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Lokalhistorisk efterårskalender 

Foredrag om danskernes udvandring 

Onsdag 9. oktober kl. 19.00 i Øland Medborgerhus: »Danskernes udvandring gennem 
tiderne – hvorfor rejste de, hvornår og hvorhen?« Foredrag ved cand.mag. Ketty 
Johansson, Nørresundby. Kom og hør et spændende foredrag om danske emigranters 
skæbne på godt og ondt i det store udland. Foredrag, kaffe og kage à kr. 30. Alle er 
velkomne, også dig, der ikke bor på Øland. Arr.: Øland Lokalhistoriske Sognegruppe. 

Fra Vietnam til Nordjylland 

Torsdag 10. oktober kl. 19.00 i Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43, Halvrimmen: »Hvad livet byder – fra 
bådflygtning til skattemedarbejder«. Foredrag med Linh Dam, der som 17-årig flygtede med sin familie fra 
Vietnam i 1979. Efter 17 dages sejlads havnede de på en lille ø i Indonesien, og herefter gik turen til 
Danmark, hvor Linh nu har været ansat 34 hos SKAT i Aalborg. Kaffe og kage à kr. 20. Arr.: Lokalhistorisk 
Forening for Halvrimmen og Omegn. 

Udstilling om besættelsestidens Han Herred 

Uge 42 i Øster Han Herreds Egnssamling, Tranhøj 6, Tranum: Lokalhistorisk udstilling om Besættelsestidens 
Han Herred. 

Byvandring om Fjerritslev som handelsby 

Torsdag 17. oktober kl. 13.30 – 15.00: »Fjerritslev som handelsby«. Lokalhistorisk byvandring med Rita 
Rendow (med vægt på det historiske). Start og slut ved Bryggertorvet. Gratis at deltage. Arr.: Kollerup-
Fjerritslev Lokalhistoriske Sognegruppe. 

Arkivernes Dag 

Lørdag 9. november kl. 10.00 – 14.00: Arkivernes Dag. Åbent i Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43, 
Halvrimmen. Arr.: Lokalhistorisk Forening for Halvrimmen og Omegn. 

Foredrag om Atlantvolden langs den jyske vestkyst 

Torsdag 28. november kl. 19.30 på Fjerritslev Skole: »Hitlers jyske Atlantvold«. Foredrag ved museumsleder 
Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm. På strandene og i klitterne langs Den jyske Vestkyst ligger der 
rester af det kystforsvar, tyskerne anlagde under krigen. Med billeder og kort fortælles om, hvorfor 
bunkerne blev bygget, hvilke tanker der lå bag opbygningen af invasionsforsvaret, om hvordan de 
fungerede under krigen, om mandskabets dagligdag, og om hvilken betydning de havde for krigsførelse. 
Der blev også bygget i Han Herred, og disse anlæg vil naturligvis blive taget under særlig indgående 
behandling. Jens Andersen er en meget travl herre, så det er lidt af et scoop at få ham til at dele ud af sin 
store viden om dette emne. Mon ikke de fleste i Han Herred har besøgt det fine museum i Hanstholm, de 
kan nu glæde sig til at møde manden bag. Pris kr. 90. Tilmelding nødvendig senest onsdag 20. november 
2013 på www.FUiHH.dk eller telefon 98 21 20 92. Arr.: Folkeuniversitetet i Han Herred. 

http://www.fuihh.dk/
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Benyt kalenderne på internettet 

For at få jeres arrangementer bekendtgjort ud til så bred en kreds som muligt er det vigtigt at benytte sig af 
de gængse kalendere på internettet. 

KultuNaut vises bl.a. på Hanherred.dk og Fjerritslev.dk, og som noget helt nyt har Jammerbugt Kommune 
etableret Kulturblad.dk, hvor man kan oprette sig som arrangør og få sine lokalhistoriske aktiviteter 
optaget. 

Hannæs-området kan benytte sig af Hannik.dk – og tilsvarende Aggersund.dk for Aggersund-området.  

Endelig er det vigtigt at bruge NORDJYSKE’s »Det Sker«-liste, som er med i avisens lokalsektioner hver dag 
og kan tilgås på webeventlite.nordjyske.dk 

 

Vi er nu 24 sogne i Han Herred 

Ofte bliver spørgsmålet stillet: Hvad er Han Herred egentlig for en 
størrelse, og hvor går grænserne? Det er meget enkelt at svare på dette 
spørgsmål, idet Han Herred er nøje afgrænset af kirkesognene fra Øsløs-
Vesløs-Arup i vest til Øland-Langeslund i øst. Herunder Aggersborg Sogn, 
som er den nordenfjords del af Vesthimmerlands Kommune.  

Derimod har antallet af sogne skiftet lidt gennem tiden. De oprindeligt 22 
sogne i Han Herred blev i 1993 udvidet med Langeslund Sogn, der blev 
udskilt fra Brovst Sogn. I 2010 kom to nye sogne til, nemlig de hidtidige 
kirkedistrikter Fjerritslev og Koldmose i henholdsvis Kollerup og Tranum 
sogne, så antallet nåede op på 25 sogne. 

Nu er der imidlertid sket det, at Fjerritslev fra 2. december 2012 igen er blevet indlemmet i et nydannet 
Kollerup-Fjerritslev Sogn, så her og nu består Han Herred af 24 sogne – og alle disse sogne skriver via Liv i 
Lokalhistorien, Projekt Besættelsestidens Han Herred, Han Herred Bogen m.v. fælles historie. 

Det er i øvrigt ganske unikt i dette land, at der siden årtusindskiftet er skabt et så omfattende lokalhistorisk 
netværk af frivillige sognegrupper, lokalhistoriske foreninger, museer, arkiver m.v. Der er immervæk 50 km 
fra vest til øst i det langstrakte Han Herred! 

 

  

http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nynaut?Area=Fr%F8strup-postby|Fjerritslev-postby|Vesl%F8s-postby|Brovst-postby
http://hanherred.dk/
http://www.fjerritslev.dk/
http://www.kulturblad.dk/
http://hannik.dk/
http://aggersund.dk/
http://webeventlite.nordjyske.dk/
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Efterlysning af effekter til udstilling om besættelsestiden 

Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum søger effekter til en lokalhistorisk udstilling om 
besættelsestiden i skolernes efterårsferie (uge 42). Henvendelse til Iver Iversen, telefon 60 66 
70 72, eller Sigaard Jensen, telefon 98 23 50 58, snarest muligt og senest i uge 41. 

 

Vi mangler skribenter 

 

Projekt Besættelsestidens Han Herred, som er et fælles, folkeligt projekt for samtlige 24 sogne i Herred, 
mangler frivillige, der vil påtage sig at skrive artikler om forskellige emner fra den tyske besættelse 1940-45. 

Artiklerne, som både kan være korte og lange, vil blive gjort tilgængelige for offentligheden via de 
lokalhistoriske arkiver, ligesom der er mulighed for publicering på Hanherred.dk og i Han Herred Bogen. 

Udarbejdelsen af artikler kan naturligvis ske på egen hånd, eller det kan ske i samarbejde med 
sognegrupper og enkeltpersoner i det lokalhistoriske netværk i Han Herred. Ofte vil man med succes kunne 
begynde researchen med at invitere en håndfuld personer til et lille »kaffemøde«, hvor man holder 
»brainstorming« og noterer stikord fra samtalen om besættelsestiden ned. 

Emnevalget er helt frit – det kan være alt fra de tyske spor i landskabet til hverdags- og foreningsliv under 
besættelsen – og man skal ikke bekymre sig om, at andre måske har skrevet om samme emne. Det er 
vigtigt at få samme sag belyst fra flere vinkler. Se idékatalog på Hanherred.dk/Besaettelsestiden 

Det vil være fint, hvis vi på projektets hjemmeside kan henvise til personer, som er villige til at påtage sig 
jobbet med at interviewe samt skrive/renskrive beretninger. 

 

Årsberetninger fra lokalhistoriske foreninger 

Traditionen tro bringer vi i Han Herred Bogen 2014 en række årsberetninger fra de lokalhistoriske 
foreninger, museer og arkiver, som er knyttet sammen i Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. 

http://hanherred.dk/dokumenter/projektbeskrivelse-for-besaettelsestidens-han-herred.pdf
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Mindeværdig dag i Tranum Klitplantage 13. august 2013 

 

Det blev på alle måder en smuk og værdig begivenhed, da to mindesten til ære for seks faldne engelske 
flyvere blev afsløret i Tranum Klit i Han Herred 13. august 2013. 

Det skete på 73-års dagen for et mislykket engelsk angreb på Aalborg Lufthavn, Fliegerhorst Aalborg West, 
som var af høj strategisk vigtighed for den tyske besættelsesmagt. Samtlige 11 engelske Blenheim-
bombefly blev skudt ned eller måtte nødlande, og 20 ud af i alt 33 besætningsmedlemmer mistede livet i 
den ulige kamp mod tyske Messerschmidt-fly og antiluftskyts 13. august 1940. 

Over to hundrede fandt vej til mindehøjtidelighederne, som begyndte ved Rødhusvejen, hvor stenen med 
navnene på besætningen fra Blenheim IV T1934 lå tildækket med Union Jack. 

Der blev indledningsvis holdt taler ved skovrider Jesper Blom Hansen, sognegruppeleder Lillian Carstensen, 
historiker Julian Horn fra Wartime Watton Museet i England, borgmester Mogens Gade samt Ole Rønnest, 
der er forfatter til bogen »Den dømte eskadrille«, som netop beskriver hændelserne 13. august 1940. 
Rønnest medbragte også et lommeur, der blev fundet på en af de omkomne. 

Gennemgående blev det fremhævet, at disse seks engelske flyvere satte livet på spil, for at vi her i Danmark 
og det øvrige Europa kunne få den frihed, vi nyder godt af i dag. 



Liv i Lokalhistorien 
24 sogne i Han Herred skriver fælles historie  Nyhedsbrev 3. oktober 2013 
 

Nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien 3. oktober 2013 ∙ side 5 
 

Selve afsløringen af mindestenen blev foretaget af borgmester Mogens Gade sammen med John Lart, der 
er nevø til piloten på det nedskudte fly, Edward Lart. De to øvrige omkomne på dette fly var Maurice H. 
Gillingham og Augustus S. Beeby. Efter et minuts stilhed og fanehonnør fra Forsvarsbrødrene, 
Hjemmeværnet og Flyvevåbnets Soldaterforening spillede organist Henrik Skøtt »The Last Post« på 
trompet. Sluttelig blev der nedlagt kranse fra både engelsk og dansk side. 

Dagens store overraskelse var en æresbevisning fra Air Transport Wing Aalborg, som lige efter afsløringen 
af stenene lavede en overflyvning med fire T-17 fly i formationen »The Missing Man«, der symboliserer en 
falden kollega. 

Ceremonien og æresbevisningen gentog sig ved afsløringen af den anden mindesten nær krydset 
Sandmosevej/Udholmvej, hvor den engelske tale blev holdt af stabsofficer Robert Hylands fra Royal Air 
Force. Højtideligheden her gjaldt pilot Clive W. Wigley samt Arthur H. Patchett og Archibald F. Morrison, 
der til sammen udgjorde besætningen på Blenheim IV R3913. 

Klip fra bladet »Modstandskampen« nr. 3, september 2013, hvor hele artiklen kan læses. Abonnement på bladet kan bestilles hos 
redaktør Peter Eigenbroth, Østergade 35, 9690 Fjerritslev, telefon 98 21 22 00, og gælder ved indbetaling af 200 kr. til konto (7461) 
2070272221. 

 

Herredsudstilling om Besættelsestidens Han Herred 9. april 2015 

Styregruppen bag Projekt Besættelsestidens Han Herred har nedsat et udvalg, som skal arbejde frem mod 
en fælles herredsudstilling i Tinghuset i Fjerritslev som markering af 75-året for den tyske besættelse 9. 
april 2015. 

Lokalhistoriske sognegrupper, foreninger, arkiver og museer vil blive inddraget i arbejdet med udstillingen, 
og der indkaldes i løbet af de kommende måneder til et stormøde om initiativet, således at alle får lejlighed 
til at bidrage med billeder, dokumenter og effekter. 

 

Træf Han Herred i Aggersund 15. juni 2013 

Sol, blæst – og vikingefortællinger ved Aggersborg 

Årets Træf Han Herred lørdag 15. juni 2013 stod i vikingernes tegn. Dagen startede dog med nutidig 
morgensang i den smukke Aggersborg Kirke, hvor kirkens præst, Lars Lyngberg Larsen, gav en historisk og 
arkitektonisk gennemgang af kirken. 

Efter morgensangen var der servering af kaffe og rundstykker med ost og rullepølse, som i det fine vejr 
kunne nydes ude, samtidigt med at snakken gik blandt gamle og nye træf-deltagere. Der var også lejlighed 
til at besøge den lille museumsbygning med en interessant og billedligt fin udstilling om Aggersborg. 
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Så blev der blæst til samling! En viking i kofte og med 
lammeskindskalot lod luren gjalde ud over borgterrænet, og man 
samledes ved platformen oven for ringvolden, hvor arkæolog fra 
Vesthimmerlands Museum i Aars, Simon Kjær Nielsen, med stor 
viden og begejstring fortalte om Aggersborg – den største af alle 
Trelleborge. 

Det var nu blevet frokosttid, og man kørte den korte afstand til 
»Bondestuen«, hvor værten, Kim Gertsen Nielsen, havde 
forberedt et vikingeinspireret måltid til os. Det bestod af 
grillstegt svineskank, grofthakkede frikadeller, stegte kyllingelår, 
ovnstegte, marinerede kartofler, kålsalat med æbler og 
svampesalat med krydderurter. Alt sammen meget lækkert! 

Udvalgsformand Hanne Davidsen bød velkommen til de i alt 85 
deltagere, og Folmer Møller bragte en hilsen og velkomst fra 
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. Jammerbugt Kommune 
var repræsenteret ved kommunalbestyrelsesmedlem Sonia 
Luther Nielsen, som bød velkommen til Jammerbugt Kommune. 
Man sang årets Træf Han Herred-sang, som Hans »Brøndborer« 
Kristensen traditionen tro havde forfattet. Også andre sange fra 
Han Herred Sangbogen blev foreslået og sunget. Ved frokostens 
slutning kom luren igen frem, og Per Iversen fortalte morsomt og 
levende om instrumentet, dets anvendelse før og nu og dets 
muligheder. 

Dagen sluttede ved 16.30-tiden med kaffe og hjemmebagt 
kringle! Og man kørte hver til sit efter en skøn, solrig og 
begivenhedsrig dag i vores dejlige egn. 

Hanne Davidsen 

Læs hele Hanne Davidsens beretning om det vellykkede Træf Han Herred i Han Herred Bogen 2014 
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Sange ved havet 

 

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har i denne sommer været medinitiativtager til et nyt arrangement 
med overskriften »Sange ved havet«. Inspirationen hertil er hentet i Agger, hvor der gennem flere år har 
været fællessang i solnedgangen sommeren igennem. 

I Han Herred blev arrangementet placeret ved Havbådehuset i Slettestrand, hvor der dels er udsigt over 
havet, dels er mulighed for at trække indendørs til en kop kaffe bagefter. 

I al sin enkelhed går »Sange ved havet« ud på at synge af karsken bælg efter Han Herred Sangbogen, som 
rummer et alsidigt udvalg af danske og nordiske sange. Lokalbefolkningen blander sig med turister, der 
spontant dukker op og deltager i fællessangen, som varer ca. 45 minutter. Der er forskellig musikledsagelse 
fra gang til gang i form af klaver, harmonika, violin, trompet m.v. 

»Sange ved havet« blev afviklet tirsdagene 9. juli, 23. juli og 6. august og samlede i alt omkring 600 
deltagere – så debuten må siges at være en succes! Det er da også allerede nu besluttet at gentage disse 
sangaftener i sommeren 2014. 

Bag »Sange ved havet« står Han Herred Turistforening, Destination Slettestrand-Svinkløv, Han Herred Havbåde, Hjortdal 
Beboerforening, Hjortdal Menighedsråd, Kulturforeningen Tinghuset, Jammerbugt Kulturskole og Lokalhistorisk Samvirke for Han 
Herred. 
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Han Herred Bogen 2014 

19. udgave af den fælles lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred 
præsenteres for bidragydere og redaktionsudvalg 27. november på Bratskov i Brovst. 
Bogen kommer i handlen torsdag 28. november og kan traditionen tro købes i 
Sparekassens Vendsyssels afdelinger i Brovst og Fjerritslev, boghandlerne, de 
lokalhistoriske foreninger eller direkte fra Fjerritslev Tryk, Østergade 35, 9690 
Fjerritslev, telefon 98 21 22 00, info@fjerritslev-tryk.dk – her kan du også bestille fast 
abonnement og spare ca. 20 pct. på normalprisen. 

 

Til- og afmelding af nyhedsbrev sker på redaktion@sognegrupper.dk 
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