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Udstillinger, undersøgelser, 
arrangementer og aktiviteter
Aalborg Historiske Museum
2008 har budt på en bred vifte af aktiviteter på Aalborg Historiske 
Museum.
 I april havde museet således besøg af håndbrygger Martin Rant-
zau fra ”Haandbryggeriet”. Han kunne give de fremmødte ølen-
tusiaster gode råd om, hvordan man selv brygger øl. Hertil var der 
smagsprøver på hans eget bryg, og der var stillet en stor mængde 
prøver frem på de forskellige malttyper, der blev brugt til øllet.
 I foråret blev der for tredje gang holdt Bogmesse med og om 
lokalhistorisk litteratur. Der var masser af lokalhistoriske bøger at 
studere, og bl.a. Bjarne Wagner-Augustenborg, forfatter til ”Mikkel-
sens Undergang”, holdt foredrag om profet Mikkelsen, der spåede 
jordens undergang to gange i marts 1943 og tilbød at frelse folk via 
M/S Arken, der lå til kaj ved Aalborg.
 Søndag 1. juni 2008 blev Historiens Dag afholdt for fjerde og 
sidste gang. Kulturarvsstyrelsen koordinerede Historiens Dag, og 
formålet med dagen var at formidle kulturarven i landskabet og 
i byrummet med særlig fokus på børn og deres voksne. Fokus var 
rettet mod, at børnenes historiske bevidsthed blev styrket gennem 
oplevelser og fortællinger, som knyttede sig til kulturarven i Dan-
mark. I Aalborg blev Historiens Dag planlagt sammen med Aalborg 
Stadsarkiv og Det nordjyske Landsbibliotek og med hjælp fra rigtig 
mange andre. I Aalborg bevægede vi os rundt mellem mange forskel-
lige tidsaldre – lige fra renæssancen på det gamle Aalborg Slot til den 
moderne tid i det splinternye Utzon Center, der først åbnede få dage 
før. Man kunne møde personer fra helt forskellige tider, og der blev 
masser af mulighed for at lege, da først H.C. Andersen, der også har 
boet på Aalborg Slot, havde budt velkommen. Man kunne alliere sig 
med Skipper Clement eller Grev Rantzau i et rollespil med rolle-
spilsforeningen TROA, eller man kunne gå på opdagelse i de mange 
stande med historiske foreninger og institutioner, lege gamle lege 
med Idrætspædagogerne, se middelalderkampshow og Shakespeare-
skuespil og besøge det nye Utzon Center. De ca. 1600 gæster kunne 
udruste sig med et Historiens Dag-stempelkort og gå rundt til alle 
aktører. Hvert sted fik man et stempel og en hønsering. Historiens 
Dag var et tilløbsstykke, og slotsgården dannede en fantastisk ramme 
om arrangementet.
 Den første mandag i skolernes sommerferie tog 29 børn, en 
håndfuld frivillige og et par medarbejdere fra Aalborg Historiske 
Museum på udflugt til Fyrkat. Det var første gang, museet arran-
gerede en udflugt, specielt for børn, og pladserne blev hurtigt fyldt 
op. På Fyrkat Vikingecenter blev der lavet mad over bål, støbt thors-

Søndag den 1. juni 2008 kl. 11-15

FART – FORTID – FREMTID
Zap i tiden
på Aalborg Slot
og Utzon Center
For børn og voxne!

Gratis adgang!
Arrangeret af Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv, Aal-
borg Bibliotekerne, Teknik- & Miljøforvaltningen og UCN Idrætspæ-
dagog i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen
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hamre af tin og leget vikingestyrkelege. Inden selskabet returnerede 
til Aalborg gik turen ud til vikingeborgen, hvor museumsinspektør 
Stig Møller berettede. Det var trætte og glade børn, der tog toget 
hjem igen.
 Aalborg Historiske Museum deltog som sædvanligt fredag før 
skolernes efterårsferie i Kulturnatten. Denne gang blev der afholdt 
en ”Hvad er det-konkurrence” i bedste Piet van Deurs-stil, hvor del-
tagerne skulle gætte: hvad en række udstillede genstande var, hvornår 
de var fra eller, hvad de blev brugt til. Det var en stor udfordring for 
de mange dygtige deltagere, og kun et par enkelte havde næsten alle 
svar rigtige. Gårdsangertrioen Langerakket underholdt imens.
 Sidst i november holdt museet julestue med gratis adgang, smags-
prøver og aktiviteter. Nordjyllands Kunstmuseum havde gavmildt 
doneret en stor stak plakater, som mange flittige hænder foldede til 
æsker. Museumsinspektør Inger Bladt fortalte om tro og overtro i 
juletiden i Aalborgstuen, der i dagens anledning var oplyst med le-
vende lys.
 Nordjyllands Historiske Museums børneklub, Hugin og Munin-
klubben, kunne i december 2008 fejre 1-årsjubilæum med en med-
lemsskare på 43 børn i alderen 6 til 12 år. Klubben har været et til-
løbsstykke, og arrangementerne har været fyldt godt op.
 Årets første arrangement var lørdag den 2. februar, hvor vi fejrede 
kyndelmisse med besøg i Gråbrødrekloster Museet, hvor der blev 
tændt levende lys og fortalt gruopvækkende historier om martyrer. 
Derefter var der spisning af pandekager og flæsk på Aalborg Histo-
riske Museum og til sidst tøndeslagning i baggården.
 I april blev der holdt jernalderdag i Lindholm Høje Museets 
splinternye formidlingsrum. Hugin og Munin-klubbens medlemmer 
fik udleveret røde T-shirts med logo, og så gik man ellers i gang med 
bueskydning, vikingespil, madlavning med korn og urter og fremstil-
ling af runestave. Dagen sluttede med, at man i samlet flok gik ned 
til det nærliggende vandhul og ofrede til mosens guder. 3. september 
var der nogle medlemmer, der mødte op og vinkede til Dronningen, 
da hun ankom til indvielsen af det nye museum. I oktober blev det 
børneklubbens tur til at ”indvi” Lindholm Høje museet med en sær-
lig børnerundvisning efterfulgt af aftensmad i cafeen.
 Årets sidste arrangement var julehygge på Aalborg Historiske 
Museum. Aalborg Stadsarkiv var på besøg med kopier af gamle bil-
leder, der blev lavet om til julepynt og julekort. Der blev også støbt 
tinsoldater. Efter risengrød med mandel i blev der leget gamle jule-
lege som Blindebuk og Effen eller Ueffen.

Gråbrødrekloster Museet
Årets arrangementer blev indledt af de to studenterpræster ved Aal-
borg Universitet, Christen Staghøj Sinding og Ib Skotte Henriksen, 
som den 26. marts afholdt en klosterandagt i museet inspireret af den 
katolske messe. Andagten, hvori 34 personer deltog, blev på smuk-
keste vis ledsaget af cellospil og sang.
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 Den 17. maj 2008 blev Den Europæiske Museumsnat afholdt for 
fjerde år i træk, og for første gang deltog Gråbrødrekloster Museet. 
Det skete med rundvisninger i udstillingen og middelalderlig kirke-
musik fremført af et lille, kutteklædt kor.
 Endelig inviterede museet i samarbejde med Søgårds Bryghus 
den 7. december til (jule)øl-smagning. En del gæster fandt vej fra 
den fortravlede Algade ned til de rolige, historiske omgivelser i kæl-
deren, hvor de nød det kølige, friske øl.

Lindholm Høje Museet, sæsonen 2008
Trods et hektisk år med opbygning af Lindholm Høje Museets nye 
udstilling og forandring af den eksisterende lykkedes det at afvikle 
årets mange arrangementer med et endda meget fint deltagerantal. 
Selve opbygningen af udstillingerne blev fulgt med stor interesse af 
de besøgende, der glædede sig til åbningen.
 Årets kultur- og naturture ”På sporet af vikingetiden” og ”På kan-
ten af Lille Vildmose” var i år tilmeldt Klub Nordjyskes medlems-
ordning, og disse busture blev meget hurtigt overtegnet. ”På kanten 
af Lille Vildmose” indgår i et landsdækkende arrangement, ”Geolo-
giens dage”, der koordineres af Danmarks Geologiske Undersøgel-
ser GEUS og afvikles hvert andet år. Efterårets arrangementer nød i 
særdeleshed godt af, at museet kunne fremvise den nye udstilling og 
hele efteråret har der været en lind strøm af besøgende der ønskede 
at blive vist rundt i ”Limfjordslandet” både i og udenfor museets åb-
ningstid. I forbindelse med åbningen af den nye udstilling blev det 
besluttet, at udvide museets åbningstid således, at der i sommersæso-
nen fra 1. april til 31. oktober er åbent kl. 10 til 17 alle ugens dage og 
i vintersæsonen kl. 10 til 16 alle ugens dage bortset fra mandag. Den 
forøgede åbningstid har især stor betydning for skolerne i Region 
Nordjylland, og der mærkes allerede en stigning i skolebesøgene og 
brugen af skoletjenesten.

Hals Museum
I 2008 gennemførtes på Det kongelige Bibliotek, takket være en be-
villing fra Kulturarvsstyrelsen, en scanning af Hals Museum, papirre-
gistreringsark til Regin. Efterfølgende er arbejdet med at kontrollere 
scanningerne og anføre supplerende oplysninger i de enkelte sager 
påbegyndt. Publicering påbegyndes 2009, hvor kontrol- og supple-
ringsarbejdet ligeledes forventes færdiggjort.
 I 2007 etableredes Ulsted Møllelaug, som i 2008 har udført et 
stort og engageret arbejdet i og omkring Ulsted Mølle. Det gælder 
såvel de mange og tunge praktiske opgaver, der knytter sig til møllen, 
som det forhold, at møllelauget udgør et levende og aktivt miljø til 
uvurderlig fordel for både mølle og museum.
 Delvist i sammenhæng med museets arbejde med Nordjylland 
under Englandskrigen, blev museet i 2007 involveret i arbejdet med 
rekonstruktion af Hou Batteri. Dette arbejde blev ført til ende i som-
meren 2008, hvor den nye rekonstruktion af batteriet, udført efter 
tegninger i Rigsarkivet, med nystøbte kanoner blev indviet. 

Lindholm Høje Museet 
besøges hvert år af over 
30.000 gæster, og den 15. 
april 2008 var en af disse 
den amerikanske ambas-
sadør i Danmark James P. 
Cain. Han kom cyklende 
til Lindholm Høje, der var 
et af stoppene på ambas-
sadørens ”ReDiscovery 
Tour 2007 - 2008” rundt 
i Danmark. De omtrent 
100 indbudte gæster nød 
alle et par timer i højt 
solskin sammen med den 
meget engagerede og ven-
lige ambassadør.
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 Takket være støtte fra Aalborg Kommunes Landdistriktspulje, 
som har gjort renoveringen af Hals Skanse til et såkaldt ”fyrtårnspro-
jekt,” blev det i 2008 muligt at iværksætte et forprojekt til renovering 
af Hals Skanse, ved arkitekt Erik Iversen i samarbejde med personale 
ved Nordjyllands Historiske Museum. Forprojektet vil være ført til 
ende i juni 2009.

Hadsund Egns Museum
Arkivar Erik Laursen har i 2008 arbejdet med to projekter, dels en 
undersøgelse af Glerup fattiggårds historie og det klientel, der boede 
her, dels en undersøgelse opstået på baggrund af en forespørgsel til 
museet om modstandsmanden og kommunisten Vilhelm Justesen.
 Museumsinspektør Lise Andersen har arbejdet med en under-
søgelse af det mindre valsemølleri i Danmark, med særlig henblik 
på Nr. Tranders Valsemølles historie. I forbindelse med undersøgel-
sen er hjemtaget en del effekter. Publiceret på Museernes Samlinger: 
http://www.kulturarv.dk/mussam/ samt i rapportform. 
 Museumsinspektør Lise Andersen har – bistået af museumsas-
sistent Nanna Klint – stået for indsamling af sange til og redigering 
af sangbogen ”Fjorden synger… Viser og sange fra Mariagerfjord 
Kommune”, der blev udgivet af Kulturelt Samråd for Mariagerfjord 
Kommune i anledning af sangens år.
 Museumsinspektør Lise Andersen har deltaget som konsulent i 
en arbejdsgruppe nedsat af Aalborg Kommune, der planlægger etab-
lering af faunapassage, oprensning af mølledam og restaurering af 
Huul Mølle i forbindelse med projekt ”Natur og Kultursti Vokslev”. 
Museumsinspektør Lise Andersen var oplægsholder ved en mini-
konference om ”vandmøller i planlægningen” arrangeret af Syddjurs 
Kommune den 20. februar 2008. Desuden deltog hun den 25. og 26. 
oktober i The International Molinological Societys årsmøde i Frank-
furt.
 I løbet af året er Hadsund Egns Museums registreringer kon-
verteret fra Arkibas til Regin. Det omfattende arbejde med korrek-
tur forestås af Joan Laursen og Erik Laursen, der i samarbejde med 
samlingsinspektør Bodil Frandsen udarbejder nye retningslinjer for 
registrering.
 På Hadsund Egns Museum er der i det forgangne år afholdt en 
række arrangementer, som der er skabt tradition for: Fastelavnsfe-
sten med tøndeslagning afholdtes den 3. marts, Dansk Mølledag på 
Havnø Mølle den 15. juni, Fjordens dag på Hadsund fiskerihavn den 
14. september, Høstfesten på Havnø Mølle den 21. september og 
julearrangementerne i november/december. Julemarkedet til fordel 
for Havnø Mølles bevaring den 29. november blev afholdt i det telt, 
som foreningen ”Havnø Mølles Venner” havde foræret museet penge 
til at anskaffe, og som blev indviet under høstfesten. 

Fra Hvalgabet i Hals.
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Økonomi og medarbejdere
I 2008 var der beskæftiget 90 personer ved Nordjyllands Historiske 
Museum, der omregnet til fuldtidsstillinger svarer til 42.
 Museets bestyrelse bestod ultimo 2008 af: Formand Per Svens-
son, næstformand Anthon Guldberg Poulsen, bestyrelsesmedlem 
Knud Knudsen, bestyrelsesmedlem Birgit Flemming Larsen, besty-
relsesmedlem Dorthe Wallin, bestyrelsesmedlem Nils Bork, medar-
bejderrepræsentant Morten Pedersen, medarbejderrepræsentant Per 
Thorling Hadsund, repræsentant for Aalborg Kommune Lis Vester-
gaard, repræsentant for Aalborg Kommune Kjeld Kjærgaard Jensen, 
repræsentant for Mariagerfjord Kommune Ronny Thomsen. Muse-
ets daglige ledelse varetages af museumsdirektør, ph.d. Lars Chri-
stian Nørbach.
 Nordjyllands Historiske Museum havde i 2008 udgifter på 
27.469.406 kr. og indtægter på 27.326.757 kr. Merforbruget skyldes 
hovedsageligt det store udstillingsarbejde på Lindholm Høje Mu-
seet. 

Nøgletal:
Aalborg Kommune 9.303.579 kr.
Mariagerfjord Kommune 663.000 kr.
Staten 2.824.928 kr.
Entré og salgsindtægter 2.298.360 kr.
Fonde og arkæologi 11.099.355 kr.
Indtægtsdækket virksomhed 1.137.535 kr.
Indtægter i alt 27.326.757 kr.


