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Efterårsferie fyldt med aktiviteter 
Fem nordjyske museer tilbyder sjove oplevelser for hele familien 
 
Mørkevandring, vikingeværksteder, cirkusartisterier, dragebygning og pandekagebagning er bare nogle af 
de aktiviteter, børn og deres voksne kan opleve i efterårsferien på fem udstillingssteder under 
Nordjyllands Historiske Museum.  
 
På Cirkusmuseet i Rold kan man både lege i artistens værksted og quizze på cirkusviden. På Vikingecenter 
Fyrkat ved Hobro kan man deltage i masser af vikingeaktiviteter hele ugen, og på museet i Hadsund åbner 
man en enkelt dag dørene for sjove kartoffelferie-aktiviteter. 
På Aalborg Historiske Museum handler det om varulve og lygtemænd, og på Hals Museum er der også 
uhygge på programmet med mørkevandring på Skansen og fortællinger om overtro.  
 
Herunder pressetekster på de enkelte steder. 
Fotos kan hentes på http://nordmus.dk/pressemeddelelser 
 

Varulve og elverfolk på Aalborg Historiske Museum 
I efterårsferien kan børn teste deres viden om overnaturlige væsener på Aalborg Historiske Museum.  
I gamle dage - før det elektriske lys blev opfundet - huserede en masse væsener, som vi ikke møder i vore 
dage, men dengang var der mange, man skulle passe på. De smukke elverpiger lokkede folk til Elverhøj, 
hvor man så måtte blive i 100 år. Lygtemænd kunne vildlede rejsende ud i moser, så de druknede, og mødte 
man en mand med sammenvoksede øjenbryn, var han måske en varulv. 
Men der er dog én, vi stadig møder - nissen. På enhver bondegård boede der en nisse, der arbejdede hårdt 
året rundt i stalden med at fodre dyr og muge ud. Så længe han blev behandlet godt, var han en god og 
trofast hjælper, men blev han drillet, kunne han tage grusom hævn. I dag er nissen flyttet ind alle vegne, og 
i efterårsferien kan man finde ham på Aalborg Historiske Museum. 
 
Tid og sted: 
Lørdag 14. oktober samt tirsdag 17. - lørdag 21. oktober. Alle dage kl. 10-17 
Aalborg Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg 
Alder: Ca. 7-12 år. 
Pris: Voksne 40 kr. / børn og unge under 18 år gratis. 
 

Mørkevandring på Skansen ved Hals Museum 
Når solen går ned den 16. oktober, er der mørkevandringer på Skansen i Hals. Publikum kan tage med på en 
af tre stemningsfulde aftenvandringer rundt på Skansen og høre historier om overtro i gamle dage. 
Efter vandringerne kan man varme sig med varm kop kakao. Store som små kan desuden prøve kræfter med 
følekasser og forsøge at gætte deres klamme indhold. 
 
Tid og sted: 
Mandag 16. oktober kl. 19, kl. 19.30 og kl. 20 
Hals Museum, Skansen 1, 9370 Hals 
Pris: Voksne 40 kr. / Børn og unge under 18 år gratis 
 
 
 



 
 

 
 
Artisteri og quiz på Cirkusmuseet i Rold 
Selv om sæsonen er slut, slår Cirkusmuseet dørene op for en gang familiesjov i efterårsferien. Som noget 
nyt byder museet på en familiequiz, der kræver særlig opmærksomhed, når man går på opdagelse i museets 
udstillinger, der giver et spændende indblik i cirkuslivet for både cirkusdirektør, staldtjener, artist og barn 
gennem de sidste 200 år. Man kan vinde fine præmier fra museumsbutikken. 
Og så er der selvfølgelig åbent i Artistens Værksted, hvor man kan opleve cirkuslivet på egen krop og prøve 
kræfter med artisternes optræden. Man kan forsøge sig med jonglørbolde, flower sticks, diabolo og andre 
klassiske cirkusredskaber. Og for de modige er der både kostumer og manege, så man kan optræde for 
resten af familien. 
 
Tid og sted: 
Lørdag 14. oktober til søndag 22. oktober – alle dage kl. 11-16 
Cirkusmuseet, Østerled 1, Rold, 9510 Arden  
Pris: Voksne 40 kr. / børn og unge under 18 år gratis. 
 

Vikingecenter Fyrkat 
Mere end 40 vikinger gæster Vikingecenter Fyrkat ved Hobro i efterårsferien. Her er fokus på vikingetidens 
håndværk., og der eksperimenteres med datidens håndværksteknikker, ligesom det er tid til større 
projekter. Blandt andet garves der skind og bygges badstue/svedehytte. Fra lørdag 14. til søndag 22. 
oktober vil de demonstrere vikingetidens håndværk og håndarbejder for publikum, der også selv får 
mulighed for at deltage i flere aktiviteter. Nogle aktiviteter er specielt møntet på børn – blandt dem 
smykkeværksted, læderværksted, tinstøbning og muligheden for at lære at slå ild på vikingemanér. 
En købt entrébillet gælder hele ugen. 
Der er åbent på buebanen to gange om dagen, kl. 11-12 og kl. 14-15, hvor publikum, store som små, kan 
skyde med vikingelangbuer og pile med håndsmedede spidser.  Vikingerne holder desuden selv en 
bueskydningskonkurrence den sidste dag i efterårsferien. 
Onsdag er det tid at slagte høns, og det er også i efterårsferien, at vikingebåden skal trækkes op af vandet. 
Det gøres på rundstokke, og her må publikum meget gerne hjælpe til. Fyrkat giver en is for indsatsen. 
Præcist hvornår det foregår, vil fremgå af den dagsplan, der hænges op ved Fyrkat og lægges på museets 
hjemmeside nordmus.dk. 
Det kan være koldt at bo på vikingemaner i oktober, så i den kølige efterårsuge varmer vikingerne 
svedehytten op og fylder trækarret med vand, så de kan blive varmet godt igennem –og kølet af!  
Vikingerne kommer også for at udveksle erfaringer og lære af hinanden, så i løbet af ugen bliver der holdt 
kurser og workshops i at bygge buer, plantefarve uld og hør og flette kurve. Desuden vil vikingerne bygge 
pile, sy, garve skind, filte uld og meget mere. Publikum er velkomne til at spørge ind til de mange aktiviteter 
og kan selv prøve kræfter med udvalgte håndværk.  
 
Tid og sted 
Lørdag 14. - søndag 22. oktober – alle dage kl. 10-16 
Vikingecenter Fyrkat, Fyrkatvej 37 B, Hobro 
Pris: Voksne 75 kr. / børn og unge under 18 år gratis. / Bemærk: En købt billet gælder hele ugen. 
 

Efterårsdag på museet i Hadsund 
Onsdag i efterårsferien inviterer Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling i samarbejde med de 
lokale museumsforeninger til en hyggelig og spændende dag med masser af aktiviteter og historie. Her kan 
man tage børn eller børnebørn med på sit lokale museum i det, der engang hed kartoffelferien, og blive 
klogere på både kartoflernes, møllernes og egnens spændende historie. 



 
Arrangementet står i kartoflernes tegn, og man kan bl.a. udfolde sine kreative evner med kartoffeltryk, 
købe forskellige kartoffelsorter til aftensmaden og opleve en lille plancheudstilling om ”kartoffelferien” af 
Hadsund Lokalhistoriske Arkiv. 
 
 
 
Hele familien kan gå på opdagelse i museets spændende udstillinger, og som noget særligt kan man på 
dagen afprøve sin indre ”museumsdetektiv” og få lov til at undersøge et udvalg af gamle genstande. Hvis 
man kan gætte, hvad de har været brugt til, kan man vinde en fin præmie fra museumsbutikken. 
Møllehistorisk Samling er i dagens anledning bemandet med ildsjælene fra Havnø Mølles Venner. I 
samlingen kan man prøve kræfter med møllernes spændende historie og forsøge at male sit eget mel. 
Melet kan omsættes til en lækker pandekage bagt over bål på museets stemningsfulde gårdsplads. 
Der tilbydes gratis rundvisninger for alle interesserede i Hadsund Egnssamling kl. 11 og 14 og i 
Møllehistorisk Samling kl. 11.30 og 14.30. Hadsund Lokalhistoriske Arkiv holder ekstraordinært åbent hele 
dagen, og man er velkommen til at lægge vejen forbi deres lokaler på museets første sal. 
Hele dagen er der forskellige kreative aktiviteter for børn, og udenfor kan man boltre sig på 
vandlegepladsen i gården eller gå en tur og nyde efterårets farver i den charmerende dyrehave bag museet. 
 
Arrangører: Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling i samarbejde med Havnø Mølles Venner og 
Hadsund Lokalhistoriske Arkiv. 
 
Tid og sted 
Onsdag 18. oktober kl. 10-16 
Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk samling, Rosendals Allé 8, 9560 Hadsund 
Pris: Voksne 40 kr. / børn og unge under 18 år gratis 
 


