
Hvor stammer jeg fra og hvordan finder jeg tilbage til min oldemors oldefar?
Det kan du måske finde på nettet. HistorieAalborgs personale og erfarne slægts-
forskere fra Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen er parat til at hjælpe dig.
Medbring gerne din egen pc. HistorieAalborg, Arkivstræde 1, Aalborg.

S l æ g t s f o r s k n i n g
                               w o r k s h o p s  fo r  b e g y n d e r e

AUGUST
Byvandring i middelalderbyen 
Aalborg
22. august, kl. 18.30 - 20.00
Tag med på guidet en tur gennem mid-
delalderbyen fra Vesterport til Øster-
port. Vi skal bl.a. høre om Budolfi Kirke,
Helligåndsklosteret, Rådhuset, Gammel
Torv, Østeraa, Algade, Gråbrødrekloste-
ret, Aalborghus og Vor Frue Kirke.
Tilmelding og pris se www.nordmus.dk.
Arrangør: Nordjyllands Historiske
Museum.
Mødested: Gråbrødrekloster Museet,
Algade 19, elevatortårnet ved Salling.

Byvandring i Det glade Aalborg
28. august, kl. 19.00 - 20.30
Hvor lå Café Blodkoppen og hvor lå Aal-
borgs første diskotek? Hvorfor var hals-
hugninger en offentlig forlystelse og
hvem var ”Onkel Tom”? Få svarene i lø-
bet af denne spændende tur om byens
rige forlystelsesliv, som det var engang.
Tilmelding og pris se www.nordmus.dk.
Arrangør: Nordjyllands Historiske
Museum.
Mødested: Aalborg Historiske Mu-
seum, Algade 48, Aalborg.

150 år med tog til Aalborg 
- #jernbaneiaalborgi150år
29. august, kl. 17.00 - 18.30
I september er det 150 år siden, at Aal-
borg i 1869 blev forbundet med resten
af Danmark med jernbane. Det markerer
Aalborg Stadsarkiv med en Instawalk fra
Aalborg Banegård og ud over det gamle
godsbaneterræn. Arkivar Bente Jensen
og arkivassistent Morten Byvald Peder-
sen fortæller om jernbanehistorie ud fra
spor i landskabet. Instafotos vil indgå i
fejringen af jubilæet i september.
Gratis adgang. Tilmelding på 9931 4234
eller historieaalborg@aalborg.dk.
Arrangør: HistorieAalborg.
Mødested: Hovedindgangen,
Aalborg Banegård.

SEPTEMBER
I Eriks fodspor - Byvandring
5. september kl. 10.00 - 12.00
Vi følger Erik, hovedpersonen i Malene
Ravns roman ’I dine øjne’, når vi går en
tur rundt i Aalborg og taler om stederne,
der har haft betydning for Eriks barn-
dom og ungdom. Det er ikke et krav, at
du har læst bogen inden turen.
Tilmelding: www.aalborgbibliotekerne.dk.
Arrangør: Aalborg Bibliotekerne.
Mødested: Hovedbiblioteket,
Rendsburggade 2, Aalborg.

Slægtsforskning
5. september, kl. 15.00 - 17.00
Workshop for begyndere.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

DAC Arkitekturløb Aalborg
8. september, kl. 9.00 - 14.00
I år deltager Aalborg Stadsarkiv som lo-
cation i årets Arkitekturløb. Løb igennem 
Stadsarkivets bygning og mange andre 
spændende bygninger og se Aalborg på 
en ny måde.
Arrangører: Dansk Arkitektur Center, 
Utzon Center, DGI Nordjylland og 
Aalborg Events.
Læs mere og tilmeld dig på www.dac.dk.
Mødested: Utzon Center,
Slotspladsen 4, Aalborg.

Faderskabssager og skilsmisser
10. september, kl. 19.00 - 21.00
Slægtsforsker Sven-Erik Christiansen
fortæller om problemerne i slægtsforsk-
ning med at identificere fædrene til børn
født uden for ægteskab. Hør også om
de historiske betingelser og vilkår for at
opnå skilsmisse mellem ægtefolk.
Tilmelding og pris se www.fuaalborg.dk.
Arrangører: Danske Slægtsforskere,
Aalborg og Folkeuniversitet i Aalborg.
Aalborg Universitet, Strandvejen 19
(over gården), Aud. 7, Aalborg.

Gå på vandet med 
Aalborg Stadsarkiv 
- Bæredygtighedsfestivalen 2019
11. september kl. 17.00 - 18.30 og
12. september kl. 17.00 - 18.30
Temaet er vand, infrastruktur og hygiej-
ne gennem tiden på disse guidede ture
i Aalborgs Centrum med arkivar Bente
Jensen, Aalborg Stadsarkiv. Gennem hi-
storien var vandkvaliteten et problem i
Aalborg. Det kulminerede med kolera-
epidemien i 1853, hvorefter der begynd-
te et stort arbejde for at få bedre vand-
kvalitet og med at overdække åerne i
det indre Aalborg. I dag åbner vi igen
åerne op for bl.a. at sikre vandafløb og
rekreative byrum.
Gratis adgang. Tilmelding på 9931 4234
eller historieaalborg@aalborg.dk.
Arrangør: HistorieAalborg.
Mødested: HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

Jernbanen kommer til Aalborg
- #jernbaneiaalborgi150år
17. september kl. 17.00 - 19.00
Museumsdirektør Steen Ousager, 
Danmarks Jernbanemuseum i Odense, 
fortæller om de første danske jernbane-
planer i midten af 1800-tallet, hvori 
Aalborg og Limfjordsegnene også ind-
gik. Der gik dog lang tid før økonomiske, 
finansielle og politiske uenigheder og 
kontroverser var overvundet, men 19. 
september 1869 blev banen til Aalborg 
fra Randers indviet. Som afslutning på 
foredraget trækkes linjen op til 1. april 
1969. Efter denne dato var det slut med 
lokalbanerne i Aalborg.
Tilmelding og pris se www.fuaalborg.dk.
Arrangør: Folkeuniversitetet i Aalborg.
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

OKTOBER 
Slægtsforskning
3. oktober, kl. 15.00 - 17.00
Workshop for begyndere.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

Introduktion til digitaliserede 
aviser
10. oktober kl. 19.00 - 21.00
På Aalborg Bibliotekerne og HistorieAal-
borg har du adgang til gamle aviser, der
er blevet digitaliseret. Ditte Trudslev, bib-
liotekar ved Aalborg Bibliotekerne, giver
dig en introduktion til aviserne samt tips
og tricks til søgning, så du selv kan kom-
me i gang med at læse i de gamle aviser.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.
Arrangør: HistorieAalborg.
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

Slægtsforskning
17. oktober, kl. 15.00 - 17.00
Workshop for begyndere.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

Den 3. Limfjordsforbindelse i 
historisk lys
21. oktober kl. 17.00 - 19.00
Limfjordsforbindelser har altid været og
er stadig et kernepunkt i Aalborgs histo-
rie. Jens Topholm, tidl. stadsarkivar i Aal-
borg, fortæller om uenigheder og dis-
kussioner om finansiering, konstruktion,
placering, styring, ansvar osv., der har
præget etableringen af alle forbindelser
fra Pontonbroen i 1865 til den forment-
lig kommende 3. Limfjordsforbindelse.
Tilmelding og pris se www.fuaalborg.dk.
Arrangør: Folkeunivesitetet i Aalborg.
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

Aalborg Lufthavns historie
28. oktober kl. 17.00 - 19.00
Efter intense, politiske forhandlinger og
lobbyarbejde samt en række indledende
tiltag i 1930erne åbnede Aalborg Luft-
havn som en kommunal lufthavn 29. maj
1938. Arkivar Bente Jensen, Aalborg
Stadsarkiv, fortæller om den indledende
fase: Fra da Aalborg vandt konkurrencen
om den første danske indenrigsrute og
videre frem i lufthavnens historien bl.a.
illustreret med filmklip.
Tilmelding og pris se www.fuaalborg.dk.
Arrangør: Folkeunivesitetet i Aalborg.
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

Slægtsforskning
31. oktober, kl. 15.00 - 17.00
Workshop for begyndere.
Gratis adgang. Ingen tilmelding..
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

Hekseafbrændinger og fantasy
- Et dyk ind i Elementprøven.
17. september 19.00 - 21.00
Vi skal nørde fantasy denne aften, hvor I
både møder fantasydebutant Julie Midt-
gaard, der fortæller om hendes debut-
roman Elementprøven, som begynder
med hekseafbrændinger i 1600-tallets
Aalborg, hører Jakob Ørnbjerg, histori-
ker, ph.d. fortælle om de rigtige hekse-
afbrændinger i Aalborg og får masser af
gode fantasy bogtips med hjem.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.
Arrangør: Aalborg Bibliotekerne.
Glashjørnet, Hovedbiblioteket,
Rendsburggade 2, Aalborg.

Klosterbyvandring
18. september, kl. 17.00 - 19.00
På denne aftenvandring vil vi, med by-
ens gader som kulisse og lidt god fanta-
si, forsøge at leve os ind i, hvordan Aal-
borgs middelalder så ud, da munkene og
nonnerne kom til byen. Vi besøger bl.a.
Gråbrødrekloster Museet tre meter un-
der Algade og Aalborg Helligåndskloster.
Byvandringen slutter ved Budolfi Kirke.
Tilmelding og pris se www.nordmus.dk.
Arrangør: Nordjyllands Historiske
Museum.
Mødested: Kayerøds Springvand ved
Vor Frue Kirke, Aalborg.

75-året for deportationen af det
danske politi
19. september, kl. 11.00
Mindehøjtidelighed i anledning af 75-
året for arrestationen og deportationen
af det danske politi til kz-lejre i Tyskland.
Se også udstillingen i forhallen på Aal-
borg Politigård - for alle interesserede.
Arrangør: Nordjyllands Politihistoriske
Selskab.
Pladsen foran Aalborg Politigård,
Jyllandsgade 27, Aalborg.

Slægtsforskning
19. september, kl. 15.00 - 17.00
Workshop for begyndere.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

Slægtsforskerdag
21. september, kl. 10.00 - 15.00
En spændende dag i slægtsforskningens 
tegn med foredrag om forskellige,
udvalgte emner.
HistorieAalborg,
Arkivstræde 1, Aalborg.

Aalborgs jernbanehistorie i 150 år. 
24. september kl. 19.00 - 21.00
Finn Madsen, stifter af hjemmesiden 
jernbaner-nordjylland.dk, fortæller den 
spændende historie om jernbanerne 
omkring Aalborg fra 1869, hvor banen 
kom til Aalborg, og frem til i dag.
Læs mere og tilmeld dig på 
www.aalborgbibliotekerne.dk.
Arrangør: Aalborg Bibliotekerne.
Glashjørnet, Hovedbiblioteket, 
Rendsburggade 2, Aalborg. 




