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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 se-
nest den 1. juli 2018 og indsendes via e-mail som 
word-dokument til cst@vhm.dk. Billeder vedhæftes 
separat. Ved indsendelse af materiale til VHMnyt 
overlader man alle rettigheder til bladet.  VHMnyt for-
beholder sig ret til vederlagsfrit at bruge fremsendt 
materiale i såvel trykt som elektronisk medie.

Forside: En meget glad og stolt Louise Stahlsch-
midt med et nittehoved fra ”bjergby”-vognen. 
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I
skrivende stund har den sibiriske kulde 
lagt sig over det nordlige Vendsyssel. 
Men med dette VHM-Nyt og museets 
kalender har foråret og sommeren alle-

rede meldt sin ankomst. Rundt omkring 
på museets  afdelinger er ansatte og frivil-
lige i fuld gang med at planlægge og udvikle 
forårets og sommerens arrangementer og 
aktiviteter.

På udstillingsfronten kan man her i for-
året og sommeren over både se museets nye 
udstilling: ”Vikinger ved Verdens Ende”, som 
åbner den 25. marts og se eller gense ”Går-
den på væggen”, som er forlænget til august. 
1. maj åbner en ny udstilling ”Fra fattiggård 
til plejecenter”, som Hjørring Kommunearkiv 
står for i samarbejde med Vendsyssel Histori-
ske Museum. Ligeledes står museets reforma-
tionsudstilling også sommeren over.

Derudover planlægger museet en lang 
række omvisninger, byvandringer, landskabs-
vandringer, arrangementer og meget mere. Så 
der er masser af oplevelser i vente på museets 
afdelinger i de kommende måneder.

Vi glæder os til at se jer!
Anne Dorthe Holm, museumsdirektør

I 1850’erne så de første 
fattiggårde dagens lys 

og selvom hverdagen på 
fattiggården var barsk, var 
den bedre end alternativet 
– som på dette tidspunkt 
var ingenting. Fattiggår-
den var det første kom-
munale tilbud til de gamle, 
der ikke længere kunne 
klare sig selv. Siden da er 
der sket en enorm udvik-
ling i de kommunale alder-
domsinstitutioner. Ved 

hjælp af en donation fra fonden Ensomme 
Gamles Værn har Hjørring Kommunearkiv 
fået mulighed for at vise denne udvikling 
i udstillingen Fra fattiggård til plejecenter. 
På arkivet har vi et stort materiale fra både 
fattiggårde og plejehjem, som kan fortælle 
en masse om, hvordan livet på disse institu-
tioner har været gennem tiden. Hvor store 
var beboernes værelser? Hvor mange var de 
om at dele et toilet? Og hvad mon de fik 
at spise? Disse er alle spørgsmål, som det 
kommunale arkivmateriale kan svare på. 
Men arkivalierne fortæller selvsagt kun en 
del af historien. Derfor er vi i disse dage i 

Fra fattiggård til plejehjem

Kommunearkivets nye udstilling om plejehjem 
gennem tiden slår dørene op den 1. maj 2018. 
Udstillingen byder på både en virtuel rundvisning, 
den nyeste velfærdsteknologi og en rejse tilbage 
til 1800-tallets fattiggårde.
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Håndarbejdstræf i Museumscafeen 
startede oprindeligt som et enkelt 

arrangement tilbage i 2007, hvor vi slog 
dørene op til ”Strik i det fri” i museums-
haven/cafeen som en del af det verdens-
omspændende ”Knit in public” event 
som handler om at udbrede kendskabet 
til strik.

Interessen har dog holdt ved og siden 
2007 har der været flere forskellige for-
mer for arrangementer inden for både 
strik, hækling og andre håndarbejder.

Vi er omkring 20 kvinder i alderen fra 
17- 80 år der mødes fast, den sidste søn-
dag hver måned næsten hele året, hvor 
vi hygger os i 4 timer med vores forskel-
lige håndarbejder. Vi får frokost og lidt 
kage. Vi strikker, hækler og broderer, 
nogle syr patchwork, andre folder papir. 

Nogle har lavet håndarbejde 
i rigtig mange år, andre er 
lige startet op, men fælles 
for alle er at håndarbejdet 
er noget vi går meget op i 
eller har meget stor lyst til at 
lære. Derudover er det sociale 
aspekt i at være sammen om 
en fælles hobby og det at se, 
hvad andre laver også en stor 
motiverende faktor.

Vendsyssel Historiske 
Museum har i tidens løb 
holdt flere ”Strik i det fri” 
arrangementer, og vi håber 
også at kunne tilbyde sådan 
et i år til vores nørkleglade 
gæster.

Man ved at håndarbejde er 

fuld gang med at indsamle 
billeder og lave interviews 
med både beboere og med-
arbejdere på Hjørring Kom-
munes plejecentre. Dette 
gør vi både for at indsamle 
så meget viden, som muligt, 
men også for at levendegøre 
udstillingen.

Det er nemlig planen, at 
nogle af disse personlige for-
tællinger skal indgå i udstil-
lingen i form af små filmklip. 
Personalet på plejehjemmene 
har været yderst hjælpsomme 
og allerede nu er vi blevet 
klogere på fx beboernes syn 
på lommepenge, det ugent-
lige bad og velfærdsteknolo-
giens indtog på plejecentrene. 
Udstillingen kommer også til 
at byde på ny teknologi. Vi 
har nemlig været på pleje-
centret Svanelundsbakken, 
hvor vi har lavet optagelser 
med et 360° kamera. Dette 
skal gerne blive til en virtuel 
rundvisning på plejecentret, 
som du vil kunne se gennem 
et sæt virtual reality briller, 

der indgår i udstillingen. Du vil desuden 
kunne se både arkivalier og tidstypisk 
inventar fra perioden 1850-2018. I den 
forbindelse har vi fået hjælp fra både 
VHM og Sundheds- og Ældreforvalt-
ningen i Hjørring Kommune.  

I udstillingen møder du Vilhelm Jen-
sen, der flytter ind på Hjørring Fattiggård 
i 1928 og bor næsten hele sit voksne liv 
på en alderdomsinstitution, indtil han dør 
på plejehjemmet Poulstruplund i 2005. 
Vilhelms historie er både fortællingen 
om et liv i hænderne på plejepersonalet 
på de forskellige institutioner og fortæl-
lingen om udviklingen af en vigtig del 
af den danske velfærdsstat. Udstillingen 
har til huse i Sindal gamle præstegård i 
museumshaven ved VHM. I forbindelse 
med udstillingen vil kommunearkivet stå 
for nogle forskellige arrangementer. Hold 
derfor godt øje med VHM’s kalender for 
mere information. 
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Verdensomspændende strikkekoncept samler 
nørkleglade deltagere i museumscafeen.

De strikker på museet

Vilhelm Jensen, ca. 1980. 
Vilhelm kørte vasketøj frem og til

bage mellem plejehjemmet i Fynsgade 
og Hjørring sygehus. I udstillingen 

kan du bl.a. se Vilhelms vogn
Foto: Historisk Arkiv, Hjørring.
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afstressende og godt for sjæ-
len og i dag bruges strik og 
hækling meget som afstress-
ningsmetode, hvorimod det 
tidligere var nødvendigt at 
kunne strikke, hækle og sy 
for at have tøj på kroppen, og 
at reparere det, der var gået 
i stykker. Vi kan godt li’ det 
koncept der på engelsk kal-
des ”Better living through 
stitching together”. Som frit 
kan oversættes til at ”verden 
bliver et bedre sted, jo flere 
der nørkler sammen” og så 
er det spændende at lære nye 
eller gamle teknikker, man 
ikke kendte i forvejen og at 
finde inspiration og vejled-
ning hos hinanden. 

Som fælles projekt har vi 
haft et Knitalong/Samstriks 
event, hvor alle deltagerne 
hver for sig strikkede hver 
sit sjal efter samme opskrift. 
I museets samling findes der 

et såkaldt ”kællingesjal” fra 1897 og det er 
ud fra dette sjal opskriften er lavet.

Dette fine gamle sjal har også inspire-
ret til at der arbejdes på at lave en lille 
bog med nye hækle opskrifter ud fra gen-
stande i museets samling og fra museets 
hverdag.

Vi har også afholdt kursus i en speciel 
teknik til strømpestrik og der er flere af 
den slags arrangementer på tegnebordet 
til næste Nørklesæson.

Vi vil gerne lave flere kurser/workshops 
inden for både strik, hækling, nålebinding 
og andre historiske håndarbejdsteknik-
ker, og der er også planer om foredrag 
om forskellige relevante emner indenfor 
tekstilhistorie og af kulturhistorisk værdi. 

Næste Håndarbejdstræf afholdes søn-
dag den 30. september 2018. Tilmel-
ding (i museumsbutikken eller på tlf. 
96241050) er nødvendig af hensyn til 
frokosten. 

Hold øje med museets hjemmeside og 
facebook, da vi vil forsøge at lave et par 
spontane garnarrangementer i løbet af 
foråret/sommeren også. 

af
 J

ep
p

e 
B

o
el

 J
ep

se
n

 
m

us
eu

m
si

ns
pe

kt
ør

”Bjergby”-vognen 
-sjældent gravfund fra Vendsyssel

Sidste år, i dagene lige inden afgrø-
derne stod for højt skete det. En af 

museets tilknyttede detektorfolk, Louise 
Stahlschmidt kontaktede museet med 
nogle smelteklumper, noget mærke-
ligt smeltet bronze, hun havde fundet 
”i omegnen af Bjergby”. På et af bron-
zestykkerne var der noget særligt orna-
mentik, der er ganske sjældent, men 
karakteris tisk for den ældste romerske 
jernalder, og så er det den ornamentik, der 
er på Dejbjergvognene. Men når noget er 
for godt til at være sandt, så er det som 
regel også. Louise fortalte så, at der med 

i fundet også var nogle sjove 
knapper, som lignede noget 
fra en gammel herrefrakke. 
Med ét blev det hele meget, 
meget spændende. Et foto 
sendt over telefonen bekræf-
tede, hvad enhver arkæolog 
kun tør håbe på. Knapperne 
var de karakteristiske nitte-
hoveder fra en Dejbjergvogn. 
Det er en type fund, der er så 
sjældne, at der ikke var noget 
at sige til, at Louise havde 
kaldt dem for knapper. Det 

En meget 
glad og stolt 
Louise Stahl
schmidt med 
et af de første 
nittehoveder. 

Amatørarkæologerne omkring museet har to 
store sæsoner, når markerne pløjes og tilsås til vin-
tersæd eller til sommersæd.
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var knap til at fatte, om man 
så må sige.

Dejbjerg-vogne er en sjæl-
den type af firhjulede pragt-
vogne fra omkring 200-0 
f.Kr. De er fra kelterne, fra 
Sydtyskland eller Tjekkiet, 
og er kun importeret nord for 
Rhinen/Donau i ganske få 
eksemplarer. ”Bjergby”-vog-
nen er kun den niende fundet 
i Danmark, og så vidt vi kan 
tælle, den ellevte eller tolvte 
nord for Rhinen, men vi 
skal lige tælle efter, så hæng 
os ikke op på det. Men de 
er ufatteligt sjældne. Typen 
er opkaldt efter et offer-
fund, med hele to af denne 
type vogne, der blev fun-
det i 1880-1881 i Dejbjerg 
Præste gårdsmose ved Ring-
købing. De kendetegnes ved 
at være dækket af pragtfulde 
ornamenterede beslag af 
bronze. Alle disse beslag har 
siddet hamret fast med søm, 
og på en del af disse søm, har 
der været sat et ornamente-
ret nittehoved. Dele fra andre 
vogne er fundet i gravfund 
ved Langå på Østfyn, Husby 
ved Slesvig og på Vendsyssels 

Amatør
arkæologerne 
slippes løs, 
og jagten 
går ind. Fra 
venstre Claus 
Thrane, 
René Skjødt, 
Louise Stahl
schmidt og 
Søren Lund 
Sørensen. 
Lige uden for 
billedet, Per 
Holm.

To af de bed
re bevarede 
nittehoveder, 
med den ka
rakteristiske 
ornamentik. 
Den røde 
farve er 
emalje, lagt 
ned i orna
mentikken.

Nær vogn
fundet har 

Louise fundet 
denne velbe
varede denar 

fra kejser 
Vespasian, 

6979 e.Kr. 
Denaren, 

er en meget 
sjælden 

denar. Den 
er udmøn
tet i meget 

kort tid, 
mellem juli 
og december 
71 e.Kr. fra 

mønten i 
Rom, i Juno 

Moneta
templet på 

Capitol
højen.

Den allerfør
ste af under

søgelsens store 
overraskelser 

var denne 
lille stump af 

en guld
fingerring, 

fundet af 
Louise. Guld 

er stort set 
ukendt i 

førromersk 
jernalder, 
og vidner 

om hvor rig 
denne fyrste 

har været.

En af de ab
solutte goder 
ved at have 
de uundvær
lige amatør
arkæologer 
med på 
udgravning, 
er hvor 
forberedte 
de forstår at 
møde op. Her 
ses Per Holm 
i færd med 
at forberede 
en frokost i 
felten.

brandgrav, men vi ville gøre forsøget at 
lokalisere graven, mens amatørarkæolog-
erne med deres metaldetektorer søgte 
efter flere stumper og fragmenter fra 
gravfundet. 

Forhåbningerne var ikke store, der 
var bittesmå smeltede bronzestumper 
over det hele, og det så ikke ud som der 
ville være noget bevaret. Der var afsat 
fire dage, og vi ville ikke give os uden 
en kamp! I den ellevte time på dag tre 
skete det, graven blev fundet. Frosten 
stod for døren, og undersøgelsen stod til 
at skulle slutte næste dag, så det var med 

stor bekymring, at den første 
lille bid af graven blev under-
søgt. Der kunne jo ligge alt 
muligt skrøbeligt, som kunne 
være tidskrævende at udgra-
ve. Stor blev overraskelsen, 
og den første skuffelse, der 
hurtigt blev vendt til glæde. 
Graven var, med undtagelse 
af et lille ornamenteret bron-
zesøm, tom. Lige midt i den 
kunne man endda se sporene 
fra plyndringen.

Det kan lyde mærkeligt, 

Kraghede-gravplads ved Øster Brønder-
slev. Der er fundet dele af vogne på jern-
alderbopladser ved Fredbjerg ved Års, 
Dankirke ved Ribe og senest i 2013 ved 
Giver, også uden for Års. 

Museet blev bevilliget penge til en 
undersøgelse på stedet fra Slots- og Kul-
turstyrelsen, og så måtte vi vente på at 
afgrøderne blev høstet, vejret var med os 
og det var muligt at få en gruppe ama-
tørarkæologer med. Denne type fund kan 
nemlig ikke graves uden museets uvur-
derlige amatørarkæologer. Uge 8 blev 
valgt. 

Det stod klart, at vognen havde været 
på et bål, de fleste af delene var kraf-
tigt smeltede. Delene var spredt ud over 
adskillige hundrede kvadratmeter. Vi 
forstod, at der var tale om en oppløjet 
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men efter den store skuf-
felse lige var sunket ind, så 
kom den store åbenbaring. 
Graven var blevet tømt med 
vilje, hullet fra genopgrav-
ningen var så tydeligt, og 
kun lige lidt rester fra kre-
meringen og et lille stykke 
brændt ben lå tilbage i gra-
ven. Nu har vi forklaringen 
på de vogndele, der bliver 
fundet på bopladserne. Både 
vogndelene fra Dankirke og 
fra Giver har været påvirket 
af kraftig varme, de har også 
oprindeligt været en del af et 
fyrstegravsudstyr fra den tid-
lige jernalder.

Fundet er endnu så nyt. 

Ved undersøgelsen fandt 
amatørarkæologerne mere 
end 300 fund, der alle nu skal 
tolkes. Arkæologisk afdeling 
på Vendsyssel Historiske 
Museum ser frem til at dele 
nyhederne med jer, efter-
hånden som vi får fundet 
bearbejdet. Næste skridt er 
allerede planlagt, når frosten 
går af jorden, så skal den 

Kort tid 
efter Louise 

havde fundet 
fingerringen, 
så brillerede 
hun ved at 

finde denne 
lille spillebrik 
af mørkeblåt 
glas. Den er 
helt unik, og 
er den ældste 
spillebrik af 
glas fundet i 

Danmark. Graven, som 
den fremstod. 
Den har 
været kva
dratisk, og på 
dette billede 
er kun det 
ene hjørne 
tydeligt, men 
der kan anes 
en lysebrun 
oval form 
hen over 
nedgrav
ningen. Det 
er nedgrav
ningen, da 
graven blev 
tømt og fyr
stens urne og 
hans udstyr 
blev taget op 
igen.

Graven lige 
over bunden. 

Her ses det 
mere tydeligt, 

hvor lidt af 
den oprinde
lige fyld, der 

er tilbage, 
ligesom tøm

ningshullet 
er tydeligt.

boplads, hvor fyrsten og hans 
gravgaver blev flyttet til, fin-
des. Det SKAL den bare, og 
Louise og de fem andre med 
deres elektroniske ønskekvi-
ste ved allerede lige præcis 
hvor. Det vender vi tilbage til 
i en senere artikel. 
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En tysk langbølgepejler 
ved Skibsby

I sidste nummer af VHM-Nyt, nr. 42, 
januar 2018 skrev jeg om en tysk lang-

bølgepejler i Skibsby. Artiklen handlede 
blandt andet om fundamenterne til pej-
lerens antenner. Det er nu tid til at kigge 
lidt nærmere på den lille bunker – pejle-
hytten – midt i anlægget. 

Selve hytten står direkte på de fire 

fundamentklodser, men det 
har den ikke altid gjort. På 
undersiden af hytten og på 
oversiden af fundamentklod-
serne kan man se, at hytten 
har været isoleret fra funda-
mentklodserne og dermed 
isoleret fra jorden. Måske 

Fra ”granathylster” til bunkerudforskning - et 
nærmere kig på pejlehytten ved Skibsby. 
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havde der været et eller andet 
isolationsmateriale, som 
er blevet ædt op af tidens 
tand eller måske har hytten 
stået på isolatorer af porce-
læn. Under frilægningen af 
anlægget har vi indsamlet en 
del porcelænsskår fra fire for-
skellige slags isolatorer. En af 
dem havde en ydre diameter 
på 20 cm, og det passer præ-
cist til et aftryk på hyttens 
fundamentklodser.

Gulv og tag i hytten var 

Tegning af 
pejleanlægget 
Kilde: Fritz 
Trenkle

Telefonkabel

Jakob Ramlou

støbt i beton og taget har kraftige for-
stærkninger af profiljern, der kan ses på 
undersiden. Taget er en flad pyramide-
stub, der var belagt med tagpap. På top-
pen er der en zinkkasse på 40 cm x 20 cm 
x 8 cm. Den var udstøbt med asfalt for at 
sikre en vandtæt gennemføring af to ca. 
4 cm tykke kabler, med en ydre blykappe 
og fire indre ledere.

På taget er der også fire jernskiver med 
dybe gevindhuller til 20 mm bolte, til 
fastspænding af gittermast.

Sammenligner man disse fund med 
skitsen af langbølgepejleren NVK-LWH 
IV / 38 fra Fritz Trenkles bog fra 1982: 
”Die deutschen Funkpeil und HorchVer
fahren bis 1945”, bemærker man isolation 
under hytten, antennekabler ført ned 
gennem taget og en gittermast stående 
på taget med en højde på 5,5 meter og en 
bredde på omkring 0,8 meter. I pejlehyt-
ten sad langbølgemodtageren EP 2.

Ved pejling af radiobølger vil der være 
fejl som følge af radiobølgernes afbøj-

ning ved terrængenstande i nærheden 
af masterne. Radiobølgerne kunne også 
være afvigende ved stærk påvirkning af 
metalgenstande, nær masterne. Området 
omkring pejlerne var derfor altid ind-
hegnet med et træstakit for at undgå at 
personer kom for tæt på og ”stod i vejen” 
for radiobølgerne. I instruktionsbøgerne 
advares der specielt mod at stille cykler 
op ad hegnet!

På indersiden var pejlehyttens vægge 
beklædt med træbetonplader og kyllin-
genet. Der var også kyllingenet på loftet 
og på undersiden af gulvet. Glasset i vin-
duerne er forsvundet, men der er fundet 
adskillige skår af trådglas - ret tykt glas 

med indstøbt trådnet med 
omtrent 10 x 10 mm masker. 
Kyllingenet og trådglas har 
tjent som et Faradays bur for 
at skærme mod forstyrrende 
radiobølger udefra.

Det har ikke været muligt 
at påvise, hvordan døråbnin-
gen har været skærmet.

To kabler var ført ud gen-
nem gulvet. Ved oversavning 
viste det ene sig at være et 
trefaset elkabel, mens det 
andet var telefonkabel, sand-
synlig til kommunikation 
med resten af pejlestationen. 

Venstre: 
Porvelænsskår
Højre: 
EP 2 mod
tager
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Kort & Godt
FORTIDSMINDEDAG 
#BESØG1FORTIDS-
MINDE
Søndag d.22. april afholdes 
den tredje årlige Fortids-
mindernes Dag, og Vend-
syssel Historiske Museum 
stiller igen med et stærkt 
felt, der er ikke mindre end 
tre arrangementer ude på 
Vendsyssels fantastiske fre-
dede fortidsminder. Men vi 
vil gerne have flere med, der 
er jo omkring 2000 fredede 
fortidsminder i Vendsyssel. 
Så vi lancerer en Instagram 
event #besøg1fortidsminde, 
hvor vi vil engagere vendel-
boerne i deres historie og 
deres kulturlandskab. Det 
ville jo være helt fantastisk 
hvis vi kunne få alle fredede 
fortidsminder besøgt og fo-
tograferet. 
Sådan gør du: tjek www.kul-
turarv.dk/fundogfortidsmin-
der og find et fredet fortids-
minde nær dig. 
Du tager ud og besøger 
fortids mindet tager et bil-
lede af fortidsmindet med 
eller uden gæster og  deler 

det på Instagram med:  
#besøg1fortidsminde    
#dinkulturarv 
#fortidsmindernesdag, og så 
skal du angive, højens navn 
eller adresse, eller GPS ko-
ordinat. Vi vil så ’høste’ disse 
fotos, og gøre dem tilgænge-
lige på instagram. Det bedste 
foto vinder en præmie.

UDSTILLINGEN ”GÅR-
DEN PÅ VÆGGEN” ER 
BLEVET FORLÆNGET 
TIL AUGUST 2018
I den forbindelse vil der i 
løbet af året blive tilbudt en 
række omvisninger ved ud-
stillingens skaber, arkitekt 
Niels Bendsen. Omvisnin-
gerne vil blive gennemført i 
mindre grupper på op til 12 
personer, hvorfor det vil være 
efter ”først til mølle princip-
pet” for deltagelse. Det vil 
derfor være en fordel, hvis 
man tilmelder sig til museets 
billetkontor, tlf.: 96 24 10 50. 
Datoer for omvisninger: 
onsdag den 21. marts, ons-
dag den 11. april, onsdag den 
2. maj, onsdag den 23. maj, 

onsdag den 20. juni og ons-
dag den 11. juli. Alle dage kl. 
14.00. Selve omvisningen er 
gratis mod almindelig entré 
og har en varighed på ca. 1 
time. Yderligere arrange-
menter vedrørende udstillin-
gen vil blive annonceret på 
museets hjemmeside vhm.dk 

I N T E R N A T I O N A L T 
SYMPOSIUM I NORGE
For tiden er gruppen, der 
arbejder med forsknings-
projektet Atlantvolden i 
Nordjylland, finansieret af 
Veluxfondens Museums-
satsning, i gang med at 
planlægge et internationalt 
symposium, hvor forskere fra 
blandt andet Norge, Dan-
mark, Tyskland, Holland 
og Belgien vil holde oplæg. 
Symposiet vil blive afholdt 
i Hanstholm den 23.  og 24. 
maj, hvorefter de deltagende 
forskere vil skrive et kapitel 
om hver sin vinkel på det af 
de fire hovedtemaer, der er 
i fokus til en senere publi-
cering. De fire hovedtemaer 
er tilsvarende de emner, som 
vi arbejder med i projektet 
Atlantvolden I Nordjylland, 
nemlig: The Atlantic Wall in 
Europe, Building the Atlantic 
Wall, The Atlantic Wall  the 
Danish armed forces and the 
Cold War og Musealization of 
the Atlantic Wall 19452017.

Begge kabler havde ledere af 
aluminium.

Fundamentklodserne til 
masterne havde to nedstøb-
te, svære bolte i hvert hjørne. 
Trenkle beskriver masterne 
som 15/11 meter høje. Altså 
en 11 meter rørmast på et 4 
meter højt træstativ. Tegnin-
gen angiver at mastetoppen 
kunne finjusteres i længde.

Som tidligere nævnt, synes 
Fire af mastefundamenterne 
(NØ, SØ, SV og NV) at være 
af senere dato.

Hver mast havde to antenneledninger 
fra øverste og nederste mastehalvdel. De 
fundne to gange fire ledere i antenne-
kablerne har gjort det tvivlsomt, om man 
har nået at etablere de sidste fire anten-
ner i fuld funktion og nu har et billede 
fra 1945 endegyldigt vist, at der var otte 
trætårne, men kun monteret antenner på 
de fire.

Kopier af tyske instruktionsbøger, som 
er tilgængelige på nettet, supplerer Trenk-
les bog og nævner f.eks. at der medleve-
redes en 1000 W elektrisk varmeovn og 
en 300 W fodvarmeskammel. Begge dele 
må have hjulpet i de kolde krigsvintre. 

Venstre: 
Beslag til 

fastspænding 
af tårn
Højre: 

Mastefun
dament og 
pejlehytte

Placering 
af isolator 

mellem pej
lehytten og 
fundament
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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
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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.


