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Bladudvalg: Morten Hansen 
  Inger Tvorup 
  Birgit Baltser 
 
 
Bestyrelse: 
 
Formand:  Ole Andersen 
Næstformand: Villy Borregaard 
Kasserer:  Ib Vartoft 
Faglig konsulent:  Kjeld Djernø 
Bestyrelsesmedlem: Gert Kristensen 
 
 
Suppleanter: Inger Tvorup 
   
 
 
 
Foredragsmøder: Fredage i ulige uger fra kl. 10 til 12  
  i Altanstuen i Aktivitetscentret, 
  Gundorfslund 32. 9000 Aalborg. 
 
 
 
Kontakt-adresse: Ole Andersen tlf. 21377749 
  vinavler@gmail.com 
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Erindringer fra Tyge Brahes Vej-  
Fortalt af Ole Jensen, Tyge Brahes Vej 38. 

 

I 1947 renoverede kommunen gaden med nye kloakker, vand og 

gas. Hermed forsvandt gaden med fortov og ”ridesti” / 1 række 

fliser.  

Som adskillelse var der plantet frugttræer, som vi drenge havde 

stor fornøjelse af at kravle op i og plukke af. Det afstedkom altid 

en masse larm og ballade fra grundejerne. De mente, at det var 

deres ejendom. 

Med renoveringen lavede kommunen en fornyelse, idet der kun 

var rendestensbrønde i østre side. 

 

Hvad var der af forretninger i gaden? 

 
Nær ved Rømersvej var der en skomager, og der var også en 

vognmand. 

På hjørnet Finsensvej / Tyge Brahes Vej var der vel det, vi i vore 

dage ville kalde et ”indkøbscenter”:  

2 købmænd, Larsen i nr. 22 og Jørgen Christensen ved siden af.  

Slagtermester Pedersen Finsensvej 7 – med sønnen Juul som 

svend og senere indehaver sammen med hustruen Gerda.  

I enden af slagterbutikken var der et mælke- og brødudsalg, 

senere overtaget af Jens og hans kone. 

I kælderen nr. 30 lavede Jacobsen futsko af cykeldæk og 

møbelstof, og kørte derefter ud på landet og solgte dem.  

Da der ikke var mere forretning i dette, begyndte han at sælge alt 

fra sin varebil, om sommeren is på stranden i Blokhus. 
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Overfor i nr. 29 boede Andersen, som udlejede støvsugere. Han 

havde en lille IFA varevogn. Han flyttede fra gaden.  

I stedet kom Edgar Christensen, som havde udlejning af 

teaterkostumer.  

Han havde alt i kostumer, og udvidede senere forretningen med 

en mindre rutebil / turistbus.   

 

I nr. 39 boede Kofoed. Her havde sønnen Kaj en mindre biks med 

ugeblade, blyanter, viskelæder.  

Derudover drev han bogbinderi. Det skal siges, at Kaj var invalid.  

 

I kælderen i nr. 40 var der en rulleforretning.  

Nu er der nok nogle, der tænker skumle tanker! – Men nej, det var 

duge og lagner, man rullede.  

Min ungdomskammerat Thorkild kørte bud der.  

Jeg tjente lommepenge ved at køre ud med rulletøj for fru Bagger 

på Ørsteds Plads i 1955-57. 

 

I nr. 44 havde Josefsen blikkenslagerværksted. Alt foregik med 

materialer og værktøj på cykel. Sønnen Kjeld var vinduespudser. 

 

Skråt over for i nr. 45 var der en vognmandsforretning med lastbil. 

I kælderen havde Aalborg Stiftstidende lokale til fordeling af aviser 

til budene. På det tidspunkt vidste jeg ikke, at et af budene blev 

en god kollega. Vi ser fortsat hinanden. 

 

Vi nærmer os nu Ny Kærvej, og i nr. 48 var der endnu et 

mælkeudsalg, hvorfra der også kørte en mælkebil fra Aalborg 

Andelsmejeri. 

 

I nr. 49 boede musiker Bjarne (Lan) Andersen. 
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Hvordan var livet som barn? 

 
Alle legede med hinanden. På gaden var der plads til at spille 

bold. Her var det cricket, der var det store emne. 

I 60`erne og 70`erne var Aab dominerende sammen med Hjørring 

om hvem der skulle være dansk mester. 

 

På holdet var 3 af drengene fra gadeholdet: Henrik Mortensen, 

Ejlif og Erik Westergaard. 

Aab`s baner (nu Changs) var selvsagt et fristed for mange af vi 

drenge.  

Inspektør Gundersen havde ikke noget imod, at vi var på 

anlægget. Han var god til at finde et stykke arbejde. Det kunne 

være opkridtning m.m. 

 

I dag er Tyge Brahes Vej en gade som mange andre steder med 

parkering, som nogle gange giver problemer. Så kommer P-

vagten med ”billetter”.  

Der er blevet ændret i kloaksystemerne til separatkloakering af 

overfladevand. 

 

Hvordan vil fremtiden være? 

 
Jeg kan kun tænke omkring TBV 38, når jeg ser, hvad der sker 

med andre huse, som bliver til ejerlejligheder. 

Èn ting ved jeg, at når jeg sælger eller på anden vis er væk, så er 

der ingen af mine sønner, der er interesseret i at overtage huset. 
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På grund af Corona situationen  
er tingene ikke foregået som  
de plejer. 
 
Derfor har vi ikke været i stand til  
at afholde vores generalforsamling 
endnu.  
Men indkaldelsen for denne kan læses 
her i bladet på side 10. 
 
 
Vi fortsætter med at arrangere ture ”ud af huset” 
 
Se programmet for efteråret her i bladet. 
 
 
Så snart vi igen får lov til at samles indendørs og  
får adgang til Gundorfslund, genoptager vi vores 
almindelige møder i altanstuen. 
 
 
Bestyrelsen. 
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Program for efteråret 2021 
 

På grund af usikkerhed om åbning af aktivitetscentret efter 
Coronapausen må nedenstående program betragtes som en 
foreløbig plan. Ændringer kan forekomme, når vi får nye 
udmeldinger. 

 
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. 
 

Ture  ”ud af huset” udgår altid fra Gundorfslund,  
med mindre andet er aftalt.   Og HUSK TILMELDING. 

20/08: Besøg Østre Anlæg + Karolinelund. 
31/08:    Generalforsamling (se indkaldelse side 10) 
03/09 :   Tur til Egholm, med start fra Gundorfsund kl. 10 
17/09 : Alm. Medlemsmøde. 
01/10 : Evt. tur ud af huset. 
15/10 :  Alm. Medlemsmøde. 
29/10 : Alm. Medlemsmøde. 
12/11 :   Alm. Medlemsmøde. 
26/11:  Alm. Medlemsmøde.  
10/12: Afslutning før juleferien. (Gløgg og æbleskiver) 
 

Herefter holdes der juleferie med opstart igen d. 21/1-2022. 
 
Har du lyst til at høre mere / være med, så mød op til vore 
møder fredag i ulige uger.   
 

Årskontingent kr. 75,00 pr. kalenderår. Betales i januar. 
NYT -  kontonr:  9280 – 23 51 20 58 25. 
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Set og Sket i 2021: 

 
Året 2020 og 2021 har været meget speciel p.g.a. Coronaens 

udbrud. Kun en måned efter at vi havde afholdt den årlige 

Generalforsamling, blev det ganske land lukket ned af Corona.  

Alt i vores dagligdag blev med ét forandret, og vi kunne ikke 

mødes i Aktivitetscentret på Gundorfslund. Udendørs forsamlinger 

blev der også sat antal på, så dette var heller ikke en mulighed, 

men nu ser det snart ud til at lysne lidt op for de forskellige 

restriktioner. 

På trods af Corona skete der jo alligevel lidt i vores kvarter.  

Et spor-arbejde var i gang imellem Aalborg og Svenstrup og store 

arbejdsmaskiner holdt parkeret mellem broen på Ny Kærvej og 

Aalborg banegaard, det var lidt af et ”særsyn” 
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Set og Sket i 2021: 
 

På hjørnet af Hobrovej og Vestre Alle var der også gang i noget, 

det gamle hus er ved at blive revet ned og et nyt er under op-

førelse. Et spændende projekt, der forandres fra dag til dag. 
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Skipperens Erindringsværksted 
 

Indkaldelse til Generalforsamling 
Tirsdag d. 31/8 - 2021 kl. 19.00. 

 

Mødested: Skipperens Idrætshus, Provstejorden 15.  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning 
3. Årsregnskab for 2020 
4. Indkomne forslag 
5. Budget for 2021  

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

(På valg er: Gert Christensen, Villy Borregaard og  

  Ib Vartoft) 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

(På valg er: Inger Tvorup) 

8. Valg af 2 revisorer. 
9. Eventuelt. 

 
 
Der vil blive serveret øl og sodavand til mødet. 
 
Efter generalforsamlingen vil der blive mulighed for  
en rundvisning i det nye foreningshus. 
 

 



11 
 

 

Min læretid hos Elitz W Kruuse 
 

Jeg skulle egentlig have skrevet om Kærby Cementstøberi, som 

lå der, hvor Kærbyparken er i dag,  Men jeg kan ikke finde noget 

materiale om fabrikken. 

Hvornår den lukkede kan jeg ikke huske, men beboerne var glade 

for det, for når der var vasketøj ude på tørresnoren, og der kom 

støv fra fabrikken, så var der nogle der var sure. Jeg kan huske 

jeg købt knækfliser hos dem. 

 

Istedet vil jeg skrive lidt om min lærertid. 
 

Jeg kom i lære i 1951 hos Fordforhandler Elitz W. Kruuse på 

Vesterbro ( Frederikskildevej). Værkstedet lå bagved 

forsikringsselskabet Fremtiden. Fordforhandlingen  startede på 

Boulevarden, nabo til Sulten-så Karlsen. Der startede jeg som 

bud. 
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I 1929 flyttede det så til Frederikskildevej. Værkstedet var stort,  

vi var ca. 25 svende og 20 lærlinge.   
 

Der var desuden karosseriværsted, maskinværksted og el.værksted  
Der var der 2 værkfører samt en driftleder. 

  
Jeg startede min tid på Boulevarden i 1950 som bud. Kruuse 
havde reservedelslager der. 
Jeg kørte ud med reservedele til de andre bilværksteder,  

Mikkel Andersen, Lykke Madsen, Autofirmaet Kjærulf, m.m. 

 

Hver uge kørte jeg i banken for at hente penge til lønninger. 

I den uge hvor der også var måndslønninger, var det mange 

penge, jeg kørte med. 

 

En lille sjov ting: jeg skulle hver dag hente mad på Folkekøkkenet 

til vores prokurist. 

 

Efter et halvt år på Boulevarden, kom jeg ud på lageret som bud i 

endnu et halvt år på Frederikskildevej. Derefter kom jeg i lære.  

 

Vi skulle alle have 10 værktøjsnumre. Mine havde alle sammen 

nr. 49. Dem skulle man bruge, når man skulle låne special 

værktøj. (fra ”buret”) 

Alt det værktøj, jeg havde i min værktøjskasse, havde også nr. 49.  

 

Når man kom om morgenen skulle man stemple ind, og stemple 

ud om aftenen. Men hvis en lærling eller arbejdsmand kom til at 

stå foran en svend i køen til stempeluret, så blev der ballade. 

 

Jeg startede min læretid på autoværkstedet, senere kom jeg på 

elværkstedet, hvor man renoverer starter, strømfordeler og 

dynamo.  
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Derefter kom jeg på motorreparationsværkstedet. Der samlede vi 

motorer, der var blevet renoveret på vores maskinværksted.  

 

Senere kom jeg på pladeværkstedet, og til slut kom jeg på 

maskinværkstedet, hvor jeg skulle lave mit svendestykke, der 

bestod af, at jeg skulle fremstille en navbolt med møtrik med 

gevind både udvendig og indvendig til lastbilhjul. 

 
 

 

Maskinværksted          
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Frokoststue 

 

 

 

 

 

 

Vaskerum 
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        Sidebygning bag ved værkstedet der indeholder pladeværksted, 

omklædningsrum, frokoststue, el. værksted samt renserum. 

 

Vi lærlinge blev en gang om året sendt op på taget, for at rense 

tagrenderne.  

 

Det havde vi ikke noget imod, for når klokken var ca. 9.30,  

sad vi henne ved indgangsporten, for da kom de unge piger,  

der skulle på arbejde i Forsikringshuset Fremtiden.  

Det lå foran værkstedet.  

 

 

Vores mødetid var 7.30-17.00 med 1 time til frokost.  

Så cyklede jeg hjem, hvor jeg fik varm mad.  

 

 

Når jeg skulle i teknisk skole, det var fra 18,00-20,00, fik vi fri 

kl.15,30. Så tog jeg hjem og spiste, og gik derefter fra Vestre Alle 

til skolen, der lå i Kjellerupsgade. 
                                                                                                                         Ib Vartoft 
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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/

