Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

Gildeposten
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oktober 2019

72. årgang

Udlejning af gildeborgen.
Gildeborgen kan lejes af gildebrødre til brug ved private
arrangementer.
Reservation sker ved henvendelse til dit gildes kansler.
Pris for leje:
1 dag eller lørdag/søndag: 1.000 kr.
Formiddag, eftermiddag, aften: 500 kr.
Få nærmere information på Stadsgildets hjemmeside
www.sct-georg-aalborg.dk/ under menupunktet Gildeliv
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Søndag den 3. november går vi for verdens flygtninge.
I år samler vi ind til at give mennesker på flugt, tag over hovedet. For alle mennesker har
brug for et hjem. Om det består af mursten, plastik, ler, blik eller bambus. Om det er et
hus, hytte, skur eller telt. Alle mennesker har
brug for et hjem for at overleve. Og alle
mennesker har brug for et sted der er deres,
et sted hvor de hører til.
Det gælder i verdens største flygtningelejr i
Bangladesh, hvor næsten en million
mennesker lige nu er stuvet sammen under
usle forhold. Det gælder i Yemen, hvor sulten
truer 10 millioner mennesker på livet. Og det
gælder for millioner af Syrere. Der fortsat er tvunget på flugt fra krigens ødelæggelser i
enten deres eget land eller til et af nabolandene.
Alt, det kræver, for at hjælpe i verdens værste brændpunkter, er få timer af din søndag,
den 3. november. Tag over hovedet til en familie på 5, koster 268 kr.
Vi er stolte over at være tovholdere, på et projekt der involverer de fleste af gilderne i
Aalborg.
Da vi i år var i år, var i bekneb for distriktskoordinatorer i hhv- Nibe, Gistrup, og Storvorde,
fik vi straks positivt tilsagn fra 5, 8, og 10. gilde.
Og i Gildeborgen hvor vi koordinerer 4 distrikter, samt optæller og registrere for yderligere
5 distrikter, har vi en trofast stab af gildebrødre, der år efter år møder op, til de mange
opgaver der er med registrering af indsamlere, optælling, bogføring, cafe- arbejde og
meget andet.
Den Good Turn som Aalborgs gildebrødre her udfører, har for de seneste 12 til 15 år givet
omkring 5 mill. kroner til flygtninge i verdens brændpunkter.
Det må vi alle godt være stolte af.
Der er også mulighed for at støtte projektet, uden at skulle gå en rute.
I år inviterer vi på cafe i gildeborgen, hvor man for min. 30 kr får serveret cacao og
æbleskiver og beløbet går ubeskåret i indsamlingsbøssen. Så kom bare, og få en hyggelig
snak med de travle gildebrødre, og med de glade indsamlere der kommer tilbage fra ruten.
I er velkomne fra kl. 1400.
Vi håber at rigtig mange vil gå for verdens flygtninge den 3. november.
Betty og Verner Kjærsgaard
Kommunekoordinatorer for Dansk Flygtningehjælp
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Aalborg Distriktsgilde
afholder
Distriktsgildehal
med indsættelse af
Eva Lykke Madsen
som distriktsgildekansler
fredag d. 8. november 2019 kl. 19.00
i
Hasseris Kirkes Krypt
Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg
NB! Ændret dato og sted.
Tilmelding til både distriktsgildehal og
den efterfølgende sammenkomst til
SGK Lis Andersen
tlf. 40 86 24 46
e-mail: lunen1945@gmail.com
Senest onsdag d. 30. oktober 2019
Menu kr. 100,Drikkevarer til rimelige priser.
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Richardt Kuno Wilhelm Raetzel in memoriam
Richardt Kuno Wilhelm Raetzel var født torsdag den 13. august 1908 og døbt i Budolfi
Kirke onsdag den 24. februar 1909. Han var søn af bandagist Wilhelm Johan Axel Raetzel
(1879-1932) og Estrid Cathrine Alvilda Sørensen (1883-****). Han blev lørdag den 7.
oktober 1944 snigmyrdet af tyske håndlangere udfor Rosenlundsgade 2 i Aalborg.
Barndom, skolegang, lægestudie og giftermål
Hans far bandagist Wilhelm Johan Axel Raetzel drev med dygtig bistand af sin hustru sin
fars virksomhed videre i ejendommen Østerågade 3. Hjemmet var Algade 49, hvor
Richardt tilbragte sine første barndomsår. Da hans far i begyndelse af 1920-erne
erhvervede ejendommen Sankelmarksgade 14 flyttede familien hertil, Hjemmet var altid
åbent for de jævnaldrende kammerater fra skolen og fra spejdertroppen. Hans søster
Esther var ham livet igennem en kær kammerat og afholdt storesøster.
Syv år gammel startede Richardt sin skolegang på Klostermarkskolen, som var
”forberedelsesskole” til Aalborg Katedralskole. Blandt hans klassekammerater var Svend
Erik Wisse og Svenn Egon Merts Nielsen, som blev hans venner gennem hele livet. Begge
blev senere jurister. Svenn Egon boede i samme gade som Richardt, hvilket naturligt
medførte, at de to drenge ikke blot fulgtes ad til skole, men også fandt sammen i fritiden spejderarbejdet.
I 1920 blev de alle tre optaget i mellemskolen på Aalborg Katedralskole. Ved
eksamensprøven i sommeren 1924 rykkede han uden besvær op i gymnasiet, hvor han
valgte den matematiske - naturvidenskabelige retning som forberedelse til hans senere
lægestudium. De fik alle tre deres studentereksamen fra Aalborg Katedralskolen i 1927.
Richardt havde ikke blot en god forstand, han havde også et velafbalanceret sind. Vel
levede han med i alt, hvad der foregik omkring ham, og han havde også sine meget
udtalte sympatier og antipatier, men han lod aldrig følelserne løbe af med sig. Til en hver
tid var han rolig og velovervejet. Han kunne dog være bidende sarkastisk, når han fandt, at
en eller anden trængte til at ”skæres ned” og sættes på plads. Richardt mistede aldrig sit
smittende gode humør, som senere i hans lægegerning skulle vise sig at være et
værdifuldt aktiv til stadig opmuntring for hans patienter. ”Hold dig munter” var hans
sædvanlige afskedshilsen. Selv behøvede han ingen formaning i så henseende. Richardts
smittende humør og sans for organisation gjorde ham i gymnasietiden på Katedralskolen
til et selvskrevent medlem af elevforeningen ”YDUN”s bestyrelse. I 3. gymnasieklasse
(1926-1927) blev han formand og indlagde sig hæder blandt andet for en veltilrettelagt og
fornøjelig julefest med deltagelse af lærerkollegiet.
Tilfældet ville, at Richardts første bopæl som studerende ved Københavns Universitet
bogstavelig talt var dør om dør med vennen og spejderkammeraten fra Aalborg Alf
Schiöttz-Christensen, (1909-1981) der var student fra Aalborg Katedralskole i 1926, og var
trykkerlærling på ”Gutenberghus”. Snart var de to sammen stærkt engageret i
spejderarbejdet i København. Først som rovere i 6. Vesterbro Trop, snart som ledere i 5.
Vesterbro Trop, som Richardt holdt liv i lige til han i 1935 tog sin medicinske embedseksamen.
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I begyndelsen af 1928 flyttede de to spejderkammerater fra bopælen i Vendersgade til
den engelske ambassadørs residens i Bredgade 25 på hjørnet af Sankt Annæ Plads. Her
var 1. salen i bagbygningen, som var chaufførbolig, blevet ledig. Her levede de to
aalborgensere så et herligt studenterliv i ”Kavalerfløjen”, som kammeraterne så romantisk
havde døbt bagbygningen. Her var altid åbent hus, og her pløjede Richardt sig gennem
sine medicinske lærebøger. Han var aldrig alene, for i hjørnet af hans værelse stod
”Smith”, et skelet hans far havde givet ham, da han i eftersommeren 1927 drog til
København for at studere. ”Smith” var en særlig attraktion, når ikke tidligere besøgende
gjorde ”Smith”s bekendtskab. At ”Smith”s tilstedeværelse desuden opnåede at skræmme
livet af de stuepiger, der i årenes løb gjorde rent på værelset, behøver næppe at tilføjes.
I 1935 fik Richardt sin medicinske embedseksamen og umiddelbart efter sommerferien
startede han som turnuskandidat på Aalborg Kommunehospital. Denne turnus varede til
udgangen af august det følgende år. Efter ni års fravær fra sin fødeby følte han sig godt
tilpas, og hvad der måske var lige så vigtigt var, at han havde en ældre kollega,
kommunehospitalets daværende overkirurg, overlæge Harald Møller, som hjalp ham til en
stilling som kandidat på kirurgisk afdeling fra september 1936 til efteråret 1938.
Torsdag den 27. maj 1937 blev Richardt gift i Budolfi Kirke med frøken Elly Busch
Knudsen, ”Modehuset”. Hun var født den 27. december 1910 i Vinderup, Sahl Sogn som
datter af købmand Knud Knudsen, Boulevarden 45, Aalborg og Frederikke Kirstine Busch.
Deres hjem blev en beskeden reservelægebolig på kommunehospitalet, hvor der altid var
åbent hus, og hvor vennerne altid kunne være sikre på at blive bragt i godt humør.
Torsdag den 22. april 1940 fik Richardt og Elly en datter Jette Elisabeth Raetzel. Hun blev
døbt i Budolfi Kirke søndag den 11. august 1940.
Værnepligten og lægegerning
Værnepligten i 1930-erne var ikke noget, der krævede lang tjenestetid, når man, som
Richardt var lægestuderende. Han kunne klare sig med en yderst kort tid som rekrut for
derefter som færdiguddannet mediciner at rykke op i lægekorpset og få officersrang og
nøjes med en forholdsvis beskeden indsats i en kortere periode. Værnepligten – som han
aftjente i 1933 – tog han med strålende og smittende humør. Det var ikke let for en
ugidelig soldat at simulere syg for Richardt, til gengæld var den medicin han ordinerede
ikke altid ubehagelig. Der var andre og mere behagelige og velsmagende dråber i
samaritterkassen end hostesaft og Hoffmannsdråber.
Tirsdag den 1. november 1938 nedsatte Richardt sig som praktiserende læge i
Reberbane apotekets ejendom, Reberbansgade 25. I årene der fulgte, oparbejdede han
en overordentlig stor praksis. Hans beroligende væremåde og urokkelige ro gav
patienterne tillid. Hans besindighed og soliditet bjergtog patienterne i alle aldre og i alle
samfundslag. Han talte lige ubesværet og ligefrem til alle, og de betroende sig ugenert til
ham og forlod sig trygt på hans lægelige kendskab. Ind imellem dagens gerning fik han tid
til at skrive artikler, dels populære redegørelser til dagspressen, dels videnskabelige
iagttagelser til lægernes fagblade. Allerede som student havde han indledt et journalistisk
medarbejderskab ved ”Aalborg Stiftstidende”. Han holdt foredrag, ligesom han
samarbejdede med Røde Kors og gav undervisning i første hjælp til byens ungdomskorps

9

og andre interesserede. Da Danmark som følge af den tyske besættelse den 9. april 1940
blev inddraget i anden verdenskrig, og der pludselig blev travlt med at organisere et
civilforsvar, fandt han det som en selvfølge at have et job som sanitetslæge. Han blev
udnævnt til stedfortræder for sanitetschefen for Aalborg Luftbeskyttelsesområde. I 1944 fik
han desuden overdraget hvervet som læge for politikasernen.
Mellem hans mange gøremål var der også tid til med Elly at tage på ferie i egen bil til
bl.a. Harzen og saksiske Schweiz. I dag national park, oprettet i 1956.
Spejdertiden
En af Richardts største interesser, som fulgte ham livet igennem, var spejdersporten. I
april 1919 blev han sammen med en del af sine klassekammerater – blandt dem Svend
Erik Wisse og Svenn Egon Merts Nielsen – medlem af 2. Aalborg Trop under Det Danske
Spejderkorps, Aalborg Kolonne. Med sin stærke fysik virkede han, skønt kun elleve år
gammel, som en 14-15-årig. Snart viste det sig. at var kroppen end stor, så var han alt
andet end klodset og tung. Ved de årlige forårsturneringer, under Nørrejysk Division, fx
Matabelekrigene i 1920 og 1923 gav Richardts indsats ofte laurbær til den Aalborg Trop,
han repræsenterede. Duelighedstegnene på spejderblusen voksede hurtigt i antal, hvilket
hans spejderstamblad viser. Af sine mange duelighedstegn var Richardt særlig glad for sit
samarittermærke. Årsagen hertil har højst sandsynligt været de mange ”spændende”
lægeinstrumenter i forældrenes bandagist-forretning, som i en tidlig alder gav ham
interessen for lægegerningen og medvirkede til at gøre ham til en interesseret deltager i
spejderkolonnens førstehjælpskurser. Få år efter at han var blevet spejder, havde han
allerede Første-Klasses prøven og var avanceret til patruljefører i
4. Aalborg Trop, der blev oprettet i de år.
Den store spejderbegivenhed i Danmark i 1924 var den
internationale jamboree på Ermelundssletten nord for København.
Et utal af nationer havde sendt repræsentanter til det store
stævne. Også Richardt deltog sammen med andre repræsentanter
fra Nørrejyske Division. Ved at deltage i stævnet fik Richardt
mange bekendtskaber med såvel indenlandske som udenlandske
spejdere. For Richardts vedkommende udviklede bekendtskabet
med spejdere fra 5. Greenwich Trop i London sig til et årelangt
venskab. Richardt var derfor en selvskreven deltager på det 80
mand store hold fra jyske spejderafdelinger, som året efter rejste
på en to ugers tourné i England. Sommeren efter (1926) var han på ny i England som
spejder. Sammen med en kammerat fra Jens Bangs Trop (oprettet i 1923 ved en
sammenslutning af 1. og 4. Aalborg Trop) deltog han i Greenwich spejdernes sommerlejr
i Bogner på den engelske kanalkyst.
I april 1927, 19 år gammel, tog han førertræningskurset ”The Wood Badge” 1.
og 2. del. Det omhandlende materiale befinder sig i Aalborg-gildernes varetægt.
Richardt overtog søndag den 1. februar 1942 posten som divisionschef for Nørrejyske
Division efter vennen og spejderkammeraten Alf Schiöttz-Christensen. Richardt skriver i
divisionens førerblad for februar 1942 blandt andet følgende: ”Den 1. februar trak Alf
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Schiöttz-Christensen sig tilbage som Divisionschef, idet han ikke kunde afse Tid til
Arbejdet mere. Der er ikke uden Vemod, at vi ser Alf gaa, idet Divisionen – trods Tiderne –
har haft en glimrende Fremgang under Alfs Førerskab og nu staar større end nogensinde
før. Vi takker Alf for den Tid han virkede som Divisionschef”. Richardt kom til at virke som
divisionschef i lidt over 2 år. Ved Nørrejyske Divisions turnering i Rold Skov søndag den 6.
august 1944 modtog Richardt i anledning af sine 25 år i spejderbevægelsens tjeneste (14.
maj 1944) af kolonnechef Brahe Petersen en totempæl skåret af billedskærer Ingvard
Blanck, Aalborg. I totempælen er indlagt en smuk pergamentadresse med navnene på de
28. spejdertroppe og 2 kolonner, der var i den daværende Nørrejyske Division.
Totempælen befinder sig i dag i laugsstuen i Aalborg-gildernes Hus, Gildeborgen.
Søndag den 20. juni 1943 får Aalborg Spejderne eget hus i Kong Hans Gade 1,
benævnt Spejderborgen. Det blev dog kun kortvarigt, da den torsdag den 14. september
1944 blev schalburgteret som hævn på, at den aalborgensiske modstandsbevægelse
havde saboteret en række automobilværksteder, der samarbejdede med besættelsesmagten. Spejderborgen blev genindviet på årsdagen for befrielsen søndag den 5. maj
1946.

Gildetiden
Gamle spejdere i Aalborg havde i juni 1935 oprettet en afdeling af Sct: Georgs Gilder i
Danmark. Det var en selvfølge for ham, da han kom tilbage til Aalborg efter sin studietid i
København, straks at indmelde sig i Aalborg-gildet. Han blev optaget torsdag den 12.
januar 1939 af GM H. O. Utoft Hansen (SOLAF), GK Ove Skipper, GS Willy Frandsen. I
tiden der fulgte fik han flere lederopgaver. I 1941-1942 var han som gildekansler GM
SOLAFs højre hånd.
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Programmet for en ”kildefest” var alsidig.
I 1942 så det således ud:

Richardt Raetzel med sit causeri

Da Aalborg-gildet i maj 1941 holdt sin første store velgørenhedsfest i restaurant ”Kilden”
fik han overdraget det utaknemmelig hverv at holde sammen på den brogede
underholdning og at præsentere det hele i et vittigt causeri – hvilket han gjorde på
strålende vis. Denne og senere kildefesters indtægter gav mulighed for, at Aalborg-gildet
kunne sende ubemidlede aalborgensiske piger og drenge på en uges sommerferie, først
ved Storedamsmølle og Ullits og fra 1942 til Madumsøhus.
:
Mordet
År for år voksede kredsen af Richardt og Ellys venner og bekendte. Hurtigt var han blevet
en kendt og afholdt person i Aalborg, og han var en sikker forgrundsfigur, hvor der skulle
tages fat i den gode sags tjeneste. Kernedansk var han til det inderste, og der igennem var
hans indstilling overfor besættelsesmagten tydeligt bestemt. Han var i alle forhold i
opposition til besættelsesmagten og dens danske håndlangere, og han lagde aldrig skjul
på sin indstilling. Dette - hans popularitet og antityske indstilling - er uden al tvivl blevet
bemærket af tyskerne og deres danske håndlangere og medløbere. Richardts navn kom
på listen over dem, der skulle undgælde, når tyskerne krævede gengældelse for en
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likvideret stikker. Richardt havde ved flere lejligheder spøgende sagt til sine venner,
hvorledes han ville kaste et brev peber i øjnene på en eventuel voldsmand, men aldrig
følte han sig på noget tidspunkt truet eller foranlediget til at bære våben. Så sent som en
halv snes dage, førend han mødte sin skæbne, afslog han med en kvik replik en
kammerats forslag om, som han selv sagde, ”at have en pistol i lommen”. ”Mig er der
ingen fare for”.
Lørdag den 7. oktober 1944 havde Richardt og Elly besøg af nogle gamle spejderkammerater - to gildebrødre med koner - som på grund af den netop indførte spærretid
brød op kort før kl. 21.00 og begav sig til en ventende taxa for at køre hjem. Aftenen havde
som altid formet sig på munter og hyggelig vis, og samtalen havde blandt andet drejet sig
om modstandsbevægelsens likvidering af den berygtede Aalborg stikker kørelærer Ernst
Laurits Mikkelsen – kaldet stikker Mikkelsen. Tidligere på aftenen var Richardt blevet
ringet op af en patient, hvor det tilsyneladende drejede sig om et rutinemæssigt
sygebesøg, som han ville ordne lidt senere. Da gæsterne var taget af sted, stillede han ind
på den engelske radio for at høre sidste nyt, førend han tog ud til patienten. Umiddelbart
efter starten fra lægeboligen i Reberbansgade blev gæsternes taxa standset. Et regulært
”hold up” blev foretaget af en bande på 5-6 dansktalende civilpersoner. Efter undersøgelse
af passagerernes legitimationskort lød ordren ”fortsæt”. Selskabet bad chaufføren om at
køre til den nærmeste telefon, men forgæves, det var ikke muligt at komme ind til nogen
telefon på dette tidspunkt. Det ene par kørte til deres hjem, mens det andet par opsøgte
den adresse i Svendsgade, som Richardt havde opgivet at skulle til. Adressen viste sig at
være falsk. En opringning til Richardts bopæl for at forhindre ham i at gå ud var forgæves.
Der var kun passeret ca. 5-10 minutter. En time senere fik vennerne den chokerende
meddelelse om, at ukendte gerningsmænd havde dræbt Richardt med revolverskud på
hjørnet af Rosenlundsgade og Aagade, hvor stikkeren Mikkelsen tidligere på ugen var
blevet likvideret af modstandsbevægelsen. Skæbnen ville, at det var umiddelbart ved
Richardts tidligere barndomshjem i Aagade 19. Der havde ikke været øjenvidner til drabet.
Folk i kvarteret hørte skud, og da de så ud af vinduet, bemærkede de nogle mænd med
lygter, som fjernede sig på cykel. En ung mand, en spejder for øvrigt, der kort efter
passerede gaden, fandt Richardt Raetzel liggende på fortovet. Ved siden af ham lå hans
hat og taske med instrumenter. Han var ramt af tre revolverskud i højre side af hovedet
omkring øret. Meddelelsen om den bestialske ugerning stod at læse i Aalborgs aviser
søndag morgen.
Den aalborgensiske befolkning var lamslået. En patient udtrykte den almindelige
stemning i et læserbrev i avisen næste dag. Han skrev: ”Det blev en sorgens søndag i
mange Aalborg-hjem, da Aalborg Stiftstidende naaede frem med sit forfærdelige budskab:
Dr. Richardt Raetzel død, faldet for morderhaand, bortført og skudt”.
Drabet var tydeligvis en gengældelsesaktion, som havde til formål at skræmme
befolkningen, men den skulle utvivlsomt også bruges til at lokke den underjordiske
frihedshær op fra undergrunden. Det illegale blad ”Frit Danmark” skrev herom blandt
andet: ”Vi ved, at der er kræfter i gang for at lokke aalborgenserne ud i en strejke på
torsdag, naar læge Raetzel skal begraves. Men vi ved ogsaa, at ingen lader sig lokke af
provokatørerne. Begravelsen skal foregaa i ro og værdighed”.
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Det Danske Spejderkorps, hvor Richardt havde virket i 25 år hædrede ham umiddelbart
efter hans død med korpsets fortjenstkors, som sammen med hans øvrige
udmærkelsestegn lå på en lille pude ovenpå ”Spejderborgens” Dannebrog, i hvilket kisten
var svøbt i Budolfi Kirke. Begravelsen blev på en gang en enestående hyldest til et fint
menneske og en manifestation på dansk sammenhold over for besættelsesmagten. Fra
tidlig morgen flagedes der på halv stang over hele byen. Efter at kisten i
formiddagstimerne var henstillet i Budolfi Kirke, gik en stadig strøm af aalborgensere til
kirken for et øjeblik at dvæle ved kisten. Ved begravelseshøjtideligheden om
eftermiddagen var kirken fyldt til sidste plads. De tilstedeværende bemærkede sig
sognepræst og stiftsprovst 1933-1951 Peter Frederik Horstmanns (1881-1955) ord:
”Danske mænd og kvinder sørger ved læge Raetzels død, Hans navn vil ikke blive glemt.
Det vil mindes paany, når vort fædreland ikke mere staa i vaade …” Otte spejderførere fra
Aalborg Kolonne stod æresvagt ved kisten og bar kisten ud til rustvognen.

Desuden var en snes faner fra byens spejderkorps, Sct. Georgs Gildet, Aalborg
Kolonnes samt Nørrejyske Divisions grønne standere, mødt frem. Da kisten førtes ud af
kirken for på en rustvogn at blive kørt til kapellet på Almen Kirkegård, var Budolfi Plads og
de tilstødende gader et bølgende menneskehav. Fortovet og kørebanen på sørgetogets
rute var besat af en tusindtallig menneskeskare, der havde ønsket at vise den afholdte
læge den sidste ære, hovederne blottedes, og al trafik standsede. Ulveunger og spejdere
stod æresvagt langs hele ruten fra kirken til Almen Kirkegård. Det var aalborgensernes
værdige, tavse og smukke hilsen til en god og anset medborger.
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I forbindelse med Richardts død skrev hans gode ven Svenn Egon Merts Nielsen
følgende mindeord: ”Lige fra
den første skoledag satte
Richardt paa en maade sit
præg paa klassen. Han var
dengang meget stor af sin
alder,
saa
stor,
at
Katedralskolens 4. mellem,
der foretog eksekutionen
med at døbe ”sutterne”
klogelig holdt sig fra ham.
Naar hertil kom et – selv i
forhold til størrelsen –
usædvanligt fond af kræfter,
vil man forstaa, at han
havde alle betingelser for at blive en ”førerskikkelse”. Grunden til, at han alligevel ikke blev
det, var sikkert i nogen grad hans fredsommelighed. Richardt sloges sjældent (og der var
ingen af hans jævnaldrende, der turde udfordre ham), men han skaffede sig ved sit altid
straalende humør og sin lyse optimisme venner overalt. Jeg mindes ikke en eneste
kammerat, der ikke kunne lide ham. Hans gode begavelse placerede ham – uden
overdreven flid – blandt de første i klassen og gav ham mulighed for at dyrke mange
interesser ved siden af skolegangen …”
Ligeledes i forbindelse med hans død skrev nogle studiekammerater i ”Ugeskrift for
Læger”: Bedst kendte vi Raetzel fra studentertiden. Han var en uforlignelig kammerat,
vittig og altid fuld af geniale og morsomme indfald. Man kedede sig aldrig i hans selskab.
”Hans dynamiske, straalende humør virkede smittende …”
Allerede i maj 1945 blev drabet opklaret. To danske håndlangere, Henning Emil
Brøndum (1916-1947) med dæknavnet ”Snaps og Harald Jensen” og Ib Nedermark
Hansen (1916-1947) med dæknavnet ”Jens Jensen” oplyste, at de som drenge havde
været spejdere, og af det tyske sikkerhedspoliti i Danmark havde fået ordre til at tage til
Aalborg sammen med to tyskere, der optrådte under dæknavnene Walther og Peter.
Deres opgave var at udligne de likvideringer, som den danske modstandsbevægelse
havde foretaget i Aalborg. Det tyske politis folk på ”Højskolehjemmet” på Boulevarden i
Aalborg, gav dem en liste med navnene på egnede ofre. Et af disse navne var læge
Richardt Raetzel, men hvorfor det skulle være ham, husker de ikke bagefter. Ved
retsprocessen i sommeren 1949 oplyste de anklagede, at man overfor læge Raetzel hin
oktoberaften havde givet det udseende af, at det drejede sig om at yde hjælp til en såret
dansk frihedskæmper. Richardt var til det sidste i den tro, at det var folk fra
modstandsbevægelsen, han fulgtes med. De to danskere gik foran med Richardt, medens
tyskerne holdt sig i bagved. På hjørnet af Rosenlundsgade og Aagade trak Ib Nedermark
Hansen sig tilbage og gav tyskeren Walther et praj, hvorefter denne skød den intetanende
Richardt gennem nakken. Han var død med det samme.
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Mindefonden
Umiddelbart efter meddelelsen om drabet var bekendtgjort, udkastede en spejdermor den
tanke, at man kunne lade Richardt Raetzels navn leve videre ved at oprette en hjælpefond
til fordel for spejderarbejdet i den division, han havde været chef for ved sin død. Gennem
de aalborgensiske aviser udsendtes en opfordring til alle, som havde tænkt sig at sende
en blomsterhilsen, om i stedet at indbetale et beløb på ”giro 62.000, Richardt Raetzels
Fond”. Elly Raetzel gav den smukke tanke sin fulde opbakning, idet hun udtrykte, at denne
tanke ville være helt i overensstemmelse med hendes mands ønske og indstilling. At der
desuagtet ville ligge et væld af blomster omkring kisten, var ingen i tvivl om. Tilslutningen
blev aldeles overvældende. Op imod 13.000 kroner blev indbetalt i små og store beløb til
fonden, som siden 1945 hvert år på Richardts dødsdag den 7. oktober har udbetalt
renterne af sin kapital til støtte for spejderarbejdet indenfor Nørrejyske Division. Den
omtalte spejdermor er senere blevet kendt som Thora Schiöttz-Christensen.
Den første bestyrelse for fonden bestod blandt andre af Elly Raetzel, som formand og
Richardts gode ven og spejderkammerat Alf Schiöttz-Christensen som kasserer.
I forbindelse med Richardts 50 år fødselsdag den 13. august 1958 tager Tage
Severinsen og 5. Sct. Georgs Gilde i Aalborg initiativet til opsætning af en mindeplade i
bronze udfor Rosenlundsgade 2, hvor Richardt blev dræbt den 7. oktober 1944. I
forbindelse med afsløringen af mindepladen deltog Tage Severinsen, Allan Videbæk
Nielsen, Jens Hvass, Poul Bergh, Alf Schiöttz-Christensen, William Kall, Erik B. Pflug og
Charles Petersen. Elly Raetzel foretog afsløringen og datteren Jette Raetzel lagde en
buket blomster foran på fortovet.
Lørdag den 13. august 1983 var der en mindehøjtidelighed i Gildeborgen i
anledning af Richardts 75 års fødselsdag. Elly Raetzel skænkede 10.000 kroner og
Richardts søster Esther Raetzel skænkede 5.000 kroner til udvidelse af fondens midler.
Fra enkelt personer og fra Aalborg-gilderne var der yderligere bidrag på i alt 17.000
kroner, således at fondens midler blev hævet med i alt 32.000 kroner. Elly Raetzel uddelte
en række donationer til spejderne, som blev modtaget af chefen for Limfjords Divisionen
ingeniør Mogens Bo Knudsen, der er mindefondens kasserer. På Elly Raetzels opfordring
indtrådte Erik B. Pflug (1922-2010) i mindefondens bestyrelse.

I
forbindelse
med
mindehøjtideligheden var der i
Gildeborgen en udstilling, som fortalte
om
Richardts
liv.
Den
blev
præsenteret af Erik B. Pflug.
Endvidere blev vist gildebror Jess
Jessens film fra Richardt Raetzels
begravelse i 1944.
Efter ønske fra Elly
Raetzel blev fonden overdraget i Sct.
Georgs Gilderne i Aalborgs varetægt.
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Fondsbestyrelsen blev herefter Elly Raetzel, formand, Erik B. Pflug som sekretær samt
repræsentant for Sct. Georgs Gilderne i Aalborg og Mogens Bo Knudsen som kasserer og
repræsentant for det aktive spejderarbejde.
Lørdag den 8. oktober 1994 – i anledning af 50 året efter Richardt død - blev der tillige
afholdt en mindehøjtidelighed i Gildeborgen med en udstilling af træk fra Richardts liv og
virke som spejder og gildebror samt omtale af mordet og mindefonden. Her bød SGM
Palle Bjørnstrup som vært velkommen til de fremmødte, og Erik B. Pflug fortalte igen om,
Richardts betydning som læge, spejderchef og gildebror. Som formand for mindefonden
foretog Elly Raetzel uddelingen af donationer til spejdere i det Nordjyske område. Inden
højtideligheden i Gildeborgen havde datteren Jette Raetzel, nu gift Breaa, lagt blomster på
sin fars grav på Almen Kirkegård og ophængt en krans ved mindepladen i
Rosenlundsgade 2.
Ved Elly Raetzels død onsdag den 6. november 2002 indtrådte datteren Jette Raetzel
Breaa i bestyrelsen, og i 2013 udtrådte hun til fordel for sin datter Merete Raetzel Pilgaard
Breaa.
Fonden bestyres i dag af formand Kaj Palsgaard Andersen, Mogens Bo Knudsen, og
Merete Raetzel Pilgaard Breaa.
Mindefonden råder i dag over en kapital på 285.000 kroner og har igennem de
forløbne 74 år udbetalt 304.775 kroner til hjælp til spejderarbejdet i det nordjyske område.
Mindet om Richardt Raetzel lever endnu blandt andet på grund af mindefondens årlige
uddelinger og dermed beretningen om en afholdt divisionschef, som gives videre fra
spejdergeneration til spejdergeneration.
Endvidere erindrer det os om en mand, som en ven i København ved Raetzels død
karakteriserede som ”lægen med de blide hænder, lægen med det stille smil, …. han, der
altid ville hjælpe for at frelse andres liv”.
Følgende digt står i forordet i mindeskriftet ”46 navne” – dem hvis navne er knyttet til 4.
maj kollegiet i Aalborg.
Lad det aldrig gaa af sinde,
at hos alle inderst inde
lever evigt der et minde
om de mænd, der har givet
fremtid – for de gav os livet.
Ære være Richardt Raetzels minde.
Jørgen Orlien, 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg
De historiske Samlinger – Gildeborgen – Aalborg
Kilde: De historiske Samlingers arkiv
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Billeder fra svampeturen i Hammer Bakker den 9. september

Billeder fra 1. og 9. gildes Høstmarked den 7. september.
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Nyt fra gilderne

6. Gilde
Tirsdag d. 3. september 2019 var 6. Gilde på et meget interessant besøg i "Frimurer logen
Cimbria" i Aalborg.
Blev modtaget kl. 19 i den smukke gamle ca. 2600 m2 store bygning beliggende i
Saxogade 15.
Vi, fra 6. Gilde, 21 gildesøstre og brødre, samt 2 gæster, nød forfriskende drikke ved et flot
pyntet langbord i Taffelsalen og efter velkomsttale fra Hans Buus, sang vi "Blæsten går
frisk over Limfjordens vande"
Ordførende mester Uffe Niebuhr overtog derefter ordet og berettede om mange
interessante ting fra Frimureriet, dets historie og forskellige ritualer samt grade
inddelinger.
I 1856 fandtes der i Aalborg 7 Frimurer. Byen havde dengang ingen loge bygning men
måtte sejle til nærmeste loge som lå i Helsingør. Senere havde man Ordenshus i
Slotsgade , derefter Boulevarden for til sidst i 1930 at købe Frederik Obels tidligere villa i
Saxogade.
I 1931 indviede frimurerne "Cimbria " som efter en større tilbygning kom til at rumme en
hel del loge sale.
Efter dejligt smørrebrød i Taffelsalen, hvor væggene var dekoreret med medlemmernes
skjolde kantet med farver fra de forskellige grader, begav vi os på en fin rundvisning som
gav os et godt indtryk af bygningen.
På reposen til 1. sal beundrede vi et stort smukt religiøst maleri af H.A. Brendekilde.
Vi bevægede os på 1. sal gennem Kongeværelset med mange fine buster, til
musikværelset med flygel og orgel , videre til 1. Grads loge sal, som også er damernes
Loge sal. En meget smuk loge med ca. 100 siddepladser i stilfulde blå nuancer. 2 pladser
til skatmester og ordførende mester samt 2 pladser ved indgangen til bevogtede brødre. 3
søjler i rummets midte symboliserede Visdom, Styrke og Skønhed. Stilheden var intens og
med dæmpet lys, sagte musik samt stjernehilmlen foroven kunne man fornemme en ro og
fordybelse. Her er der tid til at kigge lidt ind i sig selv og væk fra det måske hårdt
krævende pulserende liv som vi omgås i dag. Livets indhold er vi selv tættest på og til at
være medbestemmende om.
I en loge sal tales der ikke om politik,religion og erhverv/ forretninger. Frimureriet hviler på
et kristent grundlag og man skal være døbt for at kunne optages. Endvidere skal man
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være fyldt 21 og have en blank straffeattest. Herre logen har 408 medlemmer og dame
logen har 50-60 medlemmer.
Optagelsen koster 2000kr, samt 725 kr. i kvartalet. Ritualernes uforanderlighed indebærer
også et beløb til kjole og hvidt ca. 4-5000 kr.
Optagelse sker med 2 faddere som sikrer en god start der hviler på ritualer baseret på
forståelse af hinanden, venlighed og ordentlighed samt det at arbejde med sig selv.
Inddelingen er i 10 klasser/grader svarende til 3 kuperinger med forskelligt indhold kaldet
Johannes, Andreas og Kapitlet.
En fin aften sluttede af med kaffe og kage i den del af huset som Frederik Obel boede og
hvor nu et lille fint museum også befinder sig.

6. Gilde – GILDETUR
Fra 11. til 12. september 2019 var
19 gildebrødre og 3 ægtefæller på
tur i Vendsyssel. Vi startede med
at
spise
”morgenmad”
ved
Skagens tilsandede kirke i dejligt
solskinsvejr. Herefter kørte vi til
GRENEN, hvor vi med Sandormen
kørte en tur til det nordligste, vi kan
komme i Danmark, nemlig der hvor
Vesterhavet og Kattegat mødes.
Nogle var energiske nok til at
spadsere langs stranden tilbage til
parkeringspladsen
–
godt
gennemblæste. Vores medbragte
frokost spiste vi i Skagens Museums have nogle i – havehuset - som tidligere havde været
brugt som atelier af Michael og Anna Ancher - og andre under parasoller i haven. Vi havde
løst kombibillet som gjaldt til Skagens Museum, Michael og Anna Anchers hus og
Drachmanns hus. For nogen var det en for stor mundfuld, så de nåede kun museet, men
heldigvis gælder billetten et helt år, så der er mulighed for at benytte den senere hen.
Vi skulle overnatte på Aalbæk gamle Kro. Her var der kaffe/the og kringle kl. 16.00.
Middagen var kl. 19.00, så der var også tid til en ”morfar”. Middagen var en tre-retters
menu, som blev indtaget i et særskilt lokale - pyramidesalen. Udvalget, der stod for
arrangementet, havde sørget for, at der blev sunget et par sange under middagen, og hver
enkelt gruppe var opfordret til at komme med underholdning. Af underholdning kan
nævnes: ”Gætte billeder af gruppens medlemmer, da de var børn, placere de nye
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regerings ministre i deres rette ministerium, løse en kryds og tværs opgave og endelig
gætte en sang. Klokken blev mange, inden vi gik i seng efter en dejlig dags mange indtryk.
Torsdag morgen drog vi efter morgenbuffeten til Sæbygård Herregård, hvor vi fik en guidet
tur – en oplevelse som vi varmt kan anbefale. Vi spiste frokost i en pavillon i Nellemanns
have i Sæby. Udvalget stod for frokosten, som bestod af lune fiskefrikadeller med
remoulade og varmrøget laks rørt med creme fraiche, purløg og radiser, indkøbt i en
fiskebutik i Sæby.
Efter et tjikkerlikker til udvalget kørte vi hjemad med mange nye indtryk og et dejligt
samvær.
På udvalgets vegne
Jørgen Orlien
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8. Gilde friluftgildehal
Den 15. august var 17 gildebrødre samlet til Friluftgildehal hos spejdergruppen Reden 5.
Aalborg på Skydebanevej. Det er i dag en større gruppe, idet både Skipper Clement og
Kong Hans grupper er fusioneret med Reden 5. På grund af vejarbejde var det dog lidt
besværligt at komme til hytten og få parkeret.

Selve Gildehallen blev
afviklet under deres bålhytte
ved den forestående
fuldmåne. Månen var også
temaet for Gildemester
Jesper Hansens tale. Det er
jo lige netop 50 år siden, at
mennesket satte deres første
fod på månen.

Musikvalget til gildehallen var også relateret til månen med Moolight Seranade, Fly me to
the Moon og Bad Moon Rising.
Vi fejrede, at Carl Fryland fik overrakt sin 30 års jubilæumsnål af Gildemesteren. Tillykke til
Carl for de mange år i gildet.
Middagen indtog vi dog indendøre, hvor vi startede med Jensens Sommersild, som
Michael Jensen havde lavet efter sin fars opskrift. Carl Fryland gav en øl til brødrene på
grund af sit jubilæum.
Hovedretten var Beuf Stroganoff, som der var god afsætning på. For at mindes de gode
dage med Ryå Sejladsen blev desserten selvfølgelig en stor islagkage fra Ryå.
Vi fik god hjælp i køkkenet af Heidi, der er Mikroleder i Reden.
Det hele sluttede med Nu er Jord og Himmel stille.
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9. Gilde
Til septembergildehallen den 16/9 havde vi besøg af Peter Jensen, Jørgen Christensen,
Finn Bramsen og Klaus Cordes fra 1. Gilde samt Henrik Larsen fra 7. Gilde.
Gildemester Anny Bramsen fortalte i sin gildemestertale om sin opvækst på en gård ude
på landet. Hendes forældre var fodermestre. Der var hverken indlagt vand eller elektrisk
lys. Vand til madlavning blev hentet på nabogården. Anny husker især arbejdet med
dyrene, som hun havde en del at gøre med efter skoletid. Hun har blandt andet prøvet at
ride på en gris. Faren arbejdede i treholdsskift på ”Norden” i Mølholm. Ejeren af gården
havde også på et tidspunkt travheste, som Anny og hendes bror også hjalp til med at
passe. De fik en islandsk hest, som de havde megen fornøjelse af og red til købmanden
på. Skolen lå 3 km. væk og var en lille skole med kun 3 klassetrin. Efter konfirmationen
kom Anny et år på ungdomsskole, og derefter fik hun plads i huset til en fyrstelig løn af 75
kr. om måneden. Hun fik senere arbejde på ”Tekstilfabrikken” i Dannebrogsgade.
Tove Husum holdt 5 min. Sct. Georg, hvor hun berettede om en udflugt til Thyborøn. De
besøgte blandt andet Sea War Museum. Der var et stort søslag i første verdenskrig,
mellem England og Tyskland ud for Thyborøn. Verdens største søslag også kaldet
Jyllandsslaget. Senere blev der opført et museum. Udendørs er der lavet en mindepark,
som blev indviet i 1916 på 100 års dagen for slaget. Det er et større kunstværk af skibe
formet af granit, som symboliserer de 25 skibe der gik ned. 8.645 tyske og britiske søfolk
omkom. Et meget interessant sted at besøge.
Ved eftergildehallen solgte Henrik Larsen lodder til årets andespil. En rigtig hyggelig aften.
Næste arrangement er gildemøde den 23. oktober.
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10. Gilde
Torsdag aften den 12. september var 10. Gilde til koncert i Ellidshøj Kirke. Ellidshøj Kirke
er bygget af kampesten i 1100 tallet. Det er en lille kirke, men den er placeret øverst på
skrænten over byen. Da den var ny i 11hundrede tallet må den have været et
imponerende syn.
Koncerten vi skulle høre var med Elkjær Trioen.
Musikerne var: Hanne Elkjær på trompet, Peter Søvad
på bas og Martin Kjeldgaard på klaver. De spillede
kendte og elskede numre, bl.a. Amazing Graze, ”I
skovens dybe stille ro” og ”Hvor Gud han er så fast en
bor” (som dansemusik) m.m. Koncerten sluttede med
”What a wonderful Wold”. Herefter gav trioen et lille
ekstranummer.
Trioens kontrabassist Peter Søvad bandt numrene
sammen med spændende og sjove historier fra
musikkens verden.
Det blev en rigtig dejlig og fornøjelig aften i Ellishøj Kirke.
Trioen spillede musik man blev rigtig glad af.
Efter koncerten var der ost og vin i Gildeborgen. Her var stemningen helt i top efter en
aften med dejlig musik og sang.
Tak til 1. gruppe for et dejligt arrangement.

14. september afholdt 10. Gilde et lille loppemarked på parkeringspladsen foran Gildeborgen
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Nekrolog
Mogens Christiansen 5. Gilde
I 5. gilde har vi mistet en god og trofast gildebror. Mogens Christiansen sov stille ind den
14. september 2019 efter længere tids sygdom. Mogens var aktiv gildebror - så længe
kræfterne rakte. Han blev 84 år.
Vi mindes Mogens som en person, der var parat til at yde en indsats for gildebevægelsen.
Mogens var medlem af 5. gilde i næsten 50 år, idet han kunne have fejret sit 50 års
jubilæum den 30.12.2019 - et jubilæum Mogens så meget frem til. Han blev optaget den
30.09.1965 - men var pga. sygdom udmeldt nogle år. Han blev væbner den 08.11.1966 og
ridder den 07.11.1995.
Mogens var kansler i 5. gilde i 2 perioder - nemlig 1967-69 og igen 1989-91, og senere var
han skatmester fra 2002-05. Han var meget aktiv i forbindelse med, at 5. gilde byggede sin
egen karrusel.
Mogens vil blive savnet i 5. gilde for hans rammende bemærkninger, og tankerne går til
Tut og familien i den svære stund.
Ved bisættelsen i Nørresundby Kirke deltog gildebrødrene i en smuk bisættelse. Fanen fra
5. gilde var repræsenteret. Efter bisættelsen var der mindehøjtidelighed i "Huset på
Bakken" i Gammel Østergade i Nørresundby. Mogens var søn af Nørresundbys sidste
borgmester - Robert Christiansen - og var det meste af sit liv knyttet til Nørresundby.
Æret være Mogens minde
Bjarne Nielsen
Kansler - 5. gilde
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Nekrolog
Johannes Wandsted, 7 Gilde
Vi har i 7. Gilde mistet endnu er gildebror, Johannes Wandsted der blev 93
år.
Johannes Wandsted døde fredag den 13. september 2019.
Johannes blev optaget i 7. Gilde i 1967.
Næsten 52 år er det blevet til i Sct. Georgs Gilderne. En engageret
gildebror, med klare meninger og holdninger. Johannes har gennem årene
taget sin tørn for at holde 7. Gilde kørende, både som herold, skatmester og gildemester i
to perioder.
Johannes var søspejder i årene før krigen, aktiv i modstandsbevægelsen under krigen.
Han blev taget af besættelsesmagten og sendt til Frøslev i 1945. Oplevelser der satte spor
resten af livet.
Vi vil mindes Johannes som den gruppeleder, der fik videregivet gildebevægelsens
værdier til os, dengang yngre gildebrødre. Vi vil mindes Johannes som gildemesteren der
med respekt for andres holdninger, med autoritet og myndighed, styrede 7. Gilde som
gildemester.
På gildeborgen vidste alle i 7. gilde, at sofapladsen i hjørnet, den satte man sig ikke på,
det var Johannes faste plads når kaffen skulle serveres.
7. Gildes gildebrødre deltog ved Johannes bisættelse med fanevagt i kapellet.
Johannes kiste blev ført ud af kapellet med både Garderforeningen og 7. Gildes fane
foran.
Et langt og indholdsrigt liv fik en værdig afslutning.
Som skrevet i familiens dødsannonce: Nu blev jord og himmel stille.
Æret være Johannes minde
Flemming Markussen
Gildemester - 7. Gilde
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Medlemsrapport.

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.
Pr. 29.09.2019
Dødsfald
5. gilde
Mogens Christiansen
14.09.2019
7. gilde
Johannes Wandsted
13.09.2019
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Arrangementer i oktober:

Fødselsdage i oktober:
Dato:
05. Birte Haller Nordentoft
06. Anne-Mette Jensen
07. Jette Nielsen
11. Dorte Jacobsen
12. Else-Marie Brix Holmsberg
13. Carl E. Heidemann, 75 år
16. Ole Max Müller
16. Finn Bramsen
19. Anne-Lise Østergaard,
19. Lisbeth Andersen
22. Allan Thrysøe-Thomsen
24. Annette Schou Christensen
29. Jens-Wilfred Christensen
29. Jytta Møller Graae
29. Jørn Andersen
31. Grethe Thuen

Gilde:
11.
2.
12.
11.
6.
1.
5.
1.
9.
10.
12.
12.
8.
9.
10.
11.

Dato:

Gilde:

02.
Sangerlauget
03. Gildehal
6.
05.-06. Gilde weekend
1.
08. Gildehal
10.
09. Gildehal
8.
10. Gildemøde
11.
10. Gildehal
Fjerritslevgildet
15. Gildehal
2.
15.
Kulturlauget
15. Gildehal
7.
17. Gildehal
5.
21. Gilderådsmøde
6.
22. Gildemøde
1.
23. Gildemøde
9.
24. Andespil
7.
26. Fødselsdagsgildehal
12.
29. Filmaften – se GP side 4

.

Jubilæum
15. oktober
Per Bluhme, 5. Gilde,
40 års jubilæum
Til lykke til alle fødselarer og
jubilaren
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Lis Andersen,
Dronningensgade 7,st.
9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446.
e-mail: lunen1945@gmail.com

Distriktets Internationale Sekr.
Pt. Ubesat.
Distriktets Uddannelsessekretær
Birgit Olesen
Løvenborgparken 29, 9400 Nørresundby
Tlf. 9817 6901/6177 6874
e-mail: bbwo@stofanet.dk

Distriktets hjemmeside:
www.sct-georg-aalborg.dk
Facebook:
Gildebrødre i Aalborg
Sct. Georgs Gilderne i Aalborg
Distribution af Gildeposten:
Stadsgildekansler:
Lis Andersen,
Dronningensgade 7,st.
9400 Nørresundby. Tlf.: 4086 2446.
e-mail: : lunen1945@gmail.com

Annoncer:
PR- og aktivitetsudvalget

Deadline for Gildepost
nr. 7. november 2019
Torsdag, den 29. oktober 2019
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GILDEPOSTEN

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg,
Gildeborgen,
Rafns Allé 1,
9000 Aalborg.

