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10. Jens Bangs Stenhus
Privat bibliotek, syv dyner i himmelsengen og en tjenestepige, der anklagede
Jens Bang for at være faderen til hendes barn.
Velkommen til Jens Bangs Stenhus.
Historie
”Kalder du det for et hus?”. Sådan skulle Jens Bang angiveligt have sagt, da han så den
købmandsgård, som hans halvbror – og daværende borgmester i Aalborg – Jørgen Olufsen
havde opført ud til Østerå. I 1624 lod Jens Bang så opføre sin egen renæssancebygning i
hele fem etager, så det var det første syn, der mødte de tilrejsende, når de kom til byen.
Med husets svungne gavle, sandstensbånd og stenmasker under vinduernes bueslag er
Jens Bangs Stenhus et eksempel på det ypperligste i hollandsk renæssancearkitektur.
Postkort med Aalborg
Rådhus og Jens Bangs
Stenhus til højre
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Huset var ret unikt for sin tid, da det var funktionelt indrettet med privatbolig, købmandsforretning og varelager samlet i én og samme bygning. Jens Bang havde desuden indrettet
stenhusets øverste etager som kornmagasiner og udstyret dem med hejseluger ud imod
gaden, mens der i stueetagen var indrettet butik og adskillige lagerrum. I modsætning til renæssancens herregårde var Jens Bangs Stenhus helt bevidst designet til at danne rammen
om og basen for en stor, alsidig og internationalt orienteret købmandsforretning.
Der er ingen tvivl om, at huset ligger på en af de bedste placeringer i Aalborg overhovedet, og også på Jens Bangs tid var det en attraktiv placering, fordi skibene kunne sejle forbi
på Østerå. Der var dog den hage ved placeringen, at der var 10-12 meter ned til fast bund.
I 1600-tallet var det ikke muligt at pilotere så dybt, hvorfor Jens Bang valgte at stabilisere
grunden med et vandret lag af brede planker. i begyndelsen af 1900-tallet hang stenhusets
eksistens i en tynd tråd, da det gamle træfundament var undermineret af grundvandet. Derfor blev der i 1904 iværksat en omfattende restaurering under ledelse af arkitekten Harald
Lønborg. Lønborg erstattede træunderlaget med betonpiller og stenhusets stærkt medtagne sandstensdekorationer blev afstøbt og erstattet med kopier. Først i 1933 var restaureringsarbejdet færdigt og stenhuset sikkert bevaret for eftertiden.
Indretningen i Jens Bangs tid
Vi kan faktisk ret detaljeret sige, hvordan Jens Bang havde indrettet huset, fordi der blev
foretaget en registrering og vurdering af Jens Bangs ejendomme og ejendele i forbindelse
med hustruens død i 1639.
Jens Bang og hustruen boede på første sal, som man fik adgang til via en stentrappe fra
Østerå. Efter at være trådt igennem en imponerende sandstensportal stod man i Jens Bangs
forstue, hvor der var borde og stole, så gæster og forretningsforbindelser kunne afvente
husherrens ankomst. Herfra sikrede døre ligeledes forbindelsen til etagens øvrige rum. Gik
man gennem døren til venstre kom man ind i Jens Bangs soveværelse. Her stod hans store
udskårne himmelseng med gult omhæng, syv dyner og fire puder. Her var også en række solide egetræsmøbler i form af et stort skab, flere borde, en kiste fyldt til randen med
håndklæder og pudevår, nogle små skrin og en læderbetrukken stol. Langs soveværelsets
vægge var der vægfaste bænke med grønne hynder.

Aalborgstuen
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Til højre for forstuen lå dagligstuen. Her sørgede en jernkakkelovn for varmeforsyningen og
ligesom i soveværelset var her borde, stole og vægfaste bænke med farvestrålende hynder.
Dagligstuens vægge var beklædt med egetræspaneler malet i stærke farver, mønstre og
figurer. I dagligstuen hang der blandt mange andre billeder to malede portrætter af Jens
Bang og Maren Jørgensdatter (Jens Bangs hustru). På en hylde langs væggen stod opmarcheret 18 solide stenkrus, hvoraf de to var med sølvlåg. Flere af Jens Bangs tunge sølvfade
og vinkander har sikkert også været udstillet her. Endelig var det i dagligstuen, at Jens Bang
havde sit private bibliotek, der bestod af en religiøs andagtsbog, en lille tysk bibel og fem
andre bøger. Titlerne kendes desværre ikke, men det er nærliggende at forestille sig, at der
har været tale om lovsamlinger, atlas og søfartsbøger. Fra dagligstuen var der desuden forbindelse bagud i stenhuset til køkkenet og bryggerset.
Åbnede man dagligstuens nordligste dør, kom man til den sidste stue på første sal. Her stod
endnu en himmelseng, flere egetræsmøbler samt en brandsprøjte af kobber, så Jens Bang
kunne sikre hus og ejendele, hvis der skulle udbryde ildebrand. Fra førstesalen kunne man
desuden træde ud på en svalegang af træ på stenhusets bagside. Herfra kunne Jens Bang
overskue og dirigere arbejdet på sin gårdsplads. I bygningerne og kældrene omkring gårdspladsen havde Jens Bang opmagasineret korn, salt, vin og hamp. Her lå hans kontor, og her
var der hestestald og sovekamre til hans tjenestefolk.
Har man lyst til at se, hvordan et rum i et hus som Jens Bangs Stenhus kunne have set ud,
kan man med fordel lægge vejen forbi Aalborg Historiske Museum og se Aalborgstuen.
Du finder info om billetter og åbningstider via dette link:
(https://nordmus.dk/u/aalborg-historiske-museum/)

Fra Historiske Hotspots:
Apotekersvenden
i Jens Bangs Stenhus
ekspederer en kunde
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Hvem var Jens Bang?
Jens Bang blev født i Horsens, og kom til Aalborg som 22-årig, hvor han hurtigt formåede at
skabe sig en karriere som købmand. I 1605 fik han købmandskab og ret til at drive handel i
Aalborg, da han havde betalt 24 skilling i borgerskabspenge. Inden længe investerede han
i et skib, der skulle levere tømmer og spansk salt til Christian 4.s lensmand. Han havde held
med sine forretninger, og i 1621 købte han grunden, hvor han senere byggede stenhuset.
Jens Bang var en typisk renæssanceskikkelse - storkøbmand, pragtlysten og evnerig - men
også stridbar og rethaverisk. Selvom Jens Bang var en stenrig og driftig herre med stor indflydelse i forretningslivet, er hans eftermæle ikke af udelukkende positiv karakter. Efter hans
død rygtedes det blandt andet, at han havde myrdet sin krambodsvend. Jens Bang var desuden involveret i en masse retssager, og i forbindelse med hustruens død i 1639 blev han
anklaget for at udsmykke hendes ligkiste på en måde, der ellers kun var tilladt for adelen.
Fem år forinden havde han desuden sagsøgt sin tjenestepige, der mente, at Jens Bang var
faderen til hendes barn. Tjenestepigen forsvandt sporløst fra byen, før der blev afsagt dom.
Disse ting var dog typiske for en renæssancekøbmand som ham.
Jens Bang mistede en betydelig del af sin formue i hans sidste leveår. Det menes, at Jens
Bang efter sin død i 1644 blev begravet i Budolfi Kirke. Ifølge kirkens protokol fra tiden, havde
han købt et gravsted til både sin kone og sig selv i kirken, men gravstenen finder man dog
intet spor af i dag. Kort efter Jens Bangs død blev stenhuset indtaget af svenske tropper,
som havde besat Aalborg i forbindelse med Torstenssonkrigen. Svenskerne ødelagde og
stjal alt i huset, som de kunne komme i nærheden af, og i den forbindelse forsvandt to
malerier af Jens Bang og hans hustru, som ellers kunne have givet et billede af Jens Bangs
udseende og selvopfattelse.
Jens Bang var så magtfuld en skikkelse i sin tid, at man ikke talte dårligt om ham. Da han
døde, begyndte der at florere historier om ham i byen. For eksempel mente flere i eftertiden,
at figurerne på bygningen var karikaturer af Jens Bangs fjender. En af maskerne skulle desuden forestille Jens Bang selv, der sidder og rækker tunge mod rådhuset, fordi han aldrig
blev medlem af byen styre. Man har dog efterfølgende fundet ud af, at maskerne først blev
flyttet om på gavlen i 1700-tallet, hvorfor Jens Bang ikke selv havde noget med maskernes
nuværende placering at gøre.

Maske fra
Jens Bangs Stenhus
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Apotekersamlingen
Efter Jens Bangs død i 1644 blev huset overtaget af hans kreditorer, og i 1665 indrettede
apoteker Johannes Frederik Friedenreich byens Svaneapotek i stueetagen. Der var Svaneapotek i Jens Bangs Stenhus helt frem til 2013, og gennem de mange år som apotek stillede
de forskellige apotekere remedier, medicin, møbler og apparater op på loftet. I dag er der
museum, og du kan komme op at se Apotekersamlingen i forbindelse med rundvisninger.
Læs mere på museets hjemmeside via dette link: https://nordmus.dk/u/apotersamlingen/
Når du besøger Apotekersamlingen træder du bogstaveligt talt ind i det gamle apotek og
står blandt diske, skuffedarier og andre møbler. Herunder kan du se billeder fra Apotekersamlingen, men der er i hvert fald mindst én oplevelse, som du ikke får med medmindre du
selv besøger stedet, og det er den helt specielle duft, der er i Apotekersamlingen.

Fra Apotekersamlingen i
Jens Bangs Stenhus

Kilder: Visit Aalborg, Danmarkshistorien.dk og Nordjyllands Historiske Museum.

