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Forord

Historisk Samfund for Aalborg Amt blev stiftet på et møde i Aalborg 
i februar 1912. Selskabets to første formænd, pastor Alexander Ras
mussen, Kongerslev, og tandlæge J. P. Stenholm, Aalborg, var også to 
af initiativtagerne ved foreningens tilblivelse. Stenholm døde i 1928 
og Rasmussen i 1932. I deres tid som formænd og redaktører var de 
begge aktive bidragydere til årbogen. Som historieskriver havde det 
været Stenholms ambition at udarbejde en større ”Aalborgbeskrivelse”. 
Det nåede han ikke, i stedet huskes han gerne for ”Bidrag til Aalborg 
Bispedømmes Historie” og ”Aalborg Klosterhistorie”.

Mange sider af Aalborgs historie har været gjort til tema for artikler 
i årbogen og for Historisk Samfunds virksomhed. Historisk Samfund 
for Aalborg Amt var gennem årene den organisatoriske ramme om 
en række meget aktive historiske skribenter. Fra den første styrelse 
kan nævnes den meget skrivende postekspedient C. Klitgaard, og 
allerede i nogle af de tidlige årbøger møder vi kendte navne som Chr. 
Petresch Christensen, P. C. Knudsen og Otto Smidt; senere er der 
talrige artikler af flittige skribenter som Kr. Værnfeldt og Svend B. 
Olesen, og mange flere kunne nævnes. Både J. P. Stenholm, Otto 
Smith, C. C. Klitgaard og Kr. Værnfeldt er repræsenteret med bidrag i 
det foreliggende skrift om Aalborg, der følger konceptet i vores jubi
læumsserie og forener det historiske med det moderne og aktuelle 
- det sidstnævnte perspektiv er her repræsenteret ved bidrag af Inge 
Eriksen, Orla Hav, Henning Bender og Jens Topholm.

Kaster vi blikket tilbage gennem de små hundrede års udgivelser, 
kan der næppe være tvivl om, at Historisk Samfund og den årbog, 
som man begyndte at udgive i 1912, har været en meget kontinuerlig 
bidragyder til en bredspektret historieskrivning om Aalborg, hvor kul
turhistoriske, topografiske, økonomiske, sociale og politiske vinkler 
er blevet forenet. Ej heller at en meget bred kreds af mennesker har 
været inddraget i arbejdet og ydet bidrag hertil.

Knud Knudsen 
Formand



Indledning
Der er langt fra Skipper Elements erobring af Aalborg Slot til kommu
nalreformen i 1970, men der er også lang tid fra 1918, hvor den forste 
artikel i denne jubilæumsbog er skrevet, til 2009, hvor den sidste har 
set dagens lys.

Jubilæumsskriftet indeholder 4 ældre og 4 nye artikler, fordelt på 
vidt forskellige emner og århundreder. Tilsammen giver de et kalejdo
skopisk billede af byens politiske, kulturelle og økonomiske historie.

Af nye artikler bidrager Jens Topholm med en gennemgang af Aal
borgs historie fra Hardeknud til Henning G. Henning Bender beretter 
om hvordan industriens fremvækst afspejles i Aalborgs kvarterdan
nelse i 1800- og 1900-tallet. Orla Hav husker tilbage til kommunalre
formens tid i 1970 og de politiske forhandlinger og forviklinger det 
indebar nord og syd for fjorden. I essayet ’Aalborg” portrætterer Inge 
Eriksen kærligt og ærligt et Aalborg, der ikke længere findes - Arbej
derbyen, ”det jyske Chicago”, Aalborgbåden.

Det har været svært at vælge mellem de omkring 115 artikler, der 
i årbogens snart 100-årige levetid er skrevet om Aalborg-emner, men 
efter grundige overvejelser faldt valget på J.P. Stenholms artikel om 
Skipper Element og Aalborg Slot (1918), Otto Smiths artikel om sin 
bedstefar Marinus Herskind og dennes barndomserindringer (1922), 
C. Elitgaards artikel om Aalborg Pinsemarked (1937) og Er. Værnfeldts 
om Bøddelens hus (1952).

Alle 4 forfattere er flittige skribenter i Fra Himmerland og Ejær Her
red, og artiklerne kan stadig læses med stor fornøjelse. På grund af 
deres alder er artiklerne små stykker Aalborghistorie i sig selv. Sten
holm fortæller medrivende om folkehelten Skipper Elements drama
tiske forsvar af det gamle Aalborg Slot, om blodbadet ved Svenstrup 
og om historiens sørgelige slutning. Otto Smith - og hans bedstefar 
- bidrager med en sprudlende beskrivelse af folkeliv, forlystelser og 
dramatiske begivenheder i Aalborg midt i 1800-tallet; om halshug
ninger, fangeflugt, skoleslagsmål, Slavekrig og Pinsemarked. Elitgaard 
har undersøgt det populære pinsemarkeds historie - i 450 år fik byens 
borgere hvert år et pust fra den store verden med de mange frem
mede købmænd, kræmmere, gøglere og taskenspillere. Værnfeldt 
beretter i sin artikel om Bøddelens hus om et uhyggeligt erhverv, hvis 
udøvere boede, hvor nu Aalborg Teater ligger.

Inger Bladt, 
redaktør
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Alabur, Alebu, Aalborg
Fra Hardeknud til Henning G.

Af Jens Topholm

Der blev slået en mønt i Aalborg ca. 1040 af den lokale møntmester 
Alfric helt og aldeles i overensstemmelse med kong Hardeknuds befa
linger. Det er det klare bevis på, at der var en by - Alabur = borgen/ 
byen ved renderne/åerne - med handel og vandel, aalborgensere i et 
eller andet tal og en verden udenfor, som man måtte forholde sig til.

Aalborgs historie går længere tilbage end den første mønt. Der er 
sikre tegn på et organiseret liv omkring Limfjordens smalleste sted 
fra Yngre Stenalder, og så har Aalborg ellers siden Vist Vej med en 
herlig evne til aldrig at tvivle på egne kvaliteter. Nogle gange i det 
absolutte førerfelt, andre gange haltende svært bagefter, altid med en 
fundamental relation til Limfjorden og den centrale placering mellem 
Himmerland og Vendsyssel og lige så sikkert en relation til Køben
havn og verdenen udenfor, hvad enten fokus lå på Norge eller ligger 
på EU. Aalborg Vild Med Verden!

Høvdinge, Åer, Kirker
Aalborg er på mange måder begunstiget af naturen, og byens opståen 
har rod i beliggenheden ved Limfjorden. Her var det nemmest at 
komme fra Vendsyssel til Himmerland, der var direkte forbindelse til 
Hærvejen og siden en motorvej eller to. Det var de gode betingelser 
for overfart, fiskeri, handel samt lokal- og fjerntrafik, der betingede 
Aalborgs opståen og beliggenhed.

I Jernalderen og Yngre Vikingetid fra ca. 500 f. kr. afspejler arkæo
logiske fund en række høvdingesamfund, der siden udviklede sig til 
et system med to centrallandsbyer på Lindholm Høje og Bejsebakken 
omgivet af en række agrarlandsbyer.

Dette mønster brydes i slutningen af Vikingetiden, hvor en stærkere 
kongemagt, øget handel, fiskeri og håndværk skabte grundlag for 
anlæggelse af nye byer. Det er omkring år 1.000, at landsbyerne ved 
Aalborg begynder at finde deres endelige placering, altså der hvor de 
ligger i dag.

Det er også på det tidspunkt, at selve Aalborg dannes som by 
på det højeste plateau omkring de centrale åløb, Østerå og Vesterå. 
Hovedmotivet til bydannelsen var en stærkere kongemagt og handel
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Arkæolog Thorkild Ramskov og konservator Sylvest Grantzau betrag
ter udgravning ved Lindholm Høje, 1953. Fotograf J.A. Kirkegaard.

Foto på Aalborg Stadsarkiv.

og vandel, dvs. en stigende lokal og international vareudveksling, der 
på det tidspunkt både gik til England og Norge, da der endnu var hul 
igennem ved Agger Tange og god passage ved Hals.

Den første bydannelse afspejles klart i Aalborgs grundstruktur 
i dag. Den nye bebyggelse - det første egentlige Aalborg - opstod 
omkring de to nuværende øst-vest-vendte gågader, dvs. syd for 
Bispensgade, samt nord og syd for Algade.

Kristendommen slog nu også for alvor igennem i forhold til aalbor- 
gensernes dagligliv, og der blev bygget tre kirker, Skt. Peder mod vest, 
Budolfi i midten og mod øst Vor Frue, der også fik et nonnekloster. 
Senere kom der et markant Gråbrødrekloster ved Østerå og Hellig
åndsklostret ved Budolfi.

Købstad, Krig, Kongemagt
Da Agger Tange sandede til i midten af 1100-årene forsvandt handel
en med England for en rum tid; men det blev mere end opvejet af en 
stigende vareudveksling mellem nord og syd, hvor Aalborg for alvor 
kunne høste frugterne af den centrale placering. Der var rigtig gang i 
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Limfjordssilden, der i perioder afløste den mere bekendte Øresunds
sild, og så var der studetransport mod syd og Norgeshandel med 
korn, sild, flæsk, smør, jern, klæbersten m.m.

Det er i Middelalderen, at Aalborg for alvor bliver udbygget som 
by og får et bystyre, relateret til en stærk kongemagt og forbundet 
med lokale gilder og lav. Kong Valdemar Atterdag bekræftede dette i 
1342 med en fornyelse af Aalborgs købstadsprivilegier, og flere af de 
grundliggende træk i Aalborgs struktur, som er klart genkendelige i 
dag, blev skabt i årene frem mod reformationen i 1536.

De centrale gader blev udbygget, og der blev lavet et torv (Gam
meltorv), hvor daglighandelen kunne udfolde sig. GI. Mølle blev etab
leret ved den nuværende Mølleplads, og så byggede kongen det første 
slot til sig selv og sin lensmand i forbindelse hermed.

Der er ingen sikre tal for antallet af aalborgensere; men det skøn
nes, at der har været mellem 3.000 og 5.000 indbyggere i 1500-talIet. 
Aalborg voksede sig frem til en position som en af kongerigets største 
og vigtigste byer.

Dramatik var der også i Middelalderen. Skipper Clement Andersen 
vandt det store slag, da han i 1534 slog den danske adelshær ved 
Svenstrup. Senere tabte han til den holstenske greve Johan Rantzau 
i Aalborg og blev derefter halshugget og parteret i fire dele i Viborg.

Forinden var en stor del af Aalborg brændt i 1530, og som om det 
ikke var nok, forfaldt kongens borg nord for Mølleplads. I 1534 blev 
det besluttet at bygge en ny borg til konge og lensmand lidt længere 
mod nord, tættere på Limfjorden. Det blev til det nuværende Aalborg- 
hus Slot, som på mange måder markerer en by, der - med kriser ind 
imellem - voksede sig stor og stærk. Aalborg var en af de byer, som 
kongen regnede med.

Købmænd, Reformation, Hekse
Man kan sige, at Aalborgs købmænd havde gode kort på hånden efter 
reformationen i 1536. Der var stadig basis for en udbredt og voksende 
handel, og det er i perioden frem til slutningen af 1600-tallet, at de 
aalborgensiske købmænd havde deres storhedstid. Det er også her, 
at de store købmandsgårde blev bygget langs Vesterå og Østerå med 
Jens Bangs Stenhus fra 1623-24 som det absolutte højdepunkt.

Silden kom og gik som vanligt, men der blev nu stigende proble
mer med at afsætte varer lokalt. Det forøgede i første omgang fokus 
på Norgeshandelen, der blev understøttet af gode toldbegunstigelser 
fra konge og statsmagt. De overskydende penge brugte købmændene
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Jens Bangs Stenhus ved Østerå, ca. 1870. Fotograf H. Tønnies. 
Foto på Aalborg Stadsarkiv.

til at bygge de mange købmandsgårde og til at investere i adeligt 
gods i den relativt nære omegn og dermed bane vejen for lidt social 
opstigning i forlængelse af enevældens indførelse i 1660.

Samtidig med denne grundliggende positive udvikling voksede 
forskellen for alvor mellem rig og fattig. Selvforsyning blev mere 
almindelig på landet, og i byen begyndte det at knibe med opgaver 
for den almindelige håndværker.

Man skulle også finde sine åndelige ben efter reformationen. En 
ting var den ”nye” religion, hvor de gode gerninger - eksempelvis 
gaver til de fattige - mistede relevans i forhold til den individuelle 
lutherske tro. Selve reformationen betød tillige, at man satte spørgsmål 
ved mange andre ting.

Den store pest i 1602, hvor mere end 1.200 - mange udenbys, men 
alligevel - blev begravet på det offentliges regning på Almen Kirke
gården, blev betragtet som et dårligt varsel.

Det er også tiden for de store hekseprocesser, f.eks. mod Christense 
Kruchow, der blev henrettet i 1621 for en række tvivlsomme ankla
ger set med nutidens øjne. Andre var mere heldige, som borgmester 
Frederik Christensens moder, Maren Turis, der nogle år forinden med 
nød og næppe klarede frisag for en anklage om heksekunst.
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Byens magistratsstyre blev nu mere komplekst. Der kom flere køb
stadsreformer, der sikrede den kongelige indflydelse, så lensmanden 
kunne holde bedre øje med byens økonomi og dermed sikre afkastet 
til den kongelige økonomi.

I bund og grund holdt Aalborg fast i sin position som en væsentlig 
dansk by. I 1672 var den landets næststørste by med 4.181 indbyggere, 
efterfulgt af Helsingør og Odense. Til sammenligning var der f.eks. 
1.000 indbyggere i Thisted og 782 i Hjørring.

Krise, Optur, Katastrofe
Det begyndte godt i 1680’erne med korneksport til Norge og sildeeks
port til Europa; men så kom Store Nordiske Krig i starten af 1700-tal- 
let. Den ramte Aalborg hårdt, først og fremmest fordi eksporten til 
Norge nu ikke kunne foregå som den plejede på egne skibe.

Det blev indledningen til en lang krise, hvor Aalborgs økonomi 
blev presset, fordi der ikke var andre internationale eller lokale 
alternativer til Norgeshandelen. Selvforsyning og produktion til den 
nærmeste krambod var det, det kunne blive til. Og nogen skulle have 
skylden. Det gik blandt andet ud over Nibe, hvis nyerhvervede køb
stadsrettigheder i 1727 blev kritiseret skarpt fra Aalborg.

Krisen belastede livet i hele Aalborg og skabte basis for hidtil usete 
politiske kriser, hvor den ene borgmester efter den anden var involve
ret i skandaler omkring offentlig og privat økonomi. De fattige kunne 
glæde sig over, at der blev bygget en ny fattiggård i 1709 i Skolegade. 
Der var også basis for voldsomme religiøse meningsudvekslinger 
mellem ortodokse og pietistiske retninger blandt præster og troende.

Omkring 1750 begyndte det at vende. Det var især fremgang i 
landbruget, hjulpet på vej af landboreformerne, der skabte basis for 
en forøget eksport af landbrugsvarer til Norge, så den gode, gamle 
balance kunne genetableres.

Der kom nu også de første forsøg på industrielle foretagender. Det 
var ikke noget, som Aalborgs Magistrat umiddelbart var begejstret for, 
endsige støttede; men der blev etableret en række større foretagender 
med statsstøtte og mange ansatte. Det var anlæg, der satte et nyt præg 
på bybilledet, f. eks. syd for Budolfi, hvor der i 1753 blev etableret en 
silkefabrik og efterfølgende flere industrier.

På det politiske og kulturelle plan udgør anden halvdel af 1700-tal- 
let også en meget væsentlig periode. Det var tiden for de første 
antydninger af demokrati med etablering af De eligerede mænd, der 
gav mulighed for at flere kunne tage del i det politiske liv. Der blev
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også etableret særlige kommissioner, der f.eks. skulle se på skole- og 
fattigforhold.

De gode tider kunne læses i et stigende befolkningstal. Der var 
mere end 5.000 aalborgensere i begyndelsen af 1800-tallet, og der
med havde Aalborg en klar position som en af Danmarks centrale 
provinsbyer.

Dette og meget andet blev der ændret ved, da Danmark gik ind 
i Napoleonskrigene på fransk side og ved fredsafslutningen i Kiel 
måtte afstå Norge til Sverige. Det blev på mange måder et hårdt slag 
for Aalborg, som det tog meget lang tid at komme over. Under alle 
omstændigheder betød det et endegyldigt farvel til positionen som 
Jyllands Hovedstad - i alle tilfælde hvad angår befolkningstallet.

Sprit, Tobak, Cement
Tabet af Norge fjernede Aalborg fra en placering midt i Riget, og som 
om det ikke var nok, gik der igen hul på Agger Tange i 1825. Dermed 
mistede Aalborg kontrollen med den vestlige Limfjordsfart og en del 
af den eksport til Norge og England, der trods alt kom i gang igen 
efter en voldsom økonomisk krise i 1820’erne.

Det gik altså ned ad bakke for Aalborg, samtidig med at det gik 
fremad for en del andre jyske byer. Aalborg blev dog stadig betragtet 

Aalborg Portland Cement Fabrik, Rørdal, ca. 1935.
Fotograf J.A. Kirkegaard. Foto på Aalborg Stadsarkiv.
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som en vigtig dansk by, og driftige mennesker tog nordpå og skabte 
den industri, der skulle ændre byens fundamentale struktur som han
dels- og håndværkerby.

Der var godt gang i tobakken, spritindustrien kom til og banede 
nye veje, og de mange cementfabrikker med høje skorstene og røg 
markerede klart, at der for alvor kom gang i Aalborg sidst i 1800-tallet.

Befolkningstallet eksploderede. De efterhånden stabile ca. 5.000 
var ved indgangen til 1900-tallet vokset til mere end 30.000. Det 
betød, at byens middelalderlige rammer blev sprængt med helt nye 
kvarterer mod vest og øst og syd, og de nye store gader Boulevarden 
og Vesterbro gik på tværs af den gamle struktur, ja Boulevarden kryd
sede endda Algade direkte hen over det allerældste Aalborg.

Så store forandringer krævede på en måde et nyt politisk system. 
De få og eligerede mænd forsvandt. Venstre, Konservative og efter
hånden også Socialdemokratiet kom på banen med vælgerforeninger, 
egne aviser, byrådsvalg og skiftende alliancer, men siden 1925 altid 
med en socialdemokrat som borgmester.

Der opstod også et helt nyt kultur- og fritidsliv med museer, teatre, 
sangforeninger og idrætsklubber. Og hovedvægten i Aalborg lå ikke 
på det finkulturelle.

Der var nogle grundliggende strukturelle problemer for den frem
stormende industriby Aalborg. Hvis man kigger på antal beskæfti
gede og produktionstal var der andre byer, der med mere ret kunne 
kalde sig industribyer og reelt klarede sig bedre. Det var et problem 
for Aalborg, at det aldrig rigtig lykkedes at få etableret en blivende 
lønførende maskinindustri, selvom der blev gjort rigtig mange forsøg 
med værft m.m. Antallet af ufaglærte var på den baggrund uforholds
mæssigt højt.

De strukturelle problematikker forhindrede på ingen måde Aalborg 
i at føre sig frem som den helt store industriby, der var med på alt det 
nye. Det var byen, hvor mødre helst ikke så, at deres unge sønner gik 
i lære, fordi der var så mange fristelser. Det gode og ekspansive forly
stelsesliv blev fremhævet igen og igen, og der blev talt om amerikansk 
hurtighed i forbindelse med gadegennembrud og byplanlægning. 
Byen præsterede rent faktisk også at gøre spektakulære ting. Krisen i 
1930’erne blev mødt med Limfjordsbro og Nordjysk Udstilling, og der 
var klare optimistiske toner i 1950’erne med Aalborg Viser Vej.

Men nye sorte skyer var på vej. Da industrien på landsplan endelig 
slog landbruget i eksporttal i begyndelsen af 1960’erne, var Aalborg 
allerede under pres fra flere sider.
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Service, Uddannelse, Viden
Da velfærden eksploderede i de glade 6O’ere, mistede Aalborg for 
første gang siden det industrielle gennembrud tiltrækningskraften i 
forhold til nye beboere. Aalborgenserne forlod byen. De tog måske til 
Aalborg Øst, men mange gange tog de helt ud af kommunen, købte 
sig en god og billig bolig i en af de nærliggende landkommuner og 
pendlede til arbejdet i Aalborg.

Det gav en række nye problematikker for bysamfundet Aalborg, 
der i 1970 blev løst ved sammenlægningen af de evigt konkurrerende 
købstæder Aalborg og Nørresundby og 11 omegnskommuner nord og 
syd for Limfjorden.

Aalborg Kommune fra 1970 var bedre i stand til at forvalte statslige 
opgaver og føre en efterhånden meget kompleks velfærdskommune 
ud i livet. Nu tog kvinderne ud på arbejdsmarkedet, børnene skulle 
passes, flere gik længere tid i skole og alle fik mere fritid.

Den allerstørste udfordring var imidlertid, at industrisamfundet var 
under hastig afvikling, og der blev sårbare Aalborg hårdt ramt. De 
relativt få, store og markante industrier begyndte at omstrukturere i 
1960’erne og efterhånden lukkede de i forlængelse af oliekrise mv. i

Indvielsen af AUC, 1974. Rektor Jörgen Weihull taler med Dronning 
Margrethe og undervisningsminister Tove Nielsen. Fotograf Leif Niel
sen. Foto på Aalborg Stadsarkiv.
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1970’erne og 1980’erne. Nu skulle der virkelig nytænkning til, og her 
var det ikke amerikansk hurtighed, der prægede Aalborg.

Statistikken fortæller klart, at det i første omgang var servicefagene, 
der kom til at spille en vigtig rolle. Siden blev der stillet større og mere 
komplicerede krav til alle funktioner, og her var øget videregående 
uddannelse et meget vigtigt element.

AUC (Aalborg Universitets Center) lod dog vente længe på sig; men 
efter flere behjertede forsøg lykkedes det endelig at få det oprettet i 
1974. Med denne markering, mere fokus på de almene og tekniske 
uddannelser og ikke mindst støtte til ny produktion indenfor IT, lyk
kedes det Aalborg Kommune at møde de store udfordringer, da værft, 
tobak, sprit og andre store industrivirksomheder stoppede væsentlige 
dele af produktionen. Der kommer stadig røg op af skorstenene fra 
cementindustrien i Rørdal; men industribyen som sådan er et over
stået kapitel.

Aalborg Kommune er på vej ind i en helt ny tidsalder, hvor der 
produceres viden og måder at fordele samme viden på, og øget inter
nationalisering giver Aalborg helt nye muligheder for at arbejde fra 
udkantsområdet.

Det er også et godt afsæt, at Aalborg på en måde endelig kom over 
tabet af Norge i 2007 i den forstand, at borgmester Henning G. Jen
sen i forlængelse af kommunesammenlægningen med Hals, Nibe og 
Sejlflod kunne konstatere, at Aalborg nu er Danmarks 3. største kom
mune med knap 200.000 indbyggere. Dermed blev positionen som 
en vigtig dansk provinsby og rollen som central spiller i Nordjylland 
markeret endnu en gang.

Litteratur:
Aalborgs Historie bel. 1-6, Aalborg 1987-1998
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Aalborgs bydele, forstæder og industri

Af Henning Bender

Et øjenvidne - ”den amerikanske tid bryder frem”
Laurits Pedersen blev født i Aalborg i 1883. Hans forældre arbejdede 
på byens teglværker, der netop i disse år udvidede produktionen så 
voldsomt, at den 10-årige Laurits bestemt mente, at ”nu brød den ame
rikanske tid frem i Aalborg”. Hvor hektisk det gik for sig i Amerika, 
havde han hørt om fra sin onkel, der var bygningsarbejder i Chicago. 
Men også her på Østerbro i Aalborg kunne Laurits se læs efter læs af 
mursten blive kørt til de nye fabrikker og boliger og opleve hvordan 
nye mennesker flyttede til byen. ”En dag i sommeren 1893 stod jeg på 
vejen uden for mit hjem. Hen ad vejen kom der et underligt køretøj. 
Foran var der en mand og to drenge på 9 til 11 år, der alle trak en lille 
vogn. Konen gik ved siden af med en lille spånkurv med et vækkeur 
og en kaffekande. Da dette optog nåede mig, sagde manden Prrr! -

Den hestetrukne bus mellem Aalborg og Vejgaardpå Østerbro omkring 
1897. Fotograf: Tønnies. Foto på Aalborg Stadsarkiv
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de standsede, og jeg blev spurgt om, hvor Hansens gamle hus lå. Jeg 
fulgte dem derhen, selvom jeg ikke kunne forstå de skulle bo der, for 
det var jo et hønsehus. Nå, men derhenne kom manden af med 25 øre 
for den første måned og flyttede ind med familien. Der var fyldt med 
hønsegødning over det hele i ca. 10 cm. tykkelse, og af vinduer var der 
ikke andre end et enkelt på 8 tommer i firkant. Der lugtede langt væk. ”

Arbejdsvandringer og byvækst - ”myretuen”
I årene efter 1870 oplevede Danmark en række voldsomme folkeflyt
ninger. Befolkningstallet, der i løbet af 1800-tallet var vokset fra min
dre end én million til ZVi, betød, at danskerne begyndte at bevæge 
sig omkring mellem hinanden som myrer i en myretue i jagten på 
arbejde. Landbruget, der tidligere havde beskæftiget 90 % af befolk
ningen, kunne ganske vist både brødføde landet og skabe et stort 
eksportoverskud, men det kunne ikke længere give beskæftigelse til 
de mange nye mennesker. Nye erhverv og arbejdsmuligheder blev i 
stedet skabt i de voksende byer, både i Danmark eller i USA, og en 
ny samfundsorden faldt på plads i kraft af store vandringer fra land 
mod by eller videre over havet. Rejserne blev godt fremmet af helt 
nye og billigere transportmidler og afskaffelsen af alle tidligere rejse
restriktioner.

Cementarbejdere på Aalborg Portland 1901. Fotograf: Tønnies. 
Foto på Aalborg Stadsarkiv
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I årene mellem 1870 og 1900 blev nye byer grundlagt, og den frem
tidige størrelsesorden byerne imellem lagt fast, gamle middelalderlige 
byplaner blev sprængt og begrebet forstæder dukkede op. Takten i 
byudviklingen blev bestemt af den regionale industris evne til at ska
be nye og varige arbejdspladser. København startede omkring I860 
det vokseværk, der skulle gøre hovedstaden til en millionby. Århus 
fulgte efter i 1870’erne, Odense i 1880’erne og Aalborg i 1890’erne. 
Det betød derfor også, at det først fra 1890’erne blev muligt for den 
nordjyske ”overskudsbefolkning” at blive ”hjemme” i landsdelen i ste
det for som hidindtil at udvandre.

I 1914 levede der mere end 250.000 danskfødte i lande uden for 
Europa, hvoraf ca. 50.000 var født i Nordjylland. 4/5 af disse havde 
været yngre end 30 år da de udvandrede og havde derfor det meste 
af livet foran sig, da de rejste til det nye land. At de unge således for
svandt, kom i øvrigt til at præge de dele af Danmark, hvorfra udvan
dringen startede tidligst og forblev kraftigst: Nordjylland, Bornholm, 
Lolland-Falster og Sønderjylland. Disse landsdele udviklede sig til at 
være ”udkantsområder”, selvom selve Aalborg-området klarede sig på 
et hængende hår. Det skyldtes, at byens befolkningsmæssige vækst 
langt om længe kom i gang, meget kraftigt, i 1890’erne.

Mellem 1890 og 1901 fordobledes befolkningstallet i Aalborg fra 
15.000 til 31.000. Inden for Aalborgs købstadsområde voksede befolk
ningstallet i de ti vigtigste gader i den nye bydel ”Vestbyen” fra knapt 
1.000 indbyggere i 1895 til 5.630 år 1900, og lige uden for købstadens 
grænser var der i en række nye forstæder tale om op imod en tidob
ling af befolkningen. Udvandringen fra Nordjylland til Amerika blev 
meget pludseligt afløst af en indvandring til landsdelens hovedby- 
Aalborg. Årsagen var det industrielle gennembrud.

Det industrielle gennembrud - i by og omegn
Baggrunden for den eksplosive befolkningstilvækst var i første række 
den danske cementindustris gennembrud i nabokommunerne til Aal
borg købstad på begge sider af Limfjorden. Indtil godt op i 1930’erne 
skulle alt 1er og kalk på de fem cementfabrikker hentes med hakke, 
skovl, spade og trillebør, og det trak tusinder af ufaglærte og lavtløn
nede arbejdere til området. Det var ikke nogen tilfældighed, at det 
skete netop nu. Gennemgravningen af Hals Barre i løbet af 1880’erne 
havde atter åbnet Limfjorden for skibsfarten til havet og fik som et 
af sine væsentligste resultater, at de særligt velegnede 1er- og kridt
forekomster i Aalborgområdet kunne udnyttes i stor skala. Kul kunne
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sejles ind til fabrikkernes ovne, og den færdige cement transporteres 
til alle dele af verden.

Den forøgede økonomiske aktivitet i byområdet tiltrak dog også 
andre store virksomheder og gav mulighed for, at de firmaer der alle
rede var i byen, voksede sig meget store. Der blev bygget nye tekstil-, 
tobaks-, svovlsyre- og metalfabrikker samt fabrikker der skulle for
syne den voksende befolkning med brød, øl og margarine. I modsæt
ning til cementfabrikkernes store behov for ikke-faglært arbejdskraft 
krævede fabrikkerne i byen faglært og bedre aflønnet arbejdskraft. 
Det gav dybe skel mellem forstæder og bydele, mellem arbejderne 
indbyrdes og det udseende husene fik.

Lige uden for købstadsgrænsen opstod der en række forstæder - 
Vejgaard, Lindholm, Nørre Uttrup og Mølholm - hvor ”ordentlige” 
mennesker simpelthen ikke boede! Laurits Pedersen, der selv var 
cementarbejder, fortæller, at ”ikke alene for det hårde arbejde, men 
også i almindeligt omdømme var cementarbejderne en ringe kaste”- 

”jeg sagde til en ledig arbejderfra Aalborg engang: Du kan naturligvis 
få arbejde her på Rørdal, men han svarede mig: Der skal slides alt for 
hårdt, og der er alt for mange børster”.

Arbejderboligerne i Danmarksgade nedbrydes i 1896.
Fotograf: Gotfred Jensen. Foto på Aalborg Stadsarkiv
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Inden for købstadsgrænsen blev Aalborg udvidet med to nye byde
le: først Vestbyen og siden Østbyen, hvor der blev bygget etageboliger 
af en væsentlig højere standard end den boligmasse, der indtil nu 
havde været til rådighed i bykernen. Der var tale om gennemtænkte 
byplaner og forudgående byggemodning med kloakering, vand og 
gas. Husene blev i første omgang befolket af faglærte arbejdere fra 
tobaks- og tekstilfabrikken i Vestbyen og af skibsværftsarbejderne i 
Østbyen.

I de nye cementarbejderforstæder var der derimod ofte tale om, at 
man uden nogen form for byggetilladelser og kontrol byggede hvor 
der fandtes markveje og langs grøfter der kunne bruges som afløb. 
Sundhedstilstanden blev derfor så kritisk og tuberkulosedødsfaldene 
blandt børn så udbredte, at lærer Olesen i Øster Sundby foreslog sog
nerådet at brænde de værste af husene ned. Egentlige gader, kloak, 
vand og gas kom først lidt efter lidt - senere!

Industriel udbygning under krise før 1890
Nu var det ikke sådan, at Aalborg havde savnet industrielle anlæg 
inden cementindustriens gennembrud. Allerede i 1700-tallet havde 
Aalborg været den mest industrialiserede danske by uden for hoved
stadsområdet. Den dybe økonomiske krise i 1820’erne medførte dog, 
at ”C. W. Obels tobaksfabrik” ene af alle overlevede. Fra 1830’erne 
kom der dog nye fabrikker til, vigtigst ”Det Smithske Jernstøberi” i 
1833, spritfabrikkerne i 1840’erne og tekstilfabrikker i 1850’erne. Fæl
les for alle disse fabrikker var det dog, at de fleste blev indrettet i 
forhåndenværende bygninger midt inde i byen. Arbejderne boede i 
nærheden af eller på selve fabrikken, og boligerne fandt plads i den 
gamle bygningsmasse ved opfindsomme knopskydninger. Lejligheder 
blev delt op og brændeskure, stalde, ud- og baghuse taget i brug. 
Dette skete uden nogen væsentlig udvidelse af byens areal, skønt 
byens indbyggertal i årene 1834-1890 mere end fordobledes fra 7.000 
til 15.000. En sådan sammenstuvning af det dobbelte antal mennesker 
på et stort set uændret boligareal gjorde Aalborg berygtet som den 
mest sundhedsfarlige by i landet med den laveste gennemsnitsleveal
der. Trods mange barnefødsler i byen voksede befolkningstallet kun 
i kraft af tilvandring.

Forsøgene på at afhjælpe disse miserable forhold var kun som drå
ber i havet. Det drejede sig om Galsters arbejderboliger i Bondrops
gade i Nørresundby i 1856, ”arbejderboligerne” i Danmarksgade lige 
syd for fattiggården fra først i 1870’erne, samt anlæg og bebyggelse af
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Brettevillesgade, Langesgade og Kayerøclsgade i årene 1875-1877. Den 
fastlåste situation skyldtes ikke mindst en række ødelæggende fallitter 
i Aalborgs industri og bankvæsen midt i 1870’erne, og det gjorde det 
hele endnu værre, at landets bærende erhverv, landbruget, løb ind i 
en voldsom afsætningskrise på sit hovedprodukt, korn. Grunden var, 
at de europæiske udvandrere i USA producerede bedre og billigere 
korn for det europæiske marked, end det danske landbrug kunne 
præstere.

Industriel udbygning under vækst efter 1890
Fra midt i 1880’erne indledte landbruget imidlertid den vækstperiode, 
der blev grundlaget for Danmark som en af verdens rigeste nationer. 
Omlægningen af det danske landbrug fra korneksport til produktion 
af bacon og smør skabte hidtil usete overskud på handelsbalancen 
og en økonomisk vækst, der også smittede af på Aalborg og Nørre
sundby, der lå midt i et af landets største landbrugsområder.

Der opstod derfor i første omgang nye virksomheder i byen, der 
baserede sig på landbrugets fremgang: Aalborg Svineslagteri på 
Østerbro (1884), Andelssvineslagteriet i Nørresundby (1891), Buaas 
Mejerimaskinefabrik (1898 (stiftet 1885)) på Annebergvej og Aalborg 
eksportslagteri og offentlige slagtehus på Østerbro (1899).

Herefter kom fabrikker, der skulle forsyne det voksende antal ind
byggere med brød, margarine, øl og vand, gas og el: Forbrugsforenin
gens bageri i Søndergade (1890), Aalborg Margarinefabrik i Frede- 
riciagade (189D, Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Helgolandsgade 
(1896), Aalborg Aktiebryggerier ”Urban” på Hobrovej (1897), Aalborg 
(Flaske-)glasværk (1897(oprettet 1853)) på Østre havn, Aalborg gas
værk (1903(oprettet 1854)) på Østre Havn, Aalborg vandværk (1907) 
oprettet 1854)), Blegkilde og Aalborg elværk ((1909) oprettet 1895) på 
Østerbro.

Men dynamoen i en byudvikling, der rakte ud over landbrugets 
vækst, var dels den kraftige udvidelse af ”gamle ”fabrikker der prægede 
udviklingen af forstadskvarteret Vestbyen: C. W. Obels Tobaksfabrik 
((1897 (fra 1787)) på Badehusvej, De forenede Tekstilfabrikker (1897 
(fra 1888)) på Kastetvej og Adolph Hoist’s kartonnagefabrik (1899 (fra 
1887)) på Kastetvej, dels den belt nye sværindustri; cement, svovlsyre 
til kunstgødning og stålskibe: Aalborg Portland (1891 (fra 1889)) i 
Rørdal ved det nordlige Vejgaard, Cementfabrikken ”Danmark” ved 
Sohngårdsholm i den sydlige del af Vejgaard (1899), Cementfabrik
ken ”Norden” i Mølholm i Hasseris (1901), Cementfabrikken ”Nør- 
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resundby” i Nørre Uttrup i den østlige del af Sundby-Hvorup (1908), 
Aalborg Svovlsyre- og Superfosfatfabrik i Østre Havn mod Vejgaard 
(1908), Aalborg Værft i Østre Havn mod Vejgaard (1912), Svovlsyre- og 
superfosfatfabrikken ”Limfjorden” i Nørre Uttrup i den østlige del af 
Sundby-Hvorup (1913) og Dansk Andels Cementfabrik, DAC, i Lind
holm i den vestlige del af Sundby-Hvorup (1913).

Men herefter var opførelsen af disse, efter danske forhold kæm
pestore, nye industrianlæg, også slut. Værftet fik en vanskelig tid, og 
blev som Eternitfabrikken først rigtigt stort efter 1940. Målt i antal
let af beskæftigede fortrængte cementfabrikkerne i årene 1900-1930 
tobaksfabrikken som byens største arbejdsplads, hvorefter tobakken 
atter genoptog førerrollen frem til 1950’erne. I 1960’erne og 1970’erne

Aalborg og Nørresundby - kvarterdannelser og vigtige virksomheder 
i 1930’erne
Vigtige virksomheder:
1) C.W. Obels Tobaksfabrikker 2) De forenede Tekstilfabrikker 3) De 
Danske Spritfabrikker 4)Adolph Hoist’s Litografiske Etablissement 5) 
De Smithske Jernstøberier 6) Aalborg Værft 7) Aalborg Portland 8) 
Dansk Andels Cementfabrik (DAC) 9)Cementfahrikken ”Norden” 10) 
ØK's cementfabrik ”Nørresundby” 11) Cementfabrikken ”Danmark” 
Kvarterer:
A) Vestbyen, første etape B) Vestbyen, anden etape C) Øgadekvarte- 
ret, første etape D) Øgadekvarteret, anden etape E) Vejgård. Områ
det omkring 8: Lindholm. Området omkring 9: Mølholm. Området 
omkring 10: Nørre Uttrup
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blev værftet byens største private arbejdsplads, men den største 
arbejdsplads var dog fra og med 1950’erne Aalborg Kommune selv.

Med energi- og strukturkriserne i 1970’erne og 1980’erne forsvandt 
stort set hele den industri, der er blevet nævnt oven for, efter at 
have domineret Aalborg i hundrede år. Det skete over hele Vest
europa, men ramte naturligvis de gamle industribyer særligt hårdt. 
Bortset fra Aalborg Portland og Desmi (”De Smithske Jernstøberier 
og Maskinværksteder”), der endnu eksisterer i bedste velgående, er 
hele den gamle private industri forsvundet. Men de arbejderkvarterer 
sværindustrien skabte eksisterer stadig, selvom beboerne, der endnu 
i 1950’erne var unge familier, siden kom i sølvbryllupsalderen og nu 
er afløst af pensionister og uddannelsessøgende.

Lige uden for Aalborgs og Nørresundbys daværende købstads
grænser ligger forstæderne Vejgaard (skabt af arbejderne fra Aalborg 
Portland, ”Danmark” og virksomhederne på Østre Havn); Mølholm 
(”Norden”); Nørre Uttrup (”Nørresundby” og ”Limfjorden”) samt Lind
holm (”Dansk Andels Cementfabrik”).

Inden for de gamle bygrænser ligger Vestbyen (skabt omkring 
”C. W. Obel”, ”De forenede Tekstilfabrikker”, ”Adolph Holst” og ”Buaas” 
(siden ”De Smithske”)), og Østbyen (”Aalborg Værft” og ”Dansk Eter
nit”).

Cementforstæder efter 1890 i de tilgrænsende landkommuner.
Vejgaard: Vejgaard ligger i Nørre Tranders Sogn lige øst for Aalborg. 
Sognerådet, der naturligvis var helt præget af gårdejere i 1890, da de 
første cementarbejdere kom til sognekommunen, var temmelig skep
tisk. ”En fabrik der levede af at grave jord” måtte blive et forbigående 
fænomen som så mange andre projekter, der var gået fallit i Aalborg i 
de foregående årtier, og de mange arbejdere ville atter forsvinde med 
fabrikken. Sognerådsformanden bemærkede:

”ville de (cementarbejderne) endda blive her så længe til vi fik navn 
og adresse på dem, men det her er uholdbart. De fleste rejser igen, 
inden man får bekræftet, hvem de er”.

Laurits Petersen supplerede: ”Mange, mange kom og rendte atter fra 
fabrikken og utallige er de som i tidens løb bar forsøgt sig som cement
arbejdere”, men han fortsatte:

”Nu kom tiden, hvor mænd der kunne finde sig i at være cement
arbejdere, fik kone og børn dertil, og der blev hygget over alt.”... 
Hejlskov på gården Petersborg var den første der solgte grunde til 
cementarbejderne. Nu begyndte ejeren af gården Vejgaard også at 
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sælge grunde langs Hadsundvej og af de mange små sidegader der 
opstod. Kjeldgaard byggede en bel gade i Vejgaard, og denne gade fik 
hans navn og kom så til at hedde Kjeldgårdsgade.”

Det drejede sig om fire gårde der blev udstykket 1896-1900. Torn- 
stedgård i nord, Vejgaarden i midten, Petersborg i vest samt Øster 
Mariendal mod syd. Der blev bygget langs de oprindelige landeveje 
mod henholdsvis Nørre Tranders og Hadsund og gaderne herimellem 
fik navne, der svarede til en hel lille købstad: Søndergade, Nørregade, 
Østergade, Nygade, Tværgade og Skolegade (navnene blev efter sam
menlægningen med Aalborg i 1950 ændret til Thorsgade, Odinsgade, 
Hejmdalsgade, Frejasgade, Hermodsgade, mens Skolegade beholdt sit 
gamle navn). Over alt byggede man de samme små boliger omkring 
år 1900, bortset fra nogle enkelte store byhuse i bycentret mellem 
Vejgaard Torv og grænsen til Aalborg ved Østerbro.

Aalborg Portland forsøgte ganske vist selv at løse bosættelsespro
blemerne omkring år 1900 ved at opføre særlige arbejderbyer ved 
Rørdal og Sølyst mellem Vejgaard og fabrikken, med skole, forsam
lingshus, brugsforening og siden kirke. Men det krævede ansættelse 
på fabrikken at bo i ”slavehusene,” og man blev derfor smidt ud om 
man strejkede. Og det gjorde cementarbejdernes fagforening af 1896

Hadsundvej set mod nord fra hjørnet af Nørre Tranders Vej. Ca. 1904. 
Foto på Aalborg Stadsarkiv
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ret tit, og satsede i stedet på at overtage den politiske magt i Nørre 
Tranders kommune, hvad der lykkedes i 1913. Så solidt, at socialde
mokratiet frem til sammenlægningen med Aalborg havde mere end 
2/3-majoritet i sognerådet. Det omskabte samtidigt byen fra et klon- 
dike kendt for druk, hor og slagsmål til en rigtig by med afholdshjem, 
kirke, skoler, kloakering, gasværk, vandværk, elektricitetsværk, alder
domshjem og bibliotek.

Vejgaard, der i 1950 ændredes fra forstad til bydel i Aalborg, er 
dog aldrig rigtigt smeltet sammen med bymidten. Den senere opførte 
Østby ligger imellem, og Vejgaard har således bevaret et bybillede 
og en atmosfære, der stammer fra cementindustriens gennembrud i 
Danmark. Men her boede der da også cementarbejdere, der rakte til 
hele to cementfabrikker. Den store Aalborg Portland ”Rørdal” nord for 
Vejgaard fra 1889 og den mindre cementfabrik ”Danmark” fra 1899

Dansk Andels Cementfabrik omgivet af Lindholm by i 1938.
Fotograf: J.A. Kirkegaard. Foto på Aalborg Stadsarkiv
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i Vejgaards sydvestlige hjørne. Det er dog ikke det eneste sted man 
i større eller mindre grad finder sådanne ”cement’-forstæder - de 
opstod både syd og nord for Limfjorden. Mod sydvest lå Mølholm.

Mølholm: Næste forsøg på at udfordre Aalborg Portland i Aalborg 
blev anlægget af cementfabrikken ”Norden” i 1899 vest for Aalborg 
ved Limfjorden i Hasseris sognekommune. Man forbinder ellers i 
reglen Hasseris med store og dyre villaer, men nede på strandengene 
mod fjorden voksede der en lille cementarbejderby op, anlagt på for
anledning af fabrikken. Navne som ”Nordens Huse” og haveforenin
gen ”Norden” minder stadig herom, og af medlemsprotokollerne for 
cementarbejdernes fagforening, kan det ses, hvorledes de første bolig
områder lagde sig tæt på fabrikken langs Vester Fælledvej og på øst
siden af Mølholmvej. Herefter bredte ”cementbyen” sig efterhånden til 
hele området mellem lergravene ved fjorden og kridtgraven ind imod 
Skovbakken. Her var man i modsætning til Vejgaard meget langt fra at 
slå politisk igennem, og socialdemokraterne nåede aldrig at true den 
konservative majoritet i sognerådet førend sammenlægningen med 
Aalborg i 1970. Hasseris forblev lige så konservativt domineret som 
Nørre Tranders og Sundby-Hvorup nord for Limfjorden blev social
demokratiske højborge. Som Vejgaard fik Sundby-Hvorup også hele 
to cementfabrikker. I Nørre Uttrup mod øst og i Lindholm mod vest.

Nørre Uttrup: Ikke overraskende fører Cementvej i Nørre Uttrup 
ned til det sted, hvor ØK’s cementfabrik ”Nørresundby” lå i årene 
1908-1932. På en række veje ned mod fjorden: Brenning, Vikto- 
riagade, Cementvej, Fredensvej og Røgildsvej ligger der huse, der til 
forveksling ligner dem der blev bygget i Vejgaard og Mølholm. Områ
det er meget intakt, da der ikke siden er sket mange fornyelser. Ved 
nedlæggelsen af fabrikken i 1932 gik alt i stå og Sundby-Hvorup sog
nekommune, der i 1921 var blevet socialdemokratisk med en cement
arbejder som formand, måtte i 1930’erne sættes under administration 
af Indenrigsministeriet. Lidt hjalp det dog, at endnu en cementfabrik 
blev bygget i den vestlige ende af kommunen i 1913, selvom den først 
rigtigt kom i gang efter første verdenskrig. Det var Dansk Andelsce
mentfabrik - DAC - i Lindholm.

Lindholm: Søger man efter relevante vejnavne, er der ikke meget 
andet tilbage, end den ganske korte ”Kridtvej” ved jernbaneviadukten. 
Men bebyggelsen, således som den kendes fra Vejgaard, Mølholm og 
Nørre Uttrup, er til gengæld massiv i et område, der strækker sig langs 
Thistedvej og dens talrige små sideveje fra den gamle kommune
grænse til Nørresundby ved jernbaneoverskæringen i øst til Lindholm
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Kirke ved Lindholm å i vest. Som i Vejgaard har bevidstheden om, at 
man var arbejdere på samme fabrik og havde samme interesser, levet 
længe. Lindholm er vel nok den by i hele Danmark, der i forhold til 
befolkningstallet har rekord i leveringen af ledende socialdemokrati
ske politikere.

Bydele for industriarbejdere i selve Aalborg efter 1890
Mens cementforstæderne alle ligner hinanden, små enfamilieshuse 
der ofte er bygget i en lidt tilfældig orden, blev de dele af Aalborg, 
der skulle rumme industriarbejderboliger vest og øst for byen, tvil- 
lingebydelene Vestbyen og Østbyen, af en helt anden karakter. Hvor 
cementbyerne startede med tilflytning, hvorefter der lidt efter lidt 
fulgte planlægning og offentlig forsyning, var det stik omvendt inden 
for købstadskommunens grænser. Her blev der først lagt en byplan 
og givet navne til gaderne. Herefter foretoges der byggemodning, 
bygning og indflytning. Vestbyen blev anlagt og bygget næsten på 
en gang i 1890’erne for den østlige dels vedkommende - mens resten 
blev opført fra 1930’erne og frem til omkring 1950. Østbyen fik store 
dele af sit gadenet udlagt og navngivet i 1918, men herefter kom der 
først virkelig gang i byggeriet fra 1930’erne og frem til 1950’erne.

Vestbyen: Vestre Ladegårds marker vest for Aalborg bymidte var 
blevet indlemmet i købstaden i 1886, men byggeriet tog først fart

De Smithske Jernstøberier i Aalborgs Vestby 1959.
Foto på Aalborg Stadsarkiv
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små 10 år senere, da gader var udlagt og navngivet de ca. 800 meter 
fra Kattesundet og frem til Dannebrogsgade i en bredde på ca. 700 
meter. Gaderne blev i tidens nationalhistoriske ånd opkaldt efter slag 
og generaler fra de Slesvigske krige samt kongerne Svend, Knud og 
Valdemar. Det skete efter en storstilet plan i tre hovedstriber. Mod 
nord en stribe på 100 meter hvor de fabrikker, befolkningen skulle 
leve af, blev bygget: tobak, tekstil og kartonnage. I syd opførtes en 
stribe med offentlige bygninger og endnu længere mod syd et vil
lakvarter der skulle sikre byen rige skattebetalere. Men i det centrale 
område, mellem fabrikker og offentlige bygninger, blev en helt ny 
tætbebygget bydel bestående af ensartede treetages boligejendomme 
i lange tætte firkanter opført af private udlejere. Som centrum for det 
hele lå skolen. Mens der i 1886 havde boet 264 mennesker i området, 
var der 6.237 i 1901 - de allerfleste var flyttet ind mellem 1897-1899.

Indvielse af ny legeplads i Østre Anlæg, oktober 1937.
Fotograf J. A. Kirkegaard. Foto på Aalborg Stadsarkiv
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Herefter gik væksten i stå og blev erstattet af en sidste opblussen 
af den nordjyske udvandring i årene frem til 1914. Men mens cement
forstæderne stagnerede i takt med at cementindustrien gennemgik en 
kraftig mekanisering, udvidede den øvrige industri sig fra 1930’erne. 
Det gjaldt ikke mindst tekstil- og tobaksfabrikken, der fordoblede 
antallet af medarbejdere i 1930’erne, og bolignøden i Aalborg steg 
atter i 1940’erne også som en konsekvens af bygningen af de store 
militærinstallationer under besættelsen. Fra 1930’erne og frem til 
1950’erne bebyggede man resten af Vestbyen. Ikke alene fra Dan
nebrogsgade og frem til Vestre Fjordvej, men også nord for Kastetvej 
ud mod Skudehavnen og Vestre Bådehavn. Her blev gaderne opkaldt 
efter danske søofficerer og blev derfor kaldt Søheltekvarteret, måske 
fordi kvarteret startede ved den lidt ældre gade, der havde fået navn 
efter søslaget ved Helgoland. Fra først af blev den nye, vestlige del 
af Vestbyen opført som klassiske karreejendomme på 4-5 etager af 
private udlejere, men ændredes i 1940’erne til enkeltstående blokke 
i grønne områder, opført af boligforeningerne Fjordblink og Him
merland.

Det sidste byggeri i Østbyen, Teglgårdsvænget under opførelse.
8. november 1953- Fotograf J. A. Kirkegaard.

Foto på Aalborg Stadsarkiv
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Hermed var Vestbyen fuldt udbygget, og der boede næsten 20.000 
mennesker i kvarteret, da befolkningstallet kulminerede midt i 
1950’erne. Herefter begyndte tallet at falde, der blev færre unge og 
de forholdsvis små lejligheder var ikke længere så attraktive, da pri
vatbilismens gennembrud gav mulighed for at ”flytte på landet”. Det 
samme gjaldt tvillingebydelen Østbyen.

Østbyen - Øgaclekvarteret: Østerkæret, øst for Aalborgs bymidte, 
men inden for den gamle bykommunes grænser, havde i 1800-tallet i 
første række været benyttet som kolonihaver, militære øvelsespladser 
og teglværker. Leret var af en usædvanlig fin kvalitet og grundene 
derfor dyre for kommunen at købe. Men under første verdenskrig 
voksede Aalborg Værft så kraftigt, at man på selve våbenstilstandsda
gen, den 11.11.1918, vedtog en storstilet plan for en helt ny stor bydel 
og navngav 16 nye gader efter de nordiske lande og danske øer. Heraf 
navnet ”Øgadekvarteret”.

Krigsafslutningen gav imidlertid en brat afslutning på værftets 
vækst under krigen, så i første omgang lykkedes det kun værftets 
boligforening at opføre ejendomme i en lille trekant mellem Østerbro 
og den nordligste del af Østre Allé: Sverigesgade, Norgesgade og Fal- 
stersgade - fra 1925 suppleret med Finlandsgade og Islandsgade og 
en del af Sjællandsgade.

Offentlige faciliteter kom først til i 1929 med Østermarkens Skole, 
Sankt Markus kirken i 1933 og Østre anlæg i 1934, med en samtidig 
opførelse af boligblokke i Lollands-, Langelands-, Ærø- og Thurøgade, 
samt Vendsyssel- og Himmerlandsgade. I 1940’erne udbyggedes resten 
af Østbyen mellem Fyensgade, Sønderbro og Østre Allé. Først som 
firkantede karreer med gårde, men få år senere som blokke i grønne 
områder. En spadseretur fra Sverigesgade i nord til Bornholmsgade 
mod sydvest giver således et overordentligt instruktivt billede af 
dansk boligblokbyggeris udseende fra 1920 til 1950.

Hermed var Aalborg fuldt udbygget, men bolignøden var ikke løst 
inden for købstadens snærende grænser fra tiden før 1950. Det var 
året hvor indlemmelsen af Nørre Tranders kommune i Aalborg gav 
adgang til store arealer, og her blev den sidste store bølge på næsten 
10.000 etageboliger opført i 1960’erne og 1970’erne i en helt ny bydel 
øst for den nye motorvej - Aalborg øst. Men denne bydel havde ikke 
som de tidligere en fysisk sammenhæng mellem boliger og arbejds
pladser, og fik derfor en overgang et noget blakket image. Samtidigt, i 
1960’erne og 1970’erne, overhalede en ny boligform etageejendomme
ne. Parcelhuset blev fra nu af danskernes helt foretrukne boligform.
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Parcelhustiden
Bolignøden, der i århundreder havde plaget Aalborg, blev i virkelig
heden først løst, da den del af befolkningen der havde råd, eller tog 
sig råd, begyndte at bygge parcelhuse uden for de gamle købstads
grænser i 1960’erne. Over 16.000 parcelhuse blev det til i de vidstrakte 
områder, der fra 1970 blev den nye Aalborg storkommune. Bilen var i 
færd med at blive allemandseje, og den gamle sammenhæng mellem 
bolig og arbejdsplads opløste sig. Det skete samtidigt med at de gamle 
industrielle arbejdspladser forsvandt, og byen fra 1970’erne langsomt 
omdannedes til en videns-, uddannelses- og serviceby. Befolknings
tallet faldt mærkbart i byens indre dele og i de nære forstæder, hvor 
lejlighederne nu føltes alt for små. Den tilbageværende befolkning 
blev stadig ældre eller afløstes af studerende, der kun boede her indtil 
de selv kunne få råd til at flytte ud i parcelhuskvartererne. Lejligheder 
i bymidten blev sammenlagt og solgt som ejerlejligheder, og fabriks
bygningerne inddraget til bolig og serviceformål. Men bygningerne 
står der endnu - eller i hvert fald de ydre skaller! De gamle industrielle 
anlæg og de tilhørende boligkvarterer i bydele og forstæder omkring 
Aalborg opfylder ganske vist ikke længere den funktion de blev skabt 
til, sammenhængen mellem industri og arbejderboliger, men husene 
står der og vidner om en industrikultur, der i en ikke særlig fjern 
fortid sikrede, at Aalborg stadig er et af landets største bysamfund.
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Kommunalreform som inspiration og 
baggrund

Af Orla Hav

Af uransagelige grunde er kommunalreformer kommet til at fylde 
en hel del i min tilværelse. Hvorvidt det er årsagen til, at jeg har fået 
en opfordring til at skrive om kommunalreformen fra 1970 er uvist, 
men opfordringen er baggrund for at jeg har sat mig til tastaturet for 
at tegne et billede af, hvordan kommunalreformen spillede en rolle i 
min by omkring 1970.

Kommunalreformen fra 1970 havde en forberedelsestid på næsten 
14 år, da der havde været nedsat sagkyndige kommissioner, råd og 
udvalg, som forberedelse af den politiske proces folketinget skulle 
gennemføre. Der er ingen tvivl om, at det var en særdeles grundig 
forberedelse, til forskel fra den kommunalreform, der blev gennem
ført i 2006, hvor forarbejdet blot stod på i ca. 14 måneder og i øvrigt 
nærmest blev forkastet af indenrigsministeren, der havde sin egen 
plan i skuffen.

Bagsiden af den lange forberedelsestid var, at reformen mere og 
mere antog karakter af et spøgelse, der kunne overraske og forstyrre 
det kendte. Ja, spøgelser er jo også noget man kan være bange for, 
og ingen tvivl om at mange i Nørresundby frygtede, hvor langt poli
tikerne på Christiansborg ville blive enige om at gå.

Mit hjem var bestemt ikke et særligt politisk aktivt hjem, men dis
kussionen om hvad der skulle og kunne ske i vores by var et emne 
der blev drøftet, som regel med afsæt i hvad der havde stået i avisen. 
Temaet var ofte: Skal vi ind under Aalborg? Ud fra dette tema delte 
synspunkterne sig så med vekslende engagement. I mit hjem var der 
ikke tvivl om, at det med at komme ind under den store kommune 
ikke var ønskeligt.

Det kommunale Danmarkskort dengang
For at forstå diskussionen om kommunalreformens omfang, er man 
nødt til at have lidt baggrund i de opdelinger den kommunale verden 
havde indtil 1970.

Danmark havde 2 typer primærkommuner, købstadskommuner og 
sognekommuner. Købstadskommunerne var de største og mest bære- 
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dygtige med egentlig administration. Sognekommunerne havde ikke 
nødvendigvis en uddannet administration; ofte var det sognerådsfor
mandens ”fritidsjob”. Sognekommunerne havde reference til de ca. 28 
amter, hvor en statsamtmand sad i spidsen for et ganske vist folkevalgt 
amtsråd, der havde ansvar for en række opgaver for sognekommu
nerne og førte tilsyn med disse.

En af de amtslige opgaver var sygehusvæsenet, hvilket også er 
årsagen til at mange af os stadig kan høre betegnelsen amtssygehuset 
om det der i dag hedder Aalborg Sygehus Syd. Aalborg Sygehus Nord 
med adresse i Reberbansgade hed Aalborg Kommunehospital. De to 
sygehuse blev begge udbygget op til reformen, og det var nærmest et 
prestigespørgsmål at begge parter ville gennemføre egne byggerier, 
der bestemt var påkrævede; men havde man mestret samarbejdets 
kunst i større stil, så havde det nordjyske hovedsygehus ikke været 
delt på to adresser. Der var ingen tvivl om, at kommunerne så det som 
en svækkelse i argumentationen om, hvem der skulle have ansvaret 
for driften af sygehusene efter reformen, hvis de afstod fra at forny 
deres eget sygehusvæsen. Sygehus Nord blev en tung opgave at løfte, 
og der var tendens til at betegne forløbet som skandale. Jeg husker 
svagt diskussionen om, at en forudsætning for at sygehuset kunne 
fungere var, at der altid blev pumpet vand væk fra grunden, ellers 
ville de nederste etager stå under vand. Avisen beskrev naturligvis 
dette problem i alle facetter og byrådet måtte tage alvorlige beslutnin
ger om byggeriet og styringen heraf. Mange i eftertiden har undret sig 
over, at der ikke blev praktiseret et samarbejde, men her var kampen 
om opgaven ikke endt endnu.

Fronterne lokalt
Geografisk var aktørerne i reformspillet i Aalborgområdet naturligvis 
den store Aalborg Kommune og Hasseris Kommune, henholdsvis en 
købstads- og en sognekommune. Nord for fjorden var det købstaden 
Nørresundby med sognekommunerne Sundby-Hvorup, der lå som 
en ring hele vejen rundt om Nørresundby med byerne Lindholm, Nr. 
Uttrup og Hvorup, som de største bysamfund. Mod vest lå Vadum 
kommune, mod nord Sulsted-Ajstrup, hvor Vestbjerg, Sulsted og Tyl
strup var de store bysamfund. Mod nordøst lå Horsens-Hammer, hvor 
Vodskov var bysamfundet med Langholt som et mindre supplement. 
Mod øst lå Vester Hassing og Gandrup. Den sidste brik var Egholm 
med sin unikke placering midt i fjorden, hvor diskussionen drejede 
sig om den skulle skille eller samle bysamfundene?
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Helt naturligt spillede de mennesker, der udgjorde de besluttende 
organer, naturligvis deres roller præget af partitilhørsforhold, kultur
baggrund, alder og hvad det nu er der driver os som mennesker. 
Borgmesteren i Aalborg var Thorvald Christensen, der var socialde
mokrat, sognerådsformanden i Hasseris var Erik Worm, valgt for de 
konservative, Nørresundbys borgmester var socialdemokraten Robert 
Christiansen, sognerådsformanden i Sundby-Hvorup var ligeledes 
socialdemokrat og hed Chr. Pedersen, i Sulsted-Ajstrup hed sogne
rådsformanden Henning Larsen og var valgt for Venstre. Når jeg kan 
huske disse navne hænger det sammen med, at disse personer også 
efter kommunalreformen kom til at spille fremtrædende roller i de 
nye kommunale strukturer, mens navne på de personer, der valgte at 
stoppe deres kommunale virke, gled i erindringens baggrund.

Disse aktører blev særdeles aktive i den efterfølgende proces med 
at udfylde de rammer, som blev overladt til de lokale kræfter fra lov
givernes side.

I bestræbelserne på at undgå skæbnen, at ”komme ind under Aal
borg”, blev der udfoldet mange initiativer. Der blev diskuteret i rigtig 
mange hjem og forsamlinger, hvor der ellers ikke havde været politik 
og politiske emner stående på dagsordenen. Uanset om der ikke altid 
var udelt begejstring for den lokale politik, så var sympatien ikke stor 
for en stærk centralisering af beslutningerne i de nære samfund.

Det mest omfattende initiativ for at undgå den store sammenlæg
ning var sammenlægningen af Sundby-Hvorup og Nørresundby kom
muner. De to kommuner var blevet enige om at ansøge indenrigsmi
nisteren om at komme sammenlægningerne i forkøbet og dermed få 
muligheden for at bevise, at der kunne etableres en selvstændig bære
dygtig kommune nord for Limfjorden. Initiativet skulle klart være et 
levende bevis på, at en sådan kommune var bæredygtig. De historie
kyndige vil vide, at etableringen var en genopretning af tidligere tider, 
hvor de to kommuner faktisk var en politisk administrativ enhed.

Samarbejde på Nørresundbysiden
I årene op til kommunesammenlægningen havde de to kommunal
bestyrelser faktisk bevist, at de kunne samarbejde også ret effektivt 
endda. De glade tressere blev bl.a. anledning til, at der kunne etable
res nye uddannelsesinstitutioner landet over.

Nye gymnasier skød op mange steder. Sundby-Hvorup kommune 
havde til forskel for Nørresundby tilstrækkeligt med arealer til rådig
hed, og en placering blev fundet på Studievej. Her skulle et nyt
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gymnasium tage form og blive det springbræt en lang række unge 
fra hjem, som ellers ikke forestillede sig at deres datter eller søn ville 
få muligheden for at opnå den hvide hue. Studentereksamen havde 
været forbeholdt unge fra studievante miljøer, men bevidstheden om, 
at hvis Danmark skulle udvikle sig yderligere, så skulle uddannelses
niveauet hæves over en bred front, vandt frem med stormskridt ikke 
mindst fra Socialdemokratiet, som så det som en del af realiseringen 
af deres mål at de unge fik gode uddannelser.

Sognerådsformanden i Sundby-Hvorup hed den gang Chr. Dahl, 
og han var en sindig mand med et godt blik for det der kunne skabe 
udvikling. Et gymnasium ville foruden uddannelse være en stor 
arbejdsplads for lærere med en solid indkomst i ryggen, vel at mærke 
i ikke konjunkturfølsomme ansættelser, og det ville give skatteindtæg
ter på en egn, som ellers var hårdt prøvet.

Der fortælles en anekdote om Chr. Dahl, der som nævnt var en 
sindig mand. I forbindelse med forhandlingerne om et gymnasium 
havde han været nødt til at rejse til hovedstaden for at få aftalerne på 
plads. Den gang rejste man med H. P. Prior eller Jens Bang, hvilket 
var navnene på DFDS s færger mellem Aalborg og København. Om 
det var før eller efter forhandlingerne ved jeg ikke, men i al fald var 
der blevet indkøbt noget whisky og nogle vand for at fejre udfaldet 
eller det forventede udfald af forhandlingerne. Jens M. Nielsen, der 
var leder af Nørresundby kommunes delegation, fortalte Chr. Dahl 
om de indkøbte drikkevarer, som skulle indtages på hotelværelset. 
Dahis reaktion var: ”Hvad skal vi med wand, når vi har whisky” og så 
hældte han de indkøbte vand ud i håndvasken. Jo, der var anledning 
til at fejre det med maner, at Sundby-Hvorup havde udsigt til at få et 
gymnasium.

Det var en ny størrelse man skulle til at omgås med i det kommu
nale. Den nye rektor for Sundby-Hvorup Gymnasium, H. Frydendal 
Jensen, fortalte at den gode Dahl havde det svært med navnet på den 
nye institution, som han konsekvent kaldte et ”gymmenasium” og det 
stak jo noget ud overfor den veluddannede flok, som skulle bemande 
”gymmenasiet.”

Uagtet besværet med at håndtere navnet, så var Chr. Dahl en visio
nær praktiker, som havde et godt blik for mulighederne for mindre 
og fjerntliggende samfund.

Visionære og fornuftige trafikløsninger
Den samme Chr. Dahl var årsag til den fremsynede byplanlægning, 
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som placeringen af Forbindelsesvejen er et udtryk for. I dag ville det 
være utænkeligt at trafikken i Nørresundby området kunne afvikles 
uden Forbindelsesvejen, men i 1950’erne hvor den er anlagt, forbandt 
den blot to små bysamfund Lindholm og Nr. Uttrup. Udbygningen 
ned til Nørresundby var heller ikke sket. Her lå i min barndom store 
arealer med kolonihaver og åbne marker, ikke desto mindre fik Chr. 
Dahl vejprojektet realiseret. Til at understøtte de trafikale argumenter 
talte, at staten gav en refusion på 85 % til anlæg af veje, resten skulle 
kommunen selv skaffe. Men da ledigheden i slutningen af 1940’erne 
og begyndelsen af 1950’erne var høj i Sundby-Hvorup, så ville det 
være en god måde at sætte aktivitet i gang på. Skatteindtægterne fra 
vejfolkene ville jo komme kommunekassen til gode, og vejen har jo 
for længst vist sin værd.

Kulturskatte og beskæftigelse
Vi glæder os i dag over at vores egn rummer Nordeuropas største 
bevarede vikingegravplads, Lindholm Høje. Rigtig mange ved, at det 
var danselærerinde frk. Zangenberg, der påviste, at der lå en gravplads 
under det tykke lag af flyvesand, som havde ødelagt beboelsen på 
Lindholm Høje, men de færreste er bevidste om, at det var sognerådet 
i Sundby-Hvorup, der skaffede opbakning og midler til at det tykke 
sanddække kunne fjernes. Endnu en gang var det refusionsregler fra 
statens side, der kom til at udgøre grundlaget for en for eftertiden 
væsentlig opgave. I kraft af refusionsreglerne kunne kommunen sætte 
en hærskare af mænd med skovle, trillebøre og tipvogne i gang med 
at fjerne sandet. Situationen med folk i beskæftigelse var meget bedre 
end ledighed for den enkelte og for samfundet. Udgravningsarbejdet 
fandt sted i 1950’erne.

Kommunalreform nordenfjords
Forudsætningen for at få lov til at lave en kommunesammenlægning 
”i utide” var, at der skulle afholdes kommunevalg i den nye sammen
lagte kommune. Det blev en både engagerende og lærerig proces i 
hvordan demokratiet også fungerer. Dele af dette kom i høj grad bag 
på borgerne; men for de kyndige i valgregler var der ikke så store 
overraskelser i værktøjskassen, som de kendte rigtig godt.

Der skulle laves opstillingslister og for mit parti, Socialdemokra
tiet, var det en spændende og udfordrende opgave. Det, der gjorde 
det udfordrende, var at begge kommuners førstemænd og flertal var 
socialdemokratiske. I Sundby-Hvorup var Christian Petersen sogne- 
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rådsformand, og i øvrigt en dygtig embedsmand med virke og hjerte 
knyttet til det sociale område.

I Nørresundby hed borgmesteren Robert Christiansen, også han 
havde sine rødder i kommunal administration; for Robert Christi
ansens vedkommende var det skattevæsenet. Om det var deres til
knytning til to så forskellige velfærdsområder ved jeg ikke, men den 
fremherskende opfattelse mand og mand i mellem var, at Christian 
Pedersen var den rette mand og mere på den lille mands side.

Socialdemokraterne opstillede en samlet liste med Robert Christi
ansen på førstepladsen og Christian Pedersen på andenpladsen, og 
naturligvis bemandet med gode kandidater fra partiet og repræsen
terende begge bysamfund. De øvrige partier sammensatte naturligvis 
deres lister, men havde ikke den sideeffekt at valget også drejede sig 
om, hvem der skulle være den nye kommunes førstemand. Det blev 
nærmest en slags præsidentvalg med begge kandidater på samme 
liste.

Resultatet udeblev da heller ikke. Ud af 15 pladser i byrådet opnå
ede den socialdemokratiske liste de 11 pladser. Da de personlige 
stemmer var talt op, lå de ganske tæt mellem de to hovedaktører. 
Robert Christiansen havde fået godt 1700 stemmer, og Chr. Peder
sen havde fået godt 1800 stemmer. Alle gik nu ud fra, at den nye 
borgmester ville blive Chr. Pedersen, men da den socialdemokratiske 
gruppe forsamledes for at vælge deres bud på borgmesterposten var 
situationen den, at der var valgt seks medlemmer fra Nørresundby og 
kun fem fra Sundby-Hvorup. Årsagen hertil kunne sagtens være den, 
at der var færre stemmer til rådighed blandt de øvrige kandidater i 
Sundby-Hvorup, hvor Chr. Pedersen havde fået flest. Den nye gruppes 
sammensætning gjorde, at Robert Christiansen trak det længste strå 
og blev borgmester. En del borgere gav udtryk for en vis skuffelse 
over, at det ikke var de personlige stemmer der talte tungest, men 
valgmatematik længere nede på listen.

Den nye kommune fik en levetid på kun to år fra 1968 til 1970. I 
den periode fik Nørresundby som landets første en overdækket gåga
de, Vestergade. Det var et projekt der blev realiseret i kraft af et godt 
og tæt samarbejde mellem byens handlende og rådhuset, hvilket ofte 
ses at være en alliance, der kan skabe fremgang og udvikling lokalt.

Fokus var der i høj grad på vores landsdel og byer. Det skete ikke 
mindst fordi den flotte nye Limfjordstunnel blev færdiggjort og indviet 
i 1968 med besøg af selveste majestæten, der aflagde besøg i begge 
lejre, der i øvrigt enedes flot om at skabe en fin ramme om indvielsen 
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med gratis is til alle børn og mulighed for at gå gennem den fine nye 
tunnel for at forsikre sig om at den nu også var udført forsvarligt. Kon
gen kørte igennem i sin flotte bil, og hele Danmark var tilskuere til 
den store begivenhed med at binde landsdelene sammen også fysisk.

De centrale spørgsmål i reformprocessen
Det centrale spørgsmål i reformprocessen var, om det ville lykkes at 
skabe en sammenhængende kommune syd for fjorden, med både 
Aalborg og Hasseris. Skulle mantraet om, at fjorden skiller fastholdes, 
eller kunne der argumenteres for at fjorden samler? I dette spil var en 
af udfordringerne for de aktører nord for fjorden, der ikke ønskede 
en fusion med Aalborg, at skabe en så stor enhed, at der ikke kunne 
stilles spørgsmålstegn ved bæredygtigheden.

Principperne for reformen
De principper som det blev mere og mere tydeligt at regering og 
Folketing stilede efter var:

Bæredygtige enheder, der kunne sikre, at så mange opgaver som 
muligt blev løst tættest muligt på borgerne. Principperne var, efter 
min mening, rigtige. Det er fornuftigt, at ansvaret for så mange opga
ver som muligt bør ligge tæt på borgenes egen hverdag, forudsat 
kvaliteten i opgaveløsningen er i orden.

For at sikre disse principper kom lovgivernes udspil til fortsat at 
indeholde to typer kommuner; primærkommunerne og amtskom
munerne. Primærkommunernes opgaver skulle være de borgernære 
og almindeligt forekommende, amtskommunerne skulle løse de mere 
specialiserede opgaver, der til gengæld heller ikke var så hyppigt fore
kommende for borgerne. Her var driften at sygehusene den store og 
dominerende opgave. Staten skulle alene løse opgaver, der forudsatte 
underlag af hele landets befolkning: Det overordnede trafiknet, politi, 
retsvæsen og militær for at nævne nogle.

En helt stor opgave, der kom til at flytte i konsekvens af reformen, 
var ansvaret for særforsorgen, der i statens regi hed Statens Ånds
svageforsorg. Arkitekten bag denne flytning var den fremsynede for
sorgschef N.E. Bank Mikkelsen, som havde indset at statens rammer 
om institutioner og borgere kunne være unødigt stive, hvilket gik 
ud over fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsningen fra de indsigts
fulde mennesker, der arbejdede med klienterne. Denne opgave blev 
primært forankret i amtskommunerne, hvor jeg fik lov til at være 
med i udmøntningen af de nye måder at organisere arbejdet på. I
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Nordjylland kom prioriteringen til at dreje sig om decentralisering af 
den store institution i Hammer Bakker til noget, der mere lignede 
de livsvilkår, der gjaldt for det såkaldte normalsamfund. Det blev en 
spændende og udfordrende opgave.

Den afgørende fase
Trods etablering af en ny nordenfjords kommune gik lovprocessen 
videre og debatten udfoldede sig i medierne, hvilket vil sige de tre 
lokale aviser, Aalborg Stiftstidende, Aalborg Amtstidende og Ny Tid. 
Men også det nye medium TV rykkede ind imellem ud for at dække 
debatten, ligesom radioen også var med.

Bølgerne gik højt og fandt personificering i de to frontfigurer på 
hver side af fjorden, Thorvald Christensen i Aalborg og Robert Chri
stiansen i Nørresundby, men rigtig mange søgte at komme til orde 
for at fremme deres synspunkt. Kulturaktører kastede sig også ind i 
diskussionen og den vise de fleste i dag kender som ”Mellem Esbjerg 
og Fanø” fik sin Limfjordsversion, ”Mellem Aalborg og ’Sundby”. Bag 
på Aalborg Stiftstidende tegnede karrikaturtegneren Henry den ene 
rammende beskrivelse af forløbet efter den anden.

Thorvald Christensen oplevedes som den mest rolige og beher
skede i slagsmålet, hvilket nok i nogen grad hang sammen med, at 
Aalborg under alle omstændigheder ville vinde og hans førsteprioritet 
var at få det gode skatteudskrivningsobjekt Hasseris med ind i kom
munen; nord-syd fyldte vist ikke så meget i hans optik.

Robert Christiansen derimod oplevedes som den aggressive part, 
der hele tiden var i brechen for at argumentere for bevarelsen af 
selvstændigheden. Hen mod slutningen, da afgørelsen formentlig var 
truffet, tyede Robert Christiansen til sit absolut sidste trumfkort, der 
dog ikke var reelt. ”Ja, ja, det er nu os der har militæret på vores side, 
så kan vi da stationere det ved broen og tunnelen.”

De øvrige aktører
Der var også andre aktører, som havde betydning for mulighederne 
for at udfylde det lokale beslutningsrum. Den konservative Erik Worm 
fik ikke megen støtte fra sin egen indenrigsminister, Poul Sørensen, 
der var mere indstillet på at følge principperne end at hjælpe parti
fæller i de lokale slagsmål og Hasseris måtte indse, at dagene som 
det lille og velhavende alternativ til Aalborg var slut, de skulle med i 
storkommunen.

Nord for fjorden blev der stadig udfoldet bestræbelser på at undgå 
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sammenlægningen med Aalborg. Den sidste mulighed for at undgå 
dette var en frivillig dannelse af en nordenfjords kommune, hvilket 
ikke kunne ske fordi der blandt omegnssognekommunerne havde 
bredt sig den opfattelse, at det var bedre at blive en del af den store 
kommune end at komme ind under Robert, som det blev udtrykt. Der 
er forskellige udlægninger af årsagerne hertil. Nogen siger, at det var 
omegnskommunernes Venstredominerede ledelser, der ikke ønskede 
en forbrødring med den stærkt socialdemokratiske Nørresundbyker- 
ne; en anden forklaring går på mere personlige relationer og magtspil. 
Den ledende politiker i omegnskommunerne var Sulsted-Ajstrups 
sognerådsformand Henning Larsen, der oprindeligt stammede fra Nr. 
Uttrup; men han vurderede sine chancer som større i storkommu
nen, hvor der ville blive etableret et magistratsstyre med fem poster 
bemandet med fuldtidspolitikere og fordelt efter forholdstal. Hvilken 
stilling socialdemokraten K.P. Hiittel Sørensen fra Horsens-Hammer 
indtog, er jeg ikke bekendt med, men hans interesser kunne godt 
ligne Henning Larsens.

Ethvert parti håber naturligvis på borgmesterposten og andel i 
flertallet; men det var nu ikke at kimse ad at blive rådmand med de 
ganske store beføjelser, disse poster var tillagt. Faktisk var det sådan, 
at det var magistraten, det vil sige de enkelte rådmænd, der havde 
beslutningskompetence, udvalgene var alene rådgivende i forhold til 
rådmanden. I et nordenfjordsscenarie ville sandsynligheden for at 
blive borgmester ikke være stor for Henning Larsen; herefter var der 
alene udvalgsformandsposter og de var ikke fuldtidshverv.

Efter sigende var det faktorerne der afgjorde, at Henning Larsen 
foretrak den store fusion.

Resultatet blev en Aalborg Kommune, der strakte sig fra Tylstrup i 
Nord, Vadum i Vest og Vodskov/Langholt i øst, den oprindelige Aal
borg Kommune og så Hasseris.

Valg til storkommunen
Medlemmerne af de hidtidige kommunalbestyrelser skulle nu gøre 
op, om de ville søge valg til det nye 31 mand store byråd. Mange 
valgte at sige stop og fastslå, at de nu havde aftjent deres ”værnepligt” 
i demokratiets tjeneste. Andre søgte valg på deres partis liste. Ud 
over at få organiseret kommunen havde der været travlhed med at få 
sammensmeltet de enkelte partiers organisation, hvilket ikke altid var 
nogen enkel opgave, fordi det jo var tæt forbundet med afsættet til at 
skabe en platform for den lokale ”høvding”.
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For mit partis vedkommende så situationen blandt de mest frem
trædende således ud. I Nørresundby valgte Robert Christiansen at 
stille op til det byråd, han så intenst havde kæmpet imod skulle få 
indflydelse nord for fjorden. Maskinarbejder Henning Nielsen, der 
havde været medlem af byrådet, stillede som repræsentant for Nør
resundby. Chr. Pedersen valgte at gå tilbage til det administrative 
arbejde som socialdirektør i den nye storkommune. Jens M. Nielsen, 
der havde været et fremtrædende medlem af byrådet i Nørresundby, 
valgte at stille op til den nye amtskommune, hvor han opnåede 
at blive amtsborgmester, dog først fra 1978, mens han indtil dette 
tidspunkt indtog fremtrædende poster i Amtsrådsforeningen, bl.a. 
som formand for det indflydelsesrige Lønudvalg. Måleraflæser Knud 
Andersen stillede op fra Sundby Hvorup, også han havde været med
lem af byrådet i Nørresundby. Hiittel Sørensen fra Vodskov stillede op 
for Socialdemokraterne.

Hos Venstre stillede Henning Larsen fra Sulsted op som sit partis 
spidskandidat. De her nævnte blev også valgt til det nye byråd, dog 
ikke Jens M. Nielsen, der satsede regionalt, i øvrigt sammen med sin 
konservative kollega fra Nørresundby, Erik Thorn, der blev formand 
for teknisk udvalg.

Spidskandidaten for den socialdemokratiske liste blev den folkekæ
re og allestedsnærværende Marius Andersen, som havde været i kulis
sen mens Thorvald Christensen var borgmester. Thorvald Christensen 
fik i øvrigt en grum skæbne, idet han samme nat, som den nye kom
mune fødtes, afgik ved døden. Mange havde undt ham et roligt otium 
ovenpå strabadserne med at forberede den nye kommune.

Socialdemokraterne fik et godt valg og kunne besætte tre råd
mandsposter, som gik til Marius Andersen, som borgmester, Ella 
Christensen som socialrådmand og Holger P. Nielsen, der hidtil havde 
været fællestillidsmand på det store Aalborg Værft, blev rådmand for 
forsyningsvirksomhederne. Robert Christiansen blev viceborgmester 
og formand for Havneudvalget. De konservative besatte rådmands
posten i teknisk forvaltning med Hans Brusgaard og Henning Larsen 
blev skole- og kulturrådmand på Venstremandater. Hos de konservati
ve blev Erik Worm fra Hasseris gruppeformand og fik en række andre 
poster, men som nummer to til Brusgård, der også blev involveret i 
Kommunernes Landsforening på centrale poster.

Det nye byråd kom i øvrigt til at holde deres møder i Aalborghal- 
lens mødelokaler på første sal i den såkaldte Aksel P. Jensen stue. Her 
blev møderne holdt indtil det nye medborgerhus blev taget i brug.
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Kommunalreformer
Med al sin dramatik synes jeg at jeg havde oplevet kommunalreform 
i tilstrækkelig grad; men efter 2001 dukkede temaet om en ny kom
munalreform op igen med skiftende budbringere. Efter 2004 blev 
det et tema VK-regeringen satte på dagsordenen, og i 2005 blev lov
grundlaget vedtaget. Mange har lavet sammenligninger mellem de to 
reformer, hvilket jeg finder særdeles problematisk. Alene forskellen i 
forberedelsestid af elementerne i reformerne var der så stor forskel, 
at sammenligning næsten ikke kan laves. Muligvis skyldes det, at 
kommunalreformen af 2005 mere var båret af ønsket om ændringer 
i de grundlæggende strukturer for finansiering af ydelserne fra den 
offentlige sektor. Det var en bærende idé at økonomiske incitamenter 
skulle spille en større rolle på bekostning af det bærende princip fra 
1970-reformen, hvor der blev lagt afgørende vægt på princippet om, at 
beslutningerne skulle tages så tæt ved borgeren som muligt med sik
ring af specialisering og kvalitet. Min bekymring er at samme ønsker 
ikke er knyttet til 2005-reformen.

Naturligvis vil en struktur aldrig blive statisk. Det er en dynamisk 
størrelse, der nødvendigvis må tilpasse sig ændringer i f.eks. tekno
logi, samfærdselsmidler, måden hvorpå vi mennesker ønsker at omgås 
hinanden og naturligvis også viljen til at finansiere fællesskabets 
ydelser. Stærke borgere skal nok klare sig; men mennesker, der har 
behov for hjælp som følge af alder, kronisk sygdom eller handicap 
skal have sikkerhed for kvalitet og tilgængelighed. Desværre synes 
jeg ikke udgangspunktet har været behovene fra de svageste borgere, 
men mere fra de betalende.
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Aalborg

Af Inge Eriksen

Jeg tror jeg har været i kamp med mine omgivelser om hvad virke
ligheden er siden jeg var ti år. En kategori som en mulig virkelighed, 
højt elsket af alle gode revolutionære, blev skånselsløst likvideret. 
Virkeligheden var, var ikke til at ændre, var alt hvad der var tungt, 
klægt og skræmmende. Kort sagt, virkeligheden skulle man passe 
på, den var farlig og skulle beskrives af forstandige mennesker for at 
blive forståelig, Virkeligheden var ikke engang det øjet og øret mødte, 
men billedernes og lydenes mest dystre og sorte sider. Beskrivelser 
af virkeligheden i bøger og aviser var upålidelige, hvis de ikke var 
mere nedslående end ens værste anelser. Men selv det nedslående 
skulle være nedslående på en ganske særlig måde for at få troværdig
hedens blå stempel. Der fandtes exempelvis ikke racediskrimination 
i Amerika, som det hed dengang. For når direktør ditten eller datten 
sagde at negrene, som de hed dengang, blev godt behandlet, så var 
det rigtigt. Han havde været der, så han måtte vel vide hvad han talte 
om! Bøger med statistikker og fotografier der viste det modsatte var 
ondsindet propaganda. Louis Armstrong var Jazzmusiker og ethvert 
menneske med fornuften i behold vidste, at den slags var morfinister. 
I øvrigt var amerikanerne vores allierede og havde lovet at beskytte 
os mod russerne - det vil sige Poul Henningsen, Georg Brandes, Thit 
Jensen og de ryggesløse kommunister.

Næh, virkeligheden var Aalborg - gader, skoler, flygtningelejren, en 
ussel lille skov og søndagens kedsomhed. Aalborgs virkelighed var 
dagen - onsdag torsdag fredag. Hverken Aalborg eller virkeligheden 
var fortid og fremtid, tid var hverken horisontal eller vertikal, tid var 
noget der skulle gå - indtil en dag-

Den dag havde hverken ende eller begyndelse, der var ikke hæftet 
dato på, uger, måneder, år havde kun en betegnelse: i morgen.

Det samme gjaldt for rum. Rum var ikke verden uden for Danmark, 
kilometer, solens system. Rum var lige så langt man kunne holde ud 
til at gå ud ad Hobrovej, hovedvej A 10, Europavej 4. Vi var stolte af 
den, den var den lige vej til Napoli. I perioder hvor tid og rum stod 
helt på tværs, kunne jeg bekymre mig alvorligt over at Europavej 4 
holdt op i Napoli. Jeg havde et billede inden i hovedet af vejen der 
endte lidt syd for Napoli i skærver og grus og ingenting. Hvordan
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skulle man komme videre - uanset hvad videre i øvrigt betød - når 
nu vejen holdt op.

Når jeg alligevel elsker Aalborg så højt som jeg gør, er det blandt 
andet på grund af hovedvej A 10, Europavej 4, Hobrovej. Vejen blev et 
endeløst asfalteret kajanlæg jeg kunne lægge mine drømme op til, en 
livsnerve der ikke forbandt mig med Hobro eller Napoli men simpelt
hen med hele verden. Af grunde der kan diskuteres i det uendelige 
stak jeg altid af hjemmefra på den tid af året, hvor byen svømmede i 
en blå tåge ved 17-tiden. Ligeud - forbi kommuneskolen, husvildeba- 
rakkerne, markerne, ned ad Skalborg bakke på vej til Svenstrup og 
Syditalien. Jeg gik ikke, jeg svømmede lyksaligt af sted i noget blåt et 
eller andet sydvesten om mælkevejen. Der lå ingen russere og kom
munister på lur, ingen tanter og onkler der rakkede ned på min aal- 
borgensiske dialekt, ingen sødsuppe med oversukrede sveskeblom
mer og tomgang. Lykken var tidens, stedets og handlingens absolutte 
opløsning, en strømmende flytten omkring på alting lige indtil jeg var 
træt og sulten nok til at vende næsen hjemad.

Drøm og virkelighed, muligheder og bremseklodser var forbun
det på en solid himmerlandsk facon i min bevidsthed. Jeg vidste, at 
Skalborg bakke ville føles som Mount Everest hvis jeg ventede for 
længe med at gå nordpå igen. I 5. klasse havde jeg spillet Emil i en 
dramatisering af Flugten til Amerika på skolen og jeg havde en indre 
Dorte med suppeterrin og slangekrøller som var stedfortræder for min 
mave. Så jeg tog som regel nogen praktiske konsekvenser af tidligere 
erfaringer. Men ikke uden bitterhed - hvad nyttede det at jeg havde 
løvehjerte, når det befandt sig i en pigekrop?

Det var blevet hamret ind i hovedet på mig, at unævnelige rædsler 
lå og lurede, hvis man ellers havde været så heldig at slippe forbi 
russerne. Jeg forstod ikke præcis hvad det drejede sig om og konklu
derede, at mit køn ikke så meget var mit problem som andres. Da jeg 
blev ældre begyndte jeg at kontrollere flugtimpulserne. I stedet for at 
gå sydpå gik jeg nu nordpå ad hovedvej A1O. Jeg standsede samme 
sted hver gang - midt på Limfjordsbroen.

Fjorden er på sit smalleste mellem Aalborg og Nørresundby og lidt 
øst for broen bøjer den mod nord. Så når man står ved brovagtens 
tårn i tusmørke ligner fjorden en indsø eller San Francisco Bay, hvis 
jeg skal være helt nøjagtig. Der findes nemlig to byer - arbejdernes og 
borgernes Aalborg og et andet hemmeligt Aalborg, som er en syntese 
af den faktisk existerende by og en amerikansk filmby. Arbejdernes 
og borgernes Aalborg kom først, derefter kom filmene til. Da jeg 
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havde set tilstrækkelig mange kriminalfilm kom der et filter på nogen 
af de kendte steder. Forloren romantik og gangsterbrutalitet i forening 
med alle de grammofonplader der ikke havde været til at skaffe under 
krigen blev forbrugt i protest mod provinsbyens snærende bånd. Vi 
væltede os i det, men idet store og hele var byen nok ikke så kedelig 
endda: Aalborg - en by af storindustri, selfmade matadorer, produkt
handlere, og gammeljomfruer med invalide modre og det kontinen
tale Danmarks rigeste værtshusliv, duller og skrappe drenge på jagt i 
en by, hvor man river Håbet ned og bygger parkeringspladser selvom 
Hage-Frans spillede der. En by hvor der når som helst kan dukke et 
par fyre op i trenchcoat og blød hat på vej ind i garagen klar med 
submachineguns til den lokale udgave af St. Valentine’s Day. Det 
jyske Chicago, et sted hvor sorte skibe lægger til i tyk bleg tåge om 
natten, hvor philharmoniske koncerter overdøves af Elvis Presley på 
jukeboxen, hvor Jyllands bedste boksere hentes ud af østbyens hvid
pudrede inferno, cricketklubber, roklubber, sejlsport, østby, vestby, 
kys i en port - helt anderledes end det så ud når Jane Powell og Vera 
Ellen gjorde det i Astoria.

Aalborg er et sted københavnske kommunalpolitikere bør studere, 
hvis de vil lære noget om byplanlægning. Når havgusen driver ind 
gennem de lige gader forstår man, at man skal være vokset op med 
mellemørebetændelse og iskolde vinde gjort våde af fjorden for at 
kunne fatte uimponeretheden når den er værst.

Byen er en dødbringende blanding af naivitet og korruption. Him
merland og Vendsyssel i bestandig konflikt under et flirende smil 
- gavmild og ondskabsfuld, blid og galsindet under udholdenheden, 
et slaraffenland for økonomiske bøller, en by der er stolt over Goliat, 
fordi han altid holdt juleaften med mandskabet på en af sine slæbe
både, en by der er stolt af sine bralrende direktører, fordi de kørte 
om kap i jaguarer og chevrolet’er i frokostpausen på de lige veje nor
denfjords. Direktøren på min læreplads var forhenværende engelsk 
landsholdsspiller og havde giftet sig til et lille annoncebureau. De 
fleste afdelingsledere var gamle fodboldspillere og sammen med dem 
bankede han foretagendet op så der en overgang var filialer i Køben
havn, Odense og London. Der var tale om Hamburg. Han var udlært 
mekaniker, kelter, sort som synden, og når han sang ”If You Were the 
Only Girl in the World” som afslutning på firmaets julerevy, glemte jeg 
at den eneste betaling jeg havde fået for en måneds overarbejde var 
en flaske Chanel nr. 5. Jeg har aldrig brugt andet siden.

Lille Møller på klichefabrikken var kommunist og forklarede, at
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læredrenge uden kontrakt ikke havde krav på overarbejdspenge. De 
måtte ikke arbejde over. Det var et åbent sår det med lærekontrakten, 
alle de andre læredrenge havde kontrakt og jeg var et udskud, fordi 
jeg ikke kunne få en kontrakt som reklametegnerelev. Så jeg fortsatte 
med at tegne og hente wienerbrød og bajere hos tobakshandleren og 
nøjedes med at græmme mig i smug.

Det er ikke den ringeste del af mit liv jeg tilbragte der. Noget af 
det eneste der gjorde mig virkelig gal var, at cheftegneren hårdnakket 
påstod, at de millioner af bogstaver jeg tegnede ikke stod på linien. 
Det skændtes vi om i næsten to år, og da jeg var blevet fyret fordi jeg 
var begyndt at læse på studenterkursus, fandt jeg ud af at jeg skulle 
have briller. Nogen år senere besøgte jeg mine gamle arbejdskam
merater for at prale af min baby og undlod ikke at fortælle, at jeg 
ikke alene skulle have haft briller mindst to år før jeg fik det, men 
også havde bygningsfejl - jeg var nærsynet på det ene øje og lang
synet på det andet. Cheftegneren var hæderlig nok til at indrømme, 
at det vel så havde været ret naturligt, at jeg ikke havde kunnet se 
en linie klart.

På det tidspunkt havde jeg opholdt mig i Århus i et par år, og 
selvom man ikke ligefrem kan påstå at byen er en svingende metro
pol, var det alligevel som om tiden var gået i stå da jeg kom hjem til 
Aalborg. Den var gået så stærkt i stå, at jeg skred baglæns ned ad tids
aksen og syntes det var en hvid kittel jeg havde på og ikke en konet 
spadseredragt. Der havde været ansat en københavnsk retouchør den 
sidste del af min tid på tegnestuen, og han havde næsten drevet mig 
til vanvid med sine tirader om min mangel på kvindelighed. Jeg fatte
de ikke hvad han mente når han sagde, at jeg aldrig blev rigtig kvinde 
før jeg havde lært at slå øjnene ned og holde kæft. Det med at holde 
kæft forstod jeg godt, jeg irriterede ham fordi jeg læste lige så mange 
bøger som han gjorde. Men hvorfor jeg absolut skulle slå øjnene ned 
gik hen over hovedet på mig - det var kun noget man gjorde når man 
stak en løgn. Jeg havde været forelsket i en af tegnerne i to trofaste 
lange år og han foreslog nu, at jeg skulle kalde mit yndige lille barn 
for Gordon. Jeg rødmede og slog øjnene ned, han lød ligesom han 
havde gjort mere end fire år tidligere under en lyksalig fest på Ambas
sadeur, hvor jeg var mødt op i changerende bordeauxfarvet taft og 
havde fået mit livs første kompliment:

- frøken Eriksen, De er en øjenlyst!
Jeg havde været stum af henrykkelse og stirret ind i hans lyseblå 

øjne - ikke bare fordi hans viktorianske måde at udtrykke sig på var 
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så udsøgt, men også fordi jeg trods alt lagde vægt på ikke at bringe 
skam over tegnestuen med min mangel på kvindelighed.

Det var de lange forlovelser og ulykkelige kærlighedsaffærers år. 
Folk klamrede sig til hinanden for at unddrage sig de kolde vinde fra 
en splittet verden og 1956 var et år fuldt af chok. Der var storstrejker. 
Demonstrationer. Min fredsommelige lillebror, piberygende gymna
sieelev og kortspiller, fik sig en gang knippelsuppe en aften af en 
hysterisk politibetjent. Min brors forargelse var forståelig, han var 18 
år, lovlydig og havde ikke foretaget sig andet end at spille whist og 
gå hjem. På studenterkursus belærte vi vores historielærer om, at 
vi stod midt i en vigtig begivenhed, og gik i strejke med fare for at 
blive hældt ud. Han var ulykkelig, borgeren og fagmanden stredes 
bag hans skaldepande, men han kunne hverken gøre fra eller til, vi 
var ustyrlige og skred. Vi endte på et værtshus hvor vi kunne følge 
slagets gang fra et vindue. Demonstrationerne var holdt op før vi 
kom, og henad klokken 22 havde de hårde drenge taget over. Iført 
arbejdstøj og gummisko løb de rundt og drillede strisserne, der med 
vanlig takt var iført spidsbukser og sorte skaftestøvler. Om foråret blev 
en betjent dræbt af en flyvende brosten under et spontant møde på 
Budolfi Plads - dengang byens største åbne torv. Det er muligt det er 
derfor brostenene er revet op og erstattet med asfalt, der ligger som 
en tynd pels uden om Nordeuropas garanteret hæsligste ansamling af 
supermarkeder, uromantiske garager og et bankkomplex der ligner en 
panservogn i overstørrelse.

Jeg var korrekturlæser på Aalborg Stiftstidende mens jeg gik på stu
denterkursus og på en aftenvagt kom de fede overskrifter om opstan
den i Budapest. Vi råbte ned gennem rørposten til typograferne efter 
resten af spalterne, men telegrammerne var hakket i småstykker og 
det var umuligt at finde ud af hvad der foregik i Ungarn. Det eneste 
der stod klart var, at nu var der igen fare for krig, overskrifternes stør
relse - ikke indholdet var ikke til at tage fejl af.

Det ligger som en underlig død klump i min erindring. Årene mel
lem 1956 og I960 var i så høj grad præget af den daglige kamp for at 
klare sig igennem på det materielle plan, at de store politiske proble
mer blev til indre billeder udsprunget mindre af bevidste refleksioner 
over hvad der foregik end af natlige mareridtsdrømme. Nedkæmp
ningen af Ungarn-opstanden og angsten for atomvåben flød sammen 
i forfærdelige strømmende billeder af røg, vraggods, flydende gader, 
hvor jeg smeltede sammen med asfalten og gik til grunde, blind, fordi 
mine øjne var løbet ud af hulerne som brændende vand.
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Til sidst kom det tidspunkt hvor jeg gjorde oprør mod mine livsvil
kår og som en anden indisk bonde emigrerede jeg til storbyen.

Jeg tog døren med da jeg gik. Jeg ville gerne blive, jeg var nødt 
til at rejse. Fjorden var frosset til og jeg drømte ikke om andet end 
at sejle til København som en sidste markering af hvor jeg retteligt 
hørte hjemme.

Jeg havde sagt mit job op og gik hver dag ned til havnen og så 
på pakisen, der var klodset op i beskidte formationer. Der stod som 
regel en måge på toppen af isen som drev mod øst, og jeg så mig 
gal på fugle jeg aldrig havde tillagt nogen som helst form for humor.

Passagerskibet H.P. prior lægger til kaj i Aalborg Havn. Ca. I960. 
Foto fra Aalborg Stadsarkiv.
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Gråspurve - gråspurve havde sans for humor. De var fugleverdenens 
seje proletarer, rendestensfugle der vidste hvad det handlede om. 
Måger var nogen luskepetere, brovtende egoister uden evne til at 
skelne mellem skidt og kanel. Vinden var skarp og våd. Skibet var 
sort og virkede dødt og isen lå helt op til jernsiden. Jeg er ikke den 
eneste aalborgenser, der var oprørt over at DFDS nedlagde ruten, 
Aalborgbåden var ikke et transportmiddel men en kultur, et flydende 
folkehus bugnende af fodboldspillere, ludere, gymnasieelever og 
gemene fulderikker. Alle ferier, men især efterårsferien, var kulturens 
strålende højdepunkter, da var det halve Aalborg på vej til Køben
havn eller nede i den råkolde morgen for at hente tanter og onkler 
fra København på vej til Aalborg. Tyndbenet københavnsk blandedes 
med bredt drævende aalborgensisk, kajen vrimlede af mennesker og 
bagage. Alle råbte og skreg - advarsler og hilsner, koket ængstelse for 
søsyge og saftigheder røg mellem kajen og skibssiden. Ankomster til 
eller afgangen fra København var langt mindre vital og af forskellige 
grunde var det meget skønnere at rejse fra Aalborg en mørk aften end 
at arrivere i København om morgenen.

Det har utvivlsomt noget at gøre med natten om bord. Den var om 
muligt endnu mere støjende end afgangen. Der blev drukket et svim
lende antal bajere og af ukendte årsager spiste man også de lange 
slaskede røde pølser man ikke ville sætte tænderne i på land om man 
så fik penge for det! Fodboldspillerne sked højt og flot på konditionen 
og næste dags kamp og møvede sig igennem den ene armfuld pils
nere efter den anden. Der var adskillige bekymrede familiefædre med 
mange børn, nogen unge mødre som krampagtigt holdt om skrigende 
babyer, sommetider glammede en ubestemmelig køter ude af sig selv 
over alle de ophidsende nye lugte og skibets vippen. Gymnasieele
verne var lidt blege om næsen hvis det var deres første tur og luderne 
holdt sig ikke tilbage med synftige bemærkninger.

Der var kompakte udholdende bondekoner i sort og korset med 
tasker og kufferter omkring sig som høns med en flok kyllinger. De 
anbragte sig altid på en af de polstrede bænke i god tid, beslutsom
me, indstillet på at stå natten igennem siddende og sovende. Generte 
skolelærere i hjemmestrikkede trøjer med norske borter, bondedrenge 
med store hænder og madpakker, soldater, sømænd fra andre skibe 
og først og sidst de benhårde piger ved serveringsdisk og kasseap
parat. Et solidt udsnit af den københavnske undergrund og nordjyske 
folk der ville et eller andet. Når festlighederne havde nået et vist 
niveau og de pylrede var gået udenfor for at tilbringe resten af natten
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ved rælingen gik jeg i seng. Jeg har altid haft svært ved at sove, men 
når jeg havde fundet et bord der var okkuperet af pålidelige druk
måse med hoveder af armeret beton, krøb jeg ind under bordet i min 
sovepose og faldt i søvn på stedet.

Man vågnede altid længe før pigerne gik i aktion bag serverings
disken. De raslede som lokkende sirener med porcelænet bag trem
meværket der var sat op mellem skafferne og folket, og desperationen 
steg mens menneskemylderet samlede sig mellem bordene. Lokalet 
osede af nattelugte, en lille smule frisk luft og kollektive tømmer
mand, køen snoede sig rundt og rundt som en tvær slange og der 
blev ikke sagt ret meget. Kaffen var rædselsfuld og jeg kan ikke for
drage rundstykker, men det hele gled ned i vederkvægende selvfor
glemmelse ganske som de lange pølser aftenen før.

Bortset fra byens stenrige aristokrati må de rige mænd i Aalborg i 
dag i det store og hele karakteriseres som kapitalismens økonomiske 
teknokrater trods den besnærende bløde dialekt. På lignende måde 
er Danmarks færger i dag ikke længere muntre flydende restauranter 
men strømlinede bilfærger. De æder sig ind på det nervøse system, 
fordi overfarterne er for korte til at man kan nå at føle sig hjemme og 
for lange til at man kan undslippe kedsomheden. Muzak, legestuer, 
kiosker og cafeterier, hvor pigerne er søde og omgængelige og for
nuftige som fritidspædagoger ved en sammenligning med de skrappe 
sidser fra Aalborgbåden, ak, hvad har vi gjort?

Bortset fra at fodboldspillerne flyver med SAS nu, så er passage
rerne sikkert den samme slags mennesker som i sin tid sejlede Kat
tegat tyndt på den lange led. Men nu kan de klaskes sammen under 
betegnelsen bilfolket - forkælet med specialservice fra Danmarks 
Radio og den halve nation oppe på mærkerne for at være dem tilpas. 
Brændevins-Jytte og Rosenknoppen har lagt op og deres arvtagere er 
callgirls og liveshow-stars og nostalgien breder sig.

Selv DFDS kunne ikke have holdt liv i de fornøjelser som var man
gelsamfundets salt. Men alligevel!

Inge Eriksens essay ”Aalborg"’ blev første gang trykt i essaysamlingen Ved 
jorden at blive, Gyldendal 1977, og anden gang i Huset på dragens ryg, Gyl
dendal 2000.
3 af Inge Eriksens bøger har særlig relevans for den Aalborg-interesserede 
læser; nemlig Kvinde med hat, Gyldendal 2005, Blues for en lyserød sko, Gyl
dendal 2007 og Brød og roser, Gyldendal 2009.
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Skipper Klement og Aalborg Slot

Af J. P. Stenholm

Det var bevægede Tider i Danmark i første Halvdel af det 16. Aar- 
hunclrede. Striden stod om Kong Christiern den Anden, den Konge, 
som Folket elskede, og Adelen hadede. Stærke aandelige Rystelser 
mærkedes gennem alle Samfundslag, en Kamp mellem gammelt og 
nyt. Men ogsaa politiske Kampe fyldte Sindene, og det blev de blanke 
Vaaben, der bragte den midlertidige Afgørelse. Det kom altsaa til en 
Styrkeprøve mellem Samfundslagene. Adelen blev den stærkeste, men 
Folket og dets Høvdinger viste, at de holdt fast ved den Konge, de 
engang havde svoret Troskab; de ofrede deres Blod for hans Sag og 
indskrev med Ære deres Navne i Danmarks Historie. Skipper Klement 
stod forrest blandt dem alle i den Kamp, der er bleven kaldt »Grevens 
Fejde«, og Aalborg By blev hans Hovedkvarter.

I Vedsted i Aaby Sogn boede Storbonden Anders med sin Hustru, 
der var af stor Slægt, af de Kjerulfer1. Deres Søn blev døbt Klement, 
opkaldt efter Søhelgenen og Aarhus Stifts Skytspatron, den hellige 
Klement. Det tør maaske deraf sluttes, at Drengens Fødselsdag faldt 
paa denne Helgens Festdag, som er den 23. November. Det blev vel 
saaledes sunget ved Klements Vugge, at han skulde komme til at pløje 
Søen. Han havde da heller ingen Lyst til Bondens rolige Dont; hans 
Natur var for livlig og hans Æventyrlyst for ustyrlig; han elskede Søen 
og vendte tidligt Hjemmet i Vedsted Ryggen. Vi kender intet som helst 
til hans tidligste Ungdom, men det er mest sandsynligt, at han tog 
ind til Aalborg, der ikke alene laa nærmest, men tillige var en af Lan
dets betydeligste Fiskerbyer, som rummede mange Muligheder i en 
ærgerrig Drengs Fantasi. I alt Fald fortæller Peder Dyrskjøt2, hvem vi 
ogsaa skylder Meddelelsen om hans Fødested, at »samme Skipper blev 
en rig bosiddende Mand i Aalborg, havde selv baade Skibe, Gaarde 
og Gods og besejlede baade Østersøen, Lybeck, Riga, Reval og vidt 
om, og i Vestersøen ad England, Nederland, Frankrig og Spanien, og 
konvojerede mange og var en meget fornem og agtet Mand, før han 
indgav sig i den lybske Rebellion«.

Der er ingen Grund til at forkaste Dyrskjøts Paastand om, at Kle
ment var Borger og Skibsreder i Aalborg. I Guds Legems Lavs berømte 
Gildesbøger5 vil vi forgæves lede efter hans Navn - de fleste Aalborg- 
Borgere var jo som bekendt Medlemmer af dette Gilde -, men deraf
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kan vi intet slutte, thi der mangler desværre et Blad i Protokollen over 
de Brødre, der indmeldtes i Tidsrummet 1506-09. Derimod ved vi, at 
hans Børn forblev i Aalborg og nærmeste Omegn; en Datter blev gift 
med en Popp og en anden blev Oldemoder i de Rhusers og Suhrs 
Slægter her i Byen.

Men Element var andet og mere end Skibsreder og Forretnings
mand. Han saa, at Danmark havde Brug for Mænd med Mod og 
Villie til at gribe ind i Begivenhedernes Gang, om Kong Christiern 
skulde vinde fast Fodfæste i Landet. Og han gjorde Kongens Sag til 
sin. Kleinem sagde foreløbig Aalborg Farvel. Han satte Skuden i Søen 
som fordum de gamle Vikinger og rustede sig til Langfart. Og snart 
spurgtes det, at Skipper Kleinem var paa Havet1. Han fartede nu rundt 
i vore egne og vore Naboers Farvande og blev en Skræk for Kongens 
Fjender og hans Venners Haab. Den landflygtige Konge sendte ham et 
Takkebrev, og rundt i Riget forstod man, at Skipperen eller Underad
miralen, som han nu var avanceret til, var Frelsen, den trofaste Mand, 
som ikke opgav Planen om at føre Kongens Sag til Sejr.

Saa var det i Sommeren 1534, at Grev Christoffer gav Kleinem den 
specielle Opgave at rejse Bønderne i Nordjylland og at opflamme 
dem til i Gerning at slutte sig til Kongens Parti. Og der kom Greven 
til den rette Mand. Skipper Kleinem ejede alle Betingelser for at løse 
denne Opgave. Han vidste, hvordan Bønderne skulde tages; han var 
beregnende og snarrådig, fuld af Mod og Energi og dertil i Besiddelse 
af et udpræget Førertalent. Der flød Vendelboblod i hans Årer. Kle
inem begyndte sin Ekspedition i Aalborg, hvor han var bedst kendt. 
Ingen anede Hensigten med hans Komme, da man efter nogle Aars 
Forløb genså hans kendte Skikkelse indenfor Byens Volde. Kleinem 
var straks klar over, hvor han skulde begynde, hvis han vilde have 
sin Ryg fri, Byens gamle Borg, Aalborghus, laa nemlig som en knyttet 
Næve mod Christierns Sag, og det var ingenlunde nogen let Sag at 
vove sig ud i clenne Kamp. Borgen laa jo som en naturlig Fæstning i 
Byens sydøstlige Udkant paa en Holm i Østeraaens Delta og var yder
ligere befæstet med Volde. Oprindelig var Aaen sejlbar fra Limfjorden 
og helt op til Borgholmen, hvortil Fiskerne tyede ind med deres 
Baade; mod Syd forhindrede et moradsagtigt Engdrag med Blegdam
men enhver Adgang og mod Nord gik Graabrødrenes Klosterhave 
og Kirkegaard direkte ned til Aaen og spærrede Vejen ad den Kant. 
Hovedindgangen til Fæstningen maa enten have været i Nærheden af 
Slotsmøllen - »den gamle Mølle« i Møllegaden saas endnu for faa Aar 
siden - eller mod Vest. Rold Bro («Rullebro«) og Roldgyden (»Rullegy- 
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den«) minder os om Slottets Vindebro ligesom Hjelmerstald om dets 
gamle Staldbygninger.

Inden vi gaar videre med Skipper Klement og hans Forehavende, 
vil vi et Øjeblik standse og se paa denne gamle ærværdige Borgs 
Historie. Vi maa straks indrømme, at det kun er sparsomme Efter
retninger, vi har om gamle Aalborghus. Det nævnes første Gang 
1340 ved Forliget mellem Valdemar Atterdag og Hertug Valdemar af 
Sønderjylland, da det bestemtes, at Kongen skulde ægte Hertugens 
Søster Helvig, og for hendes Brudeskat indløse Aalborg med Vend
syssel, Himmersyssel, Omsyssel og Hanherred. Samme Aar indgik 
Grev Gerts Arvinger og Hertug Valdemar et Forlig, hvori der blandt 
flere Slotte nævnes »det Hus til Aalborg med Staden og Fogdi« -, men 
først 1373 blev det indløst under Kongens Ophold i Aalborg By ved 
Paasketide.

Kong Hans kastede en vis kongelig Glans over Borgen. I Følge den 
Skibby’ske Krønike skal han være født der, men hvordan det nu end 
forholder sig, sikkert er det, at han døde her, og ikke som Sagnet 
fortæller, i Toldergaarden, den saakaldte Kong Hans’ Gaard5. Kongen 
havde jo som bekendt indkaldt de jydske Rigsraader, der bestod af 
Bisper, Prælater, Landsdommere og Lensmænd, til et Møde i Aalborg. 
Efter Uheldet ved Tarm Aa, hvor Hesten snublede og faldt med ham, 
kom han syg til Aalborg, saa Mødet maatte afholdes under Forsæde 
af Prins Christiern. I Løbet af nogle Dage forværredes Sygdommen, 
og han sov stille ind d. 20. Febr. 1513.

Her paa gamle Aalborghus sad kongelig Lensmand Peder Lykke6 
og nød Livet. Han sad i det bedste og mest eftertragtede Lensmands
embede i Jylland og anede mindst af alt, at han var færdig paa 
Borgen. Skipper Klement var klar over, at han maatte begynde her, 
hvis han vilde have sin Ryg fri, og den 14. September havde han 
Forberedelserne i Orden. Paa denne Dag overrumplede han med sin 
Venneskare Slottets Besætning, medens Peder Lykke over Hals og 
Hoved flygtede fra Byen. Skipperen sad med som Herre paa Slottet 
og sad der uden Kongens Naade. To borgerfødte Lensmænd, Niels 
Clemmentsen og Hans Tolder havde før ham resideret der, men 
rigtignok til Adelens store Forargelse. Klement samlede nu Byens 
Borgere under sin Fane, hvilket var en let Sag, thi med ham elskede 
de jo deres gamle Konge. Og det blev et forunderligt Liv, der nu førtes 
indenfor den gamle Kongeborgs Mure; det var i alt Fald ikke Adelens 
Skaal, man drak.

Men som en Løbeild for Nyhederne om den dristige Skipper over
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Nordjylland, og Bønderne rejste sig. Det var ikke morsomt at være 
Adelsmand i Aalborgs nærmeste Omegn i de Dage. Herregaardene 
blussede af, og Voldsgerninger øvedes. Ogsaa Klarupgaard blev 
brændt af, og Herremanden, Bagge Griis, der ikke var hjemme, da 
det skete, tænkte straks paa Hævn. Nederdrægtighed vilde han, som 
der var øvet Nederdrægtighed imod ham. Han red til Aalborg og 
bad om at faa Kleinem i Tale. Nu vilde ogsaa han arbejde for Kong 
Christierns Genindsættelse og tilbød Skipperen sin Tjeneste. Det lod 
sig høre, og Bagge Griis blev vel modtaget paa Borgen. Men her drog 
han sin Daggert og stødte den i Kleinem med Tak for sidst. Om denne 
Episodes Enkeltheder foreligger intet, men Kleinem slap i alt Fald med 
Skrækken; han bar altid et Panser under sin Klædning, og hvor under
ligt det end lyder, Bagge slap helskindet ud af Slottet. Men Døden 
undgik han ikke, den Herre til Klarupgaard. Aalborg-Skomageren, 
Peder Beeske, kastede Flygtningen en Teglsten i Hovedet med den 
Virkning, at man siden fandt den ulykkelige i Hasseris Kær, død af 
sit Saar. Disse Begivenheder har en Aalborg-Poet foreviget i et Digt7, 
der lyder saaledes:

Du gamle Aalborgbus! som nikker alt af Ælde,
Og nær at segne ned i dine slappe Knæer,
Dine Mure synes nu ret ligesom at beide;
Thi der, hvor Pile fløj, der vokser Piletræer
Du gamle Aalhorghus! bar Skipper Klement huset,
Da han huserede og klemte Byen af
Hvor Greve-Tindingen i Grevens Tid blev knuset, 
Og mangt et Adelsblod kom blodig til sin Grav.
Hvor Peder Lykke saa ulykkelig har været,
Og mod sin Villie gav Klement vundet Spil.
Hvor Livets Traad blev glubsk fra Bagge Griis afskæret,
Da Peder Beeske barn den bedste Skaal drak til.
Den snedige Skipper sad endnu med historisk Grund under sine 

Fødder. Slotsbygningerne var ganske vist gamle og forfaldne, thi 1530 
havde man tænkt paa at indrette det nærliggende Graabrødrekloster 
til Slot, men værre endnu var det, at dets Befæstningsværker trængte 
til store Forbedringer for at komme i Forsvarsstand. Og ilde saa det 
ogsaa ud med Byens gamle Volde. Men Skipper Klement sad hel
ler ikke uvirksomt hen. Han gav Borgerskabet andet at tænke paa 
end Forretning og Sildehandel. I tre Maaneder sled man med Skovl 
og Spade, Jord blev kørt sammen og anstændige Volde steg frem af 
Virvaret. Det gjaldt om at blive i Stand til at tage imod den Hær, som 
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sikkert vilde komme med Hævnens skarpe Sværd. Den kom kun 
altfor tidlig.

Den fordrevne Lensmand Peder Lykke virkede imidlertid med Held 
i Midtjylland, hvor han samlede sine Standsfæller, Adelen, i Aarhus, og 
hen paa Efteraaret satte en udvalgt Hær paa 600 Mand sig i Bevægelse 
mod Aalborg, anført af Erik Banner og Holger Rosenkrantz. Den 15. 
Oktober om Aftenen gjorde Hæren Holdt i Svendstrup for at træffe 
de nødvendige Foranstaltninger til den videre Fremrykning og for at 
forberede alt til den afgørende Bataille. Men allerede den næste Mor
gen var Element paa Benene med 6000 Mand for at hilse paa Adelen. 
Han bød dem Velkommen med Musik. Han blæste dem et Stykke 
paa - Skalmeje og Bukkehorn! Og der var Alvor i de Slag, Skipperen 
og hans Bondehær slog. Men Adelen fandt det under sin Værdighed 
at retirere for dette »sammenløbne Pak«. De blev og led et frygteligt 
Nederlag i Kæret og Moserne ved Lere, lidt nord for Svendstrup. De 
jernklædte Ryttere sank i den bløde Grund og blev stikkende fast. 
»Slaa Hesten,« raabte Bønderne, »Manden faar vi vel!« »Slaa paa de 
Jernben!« o. s. v. Og under lystige Raab og Vittigheder slog man ned 
for Fode.

Efter Blodbadet ved Svendstrup drog Skipper Element Syd paa for 
al forfølge sin Sejr og hverve nye Tilhængere. Men Aalborg skulde 
snart se ham igen. Hertug Christian havde nemlig sluttet Fred med 
Lybeckerne, og han gav nu Feltherren Johan Rantzau Befaling til 
ufortøvet at vende sig mod den dristige Skipper og ødelægge hans 
Bondehær, inden det blev for silde. Og for Element gjaldt det om at 
forsvare Aalborg og bevare Hovedkvarteret der, koste hvad det vilde. 
Han var altsaa i Aalborg, da Johan Rantzau i Midten af December 
lejrede sig med sine Landsknægte en halv Mils Vej Syd for Byen. 
Den 18. December stormede Rantzau. Borgerskabet og Bønderne tog 
imod ham med al mulig Honnør. De forsvarede deres By tappert, og 
Rantzau selv havde nær tilsat Livet, da han under Stormen blev styrtet 
ned fra Voldens øverste Rand. Dog kunde Bondehæren ikke udholde 
Belejringen i Længden; man maatte omsider give tabt, og da vankede 
der ingen Skaansel. Johan Rantzau foranstaltede et frygteligt Blodbad 
og nedslagtede 8 - 900 Mand. Peder Dyrskjøt opgiver Tallet til 2000 
Mand, der blev dræbt i Husene og paa Gaderne, hvor Blodet flød 
i Rendestenene; kun Kvinder og Børn blev sparede. Og Skipperen 
undslap!

Det var en frygtelig Ulykke for Aalborg. Fire Aar i Forvejen havde 
en mægtig Ildebrand hærget Byen, og nu kom denne Katastrofe, der
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var langt forfærdeligere baade i Form og Udstrækning. End ikke Hel- 
ligaandsklostret blev skaanet. Prioren, Hr. Peder Jensen, blev taget til 
Fange, St. Jørgensgaard blev ødelagt og alt opsamlet Fourage og Land
gildekorn gik tabt med den, saa man hverken havde Sædekorn eller 
Malt, Mel, Byg eller Gryn til de Syge og Fattiges Behov. Ja, man bort
tog endog alt Klostrets Bohave8. Den fangne Prior blev frygtelig pint 
af de raa Soldater, som troede, at de paa den Maade kunde faa ham 
til at udlevere Klostrets formentlige Skatte. Og truet paa Livet, som 
han var, saa han sig omsider nødsaget til at løskøbe sin Hals for 100 
Gylden og indfri Bohavet ved at laane 500 Mark Sølv paa Klostrets 
Jordegods. Den samme Mishandling og, Brandskatning blev bragt i 
Anvendelse over alt; det er kun et enkelt af de mange Eksempler.

Alle de Bønder, der havde deltaget i Oprøret, indstævntes for 
Landstinget og blev dømt udi Kongens Unaade paa Liv og Gods. De 
blev dog taget til Naade igen imod at underskrive følgende Revers:

Skipper Klements henrettelse 1536. For at ydmyge ham blev der sat en 
blykrone på hans hoved. Udsnit af den kohherstukne udgave af den 
Rantzaiiske slægtstavle, Det Kongelige Bibliotek. Gengivet efter Aal
borgs Historie, hd. 2, s. 18, 1988.
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»Vi Underskrevne gøre vitterligt, og kendes med dette vort aabne 
menige Herreds-Brev, at efterdi vi os med Liv og Gods forset og for
brudt have mod den Stormægtige og Højbaarne Fyrste og Herre, Herr 
Christian, med Guds Naade udvalgt Konge til Danmark, ret Arving 
til Norge, Hertug til Slesvig og Holsten, udi saa Maade, at vi Skipper 
Klement, Skipper Thomas, og deres Parti i denne Tid hyldet bave 
imod den Ed, vi med menige Landets Indbyggere Hans Naades Kgl. 
Højmægtighed udi Horsens lovet og tilsvoret have; da efter slig Lejlig
hed og formedelst samme vor Utroskab og Forseelse, og for at igenløse 
vort Liv, have vi opladet og afhændet fra os og vore Arvinger til Hans 
Kgl. Majestæts og Hans Naades Efterkommere Konger i Danmark alt 
vort Bøndergods og Ejendom, og bekende det samme at være forbrudt 
Gods, uden hvad Hans Kgl. Højmægtighed os mildeligen benaade vil.« 

Men Johan Rantzau fik i Feltherreløn Biskop Stygges Gaard, der laa 
paa Hjørnet af Bispensgade og Jomfru Anegade. Hans var jo Sejren 
og Æren. Denne Gaard tilskødede han 1545 Oluf Munk, og Begyn
delsen af Skødebrevet, der er skrevet paa Tysk, lyder i Oversættelse 
saaledes9:
»Jeg Ridder Johan Rantzau kundgør og vitterliggør herved for mig 
selv, mine Arvinger og alle og enhver: Efter at den durchlauchtigste 
stormægtige højbaarne Fy rste og Herre, Hr. Christian af Danmark og 
Norge o. s. v. min naadigste Konge og Herre, i det Aar efter Christi vor 
Forløsers Fødsel 1534 havde afsendt mig med en Hob Krigsfolk til Hest 
og Fods til Jylland for at bringe Hans Kgl. Majestæts ulydige og gen
stridige Folk til Lydighed og Underdanighed, og jeg havde anvendt min 
Tid derpaa, og med Krigsfolkene erobret og indtaget den Stad Aalborg 
i en Storm og med stærk Haand, hvorfor den Gang den Gaard og det 
Hus, liggende i Aalborg, som Biskoppen af Vendsyssel tilforn bar haft, 
er bleven givet mig som Feltherre forud og bleven overantvordet mig 
af Krigsfolkene, saaledes som det er Skik ved alle Storme, at man ple
jer at skænke Feltherren et Hus, naar en Storm finder Sted, hvorpaa 
Højstsamme Kgl. Majestæt, min naadigste Herre, ogsaa til Overflødig
hed naadigst har givet mig sin kgl. Majestæts Bevis, Segl og skriftlige 
Dokument.«

Der aander kongelig Naade og Sejrsstolthed ud af disse Linier. 
Skipper Klement undslap Blodbadet, men noget værre var ham for
beholdt. Under Flugten fra Aalborg blev han fanget af to Bønder, 
Mads Mikkelsen i Klarup og Esbern Nielsen, og de udleverede ham 
til Rantzau, formodentlig for at faa en god Belønning, som heller 
ikke udeblev. I to Aar førtes Skipperen nu fra Fangehul til Fangehul,
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behandlet som Forbryder og ikke som politisk Fange. Man fortalte, 
at han saa yderst modfalden ud, »ret som en Ulv, der sidder fangen i 
en Ulvegrav«. Endelig den 9. September 1536 skal han være henrettet 
i Viborg. Hans Hoved blev sat paa Stage og prydet med Blykrone, 
medens Kroppen blev parteret og lagt paa Stejle10. Saaledes endte den 
Mand sit Liv, som havde sat hele sin Kraft ind paa at faa sin gamle 
Konge genindsat paa Danmarks Trone.

Det gamle Slot faldt med Skipper Klement; vel stod det endnu i 
mange Aar, men det havde lidt saa meget under Stormen 1534, at det 
for bestandigt nedlagdes som Slot. Kort Tid efter rejstes et nyt Slot11 
nede ved Fjorden, og det staar endnu som et af Aalborg Bys smuk
keste Mindesmærker. Hvornaar det gamle Aalborghus blev jevnet med 
Jorden vides ikke; det stod endnu 1676, men omtrent hundrede Aar 
efter siger Pontoppidan, at det forlængst var forsvundet. Det Slot, som 
den førnævnte Aalborg-Poet sang saa højttravende om i 1769, og som 
i hans Øjne nikkede af Ælde og nær at segne ned i sine slappe Knæ
er, har aldrig huset Skipper Klement og gør den Dag i Dag udmærket 
Fyldest som Amtmandsbolig.

Som sagt, 1769 var Slottet forlængst forsvundet, og Slotspladsen var 
da delvis omdannet til Have. Ejeren gik gerne under Navnet »Podeme
steren paa Slottet«. Blandt de mange Ejere skal her blot nævnes Borg
mester Didrick Grubbe, Dr. Niels Bentzen, Gartner Mørk og Gartner 
Bech. Gartner Mørk foretog i Slutningen af det 18. Aarhundrede bety
delige Forandringer ved Haven, idet han efterhaanden udvidede den 
ved Opfyldning af de endnu tilbageværende Grave og Vandværker. 
”Ved denne Lejlighed”, fortæller Dr. phil. H. Bech12, der bar givet flere 
Bidrag til Aalborg Bys Historie, »stødte man paa hele Dynger af Brok
ker og brændte røde Sten af kvadratisk Form og betydelig Størrelse 
samt hugne Kampsten ligesom af en sammenstyrtet Bygning og der
næst hele sammenhængende Murpartier og et af brændte Teglfliser 
lagt gulv. Paa selve Jordforhøjningen har der rimeligvis i sin Tid staaet 
et Taarn eller Vare- af andre af Slottets Bygninger og Forsvarsværker, 
der strakte sig mod Nordvest og mod, Brandstrupgaden, er i ældre 
Tid opgravet Levninger. Man fandt saaledes i et Rum en Mængde 
store tilhugne eller afrundede Kampesten, som Arendt erklærede for 
Stenkugler, opsamlede og henlagte som Forraad til Forsvar for Slottet.« 
Han giver derefter følgende Skildring af Slottets Beliggenhed:

»Sandsynligvis var Slottet anlagt paa et for den Tids Forsvarskunst 
passende Terræn, en omflydt Holm eller ophøjet 0, og en saadan 
hensigtsmæssig Plads dannede netop Delingen eller Forgreningen af 
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Aaen i dens mosede Delta ved dens Munding, d. e. den Strækning 
paa den sydlige Side af Byen, der mod Nord havde en svag naturlig 
Forhøjning, men baade mod Øst, Syd og Vest var omgivet af Aaløb. 
Strækningen mellem Rullebro i Nord, Brandstrupgaden og Skotter- 
gaarden i Syd og Vest har sandsynlig dannet Udenværker eller en 
fra Hovedfæstningen indad mod Byen liggende afsondret Plads, thi 
tæt syd om Skottergaarden gik endnu flere Hundrede Aar efter Slot
tets Forstyrrelse en bred og dyb Grav, der forbandt Vandværkerne 
paa Vestsiden af Befæstningen med en Arm af Mølleaaen med en 
damagtig Udvidning længere mod Øst. Indenfor disse Udenværkers 
videre Omkreds strakte sig langs Syd- og Vestsiden Forskansninger og 
Grave, af hvilke endnu i min Ungdom saa mange var tilbage, at i det 
væsentlige Befæstningens Hovedværker derefter nogenlunde kunde 
betegnes og bestemmes.

Gader og Gyder: 11. Algade. 12. Peder Barkes Gyde. 13- Hjelmer
Stald. 14. Møllegade. 15. Krogen. 16. Roldgyde. 24. Skomagergade. 25. 
Brandstrupsgade. 26. Skolegade. 27. Skottergaarden.
Aaerf Porte og Broer: 65. Østeraa. 68. Peder Barkes Aa. 69. ØsterPorts 
Aa. 75. Vand Port. 79. Lade Broen. 80. Rolf Broen.
x. Fattig-Hus. Y. Blege Gaarden.
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Paa Grundplanen af Aalborg By i Pontoppidans Danske Atlas, 5. 
Del, betegner Tallet 25 netop Stedet, hvor Murruinerne af det gamle 
Slot er fundne i Begyndelsen af dette Aarhundrede. Den Grav, af hvil
ken der endnu i min Barndom var Levninger tilbage i Fattighushaven 
syd for Skottergaarden, findes ikke angivet paa denne Plan, som i det 
hele langtfra er nøjagtig; hin Grav gik endnu i Begyndelsen af dette 
Aarhundrede der, hvor Tallet TI staar. Syd for Forhøjningen, hvor 
Taarn og Mur har staaet, gik en indre Grav i Retning fra Øst mod 
Vest, hvilket omtrent falder lige ud for Skottergaarden, og fra samme 
Hjørne en endnu mindre Grav fra Syd mod Nord til Graven syd for 
Skottergaarden. Disse Grave var i min Barndom og Opvækst endnu 
til Stede, men blev derefter 1810-16 efterhaanden opfyldte og forvand
lede til Haveland. Gartner S. Mørk var da Ejer af Strækningen ud mod 
GI. Mølleaa og havde forpagtet af Fattigvæsenet alt, hvad der laa vest 
for hans Ejendom og ud til Bleggaardsvejen. Han lod Dammene og 
Gravene fylde med stor Bekostning.

Jeg var til 1818 daglig Vidne dertil. Efter ham blev min Broder Ejer 
af denne Strækning og Forpagter af Fattiggaardshaven. Men selv i 
den nuværende gamle Haveplads ville Stederne, hvor hine Grøfter

Udgravning ved Politistationen.
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og de voldlignende Fordybninger og Terrasser strakte sig, lade sig 
paavise, ligesom de ogsaa findes paa det Kort, der ledsagede det 
ældre Adkomstbrev. Deraf ses tydeligt, at den gamle Borg har i sit 
Indre haft et temmelig regelmæssigt, ved Hovedvolde og Grave samt 
Murværk beskyttet firsidigt Taarn. Syd og Vest for dette Parti fandtes 
Udenværket, hvis Taarn maa have rettet sig efter Lokaliteterne. Det 
sydlige var vel en Slags Esplanade mellem Hovedgraven og Løbet af 
den ene Arm af Aaen gennem det sumpede Mosedrag, hvor nu Bleg
dammen ligger. I min Ungdom endnu lidt efter 1820 var her nemlig 
et Mosedrag med Hængesæk, bevokset med - her nævnes en Del 
Planter. Det strakte sig fra Løbet af GI. Aa tværs over Bleggaardens 
Areal, men var da i den Retning tildels udtørret og forvandlet til Eng. 
Vest for Hovedfæstningen næsten i Flugt med den sydlige Hovedgrav 
gik en anden bredere, der ved Render og Grøfter stod i Forbindelse 
med Aaløbet. Ved sammes Forside ud mod Syd strakte sig en ophøjet 
Dossering med en Grøft i Fronten; langs dens Bagside mod Nord løb 
en smal Jordvold.

Denne Grav hed i min Ungdom Langdammen; en smal Jordvold 
adskille den fra flere Damme og Vandpartier nordligere i den nuvæ
rende Fattiggaardshave, hvoraf den største, som da kaldtes Kodam
men, indtog det halve af Arealet. De sidste ere forlængst udfyldte; af 
Langdammen er nu kun en Grøft tilbage, de ophøjede Jordvolde ere 
sløjfede. Hvorvidt disse Værker alle have hørt til det gamle Slot eller 
kun ere som Dele af Byens Befæstning, bragte i Forbindelse dermed 
1535, tør jeg ikke afgøre.«

Et Par Gange senere er man ved Bygningsarbejder og Gadeanlæg 
stødt paa Levninger af det gamle Slot eller dets Befæstningsværker. 
Ved Opførelsen af Danmarksgades Skole i 1877 fandt man saaledes 
en Bro, Rester af Bolværker m. m., men desværre blev Fundene ikke 
undersøgte eller kortlagte. Ved Udgravningen 1916 af Grunden til den 
nye Politistation i Rantzausgade afdækkedes den nordvestlige Vold
grav eller maaske rettere sagt Voldgrave, da det viste sig, at der var 
3 Grave ved Siden af hinanden, et Forhold, der beviser, hvor stærkt 
befæstet det gamle Slot var. Det skyldes Hr. Arkitekt H. Paludans 
fortrinlige Overledelse af Arbejdet, at vi her er i Stand til at bringe et 
interessant Billede af et Stykke »underjordisk Aalborg«.

Ved Boulevardens Gennemførelse i Begyndelsen af dette Aar- 
hundrede og ved Grundgravningerne til de derved opførte store Ejen
domme blev der Anledning til Undersøgelse af hele det ovenomtalte 
Terræn, og der gjordes da ogsaa adskillige Fund, som levende frem- 
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kaldte Mindet om Fortidens blodige Begivenheder. Saaledes fandtes 
der flere Fælles-Krigergrave paa den gamle Graabrødrekirkegaard, 
der som før nævnt gik ned til Østeraa (Boulevarden Nr. 1 og Nr. 3). 
Disse Grave var ca. 4 Alen i Firkant og ca. 6 Alen dybe. Skeletdelene 
var godt bevarede, og en nærmere Undersøgelse viste, at det hoved
sagelig var yngre Mænd, som havde fundet deres Hvilested her paa 
den fredelige Klostergrund. Enkelte Skeletdele bar tydeligt Mærke 
af baade Skud- og Stiksaar. Blandt andet optoges her Skelettet af en 
sand Kæmpeskikkelse, der har maalt den imponerende Højde af 84 
Tommer.

Alle synlige Spor af det gamle Slot er forlængst forsvundne, og 
kun de færreste nulevende aner, at det laa i Midten af Rantzausgade, 
omtrent ud for Politistationen. Den nyere Tid har taget haardt fat paa 
mange af vore gamle Minder.

Naar Aalborg By engang rejser Klement et Mindesmærke - et større 
Beløb er alt for Aar siden indsamlet -, bør det staa paa den indhegne- 
de Mølleplads ved Enden af Rantzausgade. Her indskrev den modige 
Søulk sit Navn i Byens Historie, og den Dag, de stærke Volde faldt, 
var hans Skæbne beseglet, og Danmark havde en Stormand mindre.

Noter
1 Saml, til Jydsk Historie og Top, I. B, 111, 258.
2 Saml, til Jydsk Historie og Top, I. B, 111, 258.
3 C. Nyrop: Danske Gilde- og Lavsskraaer
4 Se Bricka: Biogr. Leksikon, Paludan-Miiller: Grevens Fejde og G. Klitga- 

ard: Hvetbo Herred
5 Lindbæk og Stemann mm: De danske Helligaandsklostret
6 A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, S. 19-20
7 Jydske Efterretninger 1769, S. 318
8 Lindbæk og Stemann: De danske Helligaandsklostre, s. 119.
9 Danske Magazin, IV B, 86-87.
10 Det formentlige Skipper Elements Sværd gemmes i Randers Museum. 

Blykronen saas i Viborg Domkirke indtil 1726.
11 Trap: Danmark, IV, 383-84
12 Dr. phil. Henrik Bech, Inspektør ved det naturvidenskabelige Museum 

(født 1799), har efterladt sig en Del Papirer og løse Blade om Aalborg Bys 
Historie, der opbevares i Stiftsbiblioteket

Artiklen er trykt første gang i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1918, 
s. 131-147.
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Bøddelens hus

Af Kr. Værnfelt

Fra Skolegades vestre ende førte den lille smøge, som vi har kendt 
under navnet Schiellerups Gang ned til Mestermandens Bro over, 
Bleggaardsaaen. Her drejede smøgen i syd og fortsatte som en mark
vej, Mestermandens Gyde mod syd til »Havfruen«. Lidt ude stødte en 
anden markvej, Rakkerens Gyde, nu Grønnegangen, til Mesterman
dens Gyde.

Paa vestsiden af Mestermandens Gyde, ved nordvesthjørnet af det 
nuværende Aalborg teater, laa i fordums dage et lille etetages hus med 
kvist og med et par store halvtage som sidebygninger.

Her udenfor byens volde og grave havde Aalborgs bøddel sin 
embedsbolig, thi baade han og byens rakker, der flåede folks selv
døde kreaturer og rensede det finere borgerskabs retirader, ansaas for 
urene og maatte ikke bo inde i staden blandt »ærlige« folk.

Den 8. juni 1782 solgte byens raad for 250 rigsdaler huset til Ane 
Margrethe Røedsel, som var enke efter skarpretter Christen Stengel.

Herom beretter Aalborg grundtakst o. 1800: »Et Hus med Have, som 
forhen tilhørte Aalborg By og har været fri Bolig for Skarp Retteren, 
- men er nu solgt fra Byen.«

Stengel havde beboet huset i mange aar, og han var død den 4. 
marts 1777 »under en Embeds Forretning ved Grenaa«. Præsten i 
Grenaa siger herom: »Den 10. marts begravede jeg Skarpretteren fra 
Aalborg, 60 Aar gammel.« Det var hans medhjælper, bøddelknægt 
Schløter, som kom hjem med efterretningen om Stengels død og de 26

Aalborgs oprindelige bøddelsværd har tilhørt skarpretter Bendix Nie
mann. På sværdets skede er indgraveret årstallet 1664. Bøddelsværdet 
findes på Aalborg Historiske Museum.



rigsdaler og 3 mark, som han havde faaet for sin »Forretning«. Stengel 
havde med Ane Margrethe en datter, Ane Catrine, og af et tidligere 
ægteskab 4 børn: Augustinus, bøddel i Ødense i Norge, Frants, 
bøddel i Trondhjem, samt døtrene Lutzia og Magdalene, der begge 
opholdt sig i København.

Ane Margrethe ønskede ikke at skifte med stedbørnene, som derfor 
ikke fik deres arv før halvandet aar efter faderens død. Hun sagde 
i skifteretten, at Lutzia, da hun blev gift, havde faaet en kiste med 
klæder, og nu kunde hendes søskende faa en lignende arvepart, - saa 
kunde det vel være nok. Stedsønnerne i Norge tvang hende imidlertid 
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til at holde et rigtigt skifte, og ved dette fik de hver 23 rdlr. 5 mk. 14 
skilling, medens søstrene fik det halve.

Stengels eftermand i embedet som skarpretter, Sr. Støckler, nævnes 
den 19. maj 1778 i anledning af, at han da paa Sølgaards mark ved 
Hammer henrettede pigen Margrethe Nielsdatter, der havde født i 
dølgsmaal og undlivet barnet. Han og de senere skarprettere boede 
vistnok udenfor Østerport.

Allerede den 4. juni 1783 solgte fru Stengel skarpretterboligen til 
hattemagermester Andreas Nielsen Haslund, som den 14. juni 1788 
afhændede den til kattuntrykker Andreas Samuel Jahn. Det er for
modentlig Jahn, som lod det gamle hus nedrive og i stedet opførte et 
anseeligt vinkelhus, hvori der var baade kattuntrykkeri og privatbolig. 
Nogle aar efter blev Jahn og hans hustru, Magdalene Catrine Sørens
datter, skilte, og ved separationskontrakt af 20. februar 1795 overtog 
hun kattuntrykkeriet, som hun ejede, indtil det ved skøde af 13- 
juni 1800 overgik til hendes »universelle arving«, kattuntrykker Peter 
Høgberg Schiellerup, der vist i nogle aar havde styret virksomheden 
for hende. Nu forsvandt de gamle, skumle navne, Mestermandens 
Gyde og Mestermandens Gang, og erstattedes af de navne, vi kender: 
Schiellerups Gyde og Schiellerups Gang. Sidstnævnte smøge forsvandt 
tilligemed skolegadenavnet, da Skolegade sidst i 30rne blev en del af 
den forlængede Vingaardsgade; men man ser endnu resten af den ved 
nordenden af teatret. Schiellerup var en populær mand i sin by, og 
da Aalborg folk under generalmajor Mokkes ledelse kort efter 1800 
anlagde det smukke »Kilden«, var han blandt de mest interesserede 
og offervillige. Han var kirkeværge for Set. Budolf i kirke, - og det 
var ham, som i 1807-08 anlagde og beplantede den ældste del af 
Aalborg almeenkirkegaard. Sidstnævnte aar paatog Schiellerup sig for 
400 rigsdaler at nedbryde den lille, faldefærdige Set. Jørgens kirke og 
paa stedet at lade opføre et gravkapel, det, som nu er redskabsskur. 
Den 16. juli 1822 købte snedkermester Mourits Møller ejendommen, 
der nu blev omdannet til Forlystelsesetablissementet »Gølstorff « eller 
»Elisalyst«, som der staar i de gamle annoncer. Den uhygge, der i 
mangfoldige aar havde hvilet over stedet, hvor byens bøddel havde 
boet, var forlængst forsvundet, - og nu spadserede man paa smukke, 
sommeraftner ud til »Elisalyst« for at se solen synke bag skovbakken, 
og byens borgere fik sig mangen pot kegler her. Senere blev stedet 
noget mere »folkeligt,« og var der bal, og det var der tidt, rasede 
der ofte hele slag mellem byens svende og søfolkene. Særlig livligt 
kunne det gaa til, naar fisker Ivars sønner fra Egholm var til stede;
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for somme tider gav de omgange til alle tilstedeværende, - og somme 
tider ryddede de hele bulen, saa gæsterne kom ud baade ad vinduer 
og døre. I mange aar var den holstenske skipper Gølstorff vært og 
ejer her. Ifølge skoleloven af 1814 skulde drengene drive legemsøvelse 
som skolefag; men byens skoler havde ikke gymnastiksale før 1879 
(Danmarksgades skole). Man hjalp sig derfor med lejede lokaler, og i 
en aarrække drev de Aalborg drenge under ledelse af en underofficer 
fra garnisonen gymnastik paa »Elisalyst«.

Gølstorffs efterfølgere som ejere og restauratorer var gørtler J. T. K. 
Wogelius1 i Skolegade og senere sønnen, skomagermester Mogens 
Vogelius.

Sidstnævnte solgte ejendommen til slagtermester Niels Nielsen 
(Grøntved). I 1877 blev Schiellerups Gyde betydelig udvidet og blev 
til Jernbanegade, og den blev tillige forlænget i nord op til Algade.

Ved denne lejlighed forsvandt »Elisalyst«, og det nuværende Aalborg 
teater blev opført i 1878. Slagtermester Nielsen solgte i 1878 teatret til 
teaterdirektør Julius Petersen, som gennem mange år lejede det ud for 
kortere eller længere tid til forskellige teaterselskaber.

I 1915 skænkede Julius Petersen mod en livrente paa 6000 kr. tea
tret til Aalborg kommune.

Teatret er gentagne gange blevet udvidet og restaureret: 1883, 1890, 
1902, 1905 og 1945, og i 1938 fik det under ledelse af direktørerne 
Jacob Nielsen og Bjarne Forchhammer sit faste personale.

Men denne herlighed varede kun kort; thi allerede i 1940 »laante« 
vore grønne gæster ejendommen, der lige til 1945 var »Wehmachts
biograf«.

Siden krigen har direktør Poul Petersen været Aalborg teaters dyg
tige leder. Han havde sin første premiere den 15. september 1945, og 
i de forløbne 7 aar har han og hans flinke personale mangfoldige 
gange glædet byens og egnens beboere med deres talentfulde spil.

Naar vi glade og forventningsfulde passerer Jernbanegade paa vor 
vej til teatret, er det helt mærkeligt at tænke paa, at her - forbi rak
kerens hytte og bøddelens hus færdedes vore gamle Forfædre med 
en stille gysen, og helst ikke ved aftentide.

Note
1 Wogelius’ kone hed Elisa

Artiklen er trykt første gang i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1952, 
s. 334-339.
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Aalborg Pinsemarked

Af Carl Klitgaard

De ældre Nordjyder, hvis Erindringer naar tilbage til 1870erne, vil 
mindes et Navn, der da havde stærk Klang: Aalborg Pinsemarked; det 
afholdtes i Dagene 12.-14. Juni - sidste Gang 1882 - paa Gammeltorv, 
Nytorv og langs Østeraa, der jo da ikke var overbygget, og det sam
lede Købere og Sælgere fra vid Kreds.

Dette Marked, der var et saakaldt Krammarked, og hvor der altsaa 
ikke tilførtes Heste og Kvæg, hørte vel ikke til vore ældste Markeder, 
hvis Oprindelse vist som oftest gaar tilbage til Oldtidens Kildedyr
kelse; det havde dog sin Rod i Middelalderen, og da det sidste Gang 
afholdtes 1882, havde det nok bestaaet i ca. 450 Aar og havde til Tider 
spillet en betydelig Rolle i den nordeuropæiske Vareomsætning.

Hugo Matthiessen beretter i sin interessante Bog »Middelalderlige 
Byer« om det store Marked, som i Middelalderen afholdtes paa Skanør, 
den lille Halvø (Skaanes Øre) paa det sydvestlige Hjørne af Skaane. 
Dette Marked opstod som Følge af Folks Tilstrømning til det rige 
Sildefiskeri, som allerede henimod Aar 1200 foregik her mellem Sjæl
land og Skaane, og som vedvarede til op i 1500erne, og her mødtes 
Kræmmere af alle Arter fra Øst og Vest for at blive delagtige i den 
Rigdom, der bogstavelig talt kunde øses op af Vandet, som Saxo og 
flere Forfattere fortæller. Fiskeriet her foregik navnlig om Høsten, og 
her skal da have kunnet samles over 40.000 Mennesker.

Af de tyske Stæder synes særlig Borgerne fra den 1143 anlagte By 
Lübeck at have søgt Skanør, men efterhaanden fulgte alle Østersø- 
stæderne med, og tyske Borgere mødtes her med danske, norske og 
svenske, Skotter og Englændere, Flamlændere og Hollændere og Folk 
fra Normandiet for paa forskellig Maade at blive delagtige i Overflø
digheden paa Sild og Penge.

Men Saxo fortæller ogsaa, at Limfjorden ved Aar 1200 var saa rig 
paa Fisk, at den sikkert ydede Beboerne deri Egnen lige saa megen 
Føde som Agerbruget, og det Sildefiskeri, som ved Aar 1400 foregik 
mellem Aalborg og Løgstør, og for hvilket Nibe var Centrum, hidkaldte 
utvivlsomt ogsaa mange Fremmede fra Ind- og Udland, saa der ogsaa 
her under Vaarfiskeriet ved Pinsetid opstod et stort Marked, der dog 
ikke kan antages at have haft de Dimensioner som Skanør-Markedet.
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Der vieles kun licit om Nibe Pinsemarked, men clet afholdtes 2.-4. 
Pinsedag, og det var Aalborgborgerne en slem Torn i Øjet, fordi det 
skadede deres By. Det lykkedes dem da ogsaa at faa det nedlagt eller 
rettere flyttet til Aalborg, hvad vi ser af Kong Hans’ 2. Privilegium 
for Aalborg fra ca. Aar 1500, thi i dettes § 1 bestemtes, at Markedet 
fremtidigt skulde holdes i Aalborg i 3 Dage i Pinseugen. De 3 Dage 
blev efterhaanden til 14, og af Aalborg »Guds Legems Lavs« medlems
fortegnelser ser vi, at der navnlig ved Pinsetid indtraadte en stor Del 
Udlændinge i Lavet, saavel Hanseater som Nederlændere og Englæn
dere, og det har vel overvejende været Markedsgæster, som paa den 
Maade søgte lidt Forlystelse under Opholdet her.

Op ad Østeraa, der jo i ældre Tid var aaben op til Gammeltorv, laa 
Skude ved Skude med forskellige Markedsvarer; i Markedets sidste Tid 
laa her navnlig Skuder fra Skagen med Tørfisk og Fjordkrejlere med 
Pottemagerarbejde, Aal og andet; langs Aaen og paa Torvene stod 
Bod ved Bod med alle Slags Kramvarer, og Byens Borgere udlejede i

Så romantisk gengav Carl Thomsen en markedsdag på Østerå i 1872. 
På dette tidspunkt var pinsemarkedernes tid ved at være forbi - det 
sidste blev afholdt i 1882.
Pennetegning af Carl Thomsen 1872. Aalborg Historiske Museum.
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Markedsdagene deres Fortove, Kældere og Halvtage (»Skruer«) ud mod 
Gaden til Markedsgæsterne. I Byregnskaberne fra 1583 og senere fin
des Lister over saavel Bodstadeafgifter som Bropenge (Afgift af Varer, 
som lossedes ved Bryggen) under Pinsemarkederne1, og vi ser deraf, 
at der til Markedet mødte Handelsfolk fra de fleste danske Købstæder, 
fra mange Steder i Norge og Sverige og fra Lübeck, Rostock, Wismar, 
Greifswald, Danzig, Braunschweig, Hamburg, Emden, Amsterdam, 
Enkhuisen, Skotland m. fl., der var 1583 henimod 400 fremmede 
Handlende, som betalte »Broafgift«, og 1594 var der over 400. For 
Størstedelen angives ikke, hvad der indførtes til Byen, eller det angi
ves under Fællesbetegnelsen »Kram«. Men Hovedartiklerne her var vel 
som ved Skanør Marked: Korn, Træ, Tjære, Salt, Jern, Staal, Humle, 
Huder og Skind, Kød og Fedevarer, Tobak (efter ca. Aar 1600), Hon
ning, Voks, 01, Vin, Olie, Sæbe, Klæde- og Lærredsvarer, Pelsværk, 
Smedearbejde, Krydderier og Pottemagerarbejde. Vi ser særlig Viborg 
repræsenteret ved sine Remsnidere (Sadelmagere), og de allestedsvæ- 
rende Skomagere fra Hobro har ikke manglet; der var Hattemagere 
og Grydestøbere, Klejnsmede, Sporemagere, Sværdfegere, Isenkræm
mere Kandestøbere, Felberedere, Hjulmagere, Træhandlere fra Skov
egnene, Vinhandlere, Klædekræmmere Bogførere og Apotekere m. 
fl.2 og saa naturligvis den brogede Skare, der altid flokkes hvor der er 
noget paa Færde: »Stærstikkere«, Broksnidere, Tandudtrækkere, Gøg
lere, Skøger og andet farende Folk, og saa var der jo først og fremmest 
Oplandets Beboere fra vid Omkreds.

Det var store Dage for Aalborg, og saa længe de blanke Sildestimer 
stod tætpakket i Fjorden og bragte Aalborgs handel til at blomstre, var 
Markedet en Vinding for Byen; men anderledes blev det, da Fiskeriet 
ved Aar 1600 fik en langvarig Nedgangsperiode samtidigt med, at 
»den hvide Pest« 1602-03 bortrev vel 1/4 af Byens Indvaanere. Da blev 
Pinsemarkedet til stor fortrængsel for Byens Borgere, fordi det paafør
te dem en Konkurrence, som de ikke kunde taale. I Tiden omkring 
1590 havde baade inden- og udenlandske Markedsgæster ogsaa fun
det paa at sejle op til Nibe i Ugen før Pinse og der drive Handel, for
inden Markedet i Aalborg begyndte; dette fik Aalborg-Købmændene 
forbudt5, og 1604 blev det endvidere forbudt de mange Lübeckere der 
plejede at drive Handel i Aalborg Foraar og Efterår - under Vaar- og 
Høstfiskeriet - at komme hertil til andre Tider end i Pinsemarkedet1.

Det 17. Aarhundrede var jo en Nedgangstid for Flertallet af vore 
Købstæder og i Slutningen af Aarhundredet optog Aalborgs Borger
skab et Arbejde for at faa Pinsemarkedet helt afskaffet, og som Svar
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paa Kommercekollegiets Forespørgsel af 31. Jan. 1680 om Forslag til 
Byens Forbedring svarede Magistraten og Borgerskabet bl. a., at Pin
semarkedet ønskedes afskaffet, og at kun Byens Borgere maatte have 
Vareoplag og handle med Forpagtere, Præster og Bønder paa Landet5. 
Da Christian V i Sommeren 1680 var i Aalborg, benyttede Borgerska
bet ogsaa Lejligheden til at ansøge om at faa Pinsemarkedet afskaffet6, 
og de gentog Ønsket i en Skrivelse af 19. Sept. 1685 til Politimester 
Rasch i København', under hvem Handelsvæsenet da sorterede, men 
Anmodningen blev ikke bevilget. Saa forsøgte Magistraten 25. Marts 
1696 paany, idet den som Svar paa en Regeringsforespørgsel om 
Byens Markeder svarede: »Her udi Aalborg holdes aarlig et Marked, 
som kaldes Pinsemarked, det begynder den første Søgnedag efter de 
3 Pinse-Helligdage og varer saa samme Uge og næstefterfølgende til 
Ende, hvilket Marked er denne fattige By hel meget skadeligt i Hen
seende, at aarlig til samme hidkomme mange Fremmede, Lybsker og 
andre, med temmelige Partier af adskillige Varer, som de sælge mest 
til udenbys Folk og føre saa Pengene ud af Landet, hvorved Byens 
Indvaanere udi deres Næring og Handel stor Skade tilføjes. . og 
Magistraten androg derfor om Markedets Afskaffelse8. Heller ikke 
denne Gang skete der nogen Forandring, antagelig fordi der ogsaa var 
mange, som var interesseret i dets Opretholdelse; men da Købmand 
Chr. Gjørup 1705 var blevet Raadmand og altsaa Medlem af Byens 
Magistrat, blev der ført mere Tilsyn med, at Markedet holdtes indenfor 
de rette Tidsgrænser. Gjørup lod saaledes 27. Juni 1707 »efter gudelige 
Menneskers Formaninger saa og i Anledning af Betjentenes Advarsel 
og den Ugudelighed og Gudsfortørnelse, der gaar i Svang i de før 
Pinse-Helligdagenes Begyndelse opbygte Kram- og Ølboder samt 
anden Steds i ermeldte Pinse-Helligdage baade under, Gudstjenestens 
Forretninger og derefter - imod Loven - forbyde sligt og tog ved 
Bytinget Dom over flere Overtrædere9. Markedet synes dog paa hin 
Tid kun at have været ringe sammenlignet med, hvad det var i Han
delens Blomstringstid i Slutningen af 1500erne, og til Pinsemarkedet 
1711 var der kun nedennævnte fremmede Handlende, og synderlig 
Forskel paa Antallet af dem var der ikke i disse Aar, men det var jo 
ogsaa i den store nordiske Krigs Tid. Fremmede Handlende 1711: 6 
Ølboder, 2 italienske Boder, 1 Kobbersmed, 6 Læs røde Kar (Potte- 
magerarbejde), 7 Skomagerboder, 1 Læs Træsko, 3 Handskemagere, 1 
Hattemager, 1 Blikmager, 1 Peberkiste, 1 Mand med tørrede Flynder, 1 
Mand med Trætrug, 1 Mand med Stole, 1 Nürnberger (Galanterivarer), 
2 Glasmænd og 1 Kvinde med Lykkepotte10. Efter at Chr. Gjørup 1713 
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var blevet Borgmester, gjorde han 15. Aug. 1719 Indstilling til Stiftamt
manden om at foranledige, at Markedet enten blev afskaffet eller dog 
indskrænket til 3-4 Dage, thi det misbrugtes nu saaledes, at det ikke 
alene begyndte før den rette Tid, Onsdag efter Pinse, men ofte varede 
i 3 Uger derefter; det eneste Resultat af Henstillingen blev dog vist, at 
det ved kongeligt Brev 1721 blev forbudt Jøderne fra Fredericia, som 
kom til Pinsemarkedet, at omløbe i Gaderne og Husene med deres 
Varer, der skulde sælges fra Bøder paa Markedspladsen11.

En halv Snes Aar efter gentoges Klagerne, og det ses, at 7 liibske 
Købmænd kom hertil baade til Pinsemarked og ved Mortensdagstid 
og solgte Fiskeriartikler, Specerier og andre Varer, og hvad de ikke 
kunde sælge i de 14 Dage i Pinsemarkedet, da de efter Byens Pri
vilegium af 19. Maj 1604 havde Ret til at handle her, oplagrede de i 
deres Pakboder og bortsolgte i 10-12 Uger i Smaapartier ligesom til 
et Marked12.

Ved kongelig Bevilling af 12. Decbr. 1755 henlagdes Pinsemarkedet 
efter Magistratens Andragende fra Onsdag efter Pinse til 2. Onsdag 
efter Pinse; dets Varighed var da indskrænket til 4 Dage, skønt det 
maatte holdes i 14, og nu fastsattes Varigheden til 8 Dage. Grunden 
til denne Omlægning var, at Markedsfolk fra Holsten, Fredericia og 
andre Steder maatte tilbringe de 3 Pinsehelligdage paa Rejse for at naa 
rettidigt frem. Ved kgl. Bevilling af 7. Aug. 1778 blev Markedets Begyn
delse henlagt til 25. Maj og følgende 7 Dage af Hensyn til, at Viborg 
«Omslagstermin« da var blevet henlagt til Juni Maaned og derfor ofte 
faldt sammen med Tiden for Pinsemarkedet, saa de Handlende ikke 
kunde komme begge Steder. Faldt 25. Maj paa Pinselørdag eller en af 
Pinsedagene, skulde Markedet begynde Onsdag efter Pinse.

1804 androg en Del i forskellige Købstæder bosatte Jøder om at 
faa Markedstiden forandret, og ved kgl. Reskript af 11. Jan. 1805 hen
lagdes den fra 1806 til 6. Juni og følgende 7 Dage, men ved Reskript 
af 16. Sept. 1837 forandredes denne Tid igen, saa Markedet herefter 
skulde holdes 12.-14. Juni, - kun 3 Dage. Flere Forsøg fra Aalborgbor- 
gernes Side paa at faa Markedet helt afskaffet saaledes 1834 lykkedes 
ikke; men endelig blev det saavel som alle andre Krammarkeder 
nedlagt i H. t. Lov af 23. Maj 1873 og afholdtes sidste Gang 188213.

Som tidligere omtalt havde Aalborgs Borgere i ældre Tid en lille 
Indtægt ved at udleje Fortovene udenfor deres Huse til Stadeplads 
for fremmede Markedsgæster. Heri skete der Forandring 1829, idet 
Magistraten havde faaet Kig paa Forholdet; Fortovene ansaas nu ikke 
længere som privat Grund, og Byen strøg Lejeindtægten i sin Kasse.
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For mange af Aalborgs Næringsdrivende var det sikkert en Glæde 
at Pinsemarkedet som de gennem Aarhundreder havde nidstirret, 
endelig ophørte; men der var mange andre, som beklagede det, og i 
hvert Fald var det et særpræget Folkelivsbillede, som forsvandt med 
det, - et Billede, som bl. a. har præget sig stærkt i nærværende Med
delers Erindring.

Noter
1 Jydske Saml. 1, IX, 121 ff.
2 Fra Kolding og Malmø
3 Kancelliets Brevb. 5. Juni 1594
4 a. St. 6 Febr, og 19. Maj 1604.
5 Jyske Saml. 1, VII, 300 f. Adelen havde fri Handelsret.
6 Supplikats af 23. Juli 1680; a. St. S. 304 f.
7 a. St. S. 318.
8 a. St. S. 320 og 2. 111 393.
9 C. Klitgaard: »Aalborg Købmænd gennem 500 Aar«, S. 88 efter Aalborg 

Kommissionsakt 1714-24.
10 a. st.
11 Jyske Saml. 1, VII, 323.
12 A. St. S. 325
13 Jyske Saml.. 2, III, 306

Artiklen er trykt første gang i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1937, 
s. 473-480.
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Marinus Herskind
Hans Slægt og hans Barndomserindringer fra Aalborg

Af Otto Smith

Slægten Herskind kan føres tilbage til omkring 1640 og har sikkert 
faaet sit Navn fra Landsbyen Herskind.1

Den ældste Form for Navnet var Herschend, men Slægten har ingen 
Forbindelse med den nuværende Slægt Herschend, som er af langt 
senere Oprindelse2.

Omkring Aar 1700 fødtes i Aarhus Brødrene Søren Rasmussen 
Herschend og Michel Rasmussen Herschend. Af Faderen, Rasmus, har 
jeg ikke fundet skriftlige Spor, men at ogsaa han har baaret Navnet 
Herschend, synes at fremgaa af den Omstændighed, at der samtidig 
med de omtalte Brødre fandtes en Søren Jespersen Herschend i Aar
hus. Det er sandsynligt at antage, at dennes Fader, Jesper, har været 
en yngre Broder til Rasmus, og at disse to enten har taget Navnet 
efter Fødebyen Herskind, eller at deres Fader ogsaa har baaret Navnet 
Herschend og haft Fornavnet Søren, da der hos begge findes en Søn 
af dette Navn.

Michel Rasmussen Herschend var Købmand i Aarhus og giftede sig 
1736 med Barbara Pedersdatter af den aarhusianske Købmandsslægt 
Betzer. Han havde med hende Sønnerne Rasmus og Peder, men det 
synes ikke, som om den første er blevet ret gammel eller at han har 
efterladt sig Afkom.

Peder Herskind blev Købmand i Aarhus ligesom Faderen og i en ret 
ung Alder Borgerrepræsentant.

Denne sidste Hæderspost beklædte han i hele 50 Aar, og han opna- 
aede den høje Alder af 88 Aar5.

I 1749 giftede han sig med Ane Andersdatter Schmidt af en lige 
saa kendt aarhusiansk Købmandsslægt og havde med hende ni Børn. 
Fire af disse døde dog som spæde. Af de øvrige blev Maren gift med 
Købmand Jørgen Bærenth, og en Søn af dem giftede sig senere ind 
i den aalborgensiske Slægtsgren. Barbara blev gift med Købmand 
Søren Jensen Schmidt, og da hun døde i 1796, giftede Manden sig 
Aaret efter med den tolv Aar yngre Søster Ane. En Datterdatter af 
dette sidste Egteskab var den Dorthea Sophie Severin, som i 1844 blev 
Jacob Holm Herskinds anden Hustru.
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Af Peder Herskinds to Sønner blev den yngste, Mikkel, i Aarhus, 
blev Købmand som Faderen og Stamfader til Aarhuslinien. Den æld
ste, Anders, drog som ganske ung til Aalborg, hvor han senere ned
satte sig som Købmand.

Anders Herskind var født i 1761, og 15 Aar gammel kom han i Han
delslære i Aalborg, hvis Købmænd havde et over hele Landet udbredt 
Ry som fortrinlige Handelsmænd. Selv skabte han sig en anset Stilling 
her4 og tog sin gode Part af den Guldstrøm, som »den store Konjunk
tur førte ind over Landet og Byen«.

I 1790 ægtede han Johanne Schibbye, en Datter af Overkøbmand 
Jens Monsen Schibbye, som havde Rod i de gamle Købmandsslægter 
der i Byen5, bl. a. i Slægterne Grotum og Himmerig, hvis Navne endnu 
er offentlig kendt i Byen, selvom Bærerne deraf er uddøde.

Men knyttede han sig saaledes gennem Giftermålet nøje til den 
Stand, der til alle Tider havde baaret Byens Navn frem, saa blev den 
Indflydelse, han gennem sine Efterkommere fik paa samme Stand, 
ikke mindre.

Hans Hustru fødte ham i alt 19 Børn, hvoraf dog de 9 døde som 
spæde. Men af de seks levende Sønner blev Jens Schibbye H., Jørgen 
Bærentz H., Jacob Holm H. og Frants Thestrup H. alle Købmænd i 
Aalborg, og da ogsaa en Del af disses Sønner blev Købmænd sam

mesteds, kan man nok sige, 
at Navnet Herskind prægede 
Byens Købmandsstand kraf
tigt i forrige Aarhundrede.
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De fire Døtre gjorde ogsaa 
deres til at fæstne Forbindel
sen mellem Slægten og Byens 
Købmandsstand. Den ældste, 
Ane Marie, ægtede Kæmner 
Frederik Elkan Wulff, den 
næste, Ane Schmidt H. blev 
først gift med Peder Her-

Anders Herskind malet i 1827 
af Vinhandler Boch. 
(Aalborg Historiske Museum) 



skind Bærentz og anden 
Gang med Ulrich Bræmer 
Frederik Fischer, begge 
Købmænd i Byen. Den tre
die, Barbara, blev gift med 
Tobaksfabrikant Christen 
Winther Obel og den fjerde, 
Andrea, med den kendte 
Købmand Bagge Mørup.

Handelsdynastiet Her
skind havde dog kulmine
ret med selve Stamfaderen. 
For alle de øvrige Bærere 
af Navnet viste Aalborgs 
Jordbund sig ikke frugtbar, 
og efter denne Overflod 
paa Herskind’er, skulde 
man opleve det Særsyn, at 
Navnet nu, efter godt 100 
Aars Bestaaen, er komplet 
forsvundet fra Byen.

Anders Herskind og hans 
Kone førte et meget selska
beligt Hus og elskede at se 

Johanne Herskind, født Schibbye, 
malet i 1827 af Vinhandler Boch (Aal
borg Historiske Museum)

Ungdom om sig. Naar Børnene med deres Ægtefæller og Børn sam
ledes i Hjemmet, kunde der jo let blive stort Selskab.

Der var noget uhyre patriarkalsk over Ægteparret, noget, som 
ogsaa Byens andre Indvaanere opfattede og respekterede. Anders 
Herskind blev 77 Aar, og han kom i den almindelige Bevidsthed til at 
staa som Repræsentant for en svundet Tid, hvor Folk syntes at have
været bedre, hæderligere og agtværdigere6.

Tiderne havde ikke været lette at komme igennem med en saa
talrig Familie, men alle Børnene kom i gode Stillinger, og selv døde 
han som en velstaaende Mand. Foruden sin Købmandshandel drev
han det af Wibroe senere drevne Sæbesyderi paa Nytorv og ejede 
her en Række Ejendomme mellem Braskensgyde og den nuværende 
Landbosparekasse.

En af de første Aftener i Aaret 1838 blev han pludselig alvorlig syg. 
Alle Børn og Svigerbørn var til Nytaarsbal paa Kompagnihuset, og da 
man spurgte, om man skulde sende Bud efter dem, svarede han: »Nej,
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det vilde da være Synd at ødelægge deres Glæde. Hvis jeg skulde dø 
i Nat, faar de det tidsnok at vide i Morgen!«

Men det var nu bestemt, at Patriarken skulde dø omgivet af hele 
sin Stamme. Dagen efter, den 4. Januar, Kl. halvotte Aften udaandede 
han, omgivet af sine tyve Børn og Svigerbørn.

En Ven af Huset, D. F. Boesen, skrev i Stiftstidende et Mindedigt 
om ham, og fremhævede deri hans frejdige og glade Livssyn. Han 
sluttede ganske karakteristisk saaledes:

Og hvergang at I forsamles
for at glædet, skal den Gamles
ømme Faderkjærlighed
smile huldt til Eder ned.
Johanne Schibbye overlevede sin Mand i ti Aar. Hun var en ual

mindelig dygtig Husmoder, der kun havde een Særhed. Naar en Gæst 
forlod Bordet efter endt Maaltid, skulde han krølle sin Serviet sam
men og hænge den paa Stoleryggen, ellers mente hun ikke, at Maden 
havde smagt ham. Det gjaldt derfor om i Tide at underrette fremmede 
om denne mærkelige Idé.

Til sine sidste Aar samlede hun hver Mandag sine Børnebørn til 
Middag - det var 45 ialt naar de alle var til Stede - og den staaende 
Dessert var da en Stabel ganske tynde Pandekager med Syltetøj imel
lem.

Naar hendes Søn Jacob da kom for at se, hvordan det gik, spurgte 
han ofte i Spøg sin Moder, hvordan hun kunde holde den Tummel 
ud. Og hun svarede hver Gang med et Smil: »Aa, de søde Børn er dog 
saa stille og artige.« Den gamle Dame var nemlig med Aarene blevet 
umaadelig tunghør.

Jeg skal ikke her følge de mange Børn og Børnebørn, navnlig da 
de sidstes Veje saa godt som alle førte bort fra Aalborg. Jeg skal kun 
beskæftige mig med den Gren, hvis sidste Bærer af Navnet døde i 
1915 som deri sidste mandlige Descendent i Aalborg af Anders Her
skind.

Dennes Søn, Jacob Holm Herskind, boede i Slotsgade og havde i 
den Ejendom der nu kaldes »Hjorts Gaard«, baade Købmandshandel 
og Tobaksspinderi.

Af Sind lignede han ingen af Forældrene. Han var en kærlig Søn, 
der lige til det sidste besøgte sin Moder daglig og var hende til Hjælp; 
men han var en ret indesluttet Karakter, der ofte kunde forekomme 
de hjertevarme Søskende baade kold og stejl.

Hans første Ægteskab led en Del under Hustruens, Johanne Ern- 
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stine Heilmanns8 næsten stadige Sygeleje. Alligevel havde hun med 
sit mildnende Sind en velgørende Indflydelse paa ham, og Bunden af 
hans Karakter viste sig tydeligt i den Maade, hvorpaa han tog sig af 
hendes fattige Slægt.

I Begyndelsen af Trediverne begyndte han sin Tobaksfabrik i det 
store Gaardkompleks i Slotsgade. Aalborg havde tre Tobaksmonopo
ler hvis tidligere Indehavere var Købmændene Bønnelycke, Winding 
og Mæders. Nu var de gaaet over til Cohen og Kjær, Herskind og 
dennes Svoger C. W. Obel.

I den store Offentlighed spillede Herskind’erne aldrig nogen Rolle. 
De paatog sig yderst sjældent offentlige Hverv eller viste offentligt 
Initiativ. Det var stilfærdige Købmænd med ikke ringe Handelstalent, 
men de synes altid at have begrænset sig til det hjemlige Virkeom- 
raade. Kun Jens Schibbye Herskind var Overkøbmand i Byen og 
engelsk Vicekonsul9.

I 1837 blev Jacob Holm Herskind fransk Vicekonsul og Konsu- 
laragent for Vestkysten af Jylland, idet han afløste Købmand Hans 
Henningsen i denne Stilling. Det varede imidlertid kun til 1843, idet 
Konsulatet i Aalborg blev nedlagt i dette Aar, og Forretningerne hen
lagdes til Konsulatet i Flensborg.

I 1853 kom Koleraen til Aalborg10, hvor den rasede særlig stærkt og 
bortrev 5 pCt. af Indbyggerne.

Jacob Herskind havde giftet sig 2. Gang med en Datter af Major 
Severin i Aarhus, en Datter af hans Kusine Sofie Dorthea Schmidt, 
Anders Herskinds Søsterdatter. Nu blev han bortrevet af Sygdommen 
efter faa Timers Sygeleje den 26/8 1853.

Faa Dage forud havde han mistet et Par af sine bedste Venner, 
Kaptajn ved 11. Bataillon H.B. Prunst og hans Hustru. Disse tre havde 
som sædvanlig gaaet deres Morgentur sammen og aftalt at mødes, 
ikke næste Dag, men Dagen derefter. Da han til aftalt Tid kom til 
deres Hjem paa Bredegade, kom Ligbærerne gaaende med deres 
Kister. Baade Kaptajnen, hans Hustru og Tjeneren var døde med kort 
Mellemrum11.

Hans Enke sad nu tilbage med fire Børn, hvoraf Stedsønnerne 
var 17 og 14 Aar gamle, medens hendes egne Døtre var 6 og 2 Aar. 
Fire Maaneder efter Mandens Død fødte hun Sønnen Jacob Holm 
Herskind. Til hendes Lav værge blev udtaget Chefen for Handelshuset 
J. S. Herskind og Bærentz, Michael Herskind, og allerede i Begyn
delsen af September solgtes hele det store Kompleks i Slotsgade med 
baade Købmandshandel og Tobaksfabrik12. Blandt Jacob Herskinds
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Børn blev det kun den ældste Margarethus Marinus Frederik Her
skind, der i det lange Løb forblev trofast mod sin Fødeby.

Af de andre blev Andreas Valdemar H. cand, pharm, og Købmand 
paa Frederiksberg. Sophie Marie Ferdinandine blev gift med Grosse
rer Diemar i København, og i deres Hjem levede Moderen sine sidste 
Aar. Jacobine døde ugift i 1871, og Jacob Holm H. blev efter en even
tyrlig Ungdom Plantageejer i Indien, men døde i 1909 i København, 
hvor han tilbragte sine sidste Aar, lammet i den ene Side.

Marinus Herskind kom som ganske ung i Købmandslære i Æbeltoft 
uden at have taget nogen Eksamen i Latinskolen i Aalborg.

Man kan sige, at han havde arvet lige Dele af sine Forældres 
forskellige Sind. Han kunde være hidsig og opfarende, ja ligefrem 
haardhændet i nogle Spørgsmaal, mild og alt for eftergivende i 
andre.

Hans Liv blev delt paa samme Maade mellem lyst og mørkt; men 
han havde en Evne til altid at falde paa Benene, naar det gik galt. Med 
Alderen udviklede sig tilmed en Evne til at se alt i det bedste Lys, og 
et fortrinligt Humør bragte ham over mange Vanskeligheder.

Han var i en evig Uro og sjælden længe ad Gangen ved samme 
Ting. Som sine Forfædre skyede han Offentlighed, og han var i mange 
Maader »gammeldags«. Telefon kunde han saaledes ikke tænke sig at 
anvende i Forretninger, han maatte se paa den, han handlede med.

Følgen var, at han altid var en travlt optaget Mand, som man Dagen 
igennem kunde se fare gennem Byen. En afgjort Mangel som Forret
ningsmand havde han: han manglede ganske Administrationstalent. 
Selv naar han havde mest mellem Hænder, smuldrede det væk for 
ham, uden at han sikkert anede hvordan.

Han nedsatte sig i 1861 i Frederikshavn som Købmand og ægtede 
samme Aar en Datter af den kendte Bagermester H. C. Ravnkilde13 
i Strandstien i Aalborg. Vielsen foretoges i Vrejlev Klosterkirke, og 
Følget maatte i 16 Kaner i et forrygende Snevejr bane sig Vej til en 
Slægtning af Bruden, hvor Brylluppet fejredes.

Herskind deltog en kort tid i Krigen 1864, men blev kasseret og 
hjemsendt. Hele Situationen var imidlertid ugunstig for den nystartede 
Forretning, og han gik fallit.

Initiativ manglede han ikke. Med Kone og Børn rejste han til 
København og tog Ansættelse som Konduktør ved det ældste Spor
vejsselskab. I lang Tid kørte han med Strandvejslinien og havde som 
daglige Passagerer Mænd som H. C. Andersen og Meir Goldschmidt, 
om hvem han kunde fortælle mange fornøjelige Smaatræk.
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En kort Tid drev han derefter Forretning i Vejen, men saa sig snart 
i Stand til at vende tilbage til Aalborg, hvor han aabnede en For
retning i Købmand Boss’ Ejendom paa Bredegade (senere Grosserer 
Steensen og Købmand Birnbaum), men efterhaanden gik han mere 
og mere over i Bogbinderfaget. Han havde begyndt et Værksted med 
Forarbejdning af Papirposer til Fætteren C. W. Obels Tobaksfabrik i et 
Baggaardslokale paa Algade, og efter som dette udvidede sig til Bog
binderi, hvortil han tog Borgerskab, blev det hans Hovedforretning, 
som han senere flyttede til Danmarksgade.

I 1887 byggede han ude ved Vejgaard en Villa, den første i sin Art 
derude, hvor nu en stor By breder sig. Hele denne Udvikling kom 
Herskind til at opleve, og selv om han stadig holdt sig fra offentlige 
Hverv, stod han bag mange Foretagender som den egentlige Driv
kraft. Dette gælder baade Vandværket, Gangstianlæget, Kirken og 
Biblioteket.

Dette sidste havde i høj Grad hans Bevaagenhed. Han var selv en 
ivrig Læser og havde skabt sig en god, om end noget uensartet Bog
samling, hvoraf han i Tidens Løb skænkede Biblioteket over hundrede 
Bind.

1 1911 fejrede han sit Guldbryllup, men var allerede da saa med
taget af flere Aars Sygdomme, at han havde opgivet sin Forretning, 
hvortil han hidtil baade Sommer og Vinter var gaaet den lange Vej 
frem og tilbage. Den 11. Marts 1915 døde han stille og fulgtes kun ni 
Måneder efter af sin Hustru, der ved sin Dygtighed i Hjemmet havde 
bidraget meget til at holde dette oppe i de daarlige Tider og til i de 
gode at gøre det til et søgt Samlingssted for Familie og Venner.

Han efterlod sig kun Døtre, og da begge Brødrene allerede forin
den var døde uden Livsarvinger, uddøde med ham Navnet Herskind i 
denne Gren af Slægten og tillige den sidste mandlige Bærer af Navnet, 
der var bosiddende i Aalborg. Og dog udviser Kirkebøgerne omkring 
60 i Aalborg fødte Medlemmer af denne Slægt.

[Ovenstaaende Fremstilling lider af de mangler, der følger af, at jeg 
ikke har set mig i Stand til at gennemgaa jydske Arkiver. Men for den 
ældste Del af Slægten indeholder den en Udredning, som ikke hidtil 
har været klarlagt og kendt.]

Marinus Herskind var min Bedstefader paa mødrene Side. Da han 
blev gammel og oftest sad bundet til sin Stol, fik jeg ham til at for
tælle, mig sine Barndomserindringer fra den By, hvor jeg ogsaa selv 
var født.

Jeg nedskrev straks, hvad han fortalte, og lod ham senere læse det
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og rette deri, hvad jeg havde opfattet galt. Jeg er altsaa sikker paa, 
at det følgende, som gengives i hans Fortælleform, stemmer ganske 
overens med hans Erindringer.

Marinus Herskinds Barndomserindringer14
Mine tidligste Barndomserindringer knytter sig til Paagribelsen af en 
stor Røverbande, der sagdes at have huseret over hele Landet, som 
den ligefrem havde inddelt i Distrikter. Øvrigheden stod magtesløs 
overfor disse Bander, der røvede og plyndrede og undertiden ligefrem 
opkrævede en Art Skat af Bønderne, som de truede med »den røde 
Hane«.

Der var dengang ingen Banker i Provinsbyerne. Folk havde deres 
Penge opbevaret i klingende Mønt i Strømpeskafterne, paa Bunden 
af Dragkisteskuffen, saa Røverne vidste altid, hvor de skulde søge.

I 1841 skal det have været rent galt oppe i Skæve Sogn, og da Bøn
derne fik det Indtryk, at Øvrigheden ikke vilde hjælpe dem, beslut
tede de at gøre Ende paa Uvæsenet paa egen Haand.

Det lykkedes dem virkelig at faa fat paa nogle af Røverne, og da 
Øvrigheden havde ladet dem i Stikken, holdt de selv Dom over deres 
Fanger og dræbte dem.

Selvfølgelig kunde Samfundet ikke saaledes lade sin Straffemyndig
hed tage fra sig. Regeringen nedsatte en Kommission til Undersøgelse 
af Sagen, og det kom de selvbestaltede Dommere dyrt at staa.

Nogle Aar efter fik man imidlertid fat paa et Par af Hovedmændene, 
og ved Angivelser af disse blev en stor Del af Røverne fanget. Fængs
lerne blev snart saa overfyldt, at en Del maatte sendes til København, 
og gennem Forhørene fik man Kendskab til hele Systemet, efter hvil
ket alt, hvad der var røvet nordpaa, blev solgt i Sydjylland og omvendt.

Ogsaa i Aalborg var der blevet omsat en Del Røvergods, og det 
sagdes almindeligt, at Sagen i sit videre Forløb blev dysset ned, fordi 
en Del af Byens Købmænd var implicerede som bevidste Hælere.

En Del af Røverne blev pisket offentlig paa Gammeltorv. Om det 
var en Del af deres Straf, eller det var som advarende Eksempel, ved 
jeg ikke; men jeg har ofte senere tænkt paa Forskellen mellem Ret
tergang dengang og nu.

Jeg husker tydeligt Trægalgen, der var rejst uden for Raadhuset, og 
den Menneskemængde, som omgav den. Vor Tjenestepige havde taget 
mig med derhen og fik voldsomme Skænd, da jeg Otteaarsknægt 
senere røbede det ved ikke at kunne sove om Natten af Skræk.

En for en fik Forbryderne deres Hænder stukket ind i en Rebløkke, 
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og saaledes blev de hejst til Vejrs saa højt, at Tæerne netop naaede 
Jorden.

Mestermanden traadte nu frem med sin Karpisk i Haanden. Denne 
Pisk var et Birkeris paa fem Kvarters Længde og saa tykt som et 
Haandled. Det skulde efter Traditionen ligge i lang Tid i Saltlage 
inden Brugen.

Den første, der førtes til Galgen, var den saakaldte Mestertyv 
Lorentz Mejer. Hans Ansigt fortrak sig, men ikke en Klage kom fra 
ham. Ved tredie Slag var Ryggen rød som Blod, og ved det femte 
begyndte Huden at briste. Det syvogtyvende og sidste Slag faldt i en 
frygtelig blodig Kødmasse.

Da han blev firet ned, var han endnu ved Bevidsthed og raabte 
højt: »Syv og tyve er Holmens Ret!«15

Mere saa jeg ikke, men det gik de andre: Peder Anthon, Bittefanden 
og hvad de nu hed, paa samme Maade.

Jeg tror for Resten, at jeg nogle Aar efter blev Aarsag til, at Lorentz 
Mejer blev grebet under et Undvigelsesforsøg fra Slottet.

Hans Fængsel laa i den vestlige Del af den lange Ladebygning ud 
mod Fjorden, hvor den runde Celle med massiv Jerndør endnu findes. 
Herfra var det lykkedes ham at undslippe, nærmest fordi han havde 
en Evne til at folde sine brede Hænder saadan sammen, at han kunde 
smøge selv de smalleste Haandjern ud over dem.

Jeg sad en Eftermiddag med Amtmandens Søn i et Pæretræ i Haven 
ud mod Konsul Schrøders Hus i Kongensgade, da jeg pludselig fik Øje 
paa en Skikkelse, der sneg sig fra Muren ud mod Graven.

Jeg gav mig øjeblikkelig til at raabe, da jeg saa Manden springe ud 
i Vandet, og nogle Karle kom straks til ovre fra Konsulens. Der var 
saa meget Mudder i Graven, at Tyven næsten sad helt fast i det, og 
han blev hurtigt fanget.

Senere sad han i 16 Aar i Fængsel i København, men baade han 
og en kvindelig medskyldig, Pernille, endte deres Dage paa Aalborg 
Fattiggaard.

Ogsaa paa anden Maade kom jeg i Forbindelse med Forbrydere.
Ude i Lilleeng ved Vejgaard boede tre Tørvebønder, eller maaske 

var de kun Tørvekuske. De var Brødre, og jeg kørte ofte lange Stræk
ninger med dem.

De to, der var meget fordrukne, hvad jeg naturligvis ikke anede 
eller tænkte over, slog en Nat den tredie ihjel for at faa hans sam
mensparede Penge. Hans Lig blev dog kort efter fundet i Mosen, og 
Brødrene blev dømt til Døden.
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Den Dag, Processionen drog forbi mit Hjem til Retterstedet ved 
Nørretranders, husker jeg særlig tydeligt, fordi min Stedmoder fik 
et Barn den Dag, saa at jeg af den Grund saa Lejlighed til at smutte 
hjemmefra. Det var den 27. August 1846.

Forrest gik et Hornorkester, som spillede Sørgemarcher. Derefter 
kom Synderne kørende paa hver sin Karre mellem to Politibetjente og 
bag disse et Kompagni Soldater. Foran det hele red en svær Politibe
tjent, der senere blev Profos paa Holmen, og bagerst kørte en Karet 
med Øvrighedspersonerne og Præsten.

Da vi naaede Galgebakken, slog Soldaterne Ring om den. Den 
ældste af Morderne gik trodsig og fræk i Døden, medens den anden 
allerede var halvdød af Skræk.

Jeg kan endnu huske, da Mestermandens Dreng holdt Hovederne i 
Vejret. Adskillige Soldater besvimede, medens det ikke rørte mig det 
mindste at se mine gamle Venner blive rettet. Saa lidt Følelse kan der 
være i en 10 Aars Knægt.

Militæret drog atter hjem under klingende Spil, men mange blev 
tilbage. Blandt disse fik nogle Kvinder med Børn paa Armen rakt en 
Kop af Mestermanden med Mordernes endnu varme Blod. Dette fik 
Børnene nu at drikke, da det skulde hjælpe mod Ligfald, Epilepsi og 
lignende16.

Fra Skolen har jeg mange Minder. Da jeg blev Elev i Katedral
skolen, havde den Lokaler i Hospitalets Østfløj. Det var lavloftede 
Lokaler med kun to smaa Fag i hver Klasse, og om Vinteren var 
der ofte bælgmørkt. Lamper fandtes ikke og Undervisningen maatte 
lægges efter Aarstiden, saaledes at Udenadsfagene toges i de mørke 
Morgentimer.

Til Legeplads havde vi en lille smal Gaard, der gik ud til Adelgade. 
Det var en yndet Beskæftigelse at ridse sine Forbogstaver ind i de 
gamle Munkesten, og mange af dem blev helt kunstnerisk udført17.

Til Gymnastiklokale havde vi i den Periode et tidligere Pakhus i 
Kirkegyde, som var lejet af De Smithske Jernstøberier.

Min Rektor hed Tregder. Han boede i Skolens Stueetage og var 
en meget indesluttet og stille Mand. Han var Bussemand for baade 
Lærere og Elever.

I 184718 blev Skolen flyttet til den nybyggede Gymnasialbygning i 
Jomfru Anegade. Vi samledes alle paa den gamle Skole og marche
rede herfra med vore Faner, men uden Musik gennem Byen til den 
nye Skole. Forrest gik Rektor og efter ham Overlærerne, Lærerne og 
Eleverne klassevis med de mindste sidst.
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Paa den nye Skole blev vi modtaget af Byens Honoratiores, og i den 
store Sal holdt Rektor derefter en lang Tale19. Vi Elever fik Chokolade 
og Kager, og senere var der i Skolegaarden arrangeret Fugleskydning 
med Flitsbuer. Strøyberg (den senere Apoteker) blev Fuglekonge.

Om Aftenen var der Bal paa Skolen, og saa hvilede vi ud i to Dage.
Der var ogsaa en anden Lejlighed, hvor vi gik i Procession. Det var 

vist før Flytningen, da Skolens tidligere Rektor, Tauber, døde.
Vi gik dengang alle med ens Huer. Det var ikke noget, som Skolen 

beordrede, men naturligvis kunde ingen Elev begaa sig uden dette 
Kendemærke paa vor Værdighed. Det var en bredpuldet Kasket med 
en tyk Sølvsnor om og en Kokarde med et Minervabillede.

Naar en ny Dreng blev optaget i Skolen, skulde han døbes, oven 
i Købet to Gange. Det var ganske vist strængt forbudt, men ingen 
slap fri alligevel. Paa den gamle Skole blev Delinkventen ført hen til 
Vandposten, hans Trøjekrave blev krænget tilbage og saa postede vi 
løs, til der ikke var en tør Trevl paa ham.

Og Gud naade den Synder, der had Læreren om Lov til at løbe hjem 
og skifte Tøj. Han var udsat for at faa det hele gentaget.

Paa den nye Skole blev Daaben henlagt til den første rigtige Regn
vejrsdag, naar Afløbet fra Tagrenden, der havde en ikke lille Svaghed, 
sendte sine Kaskader ud i Gaarden, og Inspektøren var krøbet i Skjul.

Vinterdaaben var mere tolereret. Der byggedes et Snehus, hvori 
»Barnet« blev anbragt, og saa bragtes det til at brase ned over ham. 
Naar han endelig kom fri, overdængedes han med Snebolde.

Da Krigen brød ud i 1848, blev vi alle grebet af Krigsbegejstringen. 
Midt om Vinteren var Kongen (Christian VIII) jo død, og jeg var nede 
paa den lille Eksercerplads for at se Soldaterne og Borgervæbningen 
aflægge Ed til Frederik den Syvende20.

Krigen indlededes forøvrigt med en ganske fornøjelig Episode, den 
saakaldte Slavekrig.

Der var blevet udbredt det Rygte, at Slaverne var sluppet ud af 
Rendsborg Fængsel af Oprørerne og nu drog hærgende og plynd
rende op gennem Jylland.

Ogsaa Aalborg blev opskræmmet af Rygterne og beredte sig til 
at modtage Fjenden. Bataillonen var draget til Grænsen kort Tid i 
Forvejen, og kun en Løjtnant Holten, en Tambour og 24 Menige med 
daarlige Fødder var efterladt. Men desuden fandtes der baade en 
Borgervæbning og et borgerligt Jægerkor, alt under Kommando af 
Stadshauptmanden.

Men desuden dannedes der en Række frivillige Troppe med den
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mest forskellige Bevæbning. Enhver, der ejede en Sabel, blev næsten 
General med det samme, og den øvrige Bevæbning strakte sig lige fra 
gamle Muskedonnere til smaa Haandøkser.

Det blev besluttet at slaa en Ring omkring Byen, og ridende Stafet
ter sendtes ud i alle Retninger.

Paa Sohngaardsholm hos v. d. Recke fandtes en gammel Skibska
non, som nu anbragtes paa en Vogn og kørtes ud til Fronten. Men 
hvem skulde betjene den?

Det blev oplyst, at et gammelt fordrukkent Individ i Byen engang 
havde tjent som Artillerist. Der gik Bud efter ham og han udnævn
tes paa Stedet til Øverstkommanderende over Artilleriet. Efter hans 
Anvisning blev Kanonen ladet med Skraa, d. v. s. gamle Metalstum
per, rustne Søm og lignende, og saa afventede man forholdsvis roligt 
Fjendens Ankomst.

Imidlertid led de, der var draget i Felten, ingen Nød. Inde fra Byen 
drog stadig Vogne ud med Fødemidler, og Gæstgiverne læssede deres 
Beholdninger af 01 og Brændevin paa Vogne. Med disse kørte de 
langs hele Kæden og tjente store Penge.

En Stafet kom tilbage paa sin skumsvedte Hest: Nibe var nedbrændt 
til Grunden og Fjenden i Fremrykning mod Aalborg.

Posterne fordobledes, rundt om gravede man Sølvtøjet ned, og en 
Mængde Kvinder og Børn drog med Færgen til Nørresundby21.

Naa, senere erfarede man jo, at det hele var Opspind, og de tapre 
Aalborg Borgere drog atter hjem.

Værst Mas havde man med Kanonen. Nu skulde den jo aflades, 
men Artillerichefen var efterhaanden blevet saa fuld, at han hverken 
kunde høre eller se, og ingen anden turde røre ved det Djævelskab. 
Saa fik man den lyse Idé at brænde Kanonen af ind i Bakken; men 
det viste sig nu, at der overhovedet ikke var kommet Krudt i den.

Senere kom de alvorlige Dage, der dog for os Drenge havde saa 
mange oplivende Momenter.

En Mængde frivillige meldte sig og blev optaget i de Reserveba- 
tailloner, som dannedes i Byen. Saa snart de var udrustede og havde 
faaet en Smule Uddannelse, gik de med Skib til København.

Ogsaa Artilleri og Rytteri22 kom til Byen, men de var der aldrig 
ret mange Dage ad Gangen. Ogsaa de blev befordret til København 
bl. a. med Damperen »Iris«, der nogle faa Aar i Forvejen havde afløst 
Smakken, som hidtil havde besørget Forbindelsen til Hovedstaden, 
men hvis Rejse ofte kunde vare flere Uger, hvis Vejret var uheldigt.

Ude paa den store Eksercerplads mødte hver Mandag og Torsdag 
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Aften baade Borgervæbningen og Jægerkorpset under Stadshaupt- 
mand Galtens Kommando, for at vedligeholde Færdigheden i Krigs- 
manøvrene23.

Alt dette Militær maatte selvfølgelig paavirke os Drenge. Ogsaa vi 
dannede vort frivillige Korps, ganske vist kun med Trægeværer, men 
ikke med mindre Begejstring. Uniformen bestod af vore Skolehuer 
samt blaa Trøjer med blanke Knapper.

Til Chef blev valgt den senere Kammerherre Skeel til Birkelse, 
Christian Hvissing var Kaptajn og senere Politiassistent Ingstrup var 
Adjutant. De var alle tre beredne, noget, som vist Skeels Fader havde 
sørget for. De to Trommeslagere husker jeg tydeligt, det var senere 
Konsul Worm og Vinhandler Fr. Weile.

Byens Borgere saa med meget venlige Øjne paa vort Korps, og 
Færgen til Nørresundby tilbød os fri Overfart, naar vi ønskede det.

Vi benyttede os deraf til en Udflugt til Birkelse, hvor vi af Skeels 
Fader modtoges med stor Gæstfrihed.

Vi blev trakteret rigeligt med baade tørre og (navnlig) vaade Varer, 
saa at Hjemturen til Nørresundby for de flestes Vedkommende maatte 
gøres pr. Vogn. Jeg kan huske, at Fader var meget vred over, at man 
havde givet os Drenge saa meget Spiritus.

Vore Kampe stod oftest med Drengene fra Borgerskolen eller med 
Læredrengene, som vi altid havde paa Nakken. Naar vi med vore 
Skolehuer paa kom gennem en af de mange Gyder, kunde der ofte 
vanke en Dragt Prygl, hvis man ikke var hurtig til Bens.

Det sidste Slag med Borgerskoledrengene stod saa vidt jeg husker 
ved Vissegaard Teglværk. Ved Treaarskrigens Slutning døde Korpset 
hen af sig selv.

De omtalte Læredrenge dannede dengang et helt Lav for sig selv, 
og hvad vi Peblinge navnlig frygtede, var deres Læder Bukseremme 
eller Skomagerdrengenes Spandremme.

Rundt om i Byen var der paa Gaderne anbragt Poste, hvor Pigerne 
maatte hente Vandet til Husets Forbrug. Men efter Kl. 7 Aften maatte 
der ikke pumpes her, og Politiet var meget ivrige til at paase det.

Det hændte da ofte, at Læredrengene for at faa noget Aftensjov 
belejrede disse Poste, eller fik nogle Piger til at hente Vand, 
medens de selv ved Sammenstimlen hindrede Politibetjentene i at 
skride ind.

Saa blev der Sjov i Gaden. Vægterne blev kaldt til Hjælp, og der 
blev hele Slagsmaal ud af det2'. Flere Læredrenge blev bagefter tampet 
paa Raadstuen, men lige meget hjalp det. Det var en haard Race.
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Politibetjentene var nu ikke af den blideste Art, nogle slemme 
raa Børster var der imellem, som ofte var meget uretfærdige i deres 
Optræden overfor sagesløse Personer25.

I de forskellige Anlæg legede vi Røvere og Soldater, og navnlig mili
tært Anlæg, der dengang var gennemstrømmet af Aaer, var udmærket 
dertil. I et lille Træskur havde Borgeradjutant Eje (Ege?) et Udsalg af 
Skillingskager, der smagte fortrinligt, selv om de ofte var 8-14 Dage 
gamle.

I Kilden havde Konditor Mønsted sit Konditori med Billard, og paa 
Skovbakken var der ogsaa en lille Beværtning, hvor man fik »Vand 
paa Maskine«. Søndag Aften var der altid Dans i »Det grønne Hus« 
deroppe.

Ofte gik Legen ogsaa ved Havnen. En af Konsul Paghs Sønner, 
Knud, havde en Hjulbaad, som en Arbejder paa Tømmerpladsen 
havde lavet. Men vi maatte være en 10-12 Stykker om Bord, for Hjulet 
dreves ved Haandkraft.

Ved »Stranden« Vest for Toldboden og Acciseboden laa »Snorren«26, 
et Traktørsted, der var delt i to Afdelinger. I den første kom ofte Byens 
Købmænd i Dagens Løb og afgjorde deres Forretninger ved et godt 
Glas Portvin. I den anden kom Søfolkene og Havnesjoverne. Her 
fandtes hverken Borde eller Stole. Man stod paa amerikansk Maner 
ved en Skænk, bag hvilken Udskænkeren sad paa en Drejestol. Med 
en halv Omdrejning fik han fat i Glasset, hvori han skænkede det for
langte (oftest Brændevin), og med det fulde Glas svingede han tilbage 
uden at spilde en Draabe.

Det var en rigtig Sømandskippe.
En aarlig tilbagevendende Fornøjelse var Pinsemarkedet. Det strak

te sig tidligere over en hel Uge, men allerede i mine Drengeaar var 
det indskrænket til 3V2 Dag i Juni Maaned.

Byen var næsten ikke til at kende igen. Der blev forhandlet alt 
muligt, og hele Byen var faktisk en eneste stor Markedsplads, idet 
hver Købmand flyttede ud fra sin Butik, for at ikke denne skulde blive 
helt glemt paa Grund af Konkurrenterne: de mange Fremmede, der 
fik Tilladelse til i disse Dage at opslaa deres Boder i Byen.

Allerede ved Bredegade begyndte Markedet og strakte sig gennem 
Slotsgade hen ad Torvet, hvor det delte sig i to Grene. Den ene gik 
op ad Gammeltorv paa begge Sider af Aaen op til Kong Hans’ Gaard, 
den anden gik ned ad Østeraa og ad Stranden til Stormgade.

De Handlende kom langvejsfra. Fra Altona, Slesvig, Gøteborg, Kol
ding, Bornholm. De fleste af dem var Jøder.
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Det var ikke som nu Forlystelserne, der spillede den største Rolle. 
Der var virkelig Handel paa disse Markeder, ofte store Handler.

Varerne var de mest forskellige. Der var tørrede Fisk fra Skagen, 
Ure og Pottemagervarer fra Bornholm, Honningkager fra Kristians- 
feld, Silketøjer fra Hamborg, navnlig de store brogede Silkelommetør
klæder, Stentøj fra Oxholm i Limfjorden og meget andet. I de sidste 
Aar gjorde navnlig de saakaldte 8 Skillings Butiker store Forretninger.

Først i anden Række kom Gøglerne, der anvistes Plads navnlig paa 
Gammeltorv og ved Stranden.

Der var »Levende Menneskeædere«, Tryllekunstnere og Kalve med 
6 Ben. Men der var navnlig de gode store Cirkus. F. Eks. husker jeg 
tydeligt fra mine første Aar det Wolff’ske Kunstberiderselskab, og fra 
de senere Aar, inden jeg kom i Handelslære i en anden By, husker 
jeg saa gode Cirkusnavne som Hofmann, Renz og Gautier, som jo var 
kendt over det meste af Europa.

Karusellerne var netop dengang blevet moderne og tjente styrtende 
med Penge.

De daglige Forlystelser ud over Markedernes var faa. Teatret var 
lille og daarligt, men Byens Beboere havde en levende Interesse for 
Skuespilkunsten, og der kom ofte Selskaber til Byen med det bedste 
Repertoire. Selv kom jeg kun »paa Komedie« et Par Gange om Aaret, 
da Fader hyldede den gammeldags Selskabelighed i Hjemmet som 
eneste Adspredelse.

Konditor Mønsted forsøgte sig ogsaa med et Tivoli i Aalborg med 
Vauxhall, Kastegynger og Tombolaer, men det gik ikke rigtig.

Nu og da kom der omrejsende Gøglere til Byen, som gav offentlige 
Forestillinger og senere »gik rundt med Tallerkenen«. Jeg kan saaledes 
huske at have set den kendte Linedanser Widin, som gik paa Line fra 
Muret Bro til Budolfi Kirke.

Han kørte ved den Lejlighed en Trillebør hen ad Tovet, hvori sad et 
Fattiglem, en forhenværende Guldsmedesvend Ravn, som han for en 
Pris af tre Flasker Brændevin havde faaet med paa Turen.

Da man senere spurgte Ravn om hvad han syntes om Luftrejsen, 
svarede denne med sit sædvanlige Mundheld:

»Deres Ord i Ære! Den Galej gaar jeg inte mere paa.«
Blandt Fattighuslemmerne fandtes en hel Række, som man maaske 

kunde kalde Byens Originaler. Kvinderne var dog ikke særlig origi
nale. Stumpekisten, Trummeltrine og »Den graa Stork« var forsum
pede Kvindfolk, der ofte drog rundt i Gaderne med en Skare Unger 
i Hælene.
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Blandt Mændene gik Jacob Ruhweder altid rundt med et Faar i et 
Reb. Han tiggede, men brugte saa godt som intet og efterlod sig en 
hel pæn lille Formue.

Hyberts var gal, men ret fredsommelig. Han kaldte sig »Alverdens 
Skytspatron«.

Den mærkeligste Skikkelse var Walter. Han havde kun et Øje og 
en Arm, og ernærede sig ved at reparere Kaffemøller. Naar han var 
fuld, kaldte han sig Nelson med Henblik paa sin Synssvaghed. Han 
sang da med skingrende falsk Røst en Vise, som han selv var den 
stolte Forfatter til:

Du med det ene Øje,
og med den ene Arm,
hvor vil Du hen, Du Krøbling,
og gør’ saa stor Alarm.

Aalborg var i min Barndom endnu Byen inden for »Portene«. Der 
var rigelig Plads til dens 8000 Mennesker og endnu ingen Trang til 
at rykke ud over de Grænser, som i Vest blev trukket af Hasserisaa 
og i Øster Gravens Aa. Hvor den første passerede Vesterbrogade, laa 
Vesterport med sin Accisebod. Den var paa den Tid kun en Bom, 
ligesom den saakaldte Østerport ved Teglgaardsbroen. Desuden var 
der en Bom og en Accisebod ved Urbansport, der hvor Jens Bangs 
Gyde løber ud til Urbansgade.

Uden for disse Grænser laa en Mængde Haver og Reberbaner, men 
af Ejendomme kun Vester Ladegaard (ved nuværende Reberbansgade), 
Aldershaab og Gølstorfs Traktørsted (omtrent hvor Grønnegade løber 
ud til Jernbanegade). Syd for Skolegade fandtes ingen Bebyggelse.

Den største Forskel paa Datidens og Nutidens Ungdom er Sporten, 
som jeg finder fortrinlig, og de mange Forlystelser, som jeg finder for
dærvelige. Min Barndom tilhørte Hjemmet, hvor Tiden gik hyggeligt 
med al mulig Tidskort. Kun paa Faders og Moders Fødselsdage var 
der virkelig store Gilder.
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Noter
1 Skivholm Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt.
2 Peder Sørensen til Nissumgaard fik ved Bevilling af 11/4 1788 Tilladelse 

til at føre Navnet Herschend. Fra hans Søstersøn, (der antog Navnet og 
arvede Fideikommis'et Herschendsgave, stammer den nuværende Slægt 
Herschend.XHauch Fausbøll: Slægtebogen pag. 368.)

3 Fædrelandsk Nekrolog 1821-25, pag. 463.
4 Aalborg Handelstands Historie (af Klitgaard), pag. 113.
5 A.H. Wulf: Descendenter efter Johanne Schibbye og Anders Herskind 

(Supplement til Secher: Maren Grotums Blodforvandte).
6 Nekrolog i Aalborg Stiftstidende 13/1 1838.
7 Ud hævet af mig
8 Gerhardt Heimann: Slægten Heilmann, pag. 289.
9 Det er forkert, naar han i Biografi en Aalborg Handelsstands Historie, 

pag. 192, betegnes som fransk Vicekonsul. Jfr. Statskalenderen
10 Otto Smith: Koleraen i Aalborg i 1853. (Aalborg Amtstidende 30/3 og 1/4 

1922.)
11 Aalborg Stiftstidende 24/8 1853-
12 Paa G. A. Fjordbachs Kort over Aalborg fra 1847 angives denne Gaard 

(Nr. 99) som tilhørende Jørgen Herskind, hvilket er forkert.
13 Traditionen i Familien vil vide, at hendes Oldefader var en fra Tyskland 

indvandret Sværdfeger, hvis oprindelige Navn er glemt, men tog Navnet 
Ravnkilde efter Landsbyen.

14 Hele Fremstillingen bør sammenlignes med J. Kornerups Skildring: 
Roskilde i Frederik den 6tes Tid i »Københavns Amts Aarbog« 1911«. De 
supplerer og underbygger hinanden godt, selv om Herskind ikke var 
Historiker og ikke saaledes som den anden forstod at fremdrage det, der 
var af særlig Værdi for Efterkommerne, skønt han sikkert har vidst lige 
saa meget

15 Sml. Kornerups omtalte Skildring pag. 5 f.
16 Ingen af disse to første Begivenheder har jeg trods Aars og Datoangivel

ser formaaet at finde Bekræftelse paa f. Eks. i Dagspressen. Henrettelses
datoen er ganske aabenbar forkert, og ingen af Herskinds Stedsøskende 
er da heller født paa denne Dag. Apoteker Strøyberg, der var Herskinds 
jævnaldrende og Klassekammerat, har dog over for mig bekræftet Rig
tigheden af begge Begivenheder, som han dog heller ikke formaaede at 
datere.

17 En Række af disse Navne ses endnu efter Klostrets Restauration.
18 Nej, det var 14/4 1848.
19 »Om Betydningen af mit Kald«.
20 Hyldningseden aflagdes 24/1 1848, efter at Generalmarchen var gaaet 

gennem Byen.
21 Aalborg Stiftstidende bringer 31. Marts 1848 et Rygte om, at tyske Maro

dører hærgede faa Mil fra Byen, samt at Garnisionen var blevet alarmeret 
ved Generalmarch og er stiller under kommando af Oberstløjtnant Red
sted. Ved redaktionens slutning meldtes dog, at Marodørerne »var blevet 
tilintetgjort« på den anden side af Viborg.

22 Aalborg Stiftstidende 8/5 1848.
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23 Ang. Jægerkorpset og dets forhold til Krigen henvises til en længere Pole
mik mellem enkelte Korpsmedlemmer og Chefen i Aalborg Stiftstidende 
i Maj-Juni 1848.

24 Sml. Aalborg Stiftstidende 7/8 1846.
25 Sml. Sagen mod Politibetjent Lundbymølle, der blev suspenderet for raa 

optræden og senere afskediget. Aalborg Stiftstidende Januar-Februar 
1847 og 12/4 1847.

26 Oprindelig det Sted, hvor Skibsfolkene »snurrede« deres Mad, medens 
Skuden laa i Havnen, idet Havnevedtægten forbød at lave Mad om Bord, 
saa længe Skuden laa ved Kajen.
lighed i Hjemmet som eneste Adspredelse.

Artiklen er trykt første gang i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1922, 
s. 145-172.
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I 2012 kan Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred fejre 100 
års jubilæum.

I den anledning udgives en jubilæumsserie, hvoraf dette bind om 
Aalborg er det andet. Sidste år udkom bindet om Vesthimmerland. Iføl
ge planen vil de næste bind om Østhimmerland og Kjær Herred følge 
i årene frem til 2012. De enkelte bind vil indeholde nyskrevne bidrag 
om det moderne Nordjylland, forstået som tiden fra slutningen af det 
19. Århundrede, suppleret med udvalgte artikler fra de ældre årbøger.
I selve jubilæumsåret udgives et bind om Historisk Samfund for Him
merland og Kjær Herreds historie.

Mange sider af Aalborgs historie har været gjort til tema for artikler 
i årbogen og for Historisk Samfunds virksomhed. I dette bind finder 
man artikler der er skrevet mellem 1918 og 2009, og som tilsammen 
berører de fleste perioder i Aalborgs tusindårige historie.
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