
Rapport om afviklingen af formidlingsprojektet 

”Den tidlige by” 
17. August – 14. september 2019 i Aalborg 

 

Udført af Nordjyllands Historiske Museum 

 

Denne rapport omhandler afviklingen af formidlingsprojektet ”Den tidlige by”, der udgør Arrangement 4 af fire 

formidlingsarrangementer i forbindelse med forskningsprojektet ”From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens 

centrale områder til middelalderens byer”, som er finansieret af Velux Fondens Museumssatsning 2015. 

Formidlingsprojektet blev udført som en udstilling med 3 udstillingskuber i Aalborgs gågadestrøg Algade-Bredegade i 

perioden 17/8 – 14/9 2019. Foto: ’Den gule kube’ i Algade ved Budolfi kirke. 
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Projektets baggrund 
Det overordnede forskningsprojekt ”From Central Space to Urban Place” vil med Odense og Aalborg som 

cases give et nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Midlet er at undersøge 

udviklingen fra jernalderens centrale områder (spaces), defineret som koncentrationer af lokaliteter præget 

af velstand samt funktioner som handel, håndværk, kult og forsvar, til middelalderens byer (places), hvor 

magtstrukturerne er samlet på ét sted. Den kronologiske ramme er ca. 400-1100 e.Kr.  

Som del af projektets konkrete udbytte vil der blive afviklet fire formidlings- og læringsarrangementer, hvor 

projektets forskningsresultater og -metoder præsenteres for offentligheden på en inddragende måde. 

Projektet ”Den tidlige by” udgør det fjerde og sidste af disse fire projekter. 

Den formidling- og læringsmæssige ideologi bag projektet er udtrykt i disse hensigtserklæringer, som 

fremgår af projektansøgningen:  

• Formidling og læring kobles direkte til de arkæologiske landskaber, lokaliteter og effekter og skal 

anvendes i det åbne land såvel som i byen. Det teoretiske perspektiv på forskningsdelen, begrebet space & 

place, sættes således i umiddelbar forbindelse til formidlingsdelen. Flere af formidlingsdelene skal 

endvidere anvendes som afprøvning af dele af projektets forskningselementer.  

• Projektet vil behandle udfordringen i at formidle arkæologiske landskaber og lokaliteter on location i fuld 

skala efter overstået udgravning, dvs. på et tidspunkt, hvor der ikke længere er synlige spor af de 

arkæologiske levn på stedet.  

• Formidling og læring skal foregå i et brugerinddragende perspektiv, der via anknytning til kunst giver en i 

dansk sammenhæng ny måde at illustrere arkæologien på. Kunsten rummer i forhold til andre 

formidlingsgreb større mulighed for at sætte fantasien i spil og skabe fælles oplevelser.  

• Formidlingen skal have en tilknyttet undervisningsdimension målrettet skolernes mellemtrin under 

temaet kunst og arkæologi. Undervisningen vil behandle kunst som udtryksform og kommunikator i 

forhistorien, ligesom den vil inddrage eleverne i selve arbejdet med at lave kunstværkerne.  

Følgende strategiske overvejelser ligger bag udformning af formidlingsprojekterne:  

Projektet afprøver to formidlingsarrangementer i kulturlandskabet (space) og to i byen (place). 

Arrangementerne er jævnt fordelt inden for projektets fysiske rum og bringer centrale lokaliteter og 

forskningsspørgsmål i spil. Kombinationen af on location-formidling i 1:1, det brugerinddragende perspektiv 

og koblingen til kunst giver en optimal mulighed for at formidle resultaterne til store grupper af samfundet 

på en fagligt velfunderet baggrund. Samtidig giver de store projekter på centrale lokaliteter en for den 

arkæologiske og historiske formidling usædvanligt stor mediebevågenhed.  

De fire formidlingsprojekter afprøver forskellige formidlingsmæssige greb. Derfor vil et væsentligt resultat 

være, at der udvikles en række produkter og aktiviteter, der, ud over at de hver især har en betydning i sig 

selv og for projektet, også skaber en værktøjskasse, hvor fra der kan hentes anbefalinger og redskaber til 

lignende tiltag på andre lokaliteter og i andre projekter. Produkterne tilgængeliggøres på projektets 

hjemmeside til frit download. 

Projektbeskrivelse 
I den oprindelige projektbeskrivelse var skitsen til formidlingsarrangementet ’Den tidlige by’ i Aalborg 

formuleret således: 



Projektet vil afprøve forskellige kunstinstallationers anvendelsesmuligheder, f.eks. lysprojektioner, 

hologrammer, gavlmalerier og skulpturer, der kan følges som ruter i bybilledet. Lysprojektionerne kan 

udvikles i samarbejde med f.eks. MMEx, CAVI, eller VisualSKIN, mens kunstnere som Vivi Linnemann 

eller Jørgen Hansen (eScape, Alken Enge) kan være indgang til de skulpturelle tiltag. Skoleklasser eller 

byens borgere mere bredt inviteres til at deltage i det kunstneriske arbejde og i afholdelsen af 

arrangementet. Som case er det hensigten at markere Aalborgs middelalderlige a forløb eller bygrøft 

og grubehuse fra sen jernalder og vikingetid for at illustrere byens tidlige størrelse og rolle som 

håndværks- og handelscenter. Ved at trække de arkæologiske levn af Aalborgs tidligste fase op pa 

nutidens overflade, illustreres dens udstrækning og organisation og kan umiddelbart sammenlignes 

med nutidens by. Projektet er dermed direkte koblet med forskningsdelens delprojekt 1 og 2 i forhold til 

kortlægning og diskussion af handels- og håndværks-pladser samt delprojekt 3 vedr. de præurbane 

centre og tidlige byers baggrund og dynamik. 

På denne baggrund udvikledes det her, nedenfor beskrevne koncept for arrangementet. 

Deltagere i projektet: 

Nordjyllands Historiske Museum 

Christian Vrængmose Jensen – daglig projektleder, arkæologisk indhold. 

Michael Majgaard Skak Frederiksen – håndværker. 

Klaus Højbjerg – ansvar for kunst og kunstnerkontakt, samt vikar for Thea H. Rasmussen. 

Kirsten Bach Larsen – grafiker. 

Mads Heltoft Laursen – byvandringer. 

Jens Erik Møller – pressemedarbejder. 

Stig Bergmann Møller – koncept/idé. 

Helle Nørgaard – presseansvarlig. 

Jakob Ljørring Pedersen – formidling/workshop. 

Thor Bæch Pedersen – ansvar for byvandringer. 

Thea Højvang Rasmussen – formidlingsansvarlig, koncept/idé. 

Kim Romdrup – håndværker. 

Torben Sarauw – koncept/idé. 

 

Eksterne deltagere: 

Ingmar Hedegaard – formidling/workshop. 

Ken Ravn Hedegaard – formidling/workshop. 

Vivi Linnemann – kunstner. 

Trine Ross – kunsthistoriker (ikke medfinansieret). 

Nicolaj Brosolat Bering Schaumann – Aalborg Kommunes Skoletjeneste (ikke medfinansieret). 

Formidlingsprojektets grundform 
Den 22. juni 2018 blev der holdt et indledende møde, hvor projektets grundform blev fastlagt. Det blev 

besluttet, at formidlingen skulle udføres ved at opstille ”udstillingskuber” på vigtige, arkæologiske 

lokaliteter i byen. Det blev foreslået, at der skulle opstilles måske 8 kuber, som så skulle danne stationer i 

en byvandring – særlig henvendt til børnefamilier. Hver kube skulle have sit særlige tema (eller temaer), der 

svarede til de vigtigste arkæologiske fund ved kubens opstillingssted. Museet var bekendt med, at Aalborg 



Kommunes ’Kunsthal Nord’ var indehaver af 15 træbyggede kuber, som tidligere ved to lejligheder havde 

været benyttet til kunstudstilling og bæredygtighedsfestival på forskellige lokaliteter i Aalborgs byrum. Det 

blev antaget, at nogle af disse kunne købes eller lånes til udstillingen. Det blev desuden besluttet, at 

formidlingen skulle ske samtidig med Aalborg Festuge i august 2019 og ca. en måned frem. Festugen blev 

siden aflyst, mens udstillingsperioden for kuberne dog blev fastholdt til 4 uger startende fra den 17. august 

2019. 

Ved det efterfølgende møde den 31. august 2018 blev det besluttet, at udstillingen skulle fokuseres til den 

centrale bys vigtige hovedstrøg med Algade og Bredegade. Dette strøg, der i dag sammen udgør et af byens 

to meget befærdede gågadestrøg, er samtidig omtrent sammenfaldende med udstrækningen af byens 

vikingetidige udstrækning i 1000-tallet – og dermed slutningen af projektets kronologiske ramme. Der ville 

således kunne skabes en ret lineær byvandring, der kunne tage udgangspunkt i en kube i den vestlige del af 

Algade ved Aalborg Historiske Museum og dermed ved vikingebyens omtrentlige, vestlige udkant og 

afsluttes i øst i Bredegade ved vikingebyens omtrentlige, østlige udkant. Det vurderedes siden, at 

kubeantallet i denne ’vikingebyens akse’ nu passende kunne være fire. Dette blev dog reduceret til det 

endelige antal med tre kuber, da hele den vestlige del af Algade desværre viste sig at ville være byggeplads 

på udstillingstidspunktet. De endelige opstillingssteder endte således med at være (fig. 1): 

- i Algade ved den østlige ende af Budolfi kirke.,  

- i Algade ved ’Sallingtorv’ overfor nr. 15. 

- i Bredegade ud for nr. 12. 

Fælles for de tre opstillingssteder er, at byens arkæologiske fund fra aktuelle periode netop er gjort 

umiddelbart tæt derved. 

 
Figur 1. Oversigtskort med angivelse af de tre kubers placering. Kortet blev anvendt som ansøgningsmateriale ved indhentning af 
tilladelser fra kommune, politi og brandmyndighed før udstillingen.  

Ved samme møde den 31. august 2018 blev det besluttet at forsøge at inddrage kunstner Vivi Linnemann, 

da hun tidligere bl.a. havde lavet visuelt meget stærke værker, der skønnedes ville gøre sig godt i et 



pulserende og farverigt gågadestrøg. Ligeledes blev det besluttet at kontakte Aalborg Kommunes 

Skoletjeneste i forbindelse med læringsdelen, og at der i øvrigt skulle udtænkes workshops til børn. 

Kuberne 
Kuberne er bygget af krydsfiner med tagpap på taget (fig. 2). De måler ca. 240 cm på alle sider. En af kubens 

fire, lodrette sider udgøres af en klar plexiglasrude, mens der i en tilstødende side er anbragt en dør. Det 

besluttedes, at formidlingen skulle anbringes udvendigt på kuberne, da det ikke forventedes, at 

forbipasserende i særlig høj grad ville træde ind i selve kuberne. Derfor blev plexiglasruderne afblændet 

med en krydsfinérsplade. Ved en enkelt kube blev plexiglasruden dog bibeholdt, da denne kubes indre blev 

stillet til rådighed for skoletjenesten og dens formidling.  

   
Figur 2. Kuber opstillet i Aalborgs ’Bæredygtighedsfestival’ 2018.  

Efter ønske med den involverede kunstner blev kuberne malet matsorte. Til hver kube fremstillede hun et 

kunstværk, der anbragtes på taget. 

Den arkæologiske formidling kom til at bestå af to plancher på hver kube. Den ene af disse, kaldet 

’Tekstplanchen’ med de grundlæggende tekstoplysninger blev anbragt på kubens ”forside” ud mod den 

forbipasserende trafik. Den bestod af en central del med figurer og et kort, som omgaves af en to-spaltet 

tekst på den ene side og en engelsk version af denne på den modsatte.  

Den anden planche, kaldet ’Kortplanchen’ anbragtes på en tilstødende side. Kortplanchen bestod 

grundlæggende af et stort luftfoto, visende kubernes placering. Dette omgaves af en lang række 

genstandsfund, hvis fundsteder også markeredes på luftfotoet. Alle figurtekster bragtes i både dansk og 

engelsk version. 

På den anden tilstødende side anbragtes en lille planche med en tekst (kun dansk) om kubens kunstværk. 

Alle plancher blev trykt ved Nordcolor, Gasværksvej 30K, 9000 Aalborg. 

Oversættelsen af al tekst fra dansk til engelsk blev udført af: Danskengelsk.dk – AMNielsen Aps v. Anders 

Michael Nielsen: https://www.danskengelsk.dk/ 

Den praktiske klargøring og maling af kuberne blev gjort i en lejet hal på adressen Vang Mark 60, 9380 

Vestbjerg og dermed tæt ved museets håndværksmæssig base i samme gade. Kuberne stod oprindelig 

opmagasineret udendørs hos Aalborg kommune på Skydebanevej 9. Her blev de besigtiget i efteråret 2018 

og desværre fundet meget våde og angrebet af mug og alger. De tre bedste kuber blev derfor flyttet til den 

nævnte hal, hvor de ”overvintrede” helt frem til udstillingsåbningen i august 2019. Det medførte en ekstra, 

https://www.danskengelsk.dk/


nødvendig flytning med vognmand og hallens lejeudgift. Efter udstillingen blev selve kuberne kasseret, 

mens plancher og kunstværker er gemt. 

På baggrund af farverne på kubernes tilhørende kunstværk kan der tales om en ’Gul kube’ (oprind. Kube 1), 

’Blå kube’ (oprind. Kube 2) og ’Rød kube’ (oprind. Kube 3): 

Gul kube 
Opstillet: Algade, ved Budolfi kirkes kor. 

Temaer: Kongens by, møntfremstilling, kongsgård, metalhåndværk, handel, gader og bro. 

 
Figur 3. Den ’Gule kube’ i Algade ved Budolfi kirke. 

 



 
Figur 4. Tekstplanchen til den ’Gule kube’. 

 
Figur 5. Kortplanchen på den ’Gule kube’. 

  



Blå kube 
Opstillet: Algade, overfor nr. 15. 

Temaer: Borg og sejlads; grubehuse og tekstilfremstilling; skibe og vikingetogter; befæstning og våben; 

byens huse; kammageren, runer. 

 
Figur 6. Den ’Blå kube’ opstillet i Algade overfor nr. 15 (ved ”Salling torv”). 

 



 
Figur 7. Tekstplanchen til den ’Blå kube’. 

 
Figur 8. Kortplanchen til den ’Blå kube’. 



Rød kube 
Opstillet: Bredegade ved nr. 12. 

Temaer: Tro og religion; de tidlige kirker; kristne symboler; den førkristne tid; kontakten til Norge. 

 
Figur 9. Den ’Røde kube’ opstillet i Bredegade ud for NØ-hjørnet af nr. 12. I baggrunden Nørregade 1 og Bredegade 18. 



 
Figur 10. Tekstplanchen til den ’Røde kube’. 

 
Figur 11. Kortplanchen til den ’Røde kube’. 



Kunsten 
Kunstner Vivi Linnemann (www.vivilinnemann.dk; Instagram @vivi_linnemann), der var kendt af museet 

som en kunstner med et stærkt visuelt udtryk og desuden en oprindelse i Aalborg, blev forelagt projektet 

og spurgt, om hun ville skabe et kunstværk til hver enkelt udstillingskube. Det takkede hun ja til og blev 

derefter præsenteret for et ”inspirationsmateriale” for hver kube med tekst og billeder, som hun kunne 

finde inspiration i. På baggrund af dette skabte hun et udkast til en skulptur til hver enkelt kube (fig. 12). 

 

 
Figur 12. Oprindelige kunstudkast til hver kube, udført af kunstner Vivi Linnemann. 

Udkastene blev bifaldet af museet og værkerne herefter udført af kunstneren i et lejet værksted i Kunst- & 

Kulturcenter Tranum Strandgård. Værkerne blev udført i farvet plexiglas på et jernskelet (fig. 13). De blev 

hentet i Tranum af museets håndværkere, der også monterede dem på taget af kuberne. 

 
Figur 13. Kubernes tre kunstværker: ’META’ (Gul kube), HORISONT (Blå kube) og AGNUS DEI (Rød kube) med kunstner Vivi 
Linnemann.  

Til hver enkelt kube blev der udfærdiget en forklarende tekst og tekstplanche om det tilhørende kunstværk 

(fig. 14). Teksterne blev forfattet af kunsthistoriker Trine Ross (www.trineross.com). 

http://www.vivilinnemann.dk/
http://www.trineross.com/
http://www.trineross.com/


 
Figur 14. Kubernes tekstplancher om de respektive kunstværker og kunstner. 



Det skønnes (se nedenfor om besøgsstatistik), at flere end 10.000 personer har iagttaget kunstværkerne i 

forbifarten og ca. 5000 ved mere indgående ved et regulært besøg ved den enkelte kube. Det vurderes 

desuden, at kunstværkerne var aldeles vellykkede i deres opstilling i den pulserende gågade, hvor de rakte 

op over trafikken og med sine lysende farver drog opmærksomhed og publikum til (fig. 15). I den lange 

gågade kunne der i kraft af den lysende kunst desuden ses fra den ene kube til den næste, hvorved de kom 

til at virke som små fyrtårne, der gav et rummeligt indtryk af størrelsen på den vikingetidige by. 

 
Figur 15. Den østligst placerede ’Røde kube’ set på afstand i Bredegade-Algade.  

Læring og skoletjeneste 
Aalborg Kommunes Skoletjeneste ved Nicolaj Schaumann blev inddraget i projektet og helt konkret stillet 

den ’Blå kubes’ indre til rådighed til formidlingen for skoleklasser. I sit daglige lærerarbejde på Mou Skole 

blev der sammen med den stedlige 7. klasse lavet et undervisningsforløb med bl.a. fremstilling af en væv i 

fuld skala med tilhørende vævevægte (fig. 16). 

Arbejdet med projektet, herunder læringsmål, fagformål, uddrag af logbøger og generelle erfaringer, der er 

opnået i forløbet, findes uploadet som inspirationsforløb på læringsplatformen ’MinUddannelse’. 

Materialet kan anvendes i tilknytning til forløbene omkring sen oldtid og start middelalder, som findes på 

læreringsportalerne Clio og Gyldendal. Desuden er de fremstillede produkter i projektet udstillet på Mou 

Skole, hvorfra de kan lånes efter aftale.   

Foruden skoleprojektet på Mou Skole blev kuberne besøgt af skoletjenesten med andre skoleklasser. Det 

anslås, at de her blev besøgt af 150-200 børn.  



 
Figur 16. Den ’Blå kube’ med skoleformidlingsprojekt udført af 7. klasse på Mou Skole. 

Presse og omtale 
Den 9. august og således 8 dage før udstillingsåbningen blev der af Nordjyllands Historiske Museum 

kommunikationsafdeling udsendt en fyldig pressemeddelelse om udstillingen og åbningsdagen – se evt. 

bilag 1. Desuden blev udstillingen annonceret på museets hjemmeside https://nordmus.dk/kuber-i-

midtbyen-historien-og-kunsten-rykker-ud-i-aalborgs-gader/ og facebook-side. 

I pressen blev udstillingen omtalt i: 

- artikel på ’Appetize.dk’ 08.08.2019 – se evt. Bilag 2. 

- artikel på ’AalborgNu.dk’ 08.08.2019 – se evt. Bilag 3. 

- artikel på ’migogaalborg.dk’ 15.08.2019 – se evt. Bilag 4. 

- artikel på ’AalborgNu.dk’ 16.08.2019 – se evt. Bilag 5. 

- artikel på ’tv2nord.dk’ 17.08.2019 – se evt. Bilag 6. 

Workshops og åbningsdag 
På åbningsdagen lørdag den 17. august blev der afholdt to formidlende workshops (fig. 17). De blev afholdt 

ved den ’Gule kube’ i Algade ved den østlige ende af Budolfi kirke. Den ene med bronzestøbning af smykker 

og nøgler, udført af ’Ravn Forhistorisk Støbeteknik’ ved Ken Ravn Hedegaard 

(https://www.ravnstoebeteknik.dk/), der assisteredes af Ingmar Hedegaard. Den anden udførtes af Jakob 

https://nordmus.dk/kuber-i-midtbyen-historien-og-kunsten-rykker-ud-i-aalborgs-gader/
https://nordmus.dk/kuber-i-midtbyen-historien-og-kunsten-rykker-ud-i-aalborgs-gader/
https://www.ravnstoebeteknik.dk/


Ljørring Pedersen, der slog kopimønter af Aalborgs ældst kendte mønt fra Hardeknud. Møntstemplerne 

blev fremstillet af guldsmedemester Niels Vase, Løgumkloster (http://www.vaseguld.com/). 

Til underlag for workshoppen med bronzestøbningen blev der indkøbt og udlagt rullegræs for at beskytte 

den underliggende, nye gadebelægning. Græsset blev købt ved ’Nygræs’ i Fjellerad 

(http://www.nygraes.dk/). Desuden blev workshoppens to ildsteder opbygget med natursten i bålfade af 

jern. Begge dele fungerede upåklageligt og efterlod ingen skade på underlaget – kun lidt jord. 

Der blev talt ca. 100 besøgende på åbningsdagen, hvilket må vurderes som en skuffelse. Det relativt lave 

antal skyldes først og fremmest, at vejret var aldeles dårligt med regn og blæst næsten hele perioden fra kl. 

10-16. Desuden led åbningen også ved den igangværende byggeplads og belægningsarbejdet ved Budolfi 

Kirke kun få meter vest for kuben. Dette medførte simpelthen, at gaden var nærmest spærret syd for 

kirken, og at der således ikke var særlig meget gående trafik i den aktuelle del af Algade.  

Af hensyn til indkørslen til Budolfi kirkes private P-plads var det desuden nødvendigt at placere 

workshoppen ca. 20 m øst for selve kuben. Dette var helt klart ikke hensigtsmæssigt, da det således blev 

vanskeligt at formidle kubens indhold for de besøgende ved workshoppen. Det skønnes at omtrent 

halvdelen af de 100 besøgende ikke nåede hen til selve kuben. 

http://www.vaseguld.com/
http://www.nygraes.dk/


 

Figur 17. Fotocollage fra de to workshops på åbningsdagen den 17.august 2019. Øverst bronzestøbning og møntslagning i ly for 
dagsregnen og nederst mønter og møntstempler fra møntslagningen. 

Byvandringer 
I udstillingsperioden blev der udbudt og foretaget i alt 9 guidede byvandringer til kuberne. Byvandringerne, 

der således naturligt omhandlede byens tidlige periode, blev alle udsolgte med 30 deltagere på hver (pris 

75 kr. pr. deltager). Alle blev afholdt af historiker/museumsformidler Mads Heltoft Laursen. 



Besøgsstatistik – og lidt evaluering 
For at få et indtryk af mængden, der besøgte kuberne, blev der foretaget punktvise optællinger. 

Optællingerne blev opført af en museumsmedarbejder, der besøgte de enkelte kuber et antal gange – se 

nedenstående tabel 1. Ved hvert besøg blev der talt i en periode på en halv time. Der blev skelnet mellem 

’antal besøgende’, der standsede for at læse og/eller betragte kuberne og ’opmærksomme 

forbipasserende’, der tydeligt observerede kuberne uden at standse. 

Dato 
2019 

Tidspunkt kl. Kube Antal besøgende Opmærksomme forbipasserende Bemærkninger 

19.08 11.00-11.30 Gul 0 0 Ingen bemærkninger 

21.08 11.30-12.00 Gul 2 2 Kuben var mere eller mindre ubemærket, idet 
den stod skjult bag et stort renoveringsskilt og 
var omgivet af tunge byggematerialer. En 
varevogn fra byggepladsen ved siden af blev 
desuden parkeret foran kuben, således den slet 
ikke var synlig. 

21.08 14.30-15.00 Gul 9 5 Varevognen var i mellemtiden blevet flyttet, og 
renovationsskiltet blev til sidst også flyttet. Men 
kuben er stadig omgivet af byggematerialer. 

23.08 11.30-12.00 Gul 6 0 Kuben er fortsat omgivet af byggematerialer fra 
byggepladsen ved siden af, hvilket gør den langt 
mindre synlig i byrummet. 

23.08 14.30-15.00 Gul 3 7 Ingen yderligere bemærkninger. 

24.08 13.00-13.30 Gul 13 32 De, der stoppede op for at læse, læste sjældent i 
mere end et lille minuts tid. 

26.08 11.30-12.00 Blå 3 10 Ingen bemærkninger 

26.08 14.30-15.00 Blå 14 4 Ingen bemærkninger 

29.08 11.30-12.00 Blå 0 0 Det regnede det meste af tiden. 

29.08 14.30-15.00 Blå 6 5 Ingen bemærkninger 

31.08 13.00-13.30 Blå 11 88 I forbindelse med Rød Aalborg var der utrolig 
mange mennesker i byen, der bemærkede 
kuben. Det skyldes til dels også gøglerfestivalen, 
der var placeret ved siden af kuben og det gode 
vejr. 

03.09 11.30-12.00 Rød 2 1 Kuben er omgivet af reklameskilte fra den 
nærliggende pølsevogn. Endvidere var vejret 
præget af korte regnbyger. 

03.09 14.30-15.00 Rød 0 0 Kuben er gemt helt af vejen bag tøjstativer, 
parasoller og reklameskilte. 

05.09 11.30-12.00 Rød 0 0 Besøg ikke muligt - se ovenfor. 

09.09 12.30-13.00 Gul 8 4 Det regnede den sidste halvdel af tiden. 

11.09 12.30-13.00 Rød 0 0 Der var sat reklameskilte, parasoller og 
tøjstativer omkring kuben, så den var mere eller 
mindre usynlig i gadebilledet. 

I alt:     77 158   

Tabel 1. Resultater og bemærkninger ved optælling af besøgende ved kuberne.  

Kube 1 blev besøgt 7 gange fordelt på 5 dage, Kube 2 blev besøgt 5 gange fordelt på 3 dage, mens Kube 3 

blev besøgt 4 gange på 3 dage. Alle besøg blev udført en hverdag inden for perioden kl. 11-15. 

Optællingerne gav højst uens resultater hvilket især må skyldes vejrliget og ikke mindst de helt fysiske 

forhold ved enkelte kuber. Den gule kube ved Budolfi var i især i startfasen således meget generet af den 

tilstødende byggeplads, der både parkerede biler og andet materiel foran kuben. Desuden havde 

byggepladsen den helt overordnede effekt, at trafikken i denne del af Algade ved meget reduceret.  



Den røde kube ved i Bredegade var ligeledes kraftigt generet af den stedlige pølsevogn, der anbragte sine 

skilte helt op mod kuben. Desuden blev der ved kuben åbnet en tøjbutik, der med varestativer og skilte 

ligeledes kraftigt hæmmede adgangen og udsynet til kuben. Kun ved den blå kube ved ’Salling Torv’ synes 

kuben at have været ugeneret af sine naboer. 

Skal det forsøges at give et overordnet overslag for udstillingens samlede besøgstal på baggrund af de 

optalte besøg må der forudsættes visse parametre. Udstillingens samlede varighed skal således regnes som 

svarende til den periode, der er fodgængere i gaden, hvilket igen vil svare til omtrent butikkernes 

åbningstid. Der skal her regnes med 46 timer om ugen, hvilket giver en samlet udstillingstid på 4 x 46 timer 

= 184 timer. Ganges de optalte besøg og tidsperioder op med dette tal fås der for de enkelte kuber: 

Gul kube 

184 timer/3,5 timer x 41 besøgende = 2.156 besøgende. 

184 timer/3,5 timer x 50 opmærksomme forbipasserende = 2.629 opmærksomme forbipasserende. 

 

Blå kube 

184 timer/2,5 timer x 34 besøgende = 2.502 besøgende. 

184 timer/2,5 timer x 107 opmærksomme forbipasserende = 7.875 opmærksomme forbipasserende. 

 

Rød kube 

184 timer/2 timer x 2 besøgende = 184 besøgende. 

184 timer/2 timer x 1 opmærksom forbipasserende = 92 opmærksomme besøgende. 

 

Udstillingens samlede besøgstal 

Hvis der til de ovennævnte besøgende lægges byvandringernes 270 deltagere og skoletjenestens 150-200 

besøgende børn fås der: 

 

Samlet besøgstal: 2.156 + 2.502 + 184 + 270 + 175 = 5.287. 

 

Ved siden af disse reelt besøgende findes de ’opmærksomme forbipasserende’ der samlet beløber sig til: 

2.629 + 7.875 + 92 = 10.596. 

 

Det kan selvfølgelig diskuteres hvor retvisende de opnåede optællinger er. Disse kunne have været 

foretaget på et utal af måder, der måske havde givet anderledes resultater. De fleste af optællingerne er 

således eksempelvis lavet ved middagstid. Ville tallet evt. have været højere, hvis der kun optaltes senere 

på eftermiddagen efter fyraften? Og helt uden for optællingerne er lørdage, der formentlig har den 

suverænt største folkemængde i gaden. Hertil kommer selvfølgelig også søndage og andre perioder 

udenfor butikkernes åbningstid. Også her må der reelt have været et eller andet besøgstal. Desuden kan 

der eks. bemærkes en halv time med nul besøgende ved den blå kube. Dette var en halv time med regnvejr, 

der ikke overraskende er en vigtig faktor for besøgstallet. Dette var da også synligt på åbningsdagen hvor 

der med workshops ”kun” blev talt ca. 100 besøgende i dagens næsten vedvarende regnvejr. 

 

Det skal dog bemærkes, at den gule kube og den blå kube tilsyneladende har ret ens besøgstal, hvilket 

måske tyder på en vis validitet. Den røde kube falder helt igennem med sit betydeligt lavere tal. Denne 

synes således at have lidt meget ved sine skiltende naboer.  

 



Skal det forsøges, at give en evaluering af besøgstallet, kan det lægges til grund, at der i kalenderåret 2018 

var 23.000 besøgende på Aalborg Historiske Museum i Algade 48 i Aalborg. Hvis kubernes månedlange 

udstilling ganges op til et års forløb, kan disse potentielt være nået ud til ca. 12 x 5.000 = 60.000 besøgende 

– der dog naturligvis ikke er betalende. Formidlingsmæssigt synes der dog ikke at være tvivl om, at 

udstilling ude i byen ’on location’ har sin værdi. Det vurderes samtidigt, at den tilknyttede kunst har 

bidraget væsentligt hertil, selvom værdien ikke er forsøgt målt specifikt. Det synes dog sikkert, at det 

kræver et særligt design, kunstværk eller andet dragende for at tiltrække de forbipasserendes opmærksom. 

Dette i et gågade-strøg, der allerede, er fuld billedlige kommunikationer, der forsøger, at tiltrække 

opmærksomhed. 

Tilladelser og ’forhindringer’ 
At lave en udstilling i Aalborgs måske mest befærdede handelsstrøg medfører selvfølgelig visse 

komplikationer - og da særligt når udstillingen består af tre betydelige kuber, der fylder godt i byrummet. 

Den offentlige vej har naturlige restriktioner, der dikteres særligt af dens funktion som brandvej og som 

transportvej for daglige, vareleverende lastbiler til gadens mange butikker.  

Der blev således søgt og opnået tilladelse til opstilling hos By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg 

Kommune, der ved et besøg i selve gadestrækningen anviste de helt specifikke opstillingssteder. Desuden 

blev der indhentet tilladelse hos Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab. Endeligt måtte der søges 

tilladelse hos stormagasinet Salling, Aalborg, da den ’Blå Kube’ delvist kom til at stå på deres matrikel (de 

øvrige stod kun på offentligt vejareal). 

Efter opstillingen af Den ’Røde kube’ i Bredegade ytrede den lokale pølsemand, der har en pølsevogn 

umiddelbart sydøstligere, sin stærke utilfredshed. Han mente, at kuben blokerede udsynet til pølsevognen, 

hvilket han tilsyneladende kompenserede for, ved at stille sine skilte ud foran kuben og helt op mod siden 

af denne. Desuden blev der i udstillingsperioden lavet tøjsalg i Bredegade 12, hvorfra der blev stillet 

tøjstativer helt ud foran kuben. Det kan antages, at disse forhold medvirkede til eller resulterede i, at denne 

’Røde Kube’ fik det markant laveste besøgstal af kuberne (se besøgsstatistik ovenfor). Den ’Gule Kube’ var 

desuden stærkt generet af byggepladsen ved Budolfi kirke i opstartsfasen. Der blev her parkeret biler og 

materiel helt op mod kuben, hvorved udsynet og adgangen helt blokeredes. Efter en henstilling til 

byggepladsen blev dette dog bedret efter få dage.  

 

Vang Mark 21.11.19 

 

Christian Vrængmose Jensen 
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Historien og kunsten rykker ud i Aalborgs gader 
Gigantiske kuber midt i byen fortæller historien om det allertidligste Aalborg 

Fra lørdag 17. august og fire uger frem vil tre forskellige pop-up udstillinger præge byrummet i Aalborg. 
Som en synlig del af bybilledet vil de berette om den vikingeby, der opstod ved bredden af Østerå 
omkring år 800. En by, som sidenhen har udviklet sig til det Aalborg, vi kender i dag. Udstillingens åbning 
markeres med vikingeaktiviteter ved Budolfi Kirke.  

Aalborg by har mere end 1200 år på bagen, og historien om byens fødsel ved bredden af Østerå er vigtig at 
kende – også for aalborgenserne i 2019. Nordjyllands Historiske Museum sætter derfor nu fokus på den 
allertidligste byhistorie.  

Det sker med en kommende pop-udstilling, der består af tre enorme kuber på 2,40 x 2,40 x 2,40 meter 
placeret tre forskellige steder i Aalborg. De fortæller hver især om de arkæologiske fund, der gjort netop 
dér, hvor de står, og de sætter fundene ind i en historisk kontekst. 

De tre kuber er placeret i Algade og Bredegade, netop hvor Aalborg opstod for mere end 1200 år siden, og 
de giver derfor også mulighed for en gåtur gennem historien, hvor den rent faktisk fandt sted. 

Møntslagning og bronzestøbning 
Som en del museets formidling af den tidlige vikingeby, vil man lørdag 17. august kl. 10-16 kunne opleve 
vikingestemning ved pladsen øst for Budolfi Kirke, hvor en af de tre kuber er placeret. 

Her vil man blandt andet kunne se en viking, der slår mønter. Og det er ikke tilfældigt, for netop ved Budolfi 
Kirke har man ved tidligere udgravninger fundet rester af en møntsmedje fra midten af 1000-tallet. 

Ifølge arkæologerne betyder det, at der har været en kongelig tilstedeværelse i Aalborg allerede på det 
tidspunkt, og det er formentlig ved Budolfi Kirke, at 1000-tallets mønter er blevet fremstillet – deriblandt 
Kong Hardeknuds mønter fra midten af 1000-tallet, hvor navnet Alabu (Aalborg) optræder første gang. 

Fund på dette sted viser også, at der har været smykkefremstilling her, og denne lørdag kan man derfor 
også opleve bronzestøber Ken Ravn, der i dagens anledning støber vikingesmykker af bronze på pladsen øst 
for Budolfi Kirke. 

Aalborgs historie skrevet om 
Vi bliver hele tiden klogere på det allertidligste Aalborg. Faktisk har forskellige arkæologiske fund de sidste 
10-15 år ændret historien om Aalborg ganske markant. For eksempel viser udgravninger i 2008 og 2016, at 
Aalborg allerede i 900-tallet var befæstet med både en jordvold og en voldgrav. En befæstning, der kan 
have givet byen sit ”borg-navn”, og som fortæller, at byen allerede da var en væsentlig og betydningsfuld 
by. 

Andre fund viser, at byen har været et trafikalt knudepunkt i vikingetiden, og at vikingeskibe fra nær og 
fjern i forbindelse med vikingetidens mange togter til England og Vesteuropa i 800-tallet og årtierne 
omkring år 1000 efter al sandsynlighed har brugt Aalborg som havn. Byens indbyggere har derfor uden tvivl 
været en del i disse togter. 

Dette kan man blive meget klogere på ved den kube, der er placeret i Algade ved Sallings indgang. 

Bilag 1
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Den tredje og sidste af pop-up udstillingens kuber står i enden af Algade ved Bredgade Torv. Den fortæller 
om tro og religion i Aalborg i 1000-tallet, hvor vikitidens asatro efterhånden forsvinder til fordel for den nye 
tro, kristendommen. 

Moderne kunst fortolker historien 
Som en væsentlig del af popudstillingerne bliver der også præsenteret tre nye kunstværker, som fortolker 
byens historie på en ny, og moderne måde. Ovenpå hver af de tre kuber vil der nemlig være placeret et 
kunstværk, der fortolker og genfortæller netop dette steds fund og historie. 

"Jeg vil gerne med kunsten bygge en bro til de historiske fund og derigennem levendegøre de mennesker, 
som har brugt genstandene i deres hverdag og haft dem i hænderne dengang i vikingetiden. For historien 
om, hvor vi kommer fra, er en stor del af, hvem vi er i dag,” forklarer den aalborgfødte kunstner Vivi 
Linnemann, der står bag kubernes kunstværker. 

Blandt andet vil kuben ved Budolfi Kirke være udsmykket med en gul skulptur, ”Meta”, der består af tre 
kongekroner, der står som symbol på de skiftende konger, som har præget Aalborg i vikingetiden. Men Vivi 
Linnemann sætter samtidig ild til kronerne og minder os om, at kongemagt alene ikke er nok - der skal også 
ildsjæle til at skabe en by.  

For ifølge Vivi Linnemann er det ildsjæle, der har slået mønterne, handlet i gaderne og bygget byen. Det er 
ildsjæle, der har holdt hverdagen i live med mad, tøj og tag over hovedet. Og det er ildsjæle, der den dag i 
dag gør Aalborg til den særlige by, den er. 

De tre kuber med byens vikingehistorie set gennem historiske fund og ny, moderne kunst kan opleves fra 
lørdag 17. august til og med søndag 15. september. Udstillingen er en del af forskningsprojektet ”From 
central space to urban place”, der ledes af Odense Bys Museer og støttes af Veluxfonden. 

Billedtekster: 

Vivi Linnemann med skulptur 
Kuberne, der fortæller historien om det allertidligste Aalborg, er hver især udsmykket med en skulptur af 
kunster Vivi Linnemann. Her ses et bagud skuende dyr, der symboliserer tidernes skiften og overgangen 
mellem asatro og kristendommen. Kuberne kan ses i Algade og Bredegade fra 17. august. Foto: Vivi 
Linnemann  

Smykke af bronze 
Der er fundet mange spor at smykkeproduktion ved Budolfi Kirke. Her ses et bronzesmykke, som er fundet i 
området, og som vidner om byens liv i 1000-tallet. Foto: Nordjyllands Historiske Museum 

Sølvbånd til fremstilling af mønter 
Der er fundet mange spor af møntproduktion i 1000-tallet i området ved Budolfi Kirke, hvilket indikerer, at 
der allerede på det tidspunkt har været en kongelig tilstedeværelse i Aalborg. Her ses et sølvbånd, som har 
været brugt i fremstillingen af mønter. Foto: Nordjyllands Historiske Museum 

Bronzestøber Ken Ravn 
17. august kl. 10-16 kan bronzestøber Ken Ravn opleves på pladsen øst for Budolfi Kirke. Her viser han hele
processen med at lave et smykke – først laves en model af smykket, dernæst en form af ler, og efter selve
støbningen, skal smykket pudses og poleres. Foto: Nordjyllands historiske Museum
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Hvornår 
17. august til 15. september.

Lørdag 17. august kl. 10-16 vil man ved Budolfi Kirke kunne se en viking slå mønter samt opleve Ken Ravn, 
der støber vikingesmykker af bronze. 

Hvor 
Kuberne er placeret i Algade i Aalborg ved hhv. Budolfi Kirke, ved Salling og på Bredegade Torv. 

For yderligere information kontakt 
Museumsinspektør og arkæolog Christian Vrængmose, tlf. 25 19 74 10. 
Kunstner Vivi Linnemann, tlf. 20 27 72 20 

Bronzestøber Ken Ravn. 



Nordjyllands 

Historiske Museum 

Vivi Linnemann med kunstværk. 
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Smykke af bronze. 

Sølvbånd til fremstilling af mønter. 
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17. august kl. 10-16 kan bronzestøber Ken Ravn opleves på pladsen øst for Budolfi Kirke. Her viser han hele
processen med at lave et smykke – først laves en model af smykket, dernæst en form af ler, og efter selve
støbningen, skal smykket pudses og poleres. Foto: Nordjyllands historiske Museum

Fra lørdag 17. august og fire uger frem vil tre forskellige pop-up udstillinger præge byrummet 
i Aalborg. Som en synlig del af bybilledet vil de berette om den vikingeby, der opstod ved 
bredden af Østerå omkring år 800. En by, som sidenhen har udviklet sig til det Aalborg, vi 
kender i dag. Udstillingens åbning markeres med vikingeaktiviteter ved Budolfi Kirke. 

Aalborg by har mere end 1200 år på bagen, og historien om byens fødsel ved bredden af Østerå er 
vigtig at kende – også for aalborgenserne i 2019. Nordjyllands Historiske Museum sætter derfor nu 
fokus på den allertidligste byhistorie.

Det sker med en kommende pop-udstilling, der består af tre enorme kuber på 2,40 x 2,40 x 2,40 
meter placeret tre forskellige steder i Aalborg. De fortæller hver især om de arkæologiske fund, der 
gjort netop dér, hvor de står, og de sætter fundene ind i en historisk kontekst.

De tre kuber er placeret i Algade og Bredegade, netop hvor Aalborg opstod for mere end 1200 år 
siden, og de giver derfor også mulighed for en gåtur gennem historien, hvor den rent faktisk fandt 
sted.
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Møntslagning og bronzestøbning

Som en del museets formidling af den tidlige vikingeby, vil man lørdag 17. august kl. 10-16 kunne 
opleve vikingestemning ved pladsen øst for Budolfi Kirke, hvor en af de tre kuber er placeret.

Her vil man blandt andet kunne se en viking, der slår mønter. Og det er ikke tilfældigt, for netop ved 
Budolfi Kirke har man ved tidligere udgravninger fundet rester af en møntsmedje fra midten af 
1000-tallet.

Ifølge arkæologerne betyder det, at der har været en kongelig tilstedeværelse i Aalborg allerede på 
det tidspunkt, og det er formentlig ved Budolfi Kirke, at 1000-tallets mønter er blevet fremstillet – 
deriblandt Kong Hardeknuds mønter fra midten af 1000-tallet, hvor navnet Alabu (Aalborg) 
optræder første gang.

Fund på dette sted viser også, at der har været smykkefremstilling her, og denne lørdag kan man 
derfor også opleve bronzestøber Ken Ravn, der i dagens anledning støber vikingesmykker af bronze 
på pladsen øst for Budolfi Kirke.

Aalborgs historie skrevet om

Vi bliver hele tiden klogere på det allertidligste Aalborg. Faktisk har forskellige arkæologiske fund de 
sidste 10-15 år ændret historien om Aalborg ganske markant. For eksempel viser udgravninger i 
2008 og 2016, at Aalborg allerede i 900-tallet var befæstet med både en jordvold og en voldgrav. En 
befæstning, der kan have givet byen sit ”borg-navn”, og som fortæller, at byen allerede da var en 
væsentlig og betydningsfuld by.

Andre fund viser, at byen har været et trafikalt knudepunkt i vikingetiden, og at vikingeskibe fra nær 
og fjern i forbindelse med vikingetidens mange togter til England og Vesteuropa i 800-tallet og 
årtierne omkring år 1000 efter al sandsynlighed har brugt Aalborg som havn. Byens indbyggere har 
derfor uden tvivl været en del i disse togter.

Dette kan man blive meget klogere på ved den kube, der er placeret i Algade ved Sallings indgang.

Den tredje og sidste af pop-up udstillingens kuber står i enden af Algade ved Bredgade Torv. Den 
fortæller om tro og religion i Aalborg i 1000-tallet, hvor vikitidens asatro efterhånden forsvinder til 
fordel for den nye tro, kristendommen.

Moderne kunst fortolker historien

Som en væsentlig del af popudstillingerne bliver der også præsenteret tre nye kunstværker, som 
fortolker byens historie på en ny, og moderne måde. Ovenpå hver af de tre kuber vil der nemlig 
være placeret et kunstværk, der fortolker og genfortæller netop dette steds fund og historie.

– Jeg vil gerne med kunsten bygge en bro til de historiske fund og derigennem levendegøre de
mennesker, som har brugt genstandene i deres hverdag og haft dem i hænderne dengang i
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vikingetiden. For historien om, hvor vi kommer fra, er en stor del af, hvem vi er i dag, forklarer den 
aalborgfødte kunstner Vivi Linnemann, der står bag kubernes kunstværker.

Kuberne, der fortæller historien om det allertidligste Aalborg, er hver især udsmykket med en skulptur af 
kunster Vivi Linnemann. Her ses et bagud skuende dyr, der symboliserer tidernes skiften og overgangen 
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mellem asatro og kristendommen. Kuberne kan ses i Algade og Bredegade fra 17. august. Foto: Vivi 
Linnemann

Blandt andet vil kuben ved Budolfi Kirke være udsmykket med en gul skulptur, ”Meta”, der består af 
tre kongekroner, der står som symbol på de skiftende konger, som har præget Aalborg i 
vikingetiden. Men Vivi Linnemann sætter samtidig ild til kronerne og minder os om, at kongemagt 
alene ikke er nok – der skal også ildsjæle til at skabe en by.

For ifølge Vivi Linnemann er det ildsjæle, der har slået mønterne, handlet i gaderne og bygget byen. 
Det er ildsjæle, der har holdt hverdagen i live med mad, tøj og tag over hovedet. Og det er ildsjæle, 
der den dag i dag gør Aalborg til den særlige by, den er.

De tre kuber med byens vikingehistorie set gennem historiske fund og ny, moderne kunst kan 
opleves fra lørdag 17. august til og med søndag 15. september. Udstillingen er en del af 
forskningsprojektet ”From central space to urban place”, der ledes af Odense Bys Museer og støttes 
af Veluxfonden.

Hvornår

17. august til 15. september.

Hvor

Kuberne er placeret i Algade i Aalborg ved hhv. Budolfi Kirke, ved Salling og på Bredegade Torv.

Del dette:

 

Relateret

Aalborg Akvavitter sprænger 
skalaen

NYT hotelkoncept i Aalborg Hvad er det der gør Aalborg 
så fantastisk?
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Tre enorme kuber skal de kommende uger 
fortælle om arkæologiske fund
AALBORG: Tre kæmpe kasser bliver de kommende uge sat op rundt 
omkring i Aalborg. Kuberne, som er på 2,4 x 2,4 x 2,4 meter, skal hver især 
fortælle om nogle af de arkæologiske fund, der er gjort netop der, hvor de 
står - og sætte fundene i en historisk kontekst.

Kasserne bliver placeret i Algade og Bredegade, hvor Aalborg opstod for 
mere end 1200 år siden.

Det er Nordjyllands Historiske Museum, der står bag udstillingen, som 
åbner lørdag 17. august. Og netop på åbningsdagen kan man opleve ægte 
vikingestemning på pladsen øst for Budolfi, hvor en af kuberne kommer til 
at stå.

Her kan man blandt andet se en viking, der slår mønter, for netop ved kirken 
har man ved tidligere udgravninger fundet rester af en møntsmedje fra 
midten af 1000-tallet. 

Fund viser også, at der har været smykkefremstilling, og derfor kan man 
også denne lørdag opleve bronzestøber Ken Ravn lave smykker af bronze. 

I de tre kuber kan man læse om nogle af de arkæologiske fund, der er gjort, netop hvor 
kasserne står. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

D. 8 august 2019 - kl 15:12 - Opdateret d. 9 august 2019 - kl 09:03

POP OP I MIDTBYEN: HISTORIEN 
RYKKER UD I GADERNE

1 / 3 De kommende uger kan du blive klogere på en del af byens 
historie, når historisk museum laver en pop op-udstilling i Algade. 
Arkivfoto: Torben Hansen 
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En anden kube er placeret i Algade ved Sallings indgang. Her kan man 
opleve, hvordan byen engang har været et trafikalt knudepunkt i 
vikingetiden, hvor skibe fra nær og fjern har brugt Aalborg som havn.

Den tredje og sidste af pop op-udstillingens kuber står i enden af Algade 
ved Bredegade Torv. Den fortæller om tro og religion i byen i 1000-tallet, 
hvor vikingetidens asatro forsvinder til fordel for kristendommen. 

Som en del af udstillingerne bliver der oven på kuberne præsenteret tre nye 
kunstværker, som fortolker byens historie på en ny og moderne måde. 

De tre kuber kan opleves fra lørdag 17. august til og med 15. september. 

Man kan opleve bronzestøber Ken Ravn, når udstillingerne åbner 17. august. Foto: 
Nordjyllands Historiske Museum

(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://aalborgnu.dk/nyheder/pop-op-i-

midtbyen-historien-rykker-ud-i-gaderne/caf1e82d-02fd-4f75-a3ba-
7bfb229fa7f4&title=Pop+op+i+midtbyen%3a+Historien+rykker+ud+i+gaderne)

(http://twitter.com/intent/tweet?status=Pop+op+i+midtbyen%

3a+Historien+rykker+ud+i+gaderne+https://aalborgnu.dk/nyheder/pop-op-i-midtbyen-
historien-rykker-ud-i-gaderne/caf1e82d-02fd-4f75-a3ba-7bfb229fa7f4)

(mailto:?subject=Pop%20op%20i%20midtbyen:%20Historien%20rykker%20ud%

20i%20gaderne&body=Læs%20artiklen%20her:%20https://aalborgnu.dk/nyheder/pop-op-i-
midtbyen-historien-rykker-ud-i-gaderne/caf1e82d-02fd-4f75-a3ba-7bfb229fa7f4)

LÆS OGSÅ
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DET SKER I AALBORG / HISTORIE 

Har du set dem?: Derfor står der 
enorme kuber i Aalborgs midtby
15. aug 2019, kl. 18:08 Skrevet af: Emil Kjær Jørgensen

Hvis du har befundet dig i Aalborg midtby i de seneste par dage, har du måske 
undret dig over de store kuber, der fylder i bybilledet.

De er en del af en kommende pop up-udstilling, der består af tre enorme kuber på 
2,40 x 2,40 x 2,40 meter placeret tre forskellige steder i Aalborg.

Hver især fortæller de om de arkæologiske fund, der gjort netop dér, hvor de står, og 
de sætter fundene ind i en historisk kontekst.

Udstillingen starter officielt på lørdag og varer fire uger frem.

En gåtur gennem historien
De tre kuber er placeret i Algade og Bredegade, netop hvor Aalborg opstod for mere 
end 1200 år siden, og de giver derfor også mulighed for en gåtur gennem historien, 
hvor den rent faktisk fandt sted.

Aalborg by har mere end 1200 år på bagen, og historien om byens fødsel ved 
bredden af Østerå er vigtig at kende i følge Nordjyllands Historiske Museum.

Derfor sætter de nu fokus på den allertidligste byhistorie.

Oplev ægte vikingestemning på lørdag
Som en del museets formidling af den tidlige vikingeby, vil man lørdag 17. august 
kl. 10-16 kunne opleve vikingestemning ved pladsen øst for Budolfi Kirke, hvor en af 
de tre kuber er placeret.
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Her vil man blandt andet kunne se en viking, der slår mønter. Og det er ikke 
tilfældigt, for netop ved Budolfi Kirke har man ved tidligere udgravninger fundet 
rester af en møntsmedje fra midten af 1000-tallet.

Ifølge arkæologerne betyder det, at der har været en kongelig tilstedeværelse i 
Aalborg allerede på det tidspunkt, og det er formentlig ved Budolfi Kirke, at 1000-
tallets mønter er blevet fremstillet – deriblandt Kong Hardeknuds mønter fra midten 
af 1000-tallet, hvor navnet Alabu (Aalborg) optræder første gang.

Fund på dette sted viser også, at der har været smykkefremstilling her, og denne 
lørdag kan man derfor også opleve bronzestøber Ken Ravn, der i dagens anledning 
støber vikingesmykker af bronze på pladsen øst for Budolfi Kirke.

Aalborgs historie skrevet om
Vi bliver hele tiden klogere på det allertidligste Aalborg. Faktisk har forskellige 
arkæologiske fund de sidste 10-15 år ændret historien om Aalborg ganske markant.

For eksempel viser udgravninger i 2008 og 2016, at Aalborg allerede i 900-tallet var 
befæstet med både en jordvold og en voldgrav. En befæstning, der kan have givet 
byen sit ”borg-navn”, og som fortæller, at byen allerede da var en væsentlig og 
betydningsfuld by.

Andre fund viser, at byen har været et trafikalt knudepunkt i vikingetiden, og at 
vikingeskibe fra nær og fjern i forbindelse med vikingetidens mange togter til 
England og Vesteuropa i 800-tallet og årtierne omkring år 1000 efter al 
sandsynlighed har brugt Aalborg som havn.

Byens indbyggere har derfor uden tvivl været en del i disse togter.

Dette kan man blive meget klogere på ved den kube, der er placeret i Algade ved 
Sallings indgang.
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Den tredje og sidste af pop-up udstillingens kuber står i enden af Algade ved 
Bredgade Torv. Den fortæller om tro og religion i Aalborg i 1000-tallet, hvor 
vikingetidens asatro efterhånden forsvinder til fordel for den nye tro, 
kristendommen.

Moderne kunst fortolker historien
Som en væsentlig del af popudstillingerne bliver der også præsenteret tre nye 
kunstværker, som fortolker byens historie på en ny, og moderne måde.

Ovenpå hver af de tre kuber vil der nemlig være placeret et kunstværk, der fortolker 
og genfortæller netop dette steds fund og historie.

“Jeg vil gerne med kunsten bygge en bro til de historiske fund og derigennem 
levendegøre de mennesker, som har brugt genstandene i deres hverdag og haft dem 
i hænderne dengang i vikingetiden.

For historien om, hvor vi kommer fra, er en stor del af, hvem vi er i dag,” forklarer 
den aalborgfødte kunstner Vivi Linnemann, der står bag kubernes kunstværker.

Blandt andet vil kuben ved Budolfi Kirke være udsmykket med en gul skulptur,
”Meta”, der består af tre kongekroner, der står som symbol på de skiftende konger, 
som har præget Aalborg i vikingetiden.

Men Vivi Linnemann sætter samtidig ild til kronerne og minder os om, at kongemagt 
alene ikke er nok – der skal også ildsjæle til at skabe en by.

For ifølge Vivi Linnemann er det ildsjæle, der har slået mønterne, handlet i gaderne 
og bygget byen. Det er ildsjæle, der har holdt hverdagen i live med mad, tøj og tag 
over hovedet. Og det er ildsjæle, der den dag i dag gør Aalborg til den særlige by, 
den er.

De tre kuber med byens vikingehistorie set gennem historiske fund og ny, moderne 
kunst kan opleves fra lørdag 17. august til og med søndag 15. september.

Udstillingen er en del af forskningsprojektet ”From central space to urban place”, 
der ledes af Odense Bys Museer og støttes af Veluxfonden.
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Historiske byvandringer er et 
kæmpe hit: Nu udvider man med 9 
ekstra
16. aug 2019, kl. 10:08 Skrevet af: Michael Qureshi

Der er byvandringer i Aalborgs forlystelsesliv og i Aalborg under Besættelsen. Der er 
byvandringer i vikingetiden og i middelalderen, der er klosterbyvandringer og der er 
bloddryppende byvandringer for både børn og voksne.

Emner er der nok af i en by med så lang og broget en historie som Aalborg, og 
publikum er vilde med at få den serveret ude i bybilledet der, hvor den har fundet 
sted.

I 2017 udbød Aalborg Historiske Museum 16 byvandringer, men i 2018 voksede det 
til tal til 46 offentlige byvandringer – heraf mange udsolgte.

Dertil kom, at flere valgte at købe deres egne private ture.

I år har museet på nuværende tidspunkt rundet 49 udsolgte offentlige byvandringer 
– herunder flere nye typer, blandt andet byvandringer i Nørresundby og en ”kig-op” 
byvandring for børn.
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Den store efterspørgsel betyder, at museet nu sætter yderligere ni byvandringer i 
salg.

De fordeler sig på tre ekstra ”Hekse, spøgelse og bloddryppende historier”, to ekstra 
”Aalborg under besættelsen”, to ekstra ”Vikingetidens Aalborg”, én ekstra ”Det 
glade Aalborg” samt endnu en byvandring i Nørresundby.

“Hvis det går ligeså hurtig med billetsalget, som det har gjort hen over sommeren, 
skal man ikke vente for længe med at købe en billet,” råder Lars Christian Nørbach, 
der er direktør for Nordjyllands Historiske Museum.

Han glæder sig over den store interesse fra publikums side.

“Vi kan næsten ikke følge med efterspørgslen, men det er virkelig dejligt, at folk 
tager så godt imod disse byvandringer.

Vi arbejder løbende med at udvikle vores formidling og prøver hele tiden at skabe 
nye platforme, hvor vi kan møde vores publikum.

Det kan være online på de sociale medier, det kan være i form af disse byvandringer, 
eller det kan være invitationer til åbne udgravninger, hvor publikum kan følge 
arkæologernes arbejde på tætteste hold.

Senest har vi som en del af et større VELUX-projekt placeret tre kuber ude i 
bybilledet, som fortæller dele af Aalborgs historie,” forklarer museumsdirektør Lars 
Christian Nørbach.

Du kan læse om de tre kuber i Aalborgs midtby her.

På spørgsmålet om, hvorfor byvandringerne boomer lige nu, svarer Lars Nørbach:

”Generelt oplever vi en voksende interesse for historien – også i form af bøger, film, 
dokumentar og serier.

For nogle kan et museumsbesøg være en barriere, man skal overvinde, men en tur 
rundt i byen en god times tid virker måske knap så skræmmende.

Med byvandringerne møder vi publikum i øjenhøjde med udvalgte emner, som de 
finder interessante,” siger han.

Lars Nørbach fortsætter;

“Men det handler også om noget så banalt som nem adgang til at købe billetter.

Tidligere skulle folk ind i museets butikker og købe en billet, og trods gode 
intentioner har man måske ikke lige fået det gjort. I dag foregår det hele online, så 
der er ikke langt fra tanke til handling.

Vi kan se, at så snart folk modtager et nyhedsbrev med information om nye 
arrangementer – og link til køb – så ryger billetterne,”# fortæller Lars Nørbach.

Køb billetter her.

Mest læste nyheder
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Aalborgs tidlige historie rykker ud i gaderne

De næste fire uger vil tre pop-up udstillinger fortælle 
aalborgenserne om Aalborgs tidlige historie.

STEVEN VIKKELSØ ANDERSEN 
Journalist 

De næste fire uger vil fire enorme kuber, placeret tre forskellige steder i Aalborg, præge 
bybilledet i den nordjyske hovedstad. 

Formålet er at lære aalborgenserne om byens tidlige historie gennem pop-up udstillinger, 
hvor der bliver fortalt om arkæologiske fund fra vikingtiden og præsenteret kunstværker, 
som fortolker byens historie på en anderledes måde.

Det er Nordjyllands Historiske Museum, der står bag udstillingerne. Muséet føler, at det er 
vigtigt, at aalborgenserne lærer mere om deres bys fødsel og tidlige leveår. 

- Jeg vil gerne med kunsten bygge en bro til de historiske fund og derigennem levendegøre
de mennesker, som har brugt genstandene i deres hverdag og haft dem i hænderne
dengang i vikingetiden. For historie om, hvor vi kommer fra, er en stor del af, hvem vi er i
dag, siger den aalborgensiske kunstner Vivi Linnemann, der står bag kubernes
kunstværker.

17. aug 2019, kl. 13:23 

17. august kl. 10-16 kan bronzestøber Ken Ravn
opleves på pladsen øst for Budolfi Kirke. Her viser
han hele processen med at lave et smykke – først
laves en model af smykket, dernæst en form af ler,
og efter selve støbningen, skal smykket pudses og
poleres Foto: Nordjyllands Historie Museum
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Kuberne, der fortæller historien om det allertidligste Aalborg, 
er hver især udsmykket med en skulptur af kunster Vivi 
Linnemann. Her ses et bagud skuende dyr, der symboliserer 
tidernes skiften og overgangen mellem asatro og 
kristendommen. Kuberne kan ses i Algade og Bredegade fra 
17. august Foto: Vivi Linnemann 

Ægte vikingestemning
De tre kuber er placeret i Algade og Bredegaard, hvor Aalborg opstod for mere end 1200 år 
siden. Her kan interesserede aalborgensere tage en gåtur gennem historien, hvor det rent 
faktisk fandt sted. 

Som en del af museets formidling er der lørdag eftermiddag mulighed for at opleve 
vikingestemning ved pladsen øst for Budolfi Kirke, hvor den ene af de tre kuber er placeret. 
Her kan man blandt andet se en viking, der slår mønter. 

De tre kuber med byens vikingehistorie set gennem historiske fund og ny, moderne kunst 
kan opleves fra lørdag 17. august til og med søndag 15. september. 
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Der er fundet mange spor at smykkeproduktion ved Budolfi 
Kirke. Her ses et bronzesmykke, som er fundet i området, og 
som vidner om byens liv i 1000-tallet. Foto: Nordjyllands 
Historie Museum 
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