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VHMnyt udgives af Vendsyssel Historiske Museum (VHM) og udkommer 3 gange årligt.
Indlæg til næste nummer af VHMnyt skal være redaktionen i hænde senest den 10. november
og sendes som elektronisk tekstdokument i wordformat til che@vhm.dk. En artikelside er på
ca. 2000 karakterer inkl. mellemrum. Billeder vedhæftes separat og skal være højtopløselige
i et af følgende formater: jpg, tif, eps eller pdf eller sendes som almindelig hardcopy. Billeder
i hardcopy leveres tilbage efter brug. Ved indsendelse af materiale til VHMnyt overlader man
alle rettigheder til bladet. V
 HMnyt forbeholder sig ret til vederlagsfrit at bruge fremsendt materiale i såvel trykt som elektronisk medie.
Forside: Kunstner Peter Max-Jakobsen ved sit værk Kronometer på Bunkermuseet,
Hirtshals. Fotograf: Chris Brock.

T

emperaturerne bliver så lavere, og
himlen bliver mere grålig. Bladenes
farver ændres til gule, orange og rødlige nuancer, alt imens regndråber oftere finder vej ned til os. Efterårsstemningen begynder inden længe i det små
at sprede sig her i det vendsysselske. I
dette efterårsnummer af VHMnyt, blad
nr. 32, kan du læse om og se billeder
fra fejringen af Historisk Arkivs 50 års
jubilæum den 30. april. Det var bestemt

en dejlig dag! Herudover er der blandt
andet artikler om museets samarbejde med kunstnergruppen Bunkerlove
i forbindelse med dette års Rainbow
BunkerLove Festival på Bunkermuseet,
Hirtshals, samt om Hjørring Kommunearkivs nye lokaler i Sindal. Nu skulle flyttekasserne gerne være pakket ud
for sidste gang i det næste lange stykke tid. God læselyst.

Museumsleder Palle Friis i den nyoprettede Lokalhistorisk Samling, 1964. Palle Friis var, sammen
med seminarielektor Karl Kristian Overmark og overbibliotekar Poul Daugård, drivkraften bag
oprettelsen af Historisk Arkiv.

Mogens Thøgersen blev ansat på Historisk Arkiv i 1977 og har været dets leder
siden 1980.

Historisk Arkiv 50 år

Jubilæumsdagen den 30. april blev bl.a. markeret med en reception i museumshaven. Det
blev en rigtig hyggelig dag, hvor mange mennesker kom forbi og hjalp med at fejre dagen
– bl.a. rigsarkivar Asbjørn Hellum.
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D

en 30. april fyldte Historisk Arkiv
50 år, hvilket blev fejret med både
fest og indsamlingskampagner.
Historisk Arkiv eller Lokalhistorisk
Samling, som det hed i starten, blev
indviet den 30. april 1964.
Arkivet blev til ved et samarbejde mellem Vendsyssel Historiske Museum og
Centralbiblioteket. Formålet med oprettelsen var at samle bibliotekets lokalhistoriske samling og museets arkivalier og lokalhistoriske fotografier, så

der blev ét fælles sted, hvor man kunne
henvende sig, hvis man ville vide noget om egnens historie. Arkivet havde
i sine første år til huse i et enkelt lokale
i Vendsyssel Historiske Museums bygning i Museumsgade 2.
Efter arkivets oprettelse påbegyndtes
en indsamling af materiale af forskellig
art, og man begyndte arbejdet med at
skabe en udklipssamling og med at få
det hele registreret. Samlingerne voksede sig hurtigt større. Mange billeder

kom til, der blev indsamlet foreningsarkiver, og det strømmede ind med privat- og
virksomhedsarkiver samt en større mængde kommunale arkivalier. Det hele blev registreret på håndskrevne kartotekskort,
der gjorde samlingerne søgbare.
I de 50 år, der er gået, siden arkivet blev
oprettet, er der sket rigtig meget. Samlingerne er vokset voldsomt - i 1980’erne begyndte man at registrere dem på edb, og i
dag er hovedparten af dem edb-registreret. I 2007 blev Hjørring Kommunearkiv

oprettet som en afdeling under Historisk Arkiv. Det har naturligvis medført,
at arkivets samlinger er vokset eksplosivt, samt at Historisk Arkiv i dag også
kan hjælpe borgerne med oplysninger
fra de historiske dele af de kommunale
arkiver.
Også på det formidlingsmæssige område er udviklingen gået stærkt, ikke
mindst i løbet af de seneste år. Siden 2010 har arkivet haft en profil på
facebook og har daglig kommunika-
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af Helle Thrane | arkivar, Historisk Arkiv

Her ses pædagog Jesper
Kristensen og Anna Grethe Christensen.
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På jubilæumsdagen satte arkivet også fokus på
indsamling af hverdagsbilleder. Med overskriften Dokumenter din dag blev alle vendelboer
opfordret til at tage billeder af deres hverdag
den 30. april – fra de stod op om morgenen,
til de gik i seng om aftenen. Billederne kunne
uploades på Instagram, lægges på arkivets
facebook-side eller mailes til arkivets e-mailadresse. Det blev en meget stor succes. Rigtig
mange mennesker fotograferede alle mulige
situationer fra deres hverdag og afleverede i
alt omkring 500 billeder til arkivet, som tilsammen giver et godt øjebliksbillede af en ganske
almindelig onsdag i Vendsyssel anno 2014.

tion med brugere ad denne vej. Siden 2013 har det været muligt at finde
en stor mængde historiske oplysninger om Hjørring og omegn via app’en
HjørringArkiv og på internetsiden WikiVendsyssel, og ikke mindst er arkivets
samlinger blevet direkte søgbare på internettet. Alt sammen tiltag, som betyder, at borgerne kan få et indblik i arki-

vets materiale hjemmefra samt bestille
oplysninger og evt. skanninger af materiale uden at besøge arkivet fysisk.
I forbindelse med jubilæet er der blevet udarbejdet et jubilæumsskrift, Historisk Arkiv 1964-2014, som interesserede kan få udleveret gratis ved
henvendelse på Historisk Arkiv eller i
museumsbutikken. 

Museum til skue
Af Sidsel Wåhlin | museumsinspektør, VHM

H

jørring Dyrskue løb af stablen den
20. og 21. juni 2014, og Vendsyssel Historiske Museum var med. Vi
havde fået tilbudt en stand i ’Det grønne Hjørne’ sammen med bl.a. biavlerforeningen, skov- og plantefirmaerne
og Hjørring Kommune. Museet deltog
med arkæologien samt Landskabs- og
Landbrugsafdelingen i Mosbjerg. Formålet var at møde især landmænd i et
andet, mere uformelt forum.
Mosbjerg blev præsenteret gennem en
PowerPoint-præsentation, og herudover havde vi medbragt nogle foldere
om afdelingen. Bente Iversen og Henriette Dahl stod klar til at fortælle mere
om afdelingen og dens mange formidlingstiltag, bl.a. kunne de fortælle om,
hvordan høstdagen i år også har et
jernaldertema.
Arkæologerne havde taget information
om museumsloven med samt et udvalg af typiske markfundne oldsager.
Per Lysdahl, Marlena Haue og Sidsel
Wåhlin var på skift til stede i standen,
og især oldsagerne gav anledning til
en del snak med de besøgende om,
hvem man skal kontakte, hvis man finder oldsager ved markarbejde, og hvad
der så herefter sker. Flere blev overraskede over, at museet gerne vil se de
mange fund, og især flintsager, men at
vi kun tager få løsfundne ting ind. Der
blev også fortalt om, hvad danefæ er fx er tre økser fundet sammen faktisk
danefæ, og de udløser en dusør.
Der var også mange skolebørn forbi
standen, og de fandt især oldsagerne
interessante og var glade for at måtte
få dem i hænderne. Endelig havde vi

også flere besøgende, der havde familiemæssig tilknytning til ejendomme,
hvor museet tidligere havde gravet.
En sjov episode, som viser vigtigheden af lokalmuseerne, kom Bente ud
for. For nogle år siden var museet blevet kontaktet af en mand, som havde
en meget flot flintdolk. Museet svarede ham, at ja, det var et meget flot
eksemplar, men da den ikke kom fra
vores ansvarsområde, kunne vi ikke
indlemme den i samlingen. Vi anbefalede ham dog at finde ud af, hvor den
præcist kom fra, og kontakte museet
i det område. Han besøgte ligeledes
vores stand på dyrskuet, og Bente tilbød ham at hjælpe med at finde frem til
det rigtige museum. Den efterfølgende
mandag besøgte han museet medbringende dolken. Bente fandt hurtigt frem
til det rette museum og ringede arkæologen op, som gerne ville have dolken
til sit museums samling. Dolken blev
pakket forsvarligt ind, og en glad mand
kunne efterfølgende gå på posthuset
og afsende pakken. Hvis ikke Bente
havde tilbudt sin hjælp, var dolken måske aldrig kommet til den museumssamling, hvor den hørte hjemme, men
var endt som en løsrevet oldsag, der
ikke kan anvendes til at gøre vores historieforståelse bedre.
Tak til alle der lagde vejen forbi vores
stand på dyrskuet - vi håber, at spørgsmålene vedr. museumsloven og dens
betydning for den enkelte er blevet besvaret tilfredsstillende, men ellers, så
ring. Det er gratis at få et arkæologisk
råd fra dit museum. 
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Ved Historisk Arkivs
indvielse i 1964 blev
alle borgere opfordret
til at aflevere et billede af dem selv til den
nystartede billedsamling.
Den idé genoptog vi på
jubilæumsdagen, hvor vi
opfordrede alle besøgende
til at lade sig fotografere
af den ”gamle” fotograf (i
registrator Peter Gravers’
skikkelse). Flere end 100
personer fulgte opfordringen, og deres billeder er
nu blevet en del af arkivets billedsamling.

Peter Max-Jakobsens kunstbunker
kunne ses frem til den 17. august.

I strålende solskinsvejr foregik Rainbow BunkerLove Festival i Hirtshals i år
den 6. juli, hvor Vendsyssel Historiske
Museum fungerede som samarbejdspartner.
Festivalen blev åbnet af tidligere rektor
på Det Kongelige Danske Kunstakademi Else Marie Bukdahl, og derefter
kunne publikum gå rundt i bunkerlandskabet og finde de mange kunstoplevelser skabt af BunkerLoves kunstnere, musikere og dansere. Desuden bød
Vendsyssel Historiske Museum på tre
guidede ture i det kunstnerisk transformerede bunkeranlæg.
En af de første transformerede bunkere
på turen var en radarbunker, hvori musiker Dominik Blasko spillede klaverkoncert. Turen gik derfra til Marit Benthe

Norheims og Sigrid Norheim Ørntofts
fortolkning af historien om Ruth. Ruth
oplevede nazi-regimets ondskab på
første hånd som datter af en tysk politi
betjent. Marit Benthe Norheim besatte
bunkerens indre med en galionsfigur og
en film om Ruth som en del af hendes
Life-Boats-projekt. Oven på bunkeren
dansede Sigrid Norheim Ørntoft “Alt
det jeg ville var jo bare at danse”, en
fortolkning af Ruths mistede barndom.
Meile Sposmanytes kraftfulde lydinstallation fra 2013 - 111 Buddhas - kunne igen opleves i en ammunitionsbunker, og på græsplænen ved den gamle
fyrmesterbolig skabte Anja Korsgaard
et (u)skyldstræ, hvor bærere af skyld
kunne »hænge æblet tilbage« i form af
bunkerbetonfyldte hjerteæbler.

Foto: Chris Brock

Foto: Chris Brock

Af Inge Tranter | koordinator og kunstner, BunkerLove

Hvis man gik ned på stranden ved foden af bunkeranlægget, kunne man gå
Den Ekstra Mil med Inge Tranters værk,
som er skabt i samarbejde med publikum på workshops. Deltagerne skaber
budskaber om fred og forsoning på sålerne af aflagte militærstøvler, som så
bliver trådt ind i sandet på strandene
omkring festivalerne.
Herudover havde også Peter Max-
Jakobsen skabt et værk, nemlig Kronometer, ligesom Cathrine Ertmann
vendte verden udenfor en bunker på
hovedet med værket Landet udenfor
med et Camera Obscura i kæmpeformat. Peter og Cathrines værker blev
stående og kunne opleves indtil den
17. august. 

VHMfakta
BunkerLove er en forening og årligt tilbage
vendende festival, der har som mission at
transformere bunkerne i Atlantvolden fra
Nordnorge til Sydfrankrig til kunstværker, og
festivalen i Hirtshals var således den første af
to festivaler i 2014. Den var fyldt med farve
rig kunst, musik og flygtige overraskelser og
oplevelser i bunkerlandskabet.
Læs mere om kunstnergruppen BunkerLove
og deres festivaler på hjemmesiden:
www.bunkerlove.com
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Foto: Chris Brock

Forfatteren af artiklen, Inge Tranter,
ved en bunke aflagte militærstøvler fra
»Den ekstra mil«.

Rainbow
BunkerLove
Festival

Et af magasinerne på Drejøvej med et udsnit af de flere
tusinde flyttekasser med kommunale arkivalier, der nu er
tilbage på hylderne i Sindal.

Af Lone Venderby | arkivar, Hjørring Kommunearkiv
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E

fter halvandet år i midlertidige lokaler på Drejøvej i Hjørring kunne
kommunearkivet indlede 2014 med at
vende tilbage til i Sindal, og efter en
vinter, hvor vi flyttede, og et forår, der
gik med at sætte på plads, er vi nu endelig vendt tilbage til en mere normal
arbejdsgang i helt nye lokaler.
3000 flyttekasser! Så meget fyldte
kommunearkivets samlinger, der indtil
januar stod opmagasineret i en lagerhal
på Drejøvej, så selve flytningen var ikke
noget, der kunne overstås på en enkelt
dag. Men ved udgangen af marts kørte
flyttebilen med det sidste læs; denne
gang med de materialer, vi i en årrække har haft opmagasineret på VHM’s
fjernmagasin på Fanøvej. Herefter fik
vi indrettet vores kontorpladser, sat det
sidste på hylder og er nu vendt tilbage
til arbejdet med at registrere, formidle
og tage os af de daglige ekspeditioner i materialerne. Og netop ekspeditionerne, som vi stadig har mange af,
er blevet væsentligt lettere at håndtere,
nu hvor alle arkivæsker er pakket ud og

kommet på plads i rullereoler.
Selve byggeprocessen, der trak i langdrag og blev forsinket med 6 måneder, før vi kunne flytte ind, havde været fuld af bekymringer for, hvilket hus
vi ville ende med at komme tilbage til.
Blandt andet fordi vores nye hverdag
også inde
bærer at have 120 børnehave- og vuggestuebørn som overbo!
Heldigvis er lydisoleringen god, og så
nyder vi at kunne sidde på kontoret og
kigge ud på en masse legende børn på
legepladsen. Ud over vores nye overbo
deler vi nu også hus med Sindal Radio og hjemmeplejen, som vi kendte i
forvejen.
Slutteligt skal det nævnes, at vi er vendt
”hjem” til et moderne arkiv med klimastyring, ca. 2500 hyldemeter kompaktreoler samt 200 hyldemeter stationære reoler, pakkerum og et stort, nyt
kontorlokale, så status her efter et lille
halvt år i det nye arkiv er, at selvom det
var fint på Drejøvej, så nyder vi alle at
være tilbage i Sindal. 

Bygningens ydre, som ses lidt tydeligere uden al sneen, er der mange holdninger til. Som arkiv er vi rigtig
glade for, at der nu er lavet en sliske til indgangen, så
vi kan køre arkivalierne helt hen til arkivrummene.

Selvfølgelig kom sneen samtidig med, at vi påbegyndte flytningen,
så vi måtte starte dagen med at skovle sne. Her ses den midler
tidige medarbejder, historiker Carsten Lunøe, der lige har været i
krig med de kæmpe snedriver uden for arkivet i Sindal.

Mellem flytningerne havde vi
travlt med at få
materialet på
plads i rullereolerne for at
få skabt plads
til næste læs.
Her er det vist
ved at være på
tide at komme af
med de tomme
kasser!
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Ude godt, men
hjemme bedst…

Fotodokumentation af
stadiontribunen
den 4. april 2014.

Hjørring Stadion
-et historisk tilbageblik
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S

pørgsmålet om Hjørring Stadion
har været diskuteret gennem flere
år. Skulle man bevare et stadion ved
Femhøje eller flytte placeringen af stadion til Park Vendia? Diskussionen sluttede, da byrådet i februar vedtog, at
Hjørring Stadions fremtidige placering
forbliver ved Femhøje. De nye stadionplaner giver mulighed for at nyopføre
og udvide byggeriet på stadiongrunden. De eksisterende bygninger skal
således rives ned for at give plads til et
helt nyt fodboldstadion med nyt græs,
bedre lys, ny tribune og to sportshaller.
Den gamle tribune fra 1949 vil snart
forsvinde. VHM ved museumsinspektør Signe Stidsing Hansen indgav sidste år en indsigelse mod nedrivning af
tribunen, da den gamle tribune med

indgangsparti både rummer kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. Ikke kun
for området i sig selv, men også for byens historie som helhed, og derfor er
det yderst relevant i forhold til kulturarven, om denne bygning bevares eller ej.
I april foretog registrator Peter Gravers
og jeg en fotodokumentation af hele
stadion, som det ser ud i sin nuværende form med særligt fokus på den
gamle tribune. Dette blev gjort for at
sikre et detaljeret helhedsindtryk af det
gamle stadion, inden det forsvinder. Vi
fik en kyndig gennemgang af anlægget
af pedel Jens Ole Andersen. Vi kunne
ved selvsyn konstatere, at tidens tand
havde sat sine spor på det engang så
moderne stadion. At spille med i de

De færdige tegninger: Omklædningsbygningen består af fire omklædningsrum, hvoraf to er beregnet til fodboldhold - et til damer, og et til atletik. I hvert af rummene er der to brusebade forsynet
med varmt vand fra gas-vandvarmere. Der er et værelse til dommer og lægevagt og et værelse
beregnet til kontor og tekøkken. Der er publikumstoiletter for herrer og damer og ligeledes herreog dametoilet for spillerne.
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Af Christian Støve | historiestuderende ved AAU og barselsvikar, VHM

Oftest bliver det overset, at kirken i
Børglum Kloster ikke blot var en klosterkirke, men én af vore få middelalderlige domkirker. I denne bog fremhæves kirkens status og udformning
som domkirke. De nyeste undersøgelser har vist, at kirken i tid og stil var
nært knyttet til de nogenlunde samtidige domkirker i Ribe og Viborg. Undersøgelserne har også vist, at man i
Børglum meget tidligt tog det nye byggemateriale, tegl, i brug. Denne tidlige
teglstensstil blev i øvrigt også hurtigt
anvendt i en række landsbykirker i
Vendsyssel i området fra Hjørring til
Frederikshavn.
Ved Reformationen blev klostret opløst og bispesædet flyttet til Aalborg,
mens bygningerne i tidens løb blev revet ned eller bygget om.

Med udgangspunkt i de fysiske levn
af bygninger, inventar og arkæologiske undersøgelser skildrer lektor ved
Aarhus Universitet Hans Krongaard
Kristensen, hvordan de middelalderlige bygninger i Børglum har set ud,
og hvordan dagliglivet har kunnet
forme sig på stedet. Hans Krongaard
Kristensen, der er landets førende forsker inden for klosterarkæologien, har
tidligere udgivet talrige artikler og et
par bøger om udforskningen af vore
klostre.

ISBN 978-87-89904-53-5

Bogen er udgivet af
Vendsyssel Historiske Museum

9 788789 904535

Bogudgivelse Børglum Domkirke
og Kloster i
middelalderen

kort & godt
forsker inden for kloster
arkæologien, har tidligere
udgivet talrige artikler og
et par bøger om udforsk
ningen af vore klostre. Bo
gen sælges fra museums
butikken til 149 kr.

Historisk Arkiv på
Instagram

Historisk Arkiv er begyndt
at bruge Instagram til at
formidle nye og gamle bil
Med udgangspunkt i de leder. Her kan man se bil
fysiske levn af bygninger, lederne ved at følge vores
inventar og arkæologiske profil:
undersøgelser skildrer lek historisk_arkiv_hjoerring
tor ved Aarhus Universitet eller ved at søge på tagget
Hans Krongaard Kristen #vendsysselbilleder.
sen, hvordan de middelal Hvis man ikke har hørt om
derlige bygninger i Børg Instagram før, så er det
lum har set ud, og hvordan kort fortalt et socialt me
dagliglivet har kunnet for die i stil med Facebook,
me sig på stedet.
hvor brugerne kan dele
Hans Krongaard Kristen billeder eller korte film
sen, der er landets førende med en kort tekstbesked.
Man bruger
det lidt spe
cielle tegn
Hans Krongaard Kristensen
#
kaldet
hashtag til
at katego
risere bil
lederne, et
billede af
Børglum Domkirke og Kloster
ek sempel
vis Historisk
Arkiv ville

i middelalderen

kunne få følgende tags
#museumsgade #hjørring
#historiskarkiv osv. Ideen
er, at man kan søge efter
billeder ved hjælp af disse
kategorier, således at man
kan fremsøge alle billeder
under en bestemt kategori
eksempelvis #vendsyssel,
hvor der i skrivende stund
er registreret 1251 billeder
eller film.
Selvom man ikke bruger
Instagram, er det stadig
muligt at se de billeder, vi
deler, ved at gå ind på Hi
storisk Arkivs facebooksi
de og klikke på Instagramikonet. Det kan man gøre
uden at have en profil på
Facebook eller Instagram.
Denne metode virker des
værre kun, hvis man bru
ger en computer til at
se Facebooksiden, men
ikke hvis man bruger sin
smartphone.

Meddelelse
til Museums
foreningens
medlemmer
På generalforsamlingen
den 18. marts 2014 fik
bestyrelsen godkendt
forslag om at forhøje
det årlige kontingent
fra 2015 til kr 175,- for
enkeltmedlemmer og kr
250,- for par.
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havde på dette tidspunkt udarbejdet et
skitseprojekt over tribunen, og det blev
med enkelte små ændringer tiltrådt fra
alle sider, hvorefter sagen videresendtes til byrådet, hvor projektet blev godkendt i april 1947. På grund af materialesituationen måtte byggeriet stilles i
bero, men der blev stadig henlagt penge til det nye stadionhus hvert år, således at man i 1949 disponerede over
120.000 kr. I efteråret 1948 brændte
det gamle omklædningsrum. Da dette
uheld i alvorlig grad indskrænkede brugen af stadion, besluttede man trods
materialevanskelighederne at ansøge
om materialebevilling til opførelse af
tribune med omklædningsrum. Dette
blev afslået, og i foråret 1949 rettede
man en fornyet henvendelse og opnåede tilladelse til bygning af omklædningsrummene, men ikke tribunen. I
betragtning af forholdene fik man lov
til at bygge omklædningsrummene
efter den færdige plan af jernbeton. I
sommeren 1949 indtrådte en betydelig
bedring i materialesituationen, således
at jernet i realiteten blev givet fri, og byrådet rettede en fornyet henvendelse til
Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen
om tilladelse til at opføre hele huset på
én gang. De samlede håndværksmæssige udgifter til tribunen udgjorde godt
127.000 kr. I 1950 kunne den færdige
tribune indvies, og denne har fungeret
indtil nu igennem næsten 65 år. 

Museumsdirektør og leder
af Historisk Arkiv, Mogens
Thøgersen, har meddelt,
at han fratræder sin stilling
pr. 31. januar 2015. Stillin
gen vil blive slået op i lø
bet af efteråret, således at
en ny leder kan starte fra
1. januar 2015.

Børglum Domkirke og Kloster i middelalderen

øverste ligaer både i herre- og damefodbold sætter ligeledes høje krav til et
stadion, og det har været på en særlig dispensation fra DBU, at der fortsat
kunne afvikles kampe i Hjørring. Senest blev lysanlægget opgraderet, for
at der kunne tv-transmitteres kampe.
Jeg satte mig efterfølgende for at undersøge det gamle stadionbyggeri
nærmere, og der viste sig spændende
detaljer, her præsenteret i et historisk
tilbageblik:
Først i 1930 kom der et stadion på
Femhøje. Indtil da havde markedspladsen på den nuværende gymnasiegrund
fungeret som sportsplads. Tanken om
at bygge en stadiontribune med omklædningsrum dukkede for alvor frem
efter besættelsen. Der blev dengang
talt om en tribune til 500 personer. Da
man efter krigen skulle til at tage stadion i brug, viste det sig, at det var i
så sørgelig en forfatning, at der skulle
ofres et betydeligt beløb for at bringe
det i virkelig brugbar stand. Der forelå
dengang to muligheder: istandsættelse
af det eksisterende stadion eller opførelse af en helt ny idrætspark, således
at man kunne få et nyt kombineret atletik- og fodboldstadion og integrere
næsten alle byens sportslige aktiviteter, inkl. tennis og svømning. Det blev
dog af økonomiske årsager besluttet at
udbygge det eksisterende fodboldstadion samt at nedskære tribunen til ca.
250 personer. Stadsingeniørens kontor

Nye kræfter tager
over

Hans Krongaard Kristensen
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Luftfoto af Hjørring
Stadion lige efter
opførelsen af tribunen
1950.
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Vendsyssel Historiske Museum (1)
Museumsgade 3
9800 Hjørring
Tlf: 96 24 10 50
E-mail: vhm@vhm.dk

Landskabs- og Landbrugsmuseet
i Mosbjerg (4)
Jerupvej 613, Mosbjerg
9870 Sindal
Tlf: 96 24 10 50

Historisk Arkiv (2)
Museumsgade 2
9800 Hjørring
Tlf.: 96 24 10 60
E-mail: arkiv@vhm.dk

Hirtshals Museum (5)
Sophus Thomsensgade 6
9850 Hirtshals
Tlf: 96 24 10 00

Strandfogedgården (3)
Langelinie 2, Rubjerg
9480 Løkken
Tlf: 98 96 01 60
Tlf.: 96 24 10 50
www.rubjergknude.dk

Bunkermuseet (6)
Fyret
9850 Hirtshals
Tlf.: 96 24 10 00
Tornby Strand v/det gamle
Skudehandlerpakhus (7)
Strandvejen, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf: 96 24 10 50

For åbningstider mv. klik ind på www.vhm.dk

