
Vendsyssel Historiske Museum og ungdomsuddannelserne 
Vendsyssel Historiske Museum har udarbejdet en række forløb og tilbud, som henvender sig til udskolingen 
og ungdomsuddannelserne. Herudover samarbejder museet med især Hjørring Gymnasium om ad hoc 
forløb, og museet er åben for samarbejde udover de forløb, som er nævnt herunder. Fælles for forløbene 
er, at museet tager udgangspunkt i den ”lille”, lokale historie og kobler den til den nationale/internationale 
historie, som er pensum for særligt gymnasiet og HHX (Handelsgymnasiet). Kontakt museets skoletjeneste 
eller museet for nærmere oplysninger på mail:  

Lone Venderby: skoletj@vhm.dk eller museumsinspektør Jens-Christian Hansen på jch@vhm.dk  

 

Kildepakker til anvendelse i historieundervisningen i udskolingen eller 
ungdomsuddannelserne: 
Hjørring Kommunearkiv har i samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum udarbejdet en række 
kildepakker til anvendelse i udskolingen eller ungdomsuddannelserne. Kildepakkerne omhandler disse 
emner: 

Det danske demokrati og kvinders valgret 
Velfærdsstaten med udgangspunkt i socialreformen fra 1933 
Besættelsestiden – herunder augustoprøret 1943 
Den kolde krig 
Energikrisen 1973 
Forsyningsvæsenet 
Kildepakkerne kan tilgås fra denne hjemmeside:  

https://kommunearkiv.hjoerring.dk/se-kilder/kildepakker-fra-hjoerring-kommunearkiv  

I tilknytning til kildepakkerne har Hjørring Kommunearkiv udarbejdet trykte hæfter til brug i 
undervisningen. Kontakt skoletjenesten for nærmere information om de trykte hæfter, eller se 
dem på dette link: 
https://issuu.com/vhmarkiv/docs/kildeh___fte_fra_pdf_high 

https://issuu.com/vhmarkiv/docs/kildeh__fte_den_kolde_krig 

 

Omvisning i museets udstillinger i Hjørring og på Bunkermuseet i 
Hirtshals: 
Vendsyssel Historiske Museum tilbyder omvisninger til ungdomsuddannelserne i museets udstillinger i 
Hjørring og på Bunkermuseet i Hirtshals - herunder i museets nye udstilling Vendsyssel Besat - om 
Vendsyssel under besættelsen: 
Under Anden Verdenskrig var Vendsyssel et strategisk særdeles vigtigt område for den tyske 
besættelsesmagt. Landsdelen lå som springbræt til Norge og samtidigt ved indsejlingen til Østersøen. For 
vendelboerne fik værnemagtens tilstedeværelse samtidigt afgørende betydning i besættelsesårene. 
Museet tilbyder en dialogbaseret omvisning i udstillingen ”Vendsyssel Besat” med fokus på 
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besættelsestidens dilemmaer og med et forudgående oplæg, der giver eleverne et indblik i krigen, 
besættelsen og de lokale forhold nord for Limfjorden.  

Kontakt museet eller skoletjenesten for nærmere information. 

 

Byvandringer målrettet ungdomsuddannelserne med følgende emner: 
Museet kan lave byvandringer i det centrale Hjørring med disse emner:  
 
Besættelsestiden i Hjørring  
Den kolde krig  
Industrialiseringen  
Velfærdsstatens opståen  
 

Er der særlige ønsker til emner for byvandringer, hører museet gerne. 

 


