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MOU: Menighedsrådet i 
Mou-Dokkedal er klar til en 
ny omgang kirkehøjskole 
med titlen ”Mad & Tro”. 
Der er tilrettelagt fire ar-
rangementer den sidste 
torsdag i hver af årets før-
ste fire måneder.

Hovedtemaet for de fire 
foredrag i Mou Aktivitets-
centers festsal er ”Gud og 
hvermand i verden og i 
sognet”. Herom siger sog-
nepræst Hanne Moesgaard 
Skjesol: - Alle har et for-
hold til Gud, uanset om 
man tror på ham eller ej. 
Og alle har et forhold til 
samfundet, uanset om 
man engagerer sig eller ej. 
Hvordan blander de to ting 
sig ind i hinanden? Det 
prøver vi at få et svar på i 
dette forår.

Skjesol åbner selv kirke-
højskolen 26. januar. Hun 
tager udgangspunkt i en 
studietur til Kairo, hvor 
hun oplevede, at politiker-
ne bruger religion til at 
skabe konflikter. Hun viser 
lysbilleder og fortæller om 
situationen i Egypten.

23. februar kommer 
samfundsrevseren og for-

fatteren Bente Hansen 
(71), der på 14. år er med-
lem af menighedsrådet ved 
Københavns Domkirke. 
Bente Hansen har været re-
daktør og medarbejder på 
dagblade og tidsskrifter, 
samt tv og radio. Bag sig 
har hun en række digtsam-
linger og bøger med poli-
tisk, kvindepolitisk og al-
ment kulturelt indhold. 
Seneste udgivelse er bogen 
”Gud og hvermand”, som 
behandler ”tro og politik” 
fra vidt forskellige sider.

To af sognets egne me-
nighedsrådsmedlemme 
skal varetage kirkehøjsko-
le-arrangementet 29. 
marts. Menighedsrådsfor-
mand Kay-Ole Larsen og 
kirkeværge Pia Ryom har 
valgt ”religion og politik” 
som emne. Forårets kirke-
højskole afsluttes 26. april 
med ”Når Gud og hver-
mand bygger kirke”. Her 
vises en film fra dengang, 
Dokkedal Kirke på Mølle-
søvej 1 blev opført. Kirken 
er bygget af frivillig ar-
bejdskraft, og blev indviet 
19. april 1965 (2. påske-
dag) brula

Ny omgang med 
mad og tro i Mou

AALBORG: Forbrugermessen 
- forår 2012 - i Aalborg 
Kongres & Kultur Center 
får i år sin egen håndvær-
kergade.

Initiativet kommer fra 
Aalborg Haandværkerfor-
ening, som har sendt infor-
mation ud til 250 hånd-
værksvirksomheder. Mes-
sen holdes i dagene 23.-25. 
marts.

Man håber på at få otte 
stande. En færdig stand, 

der normalt koster 17.000 
kr., vil for håndværkerne 
kunne erhverves for knap 
10.000 kr., takket være 
støtte fra en række sponso-
rer.

- Målet er at fortælle for-
brugerne om de mange 
nye tilskudsmuligheder, 
der er kommet, bl. a. til 
energiforanstaltninger, op-
lyser håndværkerforenin-
gens, formand, Svend 
Aage Suhr.  -ih

Håndværkere  
på egen gade

Forårsmesse - i år med egen håndværkergade.  
 Arkivfoto: Martin Damgård

Dette skilt hænger på Tage Simonsens hus, så ingen kunne være i 
tvivl.

Af Mogens Møller
og Jens Morten (foto)
mogens.moeller@nordjyske.dK

FJORDBYEN: Tobaksrøgen 
hænger som altid tæt i Fjord-
byens værtshus og faste 
samlingssted, Kulturcentret.

Men stemningen er langt 
mere afdæmpet, end den 
plejer at være. Bortset fra 
musikken fra jukeboksen er 
der faktisk helt stille.

Det er dagen efter, at stam-
gæsterne og resten af Fjord-
byens beboere fik beskeden 
om, at deres borgmester, Ta-
ge Simonsen, er død af et 
hjertestop.

- Hvad skal vi nu stille op? 
Det bliver ikke let, sukker en 
af gæsterne og bryder der-
med tavsheden.

Ingen af de andre gæster 
har umiddelbart et svar. De 
nøjes med at tage en slurk øl 
og mindes.

Tage Simonsens officielle 
titel var formand i forenin-
gen Fjordbyen.

Men titlen var en voldsom 
underdrivelse af hans status 
og funktion i det lille klondy-
ke-samfund ved fjordkanten 
i den vestlige del af Aalborg.

I virkeligheden var Tage 
Simonsen borgmester, she-

rif, dommer og vicevært i én 
og samme person.

Uofficielt var hans titel 
borgmester. Og næppe no-
gen anden borgmester har 
siddet så sikkert i embedet 
som ham.

Titlen som borgmester var 
dog ikke mere uofficiel, end 
at det stadig står på dørskil-
tet til Tage Simonsens skur, 
der praktisk nok ligger lige 
ved siden af Kulturcentret, 
hvor han kom næsten dag-
ligt og måtte lægge øre til 
masser af brok over dette og 
hint.

Frontkæmper og bolværk
Når Tage Simonsen havde 
hørt brok nok, afsluttede 
han tit diskussionen med et 
”det må I sgu selv prøve at 
finde ud af”.

Men det hændte også, at 
han gav brokhovederne klar 
besked. Og så var diskussio-
nen også slut.

Tage Simonsens ord var 
nærmest lov i Fjordbyen, der 
huser en blandet befolkning 
bestående af gamle fiskere, 
kunstnere, kontanthjælps-
modtagere og andet godt-
folk.

På den årlige generalfor-
samling var der tradition for, 

at Tage Simonsen skar igen-
nem, når han syntes, at de-
batten tog en skæv retning. 
Så blev det, som han havde 
sagt. Ellers kunne de finde 
en ny formand. Den risiko 
var der alligevel ingen, som 
ønskede at løbe.

For Tage Simonsen har 
været manden, der i mere 
end 20 år mere end nogen 
anden har forsvaret, holdt 
sammen på, kæmpet for og 
styret Fjordbyen.

Eksempelvis var han 
blandt initiativtagerne til en 
underskriftindsamling, da 
debatten om en tredje Lim-
fjordsforbindelse tværs gen-

nem området buldrede midt 
i 1990’erne.

Det var også ham, der fik 
afværget marinemuseets 
planer om at jævne Fjordby-
en med jorden som led i mu-
seets ambitiøse udvidelses-
planer. Det var ligeledes 
midt i 1990’erne.

Dengang kæmpede Tage 
Simonsen Fjordbyens sag 
både i artikler og i læserbre-
ve. Han sørgede også for, at 
der blev trykt t-shirt påtrykt 
”Bevar Fjordbyen”.

Da kommunen stoppede 
planerne, fejrede Fjordbyen 
det til den lyse morgen med 
jazzmusik, helstegt patte-

Borgmesterens   stol står tom

GRAvøL: Fjordbyen og Aalborg 
har mistet markant forsvarer for 
de ”skæve”

Fjordbyen, hvor Tage Simonsen var borgmester, sherif, dommer og 
vicevært i én og samme person.

Tage  Simonsen (th) en sommer-
dag over en kølig pils sammen 
med en anden af Fjordbyens origi-
naler, Skrot Polle.

»» Hvem skal nu lave snobrød 
sankthansaften?
lille pige, da hun hørte om Tage Simonsens død
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Af Kristian Andersen
Folketingskandidat (V) i Aalborg 
kommune, Johs. V. Jensens Vej 40, 
Aalborg SV

AFGIFT: Nordjylland og Aal-
borg er som resten af verden 
mærket af den gældskrise, 
der i disse måneder rammer 
borgere og virksomheder i 
hele den vestlige verden. Al-
ligevel skal jeg love for, at 
Helle Thorning-Schmidt-re-
geringen gør, hvad den kan 
for at skræmme virksomhe-
der og arbejdspladser ud af 
landet, væk fra Aalborg og 
Nordjylland. 

Aalborg Portland - en af 
Aalborgs store, gamle virk-
somheder - er blandt de 
mange lokale virksomheder, 
der rammes af Helle Thor-
ning-Schmidt-regeringens 
nye røde skatter, der ram-
mer borgere og virksomhe-
der, som i forvejen betaler 
verdens højeste skatter.  
Takket været en 20-dobling 
af NOx-afgiften truer rege-
ringen således Aalborg Port-
lands forbliven.

Aalborg Portland er dog 
ikke kun en stor arbejds-
plads, der i årtier har været 
en sikker leverandør af 
hundreder af arbejdspladser 
til Aalborg og opland. 

Aalborg Portland er også 
en fremsynet virksomhed, 
der netop har levet op til 
skiftende regeringers til-
skyndelser om at investere i 

miljøteknologi, der mind-
sker udledning af skadelige 
stoffer. Portland er et møn-
stereksempel på en moder-
ne virksomhed, der tager 
hensyn og investerer i både 
arbejdspladser og miljø. Det 
erkender skatteministeren 
da også i et svar til Folketin-
gets skatteudvalg.

Ikke desto mindre foregår 
Helle Thorning-Schmidt-re-
geringens angreb på Aal-
borg Portland uden, at vi hø-
rer en lyd fra Aalborgs borg-
mester og den nykårede 
spidskandidat. 

Jeg synes, det er et svigt. 
Det er ikke, hvad Aalborg 
har brug for - og heller ikke, 
hvad Aalborg præsterede i 
fordums dage. I gamle dage 
stod Venstre, Socialdemo-
kratiet, Konservative m.fl. 
sammen om at kæmpe for 
Aalborgs og Nordjyllands in-
teresser. Hvor har vi Aal-
borgs socialdemokrater i 
dag? Kan Aalborg og opland 
regne med, at Socialdemo-
kratiet vil stå last og brast 
med Venstre i kampen for 
nordjyske arbejdspladser og 
kæmpe mod nye røde skat-
ter på borgere og virksom-
heder, der i forvejen betaler 
verdens højeste skatter? 

Skal Aalborg sige farvel til 
Aalborg Portland og andre 
hæderkronede virksomhe-
der - erhverv, som straffes 
trods forbilledlige investe-
ringer i miljø?  

Pyt med Portland, 
Kastrup?

loKAldebAt

Af Sonja Nørgaard
Carl Rothes Vej 148, Aalborg SØ

BOLIG: - Jeg har det fortræf-
feligt. 

Sådan siger Plus Boligs di-
rektør, Henrik Thomsen, i 
avisen 4. januar om sin stil-
ling gennem de sidste to år.

I nævnte artikel udtaler 
den forhenværende råd-
mand endvidere at:

Opgaven som direktør be-
står ud over at holde beboer-
ne i selskabets 3500 boliger 
glade, også at servicere de 
folkevalgte i organisationen.

Jeg har hørt, at de folke-
valgte i afdelingsbestyrelsen 
for Cimbria 2 ikke er blevet 
orienteret eller rådført om 
de store ændringer, der iføl-
ge tilsendte NYHEDSBREV 

nr. 4 er foregået ved at Plus 
Bolig A.m.b.a  er blevet til 
Boligselskabet Plus Bolig.

Der er nu indkaldt til eks-
traordinær afdelingsmøde 
den 10. januar, hvor hele af-
delingsbestyrelsen har valgt 
at trække sig.

I parentes bemærket udfø-
rer varmemester og ejen-
domsfunktionærer et godt 
arbejde her, og alt bliver 
holdt i fineste orden, som al-
le her er tilfredse med.

Vi er glade for de nuvæ-
rende forhold i CIMBRIA 2 
og de fleste her vil nok be-
tragte ændringerne fra Plus 
Bolig A.m.b.a. til Boligsel-
skabet Plus Bolig som en for-
ringelse- og ikke for at holde 
os glade, som Henrik Thom-
sen påstår.

Forringelse gør 
ingen glade
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gris og øl i stride strømme.

Og sådan har Tage Simon-
sen optrådt som frontkæm-
per og bolværk for Fjordbyen 
i flere truende situationer. 
Han har således formået at 
holde en hårfin balancegang  
mellem hensynet til de of-
fentlige myndigheder og 
lovgivningen på den ene si-
de - og de genstridige og må-
ske ikke helt lovlige beboere 
på den anden.

livsvisdom
Tage Simonsen havde det 
princip, at han og de øvrige 
beboere i Fjordbyen helst 
selv skulle sørge for at opret-
holde lov og orden. Han gad 
ikke have politiet rendende.

Hvis beboerne overskred 
både de skrevne og uskrevne 
regler, var han mand for at 
tage sagen i egen hånd.

Det fik en ung beboer at 
mærke, da han trods gentag-
ne advarsler fortsatte med at 
sælge hash og den slags fra 
sit skur i Fjordbyen.

Til sidst kunne det være 
nok, mente Tage Simonsen. 
Med Fjordbyens gummiged 
fjernede han skuret, som 
blev brændt af på sankthans-
bålet.

Tage Simonsen, der stam-

mede fra Gjøl, satte første 
gang sine ben i Fjordbyen i 
begyndelsen af 1970’erne. 
Eller Skudehavnen, som det 
hed dengang.

Han faldt pladask for ste-
det for miljøet med bådene, 
fiskeriet, skurene og ikke 
mindst de mennesker, som 
boede der.

Nogle arbejdede på fabrik 
- typisk værftet, Aalborg 
Portland eller eternitfabrik-
ken.

Andre var bare livsnydere.
”De var bestemt ikke dum-

me. De vidste alt om livet, og 
det var ikke noget, de havde 
lært i skolen”, fortalte Tage 
Simonsen for et par år siden 
i forbindelse med en bogud-
givelse.

Selv kørte han med entre-
prenørmaskiner og arbejde-
de på teglværk.

Kattejæger
Tage Simonsen blev for-
mand i omkring 1990. Han 
stillede op til bestyrelsesval-
get, fordi han blev sur over, 
at et bestyrelsesmedlem 
havde meldt ham til politiet.

Anmeldelsen skyldtes, at 
Tage Simonsen havde en 
jagthund, som var ferm til at 
fange og aflive katte. Det gik 

så hurtigt, at katten intet 
mærkede.

Tage Simonsen måtte be-
talte en bøde på 200 kroner.  
Men han blev også valgt til 
bestyrelsen og ret hurtigt ef-
ter tillige formand.

Siden regulerede borgme-
steren med jævne mellem-
rum kattebestanden i Fjord-
byen. Ikke med hund, men 
med sit jagtgevær.

”Det er i orden med et be-
grænset antal sunde og ra-
ske katte til at fange mus og 
rotter. Men katte formerer 
sig jo hurtigt, og vi skal ikke 
have syge, forpjuskede katte 
til at gå rundt her”, lød argu-
mentet.

Tage Simonsen var inkar-
neret modstander af at få 
kvinder valgt til bestyrelsen. 
Han mente, at det ville med-
føre alt for meget unødig 
snak og diskussion. Tidsspil-
de, rent ud sagt.

Det lykkedes ham til sin 
død at holde kvinder ude af 
bestyrelsen.

Humøret på halv
Tage Simonsen døde af hjer-
testop efter et par ugers ind-
læggelse på Aalborg Syge-
hus, hvor han umiddelbart 
inden jul fik sat nye blodårer 

i bentøjet og tillige foretaget 
en ballonudvidelse.

Han blev 66 år.
Så sent som onsdag i sidste 

uge var nogle af vennerne 
fra Fjordbyen på besøg, og 
da var han ved godt mod.

Både flaget og humøret er 
på halv i Fjordbyen. For 
hvem skal nu gruse vejene, 
rydde sne og hente brænde 
med traileren til dem, der 
ikke selv har bil?

Foruden alt det andet, 
borgmesteren ordnede og 
sørgede for.

Fjordbyen har de senere år 
været i stadig forandring. De 
gamle sildekassehuse er ef-
terhånden erstattet af mere 
bekvemmelige boliger. Og 
Tage Simonsen var manden, 
der formåede at forene ny og 
gammel kultur i nogenlunde 
fordragelighed.

Som en lille pige sagde, da 
hun hørte, at Tage Simonsen 
var død: ”Hvem skal nu lave 
snobrød sankthansaften”?

Tage Simonsen efterlader 
en datter og to søskende. 
Desuden overleves han af sin 
far.

66 år blev tage 
Simonsen, Fjord-
byens uofficielle 
borgmester.


