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På 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 muse-
umsdirektør 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  Stidsing 
Hansen atter taget roret inden for ny-

ere tid og formidling efter sin barsel, 
hvorfor hendes vikar  Christian  Støve 
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.
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af Mogens Thøgersen | museumsdirektør og leder af Historisk Arkiv, VHM

Som en del af museets jubilæumsud-
stilling er der udstillet nogle af Hjør-
rings 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 begyndel-
sen af 1842 og hed ”Den jydske Bor-
ger- og Bondeven”. Den blev udgivet 
af bogtrykker P. Konnerup, som i føl-
ge 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 Køben-
havn, og der var tydeligvis problemer 
med at få etableret trykkeriet, så først 
fra nr. 3, som udkom i slutningen af 
marts, kom der nogenlunde regelmæs-
sig udgivelse hver uge. Der er ikke tale VH
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om en avis i moderne forstand, men 
”Et Ugeblad af almeninteressant Ind-
hold”, som undertitlen lyder. Det dæk-
ker over artikler og småstykker af me-
get forskellig art, sakset andre steder 
fra. Fra begyndelsen loves der dog ny-
hedsstof, og ganske snart kom bladet 
til at indeholde annoncer, læserbreve 
og stof af lokale forfattere. 
Bladet blev trykt på en bogtrykpres-
se, 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 frem-
hæves, 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 

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

en ejendom på Børsen ”omtrent midt imel-
lem 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 

De eneste i verden?
-om Hjørrings første aviser

”Hovedet” af Hjørrings allerførste avis.

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

Hvert nummer 
af ”Den jyd-

ske Borger- og 
Bonde ven” 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 skøn-
litteratur, oftest 

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

på bogtrykpressen. I udstillingen fin-
des også to eksemplarer af Amtstiden-
de fra marts 1843, som også er meget 
sjældne og måske også unikke, idet 
Amtstidende ellers først findes bevaret 
fra januar 1845 og frem. 
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Engang i juli kom der en henvendel-
se til museet fra en lille landejen-

dom i Hjørrings østlige udkant. Fami-
lien 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 sty-
re 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 køre-
stolen 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 anskaf-
fet i 1947, og den så da også ældre 
ud end som så. Af et skilt fremgik, at 
den var fremstillet af ”Meyland-Smith”, 
og Chris tian gav sig til at grave i sa-
gen. 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. egnsudvik-
lingsstøtte gjorde, at dette var et for-

af Peter Gravers Nielsen | registrator, VHM

delagtigt valg. Senere er virksomhe-
den så flyttet til Hjørring og ligger i dag 
på Mads Clausens Vej i den østlige del 
af byen. Det havde vi ikke ventet, og 
Chris tian 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 be-
varet 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 her-
med er rykket helt op i baghjulet på sit 
afkom, den gamle, trehjulede cykelstol, 
som nu er i tryg forvaring på museets 
magasin. 

Opslag i årgang 
1843/44 af ”Den 
jydske Borger- 
og Bondeven”. 
Der kommer dog 
næppe numre i 
1844, da udgivel-
sen tilsyneladende 
slutter med nr. 35 
i december 1843. 
Formentlig er der 
tale om det eneste 
eksisterende ek-
semplar 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, man-
geårige redaktør 
Camillo Bruun 
nu har overtaget 
begge aviser og 
tilsyneladende 
forestiller sig, at 
begge fremover 
skal udgives side-
løbende. 

 Cykelstolen, der blev  indhentet



Nu er den første sæson for bjesk-
lauget ved Hirtshals Museum ved 

at lakke mod enden, og det har be-
stemt 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 Natursty-
relsen, 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 be-
stemt også sammenhængen med det 
kulturhistoriske omkring Signe Hansen 
og bjesken på Hirtshals Museum fand-
tes væsentlig. 
Som beskrevet i VHMnyt nr. 31 blev der 
holdt informationsmøde vedr. oprettel-
sen af bjesklauget lørdag den 10. maj, 

BJESKLAUGET 
ved Hirtshals Museum 

– året der gik

af Chrestina Dahl | historiker, VHM

og jeg var spændt på at se, hvor mange 
der ville dukke op. Vi måtte have alle de 
ekstra stole hevet frem, for bjeskudstil-
lingen var fyldt med interesserede gæ-
ster. 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 væ-
ret fantastisk at opleve, at nogen lige 
har kigget indenom med porse, røllike, 
gul snerre og agermåne til os på mu-
seet!
Den første fælles tur stod på formidling 
om forskellige klitplanter i Tornby. Her 
så vi på klitrose, gul snerre, røllike, peri-
kum, tormentil og enebær. Det var me-
ningen, at vi på denne dag også skul-
le have høstet perikum og evt. røllike, 
men desværre var hele området blevet 
slået ned kort tid forinden, så det blev 
udelukkende en formidlingstur. På tu-
ren ud efter lyng ved Kjul i august må-
ned samlede vi sammen, så de frem-
mødte havde lidt at eksperimentere 

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 stør-
ste havtornekrat ved Strandfogedgår-
den 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 arran-
gement. 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 hav-
de vi høstet havtorn både til 

medlemmernes private for-
brug samt til museets fryser. 

Vi puttede høsten i fryseren på Strand-
fogedgården, så jeg senere kunne tage 
derud og få raslet de frosne bær af gre-
nene og pakke dem om til fryseren på 
Hirtshals Museum.
Den sidste fælles udflugt var ikke en 
plantetur i Hirtshalsområdet, men deri-
mod en rundvisning, som vi havde be-
stilt på Spritfabrikkerne i Aalborg. Her 
blev vi vist rundt på hele fabrikken og 
fik et indblik i en noget større produk-
tion, 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 indle-
verer planter til museet, dem, som del-
tager i vores fælles ture, og dem, som 
kommer med tips om, hvor vi kan finde 
nye jagtmarker til de forskellige plante-
arter. 

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

Denne kalv 
ville lige hen 

og se, hvad vi 
lavede. 

Der høstes hav-
torn i Rubjerg i 
det dejligste vejr.

Fotos: Inger MortensenVH
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skulle flytte. De inviterede mig derfor 
på besøg, for det kunne jo være, at der 
gemte sig nogle ting i laden eller på lof-
tet, som museet kunne være interesse-
ret i – og det var der bestemt. Bl.a. den 
spændende kørestol, som der kan læ-
ses mere om i dette nummer af VHM-
nyt, men også flere protokoller fra en 
tidl. købmand i Østergade blev hjemta-
get til arkivet. 
Ja, det har bestemt været en spæn-
dende tid her på VHM. Jeg er blevet en 
hel del erfaringer rigere, både på det 
faglige og på det personlige plan. Jeg 
har mødt utrolig stor åbenhed overalt, 
hvor jeg har været på museet. Dette 
gælder også for de samarbejdspartne-
re og andre museer, som jeg har væ-
ret i kontakt med, når der var forskel-
lige forespørgsler og opgaver. Tiden på 
VHM har i høj grad bekræftet, at arbej-
det med museumsområdet var det rig-
tige valg.  VH
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I strålende solskinsvejr foregik Rain-
bow BunkerLove Festival i Hirtshals i år 
den 6. juli, hvor Vendsyssel Historiske 
Museum fungerede som samarbejds-
partner. 
Festivalen blev åbnet af tidligere rektor 
på Det Kongelige Danske Kunstaka-
demi Else Marie Bukdahl, og derefter 
kunne publikum gå rundt i bunkerland-
skabet og finde de mange kunstople-
velser skabt af BunkerLoves kunstne-
re, musikere og dansere. Desuden bød 
Vendsyssel Historiske Museum på tre 
guidede ture i det kunstnerisk transfor-
merede bunkeranlæg. 
En af de første transformerede bunkere 
på turen var en radarbunker, hvori musi-
ker Dominik Blasko spillede klaverkon-
cert. Turen gik derfra til Marit Benthe 

Norheims og Sigrid Norheim Ørntofts 
fortolkning af historien om Ruth. Ruth 
oplevede nazi-regimets ondskab på 
første hånd som datter af en tysk politi-
betjent. Marit Benthe Norheim besatte 
bunkerens indre med en galionsfigur og 
en film om Ruth som en del af hendes 
Life-Boats-projekt. Oven på bunkeren 
dansede  Sigrid Norheim Ørntoft “Alt 
det jeg ville var jo bare at danse”, en 
fortolkning af Ruths mistede barndom.
Meile Sposmanytes kraftfulde lydin-
stallation fra 2013 - 111 Buddhas - kun-
ne igen opleves i en ammunitionsbun-
ker, og på græsplænen ved den gamle 
fyrmesterbolig skabte Anja Korsgaard 
et (u)skyldstræ, hvor bærere af skyld 
kunne »hænge æblet tilbage« i form af 
bunkerbetonfyldte hjerteæbler.VH
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Hvis man gik ned på stranden ved fo-
den af bunkeranlægget, kunne man gå 
Den Ekstra Mil med Inge Tranters værk, 
som er skabt i samarbejde med publi-
kum på workshops. Deltagerne skaber 
budskaber om fred og forsoning på så-
lerne af aflagte militærstøvler, som så 
bliver trådt ind i sandet på strandene 
omkring festivalerne.
Herudover havde også Peter Max- 
Jakobsen skabt et værk, nemlig Kro-
nometer, ligesom Cathrine Ertmann 
vendte verden udenfor en bunker på 
hovedet med værket Landet udenfor 
med et Camera Obscura i kæmpefor-
mat. Peter og Cathrines værker blev 
stående og kunne opleves indtil den 
17. august. 

Min tid som barselsvikar  
i formidling og nyere tids  afdeling 

af Christian Støve | Historiestuderende, Aalborg Universitet

Først en kort præsentation af mig 
selv. Jeg hedder Christian Støve 

og er 27 år gammel, født og opvokset 
i Hjørring. Jeg begyndte i 2009 på hi-
storiestudiet i Aalborg, og efterhånden 
skulle jeg så tage stilling til, i hvilken ret-
ning jeg ville med faget. Det blev muse-
umsverdenen, der lokkede mest. Som 
kandidatstuderende i historie og kultur-
formidling lærer man bl.a. om, hvordan 
det danske museumslandskab funge-
rer som kulturinstitution, men hvordan 
ser det ud i ”virkeligheden”? Det fik jeg 
heldigvis mulighed for at finde ud af, da 
jeg sidste efterår begyndte i praktik på 
VHM hos Signe Stidsing Hansen i ny-
ere tids afdeling. 
Det var utrolig spændende for første 
gang rigtig at opleve et museum inde-
fra og lære om de forskellige praksis-
ser, som en museumsinspektør arbej-
der med til daglig. Jeg fik under min 

praktik en god føling med mange typer 
af arbejdsområder. Særligt i forbindel-
se med jubilæumsudstillingen Skatte-
kisten, hvor både arkivets samlinger 
blev finkæmmet for materiale, og gen-
stande skulle hentes frem fra magasi-
nerne. Det var også en stor fornøjelse 
at hjælpe til med at bygge udstillingen 
op og følge processen, indtil det hele 
stod færdigt. Jeg blev efter min prak-
tikperiode tilbudt at vikariere under Sig-
nes barsel i perioden februar – august. 
Det var med lige dele spænding og 
nervøsitet, at jeg lod mit speciale ud-
skyde for i stedet at tage museums-
handskerne på. Signe havde forberedt 
mange aktiviteter, så jeg havde fra start 
en god arbejdsplan at arbejde ud fra. 
Her følger en lille beretning fra min tid 
som barselsvikar: 
I foråret var der fuld gang i museets ju-
bilæumsaktiviteter, bl.a. med omvisnin-

ger i jubilæumsudstillingen 
Skattekisten og fejringen af 
arkivets 50 års jubilæum. I 
maj ankom så vandreud-
stillingen »Grundtvig på 
Prærien«, en udstilling om 
danske indvandrermiljøer 
i USA, som skulle opsæt-
tes i Sindal gl. præstegård. 
Derpå gik det i pendulfart 
fra magasinet på Fanøvej 
til museumshaven for der-
efter at flytte de tunge ud-
stillingskasser ind i lokalet 
og få sat det hele på plads. 
Dermed blev endnu en er-
faring gjort: museumsar-
bejde er også flyttearbej-
de! Udstillingen åbnede 
den 22. maj i dejligt sol-
skinsvejr.  
I juli havde jeg et fint sam-
arbejde med tidligere byrådsmedlem 
Kurt Mikkelsen, som foreslog at lave 
nogle fælles omvisninger i det nye og 
det gl. rådhus. Der blev i den anledning 
lavet en miniudstilling i det gl. rådhus, 
hvor meget af det tidl. rådhusinventar 
blev vist frem i huset. Der er gennem ti-
den indkommet en hel del ting og sager 
fra borgmesterkontoret til VHM, så der 
var heldigvis rigeligt med genstande 
at finde frem, som kunne bidrage med 
mange gode historier. Interessen for 
omvisningerne viste sig at være stor. 
I august fik museet besøg af en kine-
sisk gymnasieklasse, der har et sam-
arbejde med handelsskolen, hvor man 
skiftes til at besøge hinandens byer. 
Jeg tog dem derfor med på byvan-
dring, hvilket var en sjov oplevelse, idet 
næsten hver en bygning, vi kom forbi, 
blev fotograferet. 
I sommers fik jeg en interessant hen-
vendelse fra et ældre ægtepar, der 

Rådhusomvisning i det gamle rådhus.

Opsætningen af Grundtvig på prærien.

Kinesiske gæster i museumshaven
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I 1977 blev der midlertidigt ansat en hi-
storiker ved arkivet på Vendsyssel Hi-
storiske Museum til et projekt med ind-
samling af foreningsarkiver. Personen, 
der blev ansat kom fra Sjælland og 
blev i hverdagene installeret på et væ-
relse i Museumsgade 3 sammen med 
en gruppe militærnægtere, mens han 
i weekenderne tog hjem til sin fami-
lie i Kalundborg. Da projektet sluttede 

Farvel til 
Mogens Thøgersen

af Helle Thrane | arkivar, Historisk Arkiv, 
og Bente Iversen | administrativ leder, VHM

et par år senere, havde han med sine 
ideer og sin entusiasme gjort sig uund-
værlig og blev ansat som leder af arki-
vet 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. Hi-
storisk Arkiv i dag er noget helt andet 
end det arkiv, Mogens i sin tid overtog. 

Mogens Thøgersen i 1983, 
begravet i arkivalier og sager – 
som vi også kender ham i dag!

Samlingerne er vokset næsten eksplo-
sionsagtig – ikke mindst som resultat 
af de mange beskæftigelsesprojekter, 
Mogens i årenes løb har sat i værk på 
arkivet. Der er blevet indsamlet arki-
valier, fotos, erindringer og interviews 
fra utallige foreninger, erhvervsdriven-
de og privatpersoner samt fra udvalg-
te 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 star-
ten blev samlingerne opbevaret i for-
bindelse med arkivet i Museumsga-
de, 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 arkæo-
logien 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, teg-
ninger, kort, film m.m. skulle kunne 
fungere uden edb. Det gjorde det ind-
til midten af 1980’erne, hvor Mogens 
sammen med især Asbjørn Hellum fra 
arkivet i Vejle, var primus motor i udvik-
lingen af Arkibas, et edb-system til ar-
kivregistrering. 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 orga-
nisationer og interesseområder har 
Mogens været særdeles aktiv (LANA, 

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 1988 var edb stadig nyt i arkiv-
verdenen. Mogens Thøgersen var 
med til at udvikle Arkibas, et edb-
system til arkivregistrening.
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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 materia-
ler, som er i stor fare for at 
blive nedbrudt, har vi læn-
ge haft et ønske om at få 
samlingen digitaliseret, og 

hermed bevaret for efter-
tiden. 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 pri-
sen imidlertid til et niveau, 
hvor vi ikke kunne være 
med. Vores smalfilm ligger 

derfor stadig og venter på 
at blive digitaliseret. Vi har 
ikke mulighed for at gøre 
det selv, da det kræver no-
get meget kostbart udstyr. 
Anderledes ser det hel-
digvis ud for videofilme-
ne, i hvert fald VHS-bån-
dene, som udgør langt 
den største del af samlin-

gen. Hertil kræves blot en 
VHS-afspiller og et com-
puterprogram beregnet til 
formålet. Det har vi nu fået 
anskaffet, og digitaliserin-
gen 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.

En særlig tak…
En stor tak til Beredskabs-
styrelsen for overskudsma-
teriel i forbindelse med ud-
flytningen fra Hvidegård, 
samt velvillig assistance til 
forskellige praktiske opga-
ver i forbindelse med sæ-
sonen 2014 på Bunkermu-
seet Hirtshals. Endvidere 
tak for hjælpen til Jan og 
folkene fra Materiel gården 
Hirtshals, specielt i forbin-
delse med sikringen af de 
åbne kanonstillinger.

Projektafslutning
Projektet, som naturvej-
leder Jakob Kofoed har 
været en del af, ophører 
pr. 31.12.2014. Jakob har 
i per ioden hovedsageligt 
været tilknyttet formidlin-
gen på Strandfogedgår-
den i Rubjerg og har lige-
ledes haft formidling på 
Landskabs- og Landbrugs-
museet i Mosbjerg. Muse-
et takker for et godt sam-
arbejde.

Afskedsreception
I anledning af at Vendsys-
sel Historiske Museums di-
rektør og Historisk Arkivs 
leder Mogens Thøgersen 
fratræder sin stilling ved 
udgangen af januar 2015, 
holder museet en uformel 
afskedsreception fredag 
den 30. januar kl. 12.30-
15.30 i Det Gamle Rådhus, 
Torvet 6, 9800 Hjørring. 
Alle er velkomne.

SLA, LFF m.fl.) – som medlem af besty-
relser og div. arbejdsgrupper. Det har 
haft stor betydning for arkivet i Hjør-
ring, idet nye ideer og tendenser i ar-
kivverdenen har nået arkivet i Hjørring 
med det samme – ja, ofte også er kom-
met fra Hjørring til resten af arkivverde-
nen. Geografisk befinder Hjørring sig 
nok i ”udkantsdanmark”, men Mogens’ 
store aktivitetsniveau inden for arkiv-
verdenen har betydet, at Historisk Ar-
kiv altid har haft både ører og stemme 
der, hvor tingene sker.
Når Mogens stopper den 31. januar 
som leder af Historisk Arkiv, er det der-
for et yderst veldrevet arkiv, han efter-
lader, til glæde for de mange menne-
sker, som dagligt bruger arkivets store 
samlinger og den viden, samlingerne 
indeholder.
I 1997 overtog Mogens Thøgersen 
pos ten som direktør på Vendsyssel Hi-
storiske Museum efter Palle Friis.
Som direktør har Mogens Thøgersen 
været primus motor i mange projekter. 
Særligt skal nævnes anskaffelsen og 
indretningen af museets nuværende 

magasin på Fanøvej, hvor størstedelen 
af museets mange genstande og arki-
valier 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, hvil-
ket bevirkede, at EU-projekter blev en 
realitet ikke blot på Strandfoged gården  
i Rubjerg, men også på museet i Hirts-
hals, 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 samarbejdsre-
lationer på tværs af kommuneskel.  Der 
er også blevet tid til at lave tværfag-
ligt arbejde med museerne i Nordjyl-
land i Museumsrådet for Nordjyllands 
Amt, senere afløst af KulturarvNord og 
Nordjyske Museers Udviklingsråd. De 
to sidstnævnte bliver nu fra 2015 for-
enet i én enhed.
Et engageret arbejde for det nordjyske 
har Mogens desuden lagt i bestyrelsen 
for Bevaringscenter Nordjylland. 
Lokalområdets bygnings- og land-
skabskultur har Mogens ligeledes ud-
vist stor interesse for som bestyrelses-
medlem i FBL.
Som en fast del af de årlige Høst- og 
Kartoffeldage i Mosbjerg har Mogens 
altid været klar til at byde gæsterne vel-
kommen og serviceret med informati-
on og uddeling af programmer.
I bybilledet er Mogens Thøgersen ble-
vet kendt og skattet for sine mange 
guidede ture.

Ganske vist træder Mogens Thøger-
sen nu tilbage fra sine poster, men 

mon dog ikke vi alle tør håbe på også 
fremover at få gavn af hans viden og 
erfaring? 

Mogens Thøgersen ved Historisk Arkivs 25-
års jubilæum i 1989. Samme år modtog han 
en hæderspris fra arkivforeningen SLA, for 
hans store arbejde med at udvikle Arkibas.



VHMudstillingssteder

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

Vendsyssel Historiske Museum (1)
Museumsgade 3
9800 Hjørring
Tlf:  96 24 10 50  
E-mail: vhm@vhm.dk

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

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

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

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

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 
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