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Tre hovedprojekter

Af 
Morten Pedersen
og
LArs ChristiAn 
nørbACh

I 2015 og 2016 har museets bestyrelse, ledergruppe og med-
arbejdere arbejdet med en perspektivplan 2017-2020. I ho-
vedtræk definerer perspektivplanen tre hovedprojekter, som 
kort skal omtales her. Foruden disse tre projekter, så omfatter 
planerne en lang række andre initiativer, som også skal sikre 
museets fortsatte tilstedeværelse som et vedkommende og ak-
tivt kulturtilbud i det nordjyske. Men at komme ind på hele  
planen her vil blive for omfattende, hvorfor kun de tre hoved-
projekter gennemgås kort.

Vikingeborgen Fyrkat – en ny
runde med UNESCO
I perioden 2008 til 2014 blev der fra museets side arbejdet 
hårdt for, at Vikingeborgen Fyrkat sammen med en lang række 
andre vikingetidslokaliteter i Island, Norge, Sverige, Letland, 
Tyskland og Danmark blev optaget på UNESCO´s Verderns-
arvsliste. Vikingeborgen Fyrkat opnåede i den proces at blive 
optaget på det, der kaldes tentativlisten, som er en foreløbig 
liste, inden man optages på den rigtige Verdensarvsliste. På da-
værende tidspunkt rundede Verdensarvslisten 1.000 lokaliteter, 
så det er fornemt selskab at komme i. 

Det er de enkelte stater, som indstiller de lokaliteter, de øn-
sker optaget på listen, så foruden de stedlige nationalmuseer er 
kulturministerierne også involverede. Hertil kommer de kom-
muner og lignende instanser, der skal administrere og sikre for-
midlingen af lokaliteterne – i Vikingeborgen Fyrkats tilfælde 
hhv. Mariagerfjord Kommune og Nordjyllands Historiske Mu-
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seum. Det var et stort apparat og mange folk, som var stablet på 
benene og en vanskelig proces at køre, for alle skulle være enige 
om ikke blot, at det var en god idé med optagelse på Verdens-
arvslisten, men tillige at den fortælling, som lokaliteterne hver 
især var en del af, var den rigtige fortælling om vikingetiden.

Desværre besluttede den svenske delegation i sommeren 
2013, at trække sig fra den fælles nominering, og grundlaget 
for indsendelse af ansøgningen vaklede. Men de tilbageværende 
deltagere besluttede, at når der nu var puttet så meget arbejde 
i forløbet, så var det dumt ikke at fortsætte. I 2014 blev UNE-
SCO ved det årlige møde, som afholdes i juli, derfor ansøgt om 
optagelse af Viking Age Monuments and Sites, som den samlede 
nominering hed. Resultatet blev, som det vil være bekendt, at 
ansøgerne blev bedt om at samle flere landes lokaliteter under 
nomineringen, her under Sverige. På den baggrund konklude-
rede de tilbageværende deltagere i nomineringen, at det ikke 
gav mening at ansøge om samlet optagelse af vikingetidslokali-
teterne længere. De enkelte lande måtte nu selv afgøre, om og 
hvordan man ville gå videre.

For Vikingeborgen Fyrkats vedkommende betød det, at bor-
gen godt nok stadig var optaget på tentativlisten, men at vi 
måtte afvente en beslutning i Kulturministeriet, om man ville 
søge optagelse som selvstændig lokalitet. I 2016 indledtes den 
nye proces for optagelse på Verdensarvslisten. Men i de forløb-
ne år var der sket det væsentlige, at Valø Borgring var dukket op 
af glemslen, og nye udgravninger på denne ”nye” vikingeborg 
ved Køge var påbegyndt. Odense Bys Museer og Odense Kom-
mune meldte sig med Vikingeborgen Nonnebakken nu også 
med et ønske om optagelse, med det resultat at der nu arbejdes 
for optagelse af de tre ”gamle” borge, Trelleborg, Aggersborg og 
Fyrkat samt de to nye, Nonnebakken og Valø Borgring.

Med genoptagelse af arbejdet for at få vikingeborgene på Ver-
densarvslisten kom der atter skub i den proces, der gerne skal 
lede frem til Nordjyllands Historiske Museums store ønske om 
at få etableret et nyt udstillingscenter ved Fyrkat, så rammerne 
for fundene fra borgen og gravpladens bliver tidssvarende, for-
svarlige og indbydende. Planerne for et nyt museum, tegnet af 
Fjordens Arkitekter, Hobro, er derfor pludselig blevet aktuelle 
igen. For hvis det om en tre års tid lykkes at få Fyrkat og de andre 
Vikingeborge optaget på Verdensarvslisten, så er vejen også ba-
net for, at Nordjyllands Historiske Museum kan begynde at søge 
fondsmidler til det ny museum – som det foreskrives i perspek-
tivplanen. I lighed med den tidligere proces er museumsdirektør 
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Lars Christian Nørbach blevet formand for den samlede arbejds-
gruppe, der skal bringe optagelsen på Verdensarvslisten i hus.

Nyt museum på Aalborghus Slot?
Aalborg Historiske Museum har siden 1879 holdt til i Algade 48 
i det centrale Aalborg, og for mange er den gamle fine bygning 
nok nærmest synonym med museet. Det er derfor afslutningen 
på en lang epoke og et afgørende brud, der er på tegnebrættet, 
når der i disse år spekuleres i muligheden for en flytning af mu-
seet til Aalborghus Slot. Kort sagt, er der lagt op til en gentænk-
ning af, hvad Aalborg Historiske Museum er for en størrelse. 

Flytningen af Aalborg Historiske Museum til Aalborghus 
Slot, blev foreslået af Aalborg Kommune i foråret 2016. Ef-
ter amternes nedlæggelse i 2007 rummer Aalborghus Slot bl.a. 
Statsforvaltningen Nordjylland, men dele af den fine gamle byg-
ningsmasse har i længere perioder stået tomme. Tanken om at 
føje slottet til perlerækken af kulturinstitutioner langs den nye 
havnefront forekom i det lys nærliggende.

Som udgangspunkt udarbejdede kommunen henover som-
meren 2016 et principnotat, der beskriver perspektiver og ud-
fordringer i eventuelt at reaktivere slottet som ny destination 
for formidling af Aalborgs Historie ved Nordjyllands Histo-
riske Museum og Aalborg Stadsarkiv. På det grundlag beslut-
tede byrådet i forbindelse med budget 2017 at afsætte midler 
til yderligere projektudvikling i 2017-2018. Ambitionen er, at 
slottet transformeres til en kulturdestination for formidling og 
udstillinger om Aalborgs historie, og at såvel formidling som 
arkitektur skal tåle sammenligning med de bedste – både na-
tionalt og internationalt. De afsatte midler skal anvendes til en 
række analyser og processer, der skal afklare om- og hvordan 
ambitionen kan indfris. Til at styre processen og gennemføre 
arbejdet blev der nedsat en projektorganisation bestående af en 
styregruppe og en arbejdsgruppe. 

Aalborg Kommunes forslag blev henover sommeren 2016 
drøftet af Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse og ledel-
se, hvor det hen mod årets udgang blev vedtaget at gøre Aal-
borghus Slot til et af tre såkaldte Hovedprojekter (sammen med 
REGAN Vest og Vikingeborgen Fyrkat) i museets Perspektiv-
plan 2017-2020. I de kommende år vil museet derfor særligt 
prioritere at afsætte ressourcer til samarbejdet med Aalborg 
Kommune og Aalborg Stadsarkiv om Aalborghus Slot med 
det formål at arbejde videre med udviklingen af planerne med 
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at etablere et samlende, historiefagligt og historieformidlende 
miljø i centrum af Aalborg by. 

En unik stedbunden ramme    for historieformidling
Perspektivplanen udstikker, at museet i arbejdet med Aalborg-
hus Slot vil fokusere på stedbundne fortællinger om overgangen 
fra middelalderstaten til renæssancestaten, og at dette vil være 
afsættet for arbejdet med de nyere perioder i byens historie. Det 
vil, med andre ord, være med dette afsæt, at museet vil arbejde 
med fundamentet for den fremtidige formidling og aktivitet i 
og omkring slottet i Aalborg. 

Det er ikke et tilfældigt valg. Aalborghus Slot udgør nemlig 
både nationalt og internationalt en unik stedbunden ramme 
for en historieformidling med fokus både på Aalborgs genfød-
sel som købmandsby i 1500 og 1600-tallet og på betydningen 
af et af de største vendepunkter i verdenshistorien.

På europæisk plan blev årene efter 1500 præget af det, der 
har været kaldt et af de helt store kultursammenbrud i den euro-
pæiske civilisation. Med reformationens og renæssancens intel-
lektuelle revolution blev middelalderens tanke om en kristen 
enhedsstat med pavemagten som samlende faktor i løbet af få 
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årtier draget i tvivl eller helt fejet bort. I stedet trådte ideen om 
stater, der var territorielt veldefinerede, verdsligt funderede og le-
det af suveræne fyrster. Dermed begyndte vore dages europakort 
så småt at tone frem. Dertil kom, at hvor adelen hidtil havde haft 
monopol på krigsførelsen i form af middelalderens riddervæsen, 
så førte militærteknologiske udviklinger til, at den rolle nu blev 
overtaget af disse nye statsdannelser. Statsmagten var den eneste 
institution, der havde autoritet og styrke til at opstille og finan-
siere de massehære med fodfolkssoldater bevæbnet med musket-
ter, der i 1500-årene fortrængte middelalderens riddere. Resulta-
tet var hastigt ekspanderende statsmagter, der i stigende omfang 
hentede deres finansiering fra fast tilbagevendende beskatninger 
af befolkningerne. Domænestater blev til skattestater, og den su-
veræne statsmagt i betydningen en overpersonel statsretslig stør-
relse opstod overalt i Europa. Dermed grundlagdes fundamentet 
for vore dages moderne monarkier, forfatninger og demokratier.

Mulighederne for fokus på denne udvikling er enestående på 
Aalborghus Slot. For først og fremmest fandt afgørende begiven-
heder i den danske udgave af forløbet sted i Aalborg. Ideen om 
en suveræn, overpersonel statsmagt, der fik betegnelsen ’Dan-
marks Krone’ og som bestod af både kongen og rigsrådet, blev 
introduceret i forlængelse af Skipper Clement-fejden, hvis begi-
venheder havde Aalborg som et centralt omdrejningspunkt, og 
Chr. III’s statskup i 1536.

Aalborghus Slot blev dertil et direkte fysisk udtryk for den nye 
statsmagts ekspansion. Slottet blev opført 1535-1550erne for at 
befæste den nye statsdannelse efter ødelæggelsen af borgen Aal-
borghus under grevefejden. Slottet blev med tiden udvidet for at 
imødekomme kravene fra den fremvoksende skattestat. Det var 
især tilfældet i 1633, hvor spærremuren ud mod Limfjorden blev 
ydermur i et nyopført pakhus (den nuværende nordfløj), hvor de 
kongelige indtægter fra landsdelen kunne opmagasineres. Man 
kan sige, at hvor Kronborg blev udtryk for statsmagtens suve-
rænitetsudøvelse udadtil, så blev Aalborghus Slot et redskab for 
suverænitetsudøvelsen, administrationen og tilvejebringelsen af 
det finansielle fundament inden for rigets grænser. 

Endeligt er der ikke andre steder i Danmark, hvor den hi-
storie kan opleves i sit oprindelige fysiske udtryk og fortælles 
med tilsvarende vægt. Aalborghus Slot er det eneste af den nye 
statsmagts regnskabsslotte, der er bevaret i sin helhed. Det er 
således kun her, at de centrale begivenheder omkring fødslen af 
den moderne statsmagt løber sammen med det bevarede fysiske 
udtryk for dens administrative og økonomiske fundament. 
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Hele projektet er endnu i en modningsfase, men realiseres 
planerne, flytter Aalborg Historiske Museum alle aktiviteter ud 
af de nuværende lokaler i Algade 48 og ned på Aalborghus Slot. 

På Aalborg Kommunes budget er der i 2017 og 2018 afsat 
i alt 2,5 mio. kr. til projektmodningen. Det vil være Nordjyl-
lands Historiske Museums opgave at levere faglige og formid-
lingsmæssige input til denne proces. En væsentlig del af muse-
ets arbejde vil bestå i at formulere bud på kernefortællinger, der 
kan sætte ’billeder på nethinden’ af, hvordan de store linjer i hi-
storien kan gøres nærværende gennem historieformidling med 
udgangspunkt i temaer i slottets, Aalborgs og Nordjyllands 
historie. Herigennem er det museets mål at fremme projektet, 
så det når næste fase, hvor egentlige fondsansøgninger kan ud-
arbejdes. I sidste ende vil det være samarbejdet med fondene, 
der afgør, hvorvidt og hvornår en realisering af et nyt museum 
på slottet kan finde sted.

REGAN Vest
Regeringsanlæg Vestdanmark (REGAN Vest) har været omgær-
det af mystik, siden anlægget blev bygget i årene 1963-68, men 
nu er der endelig udsigt til, at de 5.000 kvadratmeter helt unik 
Danmarkshistorie kan åbne for publikum. 

REGAN Vest udgjorde kernen i det civile beredskab, der 
blev opbygget i Danmark efter 1945 med henblik på at sikre 
landet, hvis Den Kolde Krig skulle blive varm. Den 5.500 m2 
store bunker blev således opført som udflytningsanlæg for rege-
ringen, centraladministrationen og regenten, hvis en eventuel 
krig umuliggjorde regeringsførelsen fra København. REGAN 
Vest har været i beredskab indtil for ganske få år siden – om end 
i dvaledrift siden 2003. I 2014 blev bunkeren bygningsfredet, 
og de seneste år har Nordjyllands Historiske Museum arbejdet 
med at registrere anlægget og dets historie. REGAN Vest er et 
af museets tre hovedprojekter, og målsætningen er, at anlægget 
åbnes for offentligheden i 2020. 

En afgørende forudsætning for, at Nordjyllands Historiske 
Museum kan tage fat på det omfattende arbejde med åbningen 
af REGAN Vest faldt på plads i slutningen af 2016. Med ved-
tagelsen af finansloven for 2017 sikredes det således, at REGAN 
Vest formelt vil blive overdraget fra Forsvarsministeriet til 
Nordjyllands Historiske Museum, der ifølge finanslovsforliget 
får et årligt driftstilskud på 2,6 mio. kr. til REGAN Vest. Der-
med sikredes både, at anlægget kan holdes opvarmet og affugtet 



60



61

i det nødvendige omfang, og at der er ressourcer til arbejdet i 
forbindelse med åbning af anlægget for offentligheden. 

Museet vurderer, at der fra fonde og andre kilder skal skaffes 
omkring 50 til 100 mio. kr. til en realisering af planerne, der 
omfatter et velkomstcenter, formidling i anlægget, redningsveje 
og meget andet. Der venter altså en stor og tidskrævende op-
gave, som museet imidlertid har forberedt sig på og glædet sig 
til i gennem flere år. 

I 2015 gennemførte museet en analyse, der mundede ud i en 
forretningsplan, som fastlagde retningslinjerne og definerede 
de opgaver, der ligger forud for en kommende åbning. Derud-
over har museet de senere år indsamlet beretninger, foretaget 
registreringer og på andre måder arbejdet med anlægget og dets 
historie. Der er på den måde gradvist opbygget en solid faglig 
viden på området.

I 2016 blev det forberedende arbejde fortsat. For at kvalifi-
cere arbejdet med at øge museets viden om Den Kolde Krig har 
Nordjyllands Historiske Museum ansøgt og fået delvis finansie-
ring fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til et ph.d.-stipen-
die over emnet ”En analyse af statens og samfundets opretholdel-
se og overlevelse under Den Kolde Krig, set med udgangspunkt i 
REGAN Vest”. Ph.d.-projektet, der tænkes forankret ved Institut 
for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet, vil belyse 
det centrale civile beredskab og dets samspil med de militære, po-
litiske og samfundsmæssige systemer i bestræbelserne på at sikre 
statens og samfundets opretholdelse under Den Kolde Krig. 

I august fik museet dertil bevilling fra Puljen til Historier 
om Danmark, der er støttet af Nordea-fonden og administreres 
af Slots- og Kulturstyrelsen. Bevillingen blev givet til formid-
lingsprojektet ”Hemmelige Steder”, der via en såkaldt respon-
siv hjemmeside vil skabe et kig ind i utilgængelige koldkrigslo-
kaliteter, for at få rejst en interesse for de fysiske levn, der endnu 
findes i landskabet. Hjemmesiden vil stå klar medio 2017 med 
billeder, tekst og evt. bygningstegninger og 360° virtual reality-
film over de utilgængelige steder.

Af væsentlig betydning er endeligt en ansøgning til VELUX 
FONDENs såkaldte Museumssatsning, der er udarbejdet i sam-
arbejde med Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg 
Universitet, Koldkrigsmuseum Langelandsfort (Langelands 
Museum) og Koldkrigsmuseum Stevnsfort (Østsjællands Muse-
um). Projektet, der har titlen ”Hvis Krigen Kommer”, rummer 
en række forsknings- og formidlingsprojekter, og det vil, hvis en 
bevilling kommer i hus, være afgørende for gennemførelsen af 
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det kommende arbejdet med faglig kvalificering og udvikling 
af formidlingsgreb i det fremtidige museum. Ansøgningen til 
VELUX FONDEN indleveredes i januar 2017, og der forventes 
svar i foråret 2017.

REGAN Vest står på mange måder, som da det stod færdig-
bygget. Interiør i form af møbler, inventar, installationer osv. er 
langt hen af vejen oprindeligt, og stedet har sin helt egen unikke 
autenticitet. Ingen går uberørt fra et besøg i tidslommen REGAN 
Vest. Netop autenticiteten gør en klargøring af REGAN Vest til 
en spændende, men også tidskrævende opgave, der endvidere skal 
tage hensyn til bygningsfredningen. Tilretningerne skal nemlig 
ske så varsomt, at de ikke skæmmer bygningen eller ødelægger de 
kulturhistoriske værdier, men samtidig skal de naturligvis leve op 
til moderne krav til sikkerhed og publikumskomfort. 

Ombygningen vil omfatte en række forhold, herunder om-
bygninger med henblik på klima-, tyveri- og brandsikring. An-
lægget skal klimasikres, så komforten for besøgende er i orden, og 
så de mange genstande på stedet sikres mod fugtskader. Genstan-
dene skal dog ikke alene sikres mod fugt, men også mod tyveri. 
En stor del af oplevelsen i REGAN Vest er, at alt lige fra stemp-
ler med tekster som ”Hemmelig” og ”NATO Confidential” til 
køkkengrej, møbler og brevpapir står frit fremme, som om alle, 
hvad øjeblik det skal være, kan komme tilbage til arbejdet efter 
en frokostpause. Den oplevelse skal bibeholdes ved en åbning, 
hvilket stiller store krav til sikringsløsninger. Endelig ligger der 
en stor opgave i at sikre anlægget, så det lever op til moderne 
beredskabskrav. Der skal etableres sikre kommunikationslinjer til 
og fra jordoverfladen, og hele anlægget skal brandsikres – igen på 
måder, som ikke ødelægger autenticiteten.

Dertil kommer en løsning på udfordringen med tilgængelig-
hed. Som det er nu, er det næsten umuligt for gangbesværede 
at besøge REGAN Vest. Det vil næppe være muligt at sikre 
lige adgang for alle, men det er målet med de kommende års 
forberedelser at sikre adgang for de fleste, bl.a. via planer for 
etablering af lifte mellem etager og ved opgange.

Foruden de mere tekniske forhold venter arbejdet med at 
udvikle tilbud til publikum. Det er tanken at ombygge en lille 
del af anlægget til et skoletjenesteområde, hvor elever fra folke-
skolens udskoling samt ungdomsuddannelserne med udgangs-
punkt i øvelsesmateriale fra den Kolde Krig kan prøve at lede 
landet gennem en krise. Et sådant ”Mini-REGAN Vest” kunne 
eksempelvis indrettes i en række ens soverum, hvilket naturlig-
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vis indebærer, at projektet udformes, så det kan få frednings-
myndighedernes tilladelse. 

Selve anlægget og dets historie vil blive formidlet gennem 
rundvisninger. REGAN Vest er med sin særlige stemning et 
fantastisk sted til formidling af den frygt og alvor, der prægede 
den Kolde Krig. Som udflytningsanlæg for regeringen er det 
samtidig også det oplagte sted til formidling af den lidt bredere 
historie om de planer, man lagde i forsøget på at redde befolk-
ningen og at sikre demokratiet og Danmark som suveræn stat, 
hvis den Kolde Krig var blevet varm. Sat lidt på spidsen kan 
man sige, at hvis REGAN Vest faldt, så faldt Danmark. For-
midlingen af denne bredere historie vil bygge på resultaterne af 
museets forskning, og det er planen, at den skal finde sted i et 
nyetableret velkomstcenter, hvor der kan skabes plads til udstil-
linger og andre formidlingsformer uden at autenticiteten inde 
i bunkeren ødelægges. 

Endelig skal der udvikles planer for undervisningstilbud, 
events, webformidling, ligesom den gule maskinmesterbolig, der 
også er omfattet af fredningen, skal ombygges til ”velkomststed” 
i tresser-stil, der på en legende måde spiller sammen med den 
øvrige formidling og sikrer en helstøbt oplevelse for publikum.

Inden alt det ovenstående kan gå i gang, skal der imidlertid i 
samarbejde med Rebild Kommune, som REGAN Vest ligger i, 
udformes nye lokalplaner for området, så adgangsforhold, nyt 
velkomstcenter osv. kan etableres i godkendte rammer. Alene 
dette arbejde kan – inklusiv høringsfrister – tage det meste af et 
år, inden man så kan indhente byggetilladelser, udskrive arki-
tektkonkurrence og lignende.

For publikum kan det umiddelbart virke som en meget lang 
ventetid, men den opgave, museet står overfor inden vi kan åbne 
REGAN Vest, er stor. Der venter museet nogle travle, men også 
ekstremt spændende år, inden dørene kan slås op for publikum 
i 2020.




