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intergækker og påskeliljer blomstrer flot op i museumshaven, nu
hvor den milde vinter er gået i hi.
Foråret har for længst meldt sin
ankomst, og Vendsyssel Historiske Museum
er ved at gøre klar til masser af spændende
nye sommeraktiviteter rundt om på vores seks
udstillingssteder. I dette nummer af VHMnyt, blad nr. 37, kan du læse om havelauget
i Mosbjerg. Der er nyt fra kommunearkivet.
Gode historier fra arkivets gemmer samt en
historie fra bunkerregistreringen. Som noget
ekstra i dette nr. vil der være en lille opsamling af årsberetningerne 2013-2014-2015, der
ikke kom med i seneste udgave af museets
årbog Vendsyssel Nu og Da, hvor museumsdirektør John Rendboe i en kalejdoskopisk
gennemgang vil opridse de større begivenheder i de forgange år. Rigtig god fornøjelse
med bladet og ikke mindst god sommer.
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og udkommer 3 gange årligt. Indlæg til næste nummer af VHMnyt skal være redaktionen i hænde senest den 1. juli 2016 og indsendes via e-mail som
word-dokument til cst@vhm.dk. Billeder vedhæftes
separat. 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: Fotografisk genskabelse af Harald SlottMøllers ’Primavera’ fra 1901. Foto: Bjarne Skov,
Michael Jensen og Frederik Rømming.
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Kalejdoskop:
2013,
2014
& 2015

Museumsdirektøren
laver nedslag over de
sidste tre års begiven
heder på VHM.

år dette skrives, står solen højt på
N
himlen, fuglene synger, og foråret er
på vej. Det betyder også, at museets trav-

forøgelse for vores samfund.
Den viden, som akkumuleres,
den værdi, der skabes, er et
af de bedste argumenter for
at flytte til Sindal, Løkken,
Hirtshals, Hjørring eller Vrå.
Det har Realdania påvist
for mange år siden i en større analyse. Samtidig bliver
VHM en vidensinstitution,
som kan samarbejde med
såvel kommune som andre
i en konstruktiv ånd for at
skabe en bedre fælles fremtid.
Det er vores formål. VHM
er en videnbaseret serviceorganisation. Og vi er en stor
forskningsenhed, med mange
universitetsuddannede, der
nu samles med jævne mellemrum i Akademisk Forum.
Til gavn for omverdenen.
Årene haster forbi på
museet, udstillinger, udgravninger, aktiviteter og meget
andet godt bliver formidlet
til publikum. Her følger et
let kommenteret billedkalejdoskop over de seneste år:

leste tid står for døren. Arrangementer
af alle typer kan nydes i løbet af sommeren. VHM favner bredt, med alt lige fra
det gamle museumscentrum i Hjørring,
Strandfogedgården i Rubjerg med den
enestående historie om naturens kræfter
og deres betydning for mennesket, der
skal bo der, Hirtshals Museum – som
fortæller historier fra byen og historien
om havnen, Bunkermuseet kort derfra,
som med sine mange udgravede bunkere
giver chancen for et indblik i et af verdens
største byggeprojekter, Atlantvolden.
Mosbjerg med sit landskab, der viser
Vendsyssel fra den bedste side. Mulighederne er mange, oplevelserne utallige. Men det kræver også viden. Det er
skønt, at museet har fået en inspektør i
gang med at skrive en Ph.d., netop om
Atlantvolden. Det er skønt, at vi har ansat
en Ph.d., som leder af arkæologien. For
VHM’s fornemste pligt er at udbrede
kendskabet til Vendsyssels rige kulturarv.
Og mere til. Vi skal bringe den i spil med
samfundet. Når vores arkæologer graver,
er det ikke for at lægge hindringer i vejen
for bygherre, det er for at grave viden op,
en viden, som er en betragtelig værdi-
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af John Rendboe
museumsdirektør

VHMnyt

2014
2014 stod i jubilæernes
tegn. Selve VHM fyldte
125 år, en anseelig alder
for et museum. Vi er det 8.
ældste i landet. Også vores arkiv, Historisk Arkiv,
havde en smuk rund fødselsdag, 50 år. Helt logisk
var årets jubilæumsudstilling med 125 historier, et
for hvert år, museets store
satsning.

Der var langt igen, og minerne lidt betænkelige hos
museumsinspektør Signe Stidsing Hansen og arbejdsfæller, der betragter de mange genstande – i papæsker.

2013
Udstillingen om livet i 1960’erne var årets store
særudstilling. En dejlig lille sag, hvor publikum
fik mulighed for at røre en lang række genstande.
Den slags gør en udstilling mere levende, næsten
sansebåren.
På fotoet øverst ses Bjarne og Steen arbejde
med opstillingen i køkkenet. Til venstre historiker Lise Jørgensen, som ses ved åbningen 1.
november, var tovholder på udstillingen.
Blandt årets mange spændende
fund var der et enkelt, som skilte
sig ud: Kranierne fra Svennum,
som snart blev til Svennum Offermose. Her er VHM muligvis
kommet på sporet af et af de mest
spændende oldtidslevn i nyere tid.
Der blev fundet i alt 6 kranier. En
historie, VHM skulle vende tilbage til. Historien var blandt de helt
store i 2013 og kom i landsdækkende medier.

Til højre ses de to samme i behagelig
snak ved åbningen af udstillingen. Rummene er malet. Genstande er sat op, tekst
og foto er afstemt. Arbejdet er færdigt.
Mange måneders knokkel for en utrolig
masse mennesker er slut. Sådan er det
at lave udstilling. Og her på VHM er vi
heldige. Ingen har bedre udstillingsmedarbejdere end os.

Udstillinger kræver helt enorme forberedelser. Den usynlige del, forskningen,
har vi ikke friske fotos fra, men her ses
Bjarne Skov og Christian Støve i fuld
gang med den store tekniske opbygning.
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2015

Samme sted, nogle måneder senere,
fortæller museumsinspektør Sidsel
Wåhlin ved et arrangement om Kvinders Valgret. Det klassiske foredrag er
stadig en af de bedste formidlingsformer. Den menneskelige kontakt gør
det nærværende og relevant. En dejlig
måde at formidle sin viden på.

af Karin Maegaard
museumsforeningen

Allerede inden 2014 var slut, havde
museets mangeårige direktør, Mogens Thøgersen, bebudet sin afsked
i begyndelsen af 2015. Mogens kom
til VHM tilbage i 1977, var arkivleder
fra 1980 og direktør for hele institutionen 1997 – 2015.
Her er det VHM’s formand, Ove
Jacobsen, der takker Mogens ved den
meget velbesøgte reception på det
gamle rådhus.

Havelauget
Siden 1980’erne har der været forskellige laug
tilknyttet museet, langt de fleste til afdelingen i
Mosbjerg. Havelauget hører til blandt de yngre
laug, idet det først er kommet i gang i 1990erne.
et var Ajs Dam fra museumsforeninD
gen og Ove Lund fra Sindal som var
primus motor for at få arbejdet i gang.

I april 2015 tiltrådte undertegnede
VHM som stedets nye direktør. Nr.
6 i rækken siden 1889. Og den første
der aldrig har haft kontakt til grundlæggerfamilien Friis. I sandhed en
spændende udfordring, der fylder en
med glæde og ydmyghed. Lad os slå
fast, at VHM er et fantastisk museum,
med enestående samlinger og i særlig grad fremragende og engagerede
medarbejdere. Sammen skal vi ikke
blot holde æren i hævd, men yderligere løfte barren de kommende år. 

Her arbejder vi, snakker og drikker vores kaffe
og arbejder lidt mere.
Havelauget er tilknyttet husmandsste- Vi mødes kl.14 og kører
senest kl.17 derfra. Det er
det i Mosbjerg.
Husmandsstedet er fra 1914, og haven godt at vi er 8, for sommetider kan man ikke komsom er tilknyttet skal passe dertil.
Haven er en nyttehave, for her skulle me, og det er helt ok. Man
beboerne hente grøntsager til familiens kommer hvis man kan.
spisebord hele året.
Sæsonen starter med
Bagved mod vest ligger frugthaven, at jorden bearbejdes og
hvor man også hentede frugt til at sylte. der sås. Næste gang sætFrugthaven har været forsømt, men er nu tes udplantningsplanter i
langsomt i bedring.
jorden. Alt sammen efter
Havelauget består i dag af 8 frivillige, hvor varm jorden er. Og så
som mødes i urtehaven hver anden tirs- er det spændende at komdag i sommerhalvåret.
me 14 dage efter og se om
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der er kommet gang i det
hele. I løbet af sommeren
bor der folk i husmandsstedet. De har så mulighed
for at hente hvad de skal
bruge af salat og spinat,
radiser og ærter.
Til høstdagen har vi et
mindre salg af netop disse
afgrøder.
Sæsonen kulminerer med kartoffeldagen i
efterårsferien.
Men inden da har vi
været i gang i dagene
forinden. Det er et stort
arbejde at tage alle grøntsagerne op og gøre dem
klar til salg. De år hvor
det har regnet eller har
været iskoldt og blæsende,
da fortryder man at man
er med, men så bliver det
onsdag i efterårsferien og
så kommer der folk uanset
vejret.
Denne dag sælger vi
vores grøntsager. Og vores
grøntsager smager godt og
er dyrket uden kemi, og
måske er det derfor folk
så gerne vil købe dem. Og
det er dejligt. Vi sælger til
lave priser 5, 10, 15 og 20
kr., og når vi tæller kassen
sammen, så har vi faktisk
solgt for 8-9000 kr. Alle
pengene går til museet.
Og det er en stor glæde at
aflevere dem.
Efter kartoffeldagen skal
der ryddes op, og haven
ligger hen indtil det bliver
forår.
I lauget mødes vi så i en

af vintermånederne og planlægger næste
sæsons indkøb af frø og udplantningsplanter. I år har vi besluttet selv at lave de
små planter for at spare penge.
Og så venter vi ellers på, hvornår jorden
bliver varm nok til at putte frø i den.
Museet havde en havebog fra forrige
århundrede, og i den har vi kunnet læse
om grøntsagerne og hvorledes der skal
skiftes imellem jordstykkerne. Bogen blev
flittigt brugt de første år.
For et par år siden delte havelauget sig op i en mark-afdeling og en
have-afdeling.
Der var nemlig sket det at vi blev grebet af vores succes med at sælge grønt
sager, og derfor satte vi mange flere oppe
i marken.
Men arbejdet blev for stort for nogen
af os, så nu er vi nogen der kun arbejder
i haven.
Det betyder at markafdelingen mangler
hjælp indimellem.
Vi møder samtidig og drikker kaffe sammen og er alle sammen med i
havelauget.
Det er dejligt at arbejde i havelauget. Vi
kan alle lide at arbejde med jorden og få
noget ud af den.
Det giver også et fællesskab, og samtidig synes vi at vi gør noget for museet.
Museet kan vise en have frem, der passer til husmandsstedet og dets tid, og vi
tjener også en skilling til museet.
Jeg tror det gælder for alle laugene at
man er med fordi man gerne vil yde en
indsats for museet
Hvert år i februar måned inviterer
museet så alle laugene til en hyggelig
aften med foredrag og snak om de forskellige laugs arbejde. Her kræser man
for os med dejligt brød og pølse og
ost, og det er museets tak til de mange
laugs-medlemmer. Vi er mere end 50 der
mødes. 
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Hvis du har fået lyst til
at arbejde sammen
med os, så kontakt
Gitte inde på museet
på 9624 1050 eller Jens
Jørgen på 3033 2226.
Havelaugets medlem
mer er Hans Neder
gaard, Jens Jørgen og
Tove Jensen, Birthe og
Georg Grønbæk, Kurt
og Inger Thomsen og
Karin Maegaard.
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af Mogens Thøgersen
tidl. museumsdirektør, VHM

20/7 1833 til C.C. Nielsen fra svigersønnen Christian Chris
tensen og datteren E[lise] M[arie] Christensen i Arendal (uddrag – dette stykke skrevet af Chr. Christensen)
Gode Fader!
Næst at takke Dem og alle Deres for Eders Godhed mod os, har jeg den Glæde
at lade Dem vide, at vi kom hid til Arendal i Gaar Eftermiddag Kl. mellem 5
à 6 efter ved 30 Timmers Seillads. Vi vare Alle søesyge; Peter mindst, da han
kun kastede op ved 3 à 4 Gange, men kunde forresten spise og gaae oppe; Lise
derimod var mere syg, men jeg allermedst. – Vi, Lise og jeg, synes, at vi endnu
seiler, men for øvrigt befinde vi os vel ...
[Det unge par er netop blevet gift den 13. juli og på vej til deres
fremtidige hjem i Norge. Peter er en ældre bror til Lise, næstældste søn af C.C. Nielsen]
4/6 1834 til C.C. Nielsen fra datteren Amalie i Arendal
Kjere Fader!
Det er Dem vel bekjendt ved Thomas, at vi ere komne lykkelig og vel
her over; paa Turen var jeg noget syg og kastede nogle Gange op; men jeg er nu
fuldkommen rask. Jeg finder mig meget vel fornøiet herovre, og jeg har gjort
lidt Bekjendtskab. De maae undskylde min daarlige Skrift; men jeg kan ikke
faae min Pen skaaren da Christensen ikke er Hjemme. – Deres lydige Datter
Amalie Nielsen
[Skrevet af 12-årige Amalie, som ledsaget af en den ældre bror
Thomas rejste til Arendal for at være til hjælp og selskab for
søsteren Elise (Lise) ved fødslen af dennes første barn]

Breve fra Norge
Breve sendt fra Norge til Danmark kaster lys over
hverdagen og livets gang for 200 år siden.
modtog Historisk
Ive,1980
Arkiv en lille samling breomkring 30, som alle var

noterede mig, at der var en del af brevene,
som kom fra Norge, og jeg antog, at det
var forretningsbreve omkring samhandel
stilet til Chresten Christi- med Norge.
ansen Nielsen (1780-1836),
I forbindelse med at jeg nu arbejdede
købmand i Hjørring og fra med en anden aflevering med relation
1816 ejer af Aastrup gods. til C.C. Nielsen (der er far til Christian
Jeg modtog i sin tid på arki- H. Nielsen og farfar til Jørgen H. Nielvets vegne afleveringen og sen, begge kendte som foregangsmænd i
10

8/12 1819 til C.C. Nielsen fra ungdomsvennen Grønnerup,
Holmestrand (uddrag)
...Saa gierne ieg ønsket at see mit Fødeland igien, maa ieg dog sige Dig, at
de Lidelser ieg har udstaaet paa Søen har indgydet mig saadan Skræk, at ieg
neppe mere foretager nogen Søereise til Danmark...
[Det vides ikke, om han nogen sinde så Vendsyssel igen. I de
foreliggende breve frem til C.C. Nielsens død i 1836 er der ikke
noget, der tyder på det]
14/3 1825 til C.C. Nielsen fra ungdomsvennen Grønnerup,
Holmestrand (uddrag)
... Men hør i Fortrolighed og under fire Øine, mig synes dog at Du nu kunde
indskrænke Dit Ægteskabs Giækkerie, og ikke – femtende Gang – paaføre Din
brave Huustru Bryderier, der, som Du har seet, kan have saa alvorlige Følger
baade for hende og Dig ...
[Skrevet efter fødslen af en dødfødt søn 29/1 1825 – barn nr. 14.
– C.C. Nielsens hustru, Ane Marie Henriksdatter, døde 14/11
1830 i forbindelse med fødslen af en dødfødt søn – barn nr. 18.
Ældste søn blev født 1/1 1809 – dvs. 18 graviditeter på ca. 22 år]
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1/8 1834 til C.C. Nielsen fra datteren Amalie i Arendal
(uddrag)
Kjere Fader!
Deres kjere Brev fra den 10de i forrige Maaned har jeg modtaget, og med
megen Fornøielse gjennemlæste jeg det, da jeg hørte, at de alle erre raske, og
at den lille Jørgen Høigaard havde været hjemme og faaet Faders den store
Pibe………….– Christensen har skaffet mig Claveer for en fjorten Dags Tid
siden, som jeg spiller paa hver Aften, naar jeg holder op med at sye, og jeg er
kommet efter alle mine Stykker. Jeg har rigtig nok ingen Noder; men jeg tænker snart jeg faar nogle. – Jeg syer hver Dag. Jeg læser nogle Lectier om Ugen
og skriver tilligemed. Nu maa jeg ende mit Brev, med mange Hilsener til alle
mine Sødskende og Bekjendtere men især hilses de fra deres lydige Datter
Amalie Nielsen
[Brevet er iflg. påskrift modtaget på Åstrup den 20/9 – det har
altså været mere end halvanden måned undervejs. Den lille Jørgen Høygaard er C.C. Nielsens barnebarn Jørgen H. Nielsen,
født den 1/12 1833, ældste søn til Chr. H. Nielsen. - Christensen er fætteren Christian Christensen, sagfører i Arendal, gift
med Amalies storesøster Elise (”Lise”). Her opholdt Amalie sig
som selskab for Lise efter fødslen af parrets første barn i juni
1834]
8/9 1834 til C.C. Nielsen fra ungdomsvennen Grønnerup,
Holmestrand (uddrag)
….Viid altsaa for det første, at den ondartede Cholera Sygdom ogsaa i Aar har
hærget i Norge. Frederiksstad (selve Byen har circa 2000 Indvaanere) har offret denne Sygdom omtrent 250 Mennesker; Sandeligen, et Forhold Historien
fremviser sieldne Sidestykker til.
Ogsaa i Frederikshald og Moss saavelsom i flere Landdistrikter viser Sygdommen sig, men ikke paa noget nær med den Voldsomhed.
En Jordrystelse der samtidig, nemlig den 3de
d.M. mellem kl. 8 og 9 om Aftenen har vist sig
Oslo
flere Steder, har ogsaa iaget gamle Kjæelinger
Skræk i Blodet. Dette Skiælv har imidlertid,
Holmestrand Moss
saavidt vides, ingen Skade afstedkommet, dog
Fredrikstad
hændte det her at et P[a]r Skorsteensmuure
Larvik
Frederikshald
revnede. At der fra saadanne overordentlige
(Halden)
Begivenheder udvandrer mange DommedagsØ. Risør
historier, vil du vist let giætte……..
Arendal
Kristianssand
Hjørring
/Åstrup
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Hjørrings historie), kom jeg i tanker om
den gamle aflevering.
Det var på sin vis en skuffelse, for brevene handlede ikke om skudehandel, men
var private breve fra familie, der fra før
adskillelsen i 1814 var bosat i Norge, og
fra en ungdomsven, der ligeledes havde
fået sin karriere i Norge.
Der er ikke noget epokegørende over
brevene på nogen måde; de fortæller blot
lidt om dagligdagen og livets gang – forbløffende summarisk, når man tager i
betragtning, at man meget sjældent eller
aldrig så hinanden, og at der var lang tid
mellem brevene.
Alligevel synes jeg, at de hen over 200
års afstand i deres kortfattethed beretter
om tiden og dagligdagen dengang.
Her gengives nogle uddrag af brevene,
som kan illustrere dette. De gengives
i deres originale form – og kan give en
fornemmelse af tidens sprog og stavning,
der egentlig ikke afviger meget fra vor tid
200 år senere.
Den lille samling breve omfatter ca.
30 stk., hvoraf halvdelen er fra Norge.
Jeg håber nu at kunne lokalisere andre
breve til C.C. Nielsen, og måske med
lidt held breve, der er gået den anden vej.
Det kræver bl.a. en gennemgang af dele
af Chr. H. Nielsens og Jørgen H. Nielsens store købmandsarkiv, der befinder
sig i Erhvervsarkivet, og som indeholder
en del private arkivalier, bl.a. fra C.C.
Nielsen.
Også i Historisk Arkiv har jeg fundet
yderligere materiale, som nu vil indgå i et
nyregistreret privatarkiv for C.C. Nielsen.
Ved et sjovt sammentræf var det første
stykke papir, som jeg den 12. januar i år
tog fat i til registrering, en kvittering for
C.C. Nielsens betaling for en række sukkervarer, udstedt den 12. januar 1816! 
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af Michael Johansen
arkivar, Hjørring Kommunearkiv

af Jens Gerstrøm
bunkergruppen

En historie fra
bunkerregistreringen

Registrering af
jordforureningsarkiver

Er bunkere mere end blot beton, beton og
mere beton? Nogle gange er det...

Hvordan arkiver giver oplysninger om
anden aktivitet.

S

ige for tiden er jeg i fuld gang med
L
at registrere Hjørring Kommunes
jordforureningsarkiv. Det er blevet til

iden 2009 har VHM
haft en lille gruppe af
frivillige, der arbejder på at
lave en digital registrering af
de ca. 500 bunkere i Hjørring
kommune.
Det er lige så kedeligt, som
det lyder – beton, beton og
mere beton.
Men en efterårsdag i 2014
ramte prikkepinden noget,
som ikke var beton, men
derimod et granathylster, der
målte 10,5 cm i diameter –
lige netop kaliberen på de 4
kanoner, som tyskerne havde
opstillet på stedet – 10. batteri i Hirtshals.
14

Efter aftale med Fyrfondens formand
kom granathylstret med til VHM og blev
registreret med nummeret 00604X00001
og nok så vigtigt anbragt på mit skrivebord – et granathylster er lidt af et trofæ
for en bunkernørd!
I bunden af hylsteret står der fire ting:
AFM – LOT3 – 105L – 1918.
Vi ved ikke hvad AFM og LOT3
betyder, men 105L er kaliberen i mm,
og 1918 er nok fremstillingsåret. Men
hvordan passer det med anvendelsen i
Anden Verdenskrig? Jo, det passer meget
fint. For kanonerne på 10. batteri var fra
Første Verdenskrig. Tyskerne havde taget
dem i Frankrig, og de havde nok også
taget ammunitionen med sig. 

i forbindelse med kortlægningen af
affaldsdepoterne i Hjørring Kommune.
Kortlægningen er primært skabt af primærkommunerne Hjørring Kommune,
Hirtshals Kommune, Løkken-Vrå Kommune og Sindal Kommune, altså de
kommuner, som i dag udgør Hjørring
Kommune.
Arkivet består af arkivalier, der afspejler
den kortlægning, som fandt sted fra 1982,
hvor kommunerne skulle kortlægge steder, hvor der var blevet deponeret kemikalieaffald. En ny lov fra 1990 gjorde, at
olieaffaldsdepoter og gamle kommunale
lossepladser nu også var omfattet af loven.
15

Efterhånden som kommunerne fik kortlagt de forskellige typer affaldsdepoter,
begyndte man at se på andre
aktivitetstyper, som efterhånden også blev omfattet af
kortlægningen.
Så der er altså her tale om
et arkiv, som viser, at affaldsproblemet blev mere aktuelt
for samfundet fra 1980’erne.
Man begyndte at bekymre
sig om de problemer, som
affald påførte miljøet, specielt vores grundvand, vandløb, søer og havområder. Så
det, kortlægning skulle i
1980’erne og 1990’erne, var

Foto: Gl.
Hirtshalsvej
4, Osvald
Christiansens tidl.
købmandsforretning,
fotograf
Erik Christiansen,
2005.

Hjørring Kommunearkiv har
arkivalier, billeder, film, teg
ninger, kort m.m. fra perioden
1842 og frem til i dag. Vi dæk
ker alle sogne, der hører til den
nye Hjørring Kommune, samt
Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og
Hjørring Kommune fra perio
den 1970-2007.
Arkivalier, der i henhold til
arkivloven er tilgængelige
kan lånes til gennemsyn på
Historisk Arkivs læsesal, Muse
umsgade 2, Hjørring.
Mail:
kommunearkiv@hjoerring.dk
Tlf: 72 33 33 10.
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som i dag ikke længere eksisterer, og som
vi (arkiverne) ikke har oplysninger om.
Et eksempel på de oplysninger, som
findes i jordforureningsarkivet, er på
adressen Gl. Hirtshalsvej 4, Vidstrup.
Ejendommen er opført i 1926 af Osvald
Christiansen. Han etablerede sin købmandsforretning på adressen. I 1930
anlagde han et benzinudsalg i forbindelse med sin købmandshandel – en givtig
forretning, idet han oplyste til myndighederne, at han årligt solgte 40.000 –
50.000 liter benzin. Derudover fremgår
det, at han solgte korn og foderstoffer fra
ejendommen.
I 1966 besigtigede Hjørring Amts
vejudvalg benzinsalget. Man besluttede
ikke længere at give tilladelse til salg af
benzin. Det fremgår ikke direkte, hvorfor.
Men begrundelsen kan være standerens
placering i rabatten, tæt ved vejen, som
man vurderede ikke var hensigtsmæssig.
Osvald Christiansen havde tidligere fået
lov til at beholde sit benzinudsalg, men
nu gik det altså ikke længere. I 1966 blev
benzinsalget afhændet. Osvald Christiansen solgte huset i 1970.
Så brugere af arkiverne skal være
opmærksomme på, at de oplysninger,
som man søger, nogle gange dukker op
de mest overraskende steder. Laver man
en søgning i Arkiv.dk på eksempelvis den
ovennævnte købmand Osvald Christiansen, fremkommer oplysningerne ikke
nødvendigvis kun i et erhvervs-, fore
nings- eller personarkiv. Det kan faktisk
være, at historien viser sig at være i et
kommunalt forureningsarkiv. 

af Karin Maegaard
museumsforeningen

at bekæmpe forureningen.
Men på lokalhistorisk
niveau giver jordforureningsarkivet overraskende oplysninger om, hvilke aktiviteter
der har været på de steder,
som har været omfattet af
kortlægningen. Det drejer sig primært om mindre
købmandsforretninger med
benzinsalg, servicestationer,
autoværksteder, mindre snedkervirksomheder og landbrug. Ofte mindre erhverv,

HJÆLP os med at bringe
post ud i DIT NÆROMRÅDE
Vendsyssel Historiske Museum har brug
for din hjælp!

ngang var det postvæsnet der bragte
E
breve ud fra museet. Det stoppede
da posttaksterne blev så høje at museet

Inde i Hjørring By er det
spejderne der står for uddelingen. Så tjener de lidt penbrugte mere end 50.000 om året på ge til spejderne.
frimærker.
Det er 3 gange om året der
I stedet har museumsforeningens deles post ud, maj, august og
bestyrelse og nogle af museets folk i fri december, nemlig når VHMtiden kørt rundt med forsendelserne. nyt udkommer, og som oftest
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Kort & Godt
er der andre meddelelser
lagt i kuverten også. Desuden kommer museets årbog
Vendsyssel nu & da med i
decemberudgaven.
Vi har brug for nogle flere
folk til at hjælpe os uden for
Hjørring. Det drejer sig om:

Når man kender sit område tager det
som regel et par timer at køre rundt og
aflevere. Hvis det er et nyt område man
har fået, så tager det noget længere tid.
Derfor er det vigtigt at man har det samme område hele tiden.
Nu har jeg kørt i det samme område i
nogle år, og det er efterhånden blevet en
hyggelig tur at køre rundt til de samme
steder. Tilsyneladende bor museumsforeningens medlemmer på skønne, særlige
steder, for det er en fryd for øjet at komme rundt og aflevere. I begyndelsen var
det imidlertid svært, for jeg fandt ud af at
mange huse mangler nummer på huset,
og utallige mangler navn på postkassen.
Det betød at jeg ofte måtte ud at spørge
mig for. Jeg tager hatten af for postvæsnet
som kan finde ud af hvor vi bor.
Så kære medlemmer -kig lige med
fremmede øjne på jeres sted. Kan man få
øje på navn og nummer?
Hvis man sjældent kommer til Hjørring kan det også laves, så brevene kommer ud til dig og så deler du ud i dit
område. Det kræver bil eller god cykel.

· Hirtshals
· Tornby-Vidstrup
· Bjergby
· Sindal
· Mosbjerg
· Tolne-Vogn
· Lendum
· Løkken
· Lønstrup
· Tårs
· Harken
· Vrå
Man får besked en uge før
om at der snart er breve til
udbringning. Når man får
besked om at brevene er klar
tager man ind og henter sine
breve til ens område, og så
har man som regel en uge til
at bringe dem ud.

Hvis du vil hjælpe eller høre nærmere, så
ring til Gitte på 96 24 10 50 eller Karin
på 20 48 72 42.
Vi glæder os til at høre fra jer. 
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LEGETØJSUDSTILLING
GENÅBNET.

Onsdag den 23. marts åbnede første etape af Provstegården, nemlig den nyopsatte Legetøjsudstilling
på 1.- salen. Den hidtidige
legetøjsudstilling fra 1996
har nu fået et løft i form af
nye, farverige reoler, flere
genstande samt reviderede
udstillingstekster. Der er
også tilført en tidslinje over
det digitale legeunivers, som
præsenterer markante nedslagspunkter i den digitale
udvikling lige fra den første
spillekonsol fra 1975 til fænomenet ’Virtual Reality’ i
2016. Der er yderligere mulighed for at spille på en Atari 2600 samt Commodore 64
og genopleve nostalgien med
de nu over 30 år gamle spillekonsoller.

SÆSONÅBNINGER PÅ
STRANDFOGEDGÅRDEN OG PÅ BUNKERMUSEET.

I maj åbner de to af museets afdelinger, der kun har
åbent i sommersæsonen,
nemlig Strandfogedgården
i Rubjerg og Bunkermuseet
i Hirtshals. Sidstnævnte åbner tirsdag den 3. maj og har
åbent hver tirsdag – fredag
fra 10 til 16. Der finder ligeledes offentlige omvisninger sted på Bunkermuseet
fra mandag den 27. juni og
frem til august, hver man-

dag-torsdag kl. 14.00-15.30.
Prisen reguleres i år fra 40 til
50 kr. for voksne. Børn (til og
med 17 år) gratis. For øvrige
omvisningstider, se www.
vhm.dk.
Strandfogedgården
åbner
lørdag den 25. juni og frem
til august: tirsdag – søndag
kl. 11 – 17. Bliv klogere på
bl.a. Rubjerg Knude fyrs historie og naturen i området.
I café Knuden kan købes
forfriskninger. For yderligere
oplysninger se www.vhm.dk
eller hent museets aktivitetskalender i museumsbutikkerne på Strandfogedgården,
Hirtshals Museum eller museet i Hjørring.

KULTURNAT OG FARS
DAG PÅ VHM

Kulturnatten er tilbage i
museumshaven på VHM.
Sidste år var det holdet bag
Stygge Krumpen-dagene,
der stod for afholdelse af
forskellige aktiviteter. Dette
gode samarbejde fortsætter
igen i år, med spisning, middelaldertema og forskellige
former for underholdning. I
år kan der på grundlovsdag
og fars dag den 5. juni opleves veterantræf af både amerikanerbiler og ældre motorcykler i museumshaven, og
der vil blive mulighed for at
komme ud at køre i en rød
Ferrari-racer. Hold øje med
dagspressen for det endelige
program for begge
arrangementer.

FILM FRA MOSBJERG

Naturvejleder Jakob Kofoed Nielsen har redigeret to små
film fra Mosbjerg, der blev vist til laugsaftenen i januar måned. Filmene viser stemninger fra henholdsvis høstdagen og
kartoffeldagen i 2015. Disse er nu tilgængelige på museets
Youtube-kanal, hvor alle interesserede har mulighed for at se
de forskellige laug i aktion. Se dem og mange flere videoer på:
www.youtube.com/vhmdk

Høst- og
Jernalderdag
2015
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Kartoffeldag
2015

Vendsyssel Historiske Museum
1 museum
7 afdelinger
1000 OPLEVELSER!

udstillinger

Udstillinger
i hele
Vendsyssel

Hirtshals Museum

levende formidling
børneaktiviteter
by- og naturvandring

Landskabs- og
Landbrugsmuseet

Bunkermuseet
IS
AT G
GR GAN
AD

HIRTSHALS
TORNBY

Tornby Strand

HJØRRING

Vendsyssel Historiske
Museum

MOSBJERG

G
AD RAT
GA IS
NG

RUBJERG

Historisk Arkiv

Strandfogedgården
Vendsyssel Historiske Museum
Museumsgade 3
9800 Hjørring
96 24 10 50
vhm@vhm.dk

Historisk Arkiv
Museumsgade 2
9800 Hjørring
96 24 10 60
arkiv@vhm.dk

Strandfogedgården

Langelinie 2, Rubjerg
9480 Løkken
98 96 01 60 / 96 24 10 50
rubjergknude.dk

Landskabsog Landbrugsmuseet

Jerupvej 613, Mosbjerg
9870 Sindal
96 24 10 50

Hirtshals Museum

Sophus Thomsensgade 6
9850 Hirtshals
96 24 10 00

Tornby Strand v/det gamle
Skudehandlerpakhus
Strandvejen, Tornby
9850 Hirtshals
96 24 10 50

Bunkermuseet
Fyret
9850 Hirtshals
96 24 10 00
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Kig dagligt forbi vores meget
aktive Facebook-side, og se
billeder, arkivalier og genstande fra før og nu, få sjove
historier fra lokalområdet og
bliv opdateret omkring nye
spændende arrangementer
på VHM og Historisk Arkiv.

facebook.com/historiskarkiv
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Lille pige på Solbjerggård, Astrup, giver
lam sutteflaske, ukendt datering.

Mød HISTORISK ARKIV på FACEBOOK

