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KÆRE LODSEJERE!

Hermed udgives årsskriftet 
2018 med stor tak til vores an-
noncører.
Hvor 2017 blev et uforglem-
meligt vådt år, vil 2018 nok 
blive husket som topscorer af 
den varmeste og mest tørre 
sommer i årtier.  4 uger med 
bagende sol og ikke en eneste 
regndråbe! 
Til sidst var mange Bakkeboere 
bekymrede for, om der mon 
kunne blive skovbrand, for så 
ville det blive overordentligt 
vanskeligt at styre. Rædsels-
scenariet var svenske og ame-
rikanske tilstande, ”- Men gud-
ske-tak og lov, der var ro i vores 
skov.”
Dog – den blev så alligevel 
afbrudt af mediernes omtale 
af, at Hammer Bakker var ble-
vet kåret som et område med 
bevaringsværdig natur, og at 
rigtigt mange hektarer skov 
var blevet solgt til Den Danske 
Naturfond. Hvad ville alt dette 
nu betyde? Men lodesjersam-
menslutningens bestyrelse tog 
straks flere initiativer, som man 
kan finde fyldestgørende in-
formation om i Tage Kragbaks 
”Formandens Beretning”. 
Ved samme lejlighed gjorde 
en lodsejer opmærsom på, at  
filminstruktøren, Phie Ambo, 
der bl.a. er verdenskendt for 
sin dokumentar:”Så meget 
godt i vente” , har planlagt en 
ny dokumentar om genopret-
telses- projektet. Filmen for-
ventes færdig om 5 år.  
I sidste års blad (2017) var der 
en fejl, digtet ved årstidstræet 
var ikke forfattet at Krista Dahl, 
men af Per Thomassen. Vi be-
klager den forkerte oplysning, 
men i dette blad ER det Krista 
Dahls digt. Tak herfor til Krista 
Dahls datter, Inge-lise Dahl. 
Digtet er medtaget, fordi det 

priser Hammer Bakker og om-
rådets dejlige natur, men også 
de smukt restaurerede, gam-
le boliger herinde, hvor især 
Brødlandshus er fremtræden-
de. Og netop dette er emnet 
for vores første interview: En 
samtale med Hanne og Verner 
Davidsen om deres spænden-
de og initiativrige liv især kon-
centreret om forvandlingen af 
en ruin til en eventyrlig, idyllisk 
bolig.
Fælles for dette interview og 
det næste er en skildring af 
endnu et handlekraftigt og 
idérigt menneske: Henning 
Bitsch og hans seneste projekt 
Galleri Hammer. Redaktionens 
indstilling til kunst – især den, 
der har sin rod i Hammer Bak-
ker, har jo været et tilbageven-
dende tema, som forhåbentligt 
langt fra er dækket endnu, og 
glædeligt var det derfor at op-
dage, at Henning Bitsch’ Jule-
udstillings-tema netop var om 
nogle af disse kunstnere op til 
1950, og at der i 2021 planlæg-
ges en tilsvarende med Bakke-
kunstnere efter1950. 
Derfor valgte vi at medtage be-
retningen om Henning Bitsch’ 
liv og virke, og det er bestemt 
ikke kedeligt.
 Endnu et spændende men-
neske er medtaget i dette års-
skrift:  Krista Dahl Jensen, som 
døde i 2016. Redaktionen har 
fået oplysningerne om Krista 
dels fra hendes datter, Inge-lise 
Dahl og dels fra hendes egne 
barndomserindringer, ned-
fældet i bind 12 af samlingen: 
”Barn af Vendsyssel”, som udgi-
ves af Lions Club.  

Fra redaktionens side skal lyde 
en stor tak til Hanne og Ver-
ner Davidsen, Henning Bitsch 
og Inge-lise Dahl, fordi de ville 
medvirke i denne udgave af 
Årsskriftet

Forsidebilledet er en smuk, lil-
le vase, skabt af Una Villadsen, 
som blev portrætteret sidste år. 
Ligeledes er flere af vignetter-
ne også fra hendes hånd.
Tak til Una herfor. Som de 
fleste nok ved, døde hendes 
mor, Sheena Villadsen få dage 
efter sin 94-års fødselsdag i 
begyndelsen af Januar det-
te år (2019). Et mindeord om 
denne begavede kunstner, der 
så ofte har givet forsidebidrag 
til årsskriftet, kan findes inde i 
bladet. 
Fra Hammer Bakker-kalende-
ren 2018 udgivet af Lions Club 
har vi endnu engang fået lov til 
at medtage et billede, denne 
gang af grævlingen. Den ledsa-
gende tekst er som sidst skre-
vet af Birgit Jeppesen fra Ham-
merpigerne. Tak herfor til Lions 
Club og Vodskov Avis , der vel-
villigt har stillet dette materiale 
til rådighed. Og endnu en tak til 
Lions Club for tilladelsen til at 
anvende uddrag af Krista Dahls 
barndomserindringer om Ham-
mer Bakker.
Hermed vil vi ønske Jer alle rig-
tig god fornøjelse med det nye 
årsskrift

Venlig hilsen 
redaktionen
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Formand

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

�Næstformand�og� 
medlemsudvalg

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

Kasserer�og�jagtudvalg

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

Udenfor�bestyrelsen

Flemming Mulbjerg: 
Webmaster.

Finn og Katrine Nielsen: 
Redaktion for Årsskriftet.

Sekretær�og�jagtudvalg

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

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

Referent,�festudvalg�og� 
redaktør�hjemmesiden

Tine Tindal Leth Bak
Hammerhusvej 20
9381 Sulsted
Tlf. 21 93 25 54
tinetindal@gmail.com
Tine Tindal Leth Bak bor sammen  
med sin mand Claus Leth Bak i den  
nordvestlige del af Hammer Bakker. Tine 
elsker naturoplevelserne og roen ved 
at bo i skoven. Tine er cand.mag. i en-
gelsk og arbejder på Aalborg Universitet 
som kommunikationsmedarbejder.

LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER

Siden�generalforsamlingen�marts�2019�ser�bestyrelsen�således�ud:
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Der hvor Søhusevej støder op 
til Gennem Bakkerne, lå der i 
1982 en ussel ruin, som engang 
havde været et hjem for virke-
ligt fattige folk, som der førhen 
var rigtigt mange af i det nu så 
mondæne Hammer Bakker.
To brødre havde opdaget, at 
ruinen med tilhørende skov 
og mark på 40 tdr. land var til 
salg, og da de var passionerede 
jægere, så de her en mulighed 
for dels at kunne gå på jagt, 
dels bygge en jagthytte eller 
et sommerhus. De meldte sig 
derfor som købere hos ejeren, 
Søren Olesen, nevø og arving til 
den berømte sagfører Olesen, 
hvis besiddelser bl.a. strakte 
sig fra Skovgården helt op til og 
med Myren: Bakkerne på  højre 
side af Hammer Kirkevej, ud til 
Brandts Plantagevej.
De to brødre havde i 1966 op-
rettet busselskabet, Brødrene 
Davidsen, som viste sig at være 
en rigtig god forretning, der 
den dag i dag fungerer i bedste 
velgående. 
Den yngste, Werner havde 
aldrig kendt sin far, da den-
ne døde ved en tragisk ulyk-
ke, mens drengen endnu var 
spæd. Moderen var en brav 
kvinde, der til trods for at hun 
nu var alene om at forsørge 3 
mindreårige børn, formåede at 
holde fast på sit lille landbrug, 

samtidig med at hun også måt-
te arbejde hos andre for at hol-
de gryden i kog. Børnene blev 
derfor tidligt vænnet til at  tage 
fat, en kvalitet, de to brødre i 
allerhøjeste grad fik brug for 
ved deres nye besiddelse.
Det skulle nemlig vise sig, at 
det slet ikke var så let at få lov 
til at føre deres ideer med nyer-
hvervelsen ud i livet.
Det daværende amt, som var 
overmåde strengt m.h.t. at 
bygge nyt i Hammer Bakker, 
kunne da også kun give lov til, 
at ruinen skulle genopstå i sin 
gamle udformning, næsten in-
tet måtte laves om, og huset 
skulle fortsat være lerklinet. 
Dog blev der lempet på nogle 
få områder; Skorstenen kunne 
flyttes fra vestsiden til midt på 

huset, hvilket i den grad æn-
drede dets udseende, så et 
gammelt øgenavn, der havde 
floreret om  de tidligere bebo-
ere :” Folkene fra lokomotivet,” 
gled helt ud.
I genopførelsesattesten blev 
der også givet tilladelse til at 
forhøje husets fundament 30 
centimeter, så man ikke længe-
re skulle gå ned, men ind i hu-
set, taghældningen måtte også 
forhøjes og der måtte bygges 
2 kviste på ind mod gården og 
en dobbeltkvist ud mod Søhus-
evej, men der måtte kun være 
stråtag, en vanskelighed mere, 
men som dog skulle vise sig 
at få næsten eventyrlige kon-
sekvenser for Werner og hans 
kone, Hanne.  
Hanne var født og opvokset i 
Nr. Sundby, hun blev uddannet 
indenfor isenkram og kontor, 
men det var inden for  sidste 
område, hun fik arbejde bl.a. i 
”Ringbilen”, som var et taxisel-
skab i Aalborg. Werners bror, 
Frede havde en taxi   tilsluttet 
der, og når Werner kørte den, 
kom han af og til på kontoret. 
Således mødte de hinanden og 
har nu været gift i  48 år.
Hanne er et ligeså aktivt men-
neske som sin mand. Hun  tog 

HANNE OG WERNER DAVIDSEN BRØDLANDSHUS

Ruinen.

Brødlandhus genopstået.
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taxikørekort og siden også 
buskørekort, så hun kunne 
hjælpe til hos ”Brødrene Da-
vidsen.” I dette firma var også 
2 taxier tilsluttet Aalborg Taxa. 
Efter nogle år solgte ægtepar-
ret deres del af busselskabet  
til Frede, og Werner arbejdede 
så videre med taxiforretningen. 
I 53 år drev de denne virksom-
hed ved siden af alt det andet 
arbejde, de efterhånden påtog 
sig. Mange timers søvn blev 
det i hvert fald ikke til, når man 
skulle op kl.4 om morgenen for 
at køre taxa. Derfor ansatte de 
2 chauffører til denne drift, og 
Hanne overtog så alt det ad-
ministrative arbejde, som lige 
siden blot er vokset i omfang.
Genopbygningen af huset i 
Hammer Bakker skred dog 
troligt frem, for begge brødre 
brugte al deres fritid herpå. 
Mange, mange aftener gik først 
med fundamentet, siden med 

udskiftning af alt træværket, 
nyt tag osv. Hanne kom hver 
aften fra Mølholm, hvor de 
boede, med mad til de trætte 
arbejdsmænd.
Da de så skulle i gang med 
stråtaget, tårnede vanskelig-
hederne sig op. Werner havde 
forgæves forsøgt at få flere for-
skellige tækkefirmaer til at stå 
for det, men ingen ville påtage 
sig det, heller ikke det firma, 
som netop var i gang med at 
tække taget på Skovgården i 
Vodskov. 
Men Werner er en ægte figh-
ter, i sit stille sind havde han 
besluttet, at så skulle han nok 
selv finde ud af det. Hver dag 
kørte han ned til Skovgården 
for at se, hvordan tækkemæn-
dene bar sig ad, og han opda-
gede hurtigt, at de havde alt for 
mange bundter rør liggende og 
spurgte så, om han måtte købe 
dem, men nej, det kunne der 
ikke være tale om.
Dog – Werner var lige så røget 
som de var speget, han havde 
bemærket, at arbejderne ved 
fyraftenstid tog ned til fjorden 
for at bade, så han fandt på 
at invitere dem op til sig efter 
badet til en fyraftensbajer. Det 
blev i allerhøjeste grad popu-
lært, godt nok gik der en del 
øller til, men enden på det blev 
dog, at han kunne få lov til at 
købe alle de bundter rør, de 
havde i overskud, hvis han selv 
hentede dem. Han gik så lige så 
stille i gang med at tække, og 
næste gang arbejdsmændene 
kom derop, spurgte han dem, 
om det så rigtigt ud, hvad de 
bekræftede, men betonede, at 
det mindst ville tage ham 1 år 
at få det færdigt. Det var vist 
sagt i spøg,  men Werner skul-
le nok vise dem!!! I løbet af en 
sommer fik han ved hjælp af sin 
17-årige nevø lagt hele stråta-
get. Nevøen sad inde på loftet 

og modtog tækkenålen, vandt 
tråden om lægten og stak så 
nålen ud igen til Werner, der 
var klar med næste bundt.
Det kan nok være, tækkemæn-
dene spærrede øjnene op, da 
de så det færdige resultat. De 
var virkelig imponerede og 
gjorde endda opmærksom på, 
at stråtækningen omkring kvi-
stene i taget var noget, mange 
tækkemænd gik i en lang bue 
udenom, fordi det var en me-
get omstændelig og vanskelig 
proces.
Så Werner var med rette stolt 
som en pave. 
Langt om længe kunne han og 
Hanne så begynde at male hu-
set med netop de farver, der 
passer så smukt til et gammelt 
bindingsværkshus.
Indendørs er der indrettet med 
respekt for ordentlige materia-
ler. Stalden, der var i den østlige 
ende, blev forvandlet til daglig-
stue, og det gamle soveværelse 
på 10 m2 , hvori 7 personer tid-
ligere sov sammen, er blevet et 
fint badeværelse.  Efter nogen 
tids overvejelser, besluttede 
Frede sig for at sælge sin an-
del af huset til Hanne og Wer-
ner, de solgte deres ejendom i  
Mølholm og blev bakkeboere i 
1992. 10 år var gået.
 Deres nye/gamle hus, som fak-
tisk er 1000år!!! var oprindeligt 
en trelænget gård, og tanken 
om at lade den genopstå som 
sådan voksede i ægteparrets 
tanker, de søgte om tilladelse 
hertil, og fik den, så nu forestod 
der atter en byggeproces, dog 
nedlagde Hanne forbud mod, 
at Werner skulle tække tagene. 
Man bliver jo ikke yngre med 
alderen. Dette projekt stod 
færdigt i 2004 og ejendom-
men var udvidet med 200 m2 
i grundplan og tillige 60m2 på 
første sal, hvor den østlige af-
deling ovenpå rummer et stort 

Werner Davidsen.

Hanne Davidsen.
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mødelokale med plads til 40 
personer og nedenunder fyr-
rum og Hannes julestueforret-
ning. I den nordlige længe er 
der  garage og maskinrum. Så 
nu var det gamle hus genopstå-
et som en sand fugl Pfønix. 
 Hele denne kæmpeindsats 
er blevet påskønnet på flere 
måder: Dels med et fornemt 
diplom fra Aalborg Kommune, 
dels med 2 vidt forskellige teg-
ninger: Et af Vibe Hansen, som 
også var bakkeboer. Med sin 
raske streg har han foreviget 
længen ud mod Søhusevej,  det 
andet er af Sheena Villadsen, 
der med sin omhyggelige og 
sarte tegneteknik har fremtryl-
let hele romantikken i de tre 
længer set indefra gården.
Imidlertid havde Frede lejet et 
gammelt hotel i byen, Winica 
i Polen, som Hanne og Wer-
ner besøgte, udlejeren var 
kommunen, og dermed borg-
mesteren den ansvarlige. De 
mødes alle en dag, og til trods 
for sprogvanskelighederne, 
som dog klares med lidt fælles 
skoleengelsk, fagter og gebær-
der, opstår der et umiddelbart 
venskab med borgmesteren og 
hans familie, som de bliver invi-
teret til at besøge.
I Winica ligger der en camping-
plads, som kommunen også 
ejer. Her ligger nogle bunga-
lows, hvoraf borgmesteren 
gerne vil have stråtag på den 
ene, og her kommer Werner så 
ind i billedet. Han påtager sig 
arbejdet med at undervise 4 
polakker, ansat i et polsk tøm-
rerfirma , og kommunen skaf-
fer rørene.
 Men oplæringen af svendene 
støder på den vanskelighed, at 
disse tilsyneladende overhove-
det ikke er parate til at arbejde, 
ustandseligt holder de pause, 
den ene efter den anden, så 
Werner kommer ingen vegne. 

Han bliver kaldt til frokost in-
dendøre, mens svendene sid-
der udenfor med deres tarveli-
ge madpakker. Den næste dag 
går det lige sådan. 
Da går Werner til borgmeste-
ren og siger, at fra i morgen 
skal svendene også kaldes ind 
til frokost.
”Ja, men sådan gør vi ikke her i 
Polen”, lyder svaret. ”Men det 
gør vi i Danmark”, svarer Wer-
ner, og hvis ikke det sker, kom-
mer jeg ingen vegne med dem”
Så  næste dag er der varm mad 
til alle, og som med et trylleslag 
forvandles hele stemningen, 
i løbet af kort tid bliver de øv-
rige bungalows tagtækket, og 
Hanne og Werner har fået nye 
venner for livet. 
Således fik Werner lært polak-
kerne at tække til stor tilfreds-
hed for byrådet og ikke mindst 
for tømrermesteren, som i dag 
har en stor forretning hermed, 
Borgmesteren og hans fami-
lie bliver inviteret på ferie hos 
Hanne og Werner, og det bliver 
så anledning til et nyt, polsk 
initiativ.
Ægteparret havde nemlig ved 
siden af alle deres andre gø-
remål udvidet med juletræs-/
og pyntegrøntsproduktion, de 
havde tilkøbt yderligere 20 tdr. 
land  jord, de planter selv alle 
frø til deres træer, og passer og 
plejer dem med stor omsorg. 
Ingen kemikalier benyttes, 
hverken round-up til ukrudts-
bekæmpelse eller lusemiddel, 
og ej heller stråforkorter til 
topskuddene, hvilket betyder, 
at folk med allergi kommer 
langvejs fra for at købe giftfrie 
juletræer. 16 år tager det for 
dem at fremavle et på 2 m, 
men hellere agte på træets 
egen rytme end forcere det! På 
deres 60 tdr.land anvendes den 
ene  halvdel til produktion, den 
anden er udlagt som naturskov

Den polske borgmester blev 
meget begejstret for dette ar-
bejde og øjnede straks en mu-
lighed for en lign. produktion i 
hjemlandet .
”Ja, man kunne næsten se alle 
de mange penge, han allerede 
ved ideens fødsel så rulle ind 
på bankkontoen”, siger Han-
ne med et blink i øjet,” så jeg 
kunne ikke lade være med at 
spørge, om han kendte H.C. 
Andersens ”Konen med ægge-
ne? Det gjorde han, og lo selv 
over sin iver.
Men ikke desto mindre blev 
det endnu et nyt projekt for 
det flittige ægtepar. De såede 
frø i Polen og var selv med  til 
at plante dem ud i det 15 hek-
tar store jordstykke, der var 
blevet  lejet til formålet. I Polen 
er der fastlandsklima, hvilket 
betyder iskolde vintre med me-
gen nord- og østenvind, hvilket 
er hårdt for granplanter, men 
Werner opfandt en slags tun-
nel med stålbuer og net over, 
der var med til at skærme dem, 
så projektet lykkedes.  
Den megen rejsen frem og til-
bage forårsagede, at ægtepar-
ret besluttede sig for at købe 
en lejlighed med en dejlig stor 
altan i Winica, og her nyder de 
at bo og holde fri, når deres 
mange gøremål ellers tillader 
det.
For det er jo ikke bare juletræ-
er, pyntegrønt og fantastisk 
smukke Hanne-dekorationer, 
de sælger fra deres eventyrhus. 
De har investeret i en fuldauto-
matisk brændekløver og impor-
terer hårdt træ, dvs. eg og bøg 
fra det tidligere DDR. Hanne 
står for den computerstyrede 
kløvning, stammerne læsses på 
og af v.hj.a. transportbånd, og 
lander som brænde i traileren 
med tippelad, så det kan køres 
direkte ud til kunderne, Ikke 
på noget tidspunkt har de et 
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stykke brænde i hænderne!!! 
En drøm for alle almindelige, 
hårdtarbejdende brændehug-
gere.
Ægteparret er nu begge midt 
i halvfjerdserne, men pensio-
nisttilværelse står ikke på pro-
grammet. De har stadig megen 
energi, og helbredet fejler ikke 
noget. De har været yderst 

aktive i lodsejersammenslut-
ningens bestyrelse, og Werner 
havde den glæde at blive ud-
nævnt til æresmedlem af for-
eningen i 2014. De arrangerer 
stadig jagttræf og deres store 
foredragslokale udnyttes, når 
der er brug herfor. Siden 2015 
har Vodskov Kirkes præster på 
skift holdt yderst velbesøgte 

julegudstjenester under den 
store, stråtækte pavillon, (en 
gave fra den polske tømrer-
mester) som passer så fint ind 
i den idyl, der strømmer ud fra 
det smukke hus til glæde for 
enhver forbipasserende.
 

LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER

JAGTTABEL
Generelle jagttider for jagtåret 2019/2020

Kronhjort større 
end spidshjort 16-10-2019 31-12-2020

Kronhind 01-10-2019 31-01-2019
Kronkalv 01-09-2019 29-02-2020
Dåhjort 01-09-2019 31-01-2020
Då og -kalv 01-10-2019 31-01-2020

Råbuk 16-05-2019 
01-10-2019

15-07-2019 
31-01-2020

Rå og -lam 01-10-2019 31-01-2020
rovdyr
Ræv 01-09-2019 31-01-2020
Husmår 01-10-2019 31-01-2020
Støttetandede
Hare 01-10-2019 15-12-2019
Vildkanin 01-09-2019 31-01-2020

Hønsefugle
Agerhøne 16-09-2019 15-10-2019
Fasanhøne 01-10-2019 31-12-2019
Fasanhane 01-10-2019 31-01-2020
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tlf.: 98293966   -   98291234

HedeDanmark har mere end 140 års erfaring inden for skov- og landskabspleje. 
Vi er din lokale, professionelle samarbejdspartner. Hos os er du sikker på god kvalitet.

Søren Skovrider
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M : 20 15 70 11
ssk@hededanmark.dk
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� Læhegn og småplantninger i det åbne land
� Vildtremiser
� Slørende plantninger ved bygninger
� Skovrejsning og energiplantninger
� Rådgivning om tilskudsordninger

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

www.hededanmark.dk

Morten Sørensen
Skovfoged
M: 40 37 57 24
ms@hdedanmark.dk

Ydelser til skoven :
� Nyplantninger
� Afsætning af juletræer og pyntegrønt
� Oparbejdning og afsætning af råtræ og flis
� Professionel og seriøs rådgivning
� Sikkerhed for betaling

Plant på din ejendom og få mere 
herlighedsværdi
HedeDanmark har mere end 140 års erfaring inden for skov- og landskabspleje. 
Vi er din lokale, professionelle samarbejdspartner. Hos os er du sikker på god kvalitet.

Søren Skovrider
Landskabskonsulent
M : 20 15 70 11
ssk@hededanmark.dk

Ydelser til landskabet :
� Læhegn og småplantninger i det åbne land
� Vildtremiser
� Slørende plantninger ved bygninger
� Skovrejsning og energiplantninger
� Rådgivning om tilskudsordninger

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

www.hededanmark.dk

Morten Sørensen
Skovfoged
M: 40 37 57 24
ms@hdedanmark.dk

Ydelser til skoven :
� Nyplantninger
� Afsætning af juletræer og pyntegrønt
� Oparbejdning og afsætning af råtræ og flis
� Professionel og seriøs rådgivning
� Sikkerhed for betaling

Plant på din ejendom og få mere 
herlighedsværdi
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FORMANDENS BERETNING

Formandens�beretning�på�
Lodsejersammenslutningen�
Hammer�Bakkers�generalfor-
samling�den�19.�marts�2019

Hammer�Bakker�som�sådan

Lodsejersammenslutningen 
Hammer Bakker er ikke i almin-
delig forstand en miljøorgani-
sation eller en naturfrednings-
forening, selv om første punkt 
i sammenslutningens formåls-
paragraf er ”at beskytte Ham-
mer Bakkers natur og miljø”, 
for andet punkt i formålspara-
graffen, ”at varetage medlem-
mernes fælles interesser som 
lodsejere i Hammer Bakker”, 
spænder vidt, som den samle-
de formålsparagraf også vidner 
om, og som sammenslutnin-
gens aktiviteter også afspejler.

Alligevel har sammenslutnin-
gens bestyrelse ikke mindst i de 
seneste år været tvunget til at 
koncentrere den overvejende 
del af sin indsat på at forsvare 
Hammer Bakker, så bakkerne 
kan forblive det helt særlige 
store, sammenhængende, va-
rierede, rekreative natur- og 
kulturområde som vi lodseje-
re og lejere og aktive brugere 
og andre besøgende sætter så 
stor pris på. Et område der til-
lige nu er velafgrænset, nemlig 
af asfaltvejene der omkran-
ser Hammer Bakker. Og sådan 
skulle det gerne blive ved med 
at være.

Der har stået kamp om hvor-
vidt udstyknings- og bebyg-
gelsesplaner skal æde sig ind i 
bakkerne og bid for bid ændre 
bakkerne til byområde.

Med beslutningen om at by-
udviklingsplanen for Vestbjerg 
ikke skal omfatte bebyggelse 
af Tandalen, og med afslag til 
en ansøgning om udstykning 
til villabebyggelse på Tengedal 
er der våbenhvile. Jeg siger vå-
benhvile, for kampen er langt 
fra slut. Der vil hele tiden være 
nogen der vil ønske at udstykke 
og bygge i Hammer Bakker. 

Derfor er det relevant at om-
tale den problemstilling i den-
ne beretning for foreningsåret 
2018/2019, selv om det var i 
foreningsåret 2017/2018 at vå-
benhvilen indtraf.

Særligt vedrørende Tandalen 
vil interessenterne kunne tje-
ne et endog meget stort mil-
lionbeløb ved at gennemføre 
deres planer om en ny bydel. 
Her over for står almenhedens 
interesse i at bevare Tandalen 

som en væsentlig del af Ham-
mer Bakkers helhed.

Interessenterne har ressour-
cerne til at føre kampen – 
åbent eller som tidligere i det 
skjulte. De har familiemæssige 
og organisatoriske relationer 
til byrådets næststørste parti, 
og interessenterne besidder 
særdeles stor erfaring i at få 
projekter igennem hos Aalborg 
Kommune. Lodsejersammen-
slutningen har derimod haft 
behov for at gå i samarbejde 
med lokale ildsjæle som besid-
der kompetencer der har været 
nyttige i kampen. Relationerne 
til disse samarbejdspartnere er 
i god behold og/eller de kan let 
genaktiveres.

For ikke at sige noget der ikke 
umiddelbart kan dokumente-
res, vil jeg nøjes med at sige at 
det må formodes at Tandal-in-
teressenterne på indre linjer 
arbejder på at overbevise by-
rådets største parti om velsig-
nelserne ved – som man hidtil 
har markedsført sig med – at 
”åbne” Tandalen, hvilket er nys-
prog for at gøre denne smukke 
dal til byområde.

Den helt store kamp om hvor-
vidt developerinteresser eller 
almene interesser i sidste ende 
vil nyde størst gunst hos Aal-
borg Kommunes politikere når 
det gælder natur- landskabs 
og kulturværdierne i Hammer 
Bakker, kommer til at stå om 
Tandalen. Først hvis Tandalen 
gennem ændret ejerskab eller 
gennem fredning bliver sikret 
mod byudvikling, vil kampen 
om i hvert fald denne del af 
Hammer Bakker være slut. 

Det vil kampen på den anden Una.
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side også være den dag buldo-
zerne går i gang med at skrælle 
muldjord af for at byggemodne 
Tandalen. Den dag vil der så 
ydermere være åbnet en lade-
port for tilsvarende projekter 
andre steder, fx i det store om-
råde nord for Vodskov ved Sto-
re Tingbakke mellem Østerbæk 
og Skovgården. O.s.v. - o.s.v.  
Måtte den dag aldrig komme!!

Hvis lodsejersammenslutnin-
gens politik forsat vil gå ud på 
at beskytte Hammer Bakker 
mod byudvikling, vil enhver 
bestyrelse være nødt til at 
opretholde et beredskab, så 
man sammen med ligesindede 
kræfter hurtigt kan kaste sig 
ind i arbejdet med at imødegå 
nye eller genfremsatte udstyk-
ningstiltag. Det vil fortsat være 
nødvendigt at medlemmer 
eller andre der hører om så-
danne planer, informerer be-
styrelsen, så den kan handle på 
oplysningerne.

I det nu forløbne foreningsår 
fik bestyrelsen endnu en gan-
ske stor sag at forholde sig til. 
Det var naturligvis Den Danske 
Naturfonds erhvervelse af He-
deselskabets arealer i Hammer 
Bakker og denne fonds planer 
om at lave naturgenopretning 
på disse arealer sammen med 
Botanisk Forenings arealer og 
Aalborg Kommunes arealer – 
og om at opkøbe endnu mere 
jord til formålet i bakkerne.

Bestyrelsen ser fordele ved pla-
nerne, og bestyrelsen imøde-
ser også en række problemstil-
linger som planerne og deres 
gennemførelse vil afstedkom-
me. Begge dele vender jeg til-
bage til.

Derimod ønsker bestyrelsen 
ikke at forholde sig til de mere 

naturfaglige aspekter af natur-
genopretningen, da bestyrel-
sen ikke mener sig i besiddelse 
af kompetencer i den henseen-
de.

Bestyrelsen tog hurtigt kontakt 
til Aalborg Kommune som skal 
stå for udførelsen af planerne. 
På det offentlige møde i Vod-
skov Kultur- og Idrætscenter 
tog jeg endvidere direkte kon-
takt til Den Danske Naturfonds 
direktør Flemming Nielsen. 
Hensigten var at opfordre til 
samarbejde, så bestyrelsen ud 
fra lodsejernes interesser og 
synpunkter sammen med kom-
munen kunne være med til at 
udforme planerne og sammen 
med kommunen kunne imøde-
gå en række problemstillinger 
inden de bliver til konkrete 
problemer.

I forbindelse med dette arbejde 
og til brug for arbejdet udsend-
te bestyrelsen to medlemsori-
enteringer, nemlig i juni og i juli 
2018. Der har ikke senere væ-
ret konkrete oplysninger nok til 
at der kunne sendes en tredje 
medlemsorientering rundt.

I medlemsorientering nr. 2 
opfordrede bestyrelsen hvert 
enkelt medlem til at skrive hvis 
der var bestemte forhold som 
man ønskede skulle være om-
fattet af samarbejdet, eller hvis 
man havde konkrete forslag 
som man ønskede fremsat. På 
grundlag af de – få - svar der 
kom fra medlemmerne, samt 
bestyrelsens egne drøftelser, 
deltog Klaus Fossing og jeg i 
august 2018 i et møde med 
stadsgartner Kirsten Lund An-
dersen og Svend Klitgaard Las-
sen som har holdt oplæg forud 
for generalforsamlingen i dag. 
Vores oplæg til mødet kan sam-
menfattes sådan:

Vi ønsker samarbejde med 
kommunen om projektets 
etablering og drift på højest 
muligt niveau.
Under alle omstændigheder 
bør der være regelmæssig og 
ukompliceret kontakt mellem 
lodsejersammenslutningen og 
projektet.
Vi gjorde kommunen opmærk-
som på de problemstillinger 
der knytter sig til eventuel op-
gradering samt vedligeholdel-
se af veje der vil blive anvendt 
under transport fra skovning af 
træ, under projektets etable-
ring i øvrigt og under projektets 
drift. Projektets anlæggelse og 
drift bør ikke gå ud over veje-
ne i bakkerne eller lodsejernes 
udgifter til vedligeholdelse af 
veje.
Vi ønsker tydelig skiltning ved 
udfaldsveje og -stier fra projek-
tområdet, så publikum bliver 
klar over at man bevæger sig 
over i privatejet område med 
de regler for færdsel og ophold 
der gælder hér.
Kommunen bør opstille tavler 
ved indfaldsveje til Hammer 
Bakker med kort over hele om-
rådet og med angivelse af hvad 
der er projektområde, hhv. 
hvad der er privatejet område.
Ligeledes bør kommunen udar-
bejde en brochure med dette 
indhold til erstatning for den 
nuværende brochure der kun 
viser det offentligt ejede om-
råde.
Gammel skiltning i projektom-
rådet bør fjernes.
På P-pladser i projektområdet 
bør der være affaldsstativer 
som tømmes regelmæssigt.
Elektronisk information til pub-
likum, fx i form af en app eller 
downloadbare informationer 
vil være ønskelige.
Vi lægger afgørende vægt på 
at der ikke opsættes hegn som 
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hindrer vildtets frie bevægel-
ser.
Events og faste anlæg bør hol-
des i god afstand fra naboskel. 
Vi ønsker oplysning om planer 
om opkøb, så vore medlemmer 
kan informeres.

Der var en god stemning på 
mødet, og det har der også 
været efterfølgende når be-
styrelsen har taget kontakt til 
kommunen om projektet.

Desværre fik lodsejersammen-
slutningen ingen konkrete til-
sagn på mødet, og det har vi 
heller ikke fået efterfølgende, 
lige som vi heller ikke har fået 
egentlige konkrete informati-
oner efterfølgende. Mundtligt 
har vi fået oplyst at der vil blive 
sammensat et Hammer Bakker 
Naturråd, og at lodsejersam-
menslutningen betragtes som 
et naturligt medlem heraf. No-
get konkret herom har vi fore-
løbig ikke hørt. Det blev så lidt 
mere konkret i Svend Klitgaard 
Lassens oplæg forud for gene-
ralforsamlingen i dag.

Bestyrelsen vurderer at Den 
Danske Naturfond har en af-
gørende interesse i et tæt 
sam-arbejde med lodsejersam-
menslutningen, og at lodsejer-
sammenslutningen også har 
stor interesse i et sådant sam-
arbejde.

I bestyrelsen glæder vi os over 
at Den Danske Naturfond har 
meldt sig ind i lodsejersam-
menslutningen.

Hermed har jeg omtalt de pro-
blemstillinger som bestyrelsen 
på nulærende tidspunkt kan 
se og forudse. Og problemstil-
linger er jo ikke nødvendigvis 
noget negativt. Det er forhold 
som bør håndteres, tages vare 

på, afværges osv.

Bestyrelsen ser som sagt også 
fordele. Lad mig omtale dem i 
kort form:

Bestyrelsen antager at de are-
aler der omfattes af planerne, 
vil komme til at fremstå sam-
menhængende (selv om de nu 
geografisk er adskilt i to dele) 
sådan at der tages hensyn til 
både mulighed for publikums 
(forskelligartede) færden, hen-
syn til at publikum bedre end 
nu kan få indtryk af det stor-
slåede landskab som Hammer 
Bakker er, fordi der bliver min-
dre tæt skov som slører udsy-
net, end der er nu, sådan at der 
planlægges til fordel for et arts-
rigt dyre- og planteliv, og sådan 
at kulturspor fra tidligere bebo-
elser mv. og naturligvis fredede 
fortidsminder sikres og gøres 
synlige og tilgængelige og må-
ske også gøres til genstand for 
beskrivelser eller oplysning.

Bestyrelsen glæder sig over at 
med planerne sikres en væ-
sentlig del af Hammer Bakker 
for nutiden og eftertiden mod 
– ja netop -  byudvikling, som 
jo er den latente trussel mod 
bakkerne.

Bestyrelsen vurderer at set 
med publikums og almenhe-
dens øjne vil hele Hammer 
Bakker, altså naturfondsdelen 
og den privatejede del til sam-
men indeholde rige rekreative 
muligheder for publikum, uan-
set med hvilke øjne man ser på 
landskab og plante- og dyreliv, 
eller hvilke oplevelser man ef-
terspørger.

Bestyrelsen håber endvidere 
at de politikere der har ansvar 
for Hammer Bakker, nu i endnu 
højere grad får øje for værdien 

af Hammer Bakker som en hel-
hed – og handler derefter.

På Den Danske Naturfonds 
hjemmeside kan man læse:

”Den Danske Naturfond skriver 
at projektet vil være et af de 
mest markante naturprojekter 
der er gennemført i Danmark. 
Projektet vurderes med tiden 
at have potentiale til at kunne 
sidestilles med områder som 
Jægersborg Dyrehave og Rebild 
Bakker – både i forhold til stør-
relse, naturindhold og rekrea-
tiv værdi.”

Og samme sted: ”Aalborg Kom-
mune vurderer at Hammer 
Bakker har samme rekreative 
potentiale som fx de kommu-
nale skove ved Aarhus og Vejle 
eller Gudenåengene ved Ran-
ders.”

Altså: Naturgenopretningspro-
jektet er med til at fremholde 
Hammer Bakker som et enestå-
ende rekreativt naturområde 
som i sin helhed bør bevares 
som sådan – og det betragter 
bestyrelsen i høj grad som en 
fordel.

Behandlingsinstitution,�
lokalplanforslag�5-2-11
Vores dirigent i dag, Niels An-
dreasen der ejer Den Røde 
Gård, indgav i marts 2018 en 
velbegrundet indsigelse imod 
byggeri af en ny behandlings-
institution i Hammer Bakker 
umiddelbart nord for Vodskov. 
Lodsejersammenslutningen 
skrev en indsigelse der støtte-
de Niels Andreasens indsigelse. 
Men der blev lavet ny fredning 
i institutionsområdet til erstat-
ning for fredningen fra amtets 
tid.  Det var i forbindelse med 
bygning af en anden ny insti-
tution i institutionsområdet, 
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nemlig træbygningen Kastan-
jebo i 2010. I den nye fredning 
blev der reserveret en bygge-
mulighed hvor behandlingsin-
stitutionen nu skal bygges, så 
det var op ad bakke at prote-
stere, og der kom da heller ikke 
noget ud af indsigelsen. Bygge-
riet er ikke gået i gang endnu.

Vandtårnet
Her er et initiativ som lodsejer-
sammenslutningen støtter. Vi 
har meldt os ind i foreningen 
Vandtårnet i Hammer Bakker. 
Der foregår en spændende 
planlægning af nyindretning af 
vandtårnet i institutionsområ-
det, så tårnet kan bruges som 
udsigtstårn og til formidling. 
Bestyrelsen vurderer at formå-
let stemmer godt med besty-
relsens politik om at benytte og 
beskytte Hammer Bakker. Når 
der er mulighed for det, repræ-
senterer Andreas Bech Jensen 
lodsejersammenslutningen un-
der møder i foreningen. 

Landsbyklyngen�
Rundt�om�Hammer�Bakker
Hanne Davidsen, Klaus Fossing 
og jeg har deltaget i et møde 
med repræsentanter for pro-
jektet, og Klaus Fossing har 
deltaget i et møde i Vestbjerg 
Samråd om det. Klaus har nu 
givet sin plads videre til for-
manden for Vestbjerg Samråd. 
På nuværende tidspunkt er det 
vanskeligt at vurdere hvilken 
betydning projektet vil få for 
bakkerne. Det drejer sig til-
syneladende mere om netop 
”rundt om” bakkerne end om 
bakkerne som sådan. Projektet 
har foreløbig ikke givet anled-
ning til at foretage noget fra 
lodsejersammenslutningens 
side, og lodsejersammenslut-
ningen har heller ikke fået no-
gen konkret henvendelse fra 
projektet.

Danmarks� Naturfredningsfor-
ening
I det forløbne år har der ikke 
været noget konkret samarbej-
de mellem DN og lodsejersam-
menslutningen. Foreningerne 
har dog en vis kontakt med hin-
anden. Bestyrelsen blev varslet 
sent om det landsomfattende 
initiativ som DN tog med at 
holde arrangementer rundt 
i landet, herunder i Hammer 
Bakker, på grund af et beslut-
ningsforslag i Folketinget om 
at fratage DN retten til at fore-
slå fredninger. På grund af det 
sene varsel deltog bestyrelsen 
ikke i arrangementet. Bestyrel-
sen noterede med tilfredshed 
at rådmand Hans Henrik Hen-
riksen deltog i arrangementet 
i Hammer Bakker. Bestyrelsen 
ser meget nødig at den mulig-
hed for at foreslå en fredning i 
en akut situation eller –  helle-
re – planlagt i samarbejde med 
Aalborg Kommune som DN har, 
skulle blive fjernet. Heldigvis 
var der ikke flertal i Folketinget 
for forslaget.

Ingen�indsigelsesret�
efter�planloven�endnu
Aalborg Kommune gav i forrige 
foreningsår lodsejersammen-
slutningen afslag på at blive 
noteret som indsigelsesberet-
tiget. Det har foreløbig ikke 
haft praktisk betydning, for 
bestyrelsen abonnerer, som 
enhver kan, på dagsordener 
mv. hos Aalborg Kommune, og 
indsigelser som lodsejersam-
menslutningen har indgivet, er 
blevet modtaget og behandlet, 
men det kan bestyrelsen på 
den anden side ikke være sik-
ker på vil ske fremover. Egent-
lig skulle bestyrelsen have søgt 
på ny i det nu forløbne år, nu 
på grundlag af den reviderede 
vedtægt, men opgaven overla-

des til den kommende besty-
relse.

Skiltning
Ud over det jeg allerede har 
sagt om skiltning mellem natur-
genopretningsprojektets områ-
de og privatejede områder, kan 
jeg oplyse at bestyrelsen ikke 
har haft skiltning på dagsorde-
nen i det forløbne år, selv om 
der er enighed i bestyrelsen 
om at der bør være mere ens-
artet skiltning i bakkerne, og at 
skiltningen ikke bør afskrække 
publikum fra lovlig færdsel og 
aktivitet i bakkerne.

Imidlertid indgav en enkeltper-
son i begyndelsen af 2019 en 
formel klage til Aalborg Kom-
mune over skiltningen i Ham-
mer Bakker. Klagen indeholdt 
bl.a. dette udsagn:
”Efter mange års færden i bak-
kerne har jeg specielt inden 
for de senere år oplevet en til-
tagende skiltning som virker 
direkte afvisende over for det 
besøgende publikum. 
Problemet er nok ikke stort 
for os ”gamle” som kender ve-
jene/stierne efter mange år 
bekendtskab, men de pågæl-
dende skilte vil sikkert afholde 
mange yngre tilflyttere samt 
førstegangsbesøgende fra at 
betræde veje/stier og derved 
går glip af områdets mange 
naturoplevelser.”

Jeg ved at Aalborg Kommune 
iværksatte en vis sagsbehand-
ling i anledning af klagen, for 
den drejede sig bl.a om en 
skiltning opsat i Paradisdalen 
af en tidligere ejer af en ejen-
dom dér, og som den nye ejer 
og jeg, der er fælles om vejen 
gennem Paradisdalen, allerede 
havde aftalt at fjerne, og som 
nu er fjernet. 
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Bukketræf
En tilbagevendende årlig begi-
venhed som altid samler pæn 
deltagelse, er bukketræffet den 
16. maj om morgenen på Brød-
landshus hos Hanne og Werner 
Davidsen. Således også i 2018. 
I kan se nærmere på lodsejer-
sammenslutningens hjemme-
side. Der kan I også se at de to 
buk ke der blev præsenteret, 
bar i særdeleshed fornemme 
trofæer. Som vinder med buk-
ken der ligger øverst, kunne 
Martin Søndergaard modtage 
den præmie som Morten Rex, 
Jægeren og Lystfiskeren som 
vanligt havde doneret.

Hestevognstur
En anden lige så populær tilba-
gevendende begivenhed – om 
end kun hvert andet år – er he-
stevognsturen, som gennemfø-
res i samarbejde med Vendsys-
sel Køreforening. Denne gang 
fandt turen sted i august 2018.

Selv om den første hestevogns-
tur i lodsejersammenslutnings-
regi fandt sted i 1989 eller 
1990, lykkes det hver gang at 
finde delvist nye ruter. Poul 

Erik Pedersen, ”Øster Torndal”, 
der gennem årene har planlagt 
ruterne, havde stor succes med 
ruten. Andreas Bech Jensen var 
bestyrelsens ansvarlige for tu-
ren. Start og slut var fra Ugger-
halne Sportsrideklub. Vi kørte 
ad veje og spor som vi for en 
del strækningers vedkommen-
de ikke havde benyttet før, især 
i bakkernes allerøstligste del og 
på Vestbjerg Skovvej. Vi holdt 
hyggelig kafferast hos Katrine 
og Finn Nielsen, Ideon. Thor-
kild Ellekrog Christensen øste 
under turen af sin viden om 
Hammer Bakker og om bakker-
nes historie og skrøner. Det var 
en god tur.

Revision�af�indsatsplan�
for�område�med�særlige�
drikkevandsinteresser 
Aalborg Kommune er i gang 
med en sådan revision. Dem 
der bliver direkte berørt, har 
fået brev om det. Der var of-
fentlig høring frem til 4. marts 
2019, og der har været afholdt 
et offentligt møde på Sulsted 
Skole, hvor Martin Sønder-
gaard og jeg deltog.

Bestyrelsens medlemmer er 
naturligvis bekendt med pla-
nerne. De har ikke givet anled-
ning til tiltag fra bestyrelsens 
side.

Årsskriftet
Vi venter nok alle spændt på 
årsskriftet for 2018. Vi er jo 
blevet vant til at årsskriftets 
kvalitet præges at Katrines og 
Finns store arbejde og enga-
gent. Det burde måske hedde 
årsskriftet for 2018/2019, så 
det dækker foreningsåret, som 
jo går fra generalforsamling til 
generalforsamling. Men det må 
den kommende bestyrelse og 
redaktionen drøfte.

Tak�til�bestyrelsen
Samarbejdet i bestyrelsen går 
godt. Vi er enige med hensyn 
til de store linjer. Hvor vi har 
forskelligt syn på noget, opnår 
vi et resultat efter en god de-
bat. Jeg takker alle medlemmer 
af bestyrelsen for samarbejdet 
i det forløbne foreningsår. Også 
tak til Flemming Mulbjerg for 
det vigtige arbejde som web-
master og til Katrine og Finn 
Nielsen for deres store arbejde 
som redaktører af årsskriftet.

Hanne Davidsen har jo beslut-
tet ikke at lade sig genopstil-
le. Det kan jeg sådan set godt 
forstå, for Hanne har gennem 
mange år – 10 år i alt er ble-
vet til så vidt jeg kan regne 
ud - ydet en stor indsat i be-
styrelsen, især i jagtudvalget 
og som sekretær i bestyrelsen, 
og også i bestyrelsens arbejde 
som helhed, hvor Hanne altid 
har bidraget med klare og vel-
begrundede meninger. Tak for 
din store indsat for Lodsejer-
sammenslutningen Hammer 
Bakker, Hanne

Tage Kragbak

Una.

Una.
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OVERSIGTSKORT OVER HAMMER BAKKER

De grønne områder angiver Naturfondens arealer.
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MINDEORD OM SHEENA PAGE VILLADSEN

Mindeord om Sheena Page Vil-
ladsen f.29-12 1924, død 8-1-
2019
Hammer Bakker har mistet en 
stor kunstner og et særdeles 
fint menneske: Sheena Villad-
sen, den skotske malerinde, 
der forlod sin hjemstavn og 
slog sig ned i Paradisdalen, 
hvor hun boede i over 50 år.
Et stort savn bliver det, når 
et menneske med en vældig 
omgangskreds forlader denne 
verden, men heldigvis er det til 
gengæld kun lyse minder, der 
står tilbage. Alle, der besøgte 
hende, blev omfattet med  le-
vende interesse, en intens lyt-
ten og gode samtaler. Hun var 
yderst gæstfri og havde altid en 
indre, værdig ro, der forplante-
de sig til den besøgende. Hun 
ville gerne høre nyt og havde 
megen humoristisk sans, der 
aldrig gik over i det satiriske og 
kritiske. Tværtimod.
Hun var aldrig alene, for selv 
om der måske ikke lige var 
andre mennesker omkring 
hende, havde hun sin kunst, 
naturen med dens vidunder-
lige plantevækster, og dens 
lys-og skyggechatteringer. Hun 
elskede at sidde og kigge på 
fuglene og egerne, der flokke-
des om hendes mange foder-
brætter, åndeløst stille iagttog 

hun de elegante rådyr, der altid 
årvågne kom til hendes store 
træbeholder og åd af høet, og 
stor var glæden, da nytilflytte-
de naboer anskaffede sig høns, 
som ikke kendte til naboskel og 
spankulerede nok så frejdigt 
om i hendes have.
Da hun blev så gammel, at hun 
ikke længere selv kunne cykle 
til Vodskov og købe fuglefrø, 
ej hellere fylde rådyrenes trug,  
kom hendes nabo, Werner Da-
vidsen hermed og ordnede det, 
men Inden han gik, blev han al-
tid inviteret indenfor til et glas 
whisky. Man er vel ikke skotte 
for ingenting!
Kunsten ja, den var hendes livs 
følgesvend, Hendes mor teg-
nede og malede selv, så det 
blev de vuggegaver, Sheena 
sidenhen udfoldede til glæde 
for alle, der mødte hende, og 
som hun igen videregav til sine 
børn.

Ære Være hendes minde!
  

I Norden lever grævlingen især 
i Danmark, Sydsverige og Fin-
land. Den er let at kende på sit 
sorthvide hoved.
Grævlingen jager især om nat-
ten. Den æder orme, insekter, 
smågnavere, fugleunger, æg, 
bær og også døde dyr. Hun-
nen føder 1-6 unger i februar/
marts. De klarer sig selv sidst 
på sommeren.
Grævlingen bor som regel i 
sandhuler. Når den graver sin 
hule ud, får den flere boliger og 
mange gange, som visse steder 
fores med græs og mos. Hulen 
har flere udog indgange. Det 
sker, at ræv og grævling deler 
hule, men så bor de i forskellige 
rum. Dens hule er nem at ken-
de på den rende, der er uden 
for hulen. Den laves, når græv-
lingen bakker ud med oversky-
dende materiale fra gangene.
Om vinteren har grævlingen 
ædt sig fed og går ind i hulen 
for at sove vinteren væk.
Man troede engang, at græv-
lingen angreb jægere og bed 
dem, til den hørte benet knase 
mellem tænderne. Derfor ple-
jede nogle jægere at have kul i
støvleskafterne. Meningen var, 
at grævlingen skulle slippe ta-
get, når den hørte kullet knase.

GRÆVLINGEN
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I Uggerhalne bor en mand, som 
kan knytte så mange titler til sit 
navn, at der nærmest ingen 
ende er herpå: Elinstallatør, 
opfinder, direktør, forfatter, 
passioneret motorcyklist, kos-
mopolit, underviser, kunstner, 
kunstsamler,  galleriejer,  iværk-
sætter.
Iværksætter er måske den bed-
ste beskrivelse af et menneske, 
der ustandseligt er i gang med 
nye ideer, nye eksperimenter, 
interesseret i alt, hvad livet kan 
byde på, og som også får sat 
handling bag denne mægtige 
både åndelige og praktiske in-
teresse i tilværelsen.
Han har dog et helt alminde-
ligt, dansk navn: Henning, men 
efternavnet fortæller straks 
noget andet: Bitsch. Dette er 
navnet på en lille schweizisk by, 
som Hennings forfædre rejste 
bort fra for at drage ud i verden 
og søge arbejde. Som skik og 
brug var på den egn, tog man 
sin fødebys navn med sig som 
efternavn. De bosatte sig først i 

Frankrig, siden i Tyskland, men 
endte i Danmark, som blev de-
res nye fædreland.
 I 1955 flyttede Hennings far og 
mor til Uggerhalne, med deres 
2 drenge, Jørgen på 4 år og 
Henning på 2, senere kom de-
res lillesøster, Dorte til. Jørgen 
var svagelig på grund af polio 
og tilbragte det meste af sine 
første barneår ind og ud af ho-
spitalerne. Derfor var især mo-
derens opmærksomhed mest 
rettet mod dette barn, hvorfor 
Henning temmelig ubemærket 
kunne færdes omkring, hvor 
han lystede. Det var oftest i 
skoven, som han efterhånden 
lærte at kende som sin egen 
bukselomme. Overalt traf han 
mennesker, han faldt i snak 
med, men størst indtryk gjorde 
dog eneboeren, krigsveteranen 
fra 1. verdenskrig, der havde 
sin usle rønne ud til Tingvej. 
Han sad nemlig i sin stol oppe 
på taget og skuede i ensom 
majestæt ud over markerne. 
Kun få personer ville han tale 

med, han havde fået granat-
chok og var blevet sær, som 
man sagde, men det kendte 
Henning jo ikke noget til, og 
den gamle blødte da også op 
overfor barnets åbne naivitet, 
og lod være at gemme sig, som 
han ellers plejede, når nogen 
nærmede sig, og nogle få ord 
kunne så udveksles. 
Skolegangen foregik bl.a. i 
Grindsted, hvor Hennings klas-
selærer det første år var den 
navnkundige Cecilie Nielsen, 
forfatter til foto-bogen: ”Ham-
mer Bakker-Sådan Set”.
Hans ungdom var præget af 
den vildskab, der brød ud med 
oprøret i 68, han blev slumstor-
mer og var med helt fra begyn-
delsen i oprettelsen af Chri-
stania ved at være aktiv i den 
landsdækkende forening, ”Støt 
Christiania”.  Her havde han 
perifer kontakt med Ole Grün-
baum, som var indbegrebet af 
den nye trend: Hippie med alt, 
hvad det indebar af stoffer, fri 
sex, kollektiver og ikke mindst 
tilbedelsen af den indiske guru, 
Maharaji.  Sidstnævnte var dog 
ikke Hennings kop the, og som 
tiden gik fornemmede han, at 
hele denne trend ikke var den 
rette for ham.  Han blev udlært 
elinstallatør og begyndte som 
selvstændig med egen forret-
ning, men senere i livet blev 
Ole Grünbaum ham dog en god 
ven.
Sin kone, Jytte traf han på 
Ambassadeur i Aalborg, den 
tids datingcentrum, som det 
hedder på smart udenlandsk i 
dag. Efter at have flyttet noget 
rundt, fik de deres første barn 
og slog sig ned i Nr. Sundby og 
siden i Uggerhalne i det hus, 
hvor de bor den dag i dag.
Men den store verden trak i 
ham, han lejede forretningen 

HENNING BITSCH OG GALLERI HAMMER

Forårsudstilling i Galleri Hammer m. Jonny Hæfty og Hartvig Hansen
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ud og drog til Norge, hvor han 
fik arbejde i olieindustrien.  
Dog gik det ikke så godt med 
installatørforretningen der-
hjemme, så han solgte den og 
sammen med en god ven star-
tede han en plastvirksomhed, 
som vennen skulle lede, for 
Henning drog afsted til USA, 
hvor han straks fik arbejde som 
konsulent indenfor en virksom-
hed, der arbejdede med trans-
portanlæg. Hans uddannelse 
fra Danmark kvalificerede ham 
på højde med amerikanske in-
geniører, og han tjente gode 
penge. Hans kone accepterede 
helt fra starten hans udlæng-
sel, når blot hun havde tag over 
hovedet, og der var penge nok 
til at betale regningerne med.
Efter et par år i Guds eget land 
måtte han dog atter vende 
hjem, fordi det haltede med 
plastvirksomheden. I 10 år var 
han så direktør i denne, indtil 
vennen kunne købe ham ud. 
I 1981  traf han finansmanden 
og politikeren, Carsøe- Barn-
feldt, opfinderen af elbilen, 
som gik under navnet, Hope 
Whisper. Dette fangede Hen-
ning Bitsch fulde opmærk-
somhed, og han kastede sig 
helhjertet ind i projektet, som 
jo desværre ikke lykkedes. Men 
elbiler har stadig hans store 
interesse, hvad man kan læse 
om i hans ene bog: ”Elbilfa-
scination” med undertitlen, 
”Skildringer fra 32 års arbejde 
med elbiler” (2013)  En lignen-
de passion har han for motor-
cykler,  og på et sådant køretøj 
har han  rejst rundt i store dele 
af verden, hvilket der også er 
kommet en spændende bog 
ud af: ”Mit motorcykelliv” med 
undertitlen ”Hvorfor verden er 
fem gange smukkere set fra en 
motorcykel” ( 2012)
Nepal har en særlig plads i hans 
hjerte, her har han opholdt sig 

og arbejdet i flere omgange, 
bl.a. med oprettelsen af et mil-
jøvenligt transport/busselskab, 
der har haft stor betydning for 
samfærdslen i det fattige land, 
hvilket han da også har fået 
stor anerkendelse for, bl.a. i 
form af et fint diplom, der pry-
der hans kontor i Uggerhalne. 
Men Henning Bitsch er også 
kunstsamler og har gennem 
tiden købt mange malerier og 
anden kunst op og er tillige selv 
udøvende med bl.a. skulpturer 
og installationer, der kan ses i 
hans seneste projekt, ”Galleri 
Hammer”, som han oprettede i 
2015 på hjemadressen i Ugger-
halne i samarbejde med aften-
skolen AOF og kunstmaleren, 
Jørgen Hansen fra Vestbjerg.  
 I galleriet holder han kurser, 
arrangerer kunstudstillinger 
med såvel lokale som interna-
tionale kunstnere, og er i gang 
med at oprette et refugie, hvor 
kunstnere kan mødes og bo 
i længere perioder for at in-
spirere hinanden og i fred og 
ro få tid til at fordybe sig. Han 
har allerede i én sæson stillet 
en del af sin bolig till rådighed 
herfor, men har store planer 

om at udvide dette ved køb af 
nye faciliteter i området, gerne 
i Bakkerne. Hans kongstanke er 
at (gen)oprette en kunstner-
koloni i Hammer Bakker tilsva-
rende den, der i sin tid opstod 
omkring Sagfører Olesen, som 
jo i kraft af sin velstand tiltrak 
berømte kunstnere fra nær og 
fjern. Henning Bitsch har selv 
en stor viden om enhver af dis-
se og kunne da også holde en 
fin efterårsudstilling  i år (2018) 
med et udvalg af disse ”Ham-
merBakkerkunstneres” værker 
op til år 1950. Hans plan er så 
en tilsvarende udstilling med 
kunstnere efter år 1950, som 
vil kunne åbne i 2021, og som 
forhåbentligt kommer til at ind-
befatte mange af de kunstnere, 
vi har i dag såvel i Hammer Bak-
ker som i omegnen.

Som et lille kuriosum skal næv-
nes, at der i gallerihaven er 
anlagt en cirkelrund jernbane, 
hvor børn og barnlige sjæle kan 
få sig en tur i et gammeldags 
tipvognstog fra tørvemosen, og 
nu kan læseren så selv gætte, 
hvem der er mand for udførel-
sen heraf.    

Henning Bitsch med et maleri af Simone Aaberg Karn.
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Tag en tur en solskinsdag ud i sommerlandet,
Bøgen hejset har sit flag, storken den er landet.
Hammer Bakker er det sted, der gi’r ro og sjælefred.
Minder om den evighed, der ligger skjult i sandet.

Vejen gennem bakkerne, meget ku’ fortælle,
Unge skud der plantet ble’, dør engang af ælde.
Kæmpe træ’r der stod så stolt, ikke til orkanen holdt,
Den så stor fortræd har voldt, at man må tårer fælde.

Gamle huse endnu står, smukt moderniseret.
og når jeg forbi dem går, bli’r jeg imponeret.
Tænker på det Søhus hvor, jeg i mine barndomsår,
Blev med råd og kloge ord til livet aktiveret.

Sommerfest i Hammerhus det var dengang sagen,
Folk i stor forventningsrus mødte op på dagen.
Der serveres lækkert mad og der efter danses ska’,
Polka, Vals og Hopsasa, ja der var liv i ’gaden’.

Vintertiden kold og hård, sne i store dynger,

Men igen vi varmen får, når vi sammen synger,
Lidet Egern sang vi tit, og vi græd da også lidt.
Men når vi gik hver til sit der intet mer os tynger.

Tit det hænder at jeg ser, på mit liv tilbage,
Hammer Bakker står mig nær som i barndomsdage.”
Stedet hvor mit Søhus lå hyggen i de stuer små,
Jeg med tak tit tænker på! Kun mindet står tilbage!

KRISTA.

HAMMER�BAKKER�2005

Mel.: Se dig ud en sommerdag
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Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland
Tlf. 86 44 73 17

www.skovdyrkerne.dk/nord-ost

Skovdyrkerne
- Få fagfolkene på din side!

•   Rådgivning fra faglige specialister
•    Gode afsætningsmuligheder

 •    Adgang til fællesindkøb
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Planteavlsrådgivning 
Engageret & nærværende planteavlsrådgivning med stabilitet & uvildighed 

Niels Andreasen 
Planteavlsrådgiver, cand. agro 
Den Røde Gårds Vej 2 
9310 Vodskov 
T: 40 88 14 02 
E: na@naplant.dk 
W: naplant.dk
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I hammer Bakker er der kun 
èn gennemgående vej fra vest 
mod øst. Den er ikke lige let at 
køre ad alle steder, men man 
kan sagtens cykle og gå hele 
strækningen, og en dejlig tur er 
det. Det er naturligvis Søhuse-
vej, der er tale om, og den har 
fået navn efter ”Søhuset”, som 
i sagens natur lå ved en mindre 
sø. ca. midtvejs. Denne bolig 
har sin egen historie, som Kri-
sta Dahl selv vil fortælle om på 
de følgende sider: 
                                                 
” Den tid går mig aldrig af 
glemme.”

Jeg blev født den 28. maj 1922 
i Søhuset i Hammer Bakker. 
Mine forældre, Anders og Kir-
stine Kristiansen havde begge 
tjent på gården, Bollehede syd 
for Dronninglund hos Niels og 
Marie Skaksen. Far som for-
karl og mor som kokkepige. De 
blev gode venner, og det endte 
med bryllup den 26. novem-
ber 1920. Min bedstefar, som 
jeg aldrig har set, døde i marts 
1922, og mine forældre flytte-
de hjem til bedstemor i Søhu-
set. Bedstefar havde arbejdet 
for Hedeselskabet, som ejede 
Søhuset, så bedstemor havde 
lov til at blive boende i huset så 
længe hun levede.
Alle omkring søen havde deres 
specielle tilnavne. Bedstemor 
blev kaldt Støvmarie, hendes 
bror, som boede i Søgården 
blev kaldt Støvajs. Ligeledes 
var der Bovsjohan, der var gift 
med minfars moster, og min 
bedstefar var kendt under nav-
net, Krænotte. Vores nærme-
ste nabo var Kuskanton, hvis 
kone, Andrea var polak. Deres 
børn var mine gode legekam-
merater. Jeg selv havde ingen 
søskende. Der står i Hedins bog 

Hammer Bakker: ”at disse nav-
ne blev båret af tavse forsagte 
mænd, der trods det hårde slid 
ikke formåede at få den karrige 
jord til at give et godt udbytte.”
Sandt nok, jorden var karrig, 
men det med forsagtheden vil 
jeg nu sætte spørgsmålstegn 
ved. Kuskantons  kunne efter 
min overbevisning ligge på et 
lille sted, og hvad min egen far 
angår, blev han ikke svar skyl-
dig hverken for høj eller lav. 
Jeg skrev en sang til mine for-
ældres sølvbryllup i 1945. Det 
første vers lyder:
                                     
Jeg tænker tilbage på barn-
dommens dage,

De første  ti år udi bakkernes 
land,
Skønt fattig og ringe, vi var 
altid glade,
For mig var alt godt efter bar-
nets forstand.

Fattige var vi, men kun på det 
materielle. På omsorg, tryghed 
og kærlighed var vi meget rige. 
Det er man, når kærligheden er 
drivkraften, som den var i mit 
barndomshjem. Derfor tæn-
ker jeg ofte tilbage på disse år 
med glæde og taknemmelig-
hed. Selvfølgelig var det til ti-
der hårdt for mor og far, men 
de var optimister og glade for 
livet.

KRISTA DAHL

Krista Dahl.
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Det sker endnu, at jeg drøm-
mer om tiden i Søhuset, og i 
drømmen er alting som den-
gang. Stuen med stengulv, der 
blev skuret en gang om ugen 
og derefter bestrøet med rent 
sand. Lange, hvide gardiner for 
vinduerne, hvilket var et sær-
syn – i hvert fald for fattigfolk.
Under vinduerne stod en folde-
bænk, som også kunne bruges 
som gæsteseng. Ved endevæg-
gen stod en puf, og i hjørnet 
en stor, rund kakkelovn. Lige-
ledes var der en kommode og 
en stor dobbeltseng, hvorover 
der hang et bryllupsbillede af 
min forældre. Ved siden af hav-
de jeg min seng. Der var også 
en servante  i stuen, og den 
var nærmest en helligdom, for 
i den gemte mor sine stile og 
bøger fra sin tid som elev på Try 
Højskole. Pengene til opholdet 
havde hun tjent som ung pige 
hos forstanderparret, Meta og 
Frode Fogt. Mor fortalte ofte 
om højskoletiden, men bøger-
ne måtte jeg først se, når jeg 
blev ældre. Jeg fik dem aldrig 
at se. Til Søhuset hørte 20 tdr.
land, og som førnævnt gav de 
et ringe udbytte, så mor og 
far sled på omegnens gårde 
i kartoflerne, roerne og tør-
vemosen. Far var ekspert i at 
bruge en le, mens mor med 
rappe hænder bandt op. Hun 
gik også ud som kogekone og 
vaskekone, og cyklede ofte me-
get langt for at stå i vaskehuset 
en hel dag. Når hun endelig 
kom hjem, havde hun tjent en 
formue på to kr. Mor var den 
ældste af en søskendeflok på 
19, måske er det forklaringen 
på, at jeg blev enebarn.
Alt i Søhuset foregik på bed-
stemors præmisser. Hun kunne 
ofte være hård og streng, og 
jeg havde stor respekt for hen-
de. Efterhånden, som jeg fik 
større indsigt i livets vilkår, for-

stod jeg, at hun havde haft det 
hårdt. Hun havde født 11 børn, 
hvoraf de seks første døde. Hun 
har selv fortalt mig, at da hun 
ventede det syvende, var hun 
meget bange for også at miste 
dette. Hun gik op i skoven, hvor 
hun lå på sine knæ og råbte til 
Gud om at lade hende beholde 
sit ufødte barn. Hende bøn blev 
hørt, og hun fødte snart en lille 
dreng, som nåede at blive vok-
sen og stifte familie. Alligevel 
nåede hun også at følge ham til 
graven. Da var hun en gammel 
kone. Kun fire af børneflokken 
overlevede deres mor, så der er 
ingen tvivl om, at hun har haft 
en meget hård skæbne.
Mor har fortalt, at hun arvede 
meget tøj og sengelinned til 
mig fra sine mange søskende. 
Min vugge var redt så fint som 
en prinsesses. Når det hændte, 
at bedstemor skulle passe mig, 
skiftede hun det fine sengelær-
red ud med rent sækkelærred. 
Det var, som hun sagde, ingen 
nytte til med alt det fine skidt. 
Sådan var hendes indstilling, 
men alt var rent og pænt.
Der er mange smukke steder 
i Hammer Bakker. Et af dem 
er Røverdalen. Som barn følte 
jeg både en vis uhygge og lidt 
spænding, når vi gik forbi den. 
Der går mange historier og sagn 
om denne dybe dal, hvor rø-
verne havde deres tilholdssted. 
Det fortælles blandt andet, at 
de satte snore over vejen. Når 
folk kom kørende i hestevogn, 
stejlede hestene, vognen væl-
tede, og straks var røverne 
over de stakkels mennesker og 
plyndrede dem. Men en ganske 
lille mand var alligevel røverne 
for snu. Da han skulle passere 
Røverdalen, stod han op på 
agestolen med et tæppe svøbt 
om benene. Da røverne hørte 
ham, var de klar til at gå til an-
greb, men den lille mand råbte 

af sine lungers fulde kraft: ”Skal 
A rejs’ mæ op te’ Jer?” Røverne 
tog hurtigt flugten.
Om sommeren plukkede vi bær 
i Brandts Plantage, og det gav 
lidt ekstra penge til livets for-
nødenheder.
Om vinteren kunne det være 
hårdt at bo så dybt inde i bak-
kerne. Alt var frosset. Brønden 
lå et godt stykke fra huset, så 
vandet blev båret hjem med 
åg på nakken. Om vinteren var 
”tjålen” – brønden frosset til, 
så der blev taget sne ind, som 
vi tøede op og brugte til ren-
gøring, madlavning og drikke-
vand.
Ligeledes med de frosne roer. 
Der blev fyret godt op i kakke-
lovnen, og efter nogen tid kun-
ne roerne bruges til at fodre 
dyrene med. Sådan var vilkå-
rene. Når søen var frosset, var 
det bedste, jeg vidste at lokke 
min far og onkel Thinus med 
ned på isen. De havde nemlig 
skøjter, og når jeg fik fat i deres 
frakkeflige og var i et par ”flå-
ebundt,” træsko, gik det rundt 
på søen i susende fart. I de lan-
ge, mørke vinteraftener skete 
der ikke så meget, men der var 
altid hyggeligt. Ofte læste mor 
en historie højt, og vi sang et 
utal af salmer, fædrelandssan-
ge og gamle folkeviser.
Den 15. Oktober 1931 brændte 
Søhuset – mit barndomshjem. 
Frygteligt!
Alt blev flammernes bytte. Jeg 
var med mine forældre i Nørre 
Sundby, hvor far skulle levere 
et par grise på slagteriet. Da vi 
kom hjem , var der kun gløder 
og aske tilbage af det fattige, 
men kærlige hjem, hvor mit 
fundament blev lagt. Jeg havde 
den sommer tjent 50 kr. ved at 
plukke bær. Det var en frygte-
lig masse penge i disse tider. 
For nogle af dem havde jeg 
købt et sæt undertøj – en un-



24

✔ Levering 
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✔ Tilslutning
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antenne, varmepumper og opsætning af WI-FI/Netværk
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Tlf. 9829 4021
www.lyd-billed.dk ∙ info@lyd-billed.dk

Køb en all-inclusive-pakke med når 
du køber TV hos LYD & BILLED VODSKOV

UDEN ALT BESVÆRETNYT TV...
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dertrøje og et par bukser. Det 
var meget flot, brunt og med 
lodden vrang. Jeg havde spurgt 
mor, om jeg måtte tage det på 
den dag, men hun syntes ikke, 
at jeg skulle sidde i agestolen i 
det. Jeg skulle jo bruge det, når 
vi skulle ”rigtigt” i byen. Jeg fik 
aldrig mit fine undertøj på. Jeg 
fik heller aldrig set min mors 
højskoleminder. Efter denne 
ulykkelige hændelse boede vi 
hos familie og venner vinteren 
over.”
Krista og hendes forældre gik 
en svær tid i møde, men kom 
dog igennem det og bosat-
te sig efter nogen tids søgen i 
Gammel vodskov. Skråt over 
for dem boede en lille familie, 
som blev gode venner af huset. 
De havde en søn, Kristian Dahl 
Jensen, som var 10 år ældre 
end Krista. Dog  allerede som 
12- årig forelskede hun sig i 
ham, ikke mindst fordi han var 
en dygtig og elegant kavaller på 
et dansegulv.
Fra et lille rundt vindue  holdt  
hun nu øje med ham, når han 
vendte hjem fra arbejde. Og 
en dag skete underet. Kristian 
spurgte hendes far, om han 
måtte få lov til at gå en tur med 
datteren, hvad der naturligvis 
blev tilstået ham og det blev 
så indledningen til et langt og 
lykkeligt ægteskab med både 
guld- og diamantbryllup, 5 
børn og mange børnebørn.
Krista Dahl var et særdeles 
udadvendt menneske, altid 
imødekommende og gæstfri, 
omsorgsfuld og  positiv. Aldrig 
fordømte hun andre, og når 
nogen kritiserede en person, 
sagde hun blot: ”Man kan jo al-
drig vide, hvordan det er at gå 
i hans sko!”
Fra sin gode og kærlige barn-
dom medbragte hun en rigdom 
i form af den danske sangskat, 
en skattekiste, som mange i dag 

desværre har mistet nøglen til, 
men ikke i Kristas generation, 
hvor man stadig sang i hjem-
mene med stor fornøjelse.
Dette skabte et fast fundament 
for hendes poetiske gaver, og i 
sig selv er det en skattekiste af 
sange og viser, hun har digtet, 
hvilket hun også er kendt og 
elsket for.
Både Krista og Dahl, som hun 
altid kaldte sin mand, var kend-
te personer i Vodskov, de del-
tog aktivt i arbejdet omkring 
Vodskov Kirke, men i særde-
leshed også i foreningslivet på 
Liselund. Hvert år blev der her 
opført en revy, hvori begge var 
aktører, Krista naturligvis også 
med sang- og visetekster. De-
res glansnummer var dog Dirch 
Passers og Daimis duet: ”Der 
er hul midt i spanden, kær`Lis-
beth, ” Den tog virkelig kegler 
hos publikum.
I anledning af indvielse og om-
bygning/tilbygning på Liselund 
i 1998, udgav aktivitetscente-
ret en sangbog med et udvalg 
af Kristas viser og sange, illu-
streret af Lis Pakkenberg, Det 
var en stor ære for både Krista 
og hendes familie og glædede 
dem alle.  
Krista var en hund efter lær-

dom, hun ville gerne have 
fortsat sin skolegang efter de 
obligatoriske 7 år, og læreren 
havde da også besøgt hendes 
forældre for at meddele dem, 
at han kun kunne anbefale 
dette, da hun var både dygtig, 
flittig og videbegærlig. Men 
hendes forældre sagde nej, det 
havde de ikke råd til.
I sin alderdom tog Krista dog 
revanche, først bestod hun 
en studentereksamen med 
topkarakterer og studerede si-
den hen filosofi og religion på 
AUC. Hun døde 94 år gammel 
frisk og klar i hovedet, glad og 
taknemmelig for alt, hvad hun 
havde oplevet og modtaget af 
den kærlighed, hun selv i så rigt 
mål havde  øst ud af.

Una.

Kristas og Dahls bryllupsbillede.
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Det er ikke
alle banker,
der skaber 
tryghed i 
hverdagen.
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Vestbjerg afdeling
Bakkelyvej 2A
9380 Vestbjerg
Tlf. 9870 4900

Vodskov afdeling
Vodskovvej 43
9310 Vodskov
Tlf. 9870 5500
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Café�·�Bageri
Butik�·�Savværk

I HAMMER BAKKER

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