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Udsigt over Aalborg 
og Nørresundby 1830

Af 
Inger KIrstIne 
BlAdt

Med støtte fra Kulturstyrelsens pulje til løbende formål er det 
lykkedes Nordjyllands Historiske Museum at erhverve et char-
merende oliemaleri, der ikke før er blevet udstillet for publikum. 

Motivet er udsigten over Aalborg og Nørresundby set fra 
Skansebakken en dejlig sommerdag i 1830. Maleriet er fra 
Aalborgs relative stilstandsperiode mellem tabet af Norge og 
dermed Norgeshandelen i 1814 samt den opblomstring, der 
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kom med industrialiseringen i 1870erne. Forrest i billedet ses 
mænd og kvinder i færd med høstarbejdet. Brændevin og øl er 
lige ved hånden. Længere nede ligger Nørresundbys huse og 
haver med færgebroen til Aalborg som et naturligt midtpunkt, 
med Nørresundby Kirke liggende til højre. Bemærk de mange 
stråtækte bindingsværksgårde. Fjorden er fyldt med et hav af 
småbåde og skibe, selv et saluterende flådefartøj er kommet 
med på billedet! 

På den anden side af fjorden ligger Aalborg med de røde 
tegltage. Mange af bygningerne findes stadigvæk - Aalborghus 
Slot, Vor Frue Kirke og Budolfi Kirke, Jens Bangs Stenhus. 
Østerå og Vesterå ses som de vandløb, de var engang. Helt ude 
i horisonten, på bakkerne syd for Aalborg, knejser Mariendals 
Mølle under den høje blå sommerhimmel med spredte skyer. 

Ole Magnus Rasch, der er kunstneren bag maleriet, blev 
født i Århus i 1783. Han malede både på porcelæn og glas, men 
mestrede også oliemaleriet, som på maleriet her. Ole Magnus 
Rasch giftede sig med Christiane Møller, datter af en værtshus-
holder i Aalborg, og i 1822 flyttede de ind på en lille landbrugs-
ejendom i Lindholm med deres 5 ældste børn. I Lindholm kom 
endnu to døtre til. Hustruen Christiane døde i 1848, og Ole 
Magnus Rasch selv i 1862. Familien levede under trange kår, 
og i mange år måtte Rasch dyrke jorden ved siden af sit erhverv 
som portrætmaler. Gården kaldes i dag Raschgården, og er en 
del af Sundbysamlingerne.

Langt de fleste af fleste af Raschs billeder er portrætmalerier, 
udført på glas med en teknik, så farven lå bag ved glasset. En 
glasplade blev overtrukket med en fond i sort eller sortgrå gou-
ache. Heri prikkede og skrabede han motivet. Efter en diskret 
farvelægning smeltedes et tyndt lag bivoks over bemalingen - en 
efterligning af miniaturemaleri på elfenben. De fleste kunder 
havde han i Aalborg og Nørresundby, derudover mange i År-
hus, men også helt ovre i København har han udøvet sin kunst.
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Rasch har kun malet få oliemalerier på lærred. Af dem er det 
største det, der nu kan ses på Aalborg Historiske Museum. Vi 
kender ikke omstændighederne omkring maleriets tilblivelse, 
men det er uden tvivl lavet på bestilling, måske af en af Aalborg 
eller Nørresundbys velhavere.

Maleriet har indtil nu været i privat eje, men kommer i 
fremtiden til at udfylde en central plads i museets samlinger. 
Det er med sine mange detaljer en kilde til ny viden for histo-
risk interesserede, idet man kan se nogle detaljer af bygninger, 
naturforhold og anlæg, som der ellers ikke er gengivelser af. 
Samtidig er det et dejligt humørfyldt billede, som man kan 
blive ved med at finde nye detaljer på.

Nordjyllands Historiske Museum har en stor samling ma-
lerier, tegninger og tryk fra 1800-tallet. De fleste viser motiver 
fra Aalborg, eller et blik ud over Aalborg fra syd, kun ganske få 
viser udsigten fra Nørresundby. Af disse er der ingen, der er så 
gamle og deltaljerede som det, vi nu kan udstille. 
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Valfartsmål i Europa, der med nogenlunde sikkerhed er repræsenteret 
ved pilgrimsmærker i Aalborg. Hertil kan føjes en række ubestemte 
mærker, der måske kan repræsentere steder som Gl. Ry, Randers, 
Aalborg, Mariager, Sankt Olof, Lucca og Amiens.


