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I løbet af 2020 besøgte i alt 202.208 personer et af udstillings-
stederne under Nordjyllands Historiske Museum, hvilket er en 
fremgang i besøgstallet på 39.366 gæster i forhold til 2019. Stig-
ningen skal dog 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 udendørs fortidsminder og arealer, 
som museet bruger i sin formidling. 117.697 gæster ud af det 
samlede besøgstal har derfor ikke været ”indenfor på museet”, 
men alene besøgt eksempelvis Lindholm Høje-gravpladsen, om-
rådet hvor vikingeborgen Fyrkat lå, fæstningsværket Hals Skanse, 
en arkæologisk udgravning eller været forbi en af de mange små 
pop-up udstillinger i museets udstillingscontainer. 

Museets ambitioner om flere besøgende i 2020 i forhold til 
tidligere år og en fortsat vækst i antallet af byvandringer fik med 
nedlukningen i foråret et gevaldigt covid-19 skud for boven. 
Herfra blev det nu blot et spørgsmål om at komme igennem 
2020 med mindst muligt tab og færrest mulige afskedigelser 
af medarbejdere. Det blev vurderet, at museet stod til at miste 
2-2,5 mio. kr. i indtægter på entré og butikker. Så galt gik det 
dog heldigvis ikke. I 2020 var der budgetteret med entréindtæg-
ter på 2.120.000 kr. og salgsindtægter på 1.863.000 kr. Da året 
var omme, var de tilsvarende regnskabstal hhv. 1.806.890 kr. og 
1.267.386 kr., svarende til et samlet tab på 908.724 kr. Entré-
indtægterne blev godt hjulpet på vej af den statslige hjælpepakke, 
der i sommerferien gav besøgende på alle landets museer en rabat 
på 50 procent på entréen. I alt fik museet i den sammenhæng 



6

refunderet 488.175 kr. Det har dog indtil nu været den eneste af 
statens hjælpepakker, som museet har kunnet gøre brug af. 

Vilkårene for såvel ledergruppens som personalets arbejde har 
ikke været optimale i 2020. Meget hurtigt efter nedlukningen 
besluttede ledergruppen at reducere medarbejderstaben med én 
og yderligere at reducere fem ansattes timetal svarende til en ar-
bejdsdag pr. uge for hver af de fem. Der skal samtidig lyde en stor 
tak til museets medarbejdere, der bød ind og trak læsset, så snart 
det blev muligt at genåbne. Derfor blev yderligere reduktioner i 
medarbejderstaben i løbet af året heldigvis ikke nødvendige, og 
museet kunne lande et ordinært regnskab med et underskud på 
kun 61.181 kr. Man kan derfor konkludere, at det på trods af 
de i økonomisk henseende meget store udfordringer lykkedes at 
komme ud af 2020 med skindet på næsen.

I Aalborg Kommune fordelte de besøgende sig i 2020 (2019) 
med 18.722 (19.425) på Aalborg Historiske Museum, 202 (429) 
i Apotekersamlingen, 9.198 (11.606) i Gråbrødrekloster Museet, 
5.486 (4800) på Hals Museum og 15.826 (25.335) på Lindholm 
Høje Museet. 

I Rebild Kommune blev Boldrup Museum i 2020 (2019) be-
søgt af 14.052 (9.788), mens 398 (1.293) besøgte den endnu 
ikke åbnede koldkrigsbunker REGAN Vest.

Gæsterne på museerne i Mariagerfjord Kommune fordelte sig 
i 2020 (2019) med 1.282 (4.692) på Cirkusmuseet, 372 (928) 
på Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling, 0 (980) på 
Havnø Mølle, 2.386 (1.827) på Hobro Museum, 909 (1.124) 
på Lystfartøjsmuset, 1.428 (3.323) på Mariager Museum samt 
33.978 (31.336) på Vikingecenter Fyrkat og Fyrkat Møllegård. 

Som en konsekvens af Slots- og Kulturstyrelsens kvalitets-
vurdering af Nordjyllands Historiske Museum i 2018 blev 
Mariager Museum ved årsskiftet 2020/2021 udskilt. Der blev 
indgået fremadrettede aftaler med Mariager Museumsforening 
om, hvilke genstande i udstillingerne som stadig tilhører Nord-
jyllands Historiske Museum. I forbindelse hermed blev det 
også aftalt, at Nordjyllands Historiske Museum yder foreningen 
hjælp til overvågning og let konservering af udvalgte genstande. 
Aftalen konfirmeredes af Mariagerfjord Kommune, som følge 
heraf også sanktionerede, at Nordjyllands Historiske Museums 
tilskud årligt beskæres med 80.000 kr., som kommunen i stedet 
sender til museumsforeningen.

For at kunne opretholde sin forsknings- og formidlingsindsats 
er Nordjyllands Historiske Museum afhængig af velvillighed fra 
private fonde og offentlige instanser. Museet vil gerne benytte 
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lejligheden til at takke: Aalborg Kommune, Augustinus Fonden, 
Cirkushusets Støtteforening, Apoteker C.S. Strøybergs fond til 
Bevarelse af Jens Bangs Stenhus, Elisabeth Munksgaard Fonden, 
Folketinget, Jutlander Bank, Mariagerfjord Kommune, Nordea-
fonden, Realdania, Rebild Kommune, Region Nordjylland, 
Slots- og Kulturstyrelsen, Spar Nord Fonden, Velux Fonden, 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og de forskellige forenin-
ger med samlet omtrent 3.000 medlemmer, som er tilknyttet 
Nordjyllands Historiske Museum. 

En særlig tak skal gå til museets sponsorer: Basis-Tryk & Skil-
te, Nordjyske Medier, AV Center, Pølsedrengene, Visit Aalborg – 
og til REGAN Vests sponsorer: Ambercon, Spar Nord Støvring, 
Uggerly Installation, Dansk Kassesystem, Comwell Rebild Bak-
ker, Farrowtech, COWI og AART. 

Lars Christian Nørbach
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