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Bladudvalg: Gert Kristensen 
  Morten Hansen 
  Inger Tvorup 
  Birgit Baltser 
 
 
Bestyrelse: 
 
Formand:  Gert Kristensen 
Næstformand: Villy Borregaard 
Kasserer:  Morten Hansen 
Sekretær:  Per Anker Christensen 
Faglig konsulent:  Kjeld Djernø 
 
 
Suppleanter: Tonnie Skov 
  Inger Tvorup 
 
 
 
Foredragsmøder: Fredage i ulige uger fra kl. 10 til 12  
  i Altanstuen i Aktivitetscentret, 
  Gundorfslund 32. 9000 Aalborg. 
 
 
 
Kontakt-adresse: Gert Kristensen 
  Tlf. 28 88 89 69 
  Mail.: gertkristensen1@hotmail.com  
  

www.skippersamrådet.dk/erindringsværkstedet 
 
 
 

mailto:gertkristensen1@hotmail.com
http://www.skippersamrådet.dk/erindringsværkstedet
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Program for efteråret 2017 

 
 

Skipperens Erindringsværksted starter efter sommerferien 
medlemsmøderne den 18/8-2017. 

 
 
På aktivitetscentret kan der købes kaffe og the m.m., som 
indtages i kantinen fra kl. 9.30-10.00, hvorefter det ordinære 
medlemsmøde afholdes i Altanstuen fra kl. 10-12. 
 
Aktiviteter ”ud af huset” udgår altid fra Gundorfslund,  
med mindre andet er aftalt. 

 
18/8 : Vi ser på billeder fra det gamle Aalborg                                       

og skolebilleder fra Hobrovejensskole. 
01/9 : En vandretur i Mølleparken. 
15/9 : Temamøde.  
29/9 :  Besøg på Nordjyske. 
13/10 :  Temamøde 
25/10 :  Besøg i Håndværkerhuset. (NB! Onsdag) 
10/11 :  Besøg i Thorup Lokalhistoriske Arkiv. 
24/11 :  Temamøde / Afslutning. 

 
 
Herefter holdes der juleferie med opstart i det nye år  
d. 19/1-2018. 

 
Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til 
transporten, så kontakt Gert Kristensen, tlf. 28 88 89 69. 
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Et tilbageblik på børnehaven ved ”Øen i byen”  

For nøjagtig 50 år siden var jeg ansat som pædagogisk medhjælper i 

Kirkens Korshærs børnehave på Aron Jacobsens Vej.  

(gadenavnet er slettet - i dag hedder det Provstejorden). 

 

De fysiske forhold bestod 

af en tyskerbarak. Den var 

flyttet dertil fra den tidligere 

flygtningelejr ved 

lufthavnen i efterkrigstiden. 

 

Jeg husker desværre ikke 

hvor mange børn der var, 

men et sted mellem  

20 og 30 børn.  

Desuden var der 1 leder,  

2 pædagoger, 2 pædagogiske medhjælpere og en dame i køkkenet (en 

slags madmor), og der var også 2 studerende fra børnehaveseminariet. 

 

Størsteparten af børnene kom fra ”Øen” på Aron Jakobsens Vej, som 

huset lå nabo med, samt ”Øen”, der lå ved Gugvej/Bækkedal, hvor 

Ådals motorvejen kommer ind i dag. Desuden var der også nogle få 

børn fra Hobrovejs kvarteret. ”Øen” var navnet på en række 

husvildebarakker i Aalborg, murstenshuse.  

Børnene fra ”Øen” ved Gugvej blev bragt og hentet af en lille bus.  

Børnene fra nabo ”Øen”  

gik selv til børnehaven.  

Der var nogle få forældre, 

der bragte og hentede deres 

børn. 

 

Når børnene kom om 

morgenen med bussen, fik  

de deres eget tøj af og fik 

institutionens tøj på. 

Ligeledes om eftermiddagen 

fik de igen deres eget på, 

inden bussen kom. 
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Det var nogle gange ”tilfældigt”, hvor meget tøj børnene havde på.  

De kunne godt komme med bare tæer i gummistøvlerne om vinteren 

(det var en voldsom oplevelse for mig).  

Vi fik også fortalt af de andre voksne, at hvis børnene fik institutionens 

tøj på hjem, så så vi det aldrig mere !! 

 

Dagligdagen i huset var nok også lidt anderledes end i andre 

børnehaver i byen, tænker jeg. 

Hver dag var der nogle børn, der fik et bad. Badeværelset var indrettet 

til, at en voksen kunne stå op og bade/pusle et barn. Sådan er 

børnehaver også udstyret i dag, men jeg tænker, det har været særligt 

efter datidens forhold. 

 

 

 

Hverdagen gik med 

leg ude og inde og 

nogle gange gåture i 

området. 

 

 

 

 

 

En hel uge var vi på 

feriekoloni i Helligsølejren 

ved Hurup i Thy.  

Det var en dejlig uge med 

bl.a. køretur i gummivogn 

efter en traktor.  

(en landmand, der fornøjede 

sig, lige såvel som vi andre). 

 

Og så havde vi jo madmor 

med til at lave god kost, så 

børnene kunne få noget sul 

på kroppen. Det må også have været en oplevelse i sig selv at komme 

ud og køre i bus og se andet en byens gader og liv??  

Plus de marker med levende dyr, der var dengang!! 
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Til daglig hjemme i børnehaven tror jeg, børnene fik morgenmad, når de 

kom om morgenen. I køkkenet havde vi fru Vegger, som var elsket af 

alle. Hos de lokale handlende købte hun ind, hvad hun skulle bruge. 

Hver dag blev der serveret varm mad til ”frokosttid”. Det kunne være en 

form for grød/øllebrød eller kød og kartofler. Alle børn fik også en 

vitaminpille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som jeg husker det, var det glade og tilfredse børn, som kom i huset. 

Men jeg har sikkert syntes, at der var nogle, der godt kunne have brug 

for en ekstra oplevelse, for i samråd med lederen fik jeg lov til at tage et 

barn med hjem til mine forældre, der bor i midt Himmerland. 

 

 Jeg fik lov at køre med bussen over til ””Øen”, for at spørge moderen 

om lov. Moderen, som jeg ikke havde set før (ej heller siden), sagde ja 

uden betænkningstid, så barnet og jeg var med rutebil frem og tilbage til 

mine forældre. Jeg har overhovedet ingen erindring om weekenden, 

men det lille besøg i hjemmet på ”Øen”, gjorde stort indtryk på mig.  

Det var et fattigt miljø, det vidste jeg jo godt, men hør engang, væggene 

i huset var tapetseret med aviser!! 

Lederen i børnehaven fortalte også bl.a. at når mødrene fik økonomisk 

hjælp, var socialrådgiveren og den enkelte mor ude for ar købetøj til 

børnene.  Hvis de fik pengene udleveret, ville de ikke komme børnene 

til gode. Hun fortalte også, at nogle af de store børn gik på 

”Formulderen” (datidens skraldeplads), og at de var gode til at finde 

egnet metal, der kunne omsættes til kontanter. 
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Et lille efterskrift: Da jeg et par år senere kom på Pædagog Seminariet, 

kom det mig for øre, at skolelederen på Frydendal Skole (der gik nogle 

af børnene fra ”Øen”), tog sig godt af børnene fra ”Øen” altså: han var 

en god pædagog (det bliver man glad for at høre). 

 

Desværre ved jeg ikke, hvornår huset (barakken) blev fjernet og 

erstattet med et nyt hus, men Daginstitutionen Provstejorden har et 

skøde fra 1968 på det sted, hvor huset ligger i dag. 

 

Har du lyst at læse mere, er der udgivet en bog i 2008, ”Øen i byen” , 

fortalt af personer, der har levet der.  

 

                                                                                                                   
Fortalt af:  Karen Reland 
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Set og Sket i 2017: 
 
 
Den 31. marts var vi en tur hos Falck 
med en spændende rundvisning   
v. Torben. 
 
Til højre ses en buste af Stifteren af  
Redningskorpset i Danmark,  
Sophus Falck (1864-1926) 
 
 

 
 
 
Fremvisning af de 
gule akut- 
ambulancers 
mange muligheder. 

 

 

 
 
 
De ældre rød-hvide 
ambulancer, der 
bruges til planlagt 
Falcktransport. 
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Set og Sket i 2017: 
 
Den 26. maj var vi på  
på besøg i Fjordbyen. 
 
Først et besøg i 
denne hyggelige 
Café. 
 
 
 
 

 
 
 
Herefter en vandretur 
med stop ved bl.a. 
Amalienborg. 
 
 
 

 
 
 
 
Og andre af byens 
meget forskellige 
huse. 
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Skydepavillonen 
 

Billedet viser Skydepavillonen på Skovbakken i 1935.  

Den var da netop blevet opført som afløser for en nok så idyllisk 

bindingsværkspavillon, der havde nået pensionsalderen. 

Arkitekt Odgårds værk gav anledning til, at den viste bygning blev  

kaldt "Mejeriet".  

 

 

 

Under besættelsen blev Det broderlige Skydeselskab, som var 

ejer af pavillonen, tvunget til at leje den ud til den tyske 

værnemagt.  

 

Den skulle være Wehrmachtheim, hvor der arrangeredes 

underholdning for soldaterne.  
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De tyske soldater var almindeligvis ikke særlig omsorgsfulde,  

når det drejede sig om forskellige bygninger de havde tiltvunget 

brugsretten til, og Skydepavillonen blev heller ikke skånet. 

 

Natten til den 27. maj 1941 udbrændte bygningen som følge af en 

vild krigsdans, der blev afholdt i anledning af det tyske slagskib 

"Bismarck" havde sænket det engelske slagskib "Hood" i 

Nordatlanten.  

I deres beruselse og foragt for dansk ejendom tændte soldaterne 

bål forskellige steder inde i pavillonen. 

Herefter oprettedes bare et nyt Wehrmachtheim i Roxy på 

Vesterbro - det senere Ambassadeur. 

Skydepavillonen blev, trods svære tider for materialeanskaffelse, 

genopbygget.  

Men i marts 1945 gik en bølge af Schalburgtagehandlinger over 

byen.  

Der blev ved nattetid anbragt sprængladninger i pavillonen og ved 

Aalborgtårnets fod.  

Tårnets destruktion mislykkedes heldigvis, men Skydepavillonen 

blev fuldstændig knust.  

Der skulle nu gå hele seks år inden skydebrødrene kunne indvi 

den skydepavillon, som pryder bakketoppen i dag.    

       

Kjeld Djernø 
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Den jul, da strømmen pludselig forsvandt. 

 

Endnu er der et stykke tid til vi skal fejre jul i år.  

 

Men jeg kommer til at tænke på en juleaften for en del år siden, 

som blev lidt anderledes end den plejer at forløbe. 

 

Jeg kan ikke præcisere om det var i 1960 eller 1961.  

Vi havde på dette tidspunkt fået vores søn Carsten, som er født i 

1959. 

 

Vi skulle have flæskesteg og 

medisterpølse stegt i ovnen. 

Kartofler, rødkål og sauce m.m.  

Desserten var Ris Alamande  

med kirsebærsovs. 

 

Stegen var stegt og kartoflerne 

kogt, sovsen næsten færdig.  

Pludselig forsvandt strømmen 

fuldstændig i hele vores kvarter.  

 

Heldigvis havde vi som altid i 

julen mange stearinlys tændt. 

  

Og på juletræet var der 

”levende” lys, så lejligheden var 

godt oplyst. 

 

Hvad gør man, når man har 

gæster og gerne skulle have 

maden færdig inden alt for 

længe!!! 
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Vi havde heldigvis en kaffekolbe med et spritblus, som var 

moderne på dette tidspunkt.  

 

Dette blev tændt,  

og her kunne jeg lave 

sovsen færdig og varme 

rødkålen. 

  

Kirsebærsovsen blev 

også lavet færdig på 

spritblusset. 

 

Imens holdt vi resten  

af maden varm på et  

fyrfad – beregnet til  

en tekande.  

 

Heldigvis havde vi strøm 

den dag klejnerne skulle 

koges (se billedet). 

 

Hvornår strømmen kom 

igen, erindrer jeg ikke, 

men det blev en 

juleaften i stearinlysenes 

skær, jeg aldrig glemmer. 

 
(Et tilbageblik -  fortalt af Tonnie Skov) 
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En udflugt fra Try Højskole til Aalborg i 1935. 

 
En Udflugt kan være dejlig, især hvis Vejret er godt, 

det var saadan en Tur vi foretog os forleden Dag, 

den gik til Aalborg.  

 
Solen stod højt og der var godt Humør iblandt os,  
vi sang lystig paa Vejen derud, vi skulde se Persil-
skolen og høre dens Personales Undervisning i 
moderne Vask.  
I en lille Pause medens Vandet kogte i Keddelen med Vasketøjet, 
blev der serveret Kaffe med Vienerbrød det smagte godt. 
Da vi saa var færdig dermed, fik vi en Vaskestok hver, vi Takkede 
og gik.  
 
Derefter var vi en Tur omkring i Kildens store smukke Anlæg, der 
spiste vi saa vor medbragte Mad. Paa Benkene ved et rigtigt pænt 
Hegn af høje Træer havde vi taget Plads og nød rigtig den gode 
Frihed i Sol og godt Vejr.  
 
Dernæst var vi inde og besaa Ansgars Kirke, som var en dejlig lys 
og rummelig Kirke, vi sang: ”Dejlig er Jorden” Inden vi gik derfra. 
 
Saa skulle vi langt Vester i Byen, der var vi inde i en Katolsk 
Kirke, den var smykket med Blomster og farverige Billeder. 
 
Derefter besaa vi Tekstilfabrikken, hvor vi fik at se, at det ikke altid 
er skønt at være Fabriks Pige eller Kone, de maa Arbejde strengt 
og i en forfærdelig Støj og Støv.  
Vi saa hvorledes Bomulden var kommet fra fremmede Lande i 
store Pakker, der saa kom i store Maskiner, som plukkede det i 
smaa stumper og rensede det, blev saa vundet i store Vatruller og 
kartet og spundet, hvorefter det blev farvet, klistret og vævet til 
mange smukke mønstre, det var i det hele taget meget interesant.  
Der gik vi fra Kl. to og til Kl. halv fire.  
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Saa havde vi en Time til vor egen Raadighed, for Kl. halv fem 
skulde vi Mødes ved Broen, der ventede Bilen, og vi drog glade 
og fornøjede hjem, hvor der ventede os en dejlig Aftensmad.  
”Direkte afskrift efter et brev, skrevet i 1935, af Oline Bengtsen fra Nøvling.  
Moder til Bjarne og Willy Borregaard” 

 

 
Persil-skolen i Aalborg, 

lå på Gammel Torv nr. 3, overfor det gamle rådhus. 
Huset blev senere revet ned,  
og der blev anlagt en 
parkeringsplads.  
 
 
Persil-skolen var et tilbud til 
unge piger fra bl.a. Højskoler 
og lignende, og for egnens 
husmødre, som strømmede til  
i stor stil, for at overvære 
demonstrationerne som varede 
ca. et par timer eller tre.           
Sådanne lukkede kurser                
afholdtes der 2 af om efter-
middagene.                                    (Billede - Aalborg Stiftstidende 20/6-1934) 
 
 
Ud over disse kurser, 
var selve lokalerne åbne 
fra kl. 09-18,  
hvor Persil’s 
propaganda-damer, 
beredvilligt gav folk gode 
råd og vejledninger, 
vedr. tøjvask og 
rengørin.                                                                                                       
                                   
     
                                                               (Billede fra Aalborg Stadsarkiv – B45393)  
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Skipper Samrådet   –  

Dit lokale talerør. 

 

 

 

Skipper Samrådet, der repræsenterer et 
område med ca. 13.000 indbyggere, ser 
som sin vigtigste opgave at gøre kvarteret omkring Skipperen til et attraktivt 
bosætningsområde for både unge og ældre, ligesom det er samrådets ønske at 
samle hele områdets identitet omkring Skipperen. 

Du kan læse mere om Skipper Samrådet på www.skippersamraadet.dk 

http://www.skippersamraadet.dk/

