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Udflugten foregik søndag den 28. august med 
45 deltagere. Endnu en gang var vi begunsti-
get af et pænt sensommervejr. Skyer og indi-
mellem solskin, men heldigvis ingen regn, før 
der kom et par byger under hjemturen.

Første udflugtsmål var Lindholm Høje ved 
Nørresundby, hvor en meget vidende guide 
først førte os op til den spændende gravplads 
med flere hundrede stensætninger og en for-
midabel udsigt over Limfjorden.. Derefter 
gik rundvisningen videre til det imponerende 
museum, som med flotte udstillinger fortæl-
ler om levevilkårene for datidens mennesker 
ved Lindholm Høje. 

En mangelfuld kommunikation mellem 
museet og caféforpagteren bevirkede, at vi 
ikke kunne indtage den medbragte frokost 
i caféen, men blev henvist til ”Ildmagerens 
værksted” i kælderen. Der var hverken borde, 
stole eller bænke, men heldigvis en del hug-
geblokke og andre anvendelige ting, så det 
lykkedes vist alle at finde en nogenlunde sid-
deplads. Og alle tog de interimistiske og pri-
mitive forhold med godt humør.

Næste udflugtsmål var Søfarts- og Marine-
museet ved den gamle skudehavn i Aalborg. 

Det relativt nye museum er oprettet i 1992, 
men har allerede gennemgået en omfattende 
udvikling, således at museet nu består af 
15.000 kvadratmeter indendørs og udendørs 
udstillinger. Museet har i løbet af få år udvik-
let sig til en af Nordjyllands betydeligste at-
traktioner, der årligt har mange tusinde besø-
gende og bemærkelsesværdigt kan drives med 
et meget begrænset tilskud fra kommunen.

På museet blev vi delt op i to hold med hver 
sin guide, og sjældent har vi oplevet så vi-
dende og engagerede guider, begge med en 
fortid inden for søfarten. I løbet af halvanden 
time blev vi ført gennem de utroligt fine og 
meget informative udstillinger om de mange 
emner, museet dækker, det være sig søværnet, 
den almindelige søfart, værftets historie, by-
ens historie, havnen, forskellige rederier og 
meget andet. Det blev et både spændende og 
meget givende besøg, som optog deltagerne 
meget.

Den vellykkede udflugt sluttede med et vel-
dækket kaffebord på Gjøl Kro, inden bussen 
igen satte kursen mod Thy.
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