Liv i Lokalhistorien
24 sogne i Han Herred skriver fælles historie

Nyhedsbrev 7. november 2013

Arkivernes Dag
lørdag 9. november 2013

Det Gamle Bibliotek, Lokalhistorisk Forening for Halvrimmen og Omegn, Aalborgvej 43, Halvrimmen. Åbent
kl. 10.00 – 14.00. Læs mere i bilag til nyhedsbrevet.
Øster Han Herreds Egnssamling, Tranhøj 6, Tranum. Åbent kl. 10.00 – 15.00.
Lokalhistorisk Arkiv, Danmarksgade 1, Fjerritslev. Åbent kl. 10.00 – 15.00.
Lokalhistorisk Arkiv, Det Gamle Uldspinderi, Kirkevej 13, Frøstrup. Åbent kl. 14.00 – 16.30.
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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. Pris kr. 90,Tilmelding senest onsdag 20. november via www.FUiHH.dk eller mbchristiansen@mail.dk
Efterårssæsonen i Folkeuniversitetet i Han Herred rundes af med et foredrag af museumsleder ved
Hanstholmmuseet, Jens Andersen, der fortæller om Hitlers jyske Atlantvold.
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.
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.
Som sædvanligt ved Folkeuniversitetets arrangementer er det nødvendigt med tilmelding en uge før
foredraget. Se også bilag til nyhedsbrevet.
Venlig hilsen Folkeuniversitetet i Han Herred
Bruno Christiansen, telefon 98 21 20 92
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Torsdagscafé på Brovst Bibliotek
5 torsdage fra 21. november 2013 til 23. januar 2014
Foredragene foregår fra kl. 15.00 til 17.00
Pris 30 kr. inkl. kaffe og kage
Arr.: Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred, Brovst Lokalhistoriske Sognegruppe, Jammerbugt
Bibliotekerne

Program
Torsdag 21. november 2013 kl. 15
Fotos fra højere luftlag med Henning Kristensen

Torsdag 28. november 2013 kl. 15
Historien om Philipine med Inger Tronborg
Samme dag udkommer Han Herred Bogen 2014, hvori Inger Tronborg fortæller om Philipine

Torsdag 9. januar 2014 kl. 15
Mit møde med John Lennon med Karsten Højen

Torsdag 16. januar 2014 kl. 15
Fra havneby til stationsby med Ketty Johansson

Torsdag 23. januar 2014 kl. 15
Nordjyske rutebiler med Bjarne Svendsen

Læs nærmere om de enkelte foredrag i folderen, som er bilag til nyhedsbrevet.
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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.

Indhold
Fjerritslevs ældste specialforretning
--- Om Neve, Frydendahl og Lindstrøm
Af Ejgil Bodilsen
En lille idé blev til et stort industrieventyr
--- Om Svejsemaskinefabrikken Migatronic
Af Ejgil Bodilsen
Slægtens ældste
Af Hans Kirk
Øsløs Sogns skolevæsen gennem 200 år
Af Ingvard Jakobsen
Signe Bertelsen fortæller om sit liv
Af Erik Nielsen
Ferieliv ved Bulbjerg 1920
Af Aase Rosenberg Rasmussen
Mens min far var indlagt for tuberkulose i 1952
Af Gudrun Kjelstrup Kappel
Tilbageblik på fem års barndom i Han Herred
Af Inge Pedersen
Kirsten Gitz-Johansen
--- en kulturformidler i Han Herred
Af Susanne Falk og Peter Berntsen

Da underholdningsindustrien kom til Øster Han
Herred
--- Om Cirkus Mundeling og Cirkus Reinsch
Af Ketty Johansson
Brovst Baptistkirke
Af Asger Hylleberg og Inge Andersen Christensen
Jomfru Philipine
--- en sælsom kvindeskikkelse i Brovst
Af Inger Tronborg
Et nøjsomt liv i klitten
Af Iris Mose Pedersen
Min føst cykeltuer til Ølaj
Af Anders Jørgen Brander
Øland Fajance i 200 år
Af Bente Kristensen
Det Gamle Album
Billeder fra Han Herreds 24 sogne
Årets gang i Han Herred 2012-13
Af Ejgil Bodilsen
Liv i Lokalhistorien
Årets gang i Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
Årets gang i de lokalhistoriske foreninger
Af foreningernes formænd/kontaktpersoner
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Han Herred Bogen 2014
Udgivet af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel
264 sider med et væld af illustrationer, smukt indbundet, pris kr. 300,Specialtilbud til faste abonnenter, Sparekassen Vendsyssels garanter og medlemmer af
lokalhistoriske foreninger kr. 245,-

Tilbud på gamle årgange af Han Herred Bogen
Der er fortsat mulighed for at købe gamle årgange af Han Herred Bogen (til og med årgang 2009) med stor
rabat. Læs mere i flyeren, som er bilag til nyhedsbrevet.

Følg med på Facebook
Der er særskilte sider på Facebook for Han Herred Bogen, Liv i Lokalhistorien, Besættelsestidens Han
Herred, Træf Han Herred og Sange ved havet. Find siderne, tryk »synes godt om«, følg med, og del med
dine venner!

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

Til- og afmelding af nyhedsbrev sker på redaktion@sognegrupper.dk
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Lokalhistorisk forening og arkiv for Halvrimmen og omegn
”Det Gamle Bibliotek”
Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst

Arkivernes dag
Lørdag den 9. november 2013
Den 9. november er det arkivernes dag. Dagen falder altid på den anden lørdag i november
og her byder Danmarks stads-, kommune,- og egnsarkiver vore lokale medborgere,
kommunalpolitikere, og pressen indenfor.
Således også i Lokalhistorisk arkiv i Halvrimmen hvor vi vil være til stede fra kl. 10.00
til kl. 17.00.
Udover arkivets faste samling vil der denne dag være mulighed for, at se en ”lille” samling
af gamle påklædningsdukker, og vi vil vise begyndelsen på et nystartet projekt om
tilblivelsen af Jægerum Søpark.
I den forbindelse vil vi gerne, om de der er i besiddelse af materiale vi må låne/ få vil komme
indenom med det.
Projektet er et led i : ” At beskrive nutiden for fremtiden” og kunne også hedde : ” Fra
projekt til virkelighed”.
Der vil også være nyheder at se rent interiørmæssigt – ligesom der naturligvis er kaffe på
kanden.
Vi er startet på et nyt registreringsprojekt, hvor vi lige nu er ved at tage Arkibas i brug til
dette, og det kan vi også fortælle lidt om.

Med venlig hilsen bestyrelsen v/Inge Ulrik

Folkeuniversitetet i Han Herred indbyder til foredrag:

Hitlers jyske Atlantvold
v/museumschef 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.
Læs mere på www.FUiHH.dk

28. november 2013 kl. 19.30 på Fjerritslev Skole
pris: 90,- kr; tilmelding senest onsdag 20.11.2013 på www.FUiHH.dk eller tlf. 98212092

Torsdagscafe

21/11 – 13

28/11 – 13

Fotos fra højere luftlag

Historien om Philipine

med

med

Henning Kristensen

Inger Tronborg

Torsdagcafeen tager publikum med op i
de højere luftlag sammen med F-16
fotografen Henning Kristensen, Birkelse.
Henning Kristensen, kaldet FotoHenning, havde fra 1981-2012
bagsædestatus som fotograf på
Flyvevåbnets jagerfly, bla. F-104
Starfigher og F-16.

Alle har vi igennem vores liv set og
måske kendt mennesker, der var
anderledes i vores nære samfund. Måske
stak de ud i forhold til, hvad vi hver især
og sammen fandt, var helt ”normalt”.
Derfor blev de også ofte et godt
samtaleemne.

på Brovst Bibliotek
21/11 2013 – 23/1 2014
Foredragene afholdes fra
kl. 15 til kl. 17

Pris 30 kr., incl. kaffe og kage

Foredraget ledsages af billeder fra
bagsædet, men også fra landjorden i
forbindelse med jobbet som udsendt
fotograf.

En sådan person var Philipine. Hun
levede i midten af sidste århundrede i
Brovst og var ganske godt kendt i
gadebilledet af de fleste. Hendes
sælsomme skæbne er nu beskrevet.
Rigtig mange mennesker i Brovst og
omegn vil kunne nikke genkendende til
historien om Philipine.

Henning forlod Flyvevåbnet i 2010, men
arbejder på et bogprojekt for Flyvevåbnet
om C-130 Herculesflyet, ligesom han
leglighedsvis arbejder for bl.a. B.S.
Christiansen. Han fik i 2011 udgivet
bogen "F-16 oplevelser på danske vinger"
på forlaget Gyldendal, sammen med
jagerpiloten Thomas MET Kristensen.

Oplev hvordan det lykkedes at finde
mange små brikker om hendes skæbne, i
det samfund hun engang levede i.
Brikkerne er blevet 9
til en af flere historier
med lokalhistorisk touch i Han Herred
Bogen 2014, som kommer på gaden
samme dag som denne torsdagscafe
afholdes.

Han fortæller om de specielle
arbejdsforhold, der er i bagsædet på et
jagerfly for en fotograf.

Vel mødt!
Arrangeret af:
Lokalhistorisk Forening for Ø. Han Herred
Brovst Lokalhistoriske Sognegruppe
Jammerbugt Bibliotekerne

9/1 – 2014

16/1 – 2014

23/1 – 2014

Mit møde med

Fra havneby til stationsby

Nordjyske rutebiler

John Lennon

med

med

med

Ketty Johansson

Bjarne Svendsen

Karsten Højen

I 1970 besøgte verdensstjernen
John Lennon og hans hustru Yoko
Ono Thy, i forbindelse med et
familiebesøg hos Yokos eksmand,
Tony Cox og deres fælles datter.
Da dette rygtedes fik Danmarks
presse travlt med at komme til
Vust for at få et glimt af parret, og
ihærdigheden for at nå stjernerne,
ville ingen ende tage.
Heller ikke hos Karsten Højen,
der dengang var teenager og
redaktør på Skovsgaardskolens
skoleblad. I en forrygende
snestorm, lykkedes det ham og en
kammerat at få en taxa til Vust,
til parrets lejede hus, for at få et
interview til skolebladet.
Missionen lykkedes, kom og hør
om det!

Ketty Johansson, barn af Han Herred, vil
berette om Brovst fra havneby til stationsby.
Brovst var fra middelalderen en stor landsby
ved Limfjordens bred, underlagt herregården
Bratskov, men der var ingen havn. Hvis
man skulle sejle varer og personer fra
nærområdet, skulle man sejle fra Attrup,
hvor der var forbindelse til Aalborg.
I 1845 blev der oprettet en havn ved grænsen
til Torslev, nuværende Pakhusvej, som
kunne bringe landsbyen i kontakt med
Limfjordsområdet.
I 1897 kom der en jernbaneforbindelse til
Han Herred – Fjerritslevbanen, der på
moderne vis forbandt Fjerritslev-Brovst med
det øvrige Vendsyssel. I sidste halvdel af
1800-tallet udviklede Brovst sig, med læge,
apotek og sygehus i kirkebyen, samt med
købmandsgårde og håndværksvirksomheder
i nærheden af den nye jernbanestation.

Bjarne Svendsen har i år udgivet
bogen: Nordjyske Rutebiler i alle
farver, og det er fortællingen om
skabelsen af dette værk, han vil
fortælle om.
Bogen fortæller historierne om mere
end 60 forskellige nordjyske
rutebilvognmænd og deres forretninger
fra den spæde begyndelse, og op til
ruterne blev udbudt i licitation fra 1994.
Forretningerne var meget forskellige i
størrelse. Nogle drev en enkelt rute og
andre flere. Ofte blev rutekørslen
drevet sammen med taxi- og
turistkørsel. Da buskørslen i det
nordjyske blev udbudt i licitation fra
1994, måtte mange af de mindre
virksomheder lukke, og nogle af de
større virksomheder vandt kørsel og
kunne fortsætte.
Hop med på bussen og kom til
foredraget!

Supertilbud på gamle årgange af

Han Herred Bogen
1 stk. for 100 kr.
3 stk. for 200 kr.

Gælder til og med årgang 2009 (1996, 1997 og 2001 er udsolgt)
Læs mere om de enkelte årgange på hanherred.dk/hanherredbogen
– hvor der også findes indholdsoversigt i forfatter- og titelorden
Bøgerne kan bestilles via hjemmesiden eller ved henvendelse til
Folmer Møller på telefon 22 80 99 66 eller folmermoller@hotmail.com

Prisliste på nyeste udgaver
af Han Herred Bogen
Han Herred Bogen 2014: Kr. 300,- (abonnement kr. 245,-)
Han Herred Bogen 2013: Kr. 290,- (abonnement kr. 235,-)
Han Herred Bogen 2012: Kr. 280,- (abonnement kr. 225,-)
Han Herred Bogen 2011: Kr. 265,- (abonnement kr. 215,-)
Han Herred Bogen 2010: Kr. 265,- (abonnement kr. 215,-)
Han Herred Sangbogen: Kr. 65,- (rabat ved 10 og 25 stk.)
Slaget ved Sankt Jørgens Bjerg: Kr. 75,-

Nye udgaver af Han Herred
Bogen fås hos Sparekassen
Vendsyssels afdelinger i Brovst
og Fjerritslev, boghandlerne samt
Fjerritslev Tryk, Østergade 35,
telefon 98 21 22 00
Hanherred.dk/hanherredbogen

