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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 1. marts 2015
og sendes som elektronisk tekstdokument i wordformat til ssh@vhm.dk. En artikelside er på
ca. 2000 karakterer inkl. mellemrum. 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. V
 HMnyt forbeholder sig ret til vederlagsfrit at bruge fremsendt materiale i såvel trykt som elektronisk medie.
Forside: Sider fra Den Jydske Borger- og Bondeven, 1842-43

P

å kalenderlyset forsvinder der en
dato mere dag for dag. Snart er det
jul, så nytår, og så starter vi forfra på
et helt nyt år igen. I det nye år sker der
store forandringer her på VHM. Nemlig
det, at leder af Historisk Arkiv og museumsdirektør Mogens Thøgersen giver
stafetten videre til en ny direktør. Derfor
kan du her i bladet læse om Mogens’
karriere indenfor arkivverdenen samt
om hans tid som museumsdirektør på
VHM. Herudover har Signe S
tidsing
Hansen atter taget roret inden for ny-

ere tid og formidling efter sin barsel,
hvorfor hendes vikar 
Christian S
 tøve
gerne vil fortælle lidt om nogle af de
mange spændende arbejdsopgaver,
han er blevet stillet overfor i løbet af sin
periode som vikar. Du kan endvidere
blandt andet læse om de første aviser i
Hjørring og om en indleveret genstand
med en helt særlig historie tilknyttet.
God læselyst og naturligvis et ønske
om en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår skal der lyde herfra.

P. Konnerups trykpresse, som
er blevet anvendt til trykning
af Hjørrings første aviser.

”Hovedet” af Hjørrings allerførste avis.

De eneste i verden?
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af Mogens Thøgersen | museumsdirektør og leder af Historisk Arkiv, VHM
Som en del af museets jubilæumsudstilling er der udstillet nogle af Hjørrings første aviser. De er formentlig de
eneste eksemplarer, som er bevaret til
i dag – og er altså måske de eneste i
hele verden!
Hjørrings første avis udkom i begyndelsen af 1842 og hed ”Den jydske Borger- og Bondeven”. Den blev udgivet
af bogtrykker P. Konnerup, som i følge hans egne oplysninger i nr. 1 netop
havde fået kongeligt privilegium til at
anlægge et bogtrykkeri i Hjørring.
De første to numre blev trykt i København, og der var tydeligvis problemer
med at få etableret trykkeriet, så først
fra nr. 3, som udkom i slutningen af
marts, kom der nogenlunde regelmæssig udgivelse hver uge. Der er ikke tale

om en avis i moderne forstand, men
”Et Ugeblad af almeninteressant Indhold”, som undertitlen lyder. Det dækker over artikler og småstykker af meget forskellig art, sakset andre steder
fra. Fra begyndelsen loves der dog nyhedsstof, og ganske snart kom bladet
til at indeholde annoncer, læserbreve
og stof af lokale forfattere.
Bladet blev trykt på en bogtrykpresse, der, som skiltet øverst på maskinen
oplyser, er ”Forfærdiget til P. Konnerup
af I. H. Hüttemeier. Kjøbenhavn 1842.
Nr. 20”. I bladets nr. 3 beskrives den
som en ”ny Jernpresse” og det fremhæves, at trykkeriet har ”alle brugelige
Sorter Skrifter, som er aldeles nye og af
det nyeste Snit”. Bogtrykkeriet kom fra
slutningen af oktober 1842 til at ligge i

Hvert nummer
af ”Den jydske Borger- og
Bondeven” var
på 4 sider. Her
ses bagsiden
af nr. 25 fra
1842, som meget
godt illustrerer
indholdet: der er
aforismer, gåder,
læserbreve og
annoncer. På
de øvrige sider
fandtes oplysende
artikler og skønlitteratur, oftest
som føljetoner
over flere numre.

en ejendom på Børsen ”omtrent midt imellem Sønder- og Vester Bom”.
Avisen fik ikke nogen lang levetid, men dog
længere end hidtil antaget. Man har ment,
at der kun udkom 1. årgang 1842/43, men

faktisk findes på Historisk Arkiv en 2.
årgang, der udkom med 35 numre fra
marts til december 1843 – måske det
eneste bevarede eksemplar overhovedet i verden. Den normale antagel-
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-om Hjørrings første aviser

Cykelstolen, der blev indhentet

se har været, at Borger- og Bondevennen blev afløst af den nye avis ”Hjørring
Amts-Tidende”, der udkom flere gange
ugentligt fra marts 1843, men de to aviser er altså udkommet samtidigt helt
frem til december 1843.
Hjørring Amtstidende blev også trykt

af Peter Gravers Nielsen | registrator, VHM

E

på bogtrykpressen. I udstillingen findes også to eksemplarer af Amtstidende fra marts 1843, som også er meget
sjældne og måske også unikke, idet
Amtstidende ellers først findes bevaret
fra januar 1845 og frem. 

ngang i juli kom der en henvendelse til museet fra en lille landejendom i Hjørrings østlige udkant. Familien havde boet her i flere generationer,
men stod nu i begreb med at afhænde
og flytte. Ved sådan en lejlighed falder
folk ofte over ting og sager, som da vist
egentlig kunne være af interesse for
museet, og det fejlede da heller ikke,
at vor vikarierende historiker Christian
Støve spidsede ører, da han hørte om
det ret specielle køretøj, som man ville
tilbyde VHM.
Apparatet må nærmest betegnes som
en hånddreven cykelstol. Med håndtag
ved armlænene får man de store hjul
til at dreje, ligesom man også kan styre kursen med det lille baghjul. Det var
den nuværende ejers fader, der havde
anskaffet cykelstolen i 1947, da gigten
gjorde det vanskeligt at gå. Med kørestolen kunne han godt klare ærinder i
byen, og han brugte den til sin død i
begyndelsen af 1980’erne. Sidenhen
blev den flittigt brugt til leg af givers
datter og hendes kammerater.
Stolen var brugt, da den blev anskaffet i 1947, og den så da også ældre
ud end som så. Af et skilt fremgik, at
den var fremstillet af ”Meyland-Smith”,
og Christian gav sig til at grave i sagen. Det viste sig, at virksomheden var
grundlagt i København allerede i 1901,
og til at begynde med var det cykler,
man lavede, men med tiden gik man
mere over til at producere hjælpemidler
til bevægelseshæmmede. Efterhånden
blev pladsen for trang, og man forlagde
produktionen til Tårs; bl.a. egnsudviklingsstøtte gjorde, at dette var et for-

delagtigt valg. Senere er virksomheden så flyttet til Hjørring og ligger i dag
på Mads Clausens Vej i den østlige del
af byen. Det havde vi ikke ventet, og
Christian Støve og jeg selv tog ud for at
besøge fabrikken. Her fandt man også
historien ganske pudsig, og da man i
øvrigt er meget bevidst om firmaets og
dets produkters historie, har man bevaret et rigt sortiment af kørestole og
andre hjælpemidler. Blandt andet blev
vi præsenteret for en cykelstol ganske
som den, museet nu har fået.
Man kan vel godt sige, at ophavet hermed er rykket helt op i baghjulet på sit
afkom, den gamle, trehjulede cykelstol,
som nu er i tryg forvaring på museets
magasin. 
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Opslag i årgang
1843/44 af ”Den
jydske Borgerog Bondeven”.
Der kommer dog
næppe numre i
1844, da udgivelsen tilsyneladende
slutter med nr. 35
i december 1843.
Formentlig er der
tale om det eneste
eksisterende eksemplar af denne
årgang, idet der
ikke kendes andre
numre af avisen
mellem marts
og december
1843. Opslaget
viser bagsiden af
nr. 29 fra 1843.
Det fremgår af
”Indbydelse til
Subscription”, at
Amts-Tidendes
fremtidige, mangeårige redaktør
Camillo Bruun
nu har overtaget
begge aviser og
tilsyneladende
forestiller sig, at
begge fremover
skal udgives sideløbende.

N

u er den første sæson for bjesk
lauget ved Hirtshals Museum ved
at lakke mod enden, og det har bestemt været spændende at prøve at
oprette et laug, hvor jeg i samarbejde
med medlemmerne har skullet finde ud
af, hvordan det hele skal fungere, for
at alle parter kan få noget ud af lauget.
Inden vi overhovedet gik i gang, skulle
vi dog lige have grønt lys fra Naturstyrelsen, når vi i større grupper skulle ud
for at samle planter og lave formidling
omkring planterne og bjeskbrygning
på deres områder. Heldigvis har vi fået
stor opbakning fra Naturstyrelsen, som
finder projektet meget interessant, da
det i høj grad drejer sig om formidling
om planterne ude i naturen, men bestemt også sammenhængen med det
kulturhistoriske omkring Signe Hansen
og bjesken på Hirtshals Museum fandtes væsentlig.
Som beskrevet i VHMnyt nr. 31 blev der
holdt informationsmøde vedr. oprettelsen af bjesklauget lørdag den 10. maj,

og jeg var spændt på at se, hvor mange
der ville dukke op. Vi måtte have alle de
ekstra stole hevet frem, for bjeskudstillingen var fyldt med interesserede gæster. Siden da er det blevet til fire fælles
udflugter, og flere af medlemmerne har
ligeledes været ude at høste klitplanter
på egen hånd for herefter at indlevere
dem til Hirtshals Museum. Det har været fantastisk at opleve, at nogen lige
har kigget indenom med porse, røllike,
gul snerre og agermåne til os på museet!
Den første fælles tur stod på formidling
om forskellige klitplanter i Tornby. Her
så vi på klitrose, gul snerre, røllike, perikum, tormentil og enebær. Det var meningen, at vi på denne dag også skulle have høstet perikum og evt. røllike,
men desværre var hele området blevet
slået ned kort tid forinden, så det blev
udelukkende en formidlingstur. På turen ud efter lyng ved Kjul i august måned samlede vi sammen, så de fremmødte havde lidt at eksperimentere

af Chrestina Dahl | historiker, VHM

BJESKLAUGET

med derhjemme. Der blev selvfølgelig
fortalt en smule om lyngen, og hvordan
man kan lave lyngbjesk på turen også.
En større høst blev det til, da vi midt i
september tog på tur til Danmarks største havtornekrat ved Strandfogedgården i Rubjerg. På Strandfogedgården
fortalte naturvejleder Jakob Kofoed om
havtorn og havtornebjesk, og vi smagte
på tre forskellige slags havtornebjesk,
som han havde lavet til dagens arrangement. Medlemmerne blev opfordret
til selv at lave forskellige forsøg med
forskellige måder at lave havtornebjesk
på, for i privaten handler det hele jo
om smag og behag, når det kommer til
bjeskbrygning. Efterfølgende gik vi ud i
naturen og høstede havtorn bevæbnet
med handsker og beskærersaks. Ingen
kom vist for meget i nærkontakt med
buskenes lange, spidse torne! Efter en
dejlig dag i et fantastisk vejr havde vi høstet havtorn både til
medlemmernes private forbrug samt til museets fryser.

Vi puttede høsten i fryseren på Strandfogedgården, så jeg senere kunne tage
derud og få raslet de frosne bær af grenene og pakke dem om til fryseren på
Hirtshals Museum.
Den sidste fælles udflugt var ikke en
plantetur i Hirtshalsområdet, men derimod en rundvisning, som vi havde bestilt på Spritfabrikkerne i Aalborg. Her
blev vi vist rundt på hele fabrikken og
fik et indblik i en noget større produktion, hvor blandt andet ”basen” til bjes
ken, nemlig Brøndums Snapsen, blev
produceret gennem mange år. Og en
smagsprøve til hver blev det da også
til. Det var en rigtig fin tur.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak
for i år til bjesklaugets medlemmer –
både dem som på eget initiativ indleverer planter til museet, dem, som deltager i vores fælles ture, og dem, som
kommer med tips om, hvor vi kan finde
nye jagtmarker til de forskellige plantearter. 

Denne kalv
ville lige hen
og se, hvad vi
lavede.

Der blev samlet ind i pose og sæk af de tornede buskes frugter.
Heldigvis havde de fleste husket handsker! Fotos: Inger Mortensen

Der høstes havtorn i Rubjerg i
det dejligste vejr.
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ved Hirtshals Museum
– året der gik

Min tid som barselsvikar
i formidling og nyere tids afdeling
af Christian Støve | Historiestuderende, Aalborg Universitet
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ørst en kort præsentation af mig
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Kinesiske gæster i museumshaven

I 1988 var edb stadig nyt i arkivverdenen. Mogens Thøgersen var
med til at udvikle Arkibas, et edbsystem til arkivregistrening.
Mogens Thøgersen i 1983,
begravet i arkivalier og sager –
som vi også kender ham i dag!

Farvel til

af Helle Thrane | arkivar, Historisk Arkiv,
og Bente Iversen | administrativ leder, VHM
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Efter mange års virke fratræder Mogens Thøgersen den
31. januar 2015 sin stilling som direktør ved Vendsyssel
Historiske Museum og leder af Historisk Arkiv.
I 1977 blev der midlertidigt ansat en historiker ved arkivet på Vendsyssel Historiske Museum til et projekt med indsamling af foreningsarkiver. Personen,
der blev ansat kom fra Sjælland og
blev i hverdagene installeret på et værelse i Museumsgade 3 sammen med
en gruppe militærnægtere, mens han
i weekenderne tog hjem til sin familie i Kalundborg. Da projektet sluttede

et par år senere, havde han med sine
ideer og sin entusiasme gjort sig uundværlig og blev ansat som leder af arkivet den 1. april 1980.
Det er selvfølgelig Mogens Thøgersen,
vi taler om. Næsten 35 år har han nu
været leder af Historisk Arkiv, og det er
ikke lidt, der er sket i løbet af de år. Historisk Arkiv i dag er noget helt andet
end det arkiv, Mogens i sin tid overtog.

Samlingerne er vokset næsten eksplosionsagtig – ikke mindst som resultat
af de mange beskæftigelsesprojekter,
Mogens i årenes løb har sat i værk på
arkivet. Der er blevet indsamlet arkivalier, fotos, erindringer og interviews
fra utallige foreninger, erhvervsdrivende og privatpersoner samt fra udvalgte landsbyer i området. Og de store
mængder materiale er løbende blevet
registreret, så de er blevet tilgængelige
for brugerne næsten med det samme,
de er indkommet.
Også magasinforholdene er i dag helt
anderledes end for 35 år siden. I starten blev samlingerne opbevaret i forbindelse med arkivet i Museumsgade, men med den konstante og store
tilvækst blev det hurtigt nødvendigt
at låne og leje små lokaler rundt om i
byen, som bestemt ikke altid var lige
velegnede til formålet. Det er fortid. I

dag har arkivet, sammen med arkæologien og nyere tids genstandssamling,
rigtig fine magasinforhold på Fanøvej,
med plads til tilvækst – et stykke tid
endnu, i hvert fald.
Det er i dag utænkeligt, at et arkiv med
mange tusinder arkivalier, fotos, tegninger, kort, film m.m. skulle kunne
fungere uden edb. Det gjorde det indtil midten af 1980’erne, hvor Mogens
sammen med især Asbjørn Hellum fra
arkivet i Vejle, var primus motor i udviklingen af Arkibas, et edb-system til arkivregistrering. Arkibas gør det muligt
at holde styr på arkivsamlingerne og
gør dem tilgængelige for brugerne og
er derfor af uvurderlig betydning, ikke
blot for Historisk Arkiv i Hjørring, men
for størstedelen af lokalarkivverdenen.
Også inden for arkivverdenens organisationer og interesseområder har
Mogens været særdeles aktiv (LANA,
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SLA, LFF m.fl.) – som medlem af bestyrelser og div. arbejdsgrupper. Det har
haft stor betydning for arkivet i Hjørring, idet nye ideer og tendenser i arkivverdenen har nået arkivet i Hjørring
med det samme – ja, ofte også er kommet fra Hjørring til resten af arkivverdenen. Geografisk befinder Hjørring sig
nok i ”udkantsdanmark”, men Mogens’
store aktivitetsniveau inden for arkivverdenen har betydet, at Historisk Arkiv altid har haft både ører og stemme
der, hvor tingene sker.
Når Mogens stopper den 31. januar
som leder af Historisk Arkiv, er det derfor et yderst veldrevet arkiv, han efterlader, til glæde for de mange mennesker, som dagligt bruger arkivets store
samlinger og den viden, samlingerne
indeholder.
I 1997 overtog Mogens Thøgersen
posten som direktør på Vendsyssel Historiske Museum efter Palle Friis.
Som direktør har Mogens Thøgersen
været primus motor i mange projekter.
Særligt skal nævnes anskaffelsen og
indretningen af museets nuværende

G

anske vist træder Mogens Thøgersen nu tilbage fra sine poster, men
mon dog ikke vi alle tør håbe på også
fremover at få gavn af hans viden og
erfaring? 

Digitalisering af
videosamling
På Historisk Arkiv findes
der omkring 400 film i
filmsamlingen, hvoraf ca.
50 er smalfilm og ca. 350
er videofilm af forskellige
typer. Da både smalfilm
og videobånd er materialer, som er i stor fare for at
blive nedbrudt, har vi længe haft et ønske om at få
samlingen digitaliseret, og

kort & godt
derfor stadig og venter på
at blive digitaliseret. Vi har
ikke mulighed for at gøre
det selv, da det kræver noget meget kostbart udstyr.
Anderledes ser det heldigvis ud for videofilmene, i hvert fald VHS-båndene, som udgør langt
den største del af samlin-

En særlig tak…
En stor tak til Beredskabsstyrelsen for overskudsmateriel i forbindelse med udflytningen fra Hvidegård,
samt velvillig assistance til
forskellige praktiske opgaver i forbindelse med sæsonen 2014 på Bunkermuseet Hirtshals. Endvidere
tak for hjælpen til Jan og
folkene fra Materielgården
Hirtshals, specielt i forbindelse med sikringen af de
åbne kanonstillinger.

Projektafslutning
Projektet, som naturvejleder Jakob Kofoed har
været en del af, ophører
pr. 31.12.2014. Jakob har
i per
ioden hovedsageligt
været tilknyttet formidlingen på Strandfogedgården i Rubjerg og har ligeledes haft formidling på
Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg. Museet takker for et godt samarbejde.

Afskedsreception
hermed bevaret for eftertiden. For et par år siden
fik vi mulighed for at gå i
gang med at digitalisere
smalfilmene, idet Aalborg
Stadsarkiv tilbød at udføre
arbejdet for os til en meget
favorabel pris. Inden vi for
alvor kom i gang, steg prisen imidlertid til et niveau,
hvor vi ikke kunne være
med. Vores smalfilm ligger

gen. Hertil kræves blot en
VHS-afspiller og et computerprogram beregnet til
formålet. Det har vi nu fået
anskaffet, og digitaliseringen er i fuld gang.
Da vi selvfølgelig gerne vil
dele vores film med andre,
har vi lagt nogle af dem
på VHMs YouTube-kanal
vhmdk.

I anledning af at Vendsyssel Historiske Museums direktør og Historisk Arkivs
leder Mogens Thøgersen
fratræder sin stilling ved
udgangen af januar 2015,
holder museet en uformel
afskedsreception fredag
den 30. januar kl. 12.3015.30 i Det Gamle Rådhus,
Torvet 6, 9800 Hjørring.
Alle er velkomne.
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Mogens Thøgersen ved Historisk Arkivs 25års jubilæum i 1989. Samme år modtog han
en hæderspris fra arkivforeningen SLA, for
hans store arbejde med at udvikle Arkibas.

magasin på Fanøvej, hvor størstedelen
af museets mange genstande og arkivalier nu opbevares under fine forhold.
Mogens har også været drivkraften i
renoveringsprojektet for bygningerne i
Museumsgade.
I de senere år har arbejdet bestået i
fundraising og søgen efter midler, hvilket bevirkede, at EU-projekter blev en
realitet ikke blot på Strandfogedgården
i Rubjerg, men også på museet i Hirtshals, som kunne nyde godt af det i form
af en helt ny udstilling, der åbnede i
april i 2012.
Herudover har Mogens Thøgersen
ihærdigt arbejdet med samarbejdsrelationer på tværs af kommuneskel. Der
er også blevet tid til at lave tværfagligt arbejde med museerne i Nordjylland i Museumsrådet for Nordjyllands
Amt, senere afløst af KulturarvNord og
Nordjyske Museers Udviklingsråd. De
to sidstnævnte bliver nu fra 2015 forenet i én enhed.
Et engageret arbejde for det nordjyske
har Mogens desuden lagt i bestyrelsen
for Bevaringscenter Nordjylland.
Lokalområdets bygnings- og landskabskultur har Mogens ligeledes udvist stor interesse for som bestyrelsesmedlem i FBL.
Som en fast del af de årlige Høst- og
Kartoffeldage i Mosbjerg har Mogens
altid været klar til at byde gæsterne velkommen og serviceret med information og uddeling af programmer.
I bybilledet er Mogens Thøgersen blevet kendt og skattet for sine mange
guidede ture.
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Vendsyssel Historiske Museum (1)
Museumsgade 3
9800 Hjørring
Tlf: 96 24 10 50
E-mail: vhm@vhm.dk

Landskabs- og Landbrugsmuseet
i Mosbjerg (4)
Jerupvej 613, Mosbjerg
9870 Sindal
Tlf: 96 24 10 50

Historisk Arkiv (2)
Museumsgade 2
9800 Hjørring
Tlf.: 96 24 10 60
E-mail: arkiv@vhm.dk

Hirtshals Museum (5)
Sophus Thomsensgade 6
9850 Hirtshals
Tlf: 96 24 10 00

Strandfogedgården (3)
Langelinie 2, Rubjerg
9480 Løkken
Tlf: 98 96 01 60
Tlf.: 96 24 10 50
www.rubjergknude.dk

Bunkermuseet (6)
Fyret
9850 Hirtshals
Tlf.: 96 24 10 00
Tornby Strand v/det gamle
Skudehandlerpakhus (7)
Strandvejen, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf: 96 24 10 50

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

