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Tage Kragbak 
Vesterbæk 70  
9310 Vodskov  
Tlf. 21787099 
tk@96318800.dk   
Har boet med familie siden 1989 på Ørndal 
midt i Hammer Bakker.  Bakkerne med de-
res mennesker og landskab går i blodet, er 
blevet en livsform. Noget af fritiden går med 
jagt. Driver advokatvirksomhed i Aalborg.

�Næstformand�og� 
medlemsudvalg

Klaus Fossing 
Søhusevej 4 
9380 Vestbjerg 
mobil 40809804 
kf@dc-supply.dk 
Klaus Fossing bor på Søhusevej i udkanten 
af Vestbjerg by. Han er meget engage-
ret i at bevare Hammer Bakkers skønhed 
uspoleret og deltager specielt i arbejdet 
med at bevare Tandal ubebygget.

Kasserer�og�jagtudvalg

Martin Søndergaard 
Tandal 15 
9380 Vestbjerg 
Tlf. 98297197/40550432 
ms15@live.dk
Martin Søndergaard bor med Karin på Tandal 
15, som de har ejet siden 1986. Han har været 
ansat ved Aalborg Kommunes Beredskab og 
nyder naturen i bakkerne hele året.

Udenfor�bestyrelsen

Flemming Mulbjerg: 
Webmaster.

Finn og Katrine Nielsen: 
Redaktion for årsskriftet.

Sekretær�og�jagtudvalg

René Mallin 
Vestbjerg Skovvej 19
9380 Vestbjerg                     
Tlf. 23491260 
rene@livsvaerk-ark.dk    
René Mallin bor sammen med sin kæreste 
Miriam og datter Karla i deres nyopførte træhus 
på Vestbjerg Skovvej 19. René er uddannet byg-
ningskonstruktør og driver ved siden af sit job i 
Aarhus egen tegnestue.

Medlemsudvalg�og�festudvalg
 
Andreas Bech Jensen
Hammerhusvej 35A
9381 Sulsted
Tlf. 98261127
bechjensen@hotmail.com
Jeg er opvokset i Sulsted og er kommet som 
barn i bakkerne bl.a. som spejder. Senere i 
1982, købte jeg en hedelod i bakkerne. Da min 
ejendom, hvortil hedelodden hørte, blev exprop-
rieret af motorvejen i 1998, var jeg så heldig at 
købe min nuværende ejendom på Hammerhus-
vej 35A.

Referent,�festudvalg�og� 
redaktør�hjemmesiden

Tine Tindal Leth Bak
Hammerhusvej 20
9381 Sulsted
Tlf. 21 93 25 54
tinetindal@gmail.com
Tine Tindal Leth Bak bor sammen med sin 
mand Claus Leth Bak i den nordvestlige 
del af Hammer Bakker. Tine elsker naturo-
plevelserne og roen ved at bo i skoven. 
Tine er cand.mag. i engelsk og ar-
bejder på Aalborg Universitet som 
kommunikationsmedarbejder.
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KÆRE LODSEJERE!

Hermed udgives årsskriftet 
2019 med stor tak til vores an-
noncører.

I 2017 skrev vi i indledningen, 
at det år blev et uforglemme-
ligt vådt år, men den udtalelse 
har ingen gang på jord i forhold 
til det vejr, vi har haft i 2019, 
hvor regn og blæst har været 
en daglig gæst, solen har vi kun 
haft glæde af i korte stunder, 
inden den atter forsvandt bag 
tunge, grå skyer. Vinteren har 
været pakket ind i en stedse 
voksende, kold fugtighed, der 
jo altid føles som gående gen-
nem marv og ben, men værst 
har det naturligvis været for de 
stakler, der bor tæt på fjord og 
hav med oversvømmelser, der 
stadig bare tager til.

Den største bekymring må man 
imidlertid have for de i forvejen 
plagede bønder, der vel næppe 
kan komme i jorden på mar-
ker, der mest af alt minder om 
mudrede søer.

Selvom vi bor i et ufrugtbart 
terræn med bakker og dale, 
kan man kun være glad for den 
sandede jord, der trods alt op-
suger det værste, selvom vand-
pytterne både på Søhusevej og 
Gennem Bakkerne har været 
store med meget opkørt mud-
der til følge. Tænk, hvis al den 
regn havde været sne, så hav-
de det ikke været let at komme 
frem og tilbage. Den smule sne, 
der er faldet, har været en for-
nøjelse med sin lysen op i alt 
det grå og tunge.

Netop fordi vi har haft så lidt 
vinterligt vejr, har vi valgt at 
sætte et smukt snedigt af Half-
dan Rasmussen under årstids-
træet.

»Halfdan Rasmussen!« tænker 
I måske, »Er det ikke ham med 
de mange muntre børnerim?«
Lad ham selv svare: 
Jeg skriver sjove digte.
Jeg skriver osse triste.
De første læser andre folk.
Selv læser jeg de sidste.
(fra digtsamlingen »Tosseri-
er - noget om forvaltning af 
pund« Det Schønbergske for-
lag, 1972).

Digtet om sne er dog ikke trist, 
men et ophøjet, ærbødigt ska-
berværk hentet fra digtsam-
lingen: »På knæ for livet«, Det 
Schønberske Forlag 1968. 

Som en lysen op på et andet 
plan har vi igen to interessante 
interviews; et med Britt Nielsen 
og Poul Erik Pedersen fra Øster 
Thorndal, og et med kunstne-
ren, Helle Anderberg, datter 
af Tove og Jens Anderberg. 
Sidstnævnte er netop afgået 
ved døden, og vi bringer derfor 
et mindeord om ham i bladet 
skrevet af Helle Anderberg.

Vi takker både Britt, Poul Erik 
og Helle, fordi de har bidraget 
med deres interessante liv og 
skæbne.

Også en tak til Una Villadsen, 
fordi hun endnu engang forsy-
ner bladet med en del af sine 
fine vignetter.

Bladets forside er en tegning 
af Hanne og Werner Davidsens 
smukt renoverede hus, som vi 
fortalte om sidste år, men nu 
også med den østvendte læn-
ge.

Tegningen er udført af Sheena 
Villadsen i hendes bekendte 
sarte, æteriske streg. Vi takker 
Davidsens mange gange, fordi 
vi således har fået lov at præ-
sentere denne smukke skitse 
og ønsker jer alle god fornøjel-
se med bladet.

Venlig hilsen 
Redaktionen

Una.
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Kære�Lodsejere
Ovenstående indledning til bla-
det er jo blevet noget forældet, 
da den blev skrevet i begyndel-
sen af februar, og meget har så 
sandelig ændret sig siden!

Det frygtelige monster, kaldet 
Corona, har udbredt sit tå-
geslør af frygt, social og økono-
misk deroute over hele verden. 
Selv et sådant lille tidsskrift 
som dette er forsinket heraf.

Men også vejret har ændret sig 
– så absolut til det bedre, reg-
nen er hørt op, jorden er blevet 
tør, solen skinner og landmæn-
dene har kunnet ordne deres 
jorde, nu kan det så – ironisk 
nok – stå og falde med, om der 
kommer regn.

Med hensyn til vores blad er 
der følgende ændringer: Jagt-
tabellen er slettet og vil ikke 
blive medtaget længere, så hvis 
man har brug for oplysninger 
på denne front, kan man søge 
dem på følgende link: jaeger-
forbundet.dk

Vi plejer også at have tre por-
trætter, det var planlagt, men 
blev forhindret af sygdom. 

Vi har derfor indsat en af La-
fontaines fabler, »Egen og Si-
vet«, med en fin illustration af 
Gustave Doré, og på fornem vis 
gendigtet af Johannes Mølleha-
ve (Hernovs forlag, første bog, 
fabel 22).

En fabel er jo et billede på 
menneskelige svagheder, her 
stolthed og stivhed, der kom-
mer til kort over for menneske-
lige dyder, her beskedenhed og 
bøjelighed. Vi ville i stedet have 
indsat Carl Ewalds »Bøgen og 
Egen«, i relation til vores natur, 
dog var denne fortælling for 
lang, men moralen i »Egen og 
Sivet« er, om ikke den samme, 
så dog tilsvarende.

Endelig har vi medtaget et lil-
le indlæg om ulven, dels fordi 
mange besøgende i skoven 
spørger, om vi har ulve i Ham-
mer Bakker, dels fordi der er 
tegn i sol og måne på, at ulven 
nu for alvor er blevet dansker 
og ikke bare strejfer ind over 
grænsen fra Tyskland, men har 
født flere kuld unger på dansk 
jord.

I ønskes god fornøjelse med 
det meget forsinkede Årsskrift.

Venlig hilsen
Redaktionen

Una.
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På en stille og klar januardag 
helt uden regn besøgte redak-
tionen Øster Torndal, der ejes 
af Britt Nielsen og Poul Erik 
Pedersen, måske bedre kendt 
som lederne af hestevogns-
karavanen, der hvert andet år 
fragter glade lodsejere rundt 
på de små skovveje i Bakkerne.
Britt og Poul Erik købte det 173 
år gamle hus i 1989, de var net-
op flyttet sammen og var enige 
om, at de skulle bo i Hammer 
Bakker, og da Øster Torndal 
kort tid efter blev sat til salg, 
var de ikke i tvivl om købet til 
trods for svigermors umiddel-
bare udbrud: »Hvad vil I dog 
med den gamle rønne i sådan 
en mørk skov?!!«

Øster Torndal ligger i en gry-
de mellem høje bakker både 
foran og bagved huset, men 
de mørke og dystre graner på 
begge sider er fældet og har gi-
vet plads for en dejlig udsigt og 
ikke mindst masser af lys.
På Bakkedraget mod øst, står 
der dog et enkelt fyrretræ til-
bage nænsomt beskåret, pas-
set og plejet af husets herre. 
I ensom majestæt danner det 
på denne årstid en sort silhuet 
mod den klare himmel og det 
grønne, grønne græs - en hvile 

for øjet med dets rene kontu-
rer.

Og netop renhed og dertil en 
forbilledlig orden er nok de 
ord, der i det hele taget bedst 
karakteriserer Øster Torndal 
med det nænsomt restaurere-
de stuehus, der med sine hvi-
de vægge og smukke stråtag 
vækker længselsfulde minder 
om svundne tiders autentiske 
livsformer. 
Nedenfor bakken står en lang 
række gabioner (stendige) der 
tjener som dræn for alt det 
vand, der i disse våde tider 
ellers ville samle sig på gårds-
pladsen, som dog yderligere 
er forsynet med drænrør for 
vandet fra bakken mod vest. 
På denne står der et slags hus 
med åbne vinduesglugger. Det 
viser sig at være en container, 
der er malet helt sort. Den tje-
ner som læskur om sommeren 
for ægteparrets to smukke he-
ste, hvoraf den ene har som-
mereksem og ikke kan tåle for 
stærk solvarme.

En åreang interesse for he-
ste, først fjordheste og siden 
svensk varmblod danner en del 
af grundlaget for et ladebyg-
geri af et så stort og fornemt 

format, at man sjældent har 
set noget lignende. Alligevel 
passer det smukt ind i den stil, 
der er tilstræbt og tilpasset det 
oprindelige byggeri.
Laden er bygget af særligt be-
handlet egetræ hentet fra Øst-
europa og består af en række 
store lokaler med stald og bok-
se, saddel- og seletøjsrum, ga-
rage for ægteparrets hestevog-
ne og desuden et grovkøkken 
og en hel lille lejlighed, kaldt 
kuskestuen, hvor der er plads 
til sovende gæster. Her står en 
sofa, der ved et enkelt tryk for-

ØSTER TORNDAL

Den fine, nybyggede lade med et udvalg af hestevogne

Britt med de smukke, sorte heste.
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vandles til en magelig soveso-
fa, uden at man skal mase med 
udtrækning, drømmesenge og 
madrasser, mageløst fundet 
på!
Da laden er bygget med et 
stort og kraftigt udhæng, op-
dagede parret tilfældigvis, at 
de her havde fået foræret en 
vestvendt terrasse, hvor efter-
middags- og aftensolen kunne 
nydes i fulde drag – også selv 
om folk, der færdes på vejen, 
kommer rimeligt tæt på. 
Men det er så blevet anledning 
til mange små, hyggelige kom-
mentarer og samtaler hen over 
den lave hæk af rododendron, 
som parret har plantet.
Efterår og vinter tilbringes dog 
hovedsageligt i stuehuset, og 
da svigermor så det færdige 
resultat, måtte hun trække 
sin udgydelse tilbage og ind-
rømme, at hun overhovedet 
ikke havde forestillet sig, hvor 
smuk, fin og hyggelig den gam-
le rønne kunne blive!
Parrets interesse for heste op-
stod helt naturligt, efter de 
havde taget ejendommen i 
brug, de syntes, der manglede 
dyr, som jo kunne få et godt og 
frit liv i skoven. Ingen af dem 
havde haft hest før, men både 
Britts og Poul Eriks bedstefor-
ældre havde haft landbrug, 
og dermed også heste, så de 
nærede ingen skrupler desan-
gående.
De købte så en hest, en fjord-
hest vel at mærke, men opda-
gede hurtigt at den ikke trive-
des alene, hvorfor de købte en 
til. Senere blev det til flere og 
større heste af racen Svensk 
Varmblod. For tiden har de to 
smukke, sorte oldenborger he-
ste, og deres bedste ven er en 
glad og legesyg Golden Retrie-
verhvalp, som elsker at springe 
op af båsene og slikke dem på 
mulen, hvad de helt roligt fin-

der sig i. 
De har fra stalden fri udgang til 
hestefolden, og bortset fra den 
føromtalte sommereksem, den 
ene lider af, har de et sandt he-
steparadis på Øster Torndal. 

Den store interesse for heste 
blev i særdeleshed udvidet, da 
parret i 1992 overværede en 
konkurrence i hestevognkørsel, 
der består af tre forskellige di-
scipliner: Dressur, Marathon og 
forhindringskørsel. Dette blev 
de meget optaget af, og hen-
vendte sig derfor til den sven-
ske verdensmester, Christer 
Pålssons, for at blive oplært 
heri.
Det er en kunst at kunne be-
herske den særlige bevidst-
hedsforbindelse, der skal opstå 
mellem kusk og hestespand, 
dels træne dem i forskellige 
gangarter; skridt, trav og galop 
samt opbygge deres tillid til ku-
sken, så de uden tøven forcerer 
forhindringer; vand, bakker og 
lignende. Poul-Erik og Britt har 
i tidens løb investeret i en hel 
hestevognspark bestående af 
dressurvogn, marathonvogn, 
skovtursvogn og enspænder-

vogn. Dertil også en Chara-
banc, hvorpå der kan spændes 
meder i stedet for hjul så den 
kan bruges som kane, hvorfor 
den også er forsynet med køre-
poser, så eventuelle passagerer 
kan holde varmen under en is-
kold, bjældeklingende køretur 
gennem mørke skove og sne, 
der i sin blændende hvidhed 
oplyser den smalle sti, så ku-
sken trods alt kan finde vej. (Ak 
ja, et lille nostalgisk sidespring, 
som en sådan kane med køre-
pose kan fremtrylle.) 

Træningen forårsagede, at Britt 
og Poul Erik selv kunne begyn-
de at deltage i konkurrencer. 
Efterfølgende har de deltaget i 
130 kørestævner i Danmark og 
det meste af Europa, to gange 
på Royal Windsor Castle i Eng-
land, hvor de fik en fornem pla-
cering og præmien overrakt af 
selveste Dronning Elisabeth! I 
stævnet deltog også Prins Phi-
lip. 
Herhjemme er de blevet dan-
marksmestre to gange, men 
der har da selvsagt også ligget 
utallige træningstimer og en 
utrættelig vilje til grund herfor.

Hvalpen, der slikker sin gode ven 
om mulen.

Poul Erik parat til hestevognstur.
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Efter 20 års konkurrencekørsel 
blev hobbyen lagt på hylden, 
men dog ikke mere, end at de 
stadigvæk kører afsted på skov-
vejene i bakkerne, til gavn ikke 
blot for dem selv, men som 
sagt også for lodsejerne. 

I sit stille sind tænker man, 
hvordan har de kunnet finan-
siere alle disse aktiviteter, ikke 
mindst opbygningen af Øster 
Torndal, men når man så hører 
om deres arbejdsliv, må man 
tage hatten af for en utrættelig 
evne til at tænke stort.
Britt er uddannet kontorassi-
stent og har i hele sit arbejds-
liv været ansat først i amtet og 
efter omlægningen, i Region 
Nordjylland.
Poul Erik begyndte sin karriere 
allerede som 17-årig efter sin 
fars død i 1963, og da han som 
18-årig blev færdig med skolen 
videreførte han i samarbej-
de med sin mor, som passede 
kontoret, deres fiskeforretning 
i Nørresundby. Fiskene, de 
solgte, kom for størstedelen 
fra fangst i Limfjorden, hvor 
de opkøbte dels fra fiskekut-
tere, dels fra private, men 
sårbart var dette især om vin-
teren, hvor fjorden frøs til. Så 
var det ål, man opkøbte, ved 
at Poul Erik hver dag omkring 
middagstid og igen ved aften-
stid før mørket faldt på, kørte 
af sted på isen, når den kunne 
bære. Rundt om Egholm og ud 
til Gjøl. 

Man måtte være meget op-
mærksom på ikke at køre i 
stanghullerne for det var ikke 
alle fiskere, der fik lukket dem, 
når de havde fået fangsten i 
hus. Det var hårdt slid fra mor-
gen til aften, men forretningen 
voksede og flyttede flere gange 
til nye og større lokaler og der 
blev anskaffet lastbiler til fragt. 

Der var dog også dramatiske 
situationer, hvor ydre omstæn-
digheder greb ind og fik store 
konsekvenser for økonomien, 
bland andet fiskekvoterne i 
Limfjorden, der blev indført i 
70’erne. Men som det gamle 
ord siger: »Nød lærer nøgen 
kvinde at spinde«. Poul Erik 
udvidede forretningen med 
import og eksport som hurtigt 
voksede til store dele af Europa 
og Norden. 

En tilfældig opdagelse fik stor 
betydning for firmaet. En mand 
ved navn Peter Saxberg, havde 
renset sin køkkenvask, og da 
vejret var dårligt, smed han 
slammet ind i brændeovnen 
i stedet for i skraldespanden, 
og til sin store forbavselse 
opdagede han, hvor godt det 
brændte. Han fik så den ide at 
kontakte Poul Erik, fordi han 
havde hørt, at han opsamlede 
spildevandsslam fra flere fiske-
fabrikker og lod det køre ud på 
markerne som gødning. 
Peter Saxberg indviede Poul 
Erik i sin tilfældige opdagel-
se, og sammen dannede de et 
selskab, kontaktede et firma, 
der hed Nordfab, som lavede 
halmfyrede fjernvarmeværker 
og vigtigst af alt – de tog patent 
på ideen med at blande halm 
og slam og brænde det og fik 
således gang i fire fjernvarme-
værker, hvilket med et Mærsk 
slagord i den grad kan kaldes 
rettidig omhu!
Ved således at kunne tænke 
stort, udvidedes forretningen, 
og man måtte flytte til endnu 
større lokaler og lastvognsspar-
ken voksede og voksede.

En dramatisk hændelse i 1987 
blev dog en slem økonomisk 
oplevelse. En af firmaets last-
bilchauffører overså på grund 
af den lave Novembersol et 

lyskryds ved en jernbaneover-
skæring og kørte sammen med 
et tog fra Skagensbanen. To-
gets tre vogne væltede, og det 
samme skete for lastbilens på-
hængsvogn. 
Heldigvis var der ingen men-
nesker, som kom til skade, og 
firmaets forsikringsmand bedy-
rede, at da alle deres forsikrin-
ger var i orden, dækkede hans 
selskab den forvoldte skade, 
men lige efter nytår dukkede 
en delegation fra Skagensba-
nen op, bestående af en for-
sikringsmand og en advokat fra 
København, samt en dommer 
fra Aalborg og meddelte, at fir-
maet måtte erstatte toget for 
den nette sum af 11 millioner 
kroner!

Det viste sig så, at firmaets 
forsikringsmand havde glemt 
at fortælle, at selskabet kun 
dækkede den lovpligtige del på 
1 million kroner, og at de selv 
måtte betale resten! De penge 
havde firmaet ikke, så nu var 
gode råd dyre.
Poul Erik henvendte sig derfor 
til et andet forsikringsselskab 
som var langt mere forhand-
lingsvenligt, og på den måde 
klarede de sig endnu engang 
ud af en slem krise.
Tiden og den teknologiske ud-
vikling inden for fiskeribran-
chen var også med dem. 

I 1988 opfandt de sammen 
med Nielsens Fiskeeksport 
(Launis i Aalbæk) et helt nyt sy-
stem til transport og aflevering 
af fisk til videreforarbejdning, 
som ikke krævede de mange 
mandetimers hårdt arbejde, 
hvilket betød en besparelse på 
10-15 mand.
Firmaets indkøb af fisk ændre-
de sig imidlertid også, dels på 
grund af den tekniske udvik-
ling, men også fordi fiskeriet i 
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Limfjorden til stadighed skrum-
pede, og hovedvægten af deres 
indkøb derfor mere og mere 
blev forlagt til vestkysten, hvor-
for de i 1994 flyttede en del af 
virksomheden til Hirtshals.

Poul Eriks søn, Michael fulgte i 
sin fars fodspor, lige fra barns-
ben havde han sin gang på hav-
nen, og når skolearbejdet ellers 
tillod det, var han med ham el-
ler med andre chauffører i fir-
maet ude at køre med fisk, og 
som 13-årig begyndte han at 
vaske biler og containere. Som 
18-årig i 1985 blev han ansat 
på kontoret i Nørresundby, og i 
fritiden kørte han med fisk.

I 1994 flyttede hele virksomhe-
den til Hirtshals, hvor Michael 
blev daglig leder af kontoret, 
siden administrerende direk-
tør og dermed 3. generation i 

det, der begyndte som en fat-
tig fiskebod, og endte som en 
virksomhed med 40 til 50 med-
arbejdere. 

Firmaet havde aldrig været til 
salg, men i 2015 henvendte FF 
(Fiskernes Fiskeindustri) Ska-
gen sig som interesserede i at 
købe virksomheden, og efter 
store overvejelser blev den 
solgt i December 2015. 

Men, som man siger: »Gammel 
kærlighed ruster aldrig«

Michael og Poul Erik har i dag 
bygget kontor, garageanlæg og 
bolig i Vodskov, hvor der tidli-
gere var campingplads.

Her har de stadig 4 lastbiler, 
som de benytter til transport 
af fisk for deres gamle firma, og 
Poul Erik har som 73-årig netop 

fået sit lastbilkørekort fornyet, 
så han stadig kan køre en tur en 
gang imellem.

tlf.: 98293966   -   98291234
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ARKITEKTUR OG BYGGERÅDGIVNING // WWW.LIVSVAERK-ARK.DK

SKUDEHAVNSVEJ 30, 9000 AALBORG
RENÉ MALLIN // 23491260 // rene@livsvaerk-ark.dk
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FORMANDENS BERETNING

Generalforsamling
Denne beretning dækker peri-
oden fra den ordinære general-
forsamling den 19. marts 2019 
og indtil i dag. Beretningen 
vil blive suppleret mundtligt 
på generalforsamlingen, som 
planlægges holdt tirsdag den 8. 
september 2020.
Under indtryk af den voksende 
coronakrise besluttede en enig 
bestyrelse den 10. marts at ud-
sætte den ordinære generalfor-
samling, der ellers var indkaldt 
til den 18. marts. I bestyrelsen 
var der enighed om at det ikke 
var sundhedsmæssigt forsvar-
ligt at holde generalforsamlin-
gen. Men netop den 18. marts 
klokken 10 blev det forbudt at 
samles mere end 10 personer, 
så det ville under alle omstæn-
digheder have været umuligt 
at holde generalforsamlingen 
den 18. marts klokken 19, også 
selv om lodsejersammenslut-
ningens vedtægt foreskriver at 
den ordinære generalforsam-
ling skal holdes i marts eller 
april, for landets love står over 
sammenslutningens vedtægt.
Det nugældende forbud mod 
at samles flere end 10 per-
soner gælder til den 10. maj 

2020, og en eller anden form 
for forsamlingsforbud gælder 
august 2020 ud. Det vides ikke 
nu hvor mange der lovligt kan 
forsamles inden september, og 
om det lokale vi kan skaffe til 
at holde generalforsamlingen 
i, kan magte de krav til hygiej-
ne og afstand mv. som vil blive 
stillet. Så medmindre der kom-
mer et nyt forbud, bliver der 
indkaldt til generalforsamling 
til afholdelse den 8. september 
2020, og ikke før.
Dagsordenen bliver den sam-
me som til den aflyste gene-
ralforsamling. Det fremsatte 
forslag om jagt vil derfor være 
at finde pådagsordenen.
Endvidere bliver der mulighed 
for at der kan indsendes nye 
forslag til behandling, som det 
vil komme til at fremgå af ind-
kaldelsen. Vedtægten tager 
ikke højde for at den ordinære 
generalforsamling udsættes. I 
bestyrelsen er der enighed om 
at forstå vedtægten sådan at 
fristen for at fremsætte forslag 
til generalforsamlingen skal 
beregnes i forhold til den dag 
hvor generalforsamlingen fak-
tisk holdes.

Bestyrelsen
På grund af den udsatte ge-
neralforsamling er den nuvæ-
rende bestyrelse nødt til at 
fortsætte sit arbejde indtil ge-
neralforsamlingen. Den besty-
relse der vil blive sammensat 
på generalforsamlingen til sep-
tember, får derimod kun frem 
til næste ordinære generalfor-
samling i marts eller april 2021 
at arbejde i.

Årsskriftet
Årsskriftets redaktører har ef-
ter at have konsulteret forman-
den besluttet at udsætte fær-

diggørelse af årsskriftet indtil 
beretningen foreligger.

Hestevogntur
Der er en god og lang tradition 
for sammen med Vendsyssel 
Køreforening at holde heste-
vognstur i Hammer Bakker 
hvert andet år. Den tradition 
skulle den nye bestyrelse have 
haft mulighed for at fortsætte 
i år. Men da forsamlingsforbud-
det gælder til og med august, 
vurderer bestyrelsen at det 
må være op til den kommende 
bestyrelse sammen med Vend-
syssel Køreforening om der skal 
laves en tur i september eller 
senere, eller om turen skal ud-
sættes til næste år.

Jagt
Bestyrelsen har traditionelt et 
stående jagt- og naturudvalg. I 
de seneste tre år har udvalget 
kun beskæftiget sig med jagt i 
form af det traditionelle bukke-
træf den 16. maj om morgenen 
hos Hanne og Verner Davidsen 
på Brødlandshus. Udvalgets 
øvrige arrangementer har væ-
ret naturarrangementer, der 
ikke har drejet sig om jagt.
På grund af forsamlingsforbud-
det er bukketræffet aflyst i år.
I en lang årrække førte lods-
ejersammenslutningen statistik 
over vildt nedlagt i Hammer 
Bakker på grundlag af frivillige 
indberetninger fra lodsejere 
og jagtkonsortier. Det begynd-
te med statistik over nedlagt 
råvildt, og senere kom andre 
vildtarter til. Da der efterhån-
den kun kom indberetninger 
fra en beskeden del af Hammer 
Bakker, vurderede bestyrelsen 
for tre år siden at statistikken 
havde mistet sin betydning, 
hvorfor indsamling af oplysnin-
gerne blevstandset.
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For adskillige år siden bredte 
der sig den opfattelse blandt 
en del jægere i bakkerne at rå-
vildtbestanden var blevet for 
lav. Den daværende bestyrelse 
formidlede da en frivillig aftale 
mellem de lodsejere og de jagt-
konsortier der ville være med, 
om så vidt muligt i to jagtsæso-
ner at undgå at nedlægge råer.
Af mulig relevans for jagten er 
der i de senere år enkelte gan-
ge set afmagrede rådyr, nogle 
med tynd afføring, nogle fun-
det døde. Bestyrelsen som så-
dan har ikke modtaget nogen 
indberetninger om sådanne 
fund. Bestyrelsen bekendt ved 
ingen hvad årsagen eller årsa-
gerne er, og omfanget er også 
ubekendt.
På dagsordenen til generalfor-
samlingen er der et indkommet 
forslag der lyder sådan: ”Lods-
ejersammenslutningen går ind 
for bæredygtig jagt som be-
skrevet i vedhæftedefil
»Bæredygtig afskydning af rå-
vildt«. Bestyrelsen har været 
holdt orienteret om den en 
forudgående korrespondance 
mellem en af forslagsstillerne 
og Den Danske Naturfond. På 
generalforsamlingen vil besty-
relsen meddele sin holdning til 
forslaget.

Naturgenopretningsprojektet�
–�Landsbyklyngen�
–�Vandtårnet
Efter etableringen af den så-
kaldte helhedsplan har Ham-
mer Bakker Naturråd ikke 
været indkaldt. Det er ellers 
en forsamling hvor forskellige 
organisationer, herunder Lods-
ejersammenslutningen Ham-
mer Bakker kan tilkendegive 
deres holdning til naturgenop-
retningens forskellige elemen-
ter og problemstillinger, herun-
der betydningen for de øvrige 
lodsejere i Hammer Bakker. Jeg 
repræsenterer lodsejersam-
menslutningen i rådet. Aalborg 
Kommune, By- og Landskabs-
udvalget er den udførende part 
i naturgenopretningsprojektet.
Imidlertid er fokus i stedet ble-
vet rettet mod landsbyklyngen 
rundt om Hammer Bakkers 
mødestedsprojekt. Kommunen 
er her repræsenteret ved Be-
skæftigelsesudvalget.
Det er ikke let at blive klog på 
om Aalborg Kommune har én 
strategi for Hammer Bakker, el-
ler om By- og Landskabsudval-
get og Beskæftigelsesudvalget 
har hver sin strategi og måske 
konkurrerer om at få sin strate-
gi igennem.
Ligesom der måske også er 
konkurrence imellem orga-
nisationen bag naturgenop-

retningsprojektet og 
landsbyklyngen om 

at præge Ham-
mer Bak-

ker.

Lodsejersammenslutningen 
har taget naturgenopretnin-
gen til sig, og ser frem til fort-
sat samarbejde om projektets 
gennemførelse.
Som det fremgår af dagsor-
denspunkterne 5 og 6, udvi-
ser landsbyklyngen stor akti-
vitet med hensyn til at præge 
bakkerne, og da det er lykke-
des landsbyklyngen at skaffe 
fondsmidler, skal man ikke 
undervurdere den påvirkning 
som landsbyklyngens aktivi-
tet kan få på Hammer Bakker. 
Foreløbig er der bevilget penge 
til ”at gennemføre en udvik-
lingsproces som kan udfordre 
og konkretisere mødestedets 
indhold, aktiviteter, funktioner 
ogplacering.”
Bestyrelsen har vurderet at det 
er nødvendigt at Lodsejersam-
menslutningen sidder med ved 
bordet. Vi er repræsenteret 
ved Klaus Fossing og René Ma-
lin. Bestyrelsens arbejde har 
i høj grad været koncentreret 
om de problemstillinger som 
landsbyklyngens initiativ har 
afstedkommet.
For få år siden blev der taget 
initiativ til at gøre vandtårnet 
i institutionsområdet til et in-
formations- og samlingssted. 
Lodsejersammenslutningen 
udtrykte sin støtte til projek-
tet, og forsøgte også at blive 
medlem af den bagvedståen-
de forening, men uden held. 
På www.virk.dk kan det ses, at 
”Vandtårnet i Hammer Bakker” 
er en frivillig forening med cvr-
nr. 30063638, der er stiftet 6. 
november 2017, og som har 
adressen c/o Erling Larsen, 
Stenhøjvej 6, 9310 Vodskov.” 
Andre oplysninger kan ikke ses.
Alligevel er René Malin af ini-
tiativtageren Erling Larsen 

blevet opfordret til at blive 
medlem af vandtårnets 
bestyrelse, hvilket er po-

Una.
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Una.

sitivt, både fordi René med 
sin faglige viden og kreativitet 
kan påvirke projektet, og fordi 
lodsejersammenslutningen ad 
den vej har adgang til viden 
om projektet, og vel også om 
foreningen, og hvorfor forenin-
gen holder sine kort så tæt til 
kroppen.
Det kan også undre at Erling 
Larsen har udtalt at projek-
tet skal være et monument 
for Landsbyklyngen rundt om 
Hammer Bakker.

At�mødes�i�Hammer�Bakker
Med få undtagelser, der be-
kræfter reglen, er det altid for-
nøjeligt at træffe mennesker 
der nyder bakkerne. Når man 
mødes i bakkerne, så hilser 
man på hinanden, også selv om 
man ikke kender hinanden, og 
også nu hvor coronaen har fået 
mange flere til at tage i skoven 
eller i bakkerne, for en dels 
vedkommende tilsyneladende 
for førstegang.
I Åbyhøj ved Århus har man 

lanceret et forsøg på at få folk 
til at hilse på hinanden under 
sloganet Åbyhej. Hos os klarer 
vi os fint helt uden slogan.
Mange vil også gerne standse 
op og snakke – på behørig af-
stand naturligvis lige nu – og 
mange nye besøgende viser 
stor interesse for bakkerne og 
nysgerrighed om bakkerne.
En del mennesker spørger na-
turligt nok om vej. Derimod har 
jeg aldrig fået et spørgsmål om 
hvor man kan finde et informa-
tionscenter, et servicecenter, 
en iskiosk eller et monument 
over noget. Ikke engang et to-
ilet er jeg nogensinde blevet 
spurgt om.

Konklusion
Mennesker – dem vi kalder 
publikum – er lykkelige over 
bare at kunne gå på tur og på 
opdagelse i Hammer Bakker – 
akkurat som Hammer Bakker 
nu engang er.

Det er vel værd at tænke over. 

Den 21. april 2020
Tage Kragbak



14

- Planlægning 
- Indrapportering til myndigheder 
- Ansøgninger 
- Forpagtningskontrakter 
- Myndighedshåndtering  
- Markrådgivning

Planteavlsrådgivning 
Engageret & nærværende planteavlsrådgivning med stabilitet & uvildighed 

Niels Andreasen 
Planteavlsrådgiver, cand. agro 
Den Røde Gårds Vej 2 
9310 Vodskov 
T: 40 88 14 02 
E: na@naplant.dk 
W: naplant.dk

MINDEORD

om Jens-Christian Anderberg 
af Helle Anderberg

Jens-Christian Anderberg, født 
1942 er stille sovet ind den 19. 
februar 2020.

Jens-Christian Anderberg vok-
sede op i Hasseris. Som ung 

giftede han sig med Tove An-
derberg, og sammen bosatte 
de sig i Hammer Bakker på 
Mikkelmose, hvor de fik døtre-
ne Birgitte og Helle Anderberg.
I 1981 blev de skilt.
Jens flyttede ind på Kinnerup-
gård hos Ellen Høyer og blev 
således i Hammer Bakker, som 
han holdt så meget af.
Han var et menneske, som el-
skede naturen, og jagt var hans 
store passion.
Jens var uddannet tømrer og 
bygningskonstruktør, men ar-
bejdede det meste af sit vok-
senliv som arkitekt.
Et af hans større projekter var 
Skovgården i Vodskov.
Senere flyttede Jens ind i sko-
ven ved Solbjerg (Hadsund), 
her blev han gift med Karen 
Margrethe Andersen.
De boede i skoven, og her drev 

han de senere år en service-
virksomhed med skovbrug ved 
Porsgården i Solbjerg.

Jens levede og åndede for na-
turen lige til det sidste

Æret være hans minde

Una.
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EGEN OG SIVET

Egen sa en dag til sivet:
»Du blev stillet slemt i livet, 
selv den mindste fugl, som synger, 
er for dig en vægt, som tynger, 
selv den mindste pust af vinden 
får dig til at dreje kinden.
Jeg har kraft og magt i livet, 
jeg er stærk som bjergmassivet.
Jeg kan modstå alle vinde, 
hindre solen i at skinne. 
Selv den mindste vind på jord 
er for dig hård blæst fra nord.
Men for mig er nordenblæst 
lisså blid som vind fra vest. 
Udsat står du uden glæder 
på de mest udsatte steder.
Du blev forfordelt af livet ... «

»Ikke tale om,« sa sivet, 
»din medlidenhed er køn, 
men jeg syns, min dag er skøn.
Jeg kan tåle alle vinde, 
og jeg knækker ingen sinde. 
Jeg er glad og vel til mode. 
Du kan rives op med rode, 
hvis der kom en slem orkan, 
selv om ingen kender da’en.
Mens det talte disse ord, 
kom en stærk orkan fra nord. 
Egen stod endnu så støt, 
sivet bøjede sig blødt.
Da kom vinden stik imod 
og rev egen op med rod. 
Da faldt den, som før var stolt.
Træet faldt, men sivet holdt.

Egen og sivet. Fra La Fontaine – Fabler.
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  www.savdoktoren.dk   www.hjsh.dk 

Salg, service og reparationer - vi ved, hvad vi taler om..! 

Hos os fortryder du nemlig kun, at du ikke kom noget før..! 

 

  Læsøvej 1  -  9800 Hjørring  -  98 92 02 62  Virkelyst 3 - 9400 Nørresundby - 98 17 27 33 
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Café�·�Bageri
Butik�·�Savværk

I HAMMER BAKKER

ÅBENT�DEN�2.�WEEKEND� 
I�HVER�MÅNED�KL.�10-18
Undtagelser forekommer, se derfor  
venligst på hjemmesiden under kalender 

WWW.IDEONSKOVBUTIK.DK

SØHUSEVEJ�46
9380�VESTBJERG
TLF.�96�38�30�33
ideonskovbutik@hotmail.com



18



19

Som stjerner
sejler de gennem rummet,
danser ud af evigheden
til en dvælende forening
mellem rum og jord.
 
Gennem bæk og fos
Danser de mod havet.
 
Jeg har hørt dem sukke 
I ensomme nætter –
kalde mod stjernerne 
med klare blå stemmer.

Men en nat
Når himlen er åben og rolig 
Vil stjernerne sejle
på havets urolige himmel
Stjerne vil møde stjerne
Og lede de små flygtninge hjem
før dagen gryr.
 

SNEFNUG 

Af Halfdan Rasmussen
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HELLE ANDERBERG

På Sulsted Kirkevej bor kunst-
neren, Helle Anderberg og 
hendes mand, Tom Anderberg, 
som er musiker og tømrer. Når 
man kører ind ad deres indkør-
sel, opdager man et helt sær-
ligt hus bag høje træer, et hus, 
der vækker ens nysgerrighed, 
fordi man sjældent eller faktisk 
aldrig har set noget lignende.
Helle fortæller, at det oprinde-
ligt var et helt almindeligt par-
celhus fra 70’erne, som hendes 
mor havde opdaget var billigt 
til salg og derfor foreslog dem 
at købe, i stedet for at vente 
på en bolig i Hammer Bakker. 
Huset lå smukt i skovkanten og 
alligevel tæt på bus og skole.
Rundt om huset var der kun 
græs, men hendes far lovede, 
at hun kunne få alle de træer, 
hun ville have fra det sted, han 
boede, så kunne hun efterhån-
den skabe sin egen skov.
Det unge par købte huset og 
har gennem tiden op- og om-
bygget deres bolig til noget 
helt unikt med en have så smuk 
og gennemtænkt, at den er en 
fryd for øjet, selv om vinteren. 

Dertil kommer så høje træer, 
som er plantet således, at de 
ikke skygger for lyset, men alli-
gevel skjuler huset, så man ikke 
med det samme oplever, at der 
ligger en bolig gemt bagved.
Lige så snart man træder in-
denfor, opleves det æstetiske 
princip, der som regel kende-
tegner det udefinerbare, kunst-
nerisk-hemmelighedsfulde, der 
giver en befriende følelse af, at 
her kan man trække vejret frit. 
Møblerne er er smukke og enk-
le og frem for alt nødvendige, 
der er ingen skæmmende stor-
skærm, ej heller flydesofa eller 
skarpt, hvidt blændende lys, og 
netop derfor fremtræder selve 
rummet som en skulptur, der 
straks vækker det begejstrede 
spørgsmål: »Hvordan har I dog 
skabt dette?«

Helle fortæller, at der til hu-
set hørte en garage, som Tom 
simpelthen byggede ovenpå, 
så de fik en førstesal med so-
veværelser til deres to børn og 
dem selv. En smuk buet trappe 
fører op hertil og fuldender det 
skulpturelle i rummet. 

»Vi holder meget af genbrugs-
tanken – også længe før den 
blev tidens trend, og har så 
vidt muligt altid anvendt gen-
brugsmaterialer, bland andet 
mursten, som vi selv rensede«, 
forklarer Helle den undrende 
tilskuer, der forbavset kigger 
sig omkring i et køkken-alrum, 
hvor alt ser nyt ud. 
Helle er vokset op i Hammer 
Bakker. 

Hendes forældre, kunstneren, 
Tove Anderberg og hendes 
far, arkitekten, Jens Anderberg 
havde henholdsvis atelier og 
tegnestue i hver sin ende af hu-
set, så Helle og hendes storesø-
ster, Birgitte var altid sammen 

med den ene eller den anden, 
og da disse begge til stadighed 
var skabende, voksede børne-
ne op i et aldeles kreativt miljø.
Efterligning er jo nøgleordet 
for ethvert barns opvækst, og 
Helles far havde bemærket, at 
hun aldrig tegnede huse, som 
andre børn, nemlig frontalt, 
nej, med en arkitektfar tegne-
de hun dem naturligvis plant.
Som helt ung rejste Helle ud i 
den vide verden og boede først 
i Zambia, hvor hun arbejdede i 
et udviklingsprojekt og senere i 
en indisk ashram. Begge steder 
blev hun meget optaget af de 
fremmede kulturer og de langt 
mere primitive, men autenti-
ske forhold, de lokale levede 
under, og hun udtrykker selv, 
at hun først og fremmest lærte 
meget om livskunst.

Da hun atter vendte hjem, tog 
hun på kunstskole, hvor der var 
mange tilbud og emner, men 
det var dog mest maleriet der 
optog hende, hvor læreren og 
kunstneren, Peter Strande var 
til stor inspiration.
Efter endt ophold på denne 
skole besluttede hun sig for at 
tage en uddannelse som pæda-
gog på Rudolf Steinerbørneha-
ve seminariet i Charlottenlund, 
hvor hun stiftede bekendtskab 
med Rudolf Steiners filosofi, 
antroposofi, hvilket betyder, 
visdom om mennesket, hvor et 
af grundelementerne er rein-
karnationstanken ligesom i de 
østerlandske religioner.
Antroposofien fremhæver net-
op værdien af, at viden tilegnes 
gennem praktisk erfaring, na-
turen og kunsten, hvilket stem-
te fuldstændigt overens med 
de oplevelser, hun dels havde 
med sig hjemmefra, dels havde 
tilegnet sig på sin udenlands-
færd.
Som færdiguddannet pæda-

Helle i gang med arbejdet i sit 
smukke atelier.
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gog fik hun straks arbejde som 
leder af en børnehave i Norge 
med 20 børn, men uden andre 
voksne hjælpere, institutionen 
lå meget øde og ensomt med 
langt til forretninger og andre 
mennesker.
Hun var dog meget glad for 
arbejdet med børnene, som 
også trivedes, men da hendes 
søster, Birgitte engang besøg-
te hende og bekymret gjorde 
opmærksom på, at det ikke 
var sundt at være så meget 
afskåret fra andre mennesker, 
besluttede hun efter moden 
overvejelse at sige op og rejste 
tilbage til Danmark.

Tom mødte hun ved en af hans 
koncerter, de flyttede sammen 
og fik senere børnene, Emilie 
og Malthe. Men som en gam-
mel talemåde siger: »Skæb-
nens veje er uransalige«. 
Efter et sygdomsangreb mi-
stede Helle i en alder af 25 år 
sin erhvervsevne. Under så 
vanskelige omstændigheder 
kan det være svært at bevare 
livsmodet, men da hun jo er 
et praktisk menneske med stor 
interesse for naturen, opleve-
de hun, at havearbejde gjor-
de hende godt, og med Toms 
hjælp og støtte skabte de så 
deres vidunderlige, klosterlig-
nende have, og efterhånden 
som børnene voksede op, kun-
ne hun også få tid til at igen at 
kaste sig over kunsten.

Her åbnede sig en helt ny dør, 
idet hendes far inviterede hen-
de med til et stenkursusop-
hold. Hun blev dybt betaget af 
forarbejdningen og forvandlin-
gen af store, såvel som mindre 
sten fra det fuldstændigt rå og 
snavsede til en færdig skulptur 
tilhugget, slebet og voksbe-
handlet, så stenens farver blev 
tryllet frem, ja det føltes nær-

mest som en befrielse af mi-
neralets indre natur. Den ro og 
fordybelse, hun fandt ved det-
te arbejde, forløste også hende 
selv, hvad der i virkeligheden er 
den største gave ved alt kunst-
nerisk skabende – fuldstændigt 
at kunne glemme sig selv. Det 
er helsebringende, ja livsfor-
længende.

At arbejde med sten på denne 
måde kræver et værksted, men 
heldigvis havde de et gammelt 
hønsehus i baghaven, som Tom 
med sine skabende evner og 
kræfter forvandlede til det fine-

ste og hyggeligste arbejdsrum, 
der også tjener som atelier, når 
Helle har sine årlige udstillinger 
ved påsketid.

I sit kunstneriske arbejde er 
Helle jo meget inspireret af sin 
kendte mor, Tove Anderbergs 
utrættelige flid og søgen efter 
lys og farver i sine fine glasurer, 
der løfter et keramisk kunst-
værk op på et højere plan. Men 
man kan sige, at processerne i 
de to kunstneriske udformnin-
ger er hinandens modsætnin-
ger. Tove påfører farverne og 
lyset i glasuren, Helle tryller 

Atelieret.

Færdige stenskulpturer.
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dem frem fra stenens indre 
mørke.
Men både Tove og søsteren, 
Birgitte er Helles sparrings-
partnere, og har understøttet 
hende med gode råd, og det 
var også dem, der tilskynde-
de hende til at lave sine egne 
udstillinger hjemme, hvilket er 
blevet en succes, hvad der ikke 

er underligt, når man får et så 
fuldstændigt gennemarbejdet 
kunstværk i hænderne – hvis 
man altså kan bære det, for 
der er også store skulpturer, 
man ikke lige kan flytte rundt 
på. Men at berøre en sådan 
glatslebet stenskulptur med en 
overflade så silkeblød og fin er 
en del af kunstværkets magi.

Mange, mange arbejdstimer 
bruges på hver enkel, hvilket 
kræver gode kræfter, men 
muskler har det jo som be-
kendt bedst med at blive brugt, 
så Helle er blevet stærkere af 
sin kunstneriske skaben.

Hun giver sig selv titlen, billed-
hugger, måske ud fra et håb 
om, at beskueren frit kan dan-
ne sig sine egne forestillinger 
om kunstværkerne og derved 
blive skabende – om ikke andet 
så i hvert fald i fantasien, hvad 
man absolut ikke skal kimse ad 
i vor tid!

Råmaterialet opkøbes i udlan-
det, blandt andet i Brasilien, 
Zambia og Zimbabwe, men 
Helle køber det såmænd i Am-
sterdam hos et stort workshop-
sted for afrikansk kunst. 
Redaktionen takker for en sjæl-
den kunstnerisk oplevelse såvel 
i hus og have som i det smukke 
atelier, hvor ikke to skulpturer 
er ens, fordi hver sten har sin 
egenart, hvilket jo netop er det 
fascinerende at forløse. 

Una.
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I forbindelse med ulvens tilba-
gevenden i Danmark, der med 
hensyn til vor tids føleleses-
mæssige polemik, deler vande-
ne, er det interessant at dykke 
ned i fortidens barske behand-
ling af rovdyret, der jo på en 
helt anden måde end i dag var 
til konstant og konkret fare for 
husdyrejerne. 

I Hedins bog om Hammer bak-
ker findes følgende, der belyser 
dette med al tydelighed:

»Af den glubske Dyrebestand, 
som havde levet i Fyrre- og 
Egetiden var der i det 17. Aar-
hundrede kun Ulven tilbage, 
fåtallig og bidsk, skånselsløst 
jaget, som den under alle Om-
stændigheder var. I det 16.år-
hundrede ses bæstet endnu at 
være til stort besvær overalt i 
Herredet; men henimod Slut-
ningen af det flg. Aarhundrede 
udryddes de sidste. Af Ulve, 

der er fældede i Hammer Bak-
ker ses Tingbogen at omhandle 
et Par Stykker, tilførte denne 
ifølge Forordningen af 1688, 
hvori paabødes, at den dræbte 

Ulv skulde afklædes og ophæn-
ges ved Tinget, og drabsman-
den honoreres med 4 Rdlr. Den 
22. Januar fremstillede Poul 
Nielsen i Sulsted således en 
fuldvoksen Ulv, som han havde 
skudt i Vodskov Skov, og den 
6. August Aaret efter stillede 
Jakob Jensen, ligeledes i Sul-
sted med sin store Ulv, skudt 
mellem Heden og Vestbjerg, 
hvorefter den blev afklædt og 
sat på Stage.
På Videnskabernes Selskabs 
Kort af 1791, der ligesom Blavi-
us’ Atlas er i lille Maalestok og 
derfor gaar i Enkeltheder, er de 
grønne Pletter, Skovparterne. 
endelig skrumpede ind til kun 
at omfatte Partier i og om ved 
Ørndal, samt lidt i Bakkerne 
nord for Vodskov; På samme 
Tid er der af ulvene kun blevet 
Navnet tilbage, indgaaet i Sted-
navne som i Ulvholm, Ulvmose 
og Ultvedssig.«

Spørgsmålet er naturligvis: 
Mon Ulven atter vil indfinde sig 
i Hammer Bakker? Et spørgs-
mål gæster i skoven ofte stiller, 
og som er meget aktuelt, da 

det nu er anden generation af 
disse rovdyr, født i Danmark, 
der huserer og ikke blot er 
strejfere fra Tyskland.
Her er man jo nødt til at se på 
forskellen i naturen, som den 
var i landskabet den gang og 
nu. Selvom der i flg. ovenståen-
de var noget skov herinde, var 
området langt mere åbent end 
i dag, der var store vidder med 
relativt få bebyggelser og langt 
færre mennesker, som ofte var 
fattige og sled og slæbte for 
deres udkomme, nogle endda 
langt fra hjemmet. Havde dis-
se folk husdyr gik de på olden 
bed, af træernes bark, og forår-
sagede en voldsom nedslidning 
af naturen. Jorden blev udpint 
og sandet og begyndte at ud-
vikle sig til et hedeområde.
Alt dette oplevede den navn-
kundige sagfører Olesen, som 
fulgte Dalgas opfordring »Hvad 
udad tabes, skal indad vindes.« 
Han begyndte derfor at købe 
jord op af de fattige folk her-
inde og i lighed med Harald 
Brandth satte han ind med at at 
plante skov, som kunne beskyt-
te og genoprette den dejlige 
natur. Men dermed forsvandt 
jo langsomt de store vidder 
og det frie udsyn. Han plante-
de gran- og fyrretræer, som er 
rimeligt hurtigtvoksende, men 
også eg og bøg ikke blot for at 
opbygge skov, men også med 
det praktiske mål for øje, at 
disse træer senere kunne an-
vendes til gavntræ, der kunne 
sælges.
Ulven har brug for store, åbne 
vidder, og strejfer langt om-
kring , hvorfor den også søger 
den slags natur som findes bl.a. 
ved Ulfsborg, de gamle midtjy-
ske hedestækninger og i Nord-
jylland omkring Råbjerg syd for 
Skagen.

DE SIDSTE ULVE I HAMMER BAKKER

** Hedin: Bogen om Hammer Bakker 1976 si. 171-172 under temaet Hammer Bakker fra gamle dage)

Paradisdalen med udsyn til det mukke bakkelandskab 
(fra »Hammer Bakker« af Niels Hedins, side 171)
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Med den megen færdsel, der 
i dag finder sted af såvel fod-
gængere som cyklister og biler, 
er Hammer Bakker nok ikke det 
første sted, hvor ulven vil søge 
tilflugt. Her er jo heller ikke 
længere åbent land, på samme 
måde som i gamle dage, hvor 
den kunne strejfe rundt og 
endnu har vi ikke hørt, at noget 
menneske i vor tid skulle have 
oplevet en ulv her i skoven.
Dette rovdyr har til alle tider 
spillet en væsentlig rolle i over-
leverede fortællinger lige fra 
mytologien til eventyr fabler 
og fortællinger, ja endda selv 
i Disneys blade og tegnefilm. 
I mange af disse versioner bli-
ver den betegnet som grådig. 
En variation over dette tema 
finder man i en morsom anek-
dote af den berømte eventyrer 
og Grønlandsfarer, Peter Freu-
chen: 

Under et foredrag fortalte Pe-
ter Freuchen følgene oplevelse 
fra en slædetur på Grønland:
- Vi skulle passere et område, 
der var fyldt med ulve; jeg gav 
ordre til føreren af hundeslæ-
den om at køre, alt hvad rem-
mer og tøj kunne holde; og selv 
lagde jeg mig på den bageste 
slæde med geværet skudklart. 
Da vi havde kørt ca. 2 timer, var 
ulvene der, 100 ialt. Jeg ven-
tede, til de kom på skudhold, 
og fyrede så på den første. Da 
den faldt, kastede de andre sig 
forslugent over den. Lidt ef-
ter gentog det samme sig. Jeg 
skød, der faldt atter en uld, og 
straks var de andre over den og 
åd den med hud og hår. Sådan 
blev jeg ved, til der kun var een 
eneste ulv tilbage!
Da Peter Freuchen var kommet 
hertil i sin beretning, var der 
en lille pige på første række, 
der rakte fingeren i vejret og 
spurgte: 

- Hr. Freuchen, vil det sige, at 
den ene ulv, der var tilbage, 
havde spist de 99 andre?«
- Ja, det er rigtig nok, svarede 
Freuchen uden at tabe fatnin-
gen, men du kan også tro, at 
den pustede«.
Og snip, snap (ulve)snude, nu 
er historien ude, som man jo 
altid sagde førhen, hvortil vak-
se børn omgående replicerede: 
»Og tip, tap, tønde, nu kan en 
ny begynde!«**

Her i Hammer Bakker er den 
nye historie Naturfondens gen-

opretningsprojekt, som har 
modsat fortegn af Sagfører 
Olesens og Harald Brandths. 
Nu skal en betydelig part af 
skoven fældes, fordi man vil 
bringe dele af området tilbage 
til det, det var. Men er det så 
det bakkede terræn med det 
dejlige, frie udsyn til alle ver-
denshjørner, eller er det det 
vidstrakte hede og overdrevs-
område vi kan se frem til? Eller 
måske noget helt tredje? Ube-
svarede spørgsmål, som blæser 
i vinden. Svaret lader nok vente 
på sig.

**Hentet fra Fra Bøgernes Verden. (Litteraturbog for 1. real og 8. klasse ved Leif Busk, Erik Danielsen, Carl Aage 
Larsen, B.B. Møller og Peter Vedde Illustreret af Eiler Krag, Edvarda Lie,Ebbe Sadolin C. E.C Gadsforlag 1967

Et eksempel på tilplantningens skovtæthed: Bøg og gran i efterårs dragt. 
(fra »Sagføreren – Konge af Hammer Bakker. En biografi af Ole Bergh«)

Illustration fra »Fra Bøgernes Verden«.
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Det er ikke
alle banker,
der skaber 
tryghed i 
hverdagen.
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Vestbjerg afdeling
Bakkelyvej 2A
9380 Vestbjerg
Tlf. 9870 4900

Vodskov afdeling
Vodskovvej 43
9310 Vodskov
Tlf. 9870 5500
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