke
belæg for en kontinuerlig bebyggelse
fra yngre stenalder og op til nutiden,
men at der har været bosat folk i området ved Tornby for ca. 4.000 år siden,
er dog ganske sikkert.	

af Andreas Peter Gaardboe

Gaardboe (1825-1895) var autodidakt, havde end ikke
gået i skole, men opnåede fortjenstmedalje i guld for
sin videnskabelige forskning i 1879 og blev udnævnt
til Dannebrogsmand i 1890. Han skrev en lang række
skildringer af folk og steder i det nordlige Vendsyssel.

Erik Laursen: »Uden omsvøb. A Jakobsen sagfører
i Hjørring 1877-1925 – Opbrud i det danske borgerskab« er også oplagte gaveidéer. Pris pr. stk. kr.
149,00.

på forhånd, kan dette lade
sig gøre ved at henvende
sig på Historisk Arkiv eller i
museumsbutikken personligt, pr. telefon, 96241060,
eller pr. mail, arkiv@arkiv.dk. Ny udstilling på
Hæftet er på 42 sider og Hirtshals Museum
Til april 2012 åbner en ny
koster kr. 50,00.

permanent udstilling på
Hirtshals Museum. Det betyder, at museet holder
lukket i januar, februar og
marts måned for udstillingerne pga. opbygning af
den nye udstilling, mens
der enkelte dage om ugen
vi være åbnet for bjeskfremstilling.

Fortidsminder fra Vendsyssel

10 m

Udgravningsfeltet med de forskellige husgrundplaner markeret – det fremgår tydeligt, at husene
ikke har ligget her samtidigt. Det er muligt men ikke sandsynligt, at hus A116 og hus A111/A020
har været beboet samtidigt. Den blå stjerne markerer lerkarrets placering.

kort & godt

Fortidsminder fra

Vendsyssel
af Andreas Peter Gaardboe

ISBN 978-87-89904-43-6

Status på årets
mange arrangementer
Vendsyssel Historiske Museum har i 2011 haft rigtig

travlt ved alle afdelinger,
og antallet af offentlige arrangementer har været flere end tidligere år. I årets
løb er udkommet tre kalendere fyldt med tilbud i
alle afskygninger fordelt
over museets fem afdelinger: naturture, byvandringer,
rundvisninger, foredrag, haveaktiviteter, høstdag, sådag, kartoffeldag og meget, meget mere. I alt har
der været mulighed for at
deltage i knap 150 arrangementer. Det har rigtig
mange gjort og vi håber, at
Præstegaard – familie, ven- næste sæson bliver lige så
ner, kreds og virkefelt« og godt modtaget som dette år.

Efter længere tids venten er
den første af tre planlagte
bogudgivelser endelig udkommet. Det drejer sig om
Andreas Peter Gaardboe:
»Fortidsminder fra Vendsyssel«, transskriberet af
Gurli Hansen. Bogen, der
beretter om forholdene i
det nordlige Vendsyssel i
det nittende århundrede og
tidligere, er på 273 sider og
koster 149,00 kr. Bogen kan
købes i m
 useumsbutikken.
De to andre tidligere omtalte bøger, Jørgen Ugilt
Jensen: »Ludvig Bøgeskov i
14-11-2011 13:03:36
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Løsning på gåde

is

af Per Lysdahl | museumsinspektør, VHM
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Vendsyssel Historiske Museum har en righoldig oldtidssamling, der ikke blot kan fortælle om Vendsyssels oldtid, men
som også rummer væsentligt materiale til udforskningen af
vores fælles danske og skandinaviske forhistorie.
Et studiebesøg på VHM har derfor været en uomgængelig nødvendighed for
mange forskere og studerende fra indog udland gennem tiderne.
Et af de mange besøg i 2011 vedrørte
den naturhistoriske del af samlingen.
Men først et lidt ældre besøg.
VHM har altid haft et nært samarbejde med Zoologisk Museum i Købehavn

(nu en del af Statens Naturhistoriske
Museum), og i foråret 1997 havde vi
besøg af tre medarbejdere, der studerede vores samling på ca. 20 hvalknogler – især fundet i gamle ler- og mergelgrave. Ler og mergel er havaflejringer
fra ishavet, der umiddelbart efter sidste
istid for omkring 15.000 år siden dækkede store dele af Vendsyssel.

Billede øverst: Sebastian Schultze borer prøve ud.
Kort t.h.: Geologisk kort med Vendsyssels udstrækning i ishavstiden.
Billede tv.: Hvalvæggen i geologisk udstilling.

Zoologerne artsbestemte hvalerne og
tog prøver til kulstof-14 datering fra 10
af dem til brug i et stort anlagt projekt
om forhistoriske hvaler.
Resultaterne udkom i en artikel i Marine Mammal Science i 2010, og heraf
fremgår, at to af VHMs hvalknogler er
13.-15.000 år gamle, mens andre »kun«
er omkring 2.500 år gamle og dermed
må stamme fra en yngre havaflejring.
Hvalknogledateringerne kan dermed
være med til at datere de forskellige
havaflejringer i Vendsyssel.
Så er vi endelig fremme ved foråret
2011, hvor vi blev kontaktet af bachelorstuderende Sebastian Schultze, Købehavns Universitet, der var interesseret
i knoglerne fra grønlandshvaler. På sit
studiebesøg udborede Sebastian små
knogleprøver til DNA-analyse. Han hå-

ber, at et nærmere studium af vores
og andre forhistoriske grønlandshvaler
kan fortælle noget om de forskellige arter grønlandshval, der svømmede rundt
i de danske farvande i ishavstiden.
Resultaterne er endnu ikke kommet,
men de er lige på trapperne, så vi håber at kunne bringe hvalnyt i næste
VHMnyt.	

VHMfakta
De fleste af VHMs hvalknogler er fundet
for år tilbage, da der var stor aktivitet i lerog mergelgrave i Vendsyssel.
Men de kan stadig dukke op. Således
blev der i 2008 fundet et stort ribben af en
grønlandshval ved opgravning af store sten
på en mark ved Mygdal. Se VHMnyt nr. 11.
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ind til benet

vand

Oldsager
på rette plads

I VHMnyt nr. 23 berettede
Chrestina Dahl om arbejdet
med gennemgang af dele af
nyere tids genstandssamling
– og om nogle af de oplevelser, der kom i tilgift. Den
overordnede baggrund for
arbejdet, der blev støttet af
Kulturarvsstyrelsens bevaringspulje, er nærmere beskrevet af Chrestina Dahl
(VHMnyt nr. 23 »På opdagelse
i VHMs genstandssamling«)
og skal ikke gentages her.

Men når det regner på præsten, drypper
det som bekendt på degnen, så VHMs
arkæologiske afsnit har også modtaget
tilsagn om støtte fra bevaringspuljen.
Vores ønske er at kortlægge de arkæo
logiske samlingers sammensætning,
bevaringsforhold og tilstand. Endvidere
at klarlægge behovet for udskillelse og
kassation.
Arbejdet, der pågår i skrivende stund
og skal være afsluttet medio december,
består af en fysisk gennemgang af udstillinger og magasiner samt indhentning af oplysninger, udtræk af lister
m.v. fra det elektroniske registreringssystem Regin.
Ved gennemgangen noteres, hvilke genstande der trænger til konservering,
evt. er så nedbrudte af tidens tand, at

„

Nu, da montrerne alligevel var åbne, benyttede
vi samtidig lejligheden
til at udtage de mest
sårbare af genstandene
på magasinhylderne,
nemlig genstandene af
bronze og jern.
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af Per Lysdahl | museumsinspektør, VHM

indsamling
Historisk Arkiv mangler billeder fra perioden
1960-2010 i sin samling. Så kig efter i dine
gemmer og se om du har billeder fra denne
periode, som kan indgå i arkivets billedsamling (enten som original eller som kopi).
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Billederne kan afleveres på Historisk Arkiv.
de bør kasseres. Endvidere vurderes,
om der evt. kan reduceres i større opsamlingsfund bestående af lerkarskår,
diverse »stenkugler« osv., indkommet i
museets »barndom«.
Dertil kommer udsortering – enten fysisk eller i listeform – af genstande, der
ikke stammer fra Vendsyssel eller er
uden oplysninger.
Det noget brutale udtryk »udskillelse
og kassation«, dækker over, at »fremmede« genstande kan tilbydes museer på
den oprindelige hjemegn, at genstande kan overføres til formidlingsbrug på
VHM eller i ekstreme tilfælde kasseres,
når andre muligheder er udtømte.
Den første opgave, vi tog fat på, var en
gennemgang af jernalderudstillingen
på førstesalen i Museumsgade 1. I de
gamle montrer fra 1940’rne er der ikke
blot udstilling, men også magasin såvel over som under de udstillede genstande.
Nu, da montrerne alligevel var åbne,
benyttede vi samtidig lejligheden til at
udtage de mest sårbare af genstan-

dene på magasinhylderne, nemlig genstandene af bronze og jern. De blev
fjernet fra eventuelle træplader, de var
stiftet til, eller taget op fra gamle cigarkasser m.m., som en betrængt økonomi
før i tiden nødvendiggjorde brugen af.
Herefter blev de rengjort og ompakket i silkepapir og syrefri æsker. Og endelig er de blevet placeret i et nyindrettet special
magasin med ekstrem
lav luftfugtighed i magasinbygningen
på Fanøvej – de bedste forhold, vi kan
give dem.
For museets medarbejdere var arbejdet i jernalderudstillingens magasiner
en speciel oplevelse – for her var der
mulighed for at få genstande i hænderne, som ikke blot var fra jernalderen,
men som også var indsamlet gennem
hele VHMs 122 årige levetid.	

HISTORISK

Adresse:
Museumsgade 2
9800 Hjørring
Tlf.: 96 24 10 60
arkiv@arkiv.dk

Åbningstider:
tirsdag - torsdag: kl. 10-16
Derudover holder vi åben
fra september til april:
1. lørdag i måneden: kl. 10-16

kommer hjem
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af Sidsel Wåhlin| arkæolog, VHM

Der er sket noget nyt på Vendsyssel Historiske Museum – vi har skrevet Danmarks Historie. Nej der er ikke tale om
en ny bog, men derimod om Danmarks
første udlån af oldsager til borgerne. I
disse IT tider, hvor alt efterhånden laves om til elektronisk formidling, er
VHM gået den anden vej og har givet
ti vendelboer mulighed for at være økseambassadører. De har hver især fået
udleveret en flintøkse fra bondestenalderen, som de skal passe på i fire måneder. Hvorfor nu det?
Vendsyssel Historiske Museum ønsker
at gøre danmarkshistorien mere håndgribelig og nærværende i hverdagen.
Flintøksens grundform og mange anvendelsesmuligheder har ikke ændret
sig væsentligt i over 11.000 år og bliver derved et fantastisk bindeled til vores fælles fortid. Den minder os om, at
vi ikke adskiller os væsentligt fra fortidens mennesker, at vi er en del af historien og af et større fællesskab i tid og rum.
Når man har en flintøkse som gæst i
sit hjem, kan man røre ved historien,
mærke øksens tyngde, føle dens tekstur, fornemme skarpheden af æggen

og nyde dens æstetiske fremtoning.
Det er vores håb, at man lettere ser
det menneske, der i stenalderen huggede den minutiøst ud af et stort stykke flint og brugte uger på at slibe den.
Måske aner man stenalderfolket rydde
et skovareal eller udhule en kano. Eller
ser dem drage af sted for at angribe en
fjendtlig stamme. Flintøksen er det redskab, der indtil introduktionen af Ferguson-traktoren har haft den største
indflydelse på landskabets udvikling i
Danmark, det er med den i hånden at
stenalderbonden skabte landbrugslandet.
Det hele begyndte med en idé fra
kunstner Kenn André Stilling – at uddele flintøkser ved borgerligt ombud
frem for at de ligger på magasin – gemt
væk fra offentligheden. Vendsyssel Historiske Museum tog idéen til sig. Kenn
André Stilling siger det således ”I samme øjeblik de siger ja, skal de jo afgive
plads. Så skal de rykke på urtepotter-

Allan, Marianne og Fie Hemmingsen (Brønderslev) med deres udlånsøkse. Marianne og
Fie har skrevet en quiz om stenalderen, som de
giver til alle de mange børn og voksne, de viser
øksen til.

Lotte Blom (Klokkerholm) med sin økse.

VHMfakta
Alle Vendelboer kan komme i betragtning
som økseambassadører. Det gælder
også dig. Har det interesse, kontakt
arkæolog Sidsel Wåhlin, tlf.: 96 24
10 50 eller sw@vhm.dk eller henvend
dig i museumsbutikken i Hjørring.
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Fortiden

ne. Det giver en ommøblering. Og når
man inviterer forhistorien indenfor, får
man en anden måde at tænke og snakke på.” (Kenn André Stilling til Politiken,
8. juni 2009).
Nu kunne man spørge, hvorfor VHM
ikke udlåner alle sine økser, ja for den
sags skyld hele magasinet. Museumsgenstande er kulturarv, og den er vi
lovmæssigt forpligtiget til at tage vare
på for eftertiden. Museet må ikke låne
museumsgenstande ud til private og
firmaer, men vi kan under behørig sikkerhed godt låne genstande til andre
museer og kulturinstitutioner. De ti økser, VHM har udlånt, er økser, vi ikke
har fundoplysninger på. Det vil sige, at
vi har en begrænset viden om deres
historie. Dermed kunne vi få lov til at
skille dem ud fra museumssamlingen
og anvende dem til direkte formidling,
hvor offentligheden kan røre ved genstandene. Flintøkser er desuden nogle
af de mest robuste museumsgenstande, vi har, der skal noget til, at de går
i stykker. VHM ansøgte Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til at udlåne økser.
Kulturarvsstyrelsen gav tilladelse til, at
ti økser måtte udlånes i et år. Herefter
skal VHM aflevere en evaluering af projektet. Ud fra den vil Kulturarvsstyrelsen tage stilling til, om projektet kan
fortsætte.
Det er et bredt udvalg af borgere, der
er udnævnt økseambassadører. De
modtog økserne den 29. september,
og 30. januar vender økserne tilbage
til museet, hvor de bliver set efter, inden de udleveres til ti nye økseambassadører. Arkæologerne udvælger de ti
ambassadører med henblik på, at et
bredt udsnit af befolkningen er repræsenteret, og med vægt på, at økserne
vil blive grundigt formidlet af deres ambassadører.

VHMudstillingssteder
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RUBJERG
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MOSBJERG

HJØRRING

7
BØRGLUM

Vendsyssel Historiske Museum (1)
Museumsgade 3
9800 Hjørring
Tlf.: 96 24 10 50
Fax: 96 24 10 51
E-mail: vhm@vhm.dk
Strandfogedgården (2)
Langelinie 2, Rubjerg
9480 Løkken
Tlf.: 98 96 01 60
Tlf.: 96 24 10 50
www.rubjergknude.dk
Landskabs- og landbrugsmuseet
i Mosbjerg (3)
Jerupvej 613, Mosbjerg
9870 Sindal
Tlf.: 96 24 10 50
Hirtshals Museum (4)
Sophus Thomsens Gade 6
9850 Hirtshals
Tlf.: 96 24 10 00

Bunkermuseet (5)
Kystvejen
9850 Hirtshals
Tlf.: 96 24 10 50
Tornby Strand v/det gamle
Skudehandlerpakhus (6)
Strandvejen, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 96 24 10 50
Vognudstillingen
på Børglum Kloster (7)
Børglum Klostervej 255 B, Børglum
9760 Vrå
Tlf.: 98 99 40 11 (åbningstider m.v.)
Tlf.: 96 24 10 50 (vedr. vognudst.)
Historisk Arkiv (8)
Museumsgade 2
9800 Hjørring
Tlf.: 96 24 10 60
Fax: 96 24 10 51
E-mail: arkiv@vhm.dk

For åbningstider mv. klik ind på www.vhm.dk

