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Forord

I alt besøgte 123.224 personer et af udstillingsstederne under 
Nordjyllands Historiske Museum, hvilket er en tilbagegang på 
7.853 i forhold til året før. 

De besøgende fordelte sig i 2017 (2016) med 19.349 (28.619) 
på Aalborg Historiske Museum, 732 (718) i Apotekersamlin-
gen, 7.420 (7.152) på Boldrup Museum, 6.334 (4.494) på Cir-
kusmuseet, 17.517 (13.328) i Gråbrødrekloster Museet, 1.098 
(2.248) på Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling, 
5.007 (8.144) på Hals Museum, 1.075 (1.210) på Havnø Mølle, 
1.875 (1.411) på Hobro Museum, 24.479 (32.349) på Lind-
holm Høje Museet, 3.513 (2.972) på Lystfartøjsmuset, 3.756 
(3.006) på Mariager Museum og 30.021 (26.636) på Vikinge-
center Fyrkat. Endelige har tælleapparaterne også registreret 994 
(233) gæster i koldkrigsbunkeren REGAN Vest – der er primært 
tale om  politikere og andre beslutningstagere, som museets per-
sonale har vist rundt i bunkeren i forbindelse med forberedelse til 
den kommende beslutning om ejerforhold og drift af anlægget. 

Nedgangen i besøgstallet er sket på udstillingsstederne i Aal-
borg og må tilskrives, at museet har reduceret sine åbningsti-
der her med en dag om ugen. Reduktionen i åbningstiderne er 
sket som følge af Aalborg Kommunes seneste reduktion på over 
5% i tilskuddet til museet. Denne reduktion sammenholdt med 
statens reduktion på 2% af statstilskuddet samt andre mindre 
besparelser fra tilskudsyderne bevirkede, at museet skulle spare 
over 800.000 kr. fra budgetåret 2017 og frem. Foruden reduk-
tion i åbningstiderne, så betød de kraftige besparelser desværre 
også, at museet måtte skære i antallet af faglige medarbejdere, 
håndværkere og museumsværter. 
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For at kunne opretholde sin forsknings- og formidlingsind-
sats er Nordjyllands Historiske Museum afhængig af velvillighed 
fra en lang række private fonde og offentlige instanser, og jeg 
vil gerne benytte lejligheden til at takke: Aalborg Kommune, 
A.P. Møller Fonden, Augustinusfonden, Bevica Fonden, Cir-
kushusets Støtteforening, C.S. Strøybergs fond til bevarelse af 
Jens Bangs Stenhus, ELRO Fonden, Lions Club Hadsund, Ma-
riagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Region Nordjylland, 
Slots- og Kulturstyrelsen, Tilgængelighedspuljen, VELUX Fon-
den og de forskellige foreninger med samlet over 3.000 med-
lemmer, som er tilknyttet Nordjyllands Historiske Museum. En 
tak skal også sendes til museets sponsorer, hvis logoer naturligvis 
er at finde i årbogen.

Aalborg 1, marts 2018

Lars Christian Nørbach
Museumsdirektør, ph.d. 


