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Af Villy Dall og Diana Holm (foto)
villy.dall@nordjyske.dk

HELTBORG: Når Sydthy Kunst-
forening lørdag eftermiddag 
ferniserer sin efterårsudstil-
ling på Heltborg Museum er 
det med otte nulevende og 
betydningsfulde færøske 
kunstnere, nemlig Zacharias 
Heinesen, Bárður Jákups-
son, brødrene Marius Olsen 
og Torbjørn Olsen, Vigdis 
Petersen (Høgagarð), Guð-
rið Poulsen, Eyðun av Reyni 
og Arnold Vegghamar.

De spænder også alders-
mæssigt fra Zacharias Hei-
nesen, født 1936, til Vigdis 
Petersen, født 1966.

Sidstnævnte og Guðrið 
Poulsen er keramikere - de 
øvrige er malere i hver sine 
gedigne traditioner.

Nogle har også ændret ud-
tryksform undervejs, f.eks. 
Arnold Vegghamar, som bor 
og arbejder på den nordøst-
lige færø Viðoy, og som - kan 
man vist sige - overgår selve-
ste Jens Søndergaard i ”far-
vekraft ad helvede til”.

Udstillingen kan ses resten 
af sæsonen på Heltborg Mu-
seum, d.v.s. frem til 31. ok-
tober.

Undervejs i udstillingspe-
rioden har kunstforeningen 
inviteret Bjørn Wandall, hi-
storiker og kunsthistoriker 
foruden indehaver af Pakhu-
set Krik - og en kender af fæ-
røsk kunst - til at holde et fo-
redrag torsdag aften 27. sep-
tember om ”Mikines og tid-
lig færøsk kunst”.

Sámal Joensen-Mikines 
(1906-79) var Færøernes 
første professionelle maler 
og kaldes ”den færøske ma-
lerkunsts far”.

Dette års efterårsudstil-
ling i Sydthy Kunstforening 
har sin helt særlige historie, 
fortæller formand Poul 
Brandt, Thisted:

- Det var Birgit og Villiam 
Mortensen, som kender Fæ-

røerne godt, der foreslog os 
at lave en udstilling med fæ-
røske kunstnere. Det ville vi 
gerne, og så bad vi Birgit og 
Villiam arrangere et kunst-
besøg på Færøerne.

Den tur var kunstforenin-
gens bestyrelse så på i april i 
år, og under besøget mødte 
man alle de udstillende 
kunstnere på nær én og fik 
lavet konkrete aftaler:

- Rigtig mange af værker-
ne er faktisk malet i sommer 
direkte til denne udstilling, 
efter at vi havde lavet afta-
lerne, fortæller Poul Brandt.

Af de otte kunstnere bor 
Vigdis Petersen i Køben-
havn. Hun er uddannet fra 
Holbæk Kunsthøjskole, Dan-
marks Designskole, Holbæk 
Glarmesterskole og Høyers 
Malerskole i København. 
Marius Olsen bor i Finland 
og er uddannet fra kunsta-
kademiet i Helsingfors.

De øvrige seks kunstnere 
bor og arbejder alle på Færø-
erne.

Zacharias Heinesen er ud-
dannet på kunstakademier-
ne i Reykjavík og Køben-
havn, mens Bárður Jákups-
son er lærer fra Hjørring Se-
minarium og derefter ud-
dannet på kunstakademiet i 
København. Torbjørn Olsen 
er bl.a. uddannet på Glypto-
teket i København, mens 
Guðrið Poulsen er uddannet 
i Finland på Västra Nylands 
Kunstskole og på kunstaka-
demiet i Reykjavík. Eyðun av 
Reyni er uddannet i Dan-
mark på Askou Jensens 
Tegnskole, kunstakademiet 
i København og Wilhelm 
Freddies Malerskole, mens 
Arnold Vegghamar blev ud-
dannet guldsmed i Køben-
havn, og siden fik han kunst-
nerisk vejledning som maler 
på kunstskolen i Tórshavn.

 { ”Færøkunstnere”

8. september-31. oktober på 

Heltborg Museum

Otte  
færøske 
kunstnere 
i Heltborg
UDSTILLING: Kunstforeningens besty-
relse tog selv til Nordatlanten

Museumsforvalter Frank Svendsen har sammen med folk fra foreningen sørget for ophængningen og udstillingen af værker af de otte 
færøske kunstnere til Sydthy Kunstforenings efterårsudstilling på Heltborg Museum. Her retter han på et maleri af  Eyðun av Reyni.

Museumsforvalter Frank Svendsen og Hans Henrik Hust, til højre, fra Sydthy Kunstforenings bestyrelse diskuterer ophængning af maleri-
er i samme udstillingslokale som keramik af Guðrið Poulsen.

Thisted
Telefon 99199300 Fax 99199408 E-mail thisted@nordjyske.dk  

Adresse Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted

 » Rigtig mange af værkerne er faktisk 
malet i sommer direkte til denne udstil-
ling, efter at vi havde lavet aftalerne.
POUL BRANDT, formand for Sydthy Kunstforening



Af Lone Lærke Krog
lone.laerke.krog@nordjyske.dk

VANDET: Thisted Kommune 
ændrer nu vurderingen af, 
hvorvidt det er tilrådeligt at 
bade i Vandet søs østlige en-
de.

Det sker efter konsultation 
med embedslægerne i Sty-
relsen for Patientsikkerhed.

Biolog Jan Salmonsen si-
ger om vurderingen, at ba-
devandskvaliteten vil være i 
orden, hvis man kommer til-
strækkelig langt væk fra rør-
skoven.

- Vi vurderer, at bade-
vandskvaliteten kun er dår-
lig i området lige ved rørsko-
ven, og at det er sikkert at 
bade eller vindsurfe, hvis 
dette sker mere end cirka 
200 meter fra badebroen, si-
ger Jan Salmonsen.

Siden midten af juli har 
der været konstateret et me-
get højt indhold af e.coli-
bakterier og enterokokker i 
den østlige ende af Vandet 
Sø, men den seneste analyse 
har vist, at bakterierne hver-
ken stammer fra mennesker 
eller grise. Derimod er det 
sandsynligvis afføring fra 

stære og heste/kvæg.
Biolog Jan Salmonsen har 

bestilt nye prøver, som udta-
ges 150 og 300 meter fra ba-
debroen.

Resultatet kommer en-
gang i næste uge.

- Prøverne vil forhåbentlig 
bekræfte vores vurdering, 
siger han.

Vandet Sø er kun forurenet ved 
rørskoven i den østlige ende

Der er ingen problemer med at bade eller vindsurfe i Vandet Sø, hvis man går et stykke væk fra rørsko-
ven. Thisted Kommune anbefaler en afstand på 200 meter til badebroen.  Arkivfoto
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Søndags 
SommerSjov

UNDERHOLDNING FOR HELE FAMILIEN

CHRISTIANSGAVE FRILUFTSTEATER THISTED

SØNDAG DEN 9. SEPT. KL. 15.00

BEDSTED · HVIDBJERG
KOLDBY · SNEDSTED · THISTED 

ANNONCESPONSOR: ONE NIGHT ONLY
Afslutning v/Borgmester 

Ulla Vestergaard

Teater på Vorupør Museum

DØDENS MAND      
13/9 og 14/9 kl. 20.00 
15/9 og 16/9 kl. 15.00

En monolog baseret på et gammelt 
 sagn om en sømand fra Thy. 

Billetter forudbestilles på 97938850 
50,- inkl. kaffebord. 

FORLYSTELSER

MEDDELELSER

Rigtig mange af værkerne er faktisk malet i sommer direkte til den-
ne udstilling, fortæller kunstforeningsformand Poul Brandt.

Ingen, der har været på Færøerne, kan være i tvivl om, at det er et 
motiv derfra på dette farvekraftfyldte maleri af Arnold Vegghamar.

THY-MORS: Alt og alle i natu-
ren bevæger sig, og netop 
bevægelse er temaet for Na-
turens Dag i år, hvor der er 
naturaktiviteter for hele fa-
milien rundt om i landet. 

Naturen er en alle tiders 
legeplads, der ligefrem op-
fordrer til fysisk aktivitet for 
store og små. Samtidig kan 
man også se naturen bevæge 
sig - året rundt sker der no-
get nyt i naturen og masser 
af dyr bevæger sig og kan bli-
ve genstand for oplevelser.

Naturen er noget menne-
skene har tilfælles og som 
binder os sammen uanset 
køn og alder og på Naturens 
Dag vil Danmarks Natur-
fredningsforening gerne vi-
se, hvor mange muligheder 
der er i naturen omkring os 
og det er et vores ansvar at 
give det videre til næste ge-
neration. 

Søndag 9. september er 
der Naturens Dag og blandt 
andet med mødested på 
Sundby Havn på Mors i et 
samarbejde med Thy-Mors 
Fritidsfiskere, Sundby havn 

og Morsø Naturklub.
Her kan deltagerne fra 

klokken 10 til 14 blandt an-
det sætte små fisk ud i Lim-
fjorden, fiske efter rejer, sej-
le en tur på fjorden, se en 
sæl, tømme en ruse, bruge 
en vandkikkert, smage en 
musling, grille en fisk, fange 
krabber, møde en fisker og 
høre om sommerfugle. 

Arrangementet er en del af 
”Naturens dag” hvor, Dan-
marks Naturfredningsfore-
ning og Friluftsrådet siden 
2010 sammen med lokalfor-
eninger, kommuner, natur-
vejledere m.v. åbner natu-
ren over hele landet.  

Danmarks Naturfred-
ningsforening oprettede Na-
turens Dag i 2004 som en 
mærkedag for naturen og i 
2017 deltog 154.000 børn 
fra skoler og institutioner i 
ugen op til Naturens Dag, og 
i alt 60.000 troppede op om 
søndagen.

På www.naturensdag.dk 
er der mere arrangementer-
ne på  dagen.

En søndag 
ude i naturen

 » Vi vurderer, at badevandskva-
liteten kun er dårlig i området lige 
ved rørskoven.
JAN SALMONSEN, biolog ved Thisted Kommune


