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VHMnyt udgives af Vendsyssel Historiske Museum 
og udkommer 3 gange årligt. Indlæg til næste num-
mer af VHMnyt skal være redaktionen i hænde senest 
den 1. marts 2018 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 for-
beholder sig ret til vederlagsfrit at bruge fremsendt 
materiale i såvel trykt som elektronisk medie.

Forside: Museumshaven i vinterens første sne. 
Foto: Kim Lyng Larsen
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december blæser forandringens 
vinde atter over Vendsyssel Histo-
riske Museum, for da tiltræder vor 
nye direktør. Anne Dorthe har selv 

ordet i en af dette blads artikler, og jeg vil 
gerne på vegne af alle museets ansatte byde 
hende rigtig hjertelig velkommen.

Det er et museum i rivende udvikling, 
som hun kommer til at stå i spidsen for, og 
arbejdsopgaverne i den kommende tid bli-
ver mangfoldige og interessante - og museets 
gæster kan helt sikkert glæde sig til kom-
mende udstillinger og aktiviteter.

Efteråret har budt på mange spændende 
nye tiltag: Vendsyssel Nu & Da 2016-2017 
er udkommet. Vi har åbnet en særudstilling 
om detektorfund, og vi har fejret Reforma-
tionsjubilæet med foredrag, bogudgivelse og 
særudstilling. Det har været et hårdt program!

Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til 
at sige tak til bestyrelsen, medarbejderne og 
museumsgæsterne for den støtte og opbak-
ning I har udvist i det seks måneder lange 
intermezzo, hvor jeg har stået i spidsen for 
museet. Det har været en sjov og udfordrende 
(til tider meget udfordrende) opgave at påtage 
sig, men jeg ser frem til i den kommende tid 
atter at dedikere mig til det faglige arbejde 
på museet. 

Morten Larsen

Byrådet i Hjørring har sammen med 
museet vedtaget en driftsaftale for de 

kommende år og en moderniseringsplan 
for museet, og den ivrige talelyst vidner 
om et stort engagement fra Hjørring 
Kommunes side. Samtidig skal VHM i 
de kommende år udforme en ny strategi, 
som sikrer større synlighed i hele Hjør-
ring Kommune. 

Som ny direktør for Vendsyssel Histo-
riske Museum glæder det mig, at der er 
stor opbakning til museet og dets arbejde.  
Opbakningen fra Hjørring Kommune er 
sammen med statens støtte altafgørende 
for, at driften kan løbe rundt. Med sikrin-

gen af en basisdrift til museet 
kan VHM fortsætte det gode 
arbejde med at sikre, at alle 
de gode fortællinger, der fin-
des i vores område, bredes ud 
til alle i hele kommunen. 

Når dette nyhedsbrev 
udkommer, har jeg først lige 
sat mig i direktørstolen. I de 
kommende måneder skal jeg 
have sat mig grundigt ind i 
museets og områdets historie, 
organisation og lære museets 
ansatte at kende.  Jeg glæder 
mig rigtig meget til sammen 

Ny museumsdirektør

Som der står i det forgangne nyhedsbrev fra 
VHM, er der nye tider på vej for Vendsyssel 
Historiske Museum. 



4 5

Morgenkrydderen endte i den gale 
hals, da jeg i VHM Nyt nr. 37 

læste om det interessante fund af et ”gra-
nathylster” ved 10. Batteri i Hirtshals. 
Granathylstre er af stål og rustne, når de 
har ligget 70 år under sandet. Dette var 
derimod et patron/ladningshylster af irret 
messing. Unikt og interessant…

Jeg tilskrev den glade finder om for-
skellen mellem sådanne hylstre og om 
forskellen mellem 105 mm og 10,5 cm 

kanoner. Man kan læse hvor-
dan på sidste side af dette 
VHMnyt under Kort & 
Godt.

Så blev jeg inviteret på en 
syns- og skønsforretning i 
Skibsby på noget ikke min-
dre interessant.

Jens Gerstrøm og Flem-
ming Mortensen havde fri-
lagt en pejlehytte, der var på 

med museets dygtige perso-
nale, frivillige og bestyrelse at 
udvikle VHM og at imple-
mentere de tanker, der er for 
museets fremtid. Der bliver 
nok at se til, men museet har 
et stort potentiale. Ikke alene 
er der ansat dygtige folk med 
mange års erfaring på hver 
deres område. Museets sam-
ling af genstande og arkiva-
lier er en guldgrube, som vi 
skal forsøge at sætte i spil på 
nye og vedkommende måder.

Jeg går til opgaven med 
stor ydmyghed. VHM er et 
traditionsrigt sted og blandt 
de ældste museer i landet. 
Jeg kommer ikke til med et 
pennestrøg at lave en masse 
ting om. Ideer skal modnes 
og udvikles, og alt dette glæ-
der jeg mig til at give mig i 
kast med sammen med alle 
omkring museet.

Her til sidst lidt om mig 

selv: Jeg er uddannet cand. mag. i histo-
rie og kunsthistorie fra Aarhus Univer-
sitet i 2002 og har siden færdiggørelsen 
af mit studie arbejdet på en lang række 
museer og arkiver herunder som inspek-
tør på Skagen By – og Egnsmuseum (nu 
en del af Nordjyllands Kystmuseum) 
og Museerne på Vestfyn. Senest har jeg 
været leder af Museerne i Brønderslev 
Kommune i mere end 5 år og her ikke 
mindst arbejdet med at implementere 
og udvikle museet efter fusionen i 2012 
mellem det statsanerkendte Try Museum 
og det foreningsdrevne Vildmosemuseet 
i Brønderslev. 

Privat er jeg gift med Bo, som er lektor 
i historie ved Aalborg Universitet. Sam-
men har vi tre børn: Tvillingerne Astrid 
og Niels på syv år og Laura på fire år. Vi 
bor i Dronninglund tæt på skole, by og 
skov.

Jeg glæder mig til at give mig i kast 
med opgaven som direktør for Vendsyssel 
Historiske Museum og ser frem til ved 
lejlighed at hilse på alle jer, som bakker 
op om museet! 
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En tysk langbølgepejler 
ved Skibsby

Hvad der sker når man blander sig i Bunker
gruppens fund af et ”granathylster”.

 Pejlehytten 
2013 – 
næsten 
forsvundet i 
skoven
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vej til at forsvinde i den fro-
dige vegetation.

Kort efter besættelsen 
anlagde den tyske marine en 
Hovedpejlestation ved Skibs-
by – den eneste i Danmark. 
Pejlestationen arbejdede 
sammen med andre Hoved-
pejlestationer, der lå som 
perler på en snor fra Kirke-
nes i Nordnorge til Brest i 
Frankrig.

Ved samtidig krydspejling 
af radiosignaler fra allierede 
skibe i Atlanterhavet kunne 
man bestemme deres posi-
tion og dirigere de tyske 
U-både mod konvojerne.

Pejlehytten i skoven ligger 
i centrum af et anlæg, der har 
haft otte antenner. Betonfun-
damenterne til antennerne 
ligger på en cirkel rundt om 
pejlehytten. Fundamenterne 
var helt eller delvist dækket 
til.

Den tyske marine kaldte 
pejleren KW 8 U 80. Nav-
net bragte os ikke videre! Vi 
skulle have et navn på typen 

for at kunne slå den op i bøgerne eller på 
nettet. Det blev vi alt sammen lidt klo-
gere på, da vi fik gravet de otte funda-
menter fri.

Fire fundamenter – hvert andet var i 
god stand, mens de fire andre var lavet af 
dårlig beton og smuldrede. Anlægget har 
været indhegnet, og der var en ”havegang” 
kantet af gule mursten fra hegnet til hyt-
ten. En af de dårlige fundamentblokke lå 
på ”havegangen”.

Vi antager at anlægget fra starten af 
havde 4 master på de gode fundamenter 
og ”havegang” fra hegn til dør.

Anlægget er senere udvidet med fire 
master, placeret midt imellem de første 
fire. Derved placeredes et fundament 
på ”havegangen”. Et tysk minekort fra 
februar 1944 viser pejlehytten med kun 
fire master rundt om. Et kort tegnet efter 
befrielsen viser at anlægget nu har otte 
mastefundamenter.

Tyskerne drev en omfattende udvik-
lingsvirksomhed i Skibsby for at gøre pej-
lingerne mere nøjagtige. Det kunne man 
bl.a. gøre ved at øge antallet af antenne-
master, eller man kunne øge afstanden fra 
pejlehytten til masterne, eller man kunne 
gøre begge dele.

Men hvad var det så for en type, tysker-
ne startede med at bygge i skoven?

Foruden oplysningen om de fire anten-
ner, kan vi måle afstanden mellem de 
modstående master – kaldet basis til 33m 
og man kan se, at antennekablerne har 
været ført ned gennem taget i hytten fra 
midten af masterne H-antenner.

I Fritz Trenkles bog fra 1982: ”Die 
deutschen Funkpeil und Horchverfahren 
bis 1945” passer én og kun én pejler til de 
observationer: Pejleren NVK-LWH IV/ 
38, ortsfest (stationær).

NVK: Nachrichtenmittelversuchs-
kommando, en afdeling i Kriegsmarine, 
som udviklede efterretningsudstyr.

LW: Lang Welle - langbølge.
H: H-antenner
38: Modelåret - 1938.

Så efter vores mening har 
tyskerne opført en velafprø-
vet model fra 1938, og derpå 
forsøgt at forbedre den ved at 
udbygge den med yderligere 
4 antennemaster.

 Der er mere at berette om 
denne pejler og de fem andre 
pejlere, vi har identificeret i 
Skibsby. Men det får vente til 
en anden gang. Forsvarsmi-
nisteriets Ejendomsstyrelse, 
der har givet os tilladelse til 
at arbejde på militærets area-
ler, har også givet os lov til at 
lave rundvisninger derude. 
De første vil blive annonceret 
til foråret. 

Pejle hytten 
frilagt i 

2015

Højre: Minekort fra 
1944 – Pejlehytte og kun 

fire mastefundamenter.

Tegning af pejleanlægget. 
Kilde: Fritz Trenkle

Venstre: Grund-
plan – Pejlehytte, otte 
mastefundamenter og 

havegang.
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Vinterens første sne i museumshaven. 
Foto: Gitte Thomsen
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Da tyskerne tog Hirtshals Fyr
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Museerne indsamler i 
dag genstande efter 

meget skarpe retningslinjer 
fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
Disse skal sikre, at muse-
erne ikke unødigt ophober 
samlinger, som kan ligge og 
samle støv i årtier, før nogen 
en dag falder over dem til-
fældigt. Omvendt hænder 
det ganske ofte, at museer 
får tilbud om genstande, som 
man ganske enkelt aldrig ville 
have haft kendskab til, før der 
en dag tikker en mail eller et 
telefon opkald ind. I efteråret 
modtog Hirtshals Museum 
en spændende samling af 
genstande med relation til 

I efteråret modtog Hirtshals Museum en spænden
de samling af genstande med relation til det 10. 
batteri i Hirtshals. 

det 10. batteri i Hirtshals. Det var bar-
nebarnet til den forhenværende fyrmester 
Agerskov, som kontaktede museet og til-
bød den interessante samling, der bestod 
følgende genstande: signalpistol, kikkert, 
granatspids, minehorn, bajonet, sabel og 
jagtkniv. Det blev fortalt at fyrmesteren 
efter befrielsen fandt disse ting efterladt i 
en bunker i det 10. batteri, og de siden var 
gået i arv i familien. 

En hurtig gennemgang af våbnene 
peger dog i retning af, at det snarest er 
genstande, som tysk personel har erhver-
vet sig under opholdet i Danmark. Sabe-
len må være den danske Fodfolkssabel 
Model 1838, omend der er flere besynder-
lige afvigelser. Bajonetten er den franske 
Model af 1874. På jagtkniven ses hverken 
inskriptioner eller andet, der kan forbin-

des med tysk militær. Det samme gælder 
kikkerten, som er af mærket Carl Zeiss, 
Jena, og tidsmæssigt forekommer at være 
fra før den Første Verdenskrig.

Derimod er signalpistolen den eneste 
genstand, som med stor sandsynlighed er 
knyttet direkte til tysk militær og 10. bat-
teri, idet den er forsynet med indstemp-
lede tyske ørne. Museet kunne her tænke 
sig assistance fra sagkyndigt hold.  Så 
langt så godt. En lille fortælling omkring 
Hirtshals fyr under besættelsen er i denne 
forbindelse værd at fortælle.

Det var ikke med sin gode vilje, at fyr-
mester Andreas Julius Hass Agerskov i 
1943 forlod Hirtshals Fyr. Han og hans 
personale blev simpelt hen tvunget til at 
overlade fyret til besættelsesmagten, og 
først den 5. maj 1945 kunne han gen-
indtage sin gamle plads. A.J.H Agerskov 
kom i 1941 til Hirtshals som fyrmester. 
Det var en hård tid at komme til Hirts-
hals i. Området omkring fyret var en 
stærk befæstet, og til tider var der op til 
300 tyske soldater som naboer. Tyskerne 
havde kommandoen over fyret og bestem-
te, hvornår det skulle tændes. I 1943 for-
langte værnemagten at få fyret for sig selv, 
og fyrpersonalet fik med meget kort varsel 

fem dage til at flytte. Der var 
derfor ikke andet for end at 
flytte ned i byen, og der kom 
personalet og deres familier 
til at tilbringe næsten to år. 
Inden fyrmester Agerskov 
forlod fyret, lod han sammen 
med personalet den store linse 
nedtage og bringe i sikkerhed 
i en lade i Horne, så tyskerne 
måtte indtil kapitulationen 
nøjes med at tænde en lampe 
til advarsel for skibstrafikken. 
Lykkeligvis skete der ingen 
danske forlis i de to år – og 
heller ingen tyske. Den 5. 
maj fik fyrmester Agerskov 
telegram fra fyrdirektøren 
om igen at overtage fyret fra 
tyskerne, og efter at linsen 
igen var sat op, kunne man 
genoptage det rolige, daglige 
arbejde, men der gik nogen 
tid, før personalet flyttede 
ind i fyrboligerne, som først 
skulle sættes i stand, efter at 
tyskerne havde ramponeret 
dem stærkt. 
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Denne artikel omhand-
ler mit samarbejde 

med Vendsyssel Historiske 
Museum i forbindelse med 
mit speciale fra Copenhagen 
Business School (CBS), der 
handler om: Medledelse i en 
forandringsproces og hvad 
jeg fandt frem til. VHM blev 
anvendt, fordi museet står i 
sådan en forandringsproces. 
I specialet undersøger jeg 
hvordan medledelse kommer 
til udtryk i en forandrings-
proces, og hvilken virkning 

En 
specialestuderendes 

beretning

medledelse skaber i en forandringsproces. 
Medledelse er en langsigtet, samskab ende 
og gensidig arbejdsform, hvor der er fokus 
på leder-medarbejderrelationen i forhold 
til nuværende og fremtidige arbejdsopga-
ver. Med samskabende menes dermed, at 
der i processen bliver skabt eller udviklet 
noget nyt. 

Mødet med VHM
Da toget kørte fra Aalborg togstation og 
det flotte naturlandskab gled fordi, blev 
jeg mere og mere spændt på mit møde 
med museet og de dage jeg skulle være 
der. Jeg blev modtaget af daværende di-

rektør John Rendboe og blev vist rundt, 
hvor jeg fik fortalt historier om VHM og 
om Hjørring. Det gjorde, at jeg blev mere 
rolig men stadigvæk lige så spændt på de 
fem dage med interviews og workshops 
der var fordelt over to seancer. 

Min oplevelse med VHM kan beskri-
ves ud fra forkortelsen: VHM. Det som 
VHM står for er: Venlig, hjertevarm og 
(i) mødekommende.  Hvilket er det, som 
jeg oplevede i forhold til dem, som jeg 
mødte på gangene og på kontorerne samt 
i forhold til dem som hjalp mig med ind-
samlingen af viden til specialet. Hertil 
skal tilføjes en del nysgerrighed på hvem 

jeg var og hvad jeg lavede. 
Jeg fik igennem interviewene 

et indblik i VHMs forandrings-
proces og interviewpersonerne 
var med til at skabe et nuanceret 
billede af hvad medledelse er. I 
forhold til de to afholdte work-
shop, fik jeg afprøvet forskellige 
øvelser og teknikker som gav 
mig viden om processer og dis-
se betydninger i forhold til en 
forandringsproces. VHM har 
kort fortalt givet med værdifuld 
viden og erfaring til specialet.

Om medledelse i en for-
andringsproces, hvor der 
skabes og udvikles nye 
medarbejderrelationer 
på Vendsyssel Historiske 

Museum.
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Kort & Godt
HØR OM REFORMA
TIONSUDSTILLINGEN
Fredag 26. januar 2018 kl. 
13-14 får Museumsforenin-
gens medlemmer lejlighed 
til at høre museumsinspek-
tør Morten Larsen fortælle 
om tilblivelsen af den nye 
Reformationsudstilling, dens 
baggrund og indhold. Arran-
gementet finder sted i Muse-
umscafeen med efterfølgen-
de tur i  særudstillingen. 
Arrangementet er eksklusivt 
for Museumsforeningens 
medlemmer, og deltagelse er 
gratis.

MAILADRESSE
Det anbefales, at de af Mu-
seumsforeningens medlem-
mer, som ikke har oplyst en 
email-adresse til Museet, får 
dette gjort hurtigst muligt. 
De stigende portopriser gør 
det meget omkostningskræ-

vende at udsende materiale 
og invitationer til museum-
sarrangementer.

GRANATHYLSTERET 
VHMNYT NR. 37
Det omtalte granathylster er 
et patronhylster. Granathyl-
steret er selve stålhylsteret, 
der fyldt med sprængstof 
sendes mod målet. I Dan-
mark har vi tradition for at 
opgive kaliber i mm i det til-
fælde altså kaliber 105 mm.
I bunden af patronen stod 
fire ting: AFM, LOT3, 105 
L og 1918.
AFM er en forkortelse for 
fabrikken, der producerede 
kanonerne.
Atelier de Fabrikation de 
Munitions au HAVRE 
(Graville-Sainte-Honorine) 
France
LOT3 - LOT betyder parti 
eller del af en produktion. 

Det bruges også på auk-
tioner om noget, der sælges 
samlet. LOT3 betyder parti 
nr. 3 af en produktion. Am-
munitionen – eller en del 
af den – blev i øvrigt lavet i 
Belgien.
105 L. - Den franske 
betegn else for kanonerne 
var  Canon de 105 mle 1913 
Schneider. Men den franske 
hær kaldte kanonerne for 
105 L.
1918 er patronens produkti-
onsår.
Ja, der var ikke meget i ar-
tiklen om granathylsteret, 
der var rigtigt eller fyldest-
gørende!

NYE FORBEREDE 
BJESK ETIKETTER 
Alle bjesketiketterne på 
Hirtshals Museum er nu 
blevet trykt som digital 
print, og det har løftet både 
farver og limeevne, og er-
statter dermed de tidligere 
papiretiketter. Se selv efter, 
næste gang I skal have lavet 
en bjesk på Hirtshals Mu-
seum. Årets Bjesk 2018 er 
ligeledes snart på trapperne, 
og vil blive præsenteret ved 
en snigpremiere til februar. 
Opskriften er komponeret af 
”De friske amatørkokke” fra 
Sindal madklub, der vandt 
konkurrence Årets Bjesk 
på Hirtshals Fiskefestival i 
august. 

Hvorfor medledelse
Forandringer er en del af 
organisationers hverdag, og 
forandringer sker, fordi orga-
nisationer er nødt til at tilgo-
dese interne og eksterne krav. 
For at imødekomme dette, 
må organisationer ikke kun 
ændre sig på det strukturelle 
og strategiske plan, men også 
på individplan. For det er in-
dividerne i organisationen, 
der danner organisationen, 
uden dem vil der ikke være 
en organisation. Derfor sker 
en forandring i en organisa-
tion ikke som helhed før, at 
individerne i organisa tionen 
har taget foran dringen til 
sig. Alle individer i en or-
ganisation har derfor stor 
betydning for, om en foran-
dring bliver gennemført og 
forankret i organisationen. 
Individerne i organisationen 
er ikke isolerede, de er lø-
bende i kontakt med andre 
individer, og gennem inter-
aktion bliver de påvirket af 
hinanden. Det betyder, at 
organisationen skal samle sig 
som helhed og samtidig have 
fokus på det enkelte individ 
for at få forandringen til at 
ske. En måde, hvorpå indi-
viderne kan samles og sam-
tidig have organisationen 
med som helhed, er gennem 
medledelse.

Hvad fandt jeg frem til
Medledelse kommer til ud-
tryk i en forandringsproces, 
ved at leder og medarbej-
der arbejder samskabende, 

gensidigt og har en konstant dialog om 
den fælles retning, hvordan den forvaltes, 
hvad der sker, hvorfor det her, og hvad er 
vigtigt lige nu og i det lange løb? På den 
måde bliver forandringsprocessen skabt i 
fællesskab, og når alle aktivt deltager som 
medledere, kan en forandringsproces 
gå meget stærkt, og dermed har det en 
oplevet positiv virkning. Dette betyder, 
at medledelse gør en forandringsproces 
mindre kompleks, fordi leder og medar-
bejder er samskabende i processen. 

Den sociale proces og meningsskabel-
sen er vigtigt i medledelse, fordi interak-
tionens leder og medarbejder i mellem er 
grundsten i forhold til, hvordan proces-
serne skabes, udvikles, påvirkes, formes og 
ændres og dermed selekterer i forhold til, 
hvad der skal skabes fokus på og mening 
om. 

De virkninger medledelse skaber i en 
forandringsproces er læring, ny viden og 
udvikling grundet medledelsesarbejds-
formen. Samt at fejl er en vigtig med-
spiller i en forandringsproces, for fejl er 
lærerige, fordi de skaber læring og ny 
viden i forhold til forandringsprocessen 
og i forhold til den daglige arbejdsopgave, 
hvilket igen er med til at påvirke forstå-
elsen i forhold til forandringsprocessen.

Medledelse kræver ingen specifikke 
kompetencer og erfaring, og alle kan 
derfor indgå i medledelsesrummet. For-
skelligheden anvendes som et aktivt 
potentiale og styrke i forhold til daglig-
dagen og derigennem forandringen.

Afslutning
Efter den femte dag sidder jeg i toget fra 
Hjørring mod København, hvor det flot-
te naturlandskab igen glider forbi, men 
nu har jeg en større viden og erfaring 
med mig, som nu kun venter på at blive 
skrevet ind i specialet. 
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Udstillinger 
i hele 

Vendsyssel

RUBJERG

HJØRRING MOSBJERG

TORNBY

Hirtshals Museum

Strandfogedgården

Landskabs- og 
Landbrugsmuseet

Historisk Arkiv

GRATIS 
ADGANG

Vendsyssel Historiske Museum

Tornby Strand

GRATIS 

ADGANG

Bunkermuseet

Vendsyssel Historiske 
Museum

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

Landskabs-  
og 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

Se pris
er, å

bningstid
er 

m.m
. p

å vhm.dk

HIRTSHALS

1
7

1000

museum
afdelinger
OPLEVELSER!

udstillinger

levende formidling

børneaktiviteter

by- og naturvandring

facebook.com/VendsysselHistoriskeMuseum
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Mød dit museum på FACEBOOK
Kig dagligt forbi vores meget 
aktive Facebook-side, og se 
billeder, arkivalier og gen-
stande fra før og nu, få sjove 
historier fra lokalområdet og 
bliv opdateret omkring nye 
spændende arrangementer 
på museet.


