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KÆRE LODSEJERE
2020 vil nok stå tilbage i de flestes erindring som det skæbnesvangre tidspunkt, hvor coronapandemien holdt sit indtog,
ikke blot i Danmark, men i hele
verden med alle de uforudsete
konsekvenser, som den trakmed i sit kølvand, og som kan
sammenfattes i ord som den
angstprovokerende
smittespredning, sygdomsstatistik,
indlagte på overfyldte hospitaler, dødsfald, nedlukning o.
lign. Vi måtte begynde at bære
mundbind, spritte hænder,
undlade at røre ved hinanden
og vænne os til restriktioner,
testning, og at lyset for enden
af tunnelen var vaccination,
det, der skulle give os ro og frihed tilbage. I skrivende stund
er dette jo i gang, og samfundet kan langsomt lukke op igen,
men dog stadig med frygt lurende for fremtidige epidemier.
Med hensyn til vores dejlige
naturområder her i bakkerne,
har 2021 dog været uden den
megen regn, som fossede ned
sidste år. Vinteren har været

kold, men foråret tegner lysere og varmere, og et overvældende blomsterflor har beriget
mange haver.
Vi, som redaktion, trækker os
tilbage efter at have stået for
årsskriftet siden år 2010, og
takker alle, som har beriget
bladet med deres spændende
liv og skæbner. Også en stor
tak til de siddende bestyrelser,
der har bakket op om arbejdet,
og tak forde mange positive tilkendegivelser om bladet.
Vi vil gerne sige tak til Una, fordi hun endnu engang har tegnet smukke vignetter, der beriger indholdet. Også en stor tak
til vores annoncører, der altid
beredvilligt har støttet finansieringen af bladet.
Vi har valgt at indsætte Thøger
Larsens smukke digt: »Høstmåne«, fordi det for det første er
en ode til Hammer Bakker, for
det andet, fordi Hedin havde
valgt at indsætte netop dette
digt som indledning til sit min-

deskrift om Hammer Bakker og
dette områdes velgører sagfører, Anders Olesen.
I dette sidste blad, fra vores
side, har vi valgt at fokusere på
nogle af sagfører Olesens velgerninger med hensyn til alle
de fine og fornemme gaver han
har skænket til vores dejlige
egn, blandt andet Skovgården,
Vodskov Kirke, hans egen villa i institutionsområdet, men
også det smukke hus i Vrensted (hans fødeby), som han
lod bygge til sin mor. Netop i
Vrendsted har der i flere omgange været forlydender om at
bygge en mindestue for ham i
hans mors hus, men desværre
ser det ud til at initiativet af
uforklarlige grunde er gået i
stå.
God fornøjelse!
Mange hilsner
Finn og Katrine Nielsen

Una.
Tak til Freddy Jensen for
billedmateriale og teknisk
hjælp til blandt andet
formandens beretning.
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ANNONCER:
pris for annoncer:
1 2
/ side: 400 kr. 1/1 side: 600 kr.
kontakt redaktionen:
ideonskovbutik@hotmail.com

JENS VIGES PORTRÆT AF SAGFØRER OLESEN
Jens Vige, der tilhørte kunstnerkolonien i Hammer Bakker,
malede et portræt af sagfører
Olesen, som pryder forsiden af
Ole Berghs biografi: »Konge af
Hammer Bakker«.

Forsidebilledet fra Bogen »Sagføreren, Konge af Hammer Bakker«, en
biografi af Ole Bergh.

Dette mesterlige portræt rummer i sin udførelse alle de
træk, som kendetegner denne
store individualitet. Først og
fremmest det stærke, undersøgende blik med et vist islæt
af skepsis, understreget af den
faste hage, der fortæller om en
stærk og stædig natur, der ikke
er bange for at lade sin egen
vilje skinne igennem og være
den, der bestemmer.

Interessant er dog også en vis
melankoli i øjnene, understøttet af den lange, lige næse, men
et glimt i venstre øje fortæller
også om et menneske med humor og underfundighed, men
også evne for medlidenhed og
medfølelse, mens munden røber: »ingen skal få lov at løbe
om hjørner med mig«.
Den flotte, smukt buede og
brede pande kendetegner et
højt begavet, men også praktisk menneske, hvad ingen kan
være i tvivl om, og hagen med
den dybe kløft et menneske,
der gennemfører, hvad han
sætter sig for.

Una.
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ARKITEKTUR OG BYGGERÅDGIVNING // WWW.LIVSVAERK-ARK.DK

SKUDEHAVNSVEJ 30, 9000 AALBORG
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FORMANDENS BERETNING 2021
Denne beretning vedrører perioden fra generalforsamlingen
den 8. september 2020 til i dag
den 13. juli 2021.
I vil få at høre om
Bestyrelsens arbejde
Bukketræf
Corona
Hestevognstur
Hjemmesiden
Julekalenderen
Medlemsforhold
Mountainbikes
Mødestedsprojektet
Naturgenopretningsprojektet
Samrådene i Vestbjerg og Vodskov
Skiltning
Vandtårnet
Årsskriftet

Fossing er formand for, og som
noget nyt et arkivudvalg også
med Klaus som formand.
Sekretær og kasserer er René
Mallin. Opgaven som webmaster er taget hjem til bestyrelsen og samlet hos Tine Leth
Bak sammen med posten som
hjemmesidens tekstredaktør.
Stor tak til Flemming Mulbjerg
for gennem en længere årrække at have varetaget opgaven
som webmaster.

Hestevognstur
Hverken den traditionelle hestevogntur eller andre arrangementer, hvor vi skulle mødes,
har været holdt i det forløbne
år, bortset fra bukketræffet.
Det skyldes jo corona. Forhåbentlig får den nye bestyrelse
mulighed for at genoptage
traditionen med at holde den
populære hestevognstur rundt
til listige steder i Hammer Bakker sammen med Vendsyssel
Køreforening.
hammer-bakker.dk

Jeg vil gerne takke bestyrelsens
medlemmer for engagement,
arbejdsindsats, initiativer og
bidrag til drøftelser i en god
stemning.

Velkommen til
Lodsejersammenslutningen
Hammer Bakker
hammer-bakker.dk

Hjem

Corona
Coronarestriktionerne er jo
årsag til at vi holder generalforsamling nu, og ikke som
foreskrevet i vedtægten i marts
eller april - og derfor desværre på et tidspunkt, hvor nogle
medlemmer allerede er gået
på ferie, ligesom restriktionerne forrige år tvang os til først at
holde generalforsamling i september.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens arbejde har ikke
været hæmmet af corona. Bestyrelsens møder har bestået
af planlagte møder og ekstraordinære møder. Møderne har
til dels har været elektroniske.
Vi har møbleret lidt om på
udvalgene, så vi ikke længere har et særskilt festudvalg
og et særskilt jagtudvalg. De
to udvalg er samlet i arrangementsudvalget, hvis formand
er Kurt Jensen. Derudover har
vi et medlemsudvalg som Klaus

Bukketræf
Lempelsen af restriktionerne
i foråret gav mulighed for - efter pause i 2020 - på ny at holde bukketræf den 16. maj om
morgenen - denne gang dog
udendørs. Som det har været
tradition i en årrække mødtes
jægere og interesserede klokken ni på Brødlandshus. Fordi
Hanne Davidsen i december
2020 tabte kampen mod svær
sygdom, var vort æresmedlem
Werner Davidsen enevært.
Sandsynligvis på grund af det
korte varsel, der blev indbudt
til træffet med, var vi færre end
vi plejer at være. Men i øvrigt
var der som sædvanlig god
stemning. Der blev blot fremvist en enkelt buk, som til gengæld var ganske fin.
Præmien fra Morten Rex, Jægeren og Lystfiskeren for den
bedste buk gik til Ole Max Muller fra Kinnerupgård-konsortiet. Tillykke til Ole.

Bestyrelse
Vedtægter
Litteratur om Hammer
Bakker
Årsskrifter
Adgangsforhold og
færdsel i Hammer
Bakker
Militærets færden i
Hammer Bakker

Hammer Bakker er et enestående område, som man kan blive ved med at fordybe
sig i. Lodsejersammenslutningen opstod i 1991, hvor en række lodsejere tog initiativ
til i fællesskab at passe på vores fantastiske og overvejende uspolerede natur.
Foreningens medlemmer er dem der ejer jord i Hammer Bakker. Andre, der
interesserer sig for Hammer Bakkers forhold, kan også blive medlemmer, men uden
stemmeret.
Sammenslutningens område er det, der indkredses af landevejene mellem Vodskov,
Vestbjerg, Sulsted, Grindsted og Uggerhalne.
Geologisk strækker bakkerne sig længere mod både vest, øst og syd. Det er let at
se, når man nærmere sig bakkerne, fordi de rejser sig op som en ås fra det
omgivende flade landskab. Før landet hævede sig efter den seneste istid, var
Hammer Bakker en ø i havet.
Hvis du som skovgæst eller naturinteresseret er havnet her på siden, så byder vi dig
velkommen i bakkerne og håber, du vil passe på vores vildt og natur, så også de
kommende generationer kan nyde en natur, der er så uspoleret som muligt.

Nyheder til
medlemmerne

Hammer-bakker.dk © 2021 • Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Lodsejersammenslutningens nye
logo, designet af René Malin.

Hjemmesiden
I ved jo alle, at hjemmesiden
findes på www.hammer-bakker.dk

https://hammer-bakker.dk/[20-11-2021 10:22:02]

Se lodsejersammenslutningens
logo på forsiden. Designeren er
René Mallin. Tak for det, René.
Undersøg hjemmesiden. Den
indeholder gode oplysninger
og links, herunder alle årsskrifter og årsskrifternes forgængere Hammer Bakker-nyt.
Bidrag til siden er velkomne.
Kontakt Tine Leth Bak herom,
hvis I har bidrag.
Tines kontaktdata finder I på
hjemmesiden.
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lemmets ejerforhold opbevares kun af de omtalte grunde,
og oplysningerne er ikke tilgængelige for andre end bestyrelsen.

Forside for julekalenderen 2021.

Julekalenderen
René Mallin og Freddy Jensen
lavede lodsejersammenslutningens julekalender. Sikke da
en god idé. Konkurrencen om
at anbringe motiverne rigtigt
på kortet over Hammer Bakker
fik mange medlemmer op af
stolen og ud på eftersøgning i
bakkerne. Og sikke et stort arbejde med at lave kalenderen
og håndtere konkurrencen.
Den nuværende bestyrelse mener, at succesen godt kan gentages - hvis René og Freddy har
energi til endnu en omgang. I
talende stund tør jeg ikke love
noget.
Medlemsforhold
Der har været en vis tilgang af
nye medlemmer. Vi dækker nu
ca. 73 % af området inden for
de asfaltveje, der omkranser
Hammer Bakker.
Freddy har gjort et stort arbejde med at få medlemsfortegnelsen opdateret og at få registreret, hvilke arealer der ejes
af medlemmer af sammenslutningen. Det har betydning for,
hvilken styrke sammenslutningen har, og for registrering
af hvilke medlemmer, der har
stemmeret - langt de fleste - og
hvilke der ikke har.
Medlemsforhold er jo omfattet
af databeskyttelsesreglerne,
så oplysninger om det enkelte
medlem, herunder om med8

To medlemmer kan siges at
have en særlig status, nemlig Aalborg Kommune og
Den Danske Naturfond. Som
medlemmer af lodsejersammenslutningen har de samme
rettigheder som alle andre
medlemmer. Men som ejere af
det område, hvori naturgenopretningsprojektet forløber, har
de to medlemmer jo en ganske
særlig stor indflydelse på en
udvikling, der på mange måder
påvirker hele Hammer Bakker.
Endvidere har Aalborg Kommune jo indflydelse som myndighed.
Bestyrelsen sætter pris på begge medlemskaber. Bestyrelsen
gør sit bedste for at holde sig
ajour med de tos gøren, laden
og planlægning, så sammenslutningen og dermed dens
medlemmer får mulighed for
at være opdateret samt mulighed for at få indflydelse på
udviklingen.
Mere herom, når jeg omtaler
naturgenopretningsprojektet.

Mountianbiker.

Mountainbikes
Emnet har ikke været på bestyrelsens dagsorden i det forløbne år.

Det er dog indtrykket, at sagen
om mountainbikebanen i det
fredede område, der ejes af
Aalborg Kommune, og måske
også den større søgning ud i
det fri under coronakrisen, har
fået flere bjergcykler over i de
privatejede områder, herunder
op over fredede kæmpehøje
osv., med spor og skader til
følge, ligesom trafikken med
sådanne cykler om natten er
tiltagende.
Jeg har nævnt problematikken
på generalforsamlingen her i
foråret hos VMCC - Vodskov
Motions Cykel Club, hvor man
lader til at være opmærksom
på emnet, men hvor man på
den anden side ikke uden videre kan gøre noget ved det - fordi det langt fra kun er VMCC’s
medlemmer der cykelmotionerer i bakkerne.
Meget muligt bliver der behov for et samarbejde mellem
både lodsejersammenslutningen, Aalborg kommune og den
Danske Naturfond om at sikre
attraktive mountainbikebaner
i projektområdet for at beskytte den øvrige del af Hammer
Bakker og bakkernes natur- og
kulturværdier samt beboere og
besøgende i bakkerne.
Jeg vurderer, at den kommende bestyrelse bør fokusere på
emnet.
Mødestedsprojektet
Det er ingen hemmelighed
at mødestedsprojektet ikke
groede i lodsejersammenslutningens baghave. Frygten har
været monumentale anlæg,
fremmede for og ikke nødvendige for Hammer Bakker.
Årsagen til, at projektet overhovedet blev sat i søen var, at
der var stillet bevilling fra Realdania i udsigt til mødestedsprojekter rundt om i landet.
Imidlertid lykkedes det sent i

forløbet - på lodsejersammenslutningens initiativ - at blive
enige om et projekt, som alle
gav tilslutning til, nemlig en
modernisering og istandsættelse (men ikke udvidelse) af
shelterpladsen, et informationscenter i forbindelse med
hestestalden i institutionsområdet samt et fordybningssted
- eller hvad man skal kalde
det - ved den nordlige ende af
Brandts Plantagevej.

Shelterpladsen i Hammer Bakker.

Dette projekt bliver imidlertid
ikke til noget, kort sagt fordi
Realdania ikke var tilfreds med
den arkitektoniske udformning
af det, der ellers var opnået
enighed om, hvorfor Realdania ikke vil bevilge penge til
projektet. Styregruppen, der
i sin tid blev nedsat, og som
Klaus Fossing og René Mallin er
medlemmer af, er ikke opløst.
Hvad dens fortsatte arbejde nu
kan føre til, er ikke til at vide.
Der er dog næppe tvivl om at
lodsejersammenslutningen på
ny skal være meget opmærksom på, at det er respekt for
Hammer Bakker, der skal være
i højsædet.
Vist nok foranlediget af enigheden om, at bevare shelterpladsen som mødested, er
P-pladsen ved Brødland blevet
udvidet meget kraftigt, fordi
man ønsker, at shelterpladsens
brugere parkerer der og ikke på
den uofficielle P-plads direkte

ved shelterpladsen. Forhåbentlig vil der blive plantet noget
eller lavet en vold, som kan beskytte Brødlandshus mod indblik og støj fra P-pladsen. Den
udvidede P-plads ligger næsten
i taghøjde med Brødlandshus
og kun adskilt derfra af Gennem Bakkernes‚ ret smalle
vejspor.
Naturgenopretningsprojektet
Som I vil vide, var der på generalforsamlingen i 2020 forslag
og debat foranlediget af den
jagt, der drives på Hedeselskabets tidligere - nu naturfondens - arealer. Det stillede
forslag blev stemt ned, og lodsejersammenslutningen
skal
derfor ikke forholde sig til lovlig
jagt på naturfondens eller andre lodsejeres arealer.
Alligevel er det naturligvis, af
almindelig interesse at naturfonden fik lavet en omfattende
rapport af Aarhus Universitet
om jagten i området, og at rapporten efter naturfondens oplysninger vil føre til, i hvert fald,
justeringer af jagten.

Ved selvsyn kan man konstatere, at hegningen øst for
Gennem Bakkerne nu er langt
fremskreden. Hegnet er - naturligvis - et trerækkers elektrisk hegn, sådan som det har
været oplyst, at det ville blive.
Det er der tilfredshed med i
lodsejersammenslutningen,
som har lagt vægt på, at hegningen ikke skulle kunne hindre
vildtets frie bevægelighed, hvilket det heller ikke gør, da vildtet kan springe over eller krybe
under hegnet.
Med de låger og færiste, der er
etableret, er der sikret adgang
for gående og kørende publikum. Publikum i bil skal dog
være opmærksom på, at nogle
veje er spærret, hvor man tidligere kunne køre ind i og ud af
området.
Hegnet forekommer ikke unødigt bastant.

Fra flere sider har der været
udtrykt bekymring angående
hegningen af projektområdet.
Det er oplyst fra projektledelsen side, at der foreløbig ikke
er planer om at hegne vest for
Gennem Bakkerne.

Som tidligere oplyst har bestyrelsen ikke taget initiativ til at
involvere sig i de beslutninger
der tages i projektet af forstmæssig karakter eller med hensyn til flora og fauna - allerede
fordi bestyrelsen ikke besidder
tilstrækkelig fagkundskab.
Men her skal lyde en opfordring til, at I tager på tur i området og ved selvsyn danner jer
jeres indtryk. Der er oplevelser
at hente.

Projektledelsen har oplyst, at
hver enkelt nabolodsejer øst
for Gennem Bakkerne er blevet kontaktet og har fået valg
mellem at få hegnet tæt på skel
eller at få det på afstand, så
publikum kan færdes uden for
hegnet.
Bestyrelsen har ikke fået nogen
henvendelser fra lodsejere øst
for Gennem Bakkerne om hegningen.

Jeg kan oplyse, at et af bestyrelsesmøderne blev holdt på shelterpladsen, og at bestyrelsesmedlemmerne gik en længere
tur i projektområdet sammen
med Svend Klitgaard Lassen,
som er Aalborg Kommunes
praktiske mand og kontaktperson på projektet, så bestyrelsen har et førstehåndsindtryk
af, hvordan områdets aktuelle
status er.
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Salg, service og reparationer - vi ved, hvad vi taler om..!

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

Virkelyst 3 - 9400 Nørresundby - 98 17 27 33

www.savdoktoren.dk

Læsøvej 1 - 9800 Hjørring - 98 92 02 62

www.hjsh.dk

Planteavlsrådgivning

Engageret & nærværende planteavlsrådgivning med stabilitet & uvildighed

- Planlægning
- Indrapportering til myndigheder
- Ansøgninger
- Forpagtningskontrakter
- Myndighedshåndtering
- Markrådgivning
Niels Andreasen
Planteavlsrådgiver, cand. agro
Den Røde Gårds Vej 2
9310 Vodskov
T: 40 88 14 02
E: na@naplant.dk
W: naplant.dk
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Samrådene i
vestbjerg og i vodskov
Klaus Fossing er medlem af
Vestbjerg samråd. Jeg har taget
imod en opfordring til at deltage i Vodskov samråd.
Klaus og jeg kan derfor fra
hver vores udkigspost holde
øje med nyheder og initiativer,
der berører Hammer Bakker.
Så vidt vi ved, er der ikke noget, der aktuelt kræver særlig
opmærksomhed i den henseende.

Imidlertid synes bestyrelsen, at
det er Katrine og Finn, der skal
have stor tak for det meget store arbejde, de har udført, med
både at redigere og at udgive
årsskriftet, og ikke mindst med
at udvikle det og give det det
særpræg og kvalitetsløft, som
kun en engageret og kompetent indsats kan bibringe.
Katrine og Finn. Vil I være venlige at komme frem og modtage
en beskeden erkendtlighed - og
kære forsamling lad os give
Katrine og Finn et velfortjent
bifald.
Tage Kragbak

Vandtårnet i Hammer Bakker.

Skovforeningens skilt, som kan
rekvireres gratis.

Skiltning
Der er ikke nogen udvikling
med hensyn til eventuel fælles
skiltning mellem naturgenopretningsprojektet og det privatejede område.
I bestyrelsen har vi drøftet om
vi skulle designe egne skilte,
der viser, at nu er man på privat
område. Det var der ikke stemning for, så anbefalingen er, at
medlemmerne i fornødent omfang anvender de skilte, som
Dansk Skovforening anbefaler,
og som kan rekvireres gratis
hos skovforeningen.

Vandtårnet
Som I ved, arbejder en forening
med Erling Larsen som formand
med at udvikle vandtårnet tæt
ved institutionsområdet til et
oplevelses- og informationssted. René Mallin er med i denne forenings bestyrelse, og kan
opdatere generalforsamlingen
om projektet.
Årsskriftet
Katrine og Finn Nielsen har siden 2010 haft ansvaret for årsskriftet. De har meddelt, at de
med det kommende skrift vil
afslutte deres aktiviteter.
Som de beskedne mennesker
Katrine og Finn er, har de takket for den store opbakning fra
bestyrelsens side og udtrykt
håb om, at andre kunne have
lyst til at forsætte. Den kommende bestyrelse vil drøfte situationen.

Una.
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HAMMER BAKKERS GENOPREJSNING
Sidste år afsluttede vi med at
omtale det første genopretningsprojekt i Hammer Bakker,
som Harald Brandt, og siden
den navnkundige sagfører Olesen iværksatte.
Naturen var nedslidt, dels af
husdyrs overgræsning, dels af
sandflugt, og var ved at udvikle
sig til et hedeområde.

overleve, ønskede at se en skov
vokse op, som kunne danne læ
og lade flora og fauna trives, og
dermed også et rigt fugle- og
insektliv.
Derfor købte han jord op af de
fattige bakkeboere, og plantede hurtigtvoksende nåletræer,
der kunne skabe læ.

Der var dog en hage ved dette,
for med de mørke graner forsvandt det frie udsyn ud over
det særlige bakkelandsskab,
som området har fået navn
fra, og som de mange kunstnere, der fandt vej hertil, priste i
både maleri og poesi.

Sagfører Olesen, 5. september
1854 til 15. december 1929,
født og opvokset i Vrendsted
tæt på Vesterhavet, hvor kun
hårdføre buske og krat kunne

Una.
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Café · Bageri
Savværk
I HAMMER BAKKER

CAFE ÅBEN

1. WEEKEND I MAJ
SKOVENS DAG

1. WEEKEND I SEPTEMBER
HØSTMARKED

1. WEEKEND I ADVENT
Desuden deltager vi i
Middelalderdage på
Voergaard Slot i uge 29.
WWW.IDEONSKOVBUTIK.DK

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

En omstridt iværksætter

I vor tid har der - desværre - i
visse kredse, indsneget sig en
tendens til at vurdere fortidens handlinger ud fra nutidige
moralbegreber. For eksempel
»drukning« af en statue af
Kong Frederik V, fordi han støttede slaveri. Det virker forkert
og ulogisk at dømme fortids
gerninger med tilbagevirkende
kraft, for hvad så med blandt
andre vikingerne og deres
fremfærd?
Ligeledes har man også dømt
sagfører Olesen ud fra et nutidigt skøn: »Han var en hård
mand«, »ond mod de fattige og
udnyttede deres ringe status«,
osv. Men man må ikke glemme,
at tidsånden var fuldstændig
anderledes end vor tids higen
efter ligeberettigelse på alle
områder, og at mange af de
handlinger sagføreren gennemførte var til gavn for alle,
rig som fattig.
Mange ubemidlede bønder
hjalp han ud af økonomisk ruin
ved at købe deres ejendom op,
så han langsomt kunne befri
Hammer Bakker fra at blive et
vidtstrakt hedeområde med
sandfygning, og som vi ved,
genoprettede han naturen ved
at plante skov, så området blev
rigt på dejlig natur med trivsel og vækst af både flora og
fauna, sommerfugle og andre
sjældne insekter, men også
med gavntræ for øje.
Med hensyn til sagføreren,
dømte man ham i hans samtid som en streng mand, man
havde dyb respekt for, og i visse sammenhænge var bange
for. Men i dag kan man høre
ham omtalt som et rigt svin,
der udnyttede de fattige for at
fremme egne interesser. At han
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var en mand, der havde styr
på tingene kommer man ikke
udenom.
Sagføreren var en mand med
store ambitioner, en stærk vilje
kombineret med utrættelig flid
og et klart blik for, hvad der var
til gavn, dels for naturen, dels
for det omkringliggende samfund. Han havde en forfinet,
æstetisk sans, som man jo endnu har glæde af, blandt andet i
det smukke bindingsværkshus,
Skovgården, i hans egen fine,
hvide patriciervilla, der nu hører under Forsorgen, men ikke
mindst i genopretningen af
Hammer Bakker, som utallige
mennesker gennem tiden, og
til stadighed, nyder godt af.
At han var en streng mand
kommer man ikke uden om,
men tidsånden var jo fuldstændig anderledes dengang.
Han havde kæmpet sig frem i
verden, født som han var i en
fattig bondefamilie, med mange børn, men med sin store flid
og gode begavelse blev han jo
uddannet sagfører. Sin familie
glemte han ikke, han var meget
knyttet til sin mor og en søster
blev en livslang husholderske
for ham. Sin bror og dennes
hustru overtalte han til at rej-

se fra Sjælland, for at overtage
forpagtningen af Skovgården,
med tilhørende jordbesiddelser.
Skovgården
Avlsgård
Den fine villa sagføreren havde bygget, og som blev kaldt
Villa Møgelbjerg, var stuehus
i den gård, som sagføreren
fuldendte, med bygningen af
den mindst lige så smukke tilbygning, Skovgården, der skulle
tjene som avlsgård og forpagtergård i et stort anlagt landbrug med dyrkning af jorden og
med dyrehold, alt lige fra høns
til kreaturer. Skovgården blev
opført efter tegning af arkitekt
J.V. Mørch Hansen, og blev opført som en gammeldags bondegård med bindingsværk og
stråtag på avlsbygningen, og
tegltag på stuehuset. Resultatet stod færdigt i 1907 og er til
stadighed en fryd for øjet.
Romantisk er det på den måde,
at det er et minde om de gode
gamle dage, og netop af den
grund blev det også i 1952
brugt som kulisse i den danske
film »Husmandstøsen« med
alle de gammelkendte skuespil-

Skovgaarden som kulisse for filmen, Husmandstøsen.

lere som Grethe Thordal, Poul
Reichardt, Lilly Broberg og Ib
Schønberg i hovedrollerne.
Sagfører Olesen havde planlagt, at hans yngre bror, Tscherning Olesen, der var en dygtig
landmand, skulle overtage
forpagtningen af Skovgården.
Tscherning havde, sammen
med sin kone, slået sig ned i
et hus de havde på Sjælland,
og ingen af dem havde lyst til
at flytte. Men som altid trumfede Anders Olesen sin vilje
igennem, og broderen overtog
forpagtningen og underkastede sig således de strenge regler
storbroderen, som altid, havde
sat op. Blandt andet, at redskaberne skulle køres og ikke slæbes i marken, og at de i god tid
om efteråret, efter omhyggelig
rengøring, skulle tages i hus.
»Det påhviler forpagteren stedse at holde orden og god skik
og renlighed i gaard og hus ...«
Og som sædvanligt havde sagføreren bedømt rigtigt: Tscherning var den rette mand på posten. Gården voksede hurtigt
i størrelse, og da sagføreren
døde i 1929 arvede Tscherning
gården, og hans motivation for
at drive denne voksede i takt
med retten til selv at bestemme. Og Skovgården udviklede
sig da også til at blive et af de
største og mest veldrevne landog skovbrug i den sydlige del af
Vendsyssel. Tscherning overdrog gården til sin søn, Kristoffer Olesen og hans kone Inger,
som videreførte de stolte traditioner op igennem 50erne, og
i 60erne voksede Skovgården
endnu mere i størrelse.
I 1982 købte arkitekt Jens Anderberg Skovgården med henblik på en total ombygning og
opdeling i 12 ejerlejligheder.

Skovgaarden 1909.

Men desværre var det pengemæssigt et dårligt tidspunkt,
da kreditforeningslån lå på
over 20 procent i rente, men
ideen var god, og ved hjælp af
Sparekassen Nordjylland blev
projektet gennemført. I dag
er Skovgården stadig en fryd
for øjet, og man må sige, at de
der bor i dette smukke hus, på
alle måder, har forstået at vedligeholde og forskønne denne
unikke og bevaringsværdige
bolig på fornem vis. Således
har de i fællesskab renoveret
det gamle hønsehus, der lig-

ger helt ud til Tingvej, således
at de får et smukt fælleshus
med plads til 50-60 personer,
hvor de kan samles til møder
og andre større interne arrangementer.
Tak til Lise og Stanley Jensen, Skovgården, for den fine
og informative brochure om
Skovgården, forfattet af Museumsleder og cand mag, Ketty
Johansson.

Det smukt renoverede ’hønsehus’.
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SAGFØRER OLESENS PERSON
At han ville bestemme er der
mange eksempler på, men han
havde også en mildhed, som
er beskrevet på rørende vis,
blandt andet i en lille fortælling
af Chr. Holm, hvis far var gartner hos sagføreren. Historien
er fortalt til Horsens Hammer
årbog 1993, »Min far var gartner hos sagfører Anders Olesen, som ejede det meste af
Hammer Bakker. Ved siden af,
at min far passede gartneriet og den store park, var han
også altmuligmand. Han skulle
blandt andet sørge for, at der
var ildebrændsel til komfur og
kakkelovne.
Når det var i orden, så skulle
der fældes træer, og det var
plantør Niels Jensen og min far,
der stod for det. Det fældede
træ blev ikke ordnet i rummeter, men i raftebunker der var
en alen bred og fire alen lang.
Mine forældre boede oppe i
Østerbæk de første år de var
gift. Men da sagførerens store, hvide villa var klar til indflytning, måtte mine forældre
flytte til GI. Møgelbjerg, hvor
sagføreren havde boet, mens

Brødlandhus mølle.
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hans villa blev bygget. Min mor
var ikke glad for at skulle flytte,
for Østerbæk var et nyt hus, og
Gl. Møgelbjerg var et gammelt
bindingsværkshus, men vi blev
glade for at bo der, og vi boede
der i 32 år. Jeg kan huske min
far fik 100,00 kr. om måneden,
fri husly, mælk og kartofler, en
halv gris to gange om året samt
tørv og træ til kakkelovnen.
Jeg er blevet fortalt, at dengang jeg kom til verden, kom
sagføreren ned til min mor og
ønskede hende tillykke, og det
var med en buket blomster og
en sparekassebog til mig, og
der var indsat 10,00 kr. på den
til mig. Hver jul kom sagføreren
og hentede bogen, og så blev
der sat en ny 10,00 kr. ind på
den, og det skete hvert år til
jul, indtil jeg blev konfirmeret.
Men så var der også til tøj og
sko. Jeg skulle tit løbe ærinder
for sagføreren, når der skulle
bud ud til folkene, som boede
rundt om i bakkerne.
Der boede jo mange i bakkerne dengang. Deres ejendomme
blev alle overtaget af sagfø-

reren. Man sagde, at han tog
dem fra dem, men det passer
nu ikke. De kunne ikke få samlet penge sammen til renter
og afdrag, og så kunne de jo
ikke blive siddende ved deres
ejendomme. Men så kom sagføreren og sagde til dem, at de
kunne lade ham overtage dem,
og så måtte de blive boende så
længe de ville, og få det ud af
jorden de kunne. Det var vist et
godt tilbud.
Sagføreren opførte jo en mølle
oppe i Brødland, og den blev
tækket med lyng, og det gjorde Søren og min far, og det
blev gjort om vinteren. Mens
de var ved det, blev der en dag
et vældigt snevejr, og det var
jo kutymen, at min far skulle
rydde sne, så sagføreren kunne
komme tørskoet hjem fra stationen, men det trak ud, og min
far kom ikke, så han kunne få
lavet en sti. Så jeg tog sneploven, lavede en sti, så sagføreren kunne gå hjem uden at få
sne i skoene. Vi kom til stationen på samme tid, så da sagføreren så mig, sagde han, »hvad
satan knægt, kommer du? Kanden gamle ikke overkomme at
gøre sit arbejde?«
Men jeg måtte jo fortælle, at
far ikke var nået hjem til tiden.
Så sagde sagføreren, at nu kunne jeg sætte sneploven ved stationen, så kunne min far hente
den, når han kom hjem. Da sagføreren var ude af syne, tog jeg
sneploven med hjem. Samme
aften, da vi sad og spiste, blev
der banket på vores entredør,
og det gav et vældigt hop i mig.
Jeg gættede jo hvem det var,
og det første sagføreren sagde,
da han trådte ind ad døren var:
»Må jeg tale med Kristian?«

Ja, værsgo at komme indenfor.
Men jeg måtte ud til ham.
Så stak han hånden frem og
sagde mange tak for den fine
sti, jeg havde lavet til ham. Og
som belønning skulle jeg have
et sæt skræddersyet tøj, og det
skulle være med to par benklæder, lange og korte, og det blev
syet nede ved skrædder Nils
Jensen i Gl. Vodskov.
Hammer Bakker
Ny æra
Nu bliver det interessant at se
hvordan Hammer Bakker udvikler sig i de næste årtier. Ti-

NEKROLOG FOR
SAGFØRER OLESEN
MINDESTUE

Hentet fra Horsens-Hammer Årbog
1993

Redaktionen havde hørt, at
man ville oprette en mindestue
for bysbarnet i hans mors hus,
men da vi drog til Vrendsted for
at se dette var der intet bortset
fra det endnu smukke hus.
Det var tomt og forladt, så
initiativet var desværre ikke
kommet i gang. Men fra selve
begravelsen er der bevaret en
meget smuk og poetisk nekrolog om sagfører Olesen af sognets gamle præst, Jul Plesner,
der var mødt for at give sin
gamle ven en sidste afskedshilsen, trosbekendelsen, og holdt
derpå en smuk og gribende
mindetale, som gengives her i
forkortet form.
»Jeg står her i dag for at binde
min højagtede ven, Vrensteds
trofaste søn, en krans i ord om
alt, hvad han har udrettet her i
Vrensted som i Nørresundby og
Vodskov. Herinde i kirken behø-

den er nok ovre for entreprenante enkeltpersoners virke, og
et område som Hammer Bakker bliver langsomt forvandlet
til rekreativt område for fritidsmennesket. Og alle de små
husmænds rønner og lerklinede fattigfolks hjem vil efterhånden forvandles til attraktive
millionejendomme.

nu er med til at skrive. I sagfører Olesens testamente tildeler
han amtet, Botanisk Forening
og Hedeselskabet hver ca. 200
ha. i bakkerne tilsammen, næsten det samme som Naturfonden nu har erhvervet.

Vi har da heldigvis Hedins bog
om Hammer Bakker, som sagfører Olesen også var initiativtager til, som kan minde os om,
hvad Hammer Bakker var engang. Det bliver spændende at
se, hvad det er for en historie vi
ves det ikke. Klokkerne i tårnet
har talt for os derom, da de
fornylig hilste på ham for sidste
gang, og endnu en årrække vil
de ringe til hans minde.
Alt i vor skønne gamle kirke,
lige fra tårnhvælving til alter
og kor, fortæller om en god og
gavmild hånd, den, der nu ligger stiv og kold.
Men også byens anlæg i syd
og øst, alderdomshjemmet og
kapellet taler om Anders Olesens sønlige kærlighed til hans
hjemstavn og har altsammen
bundet ham en mindekrans,
varigere end de mange, der nu
dækker hans kiste. Lad os lægge øret til klokkernes klang og
fæste øjet på de minder, hans
sønlige sind har sat sig her i kirken og dens omgivelser, så vort
hjerte bliver varmt derved, da
ved jeg, så meget kender jeg
sagfører Olesen, at så binder vi
ham den krans, der mest ville
glæde hans hjerte.
Jeg vil gerne kalde på den forståelse og hjertets varme for
ham selv og for hans stoute,
karakteristiske vendelboskik
kelse, som han, mere end

Una.

nogen anede, længtes efter
og skønnede på, når den slog
ham i møde. Men det var som
om evnen til at lukke sig op for
de mange var ham nægtet, og
det skyldtes vel noget en dobbelthed i hans natur, men vist
mest i, at han som den ældste
søn i en stor bedrift havde en
strang barndom, hvor der blev
krævet alt for meget af ham, og
så det, at han senere selv måtte skabe sig en fremtid. Hertil
var barndommen ham en god
skole, men den gav ham ikke
den bløde hånd, der banker
lindt på hjertedøre. Den blev
kejtet til det brug, men god til
mands dåd og høvdingestyre.
Derfor blev han såre forskelligt
bedømt.«

Anders Olesens gravsten.
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SOLENS VELSIGNEDE LYS
Solens velsignede lys,
luftens letlegende dans,
regnvandets strømmende væld,
jordens livgivende krafrt.
Planten, der fødes af jord,
drikker af regnvandets væld,
danser i luftlette leg,
vokse i solvarmens lys.
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HØSTMÅNEN

fra Hedins bog »Hammer Bakker et mindeskrift«

Ej mere Vestenvinden fredløs flakker
i Hammer Bakker.
Alt Dagens Liv i Lyng og Krat og Skove
gik hen at sove.

Paa Kløftens Hytte falder Maanestriben
paa Skorstenspiben,
og hist og her i Haven den beskinner
smaa Æblekinder.

Der væves lønligt Guld i Luftens Blaanen,
nu kommer Maanen.
Den vandrer langsomt op ad Himmelbanen
hist bagved Granen.

Og Draaber funkler op fra Lyngens Grene
som Ædelstene.
Hugormen blinker nu og da fra Puden
til Maaneguden.

Dens Ansigt over Skovens "Topskud titter —
det sorte Gitter.
Dens milde Lys naar ind i Dales Bunde
tl Dyr, som blunde.

Algod er Høstens Maane, og dens Færden
gør tryg Alverden.
Dens Drømmelys har skænket Skyggedale
en Naadens Dvale.

I Skyggen under Busk og Bakkevolde
der sover "Trolde.
Og Nisserne og hver en Dværg i Høje
har lukt hvert Øje.

Thøger Larsen
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NEKROLOG OVER HANNE DAVIDSEN
Hanne Davidsen, Brødlandshus, Søhusevej 85, Vodskov
er død 75 år gammel efter
kort tids sygdom.
Hanne blev uddannet i Vester Isenkram, Nørresundby. Herefter arbejdede hun
på kontoret hos Ringbilen
i Aalborg. Her mødte hun
Verner, og de blev gift i
1970.
Sammen med Verners bror
startede de busfirmaet Brdr.
Davidsen og Hanne erhvervede sig buskørekort, hvorefter Hanne og Verner kørte
firmaets udenlandske ture.
I 1977 flyttede Hanne og
Verner til Sønderholm og
boede her indtil 1992, hvor
de flyttede permanent til
Brødlandhus, som de købte i 1982 som en ruin med
tilhørende 40 tdr. land skov.
Sammen opbyggede de
Brødlandshus
Skovbrug
med salg af brænde, juletræer og pyntegrønt.

Hver jul åbnede Hanne en
fin julestue med salg af julepynt og hjemmelavede dekorationer samt serverede
gløgg og æbleskiver.
Hanne elskede sit liv i Hammer Bakker.
I flere år var Hanne næstformand i bestyrelsen for
Lodsejersammenslutningen
Hammer Bakker.
Hanne var altid meget gæstfri og nød at servere lækre
retter for deres meget store
omgangskreds.
Hanne og Verner nåede at
fejre guldbryllup en måned
før Hannes død.
TAK for blomster og deltagelse ved Hannes sygdom
og begravelse.
Verner Davidsen

HANNE
DAVIDSEN
Fra Redaktionen skal
lyde en hjertelig tak,
fordi Hanne altid stod
klar med frankerede
kuverter til årsskriftet,
og altid var rede til at
give svar på spørgsmål
desangående.
Det var således også
takket være hendes
velvilje, at vi sidste
år kunne indsætte
Sheenas fine tegning
af Brødlandshus som
forside på årsskriftet.

Una.

Æret være hendes
minde.
Finn og Katrine Nielsen
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EN GLÆDELIG NYHED
En af de første initiativtagere
til
Lodsejersammenslutningen: Jens Pedersen Tengedal,
som døde for et par år siden
og hans enke, Jytte Pedersen,
har et barnebarn, som i øvrigt
er opkaldt efter sin farfar. Den
»nye« Jens Pedersen er sammen med sin kæreste, Emma
Mille Hansen, flyttet til Hammer Bakker og bor i længen,
med henblik på at flytte ind i
Jyttes hus, når hun ikke længere vil bo der. En omstændighed ved den nye situation,
der ville have glædet afdøde
Jens Pedersen er, at hans barnebarn har gjort klar til at have
kreaturer på ejendommen og i
skrivende stund er det allerede
påbegyndt. Da Jytte og Jens i
sin tid købte jorden af hendes
forældre og byggede hus her,
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kan man vist roligt sige, at med
Jens og Emma er det således
tredje generation af familien,
der nu er klar til at opbygge en
tilværelse i de dejlige Hammer
Bakker. Men også hos Kurt og
Helle Jensen, Søhusevej, er der
forberedt et generationsskifte,
idet deres to sønner, Steen og
Stig, testamentarisk nu er sikret hver sin bolig på matriklen.
Og her er det ligeledes tredje
generation, idet Kurt og Hel-

le arvede ejendommen efter
Kurts forældre, Else og Marius,
som havde skov- og landbrug
samtidig med, at han også var
postbud.
Fra redaktionens side skal lyde
et hjerteligt velkommen til de
nye Bakkeboere. De bekræfter
påstanden om:
En gang Hammer Bakker - altid
Hammer Bakker.

Det er vigtigt at min bank,
Det
vigtigt
bank,
ved er
hvem
derat
ermin
konge
ved hvem der er konge

Book et møde med en bank,
Bookdu
et møde
med en bank,
hvor
er vigtigst
hvor du er vigtigst

Vi er altid klar med kompetent rådgivning om bolig, pension,
investering
og med
alt andet
i din daglige
økonomi.
Vi
er altid klar
kompetent
rådgivning
om bolig, pension,
investering og alt andet i din daglige økonomi.
Vi brænder for vores kunder, og vi sætter en ære i at være med til at
gøre
en forskel
i lokalsamfundet.
Vi
brænder
for vores
kunder, og vi sætter en ære i at være med til at
gøre en forskel i lokalsamfundet.
Book et uforpligtende møde med os på nordjyskebank.dk/vigtigst
Book et uforpligtende møde med os på nordjyskebank.dk/vigtigst
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Tlf. 9870 4900 · nordjyskebank.dk
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