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I løbet af 2019 besøgte i alt 162.842 personer et af udstillings-
stederne under Nordjyllands Historiske Museum, hvilket er en 
fremgang på 17.787 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 
Kulturstyrelsens retningslinjer er begyndt også at tælle de perso-
ner, som benytter sig af de fortidsminder og arealer, som museet 
bruger i sin formidling. Alene 15.263 gæster stammer således fra 
åbne udgravninger, hvor den meget spændende udgravning på 
Budolfi Plads, Algade og Vaarst trak over 11.000 besøgende hen 
over sommeren. Antallet af besøgende på museets udstillings-
steder, holder med mindre lokale udsving niveauet fra 2018. 

I Aalborg Kommune fordelte de besøgende sig i 2019 (2018) 
med 19.425 (22.656) på Aalborg Historiske Museum, 429 (504) 
i Apotekersamlingen, 11.606 (9.844) i Gråbrødrekloster Museet, 
4800 (3.526) på Hals Museum og 25.335 (28.786) på Lindholm 
Høje Museet.

I Rebild Kommune blev Boldrup Museum i 2019 (2018) 
besøgt af 9.788 (5.822), mens 1.293 (1.787) kom i den endnu 
ikke åbnede koldkrigsbunker REGAN Vest. 

Gæsterne på museerne i Mariagerfjord Kommune fordelte 
sig i 2019 (2018) med 3.903 (4.692) på Cirkusmuseet, 928 
(594) på Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling, 
980 (1.442) på Havnø Mølle, 1.827 (1.751) på Hobro Muse-
um, 1.124 (1.096) på Lystfartøjsmuset, 3.323 (1.983) på Ma-
riager Museum samt 31.336 (28.978) på Vikingecenter Fyrkat 
og Fyrkat Møllegård.
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Desuden varetager Nordjyllands Historiske Museum formid-
lingen på Hals Skanse og Lindholm Høje, som i 2019 (2018) har 
været besøgt af hhv. 6.501 (10.888) og 21.471 (20.706) gæster.

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, Augu-
stinus Fonden, Beckett-Fonden, Cirkushusets Støtteforening, 
C.S. Strøybergs fond til Bevarelse af Jens Bangs Stenhus, Dron-
ning Margrethes og Prins Henriks Fond, Elisabeth Munksgaard 
Fond, Lillian og Dan Finks Fond, Folketinget, Jutlander Bank, 
Louis-Hansens Fond, Kulturministeriets Forskningsudvalg, Ma-
riagerfjord Kommune, Nordea-fonden, Realdania, Rebild Kom-
mune, Region Nordjylland, Slots- og Kulturstyrelsen, Spar Nord 
Fonden, VELUX FONDEN, og de forskellige foreninger med 
samlet over 3.000 medlemmer, som er tilknyttet Nordjyllands 
Historiske Museum. Hertil skal en særlig tak gå til museets spon-
sorer, hvis logoer naturligvis er at finde i årbogen.
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