
1600 tallets Aalborg: De farlige kvinder
Jakob Ørnbjerg, ph.d. i historie, fortæller levende om troldkvin-
den Dorthe Jensdatter Kjærulff og øksemordersken Maren 
Pedersdatter, der hver for sig satte 1600-tallets Aalborg på den 
anden ende. 
Arrangør: Folkeuniversitetet.

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk
 � Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14
 z Onsdag 5. februar kl. 17-18

Hvor kommer du fra?  
Workshop i slægtsforskning
Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med at slægts-
forske? Der er hjælp at hente hos de erfarne slægtsforske-
re fra foreningen Danske Slægtsforskere og personalet på 
HistorieAalborg til workshop for begyndere.  
Medbring gerne egen PC.
Arrangør: HistorieAalborg og Foreningen Danske 
Slægtsforskere - Aalborg.

 � HistorieAalborg, Arkivstræde 1
 z Torsdag 6. februar kl. 15-17
 z Torsdag 20. februar kl. 15-17
 z Torsdag 5. marts kl. 15-17
 z Torsdag 19. marts kl. 15-17
 z Torsdag 2. april kl. 15-17
 z Torsdag 16. april kl. 15-17
 z Torsdag 30. april. kl. 15-17 

Fattigvæsenets udvikling
Hør mere om vore fattige forfædre og om, hvordan man selv 
finder materiale om fattigvæsenets historie. Som følge af sam-
fundsomvæltningerne sidst i 1700-tallet og i begyndelsen af 
1800-tallet blev de fattige fattigere og godsejernes samhørig-
hed med bønderne mindre. Dette har haft stor betydning for 
udbygning af fattigvæsenet og for kommunernes oprettelse og 
udvikling. 
Arrangør: Folkeuniversitetet Aalborg og Foreningen Danske 
Slægtsforskere - Aalborg.

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk
 � Aalborg Universitet auditorier, Strandvejen 12-14
 z Tirsdag 11. februar kl. 19-21

1600-tallets Aalborg: en nederlandsk indvandrerfa-
milie i Aalborg og Nordjylland 
Jakob Ørnbjerg, ph.d. i historie, fortæller om tre generationer af 
den hollandske van Ginchel-familiens liv og færden i Aalborg og 
Nordjylland i årene 1582-1703. 
Arrangør: Folkeuniversitetet.

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk
 � Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14
 z Onsdag 12. februar kl. 17-18

Filmfremvisning: Spejderne gennem historien
Nordjysk Spejdermuseum viser gamle spejderfilm fra Det 
Danske Pigespejderkorps og Det Danske Spejderkorps. 
Arrangør: Nordjysk Spejdermuseum.

 � Spejdergården, Sofiendalsvej 98, Aalborg SV
 z Tirsdag 25. februar kl. 19
 z Mandag 30. marts kl. 19 

1600-tallets Aalborg: Slaget om Aalborg 1644 
Jakob Ørnbjerg, Ph.d. i historie, fortæller om Torstenssonfejden 
(1643-1645) og dens forløb og konsekvenser for Aalborg og 
byens borgere januar-august 1644.
Arrangør: Folkeuniversitetet.

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk
 � Aalborg Universitet, Standvejen 12-14
 z Onsdag 26. februar kl. 17-18

Vikinger ved verdens ende - Gravpladsen ved 
Rubjerg
Ved Rubjerg i Vendsyssel ligger der en gravplads fra vikinge-
tiden, hvor grave dukker op i ny og næ. Det første fund fra 
gravpladsen dukkede op i 1951 og siden er der gentagne gange 
blevet foretaget udgravninger helt ude på kanten. 
Arkæolog Malena Haue, Vendsyssel Historiske Museum fortæl-
ler om fundene og hvad de fortæller os om vikingetiden.
Arrangør: Folkeuniversitetet.

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk
 � Lindholm Høje Museum 
 z Onsdag 26. februar kl. 19.30-21.30

Aalborgensernes sommerliv ved Vestkysten 
1900-1940
Arkivar Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv fortæller om emnet 
for Aalborgbogen 2019 - historien om aalborgensernes som-
merliv mellem Blokhus og Løkken. 
Arrangør:  HistorieAalborg og Selskabet for Aalborgs Historie.

 9 Tilmeld dig på historieaalborg@aalborg.dk eller 9931 4234
 � HistorieAalborg, Arkivstræde 1
 z Torsdag 27. februar kl. 19-20.30

1600-tallets Aalborg: Bispeklumpen  
- en kulturhistorie fra skarnkassen
Jakob Ørnbjerg, ph.d. i historie fortæller om mad, måltider og 
bordtøj fra Aalborg. 
Omdrejningspunktet er analysen af genstande, plantefrø og 
menneskelige fækalier fra en latrinkasse fra Aalborgs bispegård 
fra 1600-tallets slutning.
Arrangør: Folkeuniversitetet.

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk
 � Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14
 z Onsdag 4. marts kl. 17-18

Himmerlands køkkenmøddinger til revision
Søren H. Andersen, seniorforsker, Moesgård Museum sætter 
arkæologien i nyt lys og fortæller, hvordan en række tværviden-
skabelige udgravninger i de to store og berømte køkkenmød-
dinger ved Ertebølle og Bjørnsholm har ændret på, hvordan 
vi tolker livet i slutningen af Vesthimmerlands jæger-/fisker-
stenalder. En periode præget af store klimatiske og kulturelle 
omvæltninger.
Arrangør: Folkeuniversitetet.

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk 
 � Lindholm Høje Museum
 z Onsdag 11. marts kl. 19.30-21.30

Foredrag om bogen ”Stormflod” 
Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da 
en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det 
ændrede livet i og ved Limfjorden. 
Opsøg det stormomsuste liv i den internationale udkant med 
professor i moderne historie Bo Poulsen, Aalborg Universitet, 
der fortæller om ”Stormflod”. Bogen er en del af serien ”100 
Danmarkshistorier”. 
Arrangør: Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred og 
Aalborg Historiske Museum.

 � Aalborg Historiske Museum
 z Torsdag 12. marts kl. 19.30-21

Foredrag om Cementen
Morten Pedersen, Afdelingsleder, ph.d. og dr.phil. fra 
Nordjyllands Historiske Museum præsenterer bogen Cementen. 
På overfladen er det en tør historie om møller og brænde- 
ovne. Under overfladen er det et stort industrieventyr med stor 
indflydelse på Aalborgs historie. Bogen er en del af serien ’100 
Danmarkshistorier’. 
Arrangør: Aalborg Bibliotekerne og HistorieAalborg.

 9 Tilmeld dig på www.aalborgbibliotekerne.dk
 � Hovedbiblioteket, Glashjørnet
 z Onsdag 1. april kl. 19-20.30

Torsdagsforedrag – Stormflod
Om konsekvenserne af Limfjordslandets store naturkatastrofe i 
1825 ved Bo Poulsen, professor dr.phil.
Arrangør: Folkeuniversitet og Kulturhistorisk forening 
for Nordjylland, Jysk Arkæologisk Selskab, Selskabet for 
Aalborgs Historie, Aalborgs Forsvars- og Garnisonsmuseums 
støtteforening. 

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk
 � Aalborg Universitet, Badehusvej 21
 z Torsdag 26. marts kl. 19.30-21.30

Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen
Kom til torsdagsforedrag og lær mere om flugtruterne fra 
Nordjylland under besættelsen.
Arrangør: Folkeuniversitetet og Kulturhistorisk Forening for 
Nordjylland, Jysk Arkæologisk Selskab, Selskabet for Aalborgs 
Historie samt Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums 
Støtteforening.

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk
 � Aalborg Universitet, Badehusvej 21
 z Torsdag 2. april kl. 19.30

Ordkraft
Mød nordjyske, danske, og udenlandske forfattere på 
Nordjyllands største ordfestival for bogelskere i alle aldre. 
Læs mere på www.ord-kraft.dk

 � Nordkraft, Kjellerups Torv
 z 16.-18. april 

Konsul Abels Aalborg
Lektor i historie, Kurt Knudsen fortæller om bogen ’Abels 
Aalborg’, der handler om Albert Abel (1878-1961) som var køb-
mand og grosserer i Aalborg. Foredraget er et tilbageblik på 
Aalborg i 1890’erne. 
Arrangør: Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred og 
HistorieAalborg.

 � HistorieAalborg, Arkivstræde 1
 z Tirsdag 21. april kl. 19.30-21

Amtmændenes alsidige arbejde
I amtmændenes arkiver finder vi mange nyttige oplysninger, 
særligt af lokalhistorisk karakter. Amtmændene var kongens og 
statsadministrationens forlængede arm ude i landet, og deres 
opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladministra-
tionerne og var ekspeditionskontor for de sager, der skulle 
behandles af statsadministrationen. 
Arrangør: Folkeuniversitetet Aalborg og Foreningen Danske 
Slægtsforskere - Aalborg.

 9 Tilmelding og pris på www.fuaalborg.dk
 � Aalborg Universitets Auditorium, Strandvejen 19
 z Tirsdag 21. april kl. 19-21

Foredrag om Morten Nielsen
Digteren og modstandsmanden Morten Nielsen gav 
en klar stemme til krigsgenerationen, inden han 
mistede livet under mystiske omstændigheder alle-
rede som 22-årig. 
Dorte Christensen, der er lektor på Aalborg 
Katedralskole, sætter på digterens forhold til 
Aalborg og gymnasiet for at blive klogere på det 
unge menneske bag digtene.

 9 Tilmeld dig på historieaalborg@aalborg.dk eller  
      tlf. 9931 4234

 � HistorieAalborg, Arkivstræde 1
 z Torsdag 26. marts kl. 19-21

De Nordjyske Stikkerdrab 1943-1945
Bjarne Wagner Augustenborg fortæller om likvi-
deringsgrupperne i Nordjylland og sætter fokus på 
både ofre og gerningsmænd.
Arrangør: HistorieAalborg

 9 Tilmeld dig på historieaalborg@aalborg.dk  
      eller 9931 4234

 � HistorieAalborg, Arkivstræde 1
 z Tirsdag 28. april kl. 19-20.30

Modstandskampen i Aalborg 1940-1945
Historiker, journalist og forfatter, Niels-Birger 
Danielsen, trækker en række episoder frem fra en by, 
hvor kampen under anden verdenskrig fik en særlig 
intensitet og råhed, og sætter dem ind i en større 
ramme i det besatte Danmark. 
Arrangør: Aalborg Bibliotekerne og HistorieAalborg.

 9 Tilmeld dig på www.aalborgbibliotekerne.dk
 � Hovedbiblioteket, Glashjørnet
 z Torsdag 30. april kl. 19-21

75 året for befrielsen
I 2020 markeres 75 året for befrielsen efter  
2. verdenskrigs afslutning. Det markeres med  
en række spændende foredrag, der sætter fokus 
på krigen, besættelsen og modstandskampen  
- set fra et nordjysk perspektiv.



Følg 
HistorieAalborg 
på Facebook
Følg HistorieAalborg på Facebook  
hvor gruppens medlemmer og vi 
flittigt deler billeder og historier  
om det gamle Aalborg. 

Vil du vide 
mere?
Programmet er udgivet af HistorieAalborg i samarbejde 
med beslægtede foreninger og institutioner.

HistorieAalborg er et ABM-samarbejde mellem 
Aalborg Stadsarkiv
Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling
Nordjyllands Historiske Museum

Du kan finde mere information på:

aalborgstadsarkiv.dk
aalborgbibliotekerne.dk/aktiviteter
nordmus.dk

Billederne i programmet er fra Aalborg Stadsarkivs  
samling. 
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

HistorieAalborg
Arkivstræde 1, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 4234
historieaalborg@aalborg.dk

Aalborg Stadsarkiv
Arkivstræde 1, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 4220
stadsarkiv@aalborg.dk

Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling
Arkivstræde 1, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 4234
historieaalborg@aalborg.dk

Aalborg Historiske Museum
Algade 48, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 7400
historiskmuseum@aalborg.dk

Spejderene gennem historien 
Filmfremvisning
Nordjysk Spejdermuseum indsamler effekter og oplys-
ninger med tilknytning til spejderbevægelsen i Region 
Nordjylland.
Kom ind og se gamle spejderfilm fra Det Danske 
Pigespejderkorps og det Danske Spejderkorps. 

Spejdergården, Sofiendalsvej 98, Aalborg SV 
Tirsdag 25. februar kl. 19 
Mandag 30. marts kl. 19 

Modstandskampen i Aalborg 1940-1945
I ingen by var krigen konstant så nærværende i årene 
1940-45, som den var i Aalborg. Den særlige situation blev 
især understreget den 25. august 1943, hvor byen blev sat 
i militær undtagelsestilstand. 
Historiker, journalist og forfatter, Niels-Birger Danielsen, 
trækker en række episoder frem fra en by, hvor kam-
pen under anden verdenskrig fik en særlig intensitet og 
råhed, og sætter dem ind i en større ramme i det besatte 
Danmark. 

Tilmeld dig på www.aalborgbibliotekerne.dk 
Hovedbiblioteket, Glashjørnet 
Torsdag 30. april kl. 19-21

Aalborgensernes sommerliv ved  
Vestkysten 1900-1940
Arkivar Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv fortæller om 
emnet for Aalborgbogen 2019. Det er historien om aal-
borgensernes sommerliv mellem Blokhus og Løkken og 
også om, hvordan besættelsen satte en brutal stopper for 
sommerlivet, da hundredevis af sommerhuse blev overta-
get af tyskerne.   

Tilmeld dig på historieaalborg@aalborg.dk eller 9931 4234 
HistorieAalborg, Arkivstræde 1 
Torsdag 27. februar kl. 19-20.30

De Nordjyske Stikkerdrab 1943-1945
Bjarne Wagner Augustenborg fortæller om likviderings-
grupperne i Nordjylland. Han sætter fokus på både ofre 
og gerningsmænd – og de pårørende, der nogle gange 
måtte kæmpe hårdt for retfærdighed. 

Tilmeld dig på historieaalborg@aalborg.dk eller 9931 4234 
HistorieAalborg, Arkivstræde 1 
Tirsdag 28. april kl. 19-20.30

HistorieAalborg Kend din by - find din slægt
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