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1. Aalborg Helligaandskloster
Våben i et hul i gulvet, den tilsandede kirke i Skagen
og overlevelse, selvom alle andre klostre blev nedlagt på stribe.
Velkommen til Aalborg Helligaandskloster.
Historie
Aalborg Helligaandskloster er en af Danmarks ældste sociale institutioner, og klosterets
historie går helt tilbage til 1400-tallet. Aalborg var også dengang en handelsby, og derfor
kom mange eventyrere og tiggere forbi. Det var derfor også en barsk by, hvor der var mange
fattige og syge, som ikke kunne få hjælp. Dét fik den velhavende og varmhjertede aalborgenser Maren Hemmings øjnene op for, og derfor ”skænkede Maren på Aalborgs Byting den
20. august 1431 et grundstykke, hendes fædrene og mødrene arv, til at opret-te et helligaandshus, en institution, hvor alle fattige, trængende, vanføre og syge menne-sker kunne
finde herberge, husvalelse og hjælp”.
Denne tavle i Aalborg
Helligaandskloster fortæller historien om oprettelsen
af det daværende
helligaandshus, og hvem
der stod bag.
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Byens borgmester og råd tog imod gaven fra Maren Hemmings med stor glæde, og de
valgte endda at tildele stiftelsen noget jord, som tilhørte byen. Maren Hemmings mand,
Hemming Billedmester, skænkede desuden nogle huse til stiftelsen. Det oprindelige helligåndshus fra 1431 var af træ, og som konsekvens deraf endte det med at brænde ned til
grunden.
Byens magistrat og velhavende borgere havde dog fået øjnene op for, at det ikke var så
tosset med sådan et sted, der tog sig af de fattige og syge, og med deres støtte blev et nyt
og større helligåndshus bygget – denne gang i sten. Dermed formede sig det kloster, som
danner baggrund for det, som vi i dag kender som Aalborg Kloster.
Maren Hemmings to sønner, Henneke og Klavs, var meget involverede i projektet, hvor
specielt førstnævnte spiller en stor rolle i klosterets historie. Da det første helligåndshus
brændte ned, lykkedes det ham at få pavens støtte til at bygge et nyt i 1437. Desuden rejste
han sammen med stiftelsens første forstander, Anders Borch, til Rom for at aflægge paven
et besøg, og den 9. juni i 1451 lykkedes det dem at få optaget Helligåndshuset i Aalborg i
Helligåndsordenen. Denne var en verdensomspændende kloster- og hospitalsorden, der var
ledet direkte fra Vatikanet, og den var med til at give den før så beskedne stiftelse helt andre
muligheder. Da klosteret var størst, ejede det over 900 tønder hartkorn (enhed for værdien
af landbrugsjord), flere fæstegårde, møllerier, teglovne og også kirker som blandt andet den
nu tilsandede kirke i Skagen.

Den tilsandede kirke
i Skagen. Foto: Turistforeningen Turisthus Nord Toppen af Danmark

Klosteret fungerede efter hensigten i cirka et århundrede. Grevens fejde medførte, at Johan Rantzaus hær stormede og plyndrede stedet, og reformationen medførte, at klosteret i
1536 blev omdannet til stiftshospital. Aalborg kloster var det eneste af byens tre klostre, der
overlevede reformationen, fordi det havde en vigtig social betydning for byen. Alt, hvad der
kunne minde om katolicismen, blev dog bandlyst, og derfor skiftede stedet navn til Aalborg
almindelige Hospital. I én af klosterbygningerne blev der oprettet en latinskole. Helligaandskirken, som lukkede Brødregården mod syd, blev stort set ikke brugt efter reformationen, og
da man gik i gang med at bygge Aalborghus Slot, blev der givet tilladelse til, at man kunne
tage stenene fra ”en gammel, forfalden kirke ved Aalborg Hospital”.
Senere er der i tilslutning til det middelalderlige klosteranlæg blevet opført yderligere to
fløje, nemlig i 1867 “Nyt Hospital”, der ligger overfor springvandet, og i 1906 “Syge- og Plejeafdelingen” med en placering ud mod C.W. Obels Plads. Det var længe et stort ønske fra
Stiftshospitalets ledelse og beboere at få klosternavnet tilbage, og efter kongelig resolution
af 29. oktober 1954 blev navnet per 1. november samme år ændret til Aalborg Kloster med
undertitlen Helligaandsklosteret i Aalborg.
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Aalborg Stiftshospital og
Latinskolen efter Resens
atlas 1677. Bemærk kirketårnet fra den oprindelige
klosterkirke.
Foto: Aalborg Kloster.

Churchill-klubben
Churchill-klubben er et uundgåeligt emne at berøre, når man har med klosterets historie
at gøre. Sabotagegruppen bestod hovedsageligt af 14-17-årige drenge fra Aalborg Katedralskole, mens elever fra forberedelsesskolen også var repræsenteret. To af initiativtagerne
til Churchill-Klubben, Knud og Erik Bue Pedersen, var sønner af klosterpræsten i Aalborg,
Edvard Pedersen og Margrethe Pedersen. Familien boede i præsteboligen i Aalborg Kloster,
og klosteret blev derfor drengenes tilholdssted. For nyligt har man på klosteret fundet det
hul, hvor drengene gemte sine våben.
Drengene gemte deres
våben i et hul i gulvet i et af
lokalerne i klosteret. Hullet
blev for nyligt fundet i forbindelse med renoveringen
af klosteret.
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Film med Knud Bue
Pedersen (en af stifterne)
https://www.youtube.
com/watch?time_continue=194&v=kKkQb4R6RxE&feature=emb_logo

De unge drenge var frustrerede over, at de voksne ikke gjorde modstand mod den tyske
besættelsesmagt. Drengene ønskede at modarbejde den danske samarbejdspolitik. “Nogen
måtte gøre noget”, udtalte et af medlemmerne, Helge Milo, mange år senere. Og drengene
valgte at tage sagen i egen hånd. I foråret 1942 udførte gruppen 25 mindre aktioner som
ildspåsættelse, hærværk og våbentyverier, inden medlemmerne blev anholdt den 18. maj.
En af stifterne, Knud Bue Pedersen, har efterfølgende fortalt, at der under krigen ikke var
de gode på den ene side og de onde på den anden side. Ingen måtte vide, hvad drengene
foretog sig. Heller ikke naboen, deres forældre, deres kammerater, læreren eller rektor.
- Jeg kan huske engang, da jeg spændte ben for en tysker i skolegården, trak rektor mig op på gangen og sagde ”idiot!”. Men havde han
vidst noget om, at vi rendte rundt med pistoler i lommerne og sådan
noget, så havde han jo ikke sagt ”idiot”.
Så havde han jo simpelthen sprunget ned under kateteret og gemt sig.

Efter afsløringen blev drengene indsat i Aalborg Arrest. Gruppen fortsatte trods indespærring med at lave sabotage, for det lykkedes dem at slippe ud ved at save tremmegitteret
over. Medlemmer af gruppen listede ud og vendte tilbage til arresten 19 gange, før de blev
genkendt og afsløret af nogle tyske soldater under en luftalarm.
Avisartikel i forbindelse med i
forbindelse med dommene til
medlemmerne. Foto: Frihedsmuseet.
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Otte af Churchill-Klubbens
ti medlemmer ved arresten
i Aalborg dagen efter deres
anholdelse. Fra venstre
Knud Pedersen, Jens
Bue Pedersen, Mogens
Fjellerup, Eigil Astrup Frederiksen, Helge Milo, Uffe
Darket, Mogens Thomsen
og Børge Ollendorf. Til højre
arrestforvareren.
Foto: Frihedsmuseet.

Den 11. juni 1942 idømte Københavns Byret fængselsstraffe til 10 af de unge mennesker.
De blev dømt for i tiden 20. februar til 7. maj 1942 i Aalborg og Brønderslev – og for enkelte
tidligere begående forhold i Odense – at have gjort sig skyldige i en række alvorlige sabotagehandlinger rettet mod den tyske værnemagt, omfattende tyveri af våben og ammunition,
hærværk og ildspåsættelse. Klubbens yngste medlem, den kun 14-årige Børge Ollendorff,
kunne på grund af alderen ikke idømmes fængselsstraf.
Jernbanevogn, der blev
stukket i brand af
Churchill-Klubben i begyndelsen af maj 1942.
Foto: Frihedsmuseet.
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Tysk marinelastbil i
Aalborg saboteret af
Churchill-Klubben
i foråret 1942.
Foto: Frihedsmuseet.

De ældste medlemmer, Alf Houlberg og Knud Hornbo, blev idømt afsoning i et tysk fængsel. Men efter omkring seks måneder i tysk fængsel blev de to ved danske myndigheders
hjælp hentet hjem til Danmark, hvor de fortsatte afsoningen i Horsens Statsfængsel.
De øvrige dømte blev indsat til afsoning i Nyborg Statsfængsel under lempelige forhold.
Blandt andet fik de mulighed for at færdiggøre deres uddannelse i fængslet.
10 medlemmer af
Churchill-Klubben fotograferet i klosterhaven efter
løsladelsen. Bagerst fra
venstre: Helge Milo, Jens
Bue Pedersen, Eigil Astrup
Frederiksen, Knud Bue Pedersen, Mogens Fjellerup.
Forrest: Alf Houlberg, Uffe
Darket, Mogens Michael
Thomsen, Kaj Houlberg,
Knud Andersen Hornbo.
Foto: Aalborg Stadsarkiv.
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Aalborg Katedralskole spiller en stor rolle i historien om Churchill-klubben. Det var her,
at gruppen blev dannet af flere elever på skolen. De var samlet for at forberede klassens
juleafslutning i 1941, da de blev enige om at sabotere tyskernes arbejde og forhåbentlig
den danske samarbejdspolitik. Gennem krigen var den tyske besættelsesmagt også fysisk
tilstede på skolen. Der var i lange perioder helt frem til befrielsen tyske soldater indkvarteret
i skolens gymnastiksale og det kunne føre til sammenstød og ubehagelige episode
Aalborg Katedralskole blev af værnemagten opfattet som antitysk og som en kilde til uro,
der kunne vanskeliggøre samarbejdspolitikken. Efter Churchill-Klubbens tilfangetagelse
fik man derfor rektor Galster fjernet fra skolens ledelse, fordi tyskerne mente, at han havde
været med til at tilskynde til modstand mod besættelsesmagten. Gestapo kom jævnligt på
”besøg” på skolen for at lede efter modstandsfolk blandt lærere og elever – det medførte at
man lavede et advarselssystem, så de mennesker, der havde noget at frygte, kunne nå at
flygte.

I sommeren 1945 – efter
kapitulationen – fremsatte
den britiske general R.H.
Dewing ønske om at tale
med Churchill-Klubbens
medlemmer. Under en
sammenkomst på Hotel
Phønix i Aalborg fortalte “drengene” om deres
oplevelser. Generalen var
meget interesseret i at høre
enkeltheder og morede sig
over klubbens bedrifter.
Foto: Frihedsmuseet.

Film om Churchill-Klubben:
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/churchill-klubben-i-aalborg
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Springvandet
Ved Aalborg Kloster står byens ældste springvand. Det har det gjort siden 1958, men springvandets historie går tilbage til 1800-tallet, hvor det var en vigtig del af Aalborgs drikkevandsforsyning. Dengang stod springvandet på et sted, der i dag er ud for Spar Nords bygning på
Østeraagade, og her havde midtbyens borgere mulighed for at hente rent drikkevand, der
kom fra Blegkilde.
I 1873 blev springvandet fjernet og sat på depot hos kommunen, men i 1883 godkendte byrådet, at springvandet kunne stilles op i Det militære Anlæg, Karolinelund. Her pyntede det
frem til 1946, hvor Karolinelund blev omdannet til forlystelsespark og springvandet kom til at
stå i vejen for indretningen af parken.
Nu blev springvandet sat på depot hos stadsgartneren frem til 1958, hvor det blev installeret
ved Aalborg Kloster. Haveanlægget omkring springvandet færdiggjorde stadsgartneren i
1959, og siden har det glædet byens borgere, klosterets beboere og ikke mindst tusindvis
af turister at se det smukke gamle springvand, der normalt er i drift fra 1. maj til umiddelbart
efter efterårsferien.
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Nutiden
Klosteret er i dag en selvejende institution ledet af en bestyrelse bestående af øvrighedspersoner som biskoppen, borgmesteren, sognepræsten fra Vor Frue Kirke, domprovsten
og politidirektøren. Klosteret overlevede reformationen og er bevaret gennem århundreder,
fordi det altid har været en vigtig social institution for byen, og i dag fungerer klosteret som
et moderne bosted med kulturhistoriske værdier ud over det sædvanlige.
Klosteret udlejer således 26 boliger af varierende størrelse, og for at komme i betragtning til
en bolig skal man som kvinde være fyldt 50 år, mens man som mand skal være fyldt 60 år.
Desuden skal man være bosiddende i Aalborg Stift. Boligerne varierer fra 60 til 160 kvadratmeter i størrelse, og det er i nettoareal på grund af de tykke mure i de historiske bygninger.
Klosteret har en klosterforstander, der er kongeligt udnævnt og bosiddende i Klosteret, og
denne skal i hverdagen drive Klosteret og være kulturbærer. Der er endvidere ansat en Klosterportner, der forestår en række daglige vedligeholdelsesopgaver.
Udover boliger finder man i klosteret Klosterkirken, der drives som en filial af Budolfi Kirke.
Denne er åben til kirkelige handlinger, koncerter, foredrag og andet. Hold øje med Budolfi
Kirkes hjemmeside og Facebook-side for mere info. Ellers kan du tage en virtuel tur i
Klosterkirken via dette link:
https://www.google.com/maps/@57.0486854,9.9180053,3a,82.2y,187.06h,100.03t/
data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPAVoKJgLTlY3AmgBWuQkeKMJlH3GztJ83k7t_x!2e10!3e12!
7i13312!8i6656
Aalborg Helligaandskloster er spækket med historie, der har gennemsyret stedet gennem
århundreder, og du kan få det hele med, hvis du tager med på en rundvisning i klosteret. En
guidet rundvisning i Aalborg Kloster giver mulighed for at komme ind bag de tykke mure i et
af Nordeuropas bedst bevarede klosteranlæg. Her kan du blandt andet opleve munkenes
spisesal, priorens stue og ikke mindst den smukke munkegang og kapitelsalen med enestående kalkmalerier fra 1500-tallet. På en rundvisning vil du også høre om Latinskolen og
Churchill-Klubben, der begge er en del af den spændende historie på stedet.
I juli og august er der fast programsatte sommerrundvisninger, men det er også altid muligt
at bestille en guidet rundvisning.

Læs mere om rundvisninger på Aalborg Kloster her:
https://www.aalborgkloster.dk/rundvisninger/
Kilder: Aalborg Kloster og Aalborg Katedralskole

