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ulen og alle dens traditioner står
for døren. Vendsyssel Historiske
Museum er i sig selv en tradition,
helt tilbage fra 1889. Men intet er
værre end en institution, der hviler på gamle
laurbær. Det gælder i særdeleshed museer,
som skal være innovative, sprudlende, sætte
gang i publikums personlige udvikling, give
oplevelser som rammer lige i hjerte og hjerne.
VHM har i 2016 valgt at gå nye veje på en
række områder. Der var en rød Ferrari til fars
dag, 5. juni. Der var stærk mands konkurrence
i efterårsferien, og så afholdt vi noget så privat som et storstilet, sponsoreret bryllup. Og
sidst men ikke mindst har vi, når dette læses,
netop afholdt vores første julemarked. Er det
et museums kerneopgaver? Det er en kerneopgave at være relevant. Og det skal vi være
for et publikum, der er så stort som muligt.
Det er bydende nødvendigt at inddrage nye
publikummer. Museet skal være for alle. Det
er en af årsagerne til, at vi anser det for en
kerneopgave at lave fx julemarked.
- John Rendboe

Under registreringen af Hjørring Kommunes ejen
domssager faldt Jesper Helbo for nylig over en
række sager, der fortæller historien om en række
rivaliserende motorcykelklubber i 1970’ernes og
1980’ernes Hjørring.
et daglige arbejde på KommunearkiD
vet går blandt andet ud på at ordne
og registrere Hjørring Kommunes arkiva-

ved navn Induisterne og Bad
Company kunne dele lokaler på kommunens ejendom
lier, og her hænder det undertiden, at vi Hvidegård, der lå på Hedevej
falder over en pudsig, sjov eller tankevæk- 96, og hvor Induisterne allekende historie. Efterhånden er det blevet rede havde lejet stuehuset. I
til en hel serie af Historier fra fortid og Induisternes svar på, hvorfor
nutid, der handler om alt lige fra tyske de ikke mente, at klubberne
krigsflygtninge, forurening af drikke- kunne dele ejendom, står der
vandet i Bagterp til et halbal i 1970’erne. bl.a.: ”Vi kan ikke arbejde
Den nyeste historie fra arkivet handler sammen med Bad Co. De
om motorcyklister.
lever ikke op til vores stanI 1977 undersøgte ejendomsudvalget dard i klubben, på grund af
i Hjørring Kommune nemlig mulighe- ballade og konflikt med poliden for, at to af byens motorcykelklubber tiet (…)De har været ude til
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vores åben hus aftener, men
ønskede ikke at være medlemmer, fordi vi var
for ’tamme’”. På bad
Companys anmodning om hjælp til
at finde klublokaler
kunne ejendomsudvalget d. 10. november 1977
derfor meddele, at Hjørring
Kommune for tiden ikke
havde ledige lokaler.
Hvor Indusisterne repræsenterede de lovlydige
motorcykelentusiaster, levede
Bad Company således op til
deres navn. Ikke kun Bad
Company var tilsyneladende
en del af det dårlige selskab.
Af en sag vedrørende ejendommen Hedevej 59 fremgår det nemlig, at Hjørring
Kommune i 1981 måtte
opsige MC-klubben
Rebels lejemål i ejendommen på grund af
omfattende hærværk
i form af skudhuller,
delvis afbrænding af
garage, smadring af
vinduer m.m. D. 1. juli
1981 blev ejendommen
Hedevej 59 i stedet lejet
ud til MC-klubben, der
både gik under navnet Vultures og Hells
Army, og hvor der var
et vist sammenfald med
Uddrag
den nu opløste klub
af Bad
Rebels. Allerede i sepCompanys
tember samme år kunne
ansøgning
til Hjørring ejendomsudvalget dog
Kommune om meddele, at lejemålet
hjælp til at
finde lokaler ville blive bragt til ophør
som følge af, at der var
til klubben.

af Jeppe Boel Jepsen
arkæolog

sket yderligere hærværk på bygningen.
I en skrivelse nævnes det derudover, at
bygningen ”… efter de seneste motorcykelgruppers brug er totalt raseret og alle
installationer ødelagt”.
Hvad der blev af Bad Company og
Vultures, fortæller sagerne ikke noget om,
men Induisterne eksisterer stadig den dag
i dag, og ifølge klubbens hjemmeside er
de Vendsyssels ældste motorcykelklub.
Klubhuset Hvidegården, som de lejede
af Hjørring Kommune i 1975, er stadig
tilhørssted for motorcykelentusiasterne,
som i øvrigt fik deres navn, fordi en af
klubbens første talsmænd havde problemer med at udtale ordet entusiast, der i
stedet blev til induist. 

Historien om en glemt gud

Har du lyst til at læse flere af Kommune
arkivets historier, så er de at finde på
wikivendsyssel.dk under kategorien
”Historier fra fortid og nutid”.

Jord og potteskår blev det reneste guld, da mile
ovnen fra Ådal blev udgravet i sommer.

D

enne sommer gravede Vendsyssel selig måtte der stoppes op. I
Historiske Museum for Brønderslev mulden lå der en usædvanlig
Kommune den sidste etape af omfartsve- stor mængde skår fra lerkar,
jen, på bakken nord for Ådalen. Det blev og det så ud som hele lerkar,
til fantastiske og flotte fund, som alle der bare var blevet efterladt
vidnede om fordums storhed langs Nør- og knust af tidens tand. Men
reåen. Storhaller fra ældre bronzealder de lå hulter til bulter oven i
og en af de rigeste barnegrave fra yngre hinanden, så det var ikke en
romersk jernalder. Blandt disse fund var grav. Så pludselig dæmrede
der et, som var det rene guld værd, selvom noget, kunne det være en af
det blot var jord og gamle potteskår.
de sjældne, sagnomspundne
Øverst på bakken, hvor den gamle keramikovne? Forsigtigt blev
fattig(gård)
ligger, fandt museets arkæo- der arbejdet resten af dagen,
Har du lyst til at læse flere af Kommunearkivets
og inden dagen var omme,
loger
noget så
som en
historier,
så sjældent
er de at finde
påkeramikwikivendsyssel.dk
lå dommen klar; det var en
ovn,under
en såkaldt
mileovn.
kategorien
”Historier fra fortid og nutid”.
Mens solen bragede ned i maj, blev der sjælden mileovn.
gravet i de mørke pletter i jorden. Det var
I oldtiden var keramik
tydeligt, at det var levn fra en bosættelse alt. I en tid før Tupperware,
af nogle 2000 år gamle gårde. Men plud- før køleskabe, før gryder og
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Milen efter
den endelig
var blevet
skåret fri og
pakket ind,
og alt var
lykkedes.

Da milen
blev fundet,
mens maj
endnu var
sød og mild.

pander, ja selv kornsiloer, var
lerkar alt. Og jernalderens
mennesker var storforbrugere af lerkar og potter. I en
tid, hvor alle var selvforsynende, fremstillede jernalderens bønder selv deres lerkar
og potter. Resterne af denne
keramik kan ofte findes i
spandevis på udgravninger
af deres gårde. Men det er et
sjældent fund, når der findes
en ovn, hvor de har brændt
den.
Det, der blev fundet i Ådalen, var en såkaldt mileovn,
det vil sige, den simpleste
form for keramikovn. Det
er ganske enkelt blot et hul
i jorden, hvor der stables lidt
brænde i midten. Omkring
denne stabel pakkes de tørrede lerkar med bunden
opad, gerne inden i hinanden, så der kan stables 30-50
lerkar omkring pyramiden

af brænde. Så lægges der endnu et lag af
brænde, og så tændes bålet. Det skal varme op lige så stille, for at lerkarrene ikke
skal revne. Når flammerne har godt ved,
skal ilden blot holdes kørende de næste
tre-fire timer, og så skal bålet dækkes af
et tæt lag græstørv og passe sig selv yderligere en tre-fire timer, mens gløderne
og eftervarmen gør arbejdet færdigt. Så
kommer der det spændene øjeblik, hvor
græstørvene igen løftes af med pinde, og
resultatet af brændingen gås igennem.
Det er ikke sjældent, at der er et lerkar
eller to, der ikke overlevede brændingen
og knækkede.
Det var sådanne knækkede lerkar, der
var blevet fundet. De lå i en bræmme
rundt langs den ene side, lerkar hen over
lerkar. Jernalderkonen, som havde lavet
potterne og karrene, havde bare skrabet
de fejlbrændte kar ud til siden og ladet
dem ligge. Bagefter var milen blevet dækket med jord igen, og stedet lagt under
plov. Og ganske mod alle odds, så klarede
milen de næste 2000 år uden at blive truffet af ploven en eneste gang. Simpelthen
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et unikt og uvurderligt fund af jord, trækul og ler.
Men så blev det juni, og vådt, alt for
vådt. Det blev ganske enkelt umuligt at
udgrave det forsvarligt og bjerge skårene,
uden at de smuldrede til ugenkendelige
klumper af ler igen. Risici blev vurderet,
og der blev taget en beslutning; vi måtte
udgrave fundet på museet. Milen skulle
skæres fri, en trækasse bygges omkring
blokken, og en plade skubbes ind under
kassen. Og så skulle en kranvogn løfte det
hele op af hullet og sætte kassen af på
museet. Der ville fundet så kunne udgraves i tørvejr. Det lyder simpelt, der var
alt at vinde, men også alt at tabe. Regnen
fortsatte og afgjorde sagen. Og efter tre
dages nervepirrende arbejde stod milen
intakt på museet.
Milen blev udgravet i efterårsferien
under et telt i museets have, og museets
gæster blev inviteret til at overvære arbejdet. Og nu er det tid til at fortælle om,
hvad der blev fundet. Forsigtigt blev det
øverste lag af lerkar, skår for skår taget op,
og stor blev forbløffelsen, da der under

første lag lå endnu et lag af
knust keramik. Langsomt,
mens lagenes farver blev
studeret, dannede der sig et
overraskende billede. Det,
der først så ud som om det
havde været brugt en enkelt
gang til brænding af keramik,
havde været brugt adskillige
gange. Stribe på stribe af kul
og askelag viste, at der havde
været brændt fire portioner
af lerkar. Hundredvis af lerkar var blevet brændt i milen;
sikkert lige efter hinanden.
Og det var tydeligt, hvordan
det var foregået. Først var der
blevet brændt store forrådskar, kornsiloer med en højde
på 50-60 centimeter. Her var
det kun et enkelt af karrene,
der var mislykket, skårene lå
endnu nederst i milen. Efter
hver brænding var de sønderbrændte græstørv smidt ned
i milen som en ny bund. Da
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Øverst: Et
snit igennem
milens mange
lag. Adskillel
sen mellem det
nederste lag og
det øverste lag
ses som en gul
stribe.
Øverst v.:
Milens
øverste lag.
Bemærk, hvor
de knækkede
lerkar ligger i
bræmme rundt
om bålets plads
i midten.
Øverst h.:
Den lille
blanke glitte
sten, som har
været brugt til
det afslut
tende arbejde,
inden karrene
blev sat ned i
milen.

deres parti af lerkar i brændingen.
Den største af overraskelserne ved
udgravningen af ovnen handlede netop
om risikoen ved brændingen af keramik.
I kanten af det øverste lag lå et kar, der
var anderledes. Det var bedre bevaret
end de øvrige, og i det lå syv sten, alle
på størrelse med et stort æg. Sådanne
sten kendes fra gravfund, hvor de kan
ligge i store fade; og de er fundet i lerkar
sat ned som offergaver i moser. Det er
madofre, eller en erstatning eller symbol på en madgave til guderne, og deres
tilstedeværelse i et velbrændt lerkar i en
mile kan kun betyde en ting: overtro. Et
allerede velbrændt og funktionelt lerkar
er blevet fyldt med symbolet på madofre
og sat ned i milen ved brændingerne,
som en offergave til en håndværksgud,
som udtryk for et ønske om en vellykket brænding af keramikken. Det er for
nuværende det ældste fund af et offer til
en håndværksgud, der kendes fra Danmark. Så det er vitterligt ej alt guld, der
glimter, i noget brunt og sort ler og jord
kan der ligge uvurderlig viden. Og en
historie om en lille gruppe kvinder fra
tiden før Brønderslev, og en glemt gud,
der varetog håndværk. 

Karret med
de syv sten i,
offerfundet til
håndværks
guden.
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af Jens Gerstrøm
bunkergruppen

der ikke var flere af de store
forrådskar, der skulle brændes, var der smidt et lag af
leret jord i som en ny bund.
Herefter kom turen til de
mindre kar, potter og fade.
Det var det lag, vi så, da vi
først fandt milen i maj.
Brændingen har været en
social begivenhed. Det vidnede små fund af knoglestumper blandt trækullene
om. Det var fra maden, der
var blevet spist, mens der
blev våget over ilden. I det
nederste lag blev der fundet
en glittesten, der havde været
brugt til at glatte lerkarrene
og give dem en blank og
skinnende overflade. Der har
sikkert siddet en hel gruppe
af kvinder fra gårdene og
delt arbejdet og sladderen
omkring brændingen. De
har nok hver medbragt en
portion lerkar og brænde, og
for at sprede risikoen for det
tilfælde, at hele brændingen
skulle gå galt, har hver lagt

På jagt med magnetometer
Er bunkeren begravet i sand, så find
den med et magnetometer.
nder Resen skole i Skive har en lille
U
gruppe af frivillige lavet et museum
kaldet ”de 5 år” - om besættelsestiden

hold. Deres redskab var et
magnetometer, der kan registrere ændringer i et magmed udgangspunkt i Skive og omegn. netfelt og derfor kan bruges
Museet er et besøg værd.
som metaldetektor, en, der
Nærmere oplysning kan findes på deres har den egenskab, at det kan
hjemmeside de5aar.dk
søge i større dybde end det
Vores bunkergruppe har besøgt museet ”spadestik”, som en almindei Skive, og de har besøgt os i kanonbun- lig metaldetektor kan klare.
De fandt ikke noget i Flynkeren i Kettrup Bjerge, som ejes af Arne
dersø fra krigens tid – og det
Kjeldsen, der er med i vores gruppe.
Folkene fra Skive fortalte om et projekt, var skuffende!
de havde gennemført i 2013: Området
Vi spurgte, om magnet
omkring Flyndersø sydvest for Skive var ometeret kunne finde en
blevet brugt som nedkastningsplads for bunker under flere meter
våben mv. af Royal Air Force.
sand, som ikke kunne findes
Man havde en formodning om, at nog- med vores almindelige prikle containere var havnet i søen, og nu ville kepinde på 1 meters længde.
man gennemsøge søen med dykkere for Det mente folkene fra Skive
at finde spor af containere og evt. ind- nok, det kunne, så vi aftalte,
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Alexander
og Michael
Vedel fra ”De
5 år” i Skive
arbejder med
magnetome
teret. Michael
har fundet
bunkeren
få meter fra
landmåler
stokken. Den
anden bunker
blev også
fundet.

1

2

1. Luftfoto fra 1954. De to flanke
ringsbunkere ses i de blå cirkler. De to
andre bunkere ses ikke på billedet – det
er dem, vi skal finde.
3

2. Minekortet er nu manipuleret i
computeren og lagt oven på luftfotoet,
så flankeringsbunkerne i de blå cirkler
ligger oven på hinanden. Bunkerne
i de røde cirkler er dem, vi skal finde.
Deres koordinater kan nu i compute
ren aflæses på luftfotoet og overføres
til GPS’en.
3. Tysk minekort. De to flankerings
bunkere ses I de blåcirkler. Bunkerne i
de røde cirkler er dem, vi skal finde.
4. Med GPS’en planter vi en land
målerstok på det rigtige sted klitten.

4
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Har du en købmand i maven?

Den Gamle Købmandsbutik søger nye købmænd.
endsyssel Historiske Museums købVI mange
mandslaug søger nye medlemmer
år har ”den gamle købmands-

tid til at få en god snak over
disken om dette og hint.
Købmandsbutikken har
butik” med jævne mellemrum været traditionen tro åbent i skobemandet af gamle købmænd, der har lernes sommerferie, i skolerfortalt om og demonstreret købmand- nes efterårsferie og en uge i
skab, fra dengang alle varer blev handlet december måned, i alt 8 uger
over disken og vejet af eller målt.
om året. Derudover afholdes
Museets gæster har fået en autentisk købmandsaftener, hvor vi,
oplevelse af, hvordan det var at ”gå i ud over at få noget godt at
Føtex” for 70 år siden. Den oplevelse vil spise, planlægger den komvi gerne fortsætte med at tilbyde vores mende sæson samt klargør
gæster, og derfor søger vi flere medlem- årets bjesk
Købmandslauget er forankmer i museets købmandslaug.
Lige nu består museets købmandslaug ret på Vendsyssel Historiske
af 10 mænd og damer. Nogle har en Museum hos museumsinkøbmandsuddannelse, andre har ikke. spektør Signe Stidsing HanDet vigtigste er, at de alle brænder for sen, der er leder af museets
at formidle gamle dages købmandskab formidlingsafdeling. For
til museets gæster. I købmandsbutikken yderligere oplysninger, konhandler det om at give en god, grundig takt Signe på tlf.: 30 38 86
og kyndig betjening, samtidig med der er 23 eller mail ssh@vhm.dk 
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af Signe Stidsing Hansen
museumsinspektør, nyere tid og formidling

at det skulle komme an på en prøve.
Vi arrangerede en prøvetur til Tornby
Strand, hvor der ligger en modstandsrede
i klitterne syd for nedkørslen.
Der hører 4 bunkere til modstands
reden. I forreste række kan man se noget
af den sydlige flankeringsbunker og
lidt – meget lidt – af den nordlige. De
to andre bunkere i klitten er begravet i
sandet. Det er dem, vi skal finde med
magnetometeret!
Vores værktøj var et minekort med
bunkerne på og et gammelt luftfoto fra 1954, hvor man kunne se de to
flankeringsbunkere.
Ved Kærsgård Strand ligger den næste
modstandsrede mod syd. Bunkerne her er
meget lig dem, der er ved Tornby Strand,
men de tre forreste bunkere ligger frit
fremme på stranden. Den fjerde bunker
er begravet i klittens sand, og den kan vi
ikke finde – vi har desværre ikke et minekort med bunkerne på.
Til foråret har vi tænkt os at arrangere
en travetur fra Tornby Strand til de to
modstandsreder og resterne af tre spærremure. Det bliver en tur på ca. 10 km. 

af John Rendboe
museumsdirektør

Bryllup i Vendsyssel
- en konkurrence til 135.000 kr.
Museet udskrev i efteråret en konkurrence, hvor
et heldigt par kunne vinde et bryllup til 135.000 kr
... Kan man det? Kan et museum det?
ryllup! Den vigtigste dag
B
i ens liv. Traditionen om
at love hinanden evig kærlig-

gere et bryllup? Måske kunne vi selv få
samarbejdspartnere med på ideen?
Ideen tog form, vandrede fra de løse
hed går så langt tilbage som tankers rækker til konkret handling.
det romantiske hjerte kan
I starten troede man måske, det var lidt
bære.
en joke. Et bryllup? På Museet? Come
Selvfølgelig skal et muse- on!! Men snart blev almindelig goodwill
um dokumentere noget også her omsat til reel handling.
sådant.
Et stort anlagt kirkebryllup med fest i
I starten var det bare en det gamle rådhus. Og ja, kirken var i den
løs ide, en strøtanke der tog grad med på ideen. Den lokale opbakning
form hen over frokostbordet. var stor og altomfattende. Snart meldte
Måske kunne vi selv arran- fremsynede folk fra det lokale erhvervsliv
12

sig på banen, og gavmildheden var stor.
Alt blev sponsoreret. Brudekjole. Smoking. Vin. Mad. Ringe. Fotografering osv.
Og så blev det tid til at udskrive en
konkurrence, for sådan en blev det. Man
kunne indstille sig selv til bryllup eller
nogen man kendte. Kom der mon nogen?
Vi havde jo fastsat datoen, 12. november.
Kunne man bare det?
Oh yes, det kunne man.
130 par søgte eller blev prikket til
formålet. Nogle par blev indstillet flere
gange. Og sikke nogle historier der kom.
13

Allerede de to første fik
tårerne frem hos undertegnede. De burde alle have et
gratis bryllup. Men den går
ikke.
Til sidst valgte vi efter
megen tvivl, snak og argumenteren fem par. Navnene
blev lagt i en gammel museal
brandspand, og så trak jeg
vinderen. Et ungt par ved
navn Peter og Dina.
Et par dage efter skulle

Billeder fra
bryllups
dagen, d. 12.
november
2016.

Kort & Godt
NYE ÅBNINGSTIDER
PÅ HISTORISK ARKIV

Fra december er der nye åbningstider på Historisk Arkiv. Læsesalen vil fremover
være bemandet to dage om
ugen, tirsdag og torsdag fra
kl. 10.00 – 16.00.

HISTORIER OM DANMARK 2017

Besøg hos
nogle af de
forskellige
sponsorer.

Ja, det var de, og det var det i hvert fald.
De blev naturligt nok meget glade for
gevinsten. Nu skulle de endelig giftes.
Herefter følger nogle lange dage, hvor
parret bliver kørt rundt til den ene sponsor efter den anden. De skulle jo prøve
kjoler og smokings. Smagsprøver på vin
og mad og kaffe og kage. Der skulle findes ringe og meget, meget mere.
Få uger efter kom den store dag. Lørdag d. 12. november. Der var kulde i luften og sne på jorden, men kærligheden
varmede, og alle havde en utrolig dag.
Det var en fantastisk oplevelse at få lov
til at give de unge mennesker denne gave,
som var givet af så mange.
Den vakte ægte glæde.
Og hvad mere kan man forlange? 

vinderne have besked. Så
stod jeg og bankede på en
dør i udkanten af Tårs kl. 7
om morgenen, rystende nervøs og spændt. Var de hjemme? Var alt godt?

Du kan læse meget mere om forbered
elserne til brylluppet her:
vhm.dk/bryllup-i-vendsyssel-2
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Danmarks Radio er i skrivende stund ved at færdiggøre optagelserne til tv-kanalens store satsning i 2017,
Historien om Danmark,
der i 12 afsnit bliver sendt
til foråret. Dermed afløser denne nye tv-serie Erik
Kjærsgårds Danmarksfortælling fra 1982. Vært bliver
skuespiller Lars Mikkelsen,
som med nye formidlingsgreb og filmtekniske muligheder forventes at leverer en
moderne afløser. I anledning
af den nye tv-serie vil VHM
sammen med regionens øvrige museer og P4 Nordjylland følge op på hver ud-

sendelse med lokalhistoriske
fortællinger, der knytter sig
til seriens emner. Yderligere
information kan søges på
Slots- og Kulturstyrelsens
hjemmeside www.slks.dk.

NY VÆRT PÅ HIRTSHALS MUSEUM

Christian Støve, der indtil
for nylig har barselsvikarieret for museumsinspektør
Signe Stidsing Hansen, vil
fra januar være at finde på
Hirtshals Museum som ny
museumsvært og formidler.
I forlængelse af de daglige
opgaver på museet vil der i
2017 blive udviklet nye formidlingstiltag og aktiviteter,
til glæde for museets gæster.
Nye åbningstider på Hirtshals Museum i 2017:
1/1 - 30/4: Tirsdag-torsdag,
samt skærtorsdag (d. 13/4)
langfredag (d. 14/4) kl.
11.00-16.00
1/5 - 30/6: Tirsdag-torsdag
kl. 11.00-16.00, fredag kl.
11.00-14.00

1/7 - 31/7: Mandag-fredag
kl. 10.00-16.00, lørdag kl.
10.00-14.00
1/8 - 20/10: Tirsdag-torsdag
kl. 11.00-16.00, fredag kl.
11.00-14.00
23/10 - 31/12: Tirsdag-torsdag kl. 11.00-16.00

NY BEVILLING

Slots- og Kulturstyrelsen
har i november 2016 bevilget 204.000 kr. i støtte til
et projekt, der går ud på en
gennemgang af dele af museets arkæologiske samling.
Projektet, der løber af stablen
fra februar 2017, omfatter en
sortering af det indkomne
oldsagsmateriale, der udskilles fra Try Museum, en gennemgang af museets fund fra
middelalder og renæssance,
samt en systematisering af
museets mange vigtige detektorfund. Arkæologisk leder Morten Larsen, der står
som projektets faglige garant,
udtrykker stor glæde ved
Styrelsens bevilling.

Den Gamle Købmandsbutik søger

NYE KØBMÆND!!!

Vil du være med til at formidle gamle købmandstraditioner
til vores mange besøgende? Se mere på side 11.
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Vendsyssel Historiske Museum
1 museum
7 afdelinger
1000 OPLEVELSER!
Udstillinger
i hele
Vendsyssel

Hirtshals Museum

udstillinger
levende formidling
børneaktiviteter
by- og naturvandring

Landskabs- og
Landbrugsmuseet

Bunkermuseet
IS
AT G
GR GAN
AD

HIRTSHALS
TORNBY

Tornby Strand

HJØRRING

MOSBJERG

Vendsyssel Historiske
Museum
G
AD RAT
GA IS
NG

RUBJERG

Historisk Arkiv

Strandfogedgården
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

Landskabsog Landbrugsmuseet

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
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Se m.

Kig dagligt forbi vores meget
aktive Facebook-side, og se
billeder, arkivalier og genstande fra før og nu, få sjove
historier fra lokalområdet og
bliv opdateret omkring nye
spændende arrangementer
på museet.

Kælketur i Horne i 1931.

Mød dit museum på FACEBOOK

facebook.com/VendsysselHistoriskeMuseum
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