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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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Erindringsværkstedet gik under jorden. 

 
Skipperens Erindringsværksted samledes d. 30. september 2016 

til morgenkaffe og rundstykker i fælleshuset på Gundorflund, for 

efter en halv time at sætte kursen mod den nærliggende 

Kornblomstvej – helt præcist nr. 20 A.  

På den adresse, - godt gemt i hjørnet bag Kornblomstvej 18,  

ligger en stor og svær betonbunker, bygget og efterladt af den 

tyske besættelsesmagt i maj 1945. 
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For anden gang tog pensioneret Beredskabsinspektør Peter 

Reinau, Beredskabscenter Aalborg godt tyve personer fra 

erindringsværkstedet med ned i den forladte bunker, og her 

kommer et kort sammendrag af, hvad der blev fortalt: 

 

 

 

Destinationen er næppe kendt af ret mange aalborgensere –  

og slet ikke under krigen, hvor bunkeren var svært bevogtet, idet 

den blev brugt af værnemagten som ildledercentral for flyvestation 

Aalborg, der dengang var Nordeuropas største luftbase.  

 

Tyskerne udbyggede lufthavnen flere gange, og anvendte den 

bl.a. flittigt som springbræt til luftoperationer mod Norge, og 

senere til indsats mod England.  
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Lufthavnen var stærkt bestykket med luftværnsartilleri, som blev 

styret og koordineret fra ildledercentraler, der fandtes hele vejen 

ned langs Vestvolden, der strakte sig fra Nordkap til Spanien.  

 

Bunkeren i Aalborg var en af mange i dette netværk. 

 

Bunkerne blev bygget fra omkring starten af 1941 og frem til 

krigens afslutning.  

 

De blev bygget af danske entreprenører og med dansk 

arbejdskraft, sandsynligvis finansieret af den danske stat. 

 

Bunkeren er opført i svært armeret jernbeton, ydervæggene er op 

til en meter tykke, lofter og gulve en meter tykke og har et dække 

af jord i varierende tykkelse fra 2 – 6 meter.  

Bunkeren er forsynet med svære ståldøre.  

Endvidere har bunkeranlægget egen nødvandsboring, en Bukh 

Dieselmotor med tilhørende underjordisk dieseltankanlæg med 

flere tusinde liter olie kan tilsikre, at personel kan opholde sig 

under jorden i betydelig tid.  

Bunkeren er forsynet med gasfiltre, der forhindrer at evt. giftige 

gasarter kan trænge ind.  

Ligeledes er bunkeren forsynet med overtryksventiler, der skal 

forhindre radioaktivitet i at trænge ind. 

 

 

Efter krigen overtog Aalborg Civilforsvar bunkeranlægget og 

moderniserede det således, at man specielt under Den kolde Krig 

kunne gå under jorden sammen med enheder fra politiet og andre 

livsvigtige myndighedsområder, hvis krigen kom.  
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Det ville have stor betydning, at samfundet ville kunne fungere, 

også selvom landet blev ramt af krig eller krigslignende tilstande.  

 

 

Bunkerens funktion ophørte i begyndelsen af halvfemserne, da 

Den kolde Krig blev afsluttet.  

Siden har den været vedligeholdt på et minimalt niveau, og alt 

radio- og telekommunikations-udstyr er fjernet.  

Spørgsmålene til Peter Reinau var mange efter gennemgangen af 

bunkerens betydning før og nu. 

 

En stor tak til Peter Reinau for endnu en spændende rundvisning 

og fortælling.  
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Program for foråret 2017 
 

Skipperens Erindringsværksted starter medlemsmøderne 
den 20/1-2017. 

 

På aktivitetscentret kan der købes kaffe / the og brød m.m., 
som kan indtages i kantinen fra kl. 9.30-10.00, hvorefter det 
ordinære medlemsmøde afholdes i Altanstuen fra kl. 10-12. 
 
20/1 :  Første møde efter nytår. 
03/2 :  Almindelig møde og arkiv-arbejde. 
17/2 :  Foredrag om forsvundne forretninger. 
  3/3 :  Almindelig møde og arkiv-arbejde. 
15/3 :  Generalforsamling kl. 19.00   
                 mødested: (University College Nordjylland) 
 7/3  :  Temamøde -    
31/3 :  Besøg hos Falck. 
28/4 :  Evt. vandretur i kildeparken. 
26/5 :  Temamøde -  
09/6 :  Evt. besøg i Fjordbyen.  
23/6 :  Almindeligt møde og afslutning 
 

Herefter holdes der sommerferie med opstart til efteråret 
efter nærmere aftale. 
 

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til 
transporten, så kontakt Gert Kristensen, tlf. 28 88 89 69. 
 
Husk at betale årskontingent, der i.h.t. generalforsamlingen 
2015, er på kr. 75,00 -  til konto 9280 - 4574289225 eller  
til formanden inden d. 1. marts-2016. 
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Set og Sket i 2016: 
 
Den 02. september var vi en tur i Karolinelund og så på de små 
byhaver, og talte om Tivoli, som vi huskede det fra tidligere. 
 

 
Den 03. september fejrede Skippersamrådet 20 års jubilæum på 
Skippertorvet med festlig deltagelse af Aalborg Garden. 
 

Erindringsværkstedet deltog også med bl.a. en stor samling af 
dokumenter om det kunstmuseum, der aldrig blev til noget ved 
Skipperstatuen. Grunden blev i stedet bebygget med de 
nuværende boligblokke. Læs historien her i bladet. 
 
Lagkagekonkurrence med mange fine kager. Dommere var Erik 
Jensen, indehaver af Café Erix og pensioneret bagermester, Sven 
Aage Blohm. –  
Om aftenen spisning og musik i teltet . 
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Set og Sket i 2016: 

Den 30. september besøgte vi Bunkeren på Kornblomstvej 20A 
sammen med Peter  Rainau, her med Kornblomstvej 18 i 
baggrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 10. oktober fik vi en historisk og botanisk rundvisning af 
Esben Buch på  den efterårsklædte Sdr. Kirkegaard.  
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Skipperens Erindringsværksted 

 
Indkaldelse til Generalforsamling 

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19:00 - ca. 21:30. 
 
 

Mødested: University College Nordjylland, Hobrovej 85, Aalborg. 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning 
3. Årsregnskab for 2016 
4. Indkomne forslag 
5. Budget  for 2017  

  (herunder fastsættelse af kontingent) 
6. Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer. Gert Kristensen   

Villy Borregaard og Per Anker Christensen. 
    (alle er villige til genvalg) 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
 Inger Tvorup og Tonnie Skov.  
     (er villige til genvalg) 

8. Valg af 2 revisorer. 
9. Eventuelt. 

 
Der vil blive serveret øl og sodavand til mødet. 
 
Efter generalforsamlingen vil der blive holdt et 
lokalhistorisk lysbilledforedrag. 
  
 

Har du brug for hjælp til transporten, så kontakt Gert 
Kristensen, tlf. 28 88 89 69.  
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Gadenavne i Hobrovejs kvarteret: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aron Jacobsensvej: 
Vejen blev navngivet den 5. februar 1923, her lå de dengang 
nyopførte husvilde-boliger på Bjerregaards Mark.  
Der indkom flere forslag til et navn,  
Markudvalget foreslog at den skulle hedde Intetgade, 
Fattigudvalget foreslog navnet Bjerringgaardsvej.  
 
Men gaden blev opkaldt efter købmand Aron Simon Jacobsen 
(1832-1913). Aron Jacobsen, der i 1873-1880 var direktør i 
Landmandsbanken, var i mange år primusmotor i flere af 
Aalborgs større foretagender, f.eks. bygningen af Pontonbroen, 
oprettelsen af Diskontobanken o.a.  
Han og hans hustru, Amalie Maintz, oprettede store legater for 
byens trængende.  
 
I 1970 valgte man at lade gadenavnet Aron Jacobsens Vej udgå, 
da vejen blev nedlagt og den enkelte ejendom på vejen blev i 
stedet nummeret til vejen Provstejorden.  
(Værnf.; ABF 14-1923 22.01.1923; Mag. 2. Afd./Teknisk 
forvaltning: Drift og Anlæg 3) (mlv, NJL). 
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Restaurant Bejsebakken: 

 
Billedet viser Restaurant Bejsebakken med Oberst Myhresvej  
i forgrunden.  
Villaen, hvis første ejer hed Hagensen, blev bygget i 1907 og  
var traktørsted fra starten.  
 
Folk kunne købe "vand på Maskine" og således lave varme drikke 
til deres medbragte madkurve.  
For skoleklasser var stedet også et yndet udflugtsmål. 
 
Lige efter 2. verdenskrig (1945) erstattedes træpavillonen på 
billedet af den grundmurede restaurationsbygning, der nu ligger 
på stedet med den vide udsigt.  
 
Ved samme lejlighed opnåedes spiritusbevilling af den 
daværende ejer, fru Marie Hansen.  
Hun kaldtes aldrig andet end "Farmor".  
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I 1959 overtog fru Anna Christensen Restaurant Bejsebakken, og 
hun drev den frem til 1. april 1986. 
 

Den hyggelige restaurant, der tidligere gjorde reklame ved at 

kalde sig "Den lille restaurant med den store udsigt", blev sat til 

salg i november 1995.  

 

Der var imidlertid ingen, der havde lyst til at fortsætte driften af 

den traditionelle forretning og det endte i 1997 med, at en ny ejer 

indrettede restaurationsbygningen til beboelse med en dejlig 

udsigt. 

 

Navnet "Bejsebakken" skal søges i de forgangne tider, hvor 

bønderne i Gammel Hasseris havde deres kreaturer gående på 

græs i området. Der var dengang rigtig mange vilde bier på 

bakken, og de generede naturligvis høvederne, hvilket fik dem til 

at "bejse" (bisse). 

 

Allerede for 400 år siden var det bakkede areal dækket af en 

skov, der hed Aalborglund. Men i et af de første numre af  

"Nyttige og fornøjelige Efterretninger" (NORDJYSKE 

Stiftstidende) i 1767 fremgår det, at skoven forlængst var 

tilintetgjort. 

 

Vi har imidlertid "Aalborglund" endnu, for i 1895 begyndte en 

kreds af byens borgere beplantningen af "Bejsebakken",  

Oberst Myhre døde i 1894, men han har ganske sikkert været i 

spidsen, da initiativet blev taget.  

 

Siden 1. januar 1920 har plantagen tilhørt Aalborg kommune. 

 
 

Kjeld Djernø 
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Historien om et kunstmuseum i Aalborg 
 

VIDSTE DU: At du kunne have stået midt i Aalborgs 
Kunstmuseum, når du står på Skippertorvet ?  Nej, vel.  
 
Men for omtrent 80 år siden var der planer om et Kunstmuseum 
lige bag ved Skipper Clement Statuen.  
 
Aalborg Byråd stillede en 12.000 kvadratmeter grund til rådighed.  
Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence i foråret 1937.  
Her kom der 43 forslag og i flere forslag var skipperstatuen bygget 
ind i selve kunstmuseet.  
 

 
 
 
Det vindende projekt ville koste 300.00 kroner at realisere.  
Men det kneb med at skaffe pengene, selvom man forsøgte på 
alle mulige måder. Der manglede 25.000 kroner.  
 
Mens årene gik og krigen kom, blev der stille omkring 
museumsplanerne.  
 
Men idéer til placering kom der dog stadig flere af.  
En af dem gik ud på at placere museet i Papegøjehaven. Så ville 
det være nabo til byens populære anlæg, Kilden.  
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Byrådet mente i 1943, at et Kunstmuseum på grunden bag ved 
Skipper Clement Statuen var for langt væk fra byens centrum.  
 
Og i stedet foreslog man nu at lægge museet på Kong Christians 
Allé, hvor det nu ligger. Der var om sommeren sportsplads og om 
vinteren skøjtebane.  
Desuden var byrådet i 1954 enige om, at et museumsbyggeri var 
udelukket for tiden.  
I 1957 kom der skred i planerne. En ny arkitektkonkurrence blev 
udskrevet.  Vinderen blev den finske arkitekt Alvar Aalto. 
Præmien var 12.000 kroner.  
I 1958 var prisen for at opføre museet 3,5 millioner kroner.  
Museet blev opført i årene 1968 – 1972 og fik navnet Nordjyllands 
Kunstmuseum.   
I 2008 blev navnet ændret til Kunsten.  
I 2015 fik Kunsten en gennemgribende renovering, og der blev 
afsat 155 millioner til formålet.  

 
Men hvis nu hele historien havde formet sig helt anderledes, så 
kunne du måske have stået midt i Aalborgs Kunstmuseum, når du 
står på Skippertorvet.  Hvem ved ? 
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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/

