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Udvidelsen af Lindholm 
Høje Museet
Af Lars Christian Nørbach

Efter en periode på omtrent fem år, hvor der blev rejst midler og 
bygget, stod udvidelsen af Lindholm Høje Museet færdigt den 3. 
september 2008, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 
indviede museet. Men før vi hører nærmere om denne dag, må vi 
vide lidt om baggrunden for Lindholm Høje Museet.
 Det hele tog sin begyndelse for næsten 150 år siden, da Aalborg 
Historiske Museum blev stiftet. På museet i Algade, hvis første del 
er opført i 1879, stod indtil for få år siden skiftende udstillinger om 
egnens oldtid. I begyndelsen var museet indrettet som ethvert an-
det museum i provinsen med arkæologi, historisk tid og kunst under 
samme tag, og fra museets første tid fyldte arkæologien meget såvel 
i protokollerne som i det daglige arbejde. Men da der ikke var ansat 
arkæologfagligt personale ved museet i de første år, måtte danselæ-
rerinde Augusta Zangenberg korrespondere med Nationalmuseet, da 
hun i slutningen af 1800-tallet gjorde en utrættelig indsats for at 
bevare Lindholm Høje for eftertiden. 
 Mere end 50 år senere gjorde et samarbejde mellem Nationalmu-
seet og Aalborg Historiske Museum det muligt at udgrave Lindholm 
Høje - en udgravning, der skulle vise sig at blive en af de væsentligste 
i museets lange historie. Som vi ved, udgravedes en gravplads, der i 
tid strakte sig fra 400-tallet til 1000-tallet, samt flere faser af bebyg-
gelse og agre fra rundt regnet 1000-tallet. Ikke så snart var spaden sat 
i jorden, førend fagfællers og publikums interesse var vakt, og Lind-
holm Høje blev et yndet mål for såvel studieture som søndagsudflug-
ter – og med tiden opstod naturligt nok et stadig større ønske om at 
etablere et passende udstillingssted for det epokegørende materiale 
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fra Lindholm Høje. I anledning af virksomhedens 100 års jubilæum 
donerede Aalborg Portland A/S i 1989 den første museumsbygning 
på Lindholm Høje til Aalborg by. Museet, der var tegnet af Arkitekt, 
MAA, Lars Fich og udstillingen af Arkitekt, MAA, Lars Haastrup, 
står i dag som en smuk repræsentant for periodens bygnings- og ud-
stillingsarkitektur.
 Da museet i 2002 planlagde rammerne for de udstillinger, der 
skulle præsentere det enestående arkæologiske materiale, som Aal-
borg Historiske Museum råder over, så stod det hurtigt klart, at man 
i det gamle museum i Algade ikke rådede over den fornødne plads til 
både at udstille den forhistoriske arkæologi og byens historie under 
samme tag. Der måtte tænkes nyt, og valget faldt derfor naturligt på 
en udvidelse af Lindholm Høje Museet. Eftersom det var mindre 
end 20 år siden det gamle Lindholm Høje Museum blev bygget, 
så var det naturligt igen at vælge samme arkitekter, som lavede det 
første museum. Hermed blev der sikret et godt samspil mellem det 
gamle og ny museum. Som rådgiver for de ingeniørfaglige forhold 
valgtes Korsbæk & Partnere, som museet også havde et godt samar-
bejde med.
 Da projektet om udvidelsen af museet begyndte at tage form, var 
det naturligt også her at gå til Aalborg Portland og spørge, om man 
ville støtte igen. Heldigvis svarede man bekræftende herpå. Men da 
den nye bygning på 1.000 m² rundt regnet kostede 16,5 mio. kr. og 
udstillingen 8,5 mio. kr., så måtte andre bidragsydere træde til med 
midler. Uden Aalborg Kommunes væsentlige støtte på knap halv-
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delen af hele beløbet var det aldrig blevet realiseret, men tilsagn om 
midler i projekts tidligste fase fra EU, det tidligere Nordjyllands Amt 
og Lindholm Høje Vikingefond gjorde, at projektet kom godt fra 
land. I en senere fase af ansøgningsrunden trådte Kulturministeriet, 
Lokale og Anlægsfonden, Spar Nord Fonden og Det Obelske Fami-
liefond til med midler, så projektet kunne gennemføres fuldt ud. Der 
skal rettes en varm tak til dem alle for den velvillige støtte. 
 I de nye rammer ønskede museet 4 elementer implementeret: Et 
amfiteatralsk auditorium, Aalborg Portland Salen - et aktivitetsrum 
kaldet Ildmagerens Værksted, hvor bl.a. skolebørn har mulighed for 
at få viden om oldtidens håndværk på en så at sige praktisk facon - 
en 3D-animeret installation, hvor man kan tage en virtuel sejlads i 
vikingeskib over Limfjorden. Et arbejde firmaet Edvantage Group 
har stået for – sidst men ikke mindst ønskede man et udstillingsrum 
til præsentation af de mange væsentlige fund fra Limfjordsegnens 
oldtid. 
 Medio 2007 stod selve bygningen færdig, og Aalborg Portland 
Salen kunne tages i brug. I foråret 2008 var Ildmagerens Værksted 
udstyret med diverse rekvisitter som ildsted og træskærerværksted, så 
også dette rum kunne anvendes - og fra 3. september kunne udstil-
lingerne tages i brug. At arbejdet med planlægning og rejsning af sel-
ve bygningen er omfattende, forstår de fleste, men at arbejdet med en 
udstilling er måske lige så omfattende, er ukendt for mange. Alt ned 
til den mindste detalje skal tegnes og tilrettelægges, inden genstan-
dene kan lægges i montren. Arbejdet med udstillingen var underlagt 
en meget stram tidsplan, og museets egne folk lagde mange gode 
kræfter i arbejdet, så man kunne blive færdige til tiden, og resultatet 
oversteg langt det, som de økonomiske og tidsmæssige rammer lagde 
op til.
 Af de mange betydningsfulde fund, som museet besidder, har det 
været vanskeligt at begrænse sig til det, som udstillingen kunne rum-
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me, og et par af overvejelserne bag skal blot nævnes her. Generelt er 
udstillingens tema Oldtiden i Limfjordslandet, og det er hensigten, 
at den skal supplere den gamle udstilling om Lindholm Høje, så man 
på et og samme sted kan tilegne sig et indtryk af arkæologien i vores 
landsdel. Indgangsvinklen til udvælgelsen af de fund, som skulle med 
i udstillingen, var ikke kronologisk eller på anden måde belagt med 
krav om repræsentativitet – fokus var ene og alene rettet mod det, 
man kan kalde de gode fund, som i sig selv indeholder en fortælling, 
og som på den vis kan siges at være væsentlige for vores forståelse af 
egnens oldtid. På trods af denne utraditionelle tilgang til materialet, 
så viste det sig, at alle oldtidens perioder var repræsenterede med 
fund. 
 I udstillingen fremvises en lang række arkæologiske fund som 
ikke blot beretter om Limfjordsegnens oldtid, men tillige er væsent-
lige i såvel dansk som skandinavisk arkæologisk kontekst. Man har 
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således mulighed for bl.a. at stifte bekendtskab med flintminedrift 
fra stenalderen, moseofre fra bronzealderen, en nedbrændt gård fra 
jernalderen og vikingetidens handelsplads ved Sebbersund. 
 Fælles for en lang række af de udstillede fund er deres relation til 
Limfjorden eller det, vi kalder Limfjordslandet. Limfjorden har til 
alle tider præget egnen, som enten transportvej eller spisekammer. 
Den er varieret i sin statur - sejler man blot få sømil på den, kan den 
arte sig som en flod, en sø eller et hav. Selvom den nok har mistet 
noget af sin betydning i dag, så er den nu som tidligere væsentlig som 
transportvej og noget, man skal forholde sig til, når man skal rundt i 
landsdelen.
 Er der noget specielt eller egent ved Limfjordslandet og oldtiden 
her – nej måske ikke umiddelbart. Det, der kunne berettes om vores 
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egn, kan lige vel siges om andre egne af Danmark eller i det mindste 
store dele af Jylland. Måske bortset fra det enkle faktum, at det er 
os, der bebor landet i dag – vi udgør forskellen. Vores formidling af 
forhistorien og den fascination af den gode fortælling i historien og 
landskabet, som vi bringer videre, gør forskellen. Formidlingen af den 
arkæologiske videnskab til den brede offentlighed, den interesserede 
borger eller vore fagfæller er væsentlig. Her udgør vi som formidlere 
forskellen, og som museumsloven er udformet i dag med bygher-
rebetalte udgravninger, hviler der et voksende ansvar på museernes 
skuldre med at formidle de mange spændende udgravningsresultater. 
Men det er en vanskelig opgave at formidle, en opgave, som fortjener 
museernes bedste intentioner og største opmærksomhed. Man ser i 
disse år intentionerne udfoldet ved nyopstillingen af Danmarks Old-
tid på Nationalmuseet, planerne for det ny museum på Moesgård og 
på Lindholm Høje Museet. 
 I mange år har vi glædet os rigtig meget til at kunne præsentere 
vores samling i nye og tidssvarende rammer. Vi håber publikum vil 
modtage bygning og udstilling godt, og at man i årene fremover får 
udbytte og fornøjelse af de nye faciliteter på Lindholm Høje Mu-
seet.


