
1

V
H

M
ny

t
N

r. 
41

 |
 S

ep
te

m
be

r 2
01

7

Ny
e 

tid
er

 | 
Gu

ld
, m

ag
t o

g 
slæ

gt
 | 

En
 e

tik
et

 ti
l e

n 
bj

es
k 

Hj
ør

rin
g 

un
de

r D
en

 k
ol

de
 k

rig
 | 

Hj
ør

rin
g 

Ko
m

m
un

ea
rk

iv 
få

r n
y 

hj
em

m
es

id
e



2

VHMnyt
Nr. 41 | September 2017

Nye tider

Guld, magt og slægt 

En etiket til en bjesk

Hjørring under Den kolde krig 

Hjørring Kommunearkiv får 
ny hjemmeside

Kort & godt

af Morten Larsen

af Jeppe Boel Jepsen

af Kim Lyng Larsen

af Lone Venderby

 

af Michael Johansen

2

4

8

10

13

 
15

Ansvarshavende:
Christian Støve (cst@vhm.dk)

Layout og grafik:  
Kim Lyng Larsen (kls@vhm.dk)

VHMnyt
Vendsyssel Historiske Museum
Museumsgade 3, 9800 Hjørring
Tlf.: 96 24 10 50 | ISSN: 1982-1380 

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 2017 og indsendes via e-mail 
som word-dokument til cst@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: Detektorfører Michael Ejstrup Nielsen 
fortæller om de udstillede genstande til fernisering 
på udstillingen ”Guld, magt og slægt”, juni 2017.
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Og endelig er vi i gang med at spore os 
ind på en skarpere museumsfaglig profil, der 
skal sikre en høj faglig kvalitet, men samtidigt 
hjælpe os med at effektivisere og kvalitets-
sikre den daglige drift. Mange af museets 
brugere ser kun vores formidlingstiltag – når 
udstillinger åbner, omvisninger finder sted 
og foredrag holdes – men få aner, hvad der 
egentlig foregår bag kulissen. For selvom 
museet typisk er lukket om mandagen, så er 
der stadig lys i vinduerne. Museumsarbejdet 
er nemlig bygget op omkring fem centrale 
søjler – indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling – der alle er internt 
forbundne. Man kan ikke lave gode udstillin-
ger uden først at grave genstandene op af jor-
den, sørge for, at de er grundigt dokumenteret 
og i en fornuftig stand – og vigtigst af alt: 
Vi kan ikke udstille noget, som vi ikke ved, 
hvad er, hvorfor netop forskningen er vigtig. 
Fra statens side stilles der skrappe krav til den 
museumsfaglige virksomhed, men det er ikke 
et problem for os, for VHMs medarbejdere 

er i særdeleshed kompetente. Se 
bare på de nye udstillinger, de 
viser mere end noget andet, at 
nye tider er undervejs.

Vore besøgende vil derfor 
bemærke, at meget har forandret 
sig, men selvom indpakningen 
er ny, så er det stadig de gode 
historier, der skal kendetegne 
museet. I september åbner vi en 
ny særudstilling om detektor-
fund, til november åbner vi en 
udstilling om Reformationen, 
og spredt over hele efteråret og 
i de første mørke vintermåneder 
er kalenderen fyldt med talrige 
interessante arrangementer i alle 
museets filialer. Så kig endelig 
forbi, for museet byder på man-
ge gode oplevelser i den kom-
mende tid! 

Nye tider
Fra 
 optag elsen 
i museums
haven til 
DRpro
grammet 
”Guld i 
Købstæd
erne” med 
vært Mette 
Bluhme 
Rieck og 
museums
inspektør 
Christian 
Støve.

H
alvdelen af 2017 er rundet, hvorfor 
det er fint at gøre status. Foruden 
vore mange forskellige aktiviteter 
har vi i løbet af foråret og forsom-

meren åbnet de to særudstillinger ”Gården på 
væggen” og ”Guld, magt og slægt”, der begge 
har været publikumssucceser. Især sidstnævn-
te har fået en stor medieomtale i regionens 
aviser, radioer og sågar TV. Det vidner om en 
stor interesse for vor forhistorie, og en stor 
interesse for Vendsyssel Historiske Museum. 
Og det er rart at tænke på! 

Museet står for tiden i et vadested. Dels 
mangler der en direktør (hvorfor det netop 
er undertegnede, der skriver lederen), men 
der er en proces i gang for at finde en dygtig 
kandidat. Dels er museet i gang med de før-
ste spæde skridt i en større moderniserings-
proces, hvor vi i et frugtbart samarbejde med 
Hjørring Kommune sigter mod at skabe et 
mere nærværende og relevant museumsvæsen 
– ikke bare til glæde for byens borgere, men 
til glæde for alle i Vendsyssel. 
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Det enøjede 
ansigt, som 

satte det hele 
i gang. Et 

hænge
smykke fra 
900tallet.

500 kilo 
på vej ned 
af en smal 
trappe. Og 
den dyre
bare pulver
lakering 
måtte ikke 
få en eneste 
ridse.

Vi fortæller jer naturligvis 
om fundene, i der følger 

os på vores Facebook-side, 

Guld, magt og slægt

Det er ikke en ugentlig begivenhed, det er ikke 
engang hver måned det sker, men det sker altså 
alligevel. Der kommer et fund ind, der er mere 
end bare almindeligt. 

kommer før eller senere til at læse om 
fundene. Men hidtil, så har museet ikke 
kunnet fremvise fundene. Sikkerheds-

kravene i dag er meget høje. Så hidtil, så 
har fundene været gemt bort, indtil de 
blev afleveret på nationalmuseet, og vores 
eneste mulighed, har været at vise dem 
frem på de digitale medier. Og det har vi 
ikke været tilfredse med. 

Vi satte derfor som et mål, at museets 
muligheder for at udstille disse skønne 
og ofte unikke fund, skulle forbedres. 
Det hele begyndte en sommereftermid-
dag i juli 2015. Der var kommet et lille 
sølvsmykke ind fra en detektorfører, et 
sølvsmykke som sandsynligvis er en 
afbildning af Odin. Vi gik rundt i muse-
ets mange udstillingsrum og forsøgte at 
finde en mulighed for at vise det frem. 
Det blev alligevel klart at vi stod med 
endnu et skuffe-fund, som vi ikke kunne 
dele med jer. Men det blev også klart at 
det ikke var umuligt, men at der måtte 
penge til. Museet har det privilegie, at 
varetage Vendsyssels kulturhistorie. Det 
betyder at vi har det ansvar, at fortælle 
jer alle sammen om vores fælles for- og 
samtid. Vi kunne ikke acceptere endnu 
flere skuffe-fund. Det skulle være slut 
med bare at sende genstandene syd-øst 
på, uden at de først havde været udstil-
let. Men lige så bevidst museet er om 
vores ansvar for områdets borgere, så var 
museet også klar over at vores økonomi 
ikke kunne bære at løfte denne opgave 
alene. Museet måtte eje de nødvendige 
sikkerhedsmontre. Med de tilhørende 
nødvendige alarmssystemer. Og det er 
dyrt, meget dyrt. 

Dette er Vendsyssel, og i den ånd, som 
museet blev grundlagt for 128 år siden, 
trådte en af byens fonde prompte til 
med den nødvendige finansiering. ENV-
fonden forstod den situation museet har 
stået i siden sommeren 1994, hvor sikker-
hedskravene på en nat blev skruet i vejret, 
efter tyveriet af den store guldhalsring fra 
Tissø, der blev stålet fra Moesgård Muse-

um, det største guldtyveri 
siden Guldhornene blev stå-
let i 1802. Et bidrag fra fon-
den har muliggjort et indkøb 
af fire sikkerhedsmontre af 
samme type, som National-
museet selv anvender. 

Det var et langt slæb, 
2 års arbejde. Måneders 
korrespondance frem og 
tilbage med adskillige sik-
kerhedskonsulenter. Lange 
ventetider, og så pludselige 
tilbagesæt, som da vi fik 
konstateret at det eneste 
rum, som kunne bære væg-
ten af de nye montre var 
kirkesalen. Eller da firmaet, 
der skulle levere montrerne 
skrev to uger før åbningen, 
at montrerne blev to uger 
forsinkede. De skrev heldig-
vis igen allerede næste dag, 
at montrerne alligevel ville 
blive leveret til det aftalte 
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tidspunkt. Lidet anede vi, at 
det hårdeste slæb endnu var 
foran os.

En torsdag morgen stod 
de der i Museumsgade. Alle 
2,1 ton i adskillige dele. Som 
skulle op ad trapper, rundt 
om vægge, ned ad trapper 
og rundt om flere vægge. 
Og så slutteligt samles. Alle 
husets raske mænd blev budt 
at spænde deres bælter, og 

møde op. Men ak, der blev et sørgeligt 
mandefald, allerede inden første montre 
var nede i Kirkesalen. Skønt der tydelig-
vis ikke var mere personale, end der kan 
stå indenfor et tøndebånd, så kom Holger 
Danske os ej heller til undsætning. Men 
ned kom de. Montrerne er nu vores, og 
vi agter at bruge dem flittigt. Den før-
ste særudstilling er allerede sat op, Guld, 
magt og slægt.

Gennem de sidste år har museet mod-
taget og udgravet fire særskilte fund. De 

er meget forskellige, men alligevel bundet 
sammen af et fælles tema, det er fund der 
beskriver magt og slægt. Og så er der guld 
med i mange af dem.

I oldtiden blev folk begravet med hvad 
de skulle bruge i deres tid i efterlivet, men 
denne sammensætning af deres gravud-
styr var styret af deres status. Og grav-
læggelserne havde stor betydning for de 
efterlevendes status. Begravelserne kan 
opfattes som et budskab om den status 
en slægt gerne ville opnå. Jo højere status 
man var i stand til at tildele den døde, jo 
mere status ville slægten forhåbentlig få 
ud af hele gravritualet. Tænk på de dan-
ske konger og dronningers mausoleer og 
overdådige kister i Roskilde Domkirke. 
Selv når det blot er et par glasperler og en 
miniature-dragtnål af sølv, i en lille piges 
kiste i jernalderens Brønderslev, så er det 
præcis det samme. Det er det, vi ønskede 
at formidle med denne udstilling, det er 
det Guld, magt, og slægt handler om.

I udstillingen var det muligt at møde 
fyrstegraven fra Hvirrekær, som blev fun-
det på Tornby Bjerg, hvor han blev grav-
lagt af sine frænder for 1800 år siden. 

Gravfundet af en lille pige, begravet 

som en adelsdame for 1700 
år siden, som museet udgra-
vede på bakken over Nørre 
Å-dalen. 

Audwin, som fik skrevet sit 
navn og sin titel med runer 
på sine guldsmykker for 1600 
år siden uden for Mosbjerg.

Og se nogle af de smyk-
ker der er fundet på bakken 
ved Stentinget, hvor der for 
1400 til 1000 år siden lå en 
bebyggelse, værdig for en 
kongeslægt. Herunder det 
fantastiske beslag af rent guld 
fra et sværd, der i sin tid må 
have været legendarisk. 

24 timer før 
åbningen. 

Bemærk hvor 
tydeligt det 
er, at vi er 

langt foran 
tidsplanen. 

Udstillingen 
stod klar til 
at modtage 

gæster allerede 
3 timer før 

Claus Højrup 
klippede det 

røde bånd.

Audwin, 
forvalteren 

fra Måstrup,  
var egnens 
mægtigste 

mand i hans 
tid. I dag er 

disse krøllede 
stykker guld, 
alt hvad der 
er tilbage af 

hans storhed.

T.v.: Ringen 
fra sværdet 
af guld, fra 
Stentinget. 

T.h.: Fyrsten 
fra Hvirre

kær, gengivet 
som museets 

grafiker Kim 
Lyng Larsen 
forestiller sig 
ham. Med en 

hvid tunika 
og rødt bånd, 
det romerske 
adelsmærke, 
samt pigen 

fra Ådalen.
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En etiket til en bjesk
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I år var det museets Rikke 
Grove Heidemann, der 

stod for at lave bjesken, og 
jeg fik æren af at tegne eti-
ketten. Bjesken blev i år lavet 
på brombær og anis, og jeg 
fik en flaske med hjem, så 
jeg kunne smage på dråber-
ne, og finde frem til det helt 
rette udtryk. Bjesken var fyl-
dig og med en god afrundet 
frugtsmag.

I 2013 havde jeg ligeledes 
fornøjelsen af at lave etiket 
til Årets Museumsbjesk. 
Dengang lod jeg mig inspi-
rere af den fantastiske tjek-
kiske plakatkunstner Alfons 

Hvert år lancerer Vendsyssel Historiske Museum en 
bjesk til Kulturnatten. Og med hver ny bjesk følger 
der en ny etiket, der på én eller anden måde skal 
repræsentere flaskens indhold. 

Mucha. I år ville jeg prøve noget nyt, så 
jeg satte mig til tegnebordet og lod ide-
erne få frit løb, og skitserne fløj til højre 
og venstre. På modsatte side ses et udkast 
af skitsearbejdet.

Mens jeg tegnede sad jeg og smag-
te på bjesken (der røg en pæn portion 
indenbords, inden jeg var færdig), og jeg 
op dagede at jeg fandt stor nydelse i at 
dufte til bjesken, før jeg smagte. Den idé 
holdt jeg fast i, og det blev til det over-
ordnede budskab i illustrationen: kvin-
den, der lige nyder duften af bjesken, før 
hun smager på den.

Det endelige resultat endte med at bli-
ve inspireret i det skarpe farvevalg, af en 
anden fremtrædende plakatkunstner, Per 
Arnoldi. 

Årets 
 Museumsbjesk 

kan købes i 
museums

butikken nu.
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Sådan kunne en tilfældig 
dag i Vendsyssel i 1958 

have udspillet sig, men hel-
digvis er citatet blot en tænkt 
situation, der indgik som en 
del af en større civilforsvar-
søvelse i Hirtshals. I dag 

Nyt undervisningshæfte fra Hjørring Kommune-
arkiv er på gaden nu. Denne gang er emnet 
Den kolde krig.

Hjørring under Den kolde krig T.v.: Opgaverne i kildehæftet 
lægger vægt på tværfaglighed og 
bevægelse. Ved hjælp af kortma
teriale skal eleverne fx gå på jagt 
efter betondækningsgrave, der un
der Den kolde krig skulle fungere 
som beskyttelsesrum og som stadig 
findes rundt omkring i Hjørring 
og Løkken. De fleste behøver vist 
ikke et kort for at gætte, hvor 
man finder denne grav. Fotograf. 
Peter Gravers Nielsen, Vendsyssel 
Historiske Museum 2017.

T.h.: I 1978 bad embedslægein
stitutionen for Nordjyllands Amt 
samtlige kommuner om at udpege 
massebegravelsespladser til brug 
i krigssituationer. Kortet viser en 
planlagt massebegravelsesplads i 
Mosbjerg. Ved hjælp af dette kort 
skal eleverne blandt andet ud
regne, hvor mange lig, der kunne 
begraves på marken i Mosbjerg. 

indgår kilden som en af mange i kom-
munearkivets nye undervisningshæfte 
Den kolde krig i din hjemby med lokale 
kilder fra den kolde krig. Hæftet er blevet 
til i kraft af et samarbejde mellem Kom-
munearkivet, Skoletjenesten ved VHM, 
Historisk Arkiv, Nationalt netværk af 

skoletjenester og Vrå Skole samt en øko-
nomisk håndsrækning fra Historielabs 
minipulje. 

Ovenstående citat og hæftets øvrige 
kilder illustrerer, hvordan en krig som 
aldrig blev varm, og som Danmark ikke 
var direkte part i, alligevel gennem syrede 
både helt almindelige menneskers hver-
dag og myndighedernes handle måde. 
Samtidig med at protestbe vægelsen 
Hjørring for Fred arrangerede freds-
demonstrationer og raketmøder og 
sendte kommunen anmodninger om at 
godkende områder som atomvåbenfri 

zoner, udbyggede myndig-
hederne nemlig beredskabet 
i hidtil uset omfang. Der blev 
indrettet beskyttelsesrum i 
alle offentlige bygninger og i 
alt nybyggeri blev borgernes 
mulighed for at søge tilflugt 
medtænkt. Parkeringskælde-
ren under Sct. Olais Plads i 
Hjørring er eksempelvis kon-
strueret således, at den kan 
fungere som beskyttelsesrum 
for godt 2000 personer. Der 
blev desuden udpeget steder 

”Situationen d. 22/11 1958 kl. 1300. Orange luftstyrker har foretaget angreb 
mod flyveplads AALBORG og militære anlæg i VENDSYSSEL. Følgende 
byer i nordjyske CFdistrikt har været udsat for angreb: AALBORG  NØR
RESUNDBY – HJØRRING – FREDERIKSHAVN. Der er i nævnte byer 
sket store skader, og for AALBORG og FREDERIKSHAVN er situationen 
endnu IKKE under kontrol.”  
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til planlagte massebegravel-
sespladser i alle kommuner, 
og på Mads Clausensvej i 
Hjørring byggede beredska-
bet en underjordisk kom-
mandobunker, der med sine 
300m2 var én af Danmarks 
største. 

I 2013 blev kommando-
bunkeren rømmet, da bered-
skabet stod overfor en større 
centralisering.  I denne for-

bindelse modtog kommunearkivet hele 
Beredskabscenter Hjørrings arkiv og en 
stor del af kildematerialet stammer her-
fra. Hæftets øvrige kilder er et udpluk af 
kommunale dokumenter samt materiale 
fra Hjørring for Fred, der i 2016 blev 
afleveret til Historisk Arkiv. På hjem-
mesiden www.hjoerring.dk/ kildepakker 
finder du både en digital udgave af 
undervisningshæftet sammen med en 
masse øvrigt digitaliseret kildemateriale 
om Den kolde krig. 

Selvom kil
derne er lokale, 
peger de på de 
internationale 
spændinger, 
der fandtes 
gennem hele 
Den kolde krig. 
Denne fredsde
monstration 
på Torvet i 
Hjørring var 
fx foranlediget 
af NATO’s 
planer om at 
opstille 572 
atomraketter i 
Europa i 1983. 
Foto: Historisk 
Arkiv, Hjør
ring. Fotograf: 
Carl Herman 
Hansen. 

I forbindelse med at Hjørring Kommune 
fik ny hjemmeside i 2016, forespurgte 

vi, om Hjørring Kommunearkiv kunne 
få vores egen hjemmeside på linje med 
mange andre kommunale institutioner 
og samarbejder. Vi har i flere år haft en 
underside på det kommunale intranet, 
som nærmest kan sammenlignes med en 
intern eller lukket hjemmeside. Den har 
altid specifikt været rettet mod de kom-
munale medarbejdere, men vi ville gerne 
ud på nettet – ud blandt brugerne. 

Her i efteråret startede vi på at opbygge 
vores hjemmeside. Den er færdig – men 
vi forsøger hele tiden at lave forbedringer, 
og vi ændrer løbende på indholdet.

Hvordan finder du så vores hjemme-
side? Du skriver bare i google.dk ”Hjør-
ring Kommunearkiv”, og så skulle 

hjemmesiden meget gerne 
dukke op i søgeresultatet. 
Den direkte adresse er: 

https://kommunearkiv.
hjoerring.dk
Vi har ikke rigtig haft 

indflydelse på design eller 
opsætning. Vi er som sådan 
kun en underside til Hjørring 
Kommunes hjemmeside, så 
vi har været nød til at følge 
den opsætning, som Hjørring 
Kommune har valgt. Men 
dens stramme opbygning og 
enkle design, gør det også 
nemt for jer brugere at finde 
rundt i den, og efter 1-2 klik 
skulle I gerne finde det, som 
I søger.

Hjørring Kommunearkiv 
får ny hjemmeside
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Vi har forsøgt at lave en 
hjemmeside, som fortæl-
ler jer brugere, om hvem vi 
er, og hvad vores opgaver er 
i forhold til brugerne, som 
kan være borgere, myndig-
hed, foreninger mv., og hvad 
I som brugere kan forvente at 
finde i Hjørring Kommune-
arkivs samlinger. 

Under punktet Se kil-
der, kan du bl.a. gå ind på 
Kildepakker fra Hjørring 
Kommunearkiv. Emnerne i 
Kildepakkerne er beregnet 
til undervisningsbrug, men 
de kan sagtens anvendes af 
andre historieinteresserede. 
Det kan vise, hvad du eksem-
pelvis kan finde af emner hos 
os, og på den måde virke som 
inspiration.

Hjørring Kommunearkiv 

rummer kun arkivalier fra de kommunale 
myndigheder samt kommunale institu-
tioner, derfor, som en hjælp til dig, linker 
vi til en lang række arkiver, som indsam-
ler og bevarer arkivalier fra eksempelvis 
private arkivskabere. Et af disse arkiver 
er bl.a. Historisk Arkiv ved Vendsyssel 
Historiske Museum, som udover arkivali-
er har masser af billeder, tryksager, lydop-
tagelser, film og lokale aviser.  Ligeledes 
linker vi også til Rigsarkivet, som har alle 
de statslige arkivalier såsom kirkebøger, 
folketællinger, lægsruller og meget mere.

Lige til sidst vil jeg nævne, at du selv-
følgelig kan finde vores kontaktoplys-
ninger på hjemmesiden. Men inden du 
skriver til os, så læs endelig de vejled-
ninger, som du finder i forbindelse med 
kontaktoplysningerne. De er tænkt som 
en hjælp til dig, som søger oplysninger i 
de kommunale arkiver, og specielt til dig, 
som er slægtsforsker, eller søger oplysnin-
ger i folkeregisterkortene. 

Besøg Hjørring Kommunearkiv på: 
https://kommunearkiv.hjoerring.dk

Kort & Godt

Det er en statslig momskompensationsord-
ning, som betyder, at kulturinstitutioner kan 
få mere moms tilbageført. De almindelige 
momsregler refunderer omkring 16-18 pro-
centpoint af de 25%, som betales i moms. 
Ved at være med i momskompensationsord-
ningen kan museet få det meste af den reste-
rende moms tilbage.
Betingelsen er, at der er mindst 100 perso-
ner, som hvert år giver mindst 200 kr. i gave 
til museet. Det er også en betingelse, at man 
oplyser navn og adresse. Ønsker man des-
uden, at SKAT automatisk sætter beløbet 
ind på selvangivelsen, skal man også oplyse 
sit CPR-nr.
Selve gavebeløbet vil blive lagt i en pulje til 
brug som grundkapital for museets kom-

mende projekter. Anvendelsen af kapitalen 
vil blive besluttet i fællesskab mellem muse-
ets ledelse og bestyrelse.

Hvad gør man, hvis man ønsker at støtte mu-
seet? Man kan vælge en af to muligheder:

1) Enten at indsætte beløbet direkte på mu-
seets konto, reg.nr. 7370, kontonr. 2630952,

2) Eller bruge Mobilepay, tlf. nr. 30388646.

Det er meget vigtigt, at man oplyser navn 
og adresse, og mærker indbetalingen med  
”GAVEFOND”. Ønsker man at få skatte-
fradrag, skal man også oplyse CPR-nr.

GIV ET BIDRAG TIL VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUMS GAVEFOND

Vi opfordrer nu medlemmer af Museumsforeningen og alle an-
dre interesserede til at give 200 kr. til en særlig gavefond – og 
gaven kan trækkes fra i skat. Gavebeløbene vil sikre, at museet 
kan få meget mere moms refunderet. 

Vi
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AI
L I takt med de stigende portopriser, begynder 

Vendsyssel Historiske Museum fremover, stort set 
udelukkende, kun at sende nyheder ud til med-
lemmer og interesserede, via e-mail.  

Derfor, hvis du fortsat vil modtage nyheder, invi-
tationer og gode tilbud, er det meget, meget, 
meget vigtigt at du tilmelder dig vores e-mail-liste. 
Dette gøres meget simpelt, ved blot at sende 
en e-mail med dit navn, din postadresse og din 
e-mail til:

nyhedsbrev@vhm.dk
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Udstillinger 
i hele 

Vendsyssel

RUBJERG

HJØRRING MOSBJERG

TORNBY

Hirtshals Museum

Strandfogedgården

Landskabs- og 
Landbrugsmuseet

Historisk Arkiv

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 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

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/VendsysselHistoriskeMuseum
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Mød dit museum 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 museet.


