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Inger Kirstine Bladt

Kender jeg denne by?

Grønttorv på Gammeltorv i Aalborg
en sommereftermiddag i 1897.
Akvarel af W. Johannsen
Aalborg Historiske Museum har som gave for nyligt fået en fin
akvarel, der forestiller et udsnit af grønttorvet på Gammeltorv en
sommereftermiddag i 1897. Når man ser på billedet, virker det bekendt og så dog alligevel ikke. Centralt i billedet ses Budolfi Kirke,
genkendelig trods senere ombygninger, og yderst til højre er hjørnet af Diskontobanken lige akkurat kommet med, men alt andet
på billedet er nu historie, og vi skal i det følgende rekonstruere det
bymiljø, som billedet viser.
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Udsnit af Krags kort 1885 med synsvinklen indtegnet
I huset til venstre i billedet, Gammeltorv 5, boede på det tidspunkt, hvor billedet er lavet, sagfører Stochholm, particulier Ravnborg og to lærerinder. På hjørnet af ejendommen ses foruden gaslampen et ur. Det var urmager Hofmans butik, men i dag er der
parkeringsplads. Gik man rundt om hjørnet mellem bygningen og
det lille anlæg med buske og træer ved hjørnet af kirkegården, som i
dag er sløjfet, lå der på dette tidspunkt et af Aalborgs ældste værtshuse, herberget ”Solen”.
Huset helt til højre i billedet, hvoraf man kun kan se hjørnet, er
Aalborg Diskontobank fra 1874. Før opførelsen af Diskontobanken
måtte ”Hans Tolders gård” (”Kong Hans’ gård”) fra begyndelsen af
1500-tallet lade livet.
Bag den grønne have ses det gamle posthus, Algade 42, der i
1908 blev erstattet af det nuværende. I den åbne dør i posthusets sidelænge ser man et rødklædt postbud. I huset var der foruden posthus også bolig for postmesteren. Efter nedrivningen af det gamle
posthus blev dele heraf genopført i Niels Ebbesensgade. Bag posthuset ligger, men skjult på billedet, Aalborg Historiske Museum, der
tre år tidligere i 1894 var blevet udvidet til sin nuværende størrelse.
På den anden side af Budolfi Kirke ses hjørnet af den klassicistiske Bispegård, Algade 45 (det lysegule hus), der blev nedrevet ved
den store sanering af Budolfi Plads sidst i 1930erne. Her var bispekontor, og her boede biskoppen på 1. sal. Til højre for Bispegården,
på Algade 47, lå F. Madsens frugtforretning og Inger Føns’ broderiforretning – alle stueetagens vinduer ser ud til at være butiksvinduer.
Den høje gavl hører til Algade 49, der lå lige over for museet.
På selve Gammeltorv er der torvedag, og der er stadig en del
handel med byens fruer og tjenestepiger, selv om klokken ifølge kirkeuret er over halv seks. Handelsgartner Thomsen fra Vesterågade 20
er der med sin salgsvogn sammen med en del andre grønthandlere.

Om billedet
Aalborg Historiske Museum fik den fine akvarel som gave i december 2011, men hvilken fortælling gemmer sig bag billedet?
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I billedets højre hjørne kan man læse signaturen ”W. Johannsen,
Aalborg 97”, der tilhørte kunstlitograf P.W. Johannsen, som mest er
kendt for sine stentryk, hvoraf det mest kendte nok er plakaten af
Carlsbergs tørstige mand. Johannsen var en af de allerdygtigste litografer i landet, uhyre nøjagtig i sine gengivelser, og hans litografiske
gengivelser af store kunstneres værker bevirkede, at disse kom ud til
den brede befolkning. P.W. Johannsen var født i Tyskland i 1870 og
kom som 18-årig i lære som litograf. I 1897 kom han til Aalborg,
hvor han arbejdede på Adolph Holsts Litografiske Etablissement,
men allerede i 1901 flyttede han videre til København, hvor han
døde i 1957.
Akvarellen fra Gammeltorv stammer fra 1897, det år, hvor Johannsen lige var kommet til Aalborg - måske er det et af Johannsens første indtryk af byen? Om billedet er et bestillingsarbejde, eller
hvorfor han har malet det, ved vi ikke. Billedets giver, folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen, har købt det på et loppemarked i Gammel Skørping for et par år siden, og han kan derfor ikke
føre os nærmere på sporet af billedets historie. Museet kendte dog
allerede, før vi modtog det, til billedets eksistens, da vi i 2005 modtog en indrammet fotografisk kopi af originalen, der havde hængt i
Diskontobanken. Hvis der er nogen af læserne, der kender yderligere til billedets historie, vil Nordjyllands Historiske Museum gerne
høre nærmere.

Nutidigt foto
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