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Vesthimmerlands kulturarv
- nu med App
App’en kan søges under navnet "Vesthimmerlands Museum - Kulturarv" og
"Kulturarvstjenesten Vesthimmerland" i
App Store.
Ved søgningen i App Store er det vigtig
at vælge "Kun iPhone". For at se de opdateringer, som løbende uploades til
denne App, er det nødvendigt at vælge
”Opdater ved start” under ”Indstillinger” på iPad/iPhone.
God fornøjelse med museets App, der er
blevet til som et projekt under
KulturarvNord.
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Åbningstider
1. maj - 31. august:
dagligt kl. 11-17
mandage lukket
1. september - 30. april:
dagligt kl. 13-17
mandage lukket
Lukket 24.-25. og 31. december
samt 1. januar
Øvrige besøg efter forudgående
aftale med museet
Kontortid:
mandag - torsdag: kl. 9.00 - 16.00
fredag. kl. 9.00 - 13.00
tlf.: 98 62 35 77
mail: mail@vmus.dk
www.vesthimmerlandsmuseum.dk
www.kulturarvstjenesten.dk

Leder
Fantastiske kulturarvsmåned
Utroligt mange institutioner, foreninger,
og andre frivillige bød ind med arrangementer skabt til lejligheden eller aktiviteter fra deres eksisterende program og
gjorde dermed den første Kulturarvsmåned i Vesthimmerland til en stor succes.
Det har krævet en stor indsats fra kulturarvstjenestens medarbejdere; men er også et bevis på, at når professionelle museumsfolk hjælper og inspirerer de frivillige kræfter rundt om i kommunen, så
sker der noget.
Det blev til 38 arrangementer i løbet af
kulturarvsmåneden, som dermed kunne
levere såvel en stor mangfoldighed som
en fin geografisk spredning og skabte
stor glæde. Rigtig mange gæster og involverede arrangører har været på banen.
Det har været en blanding af allerede
planlagte arrangementer og inspiration til
nye. Det hele fornemt planlagt og styret
af Maria på Kulturarvstjenesten.
Som museumsforening er det naturligvis
en glæde at notere sig, at vort museum
igen - igen støtter op om frivilligt initiativ rundt om i kommunen og at ”spredningen” nu også er ude i enhver krog af
kommunen.
Det er afgørende for det frivillige engagement, at arbejdet understøttes og nyder
fremme hos de professionelle på museerne. Så bliver ”Mere til Mere” - i inter-
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resse for, indsigt i og glæde ved vor fælles kulturarv.
Tæller vi medlemmer af støtteforeninger
til museerne i det Vesthimmerlandske,
når vi op på ca. 1400 borgere, der på en
eller anden vis – direkte eller indirekte støtter op om arbejdet med kulturarven.
Til forskel fra mange andre kommuner af
samme størrelse har vi hele to statsanerkendte museer i Vesthimmerland. Nogle
kan måske mene, det er dyrt; men det arkæologiske og kulturelle grundlag er til
stede for to helt forskellige huse, der hver
især på prægtigste vis forvalter kulturarven til glæde for gæster og ikke mindst
borgerne på vor egn. Målt i forhold til resultaterne i form af engagement, viden,
oplevelser, glæde, værtsskab, stolthed og
meget mere er det skis’me (for) billigt for
kommunen!
Det anslås, at omkring 100.000 mennesker nyder godt af kulturarvsinstitutioners alsidige aktiviteter og tilbud.
Også på den vis rækker vi langt ud over
kommunens grænser.
Hardy Jensen
Formand for Museumsforeningen

Oplysninger om museets virke og
arrangementer kan ses på:
www.vesthimmerlandsmuseum.dk
og i museets elektroniske nyhedsbrev,
som du kan tilmelde dig
(an@vmus.dk),
hvis ikke du allerede får det.

Broders klumme
Efter en måned med mange glade sommergæster ligger der nu en spændende
efterårs- og vintersæson foran os med
nye arrangementer, undersøgelser og dokumentationsopgaver. Samtidig afventer
vi byrådets behandling af vores ansøgninger om øgede driftsmidler. Et øget
driftstilskud er blevet nødvendigt for at
kunne fastholde museets engagement på
undervisningsområdet og samtidig sikre,
at undersøgelser, forskning og registrering kan leve op til museumslovens krav.
Med de to faglige ansvarsområder - arkæologi og nyere tids kulturhistorie i
Vesthimmerlands Kommune - skal Vesthimmerlands Museum opfylde en lang
række lovkrav, hvis statsanerkendelsen
ønskes opretholdt. Her står vi foran en
række markante udfordringer.
Men til punkt og prikke har vi allerede
opfyldt lovens krav med henblik på at
udfolde kulturarvsarbejdet til hele kommunen. Da Vesthimmerlands Museum i
2013 søsatte Kulturarvstjenesten Vesthimmerland, var det den første borgerservice for kulturarv i Danmark. Kulturarvstjenesten blev realiseret med økonomisk støtte af Kulturstyrelsen, NordeaFonden, Vesthimmerlands Kommune og
den lokale LAG. Projektet har været markant nytænkende og opnåede med gennemførelsen af Kulturarvsmåneden i juni
2015 et foreløbigt højdepunkt. Kulturarvsmåneden engagerede flere end 18
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kulturaktører fra hele kommunen i et fælles tiltag om at markere Vesthimmerlands kvaliteter og potentialer på kulturarvsområdet. Programmet bød på et overflødighedshorn af arrangementer, der
spændte bredt - fra byvandringer, kulturture og foredrag til musikaftener, møllerundvisninger og meget andet. Det var
første gang i Vesthimmerland, ja endda i
Danmark, at et landdistrikt har sat en hel
måned i kulturarvens tegn.

Gedsted Kirke

Der var stor tilslutning til arrangementerne, og de mange positive tilbagemeldinger gør det yderst nærliggende at gentage succesen i 2016.
Herfra skal der lyde en stor tak til alle aktører og deltagere, der bidrog til at gøre
Vesthimmerlands første Kulturarvsmåned til en fantastisk god oplevelse.
Borgerinddragelse på kulturarvsområdet
og udadvendt museumsformidling bliver
også det overordnede emne, når Vesthimmerlands Museum inviterer kolleger
fra hele landet til en konference den 21.
januar 2016 i Aars. De seneste års erfaringer fra Vesthimmerland skal deles
med andre aktører, og andres erfaringer
på området skal være til inspiration for os

i Vesthimmerland. Der er åbent for tilmeldinger fra 1. november via museets
hjemmeside.
Ultimo november udkommer 7. årgang af
museets årbog. Årbog 2015 bliver knap
så indholdstung og omfangsrig som de
foregående år. Nogle af de mere forskningsprægede artikler kan fremover flyttes til andre printmedier, og det betyder,
at vi i årbogen 2015 vil arbejde mere fortællende og med flere illustrationer. Forberedelserne til den nye årbog er allerede gået i gang, og vi glæder os til at se
det færdige resultat. (Se museets hjemmeside for udgivelsesdato).
Årbogen er som sædvanlig gratis for
medlemmer af Vesthimmerlands Museumsforening og Støtteforeningen for
Stenaldercenter Ertebølle og kan afhentes i museumsbutikken efter udgivelsen.
Broder Berg
Museumsdirektør

HUSK KIRKERUNDVISNINGER
og andre arrangementer
se hjemmesiden!
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Arkæologi
Den opmærksomme vesthimmerlænding
har sikkert bemærket, at der syd for Aars
bugter sig en bred bar bræmme gennem
et ellers så grønt og frodigt landskab.
Vesthimmerlands Kommune anlægger,
frem mod udgangen af 2015 den første
etape af den planlagte omfartsvej syd om
Aars.
Omfartsvejen anlægges med start ved
Roldvej, krydser Aggersundvej, Gislumvej og kobler sig på Løgstør- og Holmevej længst mod vest. En strækning på
omtrent 10 km.
Allerede i april måned i år påbegyndtes
udgravningen af en stor jernalderboplads
fra omkring år 0.
Bopladsen ligger, hvor Nyrupvej og Gislumvej mødes. Her skal der anlægges en
rundkørsel. Bopladsen har været kendt
for museet i flere år. En lokal borger
meldte for år tilbage, at der, hvor marken
rejser sig mod syd, var fundet en del sten
og keramikskår. Det efterlod ingen tvivl i
arkæologernes sind - her lå en boplads
fra jernalderen. Det viste sig at holde
stik.
Der er således i det forgangne forår og
sommer udgravet en boplads med
hustomter anlagt i flere faser, bevaret ved
syldsten, lergulve, ildsteder og indgangsbrolægninger til husene. En boplads, der
har været beboet gennem flere generationer i lighed med flere andre bopladser fra
samme periode, der fordeler sig på højene i og omkring Aars.

Længst mod øst på den første etape, der
forløber mellem Aggersundvej og Gislumvej, har arkæologerne fulgt entreprenørens gravemaskiner under muldafrømningen.
Det førte til udgravning af flere hustomter formentlig fra den sene del af bronzealderen og flere begravelser, både i form
af brandgrave og som jordfæstegrave.

ligt dekoreret ved indridsninger og stempelornamentik. En type af keramik der
oftest er at finde i gravene.
I jordfæstegrave fra romersk jernalder
var den døde ofte gravlagt med flere lerkar med madoffer, i nogle tilfælde helt
op til mellem 10 og 15 stk. Der var således dækket fint op til den døde til livet i
det hinsides.
Arkæologerne vil de næste par år følge
anlægsarbejdet. Det forventes at resultere
i mere ny viden om områderne syd for
Aars - og Vesthimmerland generelt - i
oldtiden.
Sine Toft Jensen
Arkæolog

Grav fra romersk jernalder. I forgrunden ses en
karside - lidt nord her for et noget mindre, dårligt bevaret lerkar. Ved gravens midte ses et velbevaret lerkar med hank.

Graven dateres til romersk jernalder og
er samtidig med bopladsen, der udgraves
ved Gislum - Nyrupvej, 2 km syd herfor.
Denne grav er formentlig ikke anlagt for
en afdød fra den boplads, men er for en
afdød fra en anden samtidig boplads, der
ligger kun omtrent 400 m nordvest herfor.

Det velbevarede lerkar med hank er i en
fin sortbrændt glittet keramik, omhygge-
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Kulturarvstjenesten
i Vesthimmerland
Første halvdel af 2015 er vel overstået og
Kulturarvstjenesten havde et velpakket
program, der kulminerede i den første
kulturarvsmåned i Vesthimmerlands
Kommune. Hele juni måned var afsat til
at hylde og vise den rige kulturarv, der
findes overalt i kommunen, frem.

De tyske bunkeranlæg ved Aggersborg v Jens
Andersen, Museumscenter Hanstholm.
Arrangør Aggersund og Omegns Borgerforening.

Med uvurderlig hjælp fra foreninger og
privatpersoner blev der afholdt 38 arrangementer af meget forskellig art. Fra folkedans i Blære til gåtur i Christian Kellers fodspor på Livø. Der var byvandringer i Løgstør, Farsø og Hvalpsund, foredrag om Thit Jensen og omvisninger i
Ulstrup og Gedsted Kirker samt besøg på
de smukke møller, Vindblæs Mølle og
Kelddal Mølle. En stor tak skal rettes til
alle deltagerne, både arrangører og publikummer.
Vi håber meget at gentage succesen næste år.

Kulturarvsmåneden: Museumsinspektør
Simon Kjær Nielsen fortæller om Aggersborg

Kulturarvstjenesten fik i januar en ny
medarbejder, da Maria Clement Hagstrup
blev ansat som kulturarvsvejleder. Maria
stod blandt andet for arrangementskalenderen i forhold til kulturarvsmåneden
samt opstarten af processen: Vesthimmerland formidler sin kulturarv, hvor der er
fokus på kulturarvens mange facetter i
forhold til turisme, bosætning, læring og
dannelse.
I løbet af foråret blev der afholdt fire borgermøder hvor Overlade, Blære, LounsAlstrup og Vester Hornum sognes histo7

rie blev beskrevet. Det blev også til fire
kirkerundvisninger, hvor Louns Kirke,
Vester Hornum Kirke, Ulstrup Kirke og
Gedsted Kirke fik besøg af Broder Berg,
som fortalte om de enkelte kirkers historie og arkitektur.

Besøg på Laurits Nielsens savværk i Gatten

Det blev også til flere undersøgelser og
interviews, hvor blandt andet Laurits Nielsens savværk i Gatten er blevet undersøgt. Undersøgelsen skete i samarbejde
med lokale borgere i Gatten, som brugte
en aften på at mindes Laurits Nielsen og
fortælle om savværkets funktion. Derudover kan nævnes et interview med Otto
Skovhus, som kunne fortælle mange
spændende historier om Blære efter et
langt liv i byen.
Kim Ørsted Iversen
Museumsinspektør og kulturarvsvejleder

Museumsbutikken
Køb årets julegave i museumsbutikken.
Stort udvalg af historiske bøger, smykker mv.,

.

Lokalhistorisk Arkiv
Farsø

Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn
Torvet 1, 9640 Farsø
www.farsoelokalarkiv.dk
lafarsoe@gmail.com
Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn
har haft til huse flere forskellige steder i
Farsø. Det synes at være tilfældet for
flere arkiver, at man fører en omskiftelig
tilværelse. Arkivet startede i Søndergade
48 under navnet Farsø Museumsforening
(stiftet 16. nov. 1969) med undertitel Lokalhistorisk Arkiv.
Da det blev aktuelt med museum for byens to dyrlægebørn, blev arkivet i slutningen af 1988 flyttet fra Søndergade til
kælderen i Torvet 1. Det følgende forår
inviterede man til Åbent hus i kælderlokalet, hvor en udstilling løb hele vejen
rundt på det øverste af lokalets vægge:
”Fra Gorm den gamle til …”.
Set i bakspejlet var det et uhensigtsmæssigt lokale, da fugtigheden i kælderen er
temmelig stor.
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I 1993 modtog arkivet et tilbud fra Farsø
Kommune om at flytte i to lokaler i kælderen på det nye rådhus. Her var der god
mulighed, især for slægtsforskere, for at
komme og studere i kirkebøger, idet arkivet anskaffede kirkebogskopier, der dækkede kirkesognene i Farsø Kommune.
Tidsmæssigt var det før, det blev muligt
at slå op på nettet.
Allerede da der var gået et par år, inddrog Farsø Kommune lokalerne – og der
var igen dømt flyttedag til et andet rum i
Rådhusets kælder.
Grundlaget for arkivets materialesamling
blev skabt af skoleinspektør Tom Christensen (1903-1984). Privat indsamlede
han billeder og fortællinger. Lokalarkivet
fødtes under ham. Arkivets første avisudklip af relevante artikler er fra januar
1949. De første arkivalier blev registreret
i 1976. Fra det tidspunkt har det været offentligt kendt, at man ønskede at opbevare dokumenter og billeder, der kunne
være interessante for eftertiden. Arkivet
råder over protokoller, regnskabsbøger,
billeder, fortællinger om befolkning og
virksomheder. Der gemmer sig også bøger om lokale virksomheder, klubber, lokalhistorie og egnshistorie.
Kjeld Stephansen, som var bestyrelsesmedlem i en årrække, har efterladt mange
fortællinger fra og om egnens befolkning. Citeret fra Kjeld: ”Vi tankefuld for
dem opruller tidens skrifter, og rister
tegn om fædrenes bedrifter”.
Et andet bestyrelsesmedlem i en årrække

var Henry Larsen, der var ivrig underviser i slægtsforskning. Han lavede i 1991
en udstilling, som han fremviste i Bella
Centret, inden han også præsenterede
den i Farsø.
Sagde man Lokalhistorisk Arkiv Farsø,
sagde man også Poul Jørgensen (19312008). Ved siden af sit job som stationsforstander/postmester i Farsø brugte han
det meste af sin fritid på byens/egnens historie. Han startede som menigt bestyrelsesmedlem; men nåede at være foreningens formand i 27 år inden sin død.

Den smukke gamle stationsbygning i Farsø, der
fra 31/3-1969 fungerede som postkontor indtil
færdiggørelse af ny postbygning.

Poul Jørgensen blev i et interview citeret
for, at arkivet generelt var et one-manshow. Det er imidlertid klart, at som pensionist har man mere tid til rådighed, end
hvis man er erhvervsaktiv.
Poul Jørgensen: ”Ingen fremtid uden fortid”. Han ”brændte” for mange historier:
Jernbanen, Gamle Postkort, Hvalpsund
Færgested, Johs. V. Jensen, Jens Vestergaard, hvis Mindesten er ”gemt væk” i et
hjørne i Søanlægget. Det huede ikke Poul
Jørgensen, da den blev flyttet dertil.
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Daværende arkivleder, Poul Jørgensen i samtale med Kristian Pihlkjær

I 2003 påbegyndte man arbejdet med at
lægge fotos i syrefri kuverter.
Siden 2010 er der blevet arbejdet meget
med registrering. Der kom nye bestyrelsesmedlemmer til, så computere blev et
naturligt arbejdsredskab. En halv snes
personer arbejder med hver sin kompetence. Indtastningen i Arkibas 4 startede.
I dag er programmet opgraderet til Arkibas 5 – og registreringen af de gamle arkivalier og fotos fortsætter. Tilgangen for
den interesserede bruger foregår i dag
gennem Arkiv.dk.
I 2011 blev det igen flyttedag. Den nye
bestyrelse nægtede at arbejde i lokalet
under Rådhuset, hvor der ikke kommer
dagslys ind overhovedet. Da Vesthimmerlands Kommune foreslog 2. sal af
Torvet 1, blev rummet klargjort til arbejdslokale for personer, der i dag arbejder med arkivmateriale. Der ligger stadig
mange arkivalier i kælderen, men arbejdet med dem foregår i Torvet 1.
På landsplan lanceres Arkivernes dag en
lørdag i november. Lokalhistorisk Arkiv

for Farsø og Omegn har været med fra
2010. Der fremvises hvert år billeder ophængt på plancher. Oftest et specielt
tema. Vi startede på ”Torvet” i Rådhuscentret; men de seneste år, er udstillingen
permanent i ”en butik” i centret, som p.t.
ikke er udlejet til forretning. Det giver
rigtig god respons - og nye spændende
arkivalier til arkivet.

hvad folk/virksomheder har betænkt os
med gennem årene.
Arkivet er åbent den 1. og den 3. torsdag
i måneden kl. 15-17.
Og ellers efter aftale med:
arkivleder Bodil Nielsen tlf. 24 85 12 70,
eller formand H.P. Sauer tlf. 23 41 10 62.

Bodil Nielsen
Arkivleder
Nuværende arkivleder Bodil Nielsen til Arkivernes Dag 2012.

Vi får også hvert år lejlighed til at præsentere en historie fra arkivet, når Årsskriftet udgives sammen med de ti andre
arkiver i Vesthimmerlands Kommune.

Har du været på museets nye
flotte hjemmeside?
www.vesthimmerlandsmuseum.dk

En anden årlig tilbagevendende begivenhed er blevet billedaften i Thit salen i
marts måned. Det er skiftende emner,
der vises og fortælles om. Det er ikke
ualmindeligt, at arrangementet samler
ca. 90 personer.
Poul Jørgensen udtalte: ”Jeg betragter
lokalhistorisk arkiv som et serviceorgan”. Det gør vi også i dag i arkivet. Der
kommer en del forespørgsler – mange
kan vi imødekomme, enkelte kan vi ikke
hjælpe. Vi er til enhver tid afhængig af,
10

Her kan du læse om og se billeder af
hele museets virke:
fra forskning til formidling
fra udgravning til udstilling
fra kulturarv til kunst
fra stenalder til samtid….

af stammerne på skolerne hen over

Sæsonstart 2015
Stenaldercentrets sæsonåbning 2015, og
samtidig starten på kulturarvsmåneden,
blev skudt i gang med et brag lørdag
30. maj.
En længe forberedt stammebådsregatta
var det store trækplaster og kulminationen på Farsø Efterskoles, Aalestrup Naturefterskoles, Vesterbølle Efterskoles,
Stenaldercentrets og støtteforeningens
anstrengelser gennem næsten et år.

ning af stammerne på skolerne hen over
de følgende måneder og endelig sejladsen.

Som en del af Kulturarvsmåneden i juni
var der byvandring i Ertebølle by med
fortællinger om Ertebølles fortid.

Planlægning og forberedelser i efteråret
2014, fældning af træer i januar, udhul11

BBC besøget i oktober og stammebådsregattaen må betegnes som støtteforeningens hidtil største opgaver.
Apropos BBC optagelserne i oktober har
vi nu modtaget den færdige film. Resultatet er blevet rigtig godt, og vi forven-

ter, at filmen vil kunne ses på Stenaldercentret i løbet af de første vintermåneder.

Tørre tal pr. august 2015
Støtteforeningens medlemstal stiger fortsat og er nu oppe på det største antal i
foreningens historie – 205 medlemmer.
Facebook-gruppen er oppe på hele 153
medlemmer, og der er livlig aktivitet i
gruppen.
Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling
i april medførte ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen.
Derimod var der positive ændringer i antallet af frivillige hjælpere, som kan ”tilkaldes” ved behov – vi er nu oppe på 12
ad hoc-hjælpere ud over bestyrelsen, og
det er meget glædeligt.
En del af disse har endvidere deltaget i et
lille formidlingskursus med henblik på
assistance ved rundvisninger på centret
og ved Ertebøllehoved.
Et forslag fra bestyrelsen om at finansiere en brugt traktor til centret blev godkendt, og der arbejdes nu på at finde en
traktor til en overskuelig pris.
Stenaldercentrets fårelaug
Fårelauget under støtteforeningen kunne
12

i marts glæde sig over de første små lam.
I alt fem blev det til så stambesætningen på marken øges fra seks til syv og resten ”afdisponeres”.

Lokalt samarbejde
Støtteforeningen bestræber sig fortsat på
at medvirke til lokalt fælles løft af Ertebølle og dermed også Stenaldercentret.
Foreningen var primo 2014 initiativtager
til oprettelse af ”Ertebølle Samvirke”.
Dette samvirke er nu blevet en realitet og
består indtil videre af Ertebølle Borgerforening, Ertebølle Strand Camping og
Støtteforeningen.
I foråret var der arrangeret fællestur til
det nye Moesgaard Museum i Aarhus –
stor succes.
Herudover er vi fælles om Sct. Hans arrangement, svampeture og drift af en
”by-pedel”.
Museumsforeningen
Sammen med Museumsforeningen og
Støtteforeningen for Johannes V. Jensen
Museet arrangeres der d. 26. september.
fælles bustur til ”Kongernes Jelling”, og i
skrivende stund er turen fuldt booket, så
der arbejdes ihærdigt på at skaffe en lidt
større bus.

Højsæson – juli
I centrets højsæson har vore trofaste aktører fra Norge og Lejre, sammen med
centrets personale, sørget for et rigtig
godt besøgstal, og vi håber jo, at det vil
overstige forrige års rekordtal på 6.500
gæster.

Per Frederiksen
Formand for Støtteforeningen
Hjemmeside:
www.stenaldercenter.dk

Frivillighedskonference
”FrivillighedsAkademiet er finansieret af Kulturregion Midt- og Vestjylland, Kulturministeriet samt Region Midtjylland. RingkøbingSkjern Museum er sammen med RingkøbingSkjern Kommune akademiets projektejere.
Kulturmidlerne gør det muligt at tilbyde frivillige inden for kulturarven – fra hele landet - gratis opkvalificeringskurser og ny viden på området.”

Den 17.-18. august blev der afholdt Frivillighedsseminar og den 19. august åben
Frivillighedskonference.
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På konferencen var der indlæg af lektor,
Jens Ulrich fra VIA University College,
Aarhus, der talte om den offentlige sektor
under omstilling – samskabelse – ”at
kunne navigere i kaos”.
Desuden var der indlæg af volontør ved
National Trust, England, Charlotte
Smithson, tilknyttet det historiske militærhospital Dunham Massey, samt indlæg af Lowissa W. Frånberg, chef for
Jamtlis volontärverksamhet, tilknyttet
Jämtlands Länsmuseum, Sverige.
Begge fortalte om, hvordan frivilligarbejdet fungerer i deres lande. Det var tydeligt, at der er lang tradition for det frivillige arbejde i England. I 2014 var der således 61.987 volontører, der tilsammen
brugte 4.571.924 timer. Det blev nævnt,
at man i England hæger mere om kulturarven end vi måske gør. Også i Sverige
og Norge er der større tradition for frivilligt arbejde end i Danmark.
Det var godt at høre, at der alligevel findes velfungerende værkstedslaug, f.eks.
på Frilandsmuseet på Museum Midtjylland. 25-30 frivillige mødes fast en formiddag om ugen for at holde landsbyen
ved lige samt tilrettelægge/lave forskellige arrangementer i løbet af året.
Apropos værkstedslaug synes vi, det
kunne være spændende at opbygge forskellige laug, for vores vedkommende
især håndsarbejdslaug, der kan fremstille
dragter til forskellige tidsaldre.
Alle kan deltage/bidrage.
Meld ind hvis du har lyst til at være med!
Venlig hilsen Birthe og Sonja
Frivillige på Vesthimmerlands Museum

Johannes V. Jensen
Museet
Johannes V. Jensen Museet i Farsø har til
formål at styrke kendskabet til den danske nobelprismodtager.
Museet rummer en række udstillinger,
som belyser forfatterens liv, hans forfatterskab og hans øvrige mangefacetterede
virksomhed som journalist, filosof, essayist, skulptør mm. Forfatterens arbejdsværelse, som indtager en central placering i samlingerne, er udlånt af Nationalmuseet – i øvrigt Nationalmuseets største
udlån af effekter til en anden institution
her landet – og er underkastet tilsyn af
det statsanerkendte Vesthimmerlands
Museum.
Museets daglige drift varetages af museumsleder Sara Bouchet i samarbejde med
Støtteforeningen for Johannes V. Jensen
Museet. Støtteforeningen organiserer det
frivillige arbejde, som er en grundlæggende forudsætning for varetagelsen af
de mange aktiviteter, der hører til et moderne museums formidlingsopgaver bl.a.
nobelpriskonkurrence for skoleelever, foredrag, musikcafeer og særudstillinger.
Støtteforeningen ved museet har i løbet
af det seneste år indledt et frugtbart samarbejde med museumsforeningerne ved
Vesthimmerlands Museum og Stenaldercentret i Ertebølle. Vi ser frem til det første fællesarrangement med de øvrige foreninger, som bliver busturen til ”Konger-
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nes Jelling” den 26. september 2015.
Et medlemskab af Støtteforeningen ved
Johannes V. Jensen Museet giver gratis
adgang til museets udstillinger. Medlemmerne modtager desuden årligt fire nyhedsbreve som orienterer om museets aktiviteter og arrangementer. Medlemskontingentet er 100 kr. for en husstand og 75
kr. for enlige. Medlemskab kan tegnes
ved henvendelse til støtteforeningen formand Inger-Lise Jæger eller museumsleder Sara Bouchet.
Støtteforeningens aktiviteter i efteråret
2015 fremgår af nedenstående program.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage i
arrangementerne.

Program efteråret 2015
på Johannes V. Jensen Museet
Limfjordsfortællinger på museet
hver mandag kl. 14.00 uge 27 – uge 33
Torsdag den 6. august kl. 19.00 – 21.00:
Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens
fødeby Farsø
Mødested:
Turistkontoret, Torvet 1, Farsø.
Guide: Inger-Lise Jæger.
I skrivende stund er ovenstående afholdt.

Onsdag den 9. september kl. 19.30
”Livet selv - Digterfilosoffen Johannes V.
Jensen”
Foredrag v. litteraturhistoriker Iben Holk
Med udgangspunkt i Johannes V. Jensens
essayistiske værker skal vi høre: om
hvordan den unge forfatter som reporter
og antropolog intonerer det nye århundrede med en hidtil uhørt sprogføring og
vitalitet. Om æstetikeren, der efter sin romanserie Den lange Rejse, udfolder sine
metodiske og personlige iagttagelser. Om
forbindelsen til Fynsmalerne, der fører til
udviklingen af et traditionsrigt kunstsyn,
hvor modernisten fjerner sig fra modernismen. Og endelig om kulturkritikeren,
der bemærkelsesværdigt er den første til
at advare mod nazismen og kommunismen.
Afslutningsvis vurderes Johannes V. Jensens position i dag.
Arrangør: Støtteforeningen for Johannes
V. Jensen Museet i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vesthimmerland
Lørdag den 3. oktober kl. 14.00
Limfjordsegnens Litteratur Samvirke uddeler sin årlige litteraturpris
Limfjordsegnens Litteratur Samvirke uddeler i år sin pris som ”Thit Jensen Prisen”.
Inden prisuddelingen er der kl. 13.00
rundvisning på museet for interesserede.
Onsdag den 14. oktober
kl. 14.00 – 16.00
Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø
Mødested:
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Turistkontoret, Torvet 1, Farsø.
Guide: Inger-Lise Jæger.
Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30
Generalforsamling med efterfølgende foredrag af museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen ”Johannes V. Jensen og arkæologien 1940 - 2015
Johannes V. Jensen var voldsomt arkæologisk inspireret og kom også i de højeste
faglige kredse. Blandt andet bidrog han i
1940 i et festskrift til arkæologiens førstemand Johannes Brøndsted med et essay om arkæologi og forhistorie på hjemegnen. Foredraget her vil følge i hans
fodspor og undersøge, om der siden er
føjet noget til vor viden om nogle af de
vigtigste lokaliteter.
Tirsdag den 3. november kl. 19.30
Foredrag v. professor Anker Gemzøe
”Det tyvende Aarhundredes Kvinde: Thit
og valgretten – politisk og eksistentiel”
Arrangør: Thits Venner og Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet. Arrangementet er støttet af Folketingets
Grundlovspulje.

Onsdag den 18. november kl. 19.30
Fejringen af 70-året for overrækkelsen af
nobelprisen til Johannes V. Jensen.
Underholdning ved lokale kræfter.
Hans Støttrup Jensen
Formand for Johannes V. Jensen Museet

(stiftet 20.03.2012)

Bestyrelsen
Elin Jakobsen (formand) 22998268
E: jakobsen.elin@gmail.com
Bodil Klitgaard (næstformand)
E. bodil461@hotmail.com
Lis Thomsen (kasserer) E:
aage.lis.thomsen@gmail.com
Peter Olsen (sekretær)
E: peter.olsen@skolekom.dk
Lillian Frimor
E: loghjfrimor@live.dk
Peter Ginnerup (suppleant)
E: peterg@dlgmail.dk

hjælp til tydning af egne ”fund” på AO
eller ting på papir.
Daisy bestilling til Landsarkivet lørdag
den 23. september.
Onsdag den 23. september kl. 9.00
Tur til Landsarkivet i Viborg
Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er
selvkører, og hvor mange du har plads til
i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed.

Program for 2. halvår 2015
Onsdag den 19. august kl.19.00
Plejebørn, tyveknægte og andre skæbner
Vesthimmerlands Museum i Aars
(lille sal) (FU)
Foredrag ved Peter Wodskou Christensen
I skrivende stund er ovennævnte afholdt.

Onsdag den 2. september kl. 19.00
Medlemsmøde
Farsø Skole, indgang fra hovedindgangen på C. R. Brixvej og oppe på 1. sal.
Vi starter med en gennemgang af Daisy
Efter kaffen: Opdeling i grupper efter behov.
Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift,
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Landsakivet for Nørrejylland.
"Gamle Magasin" opført 1890-91

Onsdag den 7. oktober kl. 19.00
Medlemsmøde
Medlem Johnny Johansen, Aalestrup vil
fortælle om egne fund:
Kriminalhistorie 1830-1850.
Løgstør Gl. Skole, Østergade 5 (i gården)
Efter kaffen: Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk
skrift, hjælp til tydning af egne ”fund” på
AO eller ting på papir.

Daisy bestilling til Landsarkivet lørdag
den 7. november
Onsdag den 21. oktober kl. 19.00
Vesthimmerlands Museum, Aars
(lille sal) (FU)
Foredrag
Emne: Matrikel og matrikelkorts brug
ved slægtsforskning
v/Peter Korsgaard fra Geodatastyrelsen
(tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen)
Alle slægtsforskere får med tiden brug
for at kunne håndtere og udnytte matriklerne, så benyt chancen til at høre om,
hvordan det gøres, og hvad man kan
finde af gode oplysninger
Lørdag den 7. november kl. 9.00
Tur til Landsarkivet i Viborg
Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er
selvkører, og hvor mange du har plads til
i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed.
Onsdag den 25. november kl. 19.00
Medlemsmøde
Farsø Skole, indgang fra hovedindgangen
på C.R. Brixvej og oppe på 1. Sal.
Der vil blive en gennemgang af Lægdsruller.
Efter kaffen: Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk
skrift, hjælp til tydning af egne ”fund” på
AO eller ting på papir.

Gotisk håndskrift
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Gotisk alfabet

Kursus i læsning af gotisk skrift

HUSK HUSK HUSK HUSK:
tilmelding til foredrag og ture til Landsarkivet, senest dagen før kl. 12 til en af
følgende:
Bodil Klitgaard, Farsø tlf. 6126 1465 ,
mail: bodil461@hotmail.com
Elin Jacobsen, Løgstør. Tlf. 2299 8268
E: jakobsen.elin@gmail.com
Lis Thomsen, Aars tlf. 5196 2292
E: aage.lis.thomsen@gmail.com
Lillian Frimor, Hornum: tlf: 98661103
E: loghjfrimor@live.dk
Husk kaffe/te og brød til arrangementerne
Vi samarbejder desuden med Ældre Sagen i Aars og Løgstør ang. caféarrangementer.
Se aktivitetskalenderen for Ældre Sagen
og følg vores hjemmeside.
Kontingent: 200 kr. pr husstand
Hjemmeside:
www.vesthimmerlandslaegt.dk

Fortiden tur - retur
23. februar havde Vesthimmerlands Museum et arrangement ”Fortiden tur retur”
kun for medlemmer af museumsforeningen, hvor 25 var mødt op.
Egon Jensen kaldte det i sin velkomst for
et arrangement for Feinsmeckere, og vi
blev ikke skuffede. Broder Berg gennemgik museets historie fra starten, hvor Johannes V. Jensen fik idéen, og helt op til
vor tid. Første museumsbygning blev åbnet i 1935 og sidste om/tilbygning var i
1999 – og nu er der et ønske om fornyelse i udstillingerne.
Af spændende udgravninger i 2015
nævntes udgravninger ved den nye omfartsvej.
Vi var gennem hele museet i den kronologiske opbygning startende med nyere
tid, hvor der er mange ting, som vi kan
huske fra barndommens ferier hos bedsteforældre – bl.a. et helt klenodie med
henkogte frugter på glas, keramikskåle,
gryder, radio m.m.
Vi sluttede ved
det ældste kranie fundet i
Danmark. Det
befinder sig på
museet, og vi så
de ægte kopier
af Skarpsalling karret og Gundestrupkarret. Gundestrupkarret er stadig meget interessant for mange forskere og også for
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vi andre – hvad betyder de forskellige
billeder – og hvor befinder den sidste
plade sig?

Gundestrupkarret

I kælderen så vi de mange effekter, der
løbende bliver indleveret til museet.
Tingene bliver lagt i magasinet, til de kan
registreres.
Samtidig havde kunstmuseet en udstilling ”Stederne Er der”, bl.a. med et meget flot kar bygget af legoklodser, men
efter inspiration af Gundestrupkarret
samt mange flotte vævede kunstværker
lavet af kvinder, der havde lært håndens
arbejde fra barnsben af.
Under kaffe og hjemmebag i caféen i administrationsbygningen var der reklame
for juni måned som kulturarvsmåned.
Programmet var ikke helt fastlagt, men
der var mange spændende steder og arrangementer i spil.

For referatet –Inge Lund

Udstillinger på
Himmerlands
Kunstmuseum
Himmerlands Kunstmuseum
21. august – 4. oktober 2015
Udstilling: ”Tankestreger”
Tegner Bodil Damgaard
(stor sal)
Bodil Damgaard fortæller om sine arbejder, at de har streger af mange slags:
kridt, kul, blyant, pastel på papir eller
plade.
Tegning har ikke megen stoflighed og
ikke megen farve. Derfor bliver det vigtigt at pleje den stoflighed, den har –
og vigtigt med de små spring i farven.
Er det groft eller sirligt, glat eller ru,
hvilken papirkvalitet – mange slags sort
og gråt, lidt brunt, lidt blågråt, og pastellen på det grove papir kan give en
porøs karakter som farven i et kalkmaleri.
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Hun tegner efter noget – og det ligner –
og hun bliver ved, indtil hun har glemt,
hvad det forestiller.
Når hun så har tegnet et stykke tid – og
det er somme tider af mange omgange i
flere dage – så ser hun, at tegningen igen på sin egen måde er i overensstemmelse med motivet.
Der er kommet en lighed ind i arbejdet,
og når det er kommet dertil, minder det
om genkendelse – selv om det ikke er
noget, hun kender i forvejen.

Kunsthistoriker mag.art. Nina Hobolth
siger, at det er herligt at gå på opdagelse i
Bodil Damgaards tegninger, fordi de aldrig afslører sig selv ved første blik. De
kan godt virke let-aflæselige, ikke mindst
fordi Bodil Damgaard er så fantastisk en
tegner. Hun kan jo tegne lige hvad hun
vil, både i stoflighed og i billedplanet,
fordi hun behersker teknikken så enestående suverænt.
Derfor er det som om hun altid er på videre opdagelse, nysgerrig på om der er
andre fortællinger og åbenbaringer, hun
kan vise med sin blyant. Det kan være i
stoffernes tekstur eller i dørenes finér, det
kan være i skildringen af noget, som slet
ikke er der, vinduesglas f.eks.
Eller det kan være i overgangene mellem
egetræets knuder, hjernevindinger og
valnødder, kort sagt naturens og virkelighedens banale ”særligheder”.

Bodil Damgaards stil er underspillet
og stilfærdig, men den kan også være
uhyggelig og uheldssvanger.
Vesthimmerlands Kunstforening
11. oktober- 14. november
Fernisering
Søndag den 11. oktober kl. 14
Fri entre
Udstillingen omfatter:
Maleri, silketryk, papirbilleder, keramik,
glaskunst, bronze- og stenskulpturer.
Følgende kunstnere udstiller:
Jesper Liengaard, Hørning
Tom Harpsøe, Lønstrup
Maiken Bilgrav Sørensen, Tårup
Annelise Bugge Lund, Ebeltoft
Lene Helledie, Struer
Vike Pedersen, Uldum
Tove Lorentzen, Odense
Dorte Friis, Lønstrup
Trine Panum, Bagsværd

Museets og
Museumsforeningens
efterårsprogram
Carl Nielsen 150 år

Foredrag og koncert
Tirsdag den 22. september kl. 19.30
i ALFA Vesthimmerlands Musikhus
I samarbejde med ALFA, Vesthimmerlands Musikhus, og støttet af Vesthimmerlands Folkeuniversitet har vi den
store fornøjelse også at bidrage til årets
fejring af komponistens 150 års fødselsdag.
Arrangementet bliver en vekslen mellem
koncertindslag ved Duo Askou Andersen
og foredrag ved museumsinspektør IdaMarie Vorre fra Carl Nielsen Museet i
Odense. Det bliver dermed en forunderlig blanding - til både den mentale og den
musikalske sjæl. Der findes vel ikke en
dansker, som ikke har sunget en sang af
Carl Nielsen eller lyttet til hans musik.
At den gode fynbo også havde et begivenhedsrigt liv, kommer vi sikkert også
til at høre om.
Museumsforeningen er vært ved et lettere
traktement.

Trine Panum

Alle er velkomne.
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Billetter kan købes:
Himmerlandsbilletten.dk
De himmerlandske biblioteker
ALFA mandag og torsdag kl. 14.0016.30

Bustur til Kongernes Jelling

Lørdag d. 26. september
Museumsforeningen, Vesthimmerlands
Museum, Støtteforeningen for Johannes
V. Jensen Museet og Støtteforeningen for
Stenaldercenter Ertebølle arrangerer i
fællesskab en bustur for foreningernes
medlemmer til Kongernes Jelling med
start fra rådhuset i Aars.
De tre foreninger, der alle har tilknytning
til Vesthimmerlands Museum, har de seneste år fået god kontakt til hinanden. Vi
ønsker med denne tur at få yderligere
kendskab til hinanden, og samtidig give
vore medlemmer en rigtig god oplevelse.
Besøget i Jelling vil blive indledt med et
foredrag om monumenterne i Jelling,
hvorefter der vil blive indtaget en forudbestilt frokost i Museets cafeteria.
Efter frokost kan man selv gå rundt på
det nyindviede moderne oplevelsescenter
samt de udendørs arealer med verdens
største skibssætning, Jellingstenene, højene samt kirken og det markerede palisadeområde.
Det store anlæg er ligesom Aggersborg
anlagt af Harald Blåtand.
På turen ned gennem Jylland fortæller
Broder Berg og Bjarne Nielsen på sædvanlig veloplagt vis om de historiske steder, vi passerer.
Vi forventer hjemkomst til Aars igen kl.
17.
Kvinders valgret og grundlovsjubilæet 1915 – 2015

Onsdag den 28. oktober kl. 19.30
Vesthimmerlands Museum
Foredrag ved museumsinspektør Merete
Ipsen, Kvindemuseet Danmark
Kun 14 % af befolkningen – og kun
mænd - havde stemmeret efter Grundloven af 5. juni 1849. En udbredt mistillid
til den jævne befolknings politiske døm-
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mekraft i almindelighed og til kvinders
evne til at tage samfundsansvar i særdeleshed havde hersket.
Med grundloven af 5. juni 1915 blev forfatningen feminin og folkelig. Folketinget blev herefter valgt af folket – kvinder
som mænd.
Kvinders stemmeret kom ikke af sig selv.
Der måtte kæmpes og laves alliancer. Alliancer med mænd, som allerede sad i
Rigsdagen. Her skulle opbygges et flertal
for udvidet valgret.
Hør om baggrunden for, at der endelig
kunne skabes et flertal, og om det kvindesyn, der var i 1915, og den betydning,
det nye demokrati fik for udvikling af et
moderne samfund.
Foredraget er arrangeret i samarbejde
med Thits Venner og Støtteforeningen
for Johannes V. Jensen museet.
Entre: 40 kr.
Vesthimmerland under besættelsen

Onsdag den 11. november kl. 19.00
Vesthimmerlands Museum
v/ historiker Lars Nikolajsen, Viby
Det er i år 75 år siden, at Danmark blev
besat af Tyskland. Det havde vidtrækkende konsekvenser for landets borgere.
I dette foredrag vil der blive fokuseret på,
hvordan besættelsesårene formede sig i
Vesthimmerland. Først og fremmest
hvordan den enkelte borgers hverdag
blev påvirket, men i høj grad også hvordan en modstandsbevægelse trods Danmarks officielle politik langsomt spirede
frem i Vesthimmerland og efterhånden
kom til at få stor betydning for hele modstandsarbejdet i Jylland.
Foredraget vil blive krydret med mange
billeder.
Entre for medlemmer: 40 kr.
Ikke medlemmer: 60 kr.

FRA KANT TIL KANT

Vesthimmerlands Museum har sammen
med seks andre kulturhistoriske museer i
Danmark inviteret kunstneren Thomas
Wolsing til et udstillingssamarbejde med
overskriften ”FRA KANT TIL KANT”.
Thomas Wolsing er bosiddende i Thy, og
de senere år mest kendt for værker, der
skildrer forfaldne - ofte nedrivningstruede bygninger og steder i udkantsdanmark. Det særlige ved arbejderne er, at
de stiliserede motiver er udført i stramajbroderi. Kunstneren skaber et nyt værk til
hvert museum, som afspejler de særlige
vilkår og problemstillinger, som gør sig
gældende i hvert område.
Wolsings fokus på udkanten og idéen om
at brodere motiver af faldefærdige huse
problematiserer forholdet mellem by og
land, dengang og nu. På denne måde bliver hans værker et portræt af en del af
Danmark, der lige nu er præget af stagnation og afvandring og hans kunstværker i
udstillingen placerer sig midt i den aktuelle debat om et Danmark i forandring.

som er en stregkode, der kan læses af
mobiltelefoner. Koden giver adgang til
undersider på Vesthimmerlands Museums hjemmeside, hvor informationssøgende kan læse mere uddybende forklaring om gadenavnets oprindelse.
Der kan bl.a. læses om:
Knabere i Aalestrup, erhvervsmanden
Heidemann i Farsø, boghandler Andersen i Aars og kaptajn Jensen i Løgstør.
Lokalhistorien med fortællinger om mennesker, steder og begivenheder er således
rykket ud i byrummene ved dette tiltag,
der på en ny og spændende måde sætter
fokus på kulturarven i Vesthimmerland.
Uanset hvilken oprindelse gadenavnet
har, så er fortællingen en del af den vesthimmerlandske kulturhistorie, der også
fremadrettet bør afdækkes og tilgængeliggøres ikke kun for vore egne medborgere, men også for de mange gæster i
kommunen.
Den officielle indvielse af gadeskilte vil
blive annonceret af Vesthimmerlands
Kommune i efteråret.

Udstillingen vises
fra november 2015 til januar 2016.

Gadenavne –
nu med QR-kode
Snigpremiere for gadeskilte
I juli var der snigpremiere for et nyt informationsprojekt om udvalgte gadenavnes oprindelse.
På initiativ af Vesthimmerlands Kommune blev der i de fire byer Aalestrup,
Farsø, Løgstør og Aars opsat særlige gadeskilte med korte forklarende tekster.
På skiltene er anbragt en såkaldt qr-kode,
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Eksempler på nye gadeskilte

FIRMAMEDLEMSKAB
Vi er meget glade for, at en række lokale virksomheder støtter museumsforeningen med et firmamedlemskab, som
giver firmaet mulighed for en gratis
rundvisning på museet for deres medarbejdere.
Det muliggør også udgivelsen af dette
medlemsblad uden annoncer.

EXPERT v/Jesper Nielsen,
Himmerlandsgade 57, Aars
JUTLANDER BANK,
Markedsvej 5-7, Aars
ARKITEKTFIRMAET,
Oustrupvej 28, Aars

Derfor opfordrer vi til at støtte følgende
virksomheder:

TURBOVEX A/S,
Industrivej 45, Aars

AARS AVIS,
Himmerlandsgade 150, Aars

STUBBERUP A/S,
Industrivej 91, Aars

AARS FARVEHANDEL ApS,
Himmerlandsgade 88, Aars
SPAR NORD,
Himmerlandsgade 70, Aars

ADVOKATFIRMAET
BINDSLEV & KJELDSEN Aps,
Himmerlandsgade 109, Aars

HINRICHSEN ApS.
GULD - SØLV - URE - OPTIK,
Himmerlandsgade 58, Aars
NCO BYG A/S,
Vestvej 5, Aars
DATHOPRINT ApS v/Kasper Dahl,
Industrivej 93, Aars
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Støt vore firmamedlemmer.
De støtter os.

En støtteforening for Vesthimmerlands Museum. Den yder årlige tilskud til museets drift. Foreningen arrangerer foredrag og ekskursioner
mv. om egnens historie fra oldtid til
nutid.
Medlemskabet giver gratis adgang
til alle museets udstillinger - også
kunstudstillinger - og rabat ved deltagelse i arrangementer.
Medlemmerne holdes orienteret gennem dette medlemsblad, der udkommer to gange om året.
Og ikke mindst – medlemmerne får
årbøgerne fra Vesthimmerlands
Museum og Lokalhistorisk Forening
gratis, hvis man selv henter dem.
på museet.
Henvendelse om medlemskab til
kassereren, formanden eller i receptionen på museet.

Bestyrelsen
Formand:
Hardy Jensen
hardyjensen@email.dk
Næstformand:
Egon Jensen
jensen.hornum@gmail.com
Kasserer:
Bente Høj Jensen
bhj@aars.dk
Sekretær og suppleant:
Susanne Appel
susappel0@gmail.com
Redaktør:
Sonja Marcussen
sonja.k.marcussen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Ulla Østerbye
ulla.oesterbye@gmail.com
Jens Bøckhaus
jensboeckhaus@gmail.com
Gerfried Langer
gerfried.langer@gmail.com
Suppleant:
Dorthe Glasius
christian@glasius.dk
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