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Udstillinger & arrangementer

AAlborg Historiske MuseuM
Aalborg Historiske Museum kunne i 2016 åbne to nye, perma-
nente udstillinger - en om byens industrihistorie og en komplet 
skolestue fra for 100 år siden.

Folk og fabrikker åbnede i februar med håndbajere, madpak-
ker og sang leveret af Sangforeningen Brage. Udstillingen giver 
et portræt af industribyen Aalborg - industriens udvikling og af 
livet på fabriksgulvet. De mange fabrikker og det store udvalg af 
varer ”Made in Aalborg” der kunne købes, er en side af fortællin-
gen, mens tilværelsen på arbejdspladsen, pausekulturen, arbejds-
tøjet, forskelle mellem mænd og kvinder, faglærte og ufaglærte, 
øgenavne og ølsalg på toiletterne er andre dele af fortællingen 
om Aalborgs industri. Udstillingen har gennem hele 2016 været 
velbesøgt – især har der været en del besøg af pensionistforenin-
ger og seniorklubber i fagforeninger, der har glædet sig over at 
”deres” historie nu er kommet på museum. 
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Op til skolernes efterårsferie åbnede den anden permanente 
udstilling - ”Den gamle skolestue” med pulte til en hel skole-
klasse og kateder til læreren, hertil masser af dyr og anskuelses-
tavler. Intet mangler, selv spanskrør, tamp og ris ligger på parat. 
En gang om ugen underviser en lærer fra Aalborg Kommunes 
skoletjeneste en klasse i lokalet. Resten af tiden indgår skole-
stuen i den almindelige udstilling på museet.

Nogle mindre omfangsrige udstillinger er det også blevet til 
i løbet af året – en om Verden i Aalborg (omtales andetsteds i 
årbogen), en ”Huskestue” specielt rettet mod demente og en 
juleudstilling med legetøj fra begyndelsen af 1900-tallet.

I vinterferie, sommerferie og efterårsferie har der som sæd-
vanligt for børnene været skattejagter og detektivopgaver med 
historiske emner. For de voksne har der i løbet af året været 
gratis rundvisninger i Folk og Fabrikker på den Internationale 
Museumsdag 18. maj, der har været Knipledag på den natio-
nale knipledag i august, og der har været en lang række by-
vandringer i Aalborg, med forskellige temaer som middelalder, 
besættelsestid og ”det glade Aalborg”.

Det største arrangement i 2016 var dog en stor Allehelgens-
fest i samarbejde med Karneval i Aalborg. I løbet af dagen nåede 
1000 deltagere ind på museet for at få en tur i ”spøgelseshuset”, 
hvor de mødte spøgelser, zombier og henrettede forbrydere. Ar-
rangementet var så stor en succes, at en del måtte gå forgæves!

boldrup MuseuM
Boldrup Museum, det lille stråtækte husmandssted på kanten 
af Simested ådal i Rebild kommunes sydligste udkant, har nu 
gennem et par år været uden museumsvært og billetsalg. De 
fleste museumsgenstande er fjernet fra udstillingen og udskif-
tet med identiske brugsgenstande. Museet er i princippet åbent 
365 dage om året, og besøgende kan ganske gratis selv bevæge 
sig rundt i haven, i stalden, på markerne og i de gamle byg-
ninger. Dørene i det gamle stuehus åbner automatisk kl. 9 og 
lukker igen kl. 21. 

Denne ændring er sket fuldstændig uden problemer; intet er 
blevet stjålet eller ødelagt. Tværtimod kan vi i vores gæstebog 
se, at gæsterne er meget positive omkring deres besøg på den 
lille landlige idyl. Ændringen gør det svært at opgive et nøjag-
tigt besøgstal, men helt sikkert er det, at museet nu har mange 
flere gæster end tidligere. Især en kategori af besøgende er steget 
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kraftigt: bedsteforældre med børnebørn. Dagligt kommer der 
flere af disse ’generations-ekvipager’: madpakke, kaffe og kage, 
landlig idyl og ikke mindst en masse forskellige håndtamme 
husdyr – så har børnene alt det, de skal bruge for at underholde 
deres bedsteforældre i nogle timer. Mange af disse besøgende 
kommer igen og igen i løbet af året, og ofte er det for at se, hvor 
store gedekiddene, kaninungerne, smågrisene eller nogle af de 
andre dyrebørn er blevet siden sidst.

Museet har en lejrplads med seks shelters, bålplads med 
brænde og et altid åbent servicehus med køkken, toilet og bru-
serum, som man kan benytte mod en pris på 25 kr. pr. overnat-
tende. Dette tilbud er især i løbet at de sidste par år blevet utro-
ligt populært – overnatning i shelters er det nye sort - og i løbet 
af sommeren er der dagligt overnattende på pladsen. I 2016 var 
der således ca. 140 overnattende gæster i løbet af sommerferien. 
Dette er faktisk en del, taget i betragtning at vi befinder os så 
langt ude på landet, som man nærmest kan komme – så langt 
fra alting, at man kan få den helt specielle oplevelse det er at 
befinde sig i total stilhed!

Ud over disse overnattende kommer så de skoleklasser og 
grupper, der overnatter på pladsen i forbindelse med et besøg 
i skoletjenesten. Museets skoletjeneste er et meget populært 
tilbud til primært områdets skoler og institutioner, og i for-
bindelse med at museet har fået udskiftet de registrerede muse-
umsgenstande med identiske brugsgenstande, har brugerne fået 
nye muligheder for at være aktive i det gamle stuehus. I løbet 
af 2016 er der lavet masser af øllebrød, stegt frikadeller og bagt 
pandekager på det gamle brændekomfur i det lille køkken. Dis-
se aktiviteter går meget godt i spænd med folkeskolereformens 
tanker om den åbne skole og eksterne læringsmiljøer.
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CirkusMuseet i rold

Boldrup Museum nyder godt af at have en meget aktiv mu-
seumsforening med frivillige ildsjæle, der laver en del populære 
arrangementer i årets løb. Af disse er Fåredagen i august det 
største og mest besøgte, og i 2016 var der igen fuldt hus på 
museet. Rigtig mange børnefamilier brugte hele dagen med at 
kigge på eller deltage i de forskellige aktiviteter. Museet ligger 
som sagt langt ude på landet, og her er maden altid et væsent-
ligt punkt. Så når der afholdes arrangementer på museet, er 
der altid rigelig servering, og menuen tager sjældent hensyn til 
kalorietallet. Til Fåredagen var der således, traditionen tro, bål-
stegt lam og gris og et overdådigt himmerlandsk kagebord.

Museumsforeningen giver ofte en hjælpende hånd, når der 
enten skal laves praktiske opgaver på museet, eller der måske skal 
ydes et lille økonomisk tilskud til en nyanskaffelse. Denne ekstra 
hånd er uvurderlig for museet, og samarbejdet mellem de frivil-
lige og de ansatte fungerer nærmest eksemplarisk. Boldrup Mu-
seum er således måske nok et meget lille museum, men de mange 
aktiviteter og en udbredt lokal ejerskabsfølelse har bevirket, at 
der her ’hist hvor vejen slår en bugt’ er masser af liv og læring.

Cirkusmuseet har haft en god sæson, der dog har været præ-
get af et faldende besøgstal. Faldet i besøgstallet skyldes til dels 
faldende deltagelse i skoletjenestens tilbud, hvor vi i 2016 hal-
verede deltagerantallet fra institutioner i forhold til 2015 og til 
dels, at ændrede åbningstider på museet gjorde, at vi mistede 
en del besøgende fra Rold Gammel Kro. Gæster som vi tradi-
tionelt har haft. 

Museet havde i 2016 en særudstilling i forbindelse med Cir-
kus Dannebrogs 40-års jubilæum. Familien Enoch, som har 
ejet og drevet Cirkus Dannebrog igennem de seneste 40 år, var 
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en stor hjælp i udstillingsarbejdet, idet de har stillet op til in-
terviews og udlånt hovedparten af genstandene til udstillingen. 

Kunstcyklist ægteparret Haddy og Solveig Enoch genetab-
lerede Cirkus Dannebrog i 1976, efter at cirkusset havde væ-
ret lukket siden 1920´erne. Det genetablerede Cirkus drog ud 
på landevejene med sin første sæson i 1977. Enochfamilien er 
kendt for deres fantastiske kunstcykel-numre. Haddy og Sol-
veig turnerede først som ”The Haddies”, senere har både børn 
og børnebørn fulgt traditionen og taget artistdisciplinen til sig. 
Efter Haddy Enochs død i 2009, besluttede man at lave Cirkus 
Dannebrog om til et driftsselskab, men det er stadig familien 
Enoch der er ejere af Cirkusset. Direktør i Cirkus Dannebrog 
er Agnete Louise Enoch og cirkusjubilæet i 2016 faldt sam-
men med hendes personlige jubilæum. Agnete Louise Enoch 
kunne nemlig fejre, at hun har haft 50 år i manegen. For som 
Agnete siger – ”når man arbejder i cirkus, så har man ikke en 
sygedag”. Cirkus Dannebrog havde en hård jubilæumssæson. 
Man turnerede med en fantastisk jubilæumsforestilling, der 
blev meget rost fra alle sider, men problemer med teltet og telt-
arbejderne gjorde, at der kom en række aflyste forestillinger hen 
over sæsonen. Det gjorde ondt på økonomien, og desværre er 
Dannebrog her i 2017 blevet erklæret konkurs. Der arbejdes i 
øjeblikket på en rekonstruktion af cirkusset – og det håber vi 
fra Cirkusmuseets side meget på lykkes.

Beboelsesvognen og arbejdsvognen der står uden for museet 
har i 2016 gennemgået første del af en ret omfattende restau-
rering. Museet er i samarbejde med Bevaringscenter Nordjyl-
land i gang med at restaurere de to vogne. I første omgang fik 
vognene nyt tag samt udskiftet dårligt træ i beklædningen. Hele 
vinteren har vognene så stået til affugtning og en hjulmager 
har fremstillet nye hjul til vognene. De gamle hjul var i meget 
dårlig stand og kunne ikke reddes.

Igen i 2016 har Cirkushusets Støtteforening ydet et stort og 
værdifuldt stykke arbejde. Foreningen har været aktiv i de ar-
rangementer der har været afholdt såsom fastelavnsfest og jule-
marked. Ligeledes har foreningens medlemmer været med til at 
repræsentere museet ved uddelingen af Den Danske Cirkuspris.
I 2016 har der været afholdt cirkussommerskole for skolebørn 
fra Mariagerfjord og Rebild Kommuner. Sommerskolen er al-
tid populær og har gennem de seneste år været et tilbud på mu-
seet. Holdene overtegnes relativt hurtigt – og vi får udelukkende 
begejstrede tilbagemeldinger fra deltagerne. Der har ligeledes 
været efterårsferieaktiviteter for børn og voksne på museet, hvor 
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Musikfestivalen Northern Winter Beat indledte arrangementerne 
i Gråbrødrekloster Museet i 2016, da bandet Susie Asado 29. ja-
nuar gav en forunderlig koncert i det gamle kloster. 16. marts 
fulgte andagten Before Easter, som de to studenterpræster ved 
Aalborg Universitet, Hanne Dahl og Christen Staghøj Sinding, 
holdt i anledning af Påsken. Andagten er inspireret af den hel-
lige Frans af Assisi´s liv og virke, og hele 75 gæster havde fundet 
vej ned i klosteret denne aften. Gæsterne talte især universite-
tets udenlandske Erasmus-studerende, men også almindelige 
museumsgæster og børn deltog. Before Easter-andagten er meget 
stemningsfuld, og sangere fra Budolfi Domkirkes Kor samt en 
cellist understregede med deres musik den nærmest drømmeag-
tige stemning.

Årets byvandringer i middelalderens Aalborg fandt sted i juni 
og august, og så mange som 135 mennesker vandrede disse to 
aftener gennem Aalborgs gamle gader - heldigvis i tørvejr og som 
altid med udgangspunkt i Gråbrødrekloster Museet. Museums-
inspektør Stig Bergmann Møller var vandringernes guide, og der 
blev gjort stop ved blandt andet Budolfi Kirke, Helligåndsklo-
steret, Gammel Torv med Rådhuset, Østerå og Vor Frue Kirke. 
Meget af middelalderbyen er desværre for længst revet ned, men 
enkelte bygninger såsom kirkerne står endnu. Gadenettet afspej-
ler dog stadig den historiske bykerne, og med fantasien til hjælp 
blev middelalderbyen denne aften vækket til live igen.

3. november gik tre gæster under jorden til en aftenfremvis-
ning af museet. Gråbrødrenes historie fra Assisi til Aalborg var 
det centrale emne, men der blev også tid til at høre om nogle af 
de senere års udgravninger, der har bidraget væsentligt til en ny 
forståelse af Aalborgs ældste tider fra omkring år 750 til år 1250. 
Dette arrangement har haft en faldende tilslutning de seneste år, 
og museet overvejer fremover at erstatte det med et andet tiltag.

Den sidste begivenhed i Gråbrødrekloster Museet i 2016 var 
ølsmagning 4. december. Her blev julen drukket ind med smags-
prøver på det gode juleøl fra Søgaards Bryghus. Juleøllet var også i 
middelalderen et bryg, man så frem til, og museet er glad for, at vi 
kan medvirke til at holde liv i en god gammel juletradition – skål!

gråbrødrekloster Museet

man kunne fremstille sit eget fingercirkus. I år har Cirkusmu-
seet igen haft tilbud om, at man kan afholde børnefødselsdage 
på museet.
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HAdsund egnssAMling og
MølleHistorisk sAMling 

På Hadsund Egnssamling har året i høj grad været præget af 
byggeriet af det nye indgangsparti også kaldet ”mellembygnin-
gen”. Sammen med Møllehistorisk Samling kunne Egnssamlin-
gen den 21. juni byde velkommen i det nye indgangsparti ved 
museet. Indgangspartiet rummer en lys og åben butik, kontorfa-
ciliteter, toiletter og et foredragsrum. Bygningen gør det muligt 
at bemande begge samlinger af en enkelt medarbejder, da der nu 
ikke er to forskellige indgange til besøgsstederne. Indgangspar-
tiet blev indviet ved en ceremoni, hvor Mariagerfjords Borgme-
ster Mogens Jespersen holdt tale og Hadsund Garden spillede. 
Til slut blev snoren klippet og bygningerne kunne endelig tages 
i brug. Forinden har der pågået et stort bygge- og indretnings-
arbejde, hvor Nordjyllands Historiske Museum, arkitekt Leif 
Høgh, Mariagerfjord Kommune og de to støtteforeninger har 
samarbejdet for at nå i mål. Byggeriet blev finansieret via gene-
røse donationer fra A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal, Bevicafonden, ELRO Fon-
den og Tilgængelighedspuljen.

I det forgangne år har der også været arbejdet intensivt med 
at finde en måde hvorpå, Hadsund Lokalhistoriske Arkiv kunne 
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På Hals Museum åbnedes sæsonen i maj med en aktivitetsdag 
for børn, nemlig Soldaterliv på Skansen. Her kunne børnene 
være med til at tilberede soldatermad med flæsk, gule ærter, gu-
lerødder og hvad dertil hører. Maden faldt i god jord hos både 
børn og voksne, især da der bagefter blev mulighed for selv at 
bage en pandekage. Hos tinstøberen kunne man støbe bøsse-
kugler af tin, i skydeteltet kunne man skyde med armbrøst, og 
hvis man blev såret måtte man lægge vejen forbi lazarettet, hvor 
man kunne få blodige forbindinger på. 

Hals Museum står for alle aktiviteterne på soldaterdagen, 
og museet får bragende assistance af De Nordjyske Sortkrudt-
skytter, der som de tapre landsoldater de er, kommer forbi og 
fortæller børnene om soldaterlivet og affyrer deres våben på 
skansens volde. Soldaterlivet i 1800-tallet handlede ikke kun 
om gå i kamp. Der var også en masse praktiske gøremål. Sol-

overgå fra at være museumsdrevet til at være foreningsdrevet. 
Museet er gået ind i arbejdet med at få overblik over samlingerne. 
Arkivalier, kort, billeder, håndbøger mm. er blevet gennemgået. 
Førstesalen på Rosendal blev ryddet og gjort klar til at støttefor-
eningen kan overtage den og fra 1. maj 2017 stå for indsamling 
og registrering af arkivalier vedrørende Hadsund. Søger man 
informationer om mølleriet, vil der i løbet af det kommende 
år blive indrettet arkiver og arbejdspladser i den anden længe i 
museumskomplekset i Hadsund.

HAls MuseuM
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Hobro MuseuM
Hobro Museum har haft et år med en lille smule stigning i be-
søgstallet. Museets hovedattraktion er fundene fra Fyrkat. At se 
de flotte fund ligger for en del besøgende, som en naturlig følge 
af et besøg på Vikingecenter Fyrkat.

Museets støtteforening har i årets løb arbejdet med at udgive 
årsskriftet der indeholder lokalhistoriske artikler. Støtteforenin-
gen og museet mistede i 2016 Jens Chr. Sondrup - en ildsjæl 
der havde stor betydning for det lokalhistoriske arbejde og ikke 
mindst fremstillingen af årsskriftet. Jens. Chr. Sondrup have i 
en del år med sin store viden og fantastiske gå-på-mod været 
med til at få udbredt det lokalhistoriske arbejde i Hobro og 
omegn. Æret være Jens Chr. Sondrups minde.

Lokalhistorisk Arkiv i Hobro nyder godt af at have fået sam-
let hele arkivet inde på Aldersro. I forbindelse med lukningen 
af Valsgaard Magasinet, blev den del af arkivet, der var opstillet 
derude flyttet ind på Aldersro. Det har givet bedre mulighe-
der for at betjene i arkivet, og der er en fast skare af brugere 

daterne skulle lave mad, rengøre deres våben, og de sårede og 
syge skulle passes. Enhver soldat skrev breve hjem til familien, 
og det blev gjort med pen og blæk. Den sidste weekend i juli 
blev der afholdt Sortkrudtsfestival med røverhistorier, smags-
prøver, børneaktiviteter og masser af krudt, kugler og kanoner. 
Der var besøg af de Nordjyske Sortkrudtsskytter, der slog lejr i 
skansegården. De var iført tidstypiske uniformer og bevæbnet 
med geværer og kanoner, som de affyrede flere gange i løbet 
af weekenden. Gruppen The Armoury bød på opvisninger i 
sværddueller, og både børn og voksne kunne få undervisning 
og selv prøve kræfter med gentleman-sporten. I handelsboder-
ne blev der faldbudt alskens varer – fra skind og læderarbejder 
til hånddyppede lys og forskellige honningprodukter, grillet 
svin, kølig øl og søde jernkager med den krydrede renæssan-
cedrik ”luthendrank”.  Besøgstallet på Sortkrudtsfestivalen har 
de seneste par år været faldende. I 2016 var der 718 besøgende 
mod 1657 i 2014.

I løbet af sommerperioden var det muligt at komme på 
skansevandring og på byvandringer rundt i de hyggelige gader i 
Hals. I efterårsferien blev der inviteret til hyggelige hobbydage 
med hækling, maskinskrivning og perlearbejde om dagen og 
uhyggelige spøgelsesture på Skansen om aftenen.
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Aalborg er stadig velsignet af mange anløb af krydstogtskibe, og 
det sætter også sit præg på aktiviteterne på Lindholm Høje Muse-
et, eftersom netop vikingerne er et krydstogtgæsternes foretrukne 
besøgsmål. En vikingetur, hvor også Fyrkat indgår, er det i enkelte 
tilfælde lykkedes at sælge. Men generelt – også for de krydstogt-
gæster, der kun besøger Lindholm Høje - må man sige, at tiden er 
for knap til at opleve meget mere end det mest nødvendige. 

Foruden arrangementet Skt. Hans aften, hvor årets båltaler 
var Aalborg Kommunes rådmand for sundhed og kultur Mads 
Duedahl, så var der på museet aktiviteter i ferierne. Skattejagter 
og lignende kunne familierne muntre sig med. Men desværre 
prægede Aalborg Kommunes separate nedskæringer på museet 
årets aktiviteter på specielt Lindholm Høje museet. Konsekven-
sen af besparelsen var opsigelsen af Lindholm Høje Museets 
faglige medarbejder, og deraf ringere service for brugerne af 
museet. Dette har især kunne mærkes på det, som vi kan yde af 
aktiviteter i forhold til bl.a. krydstogtgæster og skoler.

lindHolM Høje Museet

som kommer i arkivets åbningstid. Vi har en fornemmelse af, 
at denne faste skare langsomt stiger, så flere og flere lægger de-
res vej forbi os på åbningsdagene. Ligeledes besvarer museets 
medarbejdere mange forespørgsler til arkivet på mail og telefon, 
fra folk der ikke har mulighed for selv at møde op på arkivet.
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lystfArtøjsMuseet
Lystfartøjsmuseet har haft en sæson med et stærkt stigende be-
søgstal. Hovedårsagen til stigningen skal findes i museets delta-
gelse i Nordisk Sejlads, som er en venskabelig kapsejlads mellem 
traditionelt riggede træskibe fra Danmark, Norge og Sverige. 
Ved sejladsen lægges til i tre nordiske havne og en naturhavn. 
Der sejles tre etaper og i 2016 var starthavnen Hobro, hvor over 
30 nordiske træskibe lå i inderhavnen den 1. juli. Det var et 
fantastisk skue og på trods af det skiftende vejr, var der rigtigt 
mange mennesker der lagde vejen forbi havnen. Attraktionerne 
på Kulturkajen var gået sammen, så der var gratis adgang på 
Lystfartøjsmuseet, Gasmuseet og Maritimt Kulturcenter, lige-
som der overalt var arrangeret forskellige aktiviteter på kajområ-
det og i vandet. Lystfartøjsmuseet havde allieret sig med museets 
støtteforening, der sørgede for at holde museet længe åbent og 
bemande museets butik. Der var familieaktiviteter rundt om-
kring i museet, og det var bl.a. muligt at lave sit eget flaskeskib. 
At lave flaskeskibe var en stor succes. Hen over de to dage, hvor 
vi havde aktiviteten, blev der lavet næsten 200 flaskeskibe af 
kreative børn og voksne. 

Museet havde i hele sæson 2016 en mindre udstilling af dan-
ske flaskeskibe, som var indlånt af en lokal maritimt interesseret 
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Som et led i at harmonisere åbningstiderne på alle udstillings-
stederne, havde Mariager Museum havde i sæson 2016 fået ud-
videt sin sæson. Derfor åbnede museet allerede den 1. maj i ste-
det for som sædvanligt den 15. maj. Museet har i det forgangne 
år fået gennemgået samlingerne, så der kunne tages vare på de 
dele der var i dårlig stand. Der har således været indhentet eks-
pertise fra Bevaringscenter Nordjylland, ligesom museets egen 
konservator har haft genstande igennem varmedesinfektionen 
på Magasinet på Vang Mark. 

Af arrangementer er Sommerfesten værd at nævne. Lørdag 
d. 16. juli blev der afholdt sommerfest i museumsgården. På 
trods af det lidt lunefulde danske sommervejr, der bød på både 
en byge eller to og strålende solskin, var besøgende og aktører i 
højt humør. Til de liflige toner fra spillemandens guitar og sme-
dens gnistrende esse kunne man nyde en kop kaffe og et stykke 
kage, mens børnene muntrede sig med diverse lege. 

Henover sommeren var der forskellige udstillinger i Galleri 
Vognporten med bl.a. Erik Peitersen, Paul M. Cederdorff samt 
Sussi og Leo. Museets støtteforening står for planlægning mm. i 
galleriet og de skiftende udstillinger i vognporten er velbesøgte.

På grund af besparelser måtte Nordjyllands Historiske Mu-
seum desværre give afkald på at arrangere det traditionsrige jule-
marked. I stedet valgte Mariager Museumsforening at videreføre 
traditionen og afholdt i samarbejde med Lokalarkivet et meget 
velbesøgt julemarked søndag den 20. november. Der blev bl.a. 
kogt klejner i det gamle køkken og solgt gran i museumsgården.

VikingeCenter fyrkAt

MAriAger MuseuM

samler. Mange tak til Elo Kjærsgaard for lån af de flotte flaske-
skibe. Museets Støtteforening har været en kæmpe hjælp ved 
afholdelse af Nordisk Sejlads dagene på Lystfartøjsmuseet og i 
den daglige drift. Støtteforeningen har desuden ydet en ekstraor-
dinær indsats i forbindelse med bygningernes behandling for bo-
rebiller, hvor alle de udstillede skibe skulle dækkes ned i forbin-
delse med behandlingen og igen være udstillingsklar til sæsonen. 

2016 har været endnu et godt og velbesøgt år. Mange børn og 
voksne har besøgt vikingecenteret for at lugte, smage og føle 
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vikingetiden. Ud fra ideen om, at man skal gribe for at kunne 
begribe, har de bagt brød på pander over bål, deltaget i lege, 
fået krigertræning, tilberedt vikingemad eller blot smagt på den, 
støbt tin, været med til uldarbejde og mange andre aktiviteter. 
Og næsten alle har i Besøgscenteret iført sig vikingetøj foran det 
store spejl til stor moro for sig selv og de andre besøgende. Det 
er helt utroligt, så meget der bliver fotograferet i garderoberne.

Årets gang på Vikingecenter Fyrkat begyndte med ”projekt 
vinterviking”, hvor en gruppe frivillige vikinger flyttede ind i 
langhuset på Vikingegården weekenden i uge 7, for at forsøge sig 
ud i vikingelivet ved vintertide. Som andre vikinger, der har prø-
vet at klare sig med bålvarme i februar måned, kunne de konsta-
tere, at det tager et døgns tid, før huset bliver varmt nok, til at det 
er rigtig behageligt at opholde sig derinde. Og flere døgn før man 
frivilligt tager huen af om natten. Dog var alle deltagerne enige 
om, at det var en god oplevelse, og projektet gentages i 2017. 

I påskeferien blev der åbnet for gæster, og igen i Bededagsfe-
rien var det muligt at besøge Vikingecenteret. Og endelig den 
30. april blev dørene slået op for sæsonen med daglig åbnings-
tid. Så fulgte en tid, hvor især skoleklasserne indtog scenen. 
Som sædvanlig skulle mange børn undervises i vikingetid og 
deltage i aktiviteter. Nogle klasser tog på lejrskole i vikingetiden 
og overnattede i langhuset. I juni gennemførtes sommerskolen 
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Ved Nordjyllands Historiske Museum var der i 2016 beskæftiget 
117 personer svarende til 55 fuldtidsstillinger. Museets besty-
relse bestod ultimo 2016 af: formand Leif Sondrup (forenings-
valgt), Jørgen Skov Andersen (foreningsvalgt), Bjarne Sigvardt 
Hansen (foreningsvalgt), Anders Hind (foreningsvalgt), Kim 
Romdrup (medarbejderrepræsentant), Bodil Frandsen (med-
arbejderrepræsentant), Mads Thomsen (Aalborg Kommune), 
Arne B. Schade (Aalborg Kommune), Søren Brunsholt An-
dersen (Aalborg Kommune), Ronny Thomsen (Mariagerfjord 
Kommune), Jørgen Pontoppidan (Mariagerfjord Kommune) 
og Lene Schmidt Aalestrup (Rebild Kommune). Museets dag-
lige ledelse varetages af museumsdirektør, ph.d. Lars Christian 

økonoMi og MedArbejdere

for elever fra Mariagerfjord og Rebild kommuner, hvor børne-
ne gennem tre dage iført vikingetøj gennemgår en lang række 
vikingediscipliner og erhverver sig et diplom, som bevis på at 
de har været ”i lære som viking”. Så kom sommeren endnu 
engang med de mange internationale gæster.

Den 9.-10. juli blev der afholdt et stort marked på Vikinge-
borgen med omkring 1550 gæster, masser af vikinger, servering 
af mad og drikke, mulighed for at deltage aktivt i konkurrencer 
sammen med vikingekrigerne, salg fra boder, optræden, de-
monstration af håndværk, kamp og fortælling. En succes, som 
kommer til at gentage sig i årene frem.

I eftersommeren var det også skoleklasserne, der besøgte vi-
kingetiden. Og den sidste dag i september var det slut med den 
daglige åbningstid. Så kom efterårsferien med håndværks –og 
håndarbejdsdage, hvor mange vikinger flyttede ind, lærte hin-
anden og gæsterne forskellige sysler og håndværk, slagtede gæs 
og høns, holdt bueskydningskonkurrence og høstfest. Den 10. 
december var det tid til årets sidste aktivitet: Vintersolhvervs-
markedet. Igen mange gæster, god mad og mange boder og det 
traditionelle fakkeltog.

2016 har især været præget af renoveringen af huggehuset 
og smedjen, og af museumsbutikken, som skal gennemgå en 
større forvandling, og derfor først forventes helt klar til sæson 
2018. Samarbejdet mellem Fyrkats Venner og LOF, resulterede 
i 2016, efter nogle få prøvekurser sidste år, nu i mange velbe-
søgte kurser i bl.a. syning af vikingesko, smedning, buebyg-
ning, knivmageri og træskæring. Kurserne vil fortsætte i 2017.
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