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an kommer ikke udenom det,
udstillinger er en kerneopgave for museerne. Og hvilken
opgave det er. Mens forfattere
af historiske bøger kan sidde og vente på
anmeldelser og oplagstal, så får de, der laver
udstillinger, umiddelbare reaktioner fra publikum fra den dag, hvor udstillingen åbner.
Til gengæld er udstillingen forgængelig. Eller
rettere, det bør den være. Nogle udstillinger
står i alt for mange år. Også hos os. Nu får
vi her i april en vidunderlig udstilling om
gårdmalerier i Provstegården, hvor vi gennem årtier havde interiørudstilling. Gårdmaleriudstillingen er betydelig og omfangsrig.
Niels Bendsen, mangeårig museumsinspektør
på VHM, har sat sin sagkundskab og lidenskab gennem mange år ind på dette projekt.
Vi glæder os meget til at præsentere den, men
lover samtidig, at den ikke vil stå så længe
som interiørudstillingen. Inden sommerferien
forventer vi at lave en udstilling mere: Vore
fantastiske guldfund fra de seneste år skal
udstilles. Indlysende at vi gør det, men det
har ikke været muligt, for vi har ikke haft råd
til at leve op til de nødvendige sikkerhedskrav.
Det har vi nu. Glæd jer!
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- John Rendboe, Museumsdirektør
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Hjørrings byhistorie
på udstilling
Den 31. marts 2018 er det 775 år siden, Hjørrings
ældst kendte købstadsprivilegier blev udstedt.
øbstadsjubilæer har der været flere af
K
gennem Hjørring bys historie, senest
i 1993, da byens privilegier rundede de

blandt andet med en helt ny
byhistorisk udstilling. Muset
har siden nedtagningen i
2013 af en ældre version af
en byhistorisk udstilling (som

750 år. De 775 år skal også fejres, og på
Vendsyssel Historiske Museum gør vi det
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åbnede i forbindelse med
netop byens 750 års jubilæum) stået uden en udstilling
om byens historie.
Det laver vi nu om på. I
byens ældst bevarede beboelseshus, den gamle provstegård fra 1700-årene, åbner
således til næste år en ny
udstilling om byens spænd
ende udvikling fra tiden før
byen blev by og frem til i dag.
Og det er en spændende
udvikling, byen har været
igennem: nævnes kan eksempelvis byens centrum, der
gennem tiden har flyttet sig
i takt med byudviklingen,
jernbanens komme til Vendsyssel og beslutningen om
at lade den gå via Hjørring
til Frederikshavn, for ikke at
tale om de tre endnu eksi-

sterende middelalderkirker, der ligger
med blot få hundrede meters afstand fra
hinanden.
På Vendsyssel Historiske Museum er vi
i fuld gang med at planlægge det faglige
indhold i udstillingen samt den grafiske
opsætning. Museets grafiker har forbudt
os at bruge ordet ”planche” og standardmål på 48x122 cm. Vi skal tænke nyt
og anderledes. Det bliver en anderledes
udstilling.
Torsdag den 23. februar 2017 inviterede Historisk Arkiv til Åbent Hus.
Hensigten var at byde folk indenfor til
en snak om, hvad indholdet i en kommende byhistorisk udstilling kunne være.
Vi har vores tanker her på museet, men
vi ved ikke alt og er derfor meget interesseret i at høre andres mening og historier.
Åbent-hus-arrangement var således det
første af slagsen i en hel række af tiltag i
løbet af 2017, der alle har det formål at
komme i dialog med jer borgere om byens
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historie, og hvad I finder interessant.
Og det var da også et åbent-hus-arrangement, der gav undertegnede og arkivar
Helle Thrane en masse ny viden. Vi hørte
om en stuepiges arbejde på Hotel Skandinavien, om bydrengens ærinder i borgerskabskvarteret Svanelunden. Vi hørte
også om dengang, det var helt naturligt,
at køer blev drevet gennem byen og ud på
markerne. Vi hørte om Hjørring Papirlagers historie. Hjørring Papirlager, der
i dag hedder Kontor og Papir og er en
af de få tilbageværende virksomheder i
Hjørring, der er mere end 100 år gammel.
Og vi hørte om meget, meget mere. Alt i
alt var det en rigtig udbytterig eftermiddag. Vi fik mange input og hørte om ting,
vi ikke selv havde haft i tankerne.
Derfor er jeg også meget glad for, at
vi har flere af den slags arrangementer
i vente. Foråret byder på både foredrag,
byvandringer og endnu et åbent-husarrangement (der dog vil være afholdt

efter udgivelsen af VHMnyt). Sommeren og efteråret
byder ligeledes på flere arrangementer, og jeg vil opfordre alle, der har lyst, til at
henvende sig til os og byde
ind med deres viden om og
interesse for byens historie.
På den måde håber jeg, at vi
sammen får skabt en byhistorisk udstilling, som alle kan
være tilfredse med. 

Hold øje med museets aktivitetskalenderen, hvad der findes af arrangementer ifm. videndeling om den byhistoriske
fortælling.
Kontakt arkivar Helle Thrane (ht@vhm.
dk, tlf.: 30 68 86 03), hvis du har ideer
til emner, som du synes skal med i en
byhistorisk udstilling.
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af Niels Bendsen
fhv. museumsinspektør, VHM

Gården på væggen
– en udstilling om
almuens malere.
Årets sommerudstilling på Vendsyssel Historiske
Museum viser eksempler på gårdmaleres kunnen og giver et kalejdoskopisk indtryk af de
mange tusinder af gårdmalerier, der gennem
årene er blevet malet.
1871 gik Jens Svend Chris
Ikonfirmationsforberedelse
tian Petersen fra Biersted til
i

at supplerer lønnen med tegninger af
folks gårde og huse. Det varede ikke
længe, før denne beskæftigelse blev til
et fuldtidsjob, og det hårde teglværksliv var en saga blot.
Jens blev snart kendt blandt folk
som ”Bierstedmaleren”. Han var den
første vendsysselske gårdmaler, og
snart gik turene ud over landsdelens
grænser til Himmerland og Thy.
Der kom flere gårdmalere til, ikke
alene fra Vendsyssel, men også fra
andre egne af Jylland. Disse malere,
som portrætterede folks gårde og
huse, var de første, der bragte den originale malerkunst ud til almuen. Deres
malerier har i mere end 100 år prydet
væggene i landboernes hjem til glæde
for gårdens ejer og ikke mindst for de
gæster, som man med stolthed viste
malerierne. 

Aabybro. Sognepræst Balthazar Christopher Bøggild
opdagede snart, at Jens havde
et stort talent for at tegne, så
stort endda, at han tilbød at
bekoste et akademistudium
for ham. Dette modsatte
faderen, der var skrædder
i Biersted, sig dog, da han
mente, at sønnen skulle have
en ordentlig uddannelse, som
han kunne leve af. Jens fik
ingen uddannelse og måtte
arbejde på teglværker rundt
om i Vendsyssel for at kunne
brødføde sig selv og sin familie. Men lysten til at tegne
havde han stadig, og omkring
1880 begyndte han så småt
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muligheden, valgte hun helt sikkert haven som det
fremtrædende i motivet. I dette tilfælde har der givet
været uenighed, og kompromiset blev to malerier.

Når gårdmaleren kom til en gård og tilbød at male
et portræt af gården, var det altid spændende, hvem
i husstanden der fik lov til at vælge motivet. Hvis
det var manden i huset, der skulle bestemme, blev
det som regel et motiv, der viste avlsbygningerne
i den mest fordelagtige vinkel. Men når konen fik

De to malerier af ”Ny Toftegård” er malet af ”Bierstedmaleren” i 1919.
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I takt med de stigende portopriser, begynder
Vendsyssel Historiske Museum fremover, stort
set udelukkende, kun at sende nyheder ud til
medlemmer og interesserede, via e-mail.
Derfor, hvis du fortsat vil modtage nyheder,
invitationer og gode tilbud, er det meget,
meget, meget vigtigt at du tilmelder dig
vores e-mail-liste. Dette gøres meget simpelt,
ved blot at sende en e-mail med dit navn,
din postadresse og din e-mail til:
nyhedsbrev@vhm.dk
John Rendboe

Museumsdirektør, VHM
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af Arne Kjeldsen
bunkergruppen

Den mystiske bunke i
Kettrup Bjerge
Efter købet af to sommerhuse i Kettrup Bjerge
mellem Løkken og Blokhus blev Arne Kjeldsen i
1990’erne fascineret af de mærkelige, halvskjulte
betonanlæg, der stritter op i landskabet langs
Vestkysten.

Arne
Kjeldsens
kanonbunker til 15
cm kanon,
Regelbau M
270.
Bunkergruppens
logo.

den kendskab til gode
U
tegninger over bunkere
gik jeg som en hobby i ”krig”
med minutiøst at opmåle og
optegne bygninger, veje, skel
og fikspunkter samt et dusin
bunkere i den centrale del af
Kettrup Bjerge. Jeg havde vist
taget skade af arbejdet - en
årrække som landinspektør i
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privat praksis og en smule som landmåler
ved Geodætisk Institut.
Det undrede mig, at de spredte betonanlæg kunne være så ens - vægge og
lofter i bunkerne var præcis 2,00 m og
døråbninger 60 eller 80 cm inden for en
centimeters nøjagtighed. For mig var det
lidt af en åbenbaring, da jeg fandt ud af,
at bunkerne i vid udstrækning var bygget som ”typehuse” eller på tysk ”Regel-

bau”. Iagttagelsen gjorde hobbyen med
at finde anlæggene nemmere. Min iver i
kortlægningen blev imidlertid dæmpet en
smule, da jeg forgæves gravede ind under
bunden af min septiktank for at finde
indgangen til en bunker. En ”indgang”,
som viste sig at være en massiv støttemur,
således som Bunkergruppen, en gruppe
af frivillige ved Vendsyssel Historiske
Museum (VHM), nemt kunne have fortalt mig. Men dem fik jeg først kontakt
med senere.
Bunkergruppen ved især Jens Gerstrøm
har i de senere år målrettet kæmpet for
at finde de omkring 500 bunkere, der
ligger i Hjørring Kommune fra Løkken til Tversted, herunder at få fastlagt
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placeringen af anlæggene
ved hjælp af GPS-udstyr.
Kortlægningen skal munde
ud i en samlet præsentation
på digitale kort med links til
en beskrivelse af de enkelte
anlæg. Primo 2017 omfatter
registreringen hen ved 450
bunkere, heraf omkring 50
anlæg i batteriet i Kettrup
Bjerge. Selv om batteriet i
Kettrup Bjerge ligger i Jammerbugt Kommune, er det
medtaget, fordi dette og det
tilsvarende batteri ved Furreby begge hører til ”Stützpunktgruppe Lökken”.

Opmåling
af mandskabsbunker,
Regelbau Fl
243 ”Kettrup”.
I baggrunden ildlederbunkeren,
Regelbau M
162a.

Bunkergruppen vidste, at
der var noget galt med den
gamle registrering af bunkerne i Kettrup Bjerge.
En af mine tegninger over
en mandskabsbunker med
to meter tykke vægge kom
imidlertid til at kaste lys over
sagen. Mandskabsbunkeren
stod slet ikke i nogen bunkerbog og havde ikke et rigtigt Regelbau-nummer.
Den var bare mystisk! At
min tegning lignede mandskabsdelen til et større anlæg
til en luftværnskanon, en
Regelbau Fl 243, plagede

os. Ifølge litteraturen skulle der være tre
Regelbau Fl 243, Schwere Flakstellung,
men mærkværdigvis ingen luftværnskanoner i Kettrup Bjerge. Derfor besluttede
vi at undersøge alle mandskabsbunkere
i området ved hjælp af prikkepinde,
landmålerstokke og opmåling for at få
helt styr på bunkernes rette identitet og
placering.
Det viser sig bl.a., at en del af bunkerne er byttet om i forhold til den gamle
registrering, og at der vitterligt er opført
tre mandskabsbunkere, som vi døbte
Regelbau Fl 243 ”Kettrup”, i stedet for
tre ”rigtige” Regelbau Fl 243. Det tog tre
måneder… 

Må vi få din historie?

Historisk Arkiv i Hjørring og resten af landets arkiver
opfordrer danskerne til at skrive deres egen historie til en fælles forståelse af Danmarks historie. Det
sker i samarbejde med Historier om Danmark.

Mandskabsbunker, Regelbau
Fl 243 ”Kettrup”.

Luftværnskanon,
Regelbau Fl 243.
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lle er en del af Danmarks historie.
A
Det behøver man ikke være borgmester, greve eller en del af modstandsbevæ-

Kampagnen hedder ”Giv
det videre” og er en landsdækkende erindringsindgelsen under 2. verdenskrig for at være. samlingskampagne. Fra den
Sådan lyder opfordringen fra Organisa- 1. marts og året ud er det
tionen Danske Arkiver (ODA) og Sam- muligt for alle danskere at
menslutningen af Danske Arkiver (SLA), bidrage med erindringer,
der sammen med Aarhus Stadsarkiv og historier og oplevelser, der
Historier om Danmark er gået sammen fortæller om deres liv og levom at indsamle danskernes historie.
ned i Danmark – og som til
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sammen kan skabe indsigt i,
hvordan Danmarks historie
har udfoldet og udviklet sig
de seneste 100 år.
Selve indsamlingen foregår
på givdetvidere2017.dk, hvor
man enten selv kan skrive sin
historie eller melde sig til
at blive indsamler af andres
historier, hvis nogen på den
ene eller anden måde ikke
selv vil eller kan skrive den.

Man kan også skrive sin historie ud fra
forskellige temaer som ”mor” i anledning
af mors dag eller ”ferie” i forbindelse med
sommerferien – ligesom skoleklasser
bliver opfordret til at anvende muligheden for at skrive og indsamle historier i
undervisningen.
Alle historier bliver ved årets udgang
videregivet til deres lokalhistoriske oprindelsessted, hvorefter lokalarkiverne sørger
for at bevare dem for fremtiden. 

Kort & Godt
FLOT BESØG TIL UDSTILLINGSÅBNING

Knap 200 gæster kiggede
indenfor på åbningsdagen
til museets store særudstilling ”Gården på væggen”.
Udstillingen, der kan ses
frem til søndag den 22. oktober, fortæller historien om
de gårdmalere, der i 18- og
1900-årene rejste rundt i
Vendsyssel for at tilbyde
gårdmændene et skilderi af
deres ejendom.

ARKÆOLOGI – OG
AFRAPPORTERINGEN

n del af
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De fleste kender arkæolog
erne gennem deres arbejde i
marken, når de trækker lange
søgegrøfter eller undersøger
stolpehuller og kogestensgruber. Men en meget vigtig
del af arkæologernes arbejde
foregår inde på museet ved
skrivebordet. Det er afrapporteringen – beretningsskrivningen – der sikrer dokumentationen af de berørte
fortidsminder for eftertiden.
Gennem vintermånederne
har en stor del af museets
arkæologer arbejdet intensivt på at få deres beretninger færdige – det er nemlig
et krav fra Slots- og Kulturstyrelsen, at beretningerne
er færdige indenfor en given
frist, og naturligvis skal de
leve op til et højt fagligt niveau. Derfor var det en glæde, da vi gik på påskeferie,
at hovedparten af museets

beretningsefterslæb var afviklet. Så er der plads til nye,
spændende projekter.

fælles ansøgning til Creative
Europe om midler til det
forestående samarbejde.

ATLANTVOLDEN

AFSKED MED SIGNE
STIDSING HANSEN

I VHMnyt nr. 38 blev der
bragt en artikel om VHMs
deltagelse ved den internationale konference i Caen,
Frankrig: Making the Atlantic Wall a meaningfull place
of remembrance, part of our
heritage. Egentlig var konferencen en del af dataindsamlingen i forbindelse med det
igangværende ph.d.-projekt
på VHM, men konferencen
har sidenhen udmøntet sig
i, at et stort internationalt
samarbejde nu ligger i støbeskeen vedrørende Atlantvolden i Europa med deltagende
parter fra Norge, Danmark,
Tyskland, Holland, Belgien,
Frankrig, Kanaløerne og
Storbritannien. I forbindelse
med Atlantvolden har der
indtil videre været mange
gode forsknings- og formidlingstiltag i de forskellige
lande, men sammen ønsker
vi nu at formidle og forske i
Atlantvolden som den fælles
Europæiske historie og arv,
som dette enorme kulturhistoriske byggeri udgør. Indtil
videre har der været holdt to
fælles møder i Belgien, som
det ligeledes er Chrestina
fra VHM har deltaget i, og
det næste møde i Holland
er skrevet i kalenderen med
henblik på at få skrevet en
15

Afdelingsleder for Historisk Arkiv og Nyere tid,
Signe Stidsing Hansen, har
valgt at søge nye udfordringer, idet hun fra maj måned
bliver ny samlingsinspektør
på Nordjyllands Historiske
Museum. Signe har været
tilknyttet VHM siden 2005,
hvor hun startede som praktikant fra historiestudiet ved
Aalborg Universitet, og to år
senere blev fastansat, da hun
afløste Niels Bendsen som
formidlingsinspektør. Signe
har i de sidste 10 år således
varetaget en lang række opgaver, deriblandt tovholder
på museets udstillinger og
formidlingsaktiviteter, samt
ydet en meget stor indsats i
arbejdet med museets samlinger af genstande og arkivalier. Blandt kollegaer har
Signe været yderst vellidt
for hendes gode væsen samt
faglige dygtighed. VHM
ønsker Signe al mulig held
i fremtiden på hendes nye
arbejdsplads, og forhåbentlig
får vi glæde af Signes mange
kompetencer i de mange
tværmuseale projekter, regionens museer samarbejder
omkring.
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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 museet.

Hesteforspændt slåmaskine
under høst af rugmark. 1925.

Mød dit museum på FACEBOOK

facebook.com/VendsysselHistoriskeMuseum
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