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VHMnyt udgives af Vendsyssel Historiske Museum 
og udkommer 3 gange årligt. Indlæg til næste num-
mer af VHMnyt skal være redaktionen i hænde senest 
den 1. november 2015 og indsendes via e-mail 
som word-dokument til  ssh@vhm.dk. Billeder ved-
hæftes separat. Ved indsendelse af materiale til VHM-
nyt overlader man alle rettigheder til bladet.  VHMnyt 
forbeholder sig ret til vederlagsfrit at bruge fremsendt 
materiale i såvel trykt som elektronisk medie.

Forside: Urtehavens buksbomhæk erstattes af 
brosten. Foto: Signe Stidsing Hansen. 

S
ommeren synger på sidste vers og 
efteråret begynder at melde sin an-
komst. Det har været et rigtigt mu-
seumssommervejr i år, hvilket jo er 

glædeligt for os. Der har været mange gæster 
ved samtlige afdelinger, bl.a. til årets høstdag 
i Mosbjerg. Også mange har nydt museets 
skønne, og fornyede, urtehave. 

Efteråret byder på nye og spændende ting 
på museet. For når temperaturen bliver la-
vere og himlen bliver mere grålig, har vi 
også noget at byde på. Hvad med at deltage 
i museets nye strikkecafé den første torsdag 
i måneden? Eller måske søge i arkivets store 
samling hjemmefra? Ja, kalenderen fortæller 
os, at vi går en ny tid i møde. Det samme gør 
museet. Museets nye direktør, John Rendboe, 
fortæller om sin første tid på museet og lidt 
om hans syn på museer og hvilken rolle de 
skal spille i samfundet.

Om alt dette kan du læse her i bladet. God 
læselyst.
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også her kommer der hver 
dag nye til. Vores mål er at 
få digitaliseret så store dele 
af samlingerne som muligt – 
ikke kun billeder, men også 
film, som vi allerede er langt 
med, udklip, arkivalier osv. 

Efterhånden som sam-
lingerne bliver digitaliseret, 
sørger vi også for, at man kan 
tilgå dem via andre digitale 
medier – facebook, YouTube, 
hjemmeside, App, Wiki-
Vendsyssel m.v. - så også 
brugerne af disse medier kan 
stifte bekendtskab med dele 
af vores kulturarv.

Historisk Arkiv arbejder fortsat på at gøre alle dets 
arkivalier tilgængelige for brugerne online.
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På Historisk Arkiv arbejder vi ud fra 
den grundindstilling at, samlingerne 

ikke tilhører Historisk Arkiv eller VHM, 
men borgerne – det er vores allesammens 
fælles kulturarv. Derfor har arkivet også i 
de senere år opprioriteret at gøre samlin-
gerne tilgængelige for borgerne. 

Dels har vi systematisk indført alle re-
gistreringer i Arkibas, hvorved alle em-
ner i vores samlinger er søgbare online 
via www.arkiv.dk. Samlet set drejer det 
sig lige nu om knap 120.000 registrerin-
ger af arkivalier, fotos, film, artikler m.m., 
og der kommer hele tiden flere til. 

Dels arbejder vi på gennem en syste-
matisk digitalisering af vores samlinger 
at gøre dem direkte tilgængelige på ar-
kiv.dk.  - f.eks. kan ca. 38.000 billeder fra 
vores billedsamling nu tilgås online, og 

Kulturarven hjem i stuen
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I sidste nummer af VHMnyt 
skrev Signe Stidsing Han-

sen, at museet gik en ny tid i 
møde, det kunne endda ikke 
undgås, når en ny direktør 
tiltræder. Som ny direktør 
læste jeg disse linjer med stor 

interesse og spekulerede på, hvilke nye 
tider museet mon gik i møde.

Sikkert er det, at for mig var det en 
meget ny boldbane, jeg selv var blevet en 
spiller på. Som det også fremgik af et an-
det indlæg i sidste nummer af VHMnyt, 
så er jeg kun den 6. leder på 126 år. Den 
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En ny mand med friske øjne og ideer har sat sig i 
direktørstolen på VHM.

VHM og den nye mand i spidsen
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”
slags er nærmest overvældende, og helt 
ærefrygtindgydende bliver det, når man 
ser, hvordan en familie har opbygget mu-
seet gennem rundt regnet 100 års virke, 
og generelt har man rekrutteret indefra. 

Opgaven er for så vidt enkel, som en 
dame skitserede den for mig på kultur-
natten i museets have: ”Du skal bare få 
folk til at myldre ind, gøre det meget bedre 
og endelig ikke ændre noget som helst.” Det 
sidste var vigtigt, sådan er det i Vendsys-
sel, tilføjede damen med stort smil. 

Vendsyssel er mere end vigtig i denne 
formel. For selvfølgelig er det Vendsyssel, 
det drejer sig om, når man er blevet leder 
af Vendsyssel Historiske Museum. 

Selv er jeg af etnisk fynsk herkomst, 
hvilket mit sprog hurtigt afslører. Og dog 
nok lidt mindre klart end for nogle år si-
den. De sidste mange år har jeg arbejdet 
i Jylland. I nogle år boede jeg i Aabenraa, 
da jeg var inspektør på Cathrinesminde 
Teglværksmuseum, senere havde jeg 
mange år som pendler. Gennem godt 10 
år har jeg været leder i museumsverdenen, 
men har også erfaring fra andre brancher. 
Forvaltningskonsulent i et boligselskab, 
tidligere selvstændig – som ganske ung. 
Privat har jeg tre dejlige børn, to drenge 
og en pige. Drengene er flyttet hjemme-
fra, som en påmindelse om, at man selv 
bliver ældre.

Et par ord om mit syn på museer og 
vores rolle i samfundet: Vi er vidensbase-
rede serviceinstitutioner. Vores viden gør 
os særegne. Vi vil gerne have 1 million 
besøgende, og vi er villige til at gøre me-
get for det, men vi må aldrig blive Tivoli. 
For os er gøgl et middel, vi kan bruge til 
at få publikum i tale, men det er aldrig 
et mål.

Vores mål og vores pligt er at videre-
give den viden, vi har, at arbejde med 
denne viden, at se og bruge den i forhold 
til det omkringliggende samfund. Uden 

viden har vore genstande in-
gen mening. For de er døde. 
Viden er levende og spiller 
en rolle i samfundet af i dag. 
Her og nu.

Forskning og formidling 
skal gå arm i arm og produ-
cere udstillinger, oplevelser, 
som kan rykke samfundet, 
give stof til eftertanke, give 
vitaminer til videre udvikling, 
personligt og samfundsmæs-
sigt. Museets virke må gerne 
ændre liv. Måske endda gøre 
folk lykkelige(re).

Internt skal der være per-
sonalemæssig sammenhæng 
fra den fremmeste forsker 
til rengøring. Vi skal gøre 
os lysende klart, at vi alle er 
en aktiv del af denne sam-
menhæng. Det nytter ikke 
noget at fremlægge de fine-
ste forskningsresultater, hvis 
udstillingslokalet er møgbe-
skidt og ildelugtende. Men-
nesker er målet for vores 
arbejde, vores prædefinerede 
målgruppe. Mennesker san-
ser, med alle sanser. På mu-
seerne har vi en tendens til at 
fokusere på synssansen. Men 
naturligvis hører vi, lugter vi, 
måske smager vi, og vi vil vir-
kelig gerne røre. Det sidste er 
næsten umuligt på museerne. 

Museer er en sanselig op-
levelse. Det er noget funda-
mentalt anderledes end at 
læse en bog. På museerne 
kan vi netop folde historien 
helt ud. Jeg glæder mig me-
get til, at vi alle folder Vend-
syssel Historiske Museum 
helt ud de kommende år. 

Du skal 
bare få 
folk til at 
myldre 
ind, 
gøre 
det 
meget 
bedre 
og 
ende-
lig ikke 
ændre 
noget 
som 
helst.
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Jeg har med udgangen af 
2014 afsluttet mit treåri-

ge projekt, der blandt andet 
havde til formål at afprøve 
forskellige aktiviteter og 
udvikle nye arrangementer 
på Landskabs- og Land-
brugsmuseet i Mosbjerg. 
Der har blandt andet væ-
ret spisearrangementer med 
stenalderkost, svampeture, 
fåredag, årstidsvandringer, 
hødag, podekursus og æb-
lets dag. Herudover også en 
del arrangementer på muse-
ets afdelinger i Hirtshals og 
Rubjerg. Det har været nogle 
spændende år med mange 
aktiviteter. Det er blevet til 
mere end 250 arrangemen-
ter, såvel offentlige som be-
stilte.

Fra januar 2015 er jeg star-
tet i et nyt treårigt projekt 
med flere forskellige fokus-

punkter. Jeg skal blandt andet arbejde 
med:

1) Formidling af kulturmiljøer til tu-
rister. Udvikle nye aktiviteter med fokus 
på samspillet mellem natur og kultur 
ved Vesterhavet. Udvikling af natur- og 
kulturferiepakker i samarbejde med det 
lokale erhvervsliv, herunder både turis-
me-erhverv og landbrug/fødevarepro-
duktion.

2) Et samlet overblik over naturture. 
Udvikle et samlet overblik vha. ny por-
tal/hjemmeside over lokale naturture og 
naturaktiviteter for de forskellige aktø-
rer, der opererer i området. Portalen skal 
indeholde kort og foldere i pdf format, 
som turister og lokale selv kan printe. (se 
naturhjoerring.dk)

3) Naturpark Tolne. Være en central 
aktør i udviklingen af en kommende Na-
turpark Tolne i tæt samarbejde med Fri-
luftsrådet og Hjørring Kommune.

Projektet bliver finansieret af tilskud 
fra Friluftsrådet og ved at yde forskellige 
konsulentydelser. 
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Nye projekter

Formidling af kulturmiljø, udvikling af ny portal, Na
turpark Tolne. Nye projekter til naturvejlederen.



Høst- og Jernalderdag 2015
For 28. gang blev der afholdt høstdag i Mosbjerg.

Vendsyssel Historiske Museum vil 
gerne sige TUSIND tak til de man-

ge, mange frivillige, der medvirkede til 
årets høst- og jernalderdag i Mosbjerg 
søndag den 9. august. Det var alle tiders 
dag med dejligt sommervejr. Formidlin-
gen ved de mange aktiviteter var helt i top 
og de godt 560 besøgende kunne opleve 
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både høst, honningslyng-
ning, havesalg, bueskydning, 
smage brændenældesuppe, 
bage fladbrød og meget, me-
get mere. Endnu engang tu-
sind tak for hjælpen – uden 
frivillige var dagen ikke ble-
vet så vellykket. 
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Vores gamle buksbom-
hæk i urtehaven har i 

flere år været hårdt angrebet 
af en svampesygdom, som 
hedder buksbomkvistdød 
(cylindroccadium buxicola).

Denne svamp er første 
gang beskrevet i midten af 
1990’erne af engelske eks-
perter i svampesygdomme 
og er rubriceret som en ny 
art, der menes at kunne an-
gribe og dræbe samtlige ca. 
70 arter af buksbom.

Den er nu erkendt over det 
meste af verden. Sygdom-
men kan hvile som myceli-
um i op til seks år og herefter 
begynde at producere sporer, 
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når de rette forhold viser sig: varme og 
fugtighed. Sporerne spredes i vanddrå-
ber, altså regn og tåge, og af fugle og dyr. 
Planten behøver ikke at være såret f.eks. 
ved beskæring for at smitte, da sporerne 
også kan trænge ind i bladene via læbe-
cellerne.

Efterhånden kan vi ikke forsvare det 
miserable indtryk, vores gæster får, når de 
besøger museet og urtehaven. Urtehaven 
har altid været et stort aktiv i museets 
samlede formidlingsmasse. Så vi har set 
os nødsaget til helt at fjerne hækken og 
erstatte den med brosten.

I øjeblikket findes der ikke noget for-
nuftigt alternativ til Buxus sempervirens. 
Ganske vist findes der andre plantearter, 
som til en vis grad kan erstatte buksbom, 
men det er alle nødløsninger, som vi har 

Museumshavens buksbomhæk blev ramt af cylin
droccadium buxicola - og dét fik drastiske følger.

Buksbomhækkens død

Buksbomhæk-
ken blev sat 
i urtehaven 
i 1941 efter 

tegninger af C. 
Th. Sørensen. 

Her ses et udsnit 
af den originale 

tegning over 
hele museums-

haven fra 1941.
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valgt at se bort fra i håbet om at der i 
løbet af en årrække kommer småbladede, 
stedsegrønne buksbom, som er resistente 
over for den dødelige svampesygdom. Til 
den tid vil de brosten, vi er i gang med at 
lægge nu, kunne fjernes og erstattes med 
de ”rigtige” planter.

Som et indskud kan nævnes, at ”The 
British Elm Society” i England er i gang 
med at genplante elmetræer, som har 
overlevet elmesygens hærgen. Disse elme 
synes at være resistente overfor elme-
sygen, som har taget livet af størstedelen 
af elmene. 

På museet findes de originale tegninger 
til parterret. Og brostenene lægges selv-
følgelig i samme mønster som det oprin-
delige. 

I 1929 blev en del af Sindal gl. Præste-

Her ses tydeligt buksbomhækkens tilstand sidste år.

Buksbomhækken forsvinder lidt efter lidt.
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gård genopført i museums-
haven, og i forbindelse med 
indvielsen af denne blev det 
besluttet at anlægge en urte-
have foran præstegården.

Farmaceut Egerstad fra 
Brønderslev og stadsgartner 
Nielsen fra Hjørring fik til 
opgave at lave et anlæg be-
stående af lægeplanter, som 
indtil Reformationen hoved-
sageligt havde været dyrket i 
klosterhaver af munkene og 
senere anvendt af kloge ko-
ner og mænd som folkeme-
dicin.

I 1941 lavede C. Th. Sø-
rensen en samlet plan over 
hele museets haveanlæg incl. 
urtehaven. Det er i denne 
forbindelse, at buksbom-
hækken bliver plantet. Søren 
Carl Theodor Marius Søren-
sen (24/7-1893-12/9-1979) 
var sin tids førende danske 
gartneruddannede land-

skabsarkitekt og regnes i dag blandt ver-
dens mest fremtrædende. Han fornyede 
havekunsten ved at lade sig inspirere af 
den moderne billedkunst, samtidig med 
at han mere end nogen anden rettede sit 
fags opmærksomhed mod den sociale 
virkelighed. Han var blandt andet stor 
tilhænger af, at børn skulle have lov til 
at udfolde sig på egne præmisser. Disse 
tanker formulerede han i bogen ”Parkpo-
litik i sogn og købstad” i 1931. Omfan-
get af C. Th. Sørensens virke er enormt, 
og hans mere end 2000 projekter spre-
der sig meget vidt. Blandt hans arbejder 
kan nævnes: Århus Universitetspark, De 
runde haver i Nærum, Egeskov urtehave 
og de geometriske haver i Herning. 

Vi har fået hjælp af to folk fra kommu-
nens udsmykningsafdeling til arbejdet 
med urtehaven.

Det er gratis at besøge museets urte-
have, og alle er velkommen i museets åb-
ningstid. I haven er der rig mulighed for 
at nyde en medbragt madkurv, spise en is, 
læse en bog, måske gå på museum eller 
bare nyde de smukke omgivelser. 

Buksbom-
hækken er nu 

erstattet af 
brosten, men 

lagt efter 
nøjagtigt 

samme 
mønster som 

buksbom-
hækken.

HUSK det er 
altid gratis 
at besøge 
museums
haven.
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Den verdensomspændende begiven-
hed World Wide Knit In Public 

Day – i daglig tale WWKIPday – har 10 
års jubilæum i år. Her i Hjørring kan vi 
bryste os af at have været med i de 8. I 
2007 arrangerede Vendsyssel Historiske 
Museum i samarbejde med strikdesigner 
Dorte Lyager første udgave af det, der i 
Hjørring er kendt som ”Strik i det fri”. 
Arrangementet er vokset og knopskudt, 
så der i år blev strikket to steder i byen 
med stor succes. 

På Vendsyssel Historiske Museum var 
over 30 glade kvinder forbi lørdag den 
13. juni – og et par enkelte mænd. Blandt 
andet en strikkeklub fra Vestbjerg, der 
var gået forgæves til det første WWKIP-
day arrangement:

”Der stod vi lidt slukørede ved en lukket 
dør, men så slog vi op i oversigten over strik-
kearrangementer i Stifttidende og valgte et 
nyt sted. Det er jo det fantastiske ved denne 
dag”, smiler Dorte Bang op fra sit hånd-
arbejde. At det lige blev Vendsyssel Hi-
storiske Museum, der blev det nye mål 
for dagen, var ikke helt tilfældigt.

”Vi ville gerne ud og se noget nyt, møde 
nye mennesker og blive inspireret. Og et hi-
storisk museum er da lige stedet”, fortsætter 
Dorte, der mødes med strikkeklubben 
flere gange i løbet af ugen. ”Vi er nørdede i 
middelsvær grad og mødes fx også til Strik-
kebio”.

Og inspiration fik strikkeklubben fra 
Vestbjerg med hjem i rygsækken. Vend-
syssel Historiske Museum har det origi-
nale ”Kællingesjal” i museets gemmer, og 

til efteråret, når strikkecafé-
erne genoptages på museet, 
vil der være mulighed for at 
deltage i en såkaldt Knit-
a-long, hvor hver deltager 
strikker Kællingesjalet sam-
men med hjælp og vejled-
ning fra Rikke Grove Heide-
man, Vendsyssel Historiske 
Museum:

”Dem der har lyst til at del-
tage, får en del af mønsteret 
hver gang. Så strikker vi sam-
men og hjælpes ad med den hi-
storiske opskrifts finurligheder. 
Vi laver en Facebook gruppe for 
caféens medlemmer, så der også 
er hjælp at hente undervejs.”

Strikkeklubben fra Vod-
skov er klar til at føje endnu 
et strikkearrangement til de-
res ugeprogram. Det projekt 
er de nødt til at være med til: 
”Tænk at sidde her på museet 
– hvor det originale sjal er – 
og strikke sådan en historisk 
opskrift. Det kan jeg ikke sige 
nej til”, siger Thora Bjarna-
dottir Lynggaard. ”Jeg kom-
mer selv fra Island og det har 
været sjovt at være med til at 
udbrede islandsk strikkekul-
tur til mine strikkeveninder i 
Danmark, så nu vil jeg gerne 
dykke ned i den danske strik-
kekultur”. 

StriKKe
caféen 
på VHM 
finder sted 
den første 
torsdag i 
måneden 
fra kl. 15.00 
til 20.00. 
Første 
gang er 
torsdag 
den 2. 
septem
ber. Der vil 
være mu
lighed for 
at bestille 
aftensmad 
og spise 
sammen 
kl. 18.15 
(pris 50 kr.). 
Selve strik
kecafeen 
er gratis at 
deltage i. 
Se face
book.com/
museums
strik

Strikkepindene har godt fat i Hjørring
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Kommunearkivet er i fuld 
gang med at fremfinde 

lokale kilder, som eleverne 
kan bruge, når kommune-
mesterskaberne i historie lø-
ber af stablen.

Når skolerne i Hjørring 
Kommune til efteråret skal 
konkurrere om en rejse til 
Berlin, er det på baggrund 
af et projekt, som skole-
tjenesten ved VHM har sø-
sat, hvor eleverne i 4 uger skal 
arbejde med besættelses tiden 
på både lokalt og nationalt 
plan.  For at hjælpe eleverne 
godt på vej med deres pro-
jekter har kommunearkivet 
tilbudt at lave nogle ”kilde-
pakker”, som skolerne frit 
kan gøre brug af.  Idéen er, at 
de lokale kommunale kilder 
skal hjælpe eleverne til at få 
en forståelse for de mange 
forskellige måder, hvorpå 
besættelsen satte sine spor i 
ganske almindelige menne             -
s kers hverdag. 

Derfor er vi i fuld gang 
med at gennemgå dele af 
vores samlinger fra tiden 
1940-1945, så vi i sidste ende 
forhåbentligt ender med at 

kunne præsentere eleverne for en række 
forskellige kildetyper. Vi udvælger mate-
rialet, så der er forskellige emner som fx 
det lokale beredskab, mangelsituationen 
samt kilder, der specifikt kan fortælle no-
get om, hvorledes almindelige skoleele-
vers dagligdag blev påvirket af besættel-
sen. Her har vi eksempelvis fremfundet 
et skolekort, som kan fortælle, at under-
visningen på både Østre og Vestre Skole 
i Hjørring blev kraftigt påvirket af, at der 
var tyske soldater indlogeret i gymna-
stiksalene. 

Et andet udvælgelseskriterie er des-
uden, at eleverne skal præsenteres for 
forskellige dokumenttyper og for mange 
af dokumenterne, gælder det, at eleverne 
ikke kun får en konkret viden, de får også 
en øvelse i at tilgå svært tilgængeligt ma-
teriale. Nogle af kilderne er dog så svært 
tilgængelige, at vi har været nødt til at 
frasortere dem. Dette gælder eksempel-
vis nogle af de håndskrevne kilder, hvor 
selv vi garvede historikere, der er vant til 
at afkode gamle dokumenter, kan have 
svært ved at tyde kragetæerne.

Håbet fra kommunearkivets side er, 
at dette blot er begyndelsen på et godt 
samarbejde, og at vi fremover kan lave 
lignende kildepakker om en række sam-
fundsemner, som skolerne frit vil kunne 
afbenytte i undervisningen. 
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Kommunale kilder til 
besættelsestiden

Kommunearkivet er i fuld gang med at finde 
materiale om danskernes hverdag under 
 besættelsestiden  til dagens skoleelever.
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Kommunearkivet er indgangen til lokalhistorien ud fra et forvaltningsmæssigt perspektiv, men også her kan 
man finde ganske personlige historier; fx når folk, da besættelsen var ovre, søgte om eftergivelse af deres skat, 
fordi de havde været nødsaget til at gå under jorden eller som i dette tilfælde havde været i tyskernes varetægt. 
Som kommunearkiv må vi ikke offentliggøre personfølsomme oplysninger, der er under 75 år gamle, derfor 
har vi i disse tilfælde valgt at blokere navnene. Hermed får eleverne adgang til endnu ikke offentliggjort 
materiale samt et indblik i, hvordan besættelsen for nogle fik vidtrækkende konsekvenser.
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Kort & Godt
Hvor blev mælkemanden af?

Mælkemand Tirup ved mælkevognen i Lønstrup, 1946.  
Foto: Atke Bentsen

Postbud Bo Sørensen tømmer post-
kassen i Strømgade, Hjørring, 1990. 
Foto: Axel Søgaard

Mælkemand Arnold Chri-
stensen og drengen Peter 
på hjørnet af Toelhøjvej og 
Hirtshalsvej, Hjørring, på 
hans sidste tur med heste-
trukken mælkevogn, 1962. 
Foto: Niels Boelt

EFTERLYSNING!!!

Historisk Arkiv efterlyser billeder af emner, som 
enten er helt forsvundet fra gadebilledet eller er ved 
at forsvinde – f.eks.:

Har du sådanne billeder, er du velkommen til at kon-
takte arkivet på arkiv@vhm.dk, eller 96 24 10 60.

Mælkemænd
Buddrenge

Telefonbokse
Postkasser
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Kort & Godt

nye Hjørring
HiStorier
Hjørringhistorie nr. 51 og 52 
er udkommet, de handler om 
hhv. Sct. Catharinæ Kirke og 
Sct. Olai Kirke.

Samlinger på 
fjernmagaSin
De fleste af arkivets samlin-
ger er nu flyttet på fjernma-
gasinet på Fanøvej. Der må 
derfor fremover påregnes 
ekspeditionstid for arkivets 
brugere – både for indlån af 
materiale til arkivets læse-
sal og på besvarelse af fore-
spørgsler.

SamlingSgennem
gang
Kulturstyrelsen har bevilliget 
204.000 kr. til frikøb af mu-
seumsinspektør Signe Stids-
ing Hansen til gennem-
gang af VHMs samlinger 
af ”Skilderier”, ”De enkelte 
håndværk”, ”Bøger m.m.” og 
”Ildsteder og opvarmning” 
med det formål at undersøge 
genstandenes forsknings- og 
formidlingsmæssige poten-
tiale.
Projektet igangsættes i 
august 2015. For yderligere 
oplysninger, kontakt muse-
umsinspektør Signe Stidsing 
Hansen, ssh@vhm.dk eller 
tlf.: 30 38 86 23.

SvennUm offer
moSe rører på Sig 
igen
I september og muligvis no-
get af oktober graver arkæo-
logerne, ved Sidsel Wåhlin 
igen i Svennum Offermose. 
Svennum Offermose blev 
opdaget i 2013. Her blev 
der udgravet ni tørveskær 
fra jernalderen. I disse havde 

jernaldermenneskene ofret 
lerkar, grene, sten, dyreknog-
ler og seks menneske kranier. 
Fundet er af international 
klasse.  For yderligere op-
lysninger, kontakt arkæolog 
Sidsel Wåhlin, sw@vhm.dk 
eller tlf.: 30 38 86 22.

atlantvolden i 
nordjylland
Vendsyssel Historiske Mu-
seum har sammen med 
Museumscenter Hanst-
holm/Museum Thy, Nord-
jyllands Kystmuseum og 
Aalborg Universitet modta-
get 3.255.000 kr. fra Velux 
Fonden til gennemførelse af 
forskningsprojektet ”Atlant-
volden i Nordjylland”. Vend-
syssel Historiske Museums 
bidrag til dette projekt vil 
hovedsageligt koncentrere 
sig om ph.d. projektet ”At-
lantvolden som kulturarv og 
museal formidling”. Projek-
tet igangsættes i januar 2016.
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Udstillinger 
i hele 

Vendsyssel

RUBJERG

HJØRRING MOSBJERG

TORNBY

Hirtshals Museum

Strandfogedgården

Landskabs- og 
Landbrugsmuseet

Historisk Arkiv

GRATIS 

ADGANG
GRATIS 

ADGANG

Vendsyssel Historiske Museum

Tornby Strand

GRATIS 

ADGANG

Bunkermuseet

Vendsyssel Historiske 
Museum

Vendsyssel Historiske Museum
Museumsgade 3
9800 Hjørring
96 24 10 50  
vhm@vhm.dk

Historisk Arkiv
Museumsgade 2
9800 Hjørring
 96 24 10 60
arkiv@vhm.dk

Strandfogedgården
Langelinie 2, Rubjerg
9480 Løkken
98 96 01 60 / 96 24 10 50
rubjergknude.dk

Landskabs- og Landbrugs-
museet  i Mosbjerg 
Jerupvej 613, Mosbjerg 
9870 Sindal
96 24 10 50

Hirtshals Museum
Sophus Thomsensgade 6
9850 Hirtshals
96 24 10 00

Tornby Strand v/det gamle 
Skudehandlerpakhus
Strandvejen, Tornby
9850 Hirtshals 
96 24 10 50

Bunkermuseet 
Fyret
9850 Hirtshals
96 24 10 00

Se pris
er, å

bningstid
er 

m.m
. p

å vhm.dk

HIRTSHALS

1
7

1000

museum
afdelinger
OPLEVELSER!

udstillinger

levende formidling

børneaktiviteter

by- og naturvandring

facebook.com/historiskarkiv
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Mød HISTORISK ARKIV på FACEBOOK
Kig dagligt forbi vores meget 
aktive Facebook-side, og se 
billeder, arkivalier og gen-
stande fra før og nu, få sjove 
historier fra lokalområdet og 
bliv opdateret omkring nye 
spændende arrangementer 
på VHM og Historisk Arkiv.


