Vesthimmerlands Museumsforening

Formandens beretning for 2014
Godkendt af generalforsamlingen den 16. marts 2014
I år starter vi med foreningens arrangementer i det forgangne år,
og det bliver så baglæns. Som vanligt blev årbogsudgivelsen et
veritabelt tilløbsstykke med et ret pænt stykke over 100 gæster.
Desværre også en påmindelse om en af vore svagheder: manglen
på stole! – Det gøres der nu noget ved. At kunne sætte sig må
være enhver forundt.
Den 5. udgave af årbogen var blevet noget tyk, men kom også
vidt omkring bl.a. fra Livø til Kulturkamp i Ranum, og fra
gasværksoversigt til missionsmøder i Ertebølle. Bogen slutter
brølende af med en fin historie om traktortræk i Aars.
Og sandelige, om vi ikke også satte en slags rekord, da Else
Roesdahl kom til huset og berettede så levende og engageret om
Aggersborg og de nyeste opdagelser. Vel over 100 gæster var
mødt frem til en aften, hvor der næsten var helt koncertstemning
med noget der kunne lignende flere ekstranumre!
I forbindelse med årets middelalderdage på Vitskøl, havde vi
besøg af Troels Laursen. Og så er der garanti for såvel
underholdning som en hel masse at tænke lidt ekstra over. Troels
fortalte om troen og overtroen, som vi måske har for vane at
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opfattede som modsatrettede størrelser; men som sammen er en
naturlig del af menneskelivet – i middelalderen og i dag.
Vort efterårsprogram slog i gang med en hel række
jubilæumsfejeringer: tabet af Norge i 1814 – borgerkrigen i 1848
og den efterfølgende krig i 1864 og frem til genforeningen i 1920.
Thorkild Nielsen trak lange linjer fra 1814 til 1920 og mindede os
tillige om hvad disse skelsættende begivenheder betyder for os
nutidsdanskere.
Der var én der var fuld igen – nemlig kulturarvsbussen. Og det
gav os igen en dejlig dag med opdagelser af ukendte steder på
vor egn. Årets frokoststop var det nye sognehus i Ullits, hvor
Troels Laursen talte om husets tilblivelse og så gik det ellers rundt
i hele kommunen.
Her i år bliver det så det 5. år, den ruller ud. Vi har reserveret
den største bus selskabet har, så hop ombord, når den igen ruller
ud den 13. juni – programmet kommer senere.
Og så blev der lyttet ekstra godt efter – måske på grund af, at én
specifik faggruppe var specielt stærkt repræsenteret den 12. maj,
da tidligere rektor Hans Støttrup gav os hele historien om Ranum
Seminarien fra start til slut. Sprængfyldt med anekdoter og sande
historier. I hvilken kategori de mere saftige af slagsen hørte til,
var op til fantasien at placere. En herlig aften, hvor flere af
tilhørerne sikkert fik sig et godt gammeldags nostalgitrip og alle vi
andre en forunderlig indsigt i en uddannelsesinstitution, der
absolut ikke var den intellektuelle udkant i Danmark.
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Og så var vi i Wales sammen med Martin Sejr Nielsen – vores svar
på Asterix. Martin var med i et internationalt forskerteam, der
søgte flere svar på et af Englands store mysterier – Stonehenge.
Og Martin kan berette, så man tror, man har været der.
Jeg vil også lige nævne, at vi var stærkt repræsenteret på
frivillighedsdagen i Dronning Ingrid Hallen med egen stand – og
mødte foruden en masse andre frivillige også nye medlemmer.
Foreningen er aktiv på landsplan i SAMMUS og har en post i
bestyrelsen; så nu blander vi os også lidt udenfor det
vesthimmerlandske.
Nævnes skal også, at foreningens næstformand Egon blevet årets
Chaplin 2014 – kulturprisen i Aars. Han havde til dagen medbragt
store dele af fanklubben.
I beretningen for året kommer vi denne gang ikke så meget ind
på museets arrangementer og alt det andet spændende, der sker
i huset. Her styres der bare for vildt – både på
udgravningsfronten – kulturarvstjenesten – i Ertebølle – i
landsdækkende og internationale samarbejde, med
kirkerundvisninger og meget mere. Blandt hotspots på denne
front kan man bare tilfældigt nævne Brasilien, Louvre, Lolland og
Thy.
Og hvis man abonnerer på museets og foreningens nyhedsbrev,
så er man til enhver tid fuldstændig opdateret.
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Foreningen har formaliseret venskabet med stenalderfolket i
Ertebølles støtter. Synes helt naturligt og det blev da også
manifesteret her før jul, da det fælles årlige julefrost med
personalet og det store kreds af frivillige blev afholdt i ren
stenalderstemning.
Vores blad tager også på, når vi snakker indhold, og giver plads til
såvel det lokalhistoriske arkiver, slægtsforskerne,
Stenaldercentret, Himmerlands Kunstmuseum.

Tak til jer medlemmer for stor opbakning til arrangementerne og
en ekstra tak til de af jer, der også gør en flot indsats som frivillige
her på museet.
Stor tak til bestyrelsen for opbakning, hyggelige
bestyrelsesmøder og utrætteligt indsats – både som frivillige her i
huset, men også med de mange opgaver som der løses i årets
løb.
Og en rigtig stor tak til alle de dejlige mennesker, der arbejder her
i huset og som gør det til en stor fornøjelse at være involveret i
museet og foreningens arbejde. Specielt tak til skipper Berg for at
holde skruen i vandet trods søgang og en enkelt brådsø en gang
imellem. Jeg tror det er godt at have en ægte sømand bag roret
på Vesthimmerlands Museum.
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Foreningen er repræsenteret med tre medlemmer i museets
bestyrelse. En speciel tak skal også lyde til museets bestyrelse og
formand. I har ansvaret for virksomhed som ustandseligt er i
bevægelse og som skal forholde sig til såvel politikere og den
kommunale administration; men også til den udfordring det er at
være lille blandt de meget store, men meget stor blandt de
mindre.

I den danske museumsverden ved alle, hvor og hvad
Vesthimmerlands Museum er. Der er sammenhæng med de
fantastiske rammer vi har (når vi lige ser bort fra den bygning vi
sidder i) og det landskab, vi som museum kustoder for. Det skal
vi bare være stolte over.

Hardy Jensen
Formand
Vesthimmerlands Museumsforening
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