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Forord

I alt besøgte 145.055 personer et af udstillingsstederne under 
Nordjyllands Historiske Museum, hvilket er en fremgang på 
21.811 gæster i forhold til året før. Fremgangen i besøgstallet 
skal ses i lyset af, at Nordjyllands Historiske Museum i lighed 
med andre museer og i overensstemmelse med Slots- og Kultur-
styrelsens retningslinjer er begyndt også at tælle de personer, som 
benytter sig af de fortidsminder og arealer, som museet bruger i 
sin formidling. Ser man imidlertid kun på antallet af besøgende 
på museets udstillingssteder, så er der tale om et fald på 9.763 
gæster i forhold til 2017. Nedgangen i de indendørs udstillinger 
må nok tilskrives den ualmindelig varme sommer i 2018. 

De besøgende fordelte sig i 2018 (2017) med 22.656 (19.349) 
på Aalborg Historiske Museum, 504 (732) i Apotekersamlingen, 
5.822 (7.420) på Boldrup Museum, 4.692 (6.334) på Cirkus-
museet, 9.844 (17.517) i Gråbrødrekloster Museet, 594 (1.098) 
på Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling, 3.526 
(5.007) på Hals Museum, 1.442 (1.075) på Havnø Mølle, 1.751 
(1.875) på Hobro Museum, 28.786 (24.479) på Lindholm Høje 
Museet, 1.096 (3.513) på Lystfartøjsmuset, 1.983 (3.756) på 
Mariager Museum og 28.978 (30.021) på Vikingecenter Fyr-
kat. Endelige har tælleapparaterne også registreret 1.787 (994) 
gæster i koldkrigsbunkeren REGAN Vest – politikere og andre 
beslutningstagere, som museets personale har vist rundt i bunke-
ren i forbindelse med forberedelse til den kommende beslutning 
om ejerforhold og drift af anlægget. Desuden varetager museet 
formidlingen på hhv. Hals Skanse og Lindholm Høje, som har 
været besøgt af hhv. 10.888 og 20.706 gæster i 2018, hvorved 
museets samlede besøgstal lander på 145.055.
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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, Beckett
-Fonden, Cirkushusets Støtteforening, C.S. Strøybergs fond til 
bevarelse af Jens Bangs Stenhus, Den Hielmstierne Rosencrone-
ske Stiftelse, Elisabeth Munksgaard Fonden, Landsdommer V. 
Gieses Legat, Lillian og Dan Finks Fond, Louis-Hansens Fond, 
Kulturministeriets Forskningsudvalg, Mariagerfjord Kommune, 
Nordea-fonden, Rebild Kommune, Region Nordjylland, Slots- 
og Kulturstyrelsen, VELUX FONDEN og de forskellige for-
eninger med samlet over 3.000 medlemmer, som er tilknyttet 
Nordjyllands Historiske Museum. Hertil skal en særlig tak gå 
til museets sponsorer, hvis logoer naturligvis er at finde i årbogen.
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