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Bladudvalg: Morten Hansen 
  Inger Tvorup 
  Birgit Baltser 
 
 
Bestyrelse: 
 
Formand:  Morten Hansen 
Næstformand: Villy Borregaard 
Kasserer:  Ib Vartoft 
Bestyrelsesmedlem: Gert Kristensen 
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: Morten Hansen tlf. 26811104 
  basmorten@hotmail.com 
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Frederiksminde. 

Pinsemorgen i Stærekassen hører til aldrende aalborgenseres 
lyse ungdomsminder. 
Et romantisk minde var baggrunden for, at en ældre mand i 1949 
ønskede at købe det nedrivningsdømte udsigtstårn til genrejsning 
ved familiens sommerhus.  
Han havde i sin tid truffet sin kone på tårnets øverste etage, 
hvormed der var udsigt til et langt og lykkeligt ægteskab. 
 
Det minderige udflugtsmåls æra indledtes, da Foreningen til 
Vejrmøllebakkens tilplantning i 1824 købte et hus i nærheden.  
Det kunne uden for store omkostninger brydes ned og flyttes ind i 
anlægget, hvor det fik tagetagen indrettet med en lille bolig for en 
opsynsmand og nogle små værelser til bestyrelsens brug, mens 
den nederste etage blev stillet til publikums rådighed som 
sommerlokale. Opsynsmanden, som man ifølge regnskaberne 
havde lønnet siden starten i 1822, kunne nu med fast bopæl i 
anlægget overvåge dette både nat og dag, hvilket havde vist sig 
nødvendigt ved flere tilfælde af hærværk mod de spæde træer. 
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Huset blev senere til traktørstedet Frederiksminde, opkaldt efter 
anlægget, som kong Frederik VI allernådigst havde lagt navn til, 
og som siden det voksede til, er kendt som Skovbakken. 
 
Traktørstedet med det royale navn lå i det østlige skovbryn lige 
ved den stejle skrænt til grusgraven.  
 

 
 
 
Det blev i 1893 ombygget og tilføjet det åbne udsigtstårn i tre 
etager, hvis arkitektur leder tankerne hen på en norsk stavkirke.  
 
Set nede fra Hobrovej kunne det dengang se ud som om 
pavillonen hang på grusgravens bare sandvæg, og folkeviddet 
skulle snart få den døbt:  Stærekassen. 
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Stedet blev i de følgende år et populært mål for aalborgensernes 
aften- og søndagsudflugter  
Her blev der drevet restauration med musikalsk underholdning. 
Og for store grupper gæster blev det en tradition, at opholde sig 
netop i Stærekassen for at se pinsesolen danse ude i den østlige 
horisont. 
 
Da bilismen i 1930'erne vandt større udbredelse, søgte flere og 
flere til fjernere udflugtsmål.  
 
Og det kom til at betyde langt mindre omsætning for de bynære 
pavilloner.  
 
Stærekassen blev lukket omkring 1938. 
  
Ved siden af byggede Dansk Folkeferie gule murstensbarakker, 
som besættelsesmagten beslaglagde i 1940. 
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Efter krigens afslutning var samtlige stedets bygninger stærkt 
medtagne af tyskernes brug, og i 1949 blev de alle revet ned.  
 
Kun en åben plads med indkørsel fra Søndre Skovvej, viser nu 
hvor Stærekassen "hang". 
 
Den omtalte ægtemand fik ikke sit nostalgiske ønske opfyldt.  
Han måtte se en kommunal lastbil trække det karakteristiske tårn 
omkuld med en wire.  
 
Pavillonens udvidelse var bygget af pitchpine, og trods et halvt 
århundrede gammelt, var træet så fint, at det fandt anvendelse til 
bl.a. bænke i byens parker.  
 
Dette nordamerikanske fyrretræ er så modstandsdygtigt overfor 
vejrliget, at vi måske stadig kan sidde på det visse steder. 
              Kjeld Djernø 
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Program for foråret 2020 
 

Skipperens Erindringsværksted starter medlemsmøderne  
Fredag den 17/1-2020. 

 
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. 

17/01 : Opstart / alm. Medlemsmøde.  
31/01 : Alm. Medlemsmøde / Lysbilleder. 
14/02 : Alm. Medlemsmøde / Lysbilleder. 
28/02 :  Foredrag om Storm P. v/Domprovst Niels  

 Chr. Koppelgaard. 

03/03 : Generalforsamling kl. 19. m/efterfølgende 

lysbilledforedrag v/Kjeld Djernø. 

13/03 :  Foredrag v/tidl. Servicechef Annie G. Walther. 

27/03:  Besøg på Lindholm Høje. 
24/04: Besøg i Aalborgtårnet, incl. Kaffe. 
15/05: Foredrag v/Esben Buch/gåtur i Østerådalen. 
 (Hvis vejret tillader det.) 

  19/06:   Sidste Medlemsmøde før sommerferien. 
 

Herefter holdes der sommerferie med opstart igen d. 25/8-2020. 
 
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. 
konto:  9280 – 45 74 28 92 25. 
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Set og Sket i 2019: 

 
Den 13. september besøgte vi Aalborg Kloster.  
Inge Vestergaard fortalte meget engageret om klostrets historie 
fra 1431 og til dets nuværende brug. De velbevarede kalkmalerier 
rummer mange spændende historier. 

Ligeledes om kirken der senest   
er restaureret i 2009-10. 
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Set og Sket i 2019: 
 

 
 
 
Den 8 november  
besøgte vi Slotskroen,  
der rummer over 500 billeder fra 
Aalborg igennem tiden.  
 
 
Carl-Johan, der har ”stået ved roret ” 
siden 2006, fortalte levende om 
kroens historie og de mange fine 
billeder. 
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Skipperens Erindringsværksted 
 

Indkaldelse til Generalforsamling 
Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 18:30 - ca. 21:30. 

 
 

Mødested: University College Nordjylland, Hobrovej 85, Aalborg. 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning 
3. Regnskab for 2018 + 2019 
4. Indkomne forslag 
5. Budget for 2020  

  (herunder fastsættelse af kontingent) 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  

(På valg er: Morten Hansen og Kjeld Djernø) 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
(På valg er: Inger Tvorup og Tonnie Skov) 

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 ”v. Kjeld Djernø.”  
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Erindringer fra min barndom. 

I begyndelsen af 1940’erne boede mine forældre i en lejlighed i 

Dybbølgade, på 3. sal. Det var derfor en stor glæde, da de i foråret 

1949, blev tilbudt et mindre rækkehus med en dejlig lille have, på 

Bejsebakkevej nr. 57, Hvor jeg blev født i 1950.  

 

Huset var ikke så stort. Der var en stor stue, som var delt op i 2, med en 

mindre afdeling bag en skydedør. Så var der et soveværelse, et lille 

bitte WC, men et pænt stort køkken, med et spisebord og en slagbænk. 

Min søster og jeg fik soveværelset til deling, og mine forældre måtte så 

sove på en sovesofa inde i den mindre halvdel af stuen. 

  

Der var en kælder under huset, men man skulle ud for at kommer der 

ned, da der ikke var trappe til kælderen inde i huset. 

Kælderen var delt op i tre rum. Ud mod haven var der et lille vaskerum  

med en gruekedel, i midten var varmekælderen til koks til kakkelovnen, 

og ud mod vejen var der et lille opbevaringsrum. Senere blev der 

installeret radiatorer i huset og et oliefyr i varmekælderen.  

 

Det var ikke altid let at dele værelse med en søster der var 8 år ældre. 

Jeg ville godt have noget legetøj til at stå fremme, men det faldt ikke 

altid i hendes smag, så det gav ofte nogle diskussioner. 

 

             
Her min storesøster og min mor med mig i forårssolen under det 

blomstrende æbletræ. I baggrunden ses husene ovre på Johnstrupsvej. 

 



12 
 

 
 
Dengang gik man jo ikke i børnehave, så min mor gik hjemme. Hun  

syede lidt for folk, hun havde tidligere været på systuen hos Georg 

Dam, men da min søster var lille, syede hun hjemme fra, og det samme 

gjorde hun da jeg kom til verden.  

 

Vi havde en dejlig stor lukket have, hvor det var sikkert at rende og lege 

alene eller sammen med nogle af ungerne fra vejen. Man kunne jo ikke 

løbe ud på gaden, uden at man skulle gennem huset.  

Jeg elskede den have, og det var nok der jeg fik min haveinteresse fra. 

 

Vi havde det skønneste æbletræ i haven og vi hjalp gerne med at holde 

stigen når far høstede æblerne. 

 

Herunder et besøg af nabokonen  

Fru Skjødt, med hendes lille gravhund som 

sad pænt på bagbenene når den fik 

godbidder. Selv havde vi ingen dyr.  
 

 

Jeg husker også at vi fik mælken leveret af mælkemanden direkte 

udenfor døren, dengang var den i store glasflasker.  

 

Der kom også en der leverede store isblokke, sådant nogle store 

firkanter, der lige passede til en metal kasse vi havde stående i 

fryseskabet, der så kunne holde maden kold.  

Dengang var der ikke køleskabe som dem vi har i dag.  
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Når der var snevejr, skulle folk selv ud at rydde fortovet for sne, og man 

skulle også selv rydde halvdelen af gaden, og genboen skulle så rydde 

den modsatte halvdel.  

Der var ikke noget med, at kommunen kom og ordnede det.  

Så når der var streng vinter med meget sne, så var det bare med at 

komme tidligt op og rydde gaden, inden man skulle på arbejde.  

 

Vinteren 1952 var en af de rigtig slemme, eller sjove for os børn, for når 

der var ryddet sne, kunne man jo rigtigt lege i det.  

 

 
 

Som beboer på Bejsebakkevej havde vi kort over til Zoologisk Have. 

Jeg var ikke ret gammel, før jeg fik lov til at følge med de andre unger 

på vejen, over på ”vores” legeplads i Zoo. 

Den bestod af et stort legehus i to etager, hvorfra man kunne tage turen 

ned igen via en stor rutchebane. 

Der var også en stor gynge og flere andre ting. 

Og så var der jo også dyrene, som man godt måtte fodre. Vi havde 

både brød og makaroni med.  

Det fandt man så senere ud af at det var ikke særlig godt, men klogere 

var man ikke dengang. 
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I 1957 blev min søster konfirmeret.  

Det blev holdt hjemme, med hele familien, og det blev den sidste fest 

inden vi skulle flytte. 

Vi havde fået en lejlighed på Granlien 47, og skulle flytte dagen efter 

konfirmationen. Min far arbejde på det tidspunkt i LK, og han havde fået 

lov til at låne deres lastbil med chauffør.  

Så det blev en travl tid i et par dage, og jeg husker som noget stort, at 

jeg fik lov til at cykle min storesøsters cykel op på Granlien, jeg var da 

blevet 7 år, og havde aldrig selv haft en cykel. Så det var en stor dag.  

 

Kort efter kom der endnu en stor dag for mig. Min første skoledag. 

 

Her på Granlien boede der mange børn, som også gik på Hobrovejens 

Skole, så man lærte dem hurtigt at kende.  

Og når man kom hjem fra skole og lektierne var lavet, ja så var det bare 

om at komme ud og lege. 

Vi havde store græsarealer bag blokkene, hvor vi tit legede ”spark til 

bøtten” Vi skulle så gemme os, men helst ikke i skoven.  

Men det gjorde vi tit, for der var de bedste gemmesteder.  

Vi klatrede også i de store træer oppe i skoven, det fik vi meget tid til at 

gå med.  
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Nogle større piger legede engang ”spejder” med os mindre piger.  

De havde klippet et tørklæde til os, og samlede det med en hønsering, 

så vi lignede rigtige spejdere. Vi tegnede et kort over skoven, med alle 

skovstierne på, så vi kunne finde rundt i skoven, som var delt i 4 dele  

af Skovsvinget og Bejsebakkevej.  

På den del, der lå tættest ved vandtårnet, havde vi bygget en hule, af 

store grene, op af nogle grantræer, der hvor skoven var meget tæt,  

så ingen kunde se den fra vejen. Der havde vi så vores ”spejderhytte”.  

Jeg tror de store piger havde det sjovt, og vi så jo også lidt op til dem.  

 

Så det var jo nok begyndelsen til at vi senere blev KFUK-spejdere,  

som holdt til i 

krypten under 

Ansgars kirken 

og havde  

en hytte i  

Hammer-

bakker.   

                                                                                                 

Her fra en tur i 

denne hytte.  

  

 

 

 

 

Senere, i 1962 var vi 

også på Landslejr i 

Hald ved Viborg.  

Det var en stor 

oplevelse, hvor vi 

havde besøg af 

Prinsesse Benedikte 

og  

Lady Baden Powell. 

 

 
Birgit Baltser 
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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/

