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KÆRE LODSEJERE!
Hermed udgives årsskriftet
2016 med stor tak til vores annoncører.
2016 blev et år, der bar stærkt
præg af Tandal- sagen, som på
nuværende tidspunkt (marts
2017) heldigvis ser ud til at gå
i sig selv igen. Der kan i øvrigt
læses mere om forløbet i Formandens Beretning.
Igen i år kan vi byde på spændende interviews, og i den anledning vil redaktionen takke
Ellen Sørensen for et interessant og lærerigt indblik i hendes liv. En særlig tak til hendes
datter, Birgit Sørensen for vejledning og korrekturlæsning.
Hammer Bakkers historie er
i år blevet udvidet med en
fortælling om Lonni Nielsens
forfædre, hvoraf flere er født
og opvokset herinde under de
barske og ofte kummerlige kår,
der prægede tiden, dengang
området var beboet af virkeligt

ELLEN SØRENSEN
I en hyggelig, lille andelsbolig
i Gandrup bor den snart
91-årige Ellen Sørensen.
Hun blev født i 1926 som den
yngste af 11 børn – ja egentlig
af 13, for der var et tvillingepar, som døde under fødslen.
Hun kom til verden i nr. 31 på
Sølgårdsvej, som har fået dette
navn, fordi jorden på det lavtliggende område i regnfulde
perioder altid var ét stort søle.
Til gården hørte ca. 30 tdr. land,
som hovedsaligt blev dyrket
med korn, kartofler og roer. I
stalden var der 10 køer, som
blev malket morgen, middag
og aften, hvilket ikke var helt
almindeligt, normalt gjorde
man det kun morgen og aften,
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fattige mennesker. Men også
Lonni, hendes mand, Kristian
og deres børns liv er med til at
udvide den gobelin af skæbner,
som er vævet gennem tiderne,
og som vitterligt er et bevis for,
at har man én gang haft en tilknytning til Bakkerne, drages
man på næsten mystisk vis tilbage.
Et fælles træk for disse forskellige livsforløb er glæden for
Hammer Kirke, hvorfor netop
denne pryder forsiden. Billedet
er malet af Bo Villadsen, Sheena Villadsens afdøde søn. Redaktionen vil gerne takke både
Sheena og hendes datter Una
for tilladelsen til at bruge dette
smukke maleri.
I de forløbne år har vi gentagne gange opfordret enhver til
at komme med små eller store
indlæg til bladet, hvilket nu er
sket, idet Dan Ole Fåborg (Vodskov) har henvendt sig som
forfatter til en helt ny digtsamling, ”Hammerglimt” og givet
men Ellens mor ville have det
således. Desuden havde de naturligvis også svin og høns.
Det er ganske forunderligt at
høre om Ellens opvækst og
livsvilkår for mindre end 100 år
siden, sammenlignet med den
verden vi lever i nu.
Den allerførste tur i hendes liv
gik til Hammer Kirke, hvor hun
blev døbt. Hendes mor var af
den faste overbevisning, at et
spædbarn først var beskyttet,
når det havde modtaget dåbssakramentet. Således havde
det været for alle hendes børn
– også de dødfødte tvillinger. I
sagens natur var de dog blevet
hjemmedøbt.
Derefter kunne man så, uden
fare for barnets sjæl, tage den
lille med på tur. I sin jumbe
med en lille, hvid islænder for-

os tilladelse til at medtage sit
”Martsdigt”. Dette og en smuk
vignet, tegnet af Jørgen Hansen (Vestbjerg) kan findes på
siden med årstidstræet, hvor
Dan Ole Fåborg giver en kort
introduktion til sit og Jørgen
Hansens kunstværk.
Endvidere har vi den store glæde at kunne præsentere en naturfortælling, forfattet af Svend
Erik Mikkelsen, Langholt, der jo
er kendt af mange som naturvejleder for utallige, spændende ekskursioner i Hammer Bakker, som også på dette område
viser sig at være noget helt
enestående.
Endelig har Claus Leth Bach
endnu en gang beriget årsskriftet med en lækker og morsom
”jagtopskrift”, så vi kan kun
slutte af med at ønske alle læsere: ”Vel bekomme!”

spændt, kørte mor afsted, ofte
til Vodskov gennem Hammer
Bakker, for her boede moster
Hanna i et lille hus ved siden
af alderdomshjemmet. Hun
havde ingen børn, men var så
til gengæld meget optaget af

sin søsters. Hver gang en af
dem havde fødselsdag, fik de
et fint kort tilsendt med posten, og hun havde altid gang
i strikkepindene, så hele børneflokken, store som små,
kunne forsynes med dejlige,
uldne sokker. Når hun var færdig, sendte hun et brev til dem,
hvor der stod: ”Nu har jeg ikke
mere garn tilbage”. Så cyklede
børnene afsted og hentede de
gode strømper, og mon ikke
der vankede en lille lækkerbisken, når de kom frem?
På hjemvejen kunne de godt
finde på at cykle nogle andre
veje, for Hammer Bakker var
jo et spændende sted at udforske, og som tiden gik, kom Ellen
til at kende hele området ud og
ind. Selvom der var meget skov
i denne del af Bakkerne, var der
dog et friere udsyn end nu, og
hjemmefra kunne de helt tydeligt se Hammer Kirke. Her stod
et mægtigt bøgetræ, og når det
sprang ud med fine, lysegrønne
blade, vidste alle på Sølgårdsvej, at nu var våren kommet til
Danmark!

Stuehuset, som det ser ud idag.
Fra 1928-29 byggede Ellens far
et helt nyt stuehus i røde mursten og to etager, et tegn på, at
han havde magt over det, hvilket skyldtes hans og hustruens
flid og sparsommelighed. Det
undrer dog stadig Ellen, at han
ikke samtidig byggede et rum
eller bare et særskilt skur til
toilet. Men nej, man forrettede sin nødtørft i kostalden bag
dyrene, som man altid havde

Den lille, hvide islænder.
gjort, og først i 1939 kom skuret til med dasset.
De havde ikke elektricitet i
huset, det ville mor ikke have,
man klarede sig jo udmærket
med petroleumslamper og stearinlys. Far fik det dog indlagt i
stalden, og da hun så kunne
se, hvor praktisk det var, bøjede hun sig.
Telefon havde de heller ikke,
man cyklede i nødstilfælde til
købmanden og fik lov at ringe
herfra.
Alt vand blev pumpet op fra
brønden med håndkraft, dog
havde de i bryggerset en ekstra pumpe, så mor havde det
ligeved, når der skulle vaskes.
Det iskolde vand blev hældt i
gruekedlen, og når vandet kogte, blev al kogevasken puttet i.
Mor havde en lang træstang,
som hun rørte tøjet rundt med
i røg og damp. Når vandet var
tilpas afkølet kom der gang
i vaskebrætterne, hvor man
gned og gnubbede skidtet af.
Derefter over i de tre skyllekar
med iskoldt vand. Så hjalp mor
og pigerne hinanden med at
vride tøjet. Det var virkelig slidsomt. Om sommeren blev tøjet
hængt ud til tørre, men om
vinteren blev det båret op på
loftet, for der var jo varmest,
så kunne det tørre der. Når det
var sket, blev tøjet rullet med
håndkraft og strøget. De havde
to strygejern, som skiftevis blev
varmet op på komfuret, såle-

des at der altid var et klar, når
det andet blev for koldt. Alt i alt
var det én lang, slidsom proces,
som foregik to gange om måneden, men belønningen bestod i duftende rent og nystrøget linned. Det var dog en hel
revolution for kvinderne, da en
vognmand på et tidspunkt begyndte at køre rundt på gårdene med en ”vaskemaskine” der
bar det stolte navn, ”FERM”.
Den kunne man leje for en dag
ad gangen. Den sparede dem
for vaskebrætterne, da den
kunne skvulpe tøjet frem og tilbage, men det bedste var dog
en indbygget vridemaskine, så
de slap for den del, der foruden
at være kold og hård, jo også
gjorde dem pjaskvåde.
I forældrenes soveværelse og
i stuen var der kakkelovn og
i køkkenet et brændekomfur,
hvor al mad til børn og voksne,
karle og piger blev kogt eller
bagt. Brænde var der ikke noget af, men til gården hørte et
stykke mose, hvor mændene
og de store drenge hver sommer gravede tørv, et slidsomt
arbejde, der krævede mange
kræfter. Bortset fra tærskeværket, der blev trukket af en
lille vindmølle, var der ingen
maskiner, ja ikke engang en bil.
Den kom først til meget senere. Men---- livet forløb stille og
roligt, hver dag havde sine gøremål såvel ude som inde, og
børnene blev tidligt vænnet til
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at deltage i arbejdet, drengene
(og dem var der 8 af) naturligvis i det tunge arbejde udendørs, mens pigerne hjalp til
med det huslige arbejde, malkning og tærskning.
Maden bestod af stegt flæsk og
kartofler hver eneste dag, undtagen om søndagen, hvor der
altid var steg og sødsuppe. At
spise grønsager var ikke noget,
man brugte. Men søndagene
var festdage, for så kom også
de store børn hjem fra de gårde, de var ude at tjene på, og
det var hyggeligt. Så blev der
snakket og leet, for sammenhold og tryghed er noget, som
altid har kendetegnet Ellens
familie.
Børnenes skole lå i Øster Ajstrup, så der var ikke langt at
gå. Derfor kunne de nå hjem
at spise i middagsfrikvarteret. Ellen var altid glad, når

hun om morgenen kom ud og
opdagede, at det ikke blæste,
for så skulle hun ikke hjem at
tærske efter skoletid. Men var
der vind, vidste hun, der ikke
blev meget tid til at lege, for
så drev møllen tærskeværket,
og det skulle ”fodres” med det
ene kornneg efter det andet,
hvilket netop var børnenes arbejde.
Der gik jo meget korn til både
dyr og mennesker. Mor bagte
nogle gode, runde sigtebrød,
som blev lagt til afkøling oppe
på loftet.
Et efter et blev de hentet ned
til spisning, mor holdt det op
mod sit bryst og skar store,
tykke skiver af med den lange,
skarpe kniv ind mod sig selv, så
hun havde altid huller i forklædesmækken.
24. maj 1935 står lysende klar i
Ellens erindring, for da stod alle

eleverne ude i skolegården og
lyttede til lærer Madsens radio,
der transmitterede kronprins
Frederiks bryllup med den
svenske prinsesse, Ingrid. Det
var meget højtideligt, og alle
lyttede andægtigt. Tænk, at
man kunne følge med i noget,
der foregik helt ovre i Sverige,
ja, så at sige selv være ”gæst”
ved et kongeligt bryllup! Det
var så sandelig nye tider!
Ved juletid kom der gang i hovedrengøringen.
Vinduerne blev pudset, tæpperne banket, stuegulvet ryddet og vasket. Og når det var
tørt, blev der ferniseret, så det
lugtede i hele huset. Fint skulle det være til højtiden, som
faktisk først begyndte d. 25 december, hvor man om formiddagen drog tik Hammer Kirke
for at høre juleprædikenen. 24.
december var de først så sent
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færdige med alt arbejdet, at
det ikke var muligt at nå derhen, da det jo var mørkt allerede klokken fire om eftermiddagen, og der ingen elektrisk lys
var i kirken. Juletræ og gaver
kendte de ikke til, det blev først
”moderne” senere.
Dog glemmer Ellen aldrig, at
en af storebrødrene engang
forærede hende en dukke. Den
var så fin og yndig, at Ellen slet
ikke kunne få øjnene fra den,
og hun følte sig meget rig. Man
kunne godt mærke, hun var
den yngste, lidt forkælet blev
hun jo af alle.
Da Ellen skulle begynde at gå
til præst, måtte hun til Sulsted.
Øster Ajstrup skole hørte nemlig under dette sogn, hvilket jo
også indebar, at konfirmationen foregik i Sulsted kirke og
ikke i Hammer Kirke, hvad hun
den dag i dag ikke er helt tilfreds med.
Bagefter var der gæstebud
hjemme, men heller ikke ved
denne lejlighed blev der givet
gaver. Dog mindes hun, at hun
fik to kroner af en af sine tanter. Det var store sager!
Ellen gik til gymnastik på den
anden skole i Ajstrup, og især
håndbold var hun meget optaget af. Èn gang om året var der
gymnastikopvisning, og den
foregik på ”Skytten”, en danserestaurant, som de unge gerne
tog ud til. De blev hentet i lastbil, og siddende på ladet kørte
de leende og sludrende afsted.
Det var en rigtig festdag.
9. april 1940 er også en dato,
Ellen tydeligt mindes, da de
tyske Messerschmitt som sorte, ildevarslende fugle kom flyvende lavt ind over landet. En
af hendes brødre, som havde
aftjent sin værnepligt, sagde
både bange og sørgmodigt til
sin mor: ”Nu bliver jeg nok indkaldt, når der er krig i landet”,

men som bekendt overgav
danskerne sig jo stort set uden
modstand, så broderen var
meget lettet. Med til billedet
hørte dog også, at de gode soldaterbukser af dejlig varmt uld
fra rekruttiden ikke var blevet
gemt væk til strenge tider, som
man skulle, men faktisk slidt op
ved det hårde, udendørs arbejde, så det var jo en dobbeltsidig lettelse, kan man vist roligt
sige, for sådan et par bukser
var dyre!
Ellen mindes, hvordan de tyske soldater stolte og syngende var kommet marcherende
ind landet, men havde forladt
det igen i 1945 duknakkede,
ydmygede og triste – én lang,
løben-spidsrod i hån, spot og
latterliggørelse.
I øvrigt mærkede de ikke meget til krigen på Sølgårdsvej, de
fleste angreb foregik ude ved
lufthavnen, som tyskerne havde overtaget. Men rutebåden,
Kjøbenhavns påsejling af en
tysk mine uden for Hals Barre
i 1947 blev tydeligt bemærket,
fordi damperen tudede og tudede, og i radioen hørte de så
om hele katastrofen.
Interessen for håndbold blev
anledning til, at Ellen lærte en
ung mand, Axel Sørensen at
kende. De blev glade for hinanden, og 31. oktober 1947
klokken 17 blev de viet i Hammer Kirke. På denne tid af dagen var det jo helt mørkt, og
kirken ville normalt kun have
haft stearinlys som lyskilde,
men heldigvis var man ved at
installere elektricitet i kirken,
og netop på deres bryllupsdag
”blev der lys” for første gang
i Hammer Kirke, så en helt bibelsk hændelse blev et forvarsel om et langt, lyst og lykkeligt
ægteskab.
De unge nygifte slog sig ned i
Visse, men i 1953 overtog de

gården på Sølgårdsvej. Ellens
forældre ville gerne tage det
lidt med ro efter de mange års
slid. Desuden var moderens
helbred ikke godt. Allerede
mens Ellen stadig boede hjemme, hændte det ret ofte, at hun
om natten blev vækket af sin
mors hulken over de slemme
gigtsmerter, et resultat af de
mange fødsler og det hårde arbejde. Det blev til sidst for meget for en af Ellens storebrødre,
som boede hjemme, fordi han
p.gr.a. tuberkulose ikke kunne
holde til at tjene ude på gårdene. En morgen sagde han til sin
mor: ”Fra i dag overtager jeg
malkningen, men så bliver der
kun malket morgen og aften!”
Og således blev det.
Ellen og hendes mand købte
noget mere jord til gården, og
der kom da også lidt efter lidt
flere ”moderne” opfindelser til:
I 1954 fik de telefon og i 57 deres første bil, så de kunne tage
på ture rundt omkring, og Ellen
fik en støvsuger, en Nilfisk! De
hørte også om det nymodens
fjernsyn, men fik dog ikke selv
et til at begynde med. I 1960,
da der var olympiade i Rom,
oplevede de dog vidunderet
hos en bekendt og blev meget
betaget heraf. Ellens bror, Axel
var den første i familien, der
anskaffede sig dette mageløse
apparat, og hele familien blev
inviteret til indvielsen heraf.
Uheldigvis ville maskinen ikke
tænde, og da de febrilsk ledte
efter årsagen, opdagede de, at
musene havde været på færde
og bidt ledningen over. Ak ja!
Også den gang viste elektronikken sine svagheder over for
naturens indgriben!
Ellen og hendes mand fik 4
børn, tre piger og en dreng. De
levede af, hvad gården indbragte dem, men i 1970-erne fik
Ellen lyst til at tjene nogle eks7

tra penge og tog arbejde som
ringer og graver ved – ja naturligvis: Hammer Kirke. Jobbet indebar, at hun skulle ringe med
klokkerne før gudstjenesterne
og ved alle kirkelige handlinger.
Dette foregår jo automatisk i
dag, men ikke i Ellens tid, da
måtte der ringes med håndkraft. Dog nød hun altid turen
op i tårnet, hvorfra hun havde
det allerbedste udsyn ud over
sine elskede Bakker, og stik
nord kunne hun se helt hjem.
Desuden passede hun alene
den dejligst beliggende kirkegård i hele kongeriget. Endnu
den dag i dag kan hun fortælle,
hvor hver eneste gravsten står.
På spørgsmålet, om hun kendte maleren, Johan Schlichtkrull,
svarer hun prompte: ”Nej, jeg
har aldrig mødt ham, men han
ligger begravet lige dér”, og så
peger hun ned på højre hjørne

af den imaginære kirkegård,
hun i tankerne kan se for sig.
”Hvad så med Niels Anesen”,
lyder det næste spørgsmål. Ellen snerper munden sammen.
Det er helt tydeligt, at denne
mand ikke er hendes kop the.
”Han var en skidt karl, for han
havde kone og børn i Sulsted,
men samtidig også en veninde i
Vodskov! Det kan man da ikke!
Men – jeg ved, hvor hans gravsten står.”.
Ellen og hendes mand fik knap
60 år sammen, men i 2006
bukkede han under for sygdom
og blev bisat fra Hammer Kirke,
hvor hans urne blev nedsat i Ellens forældres gravsted. Siden
da har hun boet alene i sit hus
i Gandrup – alene, nej! Hun er
ven med næsten alle naboerne,
hendes døtre kommer på skift
og ser til hende, og én gang
hvert tredie år mødes de fleste

Ellen og Axel ved deres
guldbryllup
af hendes gren af familien, som
tæller omkring 150 personer
og hygger sig sammen, for det
er de rigtigt gode til i den slægt.
Ellens læge har sagt, at hendes
hjerte kan holde, til hun mindst
bliver 100 år, men når enden
kommer, da skal hun også bisættes fra Hammer Kirke og
urnen sættes ned ved siden af
Axels, for:
Én gang Hammer Bakker – altid
Hammer Bakker!

tlf.: 98293966 - 98291234
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FORMANDENS BERETNING

på den ordinære generalforsamling, Vodskov Kro den 21. marts 2017
Jeg vil gerne byde velkommen
til den årlige ordinære generalforsamling i Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker.
Vi har i det forgangne år afholdt 4 bestyrelsesmøder samt
2 ekstraordinære møder hos
hinanden, hvor de gennemgående emner har været:
• Planer for bebyggelse
af Tandalen
• Krybskytteri
• Ridning i Bakkerne
– og MTB
• Bredbåndsforbindelse
• Bil-orienteringsløb
i Bakkerne
• Militærets færdsel
i Bakkerne (mangel
på tilladelser)
• Kigget på
sammenslutningens arkiv
• Planlægning af
Hestevognsturen
• Årsskrift
• Jagtmøder
(bukketræf og jagtmøde)
• Statistiklister
Planer for bebyggelse af
Tandalen
Hen over sommeren blev bestyrelsen bekendt med planerne om bebyggelse af det
smukke naturområde Tandalen
ved Vestbjergs østlige side. En
række private jordbesiddere og
investorer kunne se guld i at
udstykke hele Tandalen til parcelhusbebyggelse. En forventet
indkomst i omegnen af 50-100
millioner kroner har givetvis
virket tillokkende for dem.
Det blev bestyrelsen bekendt
at planerne allerede var langt
fremskredne i og med et konkret skitseforslag allerede (som
det eneste) var medsendt som
materiale på et borgermøde i
Vestbjerg i løbet af efteråret.

Man fik følelsen af at ”den var
klappet af” med kommunen
og de private ejere og investorer. Borgermødet virkede som
en skinproces, hvor borgerne
ikke kom til orde, men kunne
komme med en kommentar
på en lille gul post-it seddel.
Lodsejersammenslutningen
står ikke alene i protesten
mod bebyggelsen, det altovervejende flertal på mødet
har samme opfattelse som os.
Lodsejersammenslutningen
mener truslen om bebyggelse af Tandalen er måske den
værste trussel mod bevarelse
af Bakkernes værdi som naturområde nogensinde. Et af de
smukkeste dalområder vil blive
forvandlet til et boligområde
uden nogen anden grund end
at kunne spinde guld på det.
Dette er den ene side af sagen. Den anden er, at hvis der
først går hul på bylden vil alle
andre rundt om Bakkerne også
ønske udstykning efter salami
metoden – nu er der jo dannet
præcedens. Så sagen handler
ikke kun alene om Tandalen –
det er Bakkernes fremtid som
naturområde, der står på spil!
Vi ender med en kultiveret
stump jord på størrelse med
en fodboldbane og med tonsvis af publikumsfaciliteter. Det
er et rædselsscenarie bestyrelsen knapt har kunnet sove
for om natten. Bestyrelsen har
indgivet en velbegrundet indsigelse mod planerne samt haft
et indlæg i Vodskov Avis. Sidstnævnte har vi fået mange positive tilkendegivelser over – det
takker vi for. Ydermere har bestyrelsen gjort en stor indsats
for at mobilisere hele fodfolket
i form af sammenslutningens
medlemmer og bekendte, der

er blevet opfordret til at gøre
indsigelse mod planerne – desto flere – desto bedre.
Endvidere har bestyrelsen haft
kontakt med Danmarks Naturfredningsforening, der er gået
aktivt ind i sagen og ligeledes
indgivet en indsigelse mod
planerne. Vi er glade for, at
DN er med os i aften – det er
mere aktuelt end nogensinde
med naturbevarelse! Bestyrelsen følger sagen tæt og har en
række anbefalinger og ideer,
der vil blive overgivet til den
nye bestyrelse. Med Hammer
Bakker og Tandalen uberørt
har vi uvurderlige naturværdier
til glæde for alle Kommunens
borgere, ikke kun lodsejerne.
Krybskytteri
I løbet af foråret har der været
rapporteret om tilfælde af groft
krybskytteri, hvilket skaber
en del hvor parterede dele af
råvildt er fundet af publikum.
Sagen har været i Vodskov
Avis. Bestyrelsen ser alvorligt
på krybskytteri, der har fulgt
Bakkernes historie i al den tid
vi husker. Omfanget har aldrig
været stort, men krybskytteri
er ulovligt og noget forbandet
svineri. Derfor tager bestyrelsen altid sådanne sager alvorligt og medvirker med vores
lokalkendskab til opklaring.
Ridning i Bakkerne – og MTB
Publikums ønske om øgede
aktiviteter i Bakkerne er aldrig
aftagende – snarere tiltagende.
MTB har i flere år været et arbejdsområde for bestyrelsen.
Ikke fordi vi har noget mod folk
benytter naturen. Problemet er
blot at en ganske stor del ikke
følger gældende lovgivning
for færdsel i private skove. Ek9

sempelvis kører efter mørkets
frembrud samt off-track på
høje og diger. Information er
vejen frem er bestyrelsens opfattelse så vi har gennem tiden
gjort meget for at orientere og
informere i de rette fora om
lovgivningen for færdsel i privat skov. Faktisk ville de allerfleste problemer være løst, hvis
alle fulgte denne eksisterende,
udmærkede lovgivning. Dette
arbejde ender ikke – nogensinde. En ny problematik, der er
blevet bragt op i medierne for
nylig er forstyrrelseselementet
af et for massivt publikumspres. Dette er bevist at være
ødelæggende for ynglende
rovfugle.
Ridning er en fredsommelig
aktivitet, der vel nærmest er
meget mere i tråd med naturbevarelse end mange andre
aktiviteter. Problemet er her
at en rytter skal have den private lodsejers tilladelse til at
benytte stier og veje hvilket
skaber en del problemer enten
fordi det ridende folk ikke ved
det eller tror de kan gøre hvad
det passer dem. Eksempelvis
fik en af lodsejerne, da han
antastede ryttere på sin grund,
besked om, at Hedeselskabet
havde givet lov til ridning i hele
Hammer Bakker og at alle skiltene nu var ugyldige. Vi har et
meget fint samarbejde med
Hedeselskabet så jeg ringede
til skovfogeden, der erklærede
at det havde Hedeselskabet aldeles ikke og at de anså ridning
som værende forbudt i deres
plantager.
Man skal være på vagt – ellers
ender det hele som wild west!
Publikum er meget velkomne,
men skal følge loven.
Bredbånd
Bestyrelsen har haft drøftet
muligheden for bredbånds10

forbindelser i større dele af
Bakkerne. Nogle finder det attraktivt – andre er af en anden
opfattelse.
Internetforbindelsen er ganske
ringe mange steder i Bakkerne
– ligesom mobildækningen.
Bredbånd Nord har været kontaktet og initierende samtaler
har været ført – dog uden der
er kommet noget konkret ud af
det. Bredbånd i tyndtbefolkede
områder er dyrt!
Bil-orienteringsløb i
Hammer Bakker
Bestyrelsen er blevet kontaktet
af en bil-orienterings klub, der
gerne ville køre bil-orienteringsløb i Bakkerne.
De var ganske insisterende og
oplyste at en daværende bestyrelse engang i halvfemserne
havde givet carte-blanche tilladelse til bilræs i hele Hammer
Bakker.
Det synes vi lød lidt for godt til
at være sandt så vi fandt daværende bestyrelsesmedlem frem
og spurgte om det nu også
kunne passe? Og det kunne det
sandelig ikke. Forholdt dette
oplyste bil-orienteringsklubben
da også at det nok var rigtigt
nok. Hvad kan vi lære af det?
Folk smører tykt på og omgår
sandheden for at få deres ønsker igennem.
Bestyrelsen mener ikke motorløb er i overensstemmelse
med anvendelsen af Hammer
Bakker, hvilket vi meddelte
med den kommentar, at det
er den enkelte lodsejers egen
beslutning og bestyrelsen kan
ikke hverken godkende eller
forbyde aktiviteter på de enkelte lodsejeres vegne. Bestyrelsen anbefaler at de enkelte
lodsejere, der vil tillade visse
aktiviteter får dette skriftligt da
det vil lette eventuelle efterfølgende konflikter.

Militærets færdsel i Hammer
Bakker (mangel på tilladelser)
Militæret (søværnet) har afholdt orienteringsløb i Bakkerne uden at spørge de berørte
lodsejere om tilladelse til at
sætte poster op og afholde løbet. Dette er blevet indskærpet
overfor de involverede instanser, der tog det meget positivt
og lovede de ville sørge for den
slags for fremtiden. Jeg opdagede det ved at der en aften,
hvor jeg sad ude på terrassen
og røg på min pibe, kom en
stakkels forpustet, men meget
høflig (han sagde De) søulk udklædt som landkrabbe løbende
hen til mig spørgende ”jeg er
blevet væk, hvor er jeg”. Jeg
kunne pege det rette sted på
kortet og få staklen sendt i rigtig retning.
Kigget på
sammenslutningens arkiv
Bestyrelsen har brugt lidt tid
på at få samlet alle sammenslutningens gamle papirer og
relikvier sammen. De befandt
sig både hist som her og er nu
alle stillet i et hjørne hos formanden. Så er de samlet og vi
håber på en mere permanent,
officiel løsning med tiden, der
ikke er personafhængig.
Planlægning af
hestevognsturen
Bestyrelsen har endnu engang
planlagt og afholdt den traditionsrige hestevognstur. Vi
mødes i Uggerhalne Sportsrideklub og kørte ind i skoven, og
på turen rundt blev der gjort
holdt ved Ideon Cafè , hvor
Lodsejersammenslutningen
serverede en omgang kaffe og
brød. Derefter fortsattes gennem skoven, og undervejs blev
der budt på en forfriskning.
Turen sluttede i Uggerhalne
Sportsrideklub ca. kl. 14 med

hvor der arrangeres en rundvisning og medbragt mad. Endnu
engang en mageløs succes som
vi ikke mindst kan takke Vendsyssel køreforening for. Bestyrelsen har besluttet, at ville
dække tilrejsende ekvipagers
rejseomkostninger i fremtiden.
Bestyrelsen takker Poul Erik Pedersen og Lise Knudsen for den
store hjælp med at planlægge
og afholde hestevognsturen.
Årsskrift
Der er udsendt årsskrift for
2015 i indeværende bestyrelses år. Hovedforfattere har
været Finn og Katrine Nielsen.
Bestyrelsen takker for det store
arbejde med årsskriftet. Vi har
fået mange positive tilkendegivelser for seneste årsskrift,
hvilket vi er rigtig glade for.
Årsskriftet for 2016 er tæt på
færdiggørelse og bliver udsendt her efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen ser som vanligt udfærdigelse og udsending af årsskrift for Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker som
en af vore vigtigste, løbende
opgaver.
Vi synes årsskriftet bliver bedre
og bedre og dette takker vi Finn
og Katrine for. Finn har lovet at
vedblive som redaktør på årsskriftet selv om han nu træder
ud af bestyrelsen efter velfortjent udført arbejde.
Jagtmøder
Bukketræf 2016
På en dejlig solskinsmorgen 2.
pinsedag d. 16. maj gik bukkejagten ind. Traditionen tro afholdtes der efterfølgende bukketræf på Brødlandshus, hvor
der var mødt 26 jægere. Formanden for jagtudvalget Martin Søndergård bød velkommen til de fremmødte. Niels

Chr. Nielsen blæste herefter et
par stykker på jagthorn. Som
sædvanlig var der en præmie
til den flotteste buk. Præmien
var som sædvanlig sponsoreret af Morten Rex fra ”Jægeren
og Lystfiskeren”. Foreningen vil
gerne takke Morten for sponsoratet. Der var 4 bukke på
paraden – den ene dog skudt
på et areal uden for Hammer
Bakker. Flemming Mulbjerg og
Tage Kragbak blev af formanden udpeget til at vælge den
flotteste buk, det blev en flot
seksender skudt på ”Østerbæk”. Herefter blev der budt
på kaffe og rundstykker og en
lille en til halsen. De heldige
jægere fortalte om morgenens
oplevelser ved afskydningerne.
Jagtmøde 2015
Jagt-og Naturmødet som blev
afholdt på Brødlandshus den 4.
oktober 2016. Jan Nedza som
er schweiss-hundefører, holdt
et foredrag om schweisshunde
arbejdet og lovgrundlag taget
for schweisshunderegistret.
Jan Nedza fortalte om optræning af en schweisshund som
tager op imod 1000 timer, inden hunden kan gå op til den
afsluttende prøve. Schweisshundeførerne i Danmark
har omkring 12580 jagteftersøgninger pr. år. Den enkelte
hundefører kan have optil 200
eftersøgninger på et år. At tilkalde en schweisshundefører
er gratis, men der skal betales
kørepenge efter Statens regler. Hvis man vil vide mere,
har Naturstyrelsen udgivet en
folder om Schweisshunderegistret. Jan Nedza afsluttede
efter ca. 2 timers interessant
og lærerigt foredrag, som bestyrelsen er taknemmelig for.
Der var mødt 18 medlemmer
af Lodsejersammenslutningen
op. Morten Rex fra Jægeren &

Lystfiskeren havde opstillet en
stand med jagttøj til både børn,
kvinder og mænd.
Statistiklister
Bestyrelsen har modtaget 21
statistiklister i alt – heraf kun
11 med afskydning og 10 med
0 indberetning. Igen må vi
konstatere at statistikken bag
listerne har trange kår. Synderligt signifikante konklusioner
om vildtbestanden kan man
ikke drage ud fra et så spinkelt grundlag. Bestyrelsen har
besluttet standhaftigt, at køre
videre med statistiklisterne,
upåagtet de for tiden ikke kan
bruges til så meget. Vi håber tilslutningen vil øges i fremtiden.
Afslutning
Den nuværende bestyrelse arbejder for en bevarelse af de
mangeårigt bestående værdier
alle vi, der elsker Hammer Bakker kender så godt. Vi arbejder
for fred og ro og at for at Bakkerne som naturområde vil bestå for fremtiden som de altid
har gjort. Sådan at vores børn,
børnebørn og de kommende
generationer kan opleve den
samme glæde ved naturen i
Hammer Bakker som vi gør.
Vi har gennem årene forsøgt
at løfte denne kolossale opgave ved hjælp af bank, skæld
ud, løftede pegefingre og nok
en anelse sure miner – det er
næsten bare ikke til at undgå
når man møder håbløs hundelufter med lille, dejlige Fido
for fuld hals efter en hare – for
120’ende gang! Vi er nødt til at
holde fanen så højt som overhovedet muligt med hensyn
til at sikre publikums overholdelse af gældende, udmærket
lovgivning for færdsel i privat
skov. Det vil bestyrelsen blive
ved med. Folk omkring bakkerne har i nogle tilfælde set Lods11
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ejerne som sure gamle mennesker, der ikke overhovedet vil
se nogen i ”deres skov”. Det har
været vor lod i mange år.
Dog er den nuværende bestyrelse, efter lange og tunge tanker, kommet frem til, at vejen
fremadrettet ikke skal brolægges med sure miner og pegefingre. Tiden er løbet fra den
attitude og vi behøver goodwill
fra det omgivende samfund for
at have krudt nok i bøssen til
at kunne bevare Hammer Bakker. Frem for at virke tillukkede
ønsker bestyrelsen, at flere
og flere folk får øjnene op for
Hammer Bakkers unikke naturkvaliteter, for derigennem
at have et langt større og stærkere supportteam bag bevarelsen af Bakkerne end vi selv kan
mønstre. Føler publikum sig
velkomne i Bakkerne, har de en
hyggelig oplevelse her og oplever os gnavne bakkeboere som
imødekommende, der ønsker
dem en god tur vil de få et større ejerskab for Bakkernes naturbevarelse – hvilket jo netop
er Lodsejersammenslutningens
mærkesag.
Tiden er til at se frem og lade
Lodsejersammenslutningens
ansigt udadtil undergå en nødvendig ændring for at vi kan
bevare Hammer Bakker så godt
som muligt. Den siddende bestyrelse håber på og opfordrer
den nye bestyrelse til at tænke
videre ad den vej.
Igennem tiden har der også
været et modsætningsforhold
mellem bevarelse og direkte
fredning. På den ene side vil
lodsejerne gerne bevare Bakkerne, men på den anden side
skulle ingen helst komme og
fratage os vores rettigheder
over jorden. Der tror jeg personligt også vi er kommet til
vejs ende. Interesserne, der
vil lave Hammer Bakker om til
noget andet end natur er så

stærke og organiserede, at vi
som små lodsejere ikke har en
jordisk chance for noget som
helst. Politikerne kan til enhver tid tillempe og tillade en
hvilken som helst formålsparagraf, der passer i deres kram
til at af-naturificere Hammer
Bakker. Derfor er vi nødt til at
alliere os med de stærkeste
kræfter af organisatorisk art vi
har i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening (der er
her i dag) er en sådan og det er
mit personlige håb, at fremtiden kan byde på en begyndende fredning af Hammer Bakker.
Helst så jeg selv personligt hele
Hammer Bakker fredet. Det er
den bedste beskyttelse vi kan
få selv om den heller ikke er
full bullet proof. For nylig så
jeg i medierne, at by- og landskabsrådmand Hans Henrik
Henriksen i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening tale om, at frede naturog parkområder i Aalborg netop med motivationen, at disse
ikke skal udhules af byudvikling, hvorved værdierne mistes
for borgerne for altid. En fanta-

stisk idé! Hvis vore udmærkede
politikere ville kigge mod Hammer Bakker og tænke lignende
tanker vil vi bifalde det og deltage aktivt i et samarbejde om,
at bevare Hammer Bakker for
fremtiden.
Bestyrelsen har haft et meget
fint og hyggeligt samarbejde
i de seks år jeg har været formand. For dette vil jeg som formand gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer.
Særligt vil jeg gerne takke Henriette Kragbak, Finn Nielsen
og Flemming Mulbjerg, der
alle har ønsket at træde ud af
bestyrelsen i forbindelse med
denne generalforsamling. Tak
for lang tids god og tro tjeneste!
På Lodsejersammenslutningen
Hammer Bakkers vegne
Claus Leth Bak
Formand
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LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER
Statistikliste for afskydning af vildt i Hammer Bakker.

Bukke

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

13

4

12

15

17

21

20

18.2

21,2 kg

18,2 kg

17.9

18.0

6-ender
Bukke

2

6

gaffel
Bukke

4

5

spids
Råer
Rålam

11
8

5

5

9

8

6

4

16.5

16,0 kg

17,0 kg

15.5

16.0

3

9

6

13

6

15.33

11,0 kg

14,8 kg

14.9

15.2

22

17

15

10

15

16.8

18,0 kg

18,0 kg

16.7

15.9

6

10

12

12

14

13

10,8

10.8

10,5 kg

11,2 kg

11.3

10.3

8

14

16

12

9

14.3

11,8 kg

12,7 kg

12.0

11.9

60

76

74

76

67

5

1

1

Bukkelam                

8

3

Råvildt i alt

46

29

Mink

2013

2

Ræv

6

1

3

20

24

3

8

Snepper

10

7

12

3

4

23

25

Harer

3

2

2

Duer
Fasan

1
8

5

12

Ænder
Krager

2

Husskade

8

5

3

1

22

15

11

27

2

20

19

26

2

8

4

9

0

2

2

0

1

Mårhund

2

set

0

Mårhund

0
0

skudt
Areal

14

474 ha

289,9 ha 440,74 ha

586 ha

592 ha

744,7 ha

551,9 ha

2008

2007

2006

2005

2004

2003

16

20

36

33

23

30

19.0

17.5

17.5

18.3

17.5

18.5

11

8

10

14

9

20

18.0

15.7

16.5

13.2

16.8

17.3

5

12

7

12

4

8

13.0

16.0

14.2

15.2

15.0

15.1

18

28

32

23

13

14

18.0

16.5

16.7

16.8

17.5

17.7

7

22

22

18

17

20

11.5

12.0

14.4

10.0

11.0

12.9

8

16

21

29

20

15

12.0

12.6

10.7

15.4

12.3

10.7

65

106

128

129

86

107

4
7

12

11

6

6

57

37

22

19

32

6

11

13

10

19

5

13

5

5

10

29

18

35

22

23

8

19

26

19

8

JAGTTABEL
Generelle jagttider for
jagtåret 2016/2017
Hovdyr
Kronhjort
Kronhind og -kalv
Dåhjort
Då og -kalv

0109-3101
0110-3101
0109-3101
0110-3101

Sikahjort
Sikahind og -kalv
Råbuk

0109-3101
0110-3101
1605-1507
samt 0110-3101
Rå og -lam
0110-3101
Muflonvædder
0109-3101
Muflonfår og -lam
0110-3101
Vildsvin, so og grise
0110-3101
Rovdyr
Ræv
Husmår

0109-3101
0109-3101

Stødtannede
Hare
Vildkanin

0110-3101
0109-3101

15
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NATUREN ER NOGET BILLIGT SKIDT

Det var vist Poul Henningsen,
der mente det. Om det var en
holdning, han havde, eller om
det var sagt som en provokation, for at skabe debat, kan
jeg ikke vide. Men det får mig i
denne sammenhæng til at tage
stilling til min egen holdning til
naturen. Min holdning har nu
godt nok været ret klar i rigtig
mange år, men livet leves forlæns, så man udsættes for påvirkninger livet igennem, hvis
man da ikke har gravet sig ned
med bestemte faste holdninger, som ingen kan/skal rokke
ved. Mit liv foregår i høj grad i
naturen. Det har det gjort livet
igennem med stigende intensitet og efter jeg blev pensionist
- i meget høj grad. Så når jeg
tænker baglæns, har jeg mange
fortællinger om mine naturoplevelser, der har sat sig et eller
andet sted i min hukommelse.
I forhold til Hammer Bakker har
jeg mange oplevelser, og det er
en af dem, jeg vil fortælle lidt
om - samt, hvad den førte til.
Lidt om baggrunden
I 1977 flyttede jeg til Nordjylland. Jeg var lige begyndt at
kigge på fugle, og i den forbindelse fødtes min interesse for
Hammer Bakker. Jeg så det som
et smukt naturområde, hvor
jeg ville lære naturen bedre at
kende. I de første mange år, var

det fuglene, jeg interesserede
mig for. Jeg begyndte hurtigt at
deltage i et punkttællingsprogram i Dansk Ornitologisk Forenings regi. Det gør jeg stadig,
og min rute er en af landets
ældste punkttællingsture. I
80erne begyndte jeg at interessere mig for svampe. Hammer
Bakker er også en god lokalitet
for svampesamlere. I 90erne
kom min geologiske interesse.
Den tager godt nok ikke udspring i Hammer Bakker, men
da jeg efterhånden - gennem
mange kurser i Geologi - lærte
at ”læse” landskabsdannelsen,
var der også noget at se på - i
Hammer Bakkers dannelse fra
istiden.
Gennem mange vandringer
i bakkerne med Niels Hedins
bog: “Hammer Bakker”, kom
interesse for arkæologien. De
mange spor fra langt tilbage
i tiden, der findes i “Hammer
Bakker” er ganske enkelt unikt
i Danmark efter min mening.
Det er lige fra Bronzealder til
historisk tid. I 00erne kom så
min nye interesse, som min
fortælling tager udgangspunkt
i: Sommerfugle og Guldsmede
En dag i juni
En dag i juni for omkring 12 år
siden er jeg i Hammer Bakker
for at nyde naturen. Jeg var

på dette tidspunkt begyndt at
fotografere sommerfuglene og
guldsmedene for at lære dem
at kende. Denne dag møder jeg
tre mænd, der går med net, og
jeg kan se, de går efter at fange
sommerfugle. Min første tanke var, at de måske ville fange
dem som souvenirs. Det syntes
jeg var for galt, men jeg har heldigvis ikke problemer med at
styre min umiddelbare vrede,
så jeg spørger direkte om, hvad
de har gang i? Deres svar gjorde mine tanker til skamme med
det samme. De var tre forskere
fra Århus universitet, som var
ude for at finde sommerfugle
for at kortlægge bestandene.
De var specielt på udkig efter
en bestemt sommerfugl, som
kun findes i Hammer Bakker i
hele Nordjylland: Brun Pletvinge!
De fandt den ikke den dag,
men jeg lovede at kigge efter
den og indberette den til Fugle
og Natur, som er en indberetningsside for alt, der findes i
den danske natur. Jeg var straks
tændt på at lede efter Brun
Pletvinge, for de tre mænd var
nok lidt for tidligt på den, mente de selv. Der gik ikke mange
dage, før de første dukkede op
i Hammer Bakker på de arealer,
som hører under Aalborg Kommune og Botanisk forening. I
min søgen efter Brun Pletvinge lærte jeg efterhånden også
de andre sommerfuglearter
at kende, som har hjemsted i
Hammer Bakker. Det gælder
artsgrupperne Perlemor Sommerfugle Blåfugle, Randøjer og
Bredpander. Jo, - jeg kom nu for
alvor ind i en verden, som hidtil
- til dels - havde været ukendt
for mig.
Man kan altid diskutere, hvem
der er den smukkeste i verden
her, som det hedder i flere
eventyr. Er det Brun Pletvinge?
Er det Skovperlemor? Er det
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Bølleblåfugl? Det kan være en
af dem eller en af mange andre
kandidater. Fælles for sommerfugle er, at de har en rigdom af
skønhed over sig, som jeg synes
er værdifuld for en god naturoplevelse. Det spiller også ind,
hvor ualmindelig den enkelte
art er. Når jeg nu fik viden om,
at Brun Pletvinge er speciel for
Nordjylland, blev jeg mere glad
i låget, da jeg fandt den. Det
bliver jeg hvert år efterfølgende, og den klarer sig heldigvis
rimeligt i Hammer Bakker. Den
kræver først og fremmest lysåbne områder - gerne med
træer og buske omkring, der giver læ for de typiske vestenvinde. Den kræver som larve en
vegetation af især Lancetvejbred og Kohvede. Som voksen
kræver den en god blomstervegetation af de nøjsomme planter/blomster. Det gør langt de
fleste af sommerfuglearterne.
Dens flyveperiode er fra midt
juni til midt i juli. Det er vejret,
som er afgørende for, hvornår
den dukker op. Den kan typisk
findes i en måneds tid. Den enkelte er flyvende i omkring 14
dage.
Jeg har fundet den i tre områder i Hammer Bakker. Ud over
området ved bivuakpladsen er
den ca. midt i Hammer Bakker
- også et lysåbent areal, som
desværre er ved at gro til i Gyvel. Det er en trussel for den.
Det tredje sted var et lysåbent
område ved Søhuse, men her
har jeg ikke set den de seneste
7 til 8 år. Dette område er også
under kraftig tilgroning.
I 2016 fandt jeg på Botanisk
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forenings arealer nogle få Mark
Perlemorsommerfugle. Da jeg
lagde den ind på Fugle og Natur, fik jeg en meddelelse om,
at det var 19 år siden, den sidst
var set i Hammer Bakker. Da
blev jeg også glad i låget. Den
kom altså tilbage, efter at der
var blevet ryddet på disse arealer. Det var en god nyhed. Forhåbentlig er det et udtryk for,
at den og andre sommerfuglearter har en fremtid i området.

Men Hammer Bakker ligger jo
lidt som en ø i et landbrugsdomineret landskab, hvor der er
langt til næste lokalitet med
andre truede sommerfuglearter. De nærmeste er Aslund
Bakker og Jyske ås.
Enden på denne historie
Det er som nævnt omkring
12 år siden jeg mødte de tre
herrer i Hammer Bakker. Den
mand, jeg talte med dengang
hed Erling Krabbe. Han fortalte mig da, at han var med til at
starte punkttællingsprojektet
i Dansk Ornitologisk Forening
(dette projekt er i øvrigt en del

af med mine fugletællinger i
Hammer Bakker), Han var så
senere begyndt at beskæftige
sig med sommerfugle.
Lige nu i disse år er der flere
store
kortlægningsundersøgelser i gang i Danmark - de
såkaldte Atlasundersøgelser.
Det gælder fx Danmarks ynglefugle og Danmarks Sommerfugle og Guldsmede. Jeg deltager i alle tre undersøgelser.
Vi er nu i gang med sidste år
på fugleatlasprojektet. I Ornitologisk forenings regi holdes
der årsmøder, hvor vi samler
op på projektets forløb. I den
sammenhæng mødte jeg Erling
Krabbe igen på sidste årsmøde.
Han følger stadig med i, hvad
der sker i Hammer Bakker, men
han har ikke besøgt området siden den dag i juni for omkring
12 år siden.
Dette bliver så slutningen på
denne fortælling. En fortælling som fortsætter ind i fremtiden. Mit inderlige håb er, at
de smukke sommerfuglearter,
som lever i Hammer Bakker i
det mindste holder stand. Men
mest af alt håber jeg, at Atlasprojekterne kan blive et vendepunkt i retning af større biodiversitet i den danske natur.
Svend Erik Mikkelsen

HAMMERGLIMT
Digtsamlingen ’Hammerglimt’ har fokus på samklangen mellem natur, menneskeliv og tidens gang Samspillet mellem de 30 tegninger og 28 digte er en væsentlig faktor. Digtene rimer, formen et lidt retro - det
er naturlyrik tilsat surrealisme, inspireret af Jørgen
Hansens (Vestbjerg) tegninger.
Samlingen er også en kommentar til livets underfundighed, hvor de mere gådefulde digte supplerer månedernes naturlyrik.
Scenen er Kær Herred nord for Limfjorden, hvor både
forfatter og tegner er bosat. Der er en del topografiske
referencer fra bakkerne og fra fjorden samt fortegnelse
over litteratur og aktive kunstnere fra området.
BoD Books on Demand ISBN 9788771882575 Hammerglimt. Fås signeret i Galleri Hammer i introduktionsperioden.

MARTS I MOSEN
Det emmer over mosen,
så fint et lys, så tæt,
et martsvejr gråt og tåget
en flade vugger let
og lyset sagte svinder.
I vinden er der tråde
et spindelvæv af vår
på træers blade våde,
hvor himmelspejlet står
og fugleflokken skinner.
I hængesækkens rakler
af fine gryn og brud
de gennemkolde stakler,
som kaster pollen ud
hvor spirekraften vinder.
Se skæret over mosen,
hør vandets dryp og kluk,
igennem mine støvler
som hænger fast i dug
hvor dagens mosser binder.
Ole 2015 26.3.
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LONNI OG KRISTIAN
NIELSEN
Ja, ”Én gang Hammer Bakker
– altid Hammer Bakker”, således sluttede artiklen om Ellen
Sørensen, men karakteriserer
også interviewet med Lonni
og Kristian Nielsen, for i deres
tilfælde kan historien og relationen til Hammer Bakker føres
godt 250 år tilbage i tiden.
Men først: Hvem er de?
Lonni er oprindeligt uddannet
lærer og siden Cand. Pæd.
Pæd. Psyk. Alle disse moderne forkortelser dækker over
et arbejde som underviser i et
team, der hedder Neuro-pædagogisk Kompetencecenter
under UCN, hvor man ud fra
den nyere, medicinske hjerneforskning prøver at finde de
bedst mulige pædagogiske og
psykologiske betingelser for
hjernens betydning ved indlæring. Hendes arbejde består i at
rejse land og rige rundt og holde foredrag om disse emner –
ikke blot i Danmark, men også
I Norge og Tyskland.
På spørgsmålet om, hvorfra
hun har sit særprægede navn,
svarer hun, at da hun skulle
døbes, kunne hendes forældre
ikke blive enige om, hvad hun
skulle hedde. De forklarer præsten problemet, og han siger
da: ”Hvad så med at kalde hende Lonni?” (Hvorfra han har
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dette navn, er der ingen, der
ved). Forældrene samtykker,
men da de er på vej til selve dåben, bliver de enige om, at hun
skal hedde Mette. Det vil kordegnen dog overhovedet ikke
høre tale om, og da autoriteter
havde en større magt den gang
end nu, bliver det altså Lonni!
Kristian er uddannet Cand.
Merc. og arbejder inden for
oliebranchen bl.a. med salg af
olie og biprodukter heraf til rederier, og han har ligeledes stor
rejseaktivitet.

ved nærmere undersøgelse finder man ud af, at ilden er påsat. Vild-Stine bliver anklaget
og dømt herfor og indsættes
i arresten i Aalborg, hvor hun
senere føder sit barn, som desværre dør i fængslet. Næsten
samtidigt bliver hun dog heldigvis frigivet, fordi den mand,
der er den egentlige forbryder,
på sit dødsleje angrer sine synder og tilstår, at det var ham,
der havde sat ild til huset.
Ved frigivelsen får hun udleveret en kiste til barnet, men den
er for lille, så fødderne må stikke udenfor. Vild-Stine vandrer
sporenstregs til den nærmeste
præst, som døber barnet, hvorefter hun i sine arme bærer
kisten med barnet hele vejen
fra Aalborg hjem til Hammer
Bakker!
Hvor barnet ligger begravet, er
der ingen, der ved, men givetvis har hun ud fra sin dybe religiøsitet, som jo var fundamentet i mange mennesker den
gang, fået det i indviet jord.
Et lyspunkt er dog, at hun ad
uransalige veje får tilkendt en
erstatning på 2x1000,00 kr, en
fyrstelig sum på det tidspunkt.
Hun bliver gift igen med en
mand ved navn, Poul Madsen,

Lonni, Kristian og deres 3 børn
bor på Egelundsvej 20, altså
i den vestlige del af Hammer
Bakker, men følger man Lonnis slægt tilbage i tiden, finder man den i den østlige del.
Hendes tip-tip-tip oldemor
Else Christensdatter Ville, kaldt
Vild-Else og omtalt af Hedin
(si.205-206) boede i et hus, der
fik navn efter hende: Vildhuset,
som lå i nærheden af Stormose
nord for den gamle Sæbyvej.
Hendes barnebarn, Vild-Stine,
Lonnis tipoldemor blev født
omkring 1860 i et lille, fattigt
hus ved Pebermosen og levede
det meste af sit liv i Bakkerne
(Hedin, si. 220221).
Denne kvinde
har en barsk
ungdomshistorie:
Hun og hendes
første
mand
slår sig ned i et
lille hus i skoven, men da
hun venter sit
første barn, dør
manden. Kort
tid efter brænder et nærliggende hus ned
til grunden, og Den 80-årige Vildstine i sit hus i Gl. Vodskov.

er hans interesseområde. I
2001 bliver han
spurgt, om han
vil udstationeres i Singapore,
hvilket han med
det samme siger
ja til. Både han
og Lonni har
»Tusborg« maleri af Niels Bjerre.
udlængsel og vil
gerne ud at opleve
og de køber ejendommen, Tus- den store, vide verden.
borg, øst for Brødland, hvor Dog er der jo meget, som skal
bl.a. Lonnis oldefar, Thomas falde på plads, før de kan drage
Peter Kristian Madsen bliver afsted. I 2002 fødes deres førfødt. Senere, da Vild-Stine flyt- ste barn, Anna, i 2003 holder
ter til Gammel Vodskov, over- de bryllup og bliver (naturligtager han ejendommen, der vis) viet i Hammer Kirke, som
nu kun eksisterer som maleri af de begge anser for at være én
Niels Bjerre fra 1907, hvor den af de smukkest beliggende kirfremstår som en faldefærdig ker i landet, og først herefter
rønne. (Hedin, si. 183, si.221)
drager de afsted til Singapore.
Lonni kan endnu huske et vælLonnis læreruddannelse meddigt egetræ, som hendes olde- fører, at hun i den kreds, de
far havde plantet på grunden. møder i det fremmede, åbner
Det var usædvanligt smukt, sin egen lille skole, hvor voksne
fordi der ingen andre træer såvel som børn bliver undervist
stod omkring, men flere kraf- i dansk, hvilket dog kortvarigt
tige storme gennem tiderne fik afbrydes af deres andet barn,
has på det, og nu er der intet Peters fødsel i 2005.
tilbage.
I 2006 flytter de til Hong Kong
Men minderne er der, selv om hvor de bor og arbejder i 4 år,
de er tågede, meget er gået i og hvor deres yngste barn, Soglemmebogen, men dog ikke phie bliver født i 2008.
den stærke relation til de dej- Men Hong Kong er en stor by
lige bakker, der med helt sær- uden særlig megen natur omligt trylleri drager mange af de kring, der er meget forurening,
mennesker tilbage til sig, som Anna nærmer sig skolealderen,
engang har færdedes i dem. og de har altid været enige om,
Sådan er det også gået Lonni, at deres børn skal gå i skole i
og Kristian er fulgt med.
Danmark, så på deres ferier
Lonni er født og opvokset i hjem begynder de at lede efter
Hjallerup og Kristian i Vadum. hus, og det skal være i Hammer
De møder hinanden på Han- Bakker – gerne inde i skoven.
delsskolen i Aalborg og senere Det er svært at finde, men
på en skitur danner de så par pludselig bliver en ældre bolig
og har gjort det lige siden.
ledig på Egelundsvej nr.20, som
I 1993 begynder Kristian på de beslutter sig for at købe.
cand.merc. studiet i Århus, Netop dette hus har også en
som han afslutter i 1997 og får historie: Førhen var det nemlig
da straks en stilling i Aalborg en lade med stor kælder uninden for export, som netop der til opbevaring af frugt, og

al jorden omkring helt ned til
Tingvej var frugtplantage. Egelundsvej eksisterede slet ikke.
På gamle kort kan man dog se,
at der fra Søhusevej førte en
lille vej ind til ladebygningen,
så man kan forestille sig, at den
senere bliver begyndelsen til
Egelundsvej.
I det, der nu er familiens baghave, ligger et lille hus, kaldet
”Kokkely”, fordi det bl.a. er blevet brugt som hønsehus, men
alt på grunden trænger til en
kærlig hånd. En vældig renovering begynder, og som en
anden fugl Fønix hæver ”Kobberhuset”, som det kaldes af de
lokale, sig op af byggerodet, og
i pinsen 2010 kan familien flytte ind. Naboer og forbipasserende er jo alle lidt nysgerrige,
for man har da hørt et og andet
om, at familien har været bosiddende i Kina i mange år, hvilket understreges af, at de har
noget så usædvanligt som en
påfugl gående forholdsvis frit
omkring. Men ak, så eksotisk
er det desværre ikke. Påfuglene (for der er faktisk 2, en han
og en hun) er købt i Herning!!
Og familiens håb er naturligvis,
at der vil komme små påfugleunger.
Nu har Vorherre jo forlenet
påfuglen med størst mulig
skønhed bagtil, men fortil lader dens skrig meget tilbage at
ønske, hvilket naboerne – lidt
spagfærdigt - gør opmærksom
på, da de en tre uger er blevet
vækket kl. halv fire om morgenen, hvorfor Kristian hurtigst
muligt bygger en voliere, så de
fornemme fugle kan blive lukket inde om natten.
Men ikke nok med det. Efter et
par år med en vældig aktivitet
omkring forhaven, renovering
af ”Kokkely”, beplantning o.
lign., rejses der høje pæle hele
vejen rundt om den øverste del
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af den slugt, der grænser op til
deres grund. Nysgerrigheden
melder sig atter: Hvad har de
nu gang i?
Det viser sig, at familien sammen med 2 andre grundejere
har købt hele slugten med omkringliggende jord, og den del,
der nu bliver hegnet ind, er deres. Her skal nemlig gå dådyr.
Kristian fortæller, at disse dyr
oprindeligt stammer fra Asien,
men at en engelsk adelsmand,
The Duke of Bedfort i 1200-tallet indførte dem til sit gods. Det
er meget smukke, yndefulde
dyr med hvide prikker i en sart
rødlig pels (om sommeren, om
vinteren mere grålig tilpasset
årstiden).
Man begynder nu at ane, at der
trods alt er noget eksotisk ved
denne familie, hvilket i allerhøjeste grad bekræftes, så snart
man træder ind i deres ”nye”
bolig, for det første øjet træffer
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på, er nogle vældige jagttrofæer i den aldeles højloftede stue
– og det er vel at mærke ikke
kranier, men udstoppede dyr.
Kristian Nielsen er jæger --storvildtjæger--- med en samling af trofæer, der ville kunne
få ethvert medlem af ”Eventyrenes Klub” til at blegne.
Utallige steder på jorden har
han jaget, lige fra Canada til
Australien, fra Rusland til New
Zealand, fra Skotland til Afrika
osv., osv.
Hans samling består blandt
meget andet af Himalaya Tahr,
Gemse, Water buffalo, Bohor
Reedbuck, Nyala, Kudu, Sibirisk rådyr og noget så specielt
som et Kinesisk vandrådyr med
hugtænder, tror man i første
omgang, Det er dog meget
tynde og ret lange, le-formede tænder, som ikke bruges i
kamp, men til at skære siv og
græs af ved de søer og vand-

løb, hvor den finder sin føde.
Det, der dog gør størst indtryk,
det absolutte clou i samlingen
(i redaktionens opfattelse), er
en sort bjørn i fuld størrelse,
der med en elskværdig, men
(heldigvis) stivnet gebærde,
byder en velkommen oppe på
den høje repos. Med ærefrygt

ser man på dette menneskelignende dyr, som jo kan stå oprejst og undres over, hvor stort
det er, men gyser også lidt ved
tanken om at skulle møde det
i virkeligheden. Pelsen ser blød
ud, men er faktisk ret stivhåret,
tilpasset den temperatur den
færdedes i i Canada.
Et zebraskind dækker gulvet
på reposen, og et meget stort
ligger på stuegulvet. På den
høje, hvide væg sidder det store trofæ af en Water Buffalo,
omkranset af andre, mindre
dyrehoveder.
Kristian Nielsen fortæller, at
mange besøgende har set hans
samling, men at det klogeste
spørgsmål herom kom fra et
barn - naturligvis: ”Hvor er resten af dyrene blevet af?”
I en tid, hvor der hersker megen følelsesporno omkring
dyr – ikke mindst gejlet op af
Facebooks velsignelser- er det
vigtigt for Kristian at betone, at
han altid jager med lokal guide
i godkendte områder, og at de
penge, han betaler herfor, går
direkte til den ofte meget fattige befolkning, ikke mindst
i Afrika, altså helt uden om
U-landsforeningernes kæmpebureaukrati. Samtidig er det jo
også en både kulturel og social
oplevelse, idet man møder nye
mennesker, andre sprog, en
anderledes natur, og sæder og
skikke, som kan ligge fjernt fra,
hvad man er vant til.
I Australien skal han engang på
bøffeljagt, hvor de begynder
ved en sø, og ganske som man
plejer i Danmark, går han ned
til vandet, men guiden kalder
ham straks tilbage, da der kan
ligge krokodiller på lur i mudderet ved vandkanten, og får
dette dyr først fat i én, er der
intet at gøre.
De sætter sig så lidt derfra og
venter på bøflerne. På et tids-

punkt ser han ud af øjenkrogen,
at mudderet ligesom begynder
at ryste og bevæge sig, og langsomt dukker en kæmpe krokodille op, der er lige så lang, som
vejen er bred. Heldigvis ænser
den dem ikke, men forsvinder
væk på den anden side.
En anden gang, hvor hele familien er på safari i Afrika,
tager han sin ældste datter,
Anna med på jagt, og Lonni
sidder tilbage i bilen med de
to mindste børn. I disse safaribiler er der intet tag, og pludselig dukker 3 store giraffer op
og vandrer hen mod dem. Går
de først til angreb, kan de så
let som ingenting sparke bilen
omkuld. Foran sig har hun et
gevær, som hun kan gribe ud
efter – hun har nemlig også
jagttegn - men til alt held drejer
de store dyr af og forsvinder, og
gudskelov for det, for geværet
er ikke ladt! Kristian bliver noget bleg, da han og Anna vender tilbage, for det har han slet
ikke tænkt på, kunne ske.

Familien rejser meget sammen
i ferierne, og mens de stadig er
i Kina, besøger de mange forskellige lande: Thailand, Vietnam, New Zealand, og Sydafrika, hvor børnene bl.a. oplever
den kolossale fattigdom i Cape
Town, hvilket naturligvis gør
et dybt indtryk på dem, men
begge forældre er enige om,
hvor vigtigt det er at give deres
børn gode, indholdsrige og ikke
mindst sandfærdige oplevelser, og netop lade dem erfare,
hvor stor og forskellig fra land
til land den virkelige verden er.
Men deres base er Hammer
Bakker både familiemæssigt og
historisk, så man fristes til at
afslutte med et H.C. Andersen
citat:
”Derfra min Verden går.”
Kildeangivelse:
Niels Hedin:
”Bogen om Hammer Bakker”
samt Lonni Holm Jeppesen Nielsen
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DYRERYG

med rosenkål, bacon, valnød og hjemmelavede rösti
Af Claus Leth Bak
Redaktørteamet for årsskriftet har åbenbart fået for vane
at bede mig om opskrifter til
årsskriftet. Sådanne bidrager
jeg gerne med, da madlavning af gode råvarer er en af
livets simple glæder – det giver en primitiv fornøjelse at
trylle velsmagende retter ud
af ting og sager, man har et
forhold til. Måske har man
selv skudt dyret til maden,
eller man kender jægeren?
Måske kommer grønsagerne
fra egen køkkenhave? Ellers
går det også fint, hvis man
køber gode, økologiske råvarer. Ikke for at jeg skal prædike økologi, det må folk selv
tage stilling til. Det smager
bare meget bedre!
Opskrifterne skal gerne have
en form for forankring i Hammer Bakker og det kan de
nemt få, hvis vildt indgår. På
et tidspunkt skal jeg nok se
om jeg ikke også kan komme
på egnede opskrifter, der er
knap så vilde.
Denne opskrift er med hjortevildt og er i sin oprindelige
udgave med krondyrssteaks
i stedet for dyreryg (råvildt).
Der er (endnu) meget mere
råvildt i Bakkerne end de
enkelte strejfende krondyr
vi har set. Hvis man bruger
steaks bliver det ikke nemt
med sovsen, der jo nærmest
er grundlaget for livets opretholdelse. Derfor er en hel
eller halv dyreryg, gerne fra
et barn (lam), ungt kød er
nu bedst, perfekt til en vidunderlig hovedret til f.eks.
nytårsaften. Mange hader
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rosenkål, men prøv nu. Det
smager vidunderligt sammen med bacon, persille og
valnødder og er det perfekte
tilbehør til kraftigt smagende
vildt.
Ingredienser (4 personer)
Dyreryg (halv eller hel – afhænger af antal gæster. En
halv kan gå til 4 mennesker,
hvis der også er forret)
600 gram god vildmosekartoffel
250 gram dansk knoldselleri
1 løg
2 kviste frisk timian
2 æg
40 gram mel
Salt og peber
600 gram dansk rosenkål
150 gram bacon af god kvalitet (skal skæres af et helt
stykke tørsaltet bacon – Ålbæk Gourmet bacon er sagen. Brug IKKE polsk skiveskåret brystflæsk med vand
i!)
2 finthakkede skalotteløg
En ordentlig dusk persille –
hakket
75 gram valnødder (let hakkede)
Rosenpeber og timian
Dyreryggen
man skal i gang lidt
over middag
Denne udbenes med en udbeningskniv så vi har fileterne og mørbraderne for sig.
Der skal koges fond på benet. Det gør man på klassisk
vis som med oksefond. Steg
rygben med kødstumper
på grundigt i smør i en stor

gryde til det er rigtig godt
brunet af, put så gulerødder,
løg, porretoppe, frisk chili og
selleri og persillerod (alt groft
hakket) i gryden og brun videre. Hæld kogende vand på
(1-2 liter afhængig af temperament), tilsæt passende
krydderier (til vildt er enebær, rosmarin og peber godt
– pas på det ikke dominerer)
og lad simre det meste af eftermiddagen, mindst et par
timer. Si fonden i en fin sigte
og sæt til side.
Kartoffelrösti
Skræl kartoffel og selleri. Pil
løget. Riv det hele på den
grove side af rivejernet. Kom
i skål sammen med bladene
fra timian. Slå æggene ud i
skålen og rør mel, sal og peber i blandingen. Nu formes
med hænder og ske+kniv 12
små, flade rösti af blandingen, der steges på panden
(slip-let med olivenolie) i cirka 4 minutter på hver side,
de skal være gyldenbrune.
Rosenkål
Skær bunden af rosenkålene
med en lille urtekniv og fjern
lidt af yderbladene. Kog rosenkålene i letsaltet vand i
cirka 15 minutter (det afhænger meget af størrelsen hvor
længe de skal have) til de
er ganske let møre. De skal
være en smule hårde stadigvæk, de må endelig ikke få
for længe, så ender det hele i
juks. Prik i dem med en kødnål. De kogte rosenkål afkøles og halveres (parallelt med

stokken, ikke på tværs, så går
de fra hinanden!).
Skær det gode bacon i strimler (højden på bacon’et samt
5x5 mm) og rist det på en
pande i lidt olivenolie til de
er gyldne, ikke hårde. Tilsæt
hakket skalotteløg, persille,
valnødder, rosenkålene og
sat og peber (evt. rosenpeber). Steg nu lidt tid på passende varme så alle smagene
på vidunderlig vis integreres i
rosenkålene.
Sovsen
En passende mængde vildtfond koges ind og der tilsættes piskefløde (38%), ribssaft,
salt og peber samt gerne piment d’Espelette og en sjat
rødvin. Mængdeforholdene
er en erfarings- og smagssag og man kommer langt,
hvis man kun tilsætter lidt
af gangen og smager løs på
sovsen undervejs. Vildtsovs
skal være kraftig så man må
gerne koge den ganske kraftigt ind. Når den har en passende smag jævnes ganske
let med maizena sovsejævner. Husk at i sovsen ligger
hele måltidets inderste sjæl
gemt så den skal forberedes
i god tid og med megen følelse. Til allersidst når kødet er
stegt tilsættes stegefedtet til
sovsen, der hældes en smule
kogende vand på den varme stegepande og de sidste
smagsrester overføres til den
nu fuldendte sovs.

Varm en god klat Lurpak op
til stegetemperatur (hæld
en anelse olie i, for at kunne
hæve temperaturen uden
for megen sprut og branken)
og steg nu filet’erne ved høj
varme på alle sider (de trilles
hver gang stegesiden er brunet) i kort tid, vel ikke mere
end 5 minutter i alt ved et
ungt dyr (der er ryggen jo
også mindre). Mørbraderne
skal næsten ikke være på
panden, dem kan man eventuelt også gemme til andre
formål. Tag kødet af panden
og pak det i stanniol og lad
det hvile 5 minutter. Kødet
skal gerne være rigtig rødt,
kun en anelse mere end
bleu.

Vin
Hertil passer kun kraftige,
krydrede vine som Chateauneuf de Pape, Gigondas, en
yngre Barolo eller bare en
god, kraftig Shiraz.

Anretning
Nu anrettes på store tallerkner kartoffelrösti og rosenkåls tilbehør (her i huset
hedder det rosenkålssnask)
samt tykke, udskårne skiver
af dyrefileten og sovsen serveres i en lille kobberkasserolle så folk selv kan anbringe den det helt rette
sted. Nogen vil
jo som bekendt
have sovsen for
sig selv, andre
vil have den
ovenpå kødet og
nogle sylter alt ind
i sovs. Sidstnævnte
vil nu være en skam
for en så visuelt skøn
ret som denne.

Kødet
Filet og mørbrad fra et ungt
stykke råvildt er noget af det
bedste kød der findes! Det
skal behandles med respekt
dertil svarende. Det er det
sidste vi gør før serveringen.
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telefon 9870 4900 eller kig ind i
vores afdeling i Vestbjerg.

Vestbj rg
Vælg en bank der

Paw Winther
Henrik Bøg
Lisbeth Hesthaven
brænder
for
Vestbjerg
Afdelingsdirektør
Souschef
Kunderådgiver

og omegn - og for dig!

Ancher Larsen
Kunderådgiver

Book et uforpligtende møde, hvor
vi gennemgår dine muligheder på
telefon 9870 4900 eller kig ind i
vores afdeling i Vestbjerg.

Jannie Thisted
Paw
Winther
Kunderådgiver
Afdelingsdirektør

Ulla K. Madsen
Henrik Bøg
Kunderådgiver
Souschef

Gitte Hornshøj
Lisbeth Hesthaven
Kunderådgiver
Kunderådgiver

Bente Weisbjerg
Ancher Larsen
Eksp.medarbejder
Kunderådgiver

Hanne Nørhave
Eksp.medarbejder

Jannie Thisted
Kunderådgiver

Ulla K. Madsen
Kunderådgiver

Gitte Hornshøj
Kunderådgiver

Bente Weisbjerg
Eksp.medarbejder

Hanne Nørhave
Eksp.medarbejder

Bakkelyvej 2A
9380 Vestbjerg
Bakkelyvej 2A
9380
Vestbjerg
Tlf. 9870
4900
Tlf. 9870 4900
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Café
Bageri
Butik
Savværk
I HAMMER BAKKER
ÅBENT
LØRDAG OG SØNDAG 10-18
HVERDAGE EFTER AFTALE
SØHUSEVEJ 46 . 9380 VESTBJERG
TELEFON 96 38 30 33
WWW.IDEONSKOVBUTIK.DK
IDEONSKOVBUTIK@HOTMAIL.COM
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Advokataktieselskab

KRAGBAK

OLESEN

Erhvervsadvokater - Familieadvokater
Forsvarsadvokater

HAMMER BAKKER:
Tage Kragbak, advokat (H)
21 78 70 99 - tk@kragbak-olesen.dk
Ørndal, Vesterbæk 70, 9310 Vodskov
57°08’02.26’’N - 10°08’02.26’’Ø

AALBORG:
Advokataktieselskab Kragbak & Olesen
96 31 88 00 - advokat@kragbak-olesen.dk
www.kragbak-olesen.dk
Gabels Torv 5, 9000 Aalborg
57°02’52.18’’N - 9°55’32.88’’Ø

Vi er på din side

Langholt Grafisk . 51 96 73 47

