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Christian Den Fjerdes Laug 70 år
Mandag den 17. december 2012 markerede
Christians Den Fjerdes Laug 70 års jubilæet med
en reception i Duus Vinkjælder. Det blev en hyggelig og minderig dag, hvor Kong Christian IV
besøgte sit jubilerende laug. Majestæten ankom
standsmæssigt i karet fra de kongelige stalde med
forspand af to prægtige heste.
Mange medlemmer mødte denne dag op i Duus’
Vinkælder for at fejre Lauget, og de overværende
også, at Christian IV blev modtaget med lurblæseri
af en laugets trubadurer, Per Iversen, og senere af
mere musik blandt andet fra Sigfreds Fodvarmere.
Christian IV, som efter eget udsagn var glad for at
komme ud i frisk luft, hilste senere på alle gæsterne
- hvorefter han fik lov til at klæde om til civil og
afslørede sig som laugets mangeårige oldermand,
Peter Tage.

Inden da havde han i sin hyldesttale rost lauget, som i de 70 år har optaget flere end 25.000
aalborgensere og gæster i Aalborg.
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Kong Christian IV i skikkelse af tidligere oldermand Peter Tage var hædersgæst ved Laugets 70 års jubilæunmsreception

Laugsstyrelsens nytårshilsen
Ved Laugsforsamlingen 2012, der blev holdt onsdag den 29. februar, gik alt næsten efter planen.
Men efter 10 sekunder gik højtalersystemet ned,
hvilket var til stor irritation for især medlemmerne
i ”grøn stue” samt oldermanden, der efterfølgende
havde svært ved at tale, så alle kunne høre ham.
Årets Hæderspris gik til Vagn Thomsen for
hans store indsats på især TV Aalborg og i
Aalborg Pensionistorkester. Det var 50 året for
Hædersprisens indstiftelse, og vi havde den glæde
at kunne overrække den første modtager, kaptajn
Vilhelm Pedersen, et diplom, en lommelærke med
inskription samt en Laugsbitter. Kaptajn Vilhelm
Pedersen fik i sin tid prisen for at have ført 13
kejserpingviner fra antarktisk til Aalborg ZOO.
Initiativ prisen 2012 gik til Peter Moore, en
ung mand der gør et stort stykke arbejde i Kirkens
Korshærs varmestue.
Før optagelserne fandt sted, blev Laugets yngste
stolsbroder, Peter Hermansen, iklædt kappe. Peter
Hermansen er marketingchef ved Visit Aalborg.
Ved sin indtræden i styrelsen sænkede han dennes gennemsnitsalder med cirka 20 %. 2012 var
også året, hvor Preben Busekist valgte at forlade
Styrelsen, som han har tjent siden 1996. Preben
Busekist har varetaget flere hverv i Lauget bl.a.
som historiker og de sidste mange år som Laugspresseattache, hvor han har formidlet nyheder
om Lauget til medierne. Preben Busekist har også
været redaktør på Laugstidende, som han med
sine journalistiske evner har præsenteret som en
læseværdig og hyggelig publikation. Jeg vil gerne
takke Preben Busekist for den store indsats, han
har gjort for Christian den 4´s Laug i de 16 år, han
har siddet i Styrelsen.
Året har budt på mange spændende og hyggelige optagelser, hvoraf flere er omtalt i denne
Laugstidende.
Forbindelsen til vor afdeling i Oslo er stadig
særdeles fin. Den 4. juni havde vi besøg over 100
nordmænd, hvoraf de 17 skulle optages. Også denne
optagelsen var meget munter, og jeg kan kun opfordre medlemmer, der har mulighed for at overvære
fremtidige optagelser fra Oslo, om at komme i
kælderen. Mandag den 23. oktober var vi genvisit
med optagelse i Oslo, som også forløb meget fint.

2012 var 100 året for Rebildfestens start, og vi
havde optagelser både den 3. og 4. juli. Den 4.
juli optog vi den amerikanske hovedtaler Keith
Carradine, der er oldebarn af Max Henius,
Rebildfestens stifter, samt forfatteren Susanne
Brøgger, der ligeledes er efterkommer af Max
Henius. Ved teltfrokosten i bakkerne overrakte
Oldermanden de to ovennævnte samt Borgmester
For En Dag, Curtis LeRoy Hansen, henholdsvis
slips og tørklæde.
Onsdag den 5. december havde Christian Den
Fjerdes Laugs Fond den årlige uddeling. En hyggelig eftermiddag, hvor Duus Vinkjælder var fyldt
af glade legatmodtagere.
Mandag den 17. december afholdt vi reception
i anledning af Laugets 70 års fødselsdag. Se billederne fra dagen her i Laugstidende – og på vores
hjemmeside, www.chr4laug.dk
Her er også billeder fra de fleste af årets andre
begivenheder i Lauget.
Til slut en stor tak til vores samarbejdspartnere,
der har støttet os i 2012, samt en meget stor tak til
styrelsen for det meget fine samarbejde.
De venligste hilsener
Niels Voss Hansen

Oldermand

80.000 kr. uddelt fra fonden
En stribe sociale, humanitære og kulturelle organisationer fik et ekstra skulderklap af Christian
Den Fjerdes Laugs Fond ved den årlige uddeling.
Fonden støtter hvert år sociale, humanitære og
kulturelle aktiviteter i Aalborg Kommune og
tager særligt hensyn til det frivillige og ulønnede
arbejde til gavn for samfundets mindre privilegerede grupper.
- Den finansielle krise kan også mærkes i Fonden. Vi deler ud af afkastet af formuen, og det har
i år ikke været så stort som tidligere. Alligevel kan
vi uddele cirka 80.000 kr. i 2012. Vi ville gerne
have uddelt endnu flere - både i større portioner
og til flere ansøgere. Men økonomien begrænser
os, sagde Fondens formand, tidligere borgmester
Kaj Kjær, ved uddelingen.
Det er 15. gang, Fonden uddeler penge. Som
altid foregik det over en gang gløgg og æbleskiver i Duus Vinkjælder i Jens Bangs Stenhus i
Aalborg, der også er hjemsted for Christian Den
Fjerdes Laug.
31 organisationer blev betænkt med støtte i
år - lige fra klubber, hvis medlemmer strikker
tæpper til fattige børn i Inden, til handicapor-

Aalborg Mandskor, der hvert år giver mange koncerter på
plejehjem og aktivitetscentre, var blandt modtagerne. Her
får Poul Knudsen ( t.v.) en check af Kaj Kjær.

ganisationer, besøgstjenester, sociale mødesteder
og så videre.
Men også til f.eks. Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, der skal bruge pengene til at flytte
en udstilling om 2. Verdenskrig og besættelsen fra
Filstedvejens Skole til museet på Skydebanevej
i Aalborg. Udstillingen skal fortsat bruges i undervisningen. Aalborg Pensionistorkester - hvis
motto er ”Vi tager ikke piller, vi spiller” - var også
blandt dem, der i år fik en skilling fra Christian
Den Fjerdes Laugs Fond.

Påskønnelse for hurtig indgriben
- Det er dejligt at se, at nogen straks tager et
personligt ansvar og skrider ind uden hensyn til
egen risiko, når andre er i nød - i stedet for bare
at lade som ingenting.
Oldermand Niels Voss Hansen var fuld af
lovord, da han den 14. november 2012 på Laugets

vegne overrakte en check og en flaske laugsbitter
til Maria Bitsch - en ung kvinde, som nogle uger
tidligere hjalp en kondiløber, der blev overfaldet
af to bidske kamphunde.
Overrækkelsen skete ved en lille ceremoni i
Laugsstuen i Jens Bangs Stenhus. Til stede var
også Maria Bitsch´s mand og søn samt lillesøster
og forældre.
Maria Bitsch glemmer aldrig den morgen, da
hun på Anders Borks Vej i Aalborg pludselig så
to kamphunde springe på en kondiløber. Hun
brugte hornet, men det fik ikke hundene til at
slippe. Så fik hun åbnet den ene bildør. Men
den ene hund havde bidt sig fast i manden, så
begge de rasende hunde kom også med ind i
bilen. Maria Bitsch tog en barnestol og bankede
løs på de to hunde, og det fik dem til sidste til at
slippe deres bid i manden. Maria Bitsch undgik
selv at blive bidt.

Langdistanceoptagelse confirmed
I 2009 modtog Lauget en rørende skrivelse fra
Mr. Keith Hallam, Virginia Beach, USA, hvor
han ansøgte om, at hans hustru Isabella Hallam
kunne blive optaget i Christian Den Fjerdes
Laug. Mrs. Hallam har familierødder i Nordjylland, og begge ægtefæller var venner af Danmark
og havde tidligere besøgt Aalborg. Desværre var
Keith Hallam ikke i stand til at rejse til Aalborg
på grund af alder og helbredsproblemer. Det
blev besluttet at vi ville gøre gøre en undtagelse
og optage Mrs Keith i Lauget pr. langdistance.
Mr. Hallam sendte billeder fra optagelsesceremonien i Virginia med højtidelig overrækkelse af
nøglen til Løngangen, Laugsskrå, pølser, dansk
øl og Aalborg Aquavit.
Desværre afgik Keith Hallam ved døden kort
efter optagelsen. Men i juni i år besøgte Isabella
Hallam sin danske familie, og det blev arrangeret,
at hun kunne besøge Jens Bangs Stenhus ledsaget
af danske familiemedlemmer.
Ved denne lejlighed blev hun genoptaget i Lauget. Hun blev bænket i Duus Vinkjælder og gik
derefter turen rundt om laugstræet. Hun var glad,
og var overrasket over, at den nøgle, hun havde

Laugsskriver Henrik Jensen i Laugsstuen sammen med
Mrs. Isabella Hallam.

fået tilsendt i 2009, kunne give hende adgang til
Vinkjælderen gennem Løngangen. Mrs. Hallam
udtrykte stor glæde over genoptagelsen og rejste
hjem med gode minder fra besøget i Aalborg.

Humørlegater til gymnasielever
For 23. gang satte Christian Den Fjerdes Laug
i december 2012 ekstra humør i en flok studerende - en på hver af Aalborgs gymnasiale
uddannelsesinstitutioner. De fik nemlig Laugets
Humørlegat. Gymnasierne udpeger selv en elev,
der ”ved sit gode humør, glade sind og positive
indstilling har været med til at sprede god stemning og godt kammeratskab og derved inspirere
lærere og kammerater til at fungere på en positiv
og lidt mere fornøjelig måde”
- Det er altså ikke på grund af flid og dygtighed
– men det må da meget gerne kombineres, sagde
oldermand, Niels Voss Hansen, da han sammen
med nogle af laugets stolsbrødre overrakte ét af
årets Humørlegater. Det var på Nørresundby
Gymnasium til Mathias Schrøder. På de andre
gymnasiale uddannelsessteder i Aalborg blev

legatet overrakt af skolen i forbindelse med
skolernes årsafslutninger. Legatet består af et
diplom og en lille check – og oldermanden lagde
ved overrækkelsen på Nørresundby Gymnasium
ikke skjul på, at checken bør bruges muntert. På
bifaldet fra kammeraterne lød det til, at Mathias
ikke får besvær med det!

Thailands ambassadør i Lauget
Christian Den Fjerdes Laug er så berømt, at
Thailands ambassadør i Danmark og ambassadens
førstesekretær den 5. september 2012 tog turen fra
København til Aalborg alene for at blive optaget
i lauget. Ja, faktisk kom han direkte fra et besøg
i Grønland med et hurtigt flyskift i København.
Laugets historie havde ambassadør Payawat
Niyomrerks og førstesekretær Pornpan Jankrajang
fra Thailands generalkonsul, Ib Thomsen, Hvide
Sande, der for mange år siden selv blev optaget i
lauget og som denne gang var med som tilskuer.
- Jeg har hørt så meget om Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, at jeg meget gerne vil være
en del af det, fortalte ambassadøren umiddelbart
inden han i Duus Vinkjælder først måtte sidde
med tomt glas og kikke på, at laugets stolsbrødre
fulgte traditionen med deres tørst først - og efter
optagelsen fik lov til at spise røde pølser og drikke
både øl og kartoffeljuice, som snapsen kaldes i
Christian Den Fjerdes Laug.

Thailands ambassadør sammen med oldermand Niels Voss
Hansen (i midten) og viceoldermand Kaj Handberg

Ved samme optagelse blev 14 deltagere på United
Nations Military Police Course på Aalborg Kaserne
optaget. Det er en tradition, at deltagerne i de internationale kurser for militærpoliti optages i lauget. I
år var der deltagere fra otte forskellige lande.

Laugsforsamling 2013
Onsdag den 27. februar 2013
kl. 19.00 i Duus Vinkjælder
i Jens Bangs Stenhus (Bordbestilling direkte til Duus
Vinkjælder, tlf. 98 12 50 56).
Kontingent 2013
For årskontingentmedlemmer udgør kontingentet:
100 DKK, 110 NOK, 125 SEK, 12 GBP, 20 USD,
eller 14 EUR.
Eengangs indskud for et livsvarigt medlemskab
er uændret: 600 DKK, 650 NOK, 750 SEK, 120
USD, 70 GBP, eller 100 EUR.
Nye livsvarige medlemmer modtager et specielt
Laugsbrev, underskrevet af Oldermand og Kassemester, og deres navne indføres i Laugets gyldne
Bog.

Alle, der senest 20.02.13 har betalt årskontingent
eller er livsvarige medlemmer, deltager i lodtrækningen om fire rejsegavekort á 2.500 DKK til
Best Travel.
Christian Den Fjerdes Laug
Jens Bangs Stenhus
Postboks 1644
DK 9100 Aalborg.
Tlf.: +45 98 13 16 48.
Giro: 547-5376. Bank: 9280-1940028473,
IBAN DK 1692801940028473,
SWIFT: SPNO DK 22
E-mail: chr4laug@chr4laug.dk
Hjemmeside: www.chr4laug.dk
Adresseændring: Direkte til Lauget eller via
hjemmesiden. Medlemmer, som ikke allerede har
tilmeldt sig ”Nyhedsbrevet” opfordres til at gøre
dette via hjemmesiden.

