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Fra Himmerland og
Kjær Herred 2015
Af Henrik Gjøde Nielsen
De amtshistoriske årbøger, der for manges vedkommende redigeres,
tilrettelægges og udgives uden at tage hensyn til skiftende reformer
af deres virkeområde, der jo i mange tilfælde også i sig selv er et resultat af en skiftende reform, kan noget, som der ikke er så mange
skriftrækker der kan: Nemlig samle læg og lærd ikke blot om læsningen
men også om skrivningen af disse bøger. Her kan både glade og dygtige amatørhistorikere skrive side om side med professionelle. Med de
universitære krediteringssystemer bliver det ganske vist ikke lettere
at få den faggruppe til at skrive i de historiske årbøger, thi artikler her
giver ikke point, men så skal man jo være så meget desto gladere, når
nogle af disse vil skrive, også her. Fælles for begge forfattergrupper
er vel nok, at de ganske enkelt blot brænder for at fortælle om deres
fund eller deres egn. Set i det perspektiv har de historiske årbøger fået
forstærket en rolle, som de sådan set altid har haft, nemlig at være et
af de få mødesteder, hvor amatører og professionelle kan mødes som
ligemænd og kvinder. Lad så være, at der nogle år er overvægt af den
ene gruppe til fordel for den anden.
Dette forhold afspejler sig også i Fra Himmerland og Kjær Herred 2015. Vi indleder med endnu en lang lystvandring, hvor vi lader
jernbanen udstikke kursen. Det sker med Per Andersens artikel om
Historiske og kulturelle spor langs Aalborg-Hadsundbanen. Et andet
kulturspor blotlægges i Thorkild Nielsens artikel, Tordenkalven i Hals,
om L.A. Rings maleri, Forår i Hals, fra 1892. Tilbage i Himmerland gør
vi et længere ophold med Bælums læger gennem 100 år 1908-2008 af
Stig Korsager, der i farten også blotlægger konsekvenserne af andre
reformer end de amtslige. Derpå breder vi os geografisk over en stor
del af det historiske samfunds område, med en artikel fra det, der målt
med historiske alen måske ikke er så fjern en fortid, og så alligevel. Det
sker med Arne Kristensens artikel Violinen – ungdomserindringer fra
Himmerland og Kjær Herred. Derpå snævrer vi igen perspektivet ind,
både tidsmæssigt og geografisk, i Arne Sloth Kristoffersens artikel Egholm i skudlinjen 1940-1945. Helt op til vores egen tid kommer vi med
Flemming Nielsens artikel Jørn Utzons arkiv i Aalborg. Her får vi præsenteret den arkivalske arv efter den navnkundige arkitekt Utzon. Tove
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Michelsen bringer os ajour med Litteratur om Himmerland og Kjær
Herred, og årbogen afsluttes naturligvis med Meddelelser fra styrelse
og redaktion og en oversigt over Medvirkende ved Fra Himmerland og
Kjær Herred 2015. Her kan man så få overblik over, hvilken kategori
årets forfattere tilhører.
Ikke fordi det betyder noget, i den forstand. Alle har skrevet gode
og interessante historier, og har i fællesskab endnu engang skabt et
bidrag til Himmerland og Kjær Herreds historie. Historien bliver større
og stadigt mere detaljeret år for år.
God fornøjelse med Fra Himmerland og Kjær Herred 2015.
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Historiske og kulturelle spor
langs Aalborg-Hadsundbanen
Af Per Andersen
Allerede så tidligt som i 1875 var der planer om at bygge en jernbane
mellem Aalborg og Randers via en bro over Mariager Fjord på det smalle sted ved Hadsund. Det blev dog kun strækningen mellem Randers
og Hadsund, der fik en bevilling og kom i drift i 1883. Først i 1897 blev
der givet bevilling til at bygge en jernbane mellem Aalborg og Hadsund. Byggeriet af den 56 km lange bane skred hurtigt frem, og den
1. december 1900 kunne den nye bane så endelig indvies. Banen fik
dog ikke fra starten forbindelse til Randersbanen, idet broen først stod
klar til brug i 1904. I Aalborg var byens nye banegård ikke færdig ved
banens indvielse, men privatbanernes godsbanegård i Jyllandsgade var
så langt fremme, at togene fra Hadsund kunne få endestation her. Fra
1902 fik Hadsundbanen sin egen perron lige syd for ’luftbroen’ på den
nye banegård.
Rent jernbanemæssigt var det altså jomfrueligt land, der nu blev taget i brug, og en rejse med ’Hadsund Peter’ kunne således åbne nye
muligheder for at finde både historiske, kulturelle og naturmæssige
oplevelser i den østlige del af Himmerland. Vi er jo langt forud for den
tid, hvor ’et automobil’ var allemandseje, så lad os tage med på en
rejse, der fra Aalborg passerer Gug for at fortsætte mod øst gennem
Lundergaarde til Gistrup.

Gistrup
I dag betragtes Gistrup vel mest som en forstad til Aalborg, men Gistrup er i virkeligheden en ældgammel landsby, der er opstået som en
udflytterlandsby fra Nøvling helt tilbage omkring år 1200. Den vestligste del af byen er den ældste, mens man ved anlæggelsen af jernbanen
valgte at placere stationen ude ved Hadsund landevej længere mod
øst. Her opstod der et nyt lille bysamfund, der dog nu er helt sammenvokset med den oprindelige landsby. I 1986 kunne byen indvie en helt
ny kirke og i 1995 endog oprette et selvstændigt sogn.
Ud over at have en lang historie, ligger Gistrup lige i kanten af et
dejligt naturområde, i daglig tale kaldet Lundby Krat. Lundby Krat er
dog kun det lave område, der ligger øst for Hadsund landevej, mens
området på vestsiden rettelig hedder Lundby Bakker. Det er ikke til-
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fældigt, at navnet Lundby indgår her, idet landsbyen Lundby er beliggende umiddelbart syd for området. En lille landsby, der rummer en
dramatisk historie.

Fig.1. Mindesmærket over slaget ved Lundby 3. juli 1864. De Danske
Forsvarsbrødre satte 3. juli 1964 en ekstra mindetavle med navnene
på de 34 danske soldater, der faldt direkte eller døde senere på lazarettet. Foto: Flemming Sørensen.
Det var nemlig her, at den sidste kamp under den anden Slesvigske
krig fandt sted tidligt om morgenen den 3. juli 1864. Kort fortalt, ville
den danske hær efter tabet af Dybbøl og Als flytte cirka 10.000 mand
fra Vendsyssel til Fyn, hvorfor oberstløjtnant Hans Charles Beck fik til
opgave at bevogte Limfjorden samt foretage offensive aktioner syd for
fjorden. Affæren ved Lundby var en sådan aktion, der resulterede i et
stort dansk nederlag.
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Trods flere advarsler og råd fra Lundbys befolkning om lokale forhold, foretog danskerne et bajonetangreb mod de tyske tropper oppe
fra en høj bakkeskråning, mens tyskerne nede fra deres stillinger bag
et jorddige i Lundby havde frit udsyn til det angribende kompagni og
effektivt kunne skyde de danske soldater ned. Resultatet var, at 34
danskere døde, mens 64 blev sårede eller taget til fange. Det danske
tab udgjorde således 98 mand mod tre sårede prøjsere. Der er delte
meninger om, om oberstløjtnant Becks bajonetangreb var forsvarligt,
men på dette tidspunkt var det en accepteret metode i den danske
hær. Men den var forældet overfor prøjsernes moderne bagladegeværer.
Selvom vi siden da har måttet opleve endnu to krige, har freden
da heldigvis sænket sig så vi kan fortsætte vor fiktive rejse fra Gistrup.
Herfra fortsatte banen i et mægtigt sving rundt om ’bakkeøen’, kaldet
’Sejlflod-øen’, idet området i stenalderen var en ø i et lavvandet hav.
Efterhånden trak havet sig tilbage, men den tidligere ø markerer sig
stadig tydeligt i det omgivende flade landskab. Det er karakteristisk,
at der på overgangen mellem vikingetiden og middelalderen blev anlagt en række landsbyer her på grænsen mellem det høje, tørre land
og de våde enge, hvoraf vi som den første skal passere ’tvillingebyen’
Romdrup-Klarup.

Romdrup-Klarup
Klarup station blev ikke anlagt ved den oprindelige Klarup landsby
ved kirken, men midtvejs mellem Klarup og Romdrup. Det var her
ved stationen, at Klarup voksede og i dag er bygget helt sammen med
den oprindelige landsby. Både Romdrup og Klarup er gamle landsbyer
med hver sin kirke, der begge blev bygget i kullet form i 1100-tallet.
For Klarup kirkes vedkommende skete der en stor ombygning først i
1300-tallet, hvorved kirken blev forsynet med både tårn og våbenhus
og fik den ydre form, som vi kender i dag.
Om nogen, har Klarupgaard spillet en stor rolle i Klarups historie.
Gårdens historie rækker med sikkerhed tilbage til 1259, hvor den var
ejet af Kronen. Herefter af Jacob Nielsen Blaafod og fra 1308 til reformationen i 1536 af Viborg Bispestol. Ej heller Klarupgaard undgik at
blive brændt af under Grevens Fejde 1534-1536. I Nordjylland også
kaldet Clements-fejden. Grevens Fejde var Danmarks sidste borgerkrig
og var en krig mellem alt og alle.
Den afsatte Christian 2. og rivalen Christian 3., og dermed en krig
mellem den katolske og den lutherske trosretning, og endelig en krig
mellem bønder og adel.
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Fig. 2. Klarupgaards smukke hovedbygning er fra begyndelsen af
1600-tallet. Den gennemgik en ombygning i 1847-1848 og er sidst i
1900-tallet blevet smukt restaureret af Birthe og Niels Christian Just.
Foto: Flemming Sørensen.
I september 1534 ankom Skipper Clement, der kæmpede for at genindsætte den katolske Christian 2., til Aalborg med to skibe. Clement
havde i første omgang hærget i Vendsyssel, men målet var at få kontrol
over hele Nordjylland, så noget af det første han foretog sig i Himmerland, var at brænde Klarupgaard af. På det tidspunkt var adelsmanden
Bagge Griis til Hjermitslevgård i Vendsyssel også lensmand på Klarupgaard, og da begge hans gårde nu var brændt af, forsøgte han at hævne
sig ved at stikke Skipper Clement ned, hvilket dog ikke lykkedes, idet
Clement altid bar en brynje under koften. Bagge Griis forsøgte at flygte
ud af byen mod vest, men fik en krank skæbne, for under flugten blev
han ramt af en tagsten i hovedet, som skadede ham så voldsomt, at
man senere fandt ham død ude i Hasseris Kær.
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Fig. 3. Markeringssten for adelshærens rute i Rold Vesterskov. Foto:
Per Andersen.
Under ledelse af feltherre Johan Rantzau forsøgte Christian 3. at
nedkæmpe det Nordjyske oprør, hvilket dog ikke lykkedes i første omgang, idet skipperen overvandt Rantzau under et slag ude ved Lere Sig
lidt nord for Svenstrup. Der findes stadig en navngiven vej i Rold Vesterskov, kaldet Adelshærens Vej, der fører ned til det sted, hvor adelshæren menes at have passeret Lindenborg Å.
Men først på vinteren i 1534 vendte krigslykken. Den 17. december
stod Johan Rantzau ved Aalborg, og efter halvanden times kamp næste
morgen var oprørshærens 800-900 mand så godt som alle hugget ned,
mens yderligere 1.200 døde under den efterfølgende plyndring. Skipper Clement var dog kun blevet såret og det lykkedes ham at skaffe en
hest og flygte østpå ud af byen. Hans videre skæbne vil vi høre om i
Storvorde.
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Fra 1536, hvor borgerkrigen endte med, at reformationen også blev
indført i Danmark, blev Klarupgaard atter overtaget af Kronen, hvorefter der kom en lang række ejere, mange med en spændende historie
og ofte med stor tilknytning til Klarup kirke, indtil familien Just overtog
gården i 1928. I 1998 blev Klarupgaard overtaget af tredje generation,
Lene og Knud Just, og har siden da dannet ramme om flere udadvendte tiltag. Ikke mindst da hovedparten af TV-2`s julekalender 2013,
”Tvillingerne og Julemanden”, blev optaget her på Klarupgaard. Men
også ting som fødevare- og livsstilsmarkeder, genbrugsmarkeder, julemarkeder samt kulisserne fra julekalenderen har tiltrukket ikke mindre end 35.000 gæster i de seneste år.
Knud Just og hans hustru Lene ejede Klarupgaard frem til 1.oktober
2015. Den nye ejer er Erik Hjorth, som ud over sit hjem, Thustrup
med flere ved Skørping, også ejer Stranderholm, som Branth-familien
frasolgte Klarupgaard i 1852.

Storvorde-Sejlflod
Selvom Storvorde og Sejlflod oprindelig har været to selvstændige
landsbyer med hver sin kirke og hver sin station, benævnes de i dag
ofte under ét, da de stort set er vokset sammen. Også Storvorde kom
til at spille en rolle under Grevefejden 1534-36, idet det var her Skipper
Clement blev forrådt af to bønder, Mads Mikkelsen og Esben Nielsen,
hvoraf sidstnævnte som belønning fik tildelt en krongård. Som fange
sad Skipper Clement bl.a. på Koldinghus, indtil han den 9. september
1536 blev henrettet ved halshugning på Viborg Landsting og hans lig
efterfølgende lagt på hjul og stejle. Barske tider den gang.
Sejlflod kan skrive sin historie helt tilbage til jernalderen, idet jernalderlandsbyen lå på en bakkeø ved Tofthøj vest for den nuværende
landsby, der ligger nede på kanten af Lindenborg ådal. Sejlflod har også
skrevet sit navn ind i den nyere historie. Ved kommunalreformen i
1970 blev Sejlflod Kommune navngivet efter den gamle landsby, fordi
denne lå centralt i den nye kommune.

Gudumholm stationsby
Allerede før Hadsundbanens tid var Gudumholm en lille fabriksby med
teglværk, kalkværk og mejeri, og den blev en af banens vigtigste stationer med store transporter af tørv, sten, grus og mergel. Kun stationsbygningen er bevaret og fortæller om en svunden tid. Til gengæld er
dens omgivelser historisk interessante.
Gudumlund Hovedgård skriver sig tilbage til 1345, og har gennem
tiden haft en lang række kendte ejere. Heriblandt Buchwald slægten
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og Schimmelmann slægten. Hver af disse gennem 125 år. Det var Friedrich von Buchwald, der i tiden efter 1777 startede et industrieventyr
ved Gudumlund. Han anlagde kanaler, rettede Lindenborg Å ud, og
afvandede store arealer til god landbrugsjord, ligesom områdets tørvemoser gav brændsel til et kalkværk.

Fig. 4. Gudumlunds hovedbygning gemmer sig smukt mellem parkens store træer. Til højre ses godsets ottekantede hollænderibygning
(mejeri). Foto: Flemming Sørensen.
Han anlagde tillige et fabrikskompleks, der med tiden udviklede sig
til at være meget omfattende med garveri, handskefabrik, linnedfabrik,
hegleri og en fajancefabrik. Det lykkedes ham dog ikke at skaffe et tilstrækkeligt udbytte af sine fabriksanlæg. Især havde kanalgravningen
været en bekostelig affære, og selv om han fik statsstøtte, blev hans
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økonomi forværret så meget, at han i 1798 måtte sælge Gudumlund
til greven på Lindenborg, Ernst Heinrich von Schimmelmann, der færdiggjorde anlægget af kanalen. Schimmelmann fortsatte med at anlægge fabrikker. Ud over fajancefabrikken anlagde han et teglværk og
et glasværk, samt saltværk, sæbesyderi og en kemisk fabrik. I 1923 var
’industrieventyret’ dog slut. Gudumlund blev solgt til Statens Jordlovsudvalg, der udstykkede området i husmandssteder. Gudumlunds hovedbygninger ejes i dag af Christian Larsen Thrane.

Fig. 5. Refsnæs har tidligere haft en imponerende trefløjet avlsgård.
Heraf ses endnu stalden og den 100 m lange bindingsværkslade, som
menes opført allerede i 1612. Foto: Flemming Sørensen.
Fra Gudumholm følger banen østsiden af ’Sejlflod-øen’ til Louisendal og passerer Romdrup ådal over til Vaarst. På gamle kort ses byen
betegnet som Vaadst, hvilket velsagtens var på grund af beliggenheden
lige op til de føromtalte store moseområder. Herfra forlader vi atter
’højlandet’ og passerer denne gang Lindenborg ådal, før det igen går
op mod Komdrup og Kongerslev. Det er på denne strækning, man
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finder Refsnæs Hovedgaard, der har nogle markante bygninger. Refsnæs er en gammel hovedgård, der nævnes første gang i 1337. Den
nuværende hovedbygning er opført i 1791, mens sidefløjene er fra
1800-tallet. Syd herfor har der tidligere ligget en imponerende trefløjet
avlsgård, hvoraf der dog kun er stalden og en meget stor lade tilbage.
Begge er opført i bindingsværk. Laden skal efter sigende være opført
på Christian 4.s tid af Christoffer Seefelds hustru, Else Benderup, mens
han selv deltog i Kalmarkrigen 1611-1613. Nuværende ejer af Refsnæs
er Louise Kristina Westenholz.

Sønder Kongerslev
Sønder Kongerslev station var et vigtigt knudepunkt under krigen
1940-1945, idet der her blev anlagt både krydsnings- og læssespor
med tilhørende drejeskive, således at man kunne betjene de mange
godstog, der arbejdede døgnet rundt med at transportere tørv fra vildmosen til Aalborg for at sikre brændselsforsyningerne til især cementfabrikkerne og elværket. Ud over at modtage tørv fra vildmosen, gjaldt
dette for elværkets vedkommende også for moser ved Vaarst, Arden
og Bælum, for bare at nævne moserne i Østhimmerland. Cementfabrikken i Rørdal anlagde selv et meget stort gravefelt i Lille Vildmose,
kaldet Portlandmosen. Der har ligeledes været anlagt et sidespor syd
for Kongerslev til Pindstrup Mosebrugs fabriksanlæg, der årligt afsendte 6-7000 tons gods, eller flere vognladninger dagligt.
Blandt Sønder Kongerslevs herlighedsværdier kan man især fremhæve Kongerslev kirke og herregården Kongstedlund. Kongerslev kirke er opført i middelalderen men blev gennemgribende ombygget i
1500-tallet. Den har et karakteristisk ottekantet tårn, der stilmæssigt
kan minde om kirken i Astrup. Tårnet blev opført i 1590`erne, og er
bekostet af Niels Juul til Kongstedlund. Det er sikkert ikke helt tilfældigt, idet hans far, rigsråd Axel Juul til Willestrup, ligeledes havde opført et ottekantet tårn i forbindelse med en stor ombygning af Astrup
kirke i 1542.
Ifølge et gammelt sagn blev Kongstedlund opført af en dansk ”sørøverkonge,” kaldet Store Mogens. Heraf skulle kongenavnet være kommet, hvilket dog sandsynligvis blot er en skrøne.
Frem til 1500-tallet bar herregården navnet Kongslevlund og den
har naturligvis haft en lang række ejere frem til 1570 da Axel Juul overdrog sin part til sønnen Niels Juul, der i 1590 blev eneejer af gården
under dens nuværende navn. I 1592 opførte Niels Juul en ny anseelig
hovedbygning, men det fik han ikke meget glæde af, idet han blev
dræbt på pinsemarkedet i Aalborg den 13. maj 1600.
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Fig. 6. Kongstedlunds prægtige hovedbygning, som er opført af Niels
Axelsen Juul i 1592. I 1637 købte Iver Krabbe Kongstedlund af Niels
Juuls søn, Axel Nielsen Juul. Foto: Flemming Sørensen.
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Fig. 7. Iver Krabbe lod i 1640 opføre en imposant sandstensportal
ved hoveddøren på Kongstedlund. Som en del af udsmykningen ses
Iver Krabbes og hustru Dorthe Juuls initialer og våbenskjold. Foto:
Flemming Sørensen.
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Fig. 8. Bælum Mølle er opført i 1908 efter en lynbrand i den stråtækte
forgænger i 1905. Bygningen med kamtakkede gavle er et mølleri
med dieselmotor som drivkraft, så der også kunne arbejdes i vindstille. Foto venligst udlånt af Johan Rafaelsen, Lokalhistorisk Arkiv,
Skørping.
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Det med det kongelige fik først med rette sin betydning da kong
Frederik 8.s datter, prinsesse Dagmar, blev gift med hofjægermester
Jørgen Castenskiold og flyttede ind på Kongstedlund i 1922. Prinsesse
Dagmar måtte siden leve på vilkår, som hun næppe havde været vant
til. Det siges jo, at Jørgen Castenskiold var en yderst sparsommelig og
meget nøjeregnende mand, og at prinsesse Dagmar var en venlig og
elskelig kvinde. Efter flere efterfølgende ejerskaber, ejes Kongstedlund
i dag af Arne Houmann Thomsen.
Blot et par kilometer sydvest for Kongstedlund passerer jernbanen
ganske tæt forbi den lille herregård Randrup. Randrup har en lang
historie. Den første hovedbygning er formodentlig opført i midten af
1500-tallet af Enevold Jensen Seefeld og er et fint eksempel på, hvordan man også kunne bygge uden forsvarsmæssige hensyn, da man var
kommet lidt på afstand af borgerkrigen. Det karakteristiske runde tårn
midt på vestfløjens gårdside blev opført af hans søn, Jacob Enevoldsen
Seefeld i 1570, mens de to karnapper, der omkranser det, er fra midten
af 1700-tallet. Randrup ejes i dag af Jens R.L. Hjorth.

Bælum
Som så mange andre byer er Bælum en gammel landsby, der har ændret status til stationsby ved hadsundbanens anlæggelse i 1900. I 1848
kom Bælum endog til at spille en rolle i danmarkshistorien, thi det det
var på torvet i Bælum, at skolelærer og kirkesanger Anders Jungersen
fra Store Brøndum overfor tre modkandidater blev valgt til den grundlovsgivende forsamling. Bælum var hjemsted for landsdelens tingsted
og retskreds indtil 1885.
Blandt Bælums andre kvaliteter, kan man nævne Bælum Sønderskov med Skt. Luris` Kilde og Kildesøen. Skt. Luris` Kilde har fået sit
navn efter helgenen Skt. Laurentius. Hvert år i august måned kan man
se Skt. Laurentii tårer, når meteorsværmen Perseiderne går hen over
himlen og laver stjerneskud med højdepunktet omkring 10. august.
De kaldes Laurentii tårer fordi meteorsværmen ses få dage efter Laurentius’ dag den 10. august.
Det er også i Sønderskoven at man finder Skovpavillonen, og det
er her begrebet ’Bælum Krigshavn’ er opstået, fordi der førhen kunne
opstå nogle ’krigslignende’ tilstande, hvis nabobyernes ungdom kom
til bal og dansede lidt vel rigeligt med bælumpigerne.
Også Bælum mølle har en spændende historie. Den første mølle var
en stor 16-kantet mølle, der var bygget 1761-65, hvilken man havde
måttet bygge fordi vandet til byens vandmølle ved Bælum Nørgaard
pludseligt stoppede efter nogle forskydninger i jordskorpen. Møllen
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blev udskiftet i 1821 men denne stråtækte mølle nedbrændte i 1905,
hvorefter den nuværende mølle blev opført. Bælum mølle kan ses viden om, idet den står på det højeste sted i Bælum cirka 60 m over
havet. Tidligere kaldet Præstens Høj eller Hejrebakken men i dag kun
kendt som Møllebakken.

Fig. 9. Bælum mølle i nutidig tilstand. Møllen gik ud af drift cirka
1965 og vedligeholdes i dag af Bælum Møllelaug. Foto: Lars Bonde.
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Den 13. januar 1942 skete der en grim ulykke på strækningen mellem Bælum og Solbjerg, idet man ved en misforståelse havde sendt et
passagertog af sted fra Bælum uagtet at et modkørende godstog samtidigt nærmede sig. Fejlen blev hurtigt opdaget, men det var umuligt at
afværge ulykken, idet sammenstødet skete i mørke og tåge i en kurve
der var dækket af træer, hvorfor lokomotivførerne ingen chance havde
for at standse. Desværre blev den ene lokomotivfører dræbt mens de
godt tyve passagerer blev mere eller mindre kvæstede.

Fig. 10. Solbjerg kirke med en 3.000 år gammel bronzealderhøj beliggende på kirkegården. Et fornemt eksempel på en lige linje fra
oldtidens asetro og til vore dages kristendom. Foto venligst udlånt af
Johan Rafaelsen, Lokalhistorisk Arkiv, Skørping.

Solbjerg og Solbjerg Stationsby
Om den ældgamle landsby Solbjerg har forfatteren Helge V. Qvistorff
skrevet således:
”Solbjergs start fortaber sig i fortidens tåger. Den er ældgammel.
Ganske vist optræder navnet først i 1400-tallet, men den er antageligvis ældre end de fleste andre af Himmerlands byer. Foran kirke-
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tårnet på Solbjerg kirkegård er der en kæmpehøj af usædvanlig størrelse. Højen fortæller os, at vi er tilbage i oldtiden, og der er næppe
tvivl om, at der har været en helligdom, et hedensk gudehov, før den
kristne kirke blev bygget. I flere tusinde år har dette været et helligt
sted. Det er imidlertid ikke kun gravhøjen på kirkegården, man skal
besøge. En kilometer nord for Solbjerg ligger de to høje kaldet Lille
Brøndum Bavnehøje, og herfra er der en betagende udsigt til Lille
Vildmose, Tofte Skov og ude i horisonten Mulbjerge”.
Ved kirkegårdsdiget bag ved gravhøjen findes der tillige skålsten,
som også fortæller, at der har været soldyrkning her. Byens navn tyder
jo også på det – Solbjerget.
Velsagtens på grund af de nærliggende Solbjergskove og et begyndende bysamfund med savværk, posthus og købmandshandel, blev
der anlagt en station ved Øster Hurup landevej et par km syd for landsbyen Solbjerg, hvilken man så gav navnet Solbjerg Stationsby. I banens
sidste driftsår blev der dog oprettet et trinbræt ved landsbyen Solbjerg
så dens beboere ikke skulle ned til Solbjerg station for at kunne benytte toget. Da jernbanen blev nedlagt stoppede stationsbyens udvikling,
men sporet er der stadig i form af en herlig cykelsti, der på visse steder
endog er garneret af frugttræer, der stammer fra de pære- og æbleskrog, som passagererne smed ud af toget.
Solbjergegnen er begunstiget af at ligge lige op til de smukke Solbjergskove ved godserne Ravnborg og Fredenslund. Det er især på
strækningen gennem Ravnborg Sønderskov, at cykelruten på den
nedlagte banelinje er en herlig og naturskøn oplevelse. Det er også
her, man kan finde et gammelt voldsted, der bærer navnet ’Gaardsens
Vold’. Årsagen til at der ligger et voldsted her er, at havet efter sidste
istid nåede helt ind til midten af den nuværende skov. Der har tidligere
stået nogle af Danmarks største bøgetræer inde på det gamle voldsted,
kaldet ’De syv Søstre’, men de er nu desværre alle borte.

Veddum, en landsby i Skelund sogn
Efter en herlig tur gennem de smukke Solbjerg skove standser vi næste gang i Veddum. Vi er nu i et område, som har ændret sig fra hav
til frugtbart agerland, idet stenalderhavet også her bredte sig helt ind
omkring nutidens Veddum og Skelund. De første mennesker indtog
området helt tilbage i jægerstenalderen, hvor de levede af jagt og fiskeri, hvilket ses af mange fund af flinteflækker, pilespidser, flintøkser og
andre efterladenskaber. Veddum er tillige en gammel by, eller boplads
om man vil, idet man både har fundet bopladser og gravpladser fra ældre romersk jernalder, hvilket betyder, at der allerede i tiden omkring
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Kristi fødsel har levet fastboende mennesker her på stedet.
Veddum er en af de centrale byer i det område, der engang kaldtes
kirsebæregnen. Godsejeren på herregården Wiffertsholm, Kresten Sørensen Testrup, havde påbudt alle sine fæstebønder at plante frugttræer, hvilket de ikke var særligt glade for. Men efterhånden, som træerne
voksede op, og bønderne så, at godsejeren udelukkende havde ladet
dem plante til deres egen fordel, og at de fik udbyttet af de frugter,
som træerne bar, så spredte dette med frugttræer sig overalt i Sydøsthimmerland. Det udviklede sig efterhånden til en hel ’industri’ med
leverancer til Hornbechs fabrikker i Hadsund. Der er i øvrigt i samarbejde med Skelund taget initiativ til at genplante en allé af gammeldags
kirsebærtræer langs med banestien.
Veddum har engang været Danmarks storkeby nummer et. I tiden
før 1880 anslås det, at der var ikke mindre end 150 storkepar i byen
plus deres afkom. Hver gård kunne således sagtens have både to og
tre, i enkelte tilfælde flere par storke boende på taget. Det var naturligvis de våde enge og moser, der var grundlaget for at fuglene kunne
finde føde, men først i 1900-tallet blev der foretaget nogle store afvandinger, hvilket var medvirkende til, at bestanden gik stærkt tilbage. I
1933 var der kun et par tilbage, og nu er der slet ikke nogen.
Veddum mølle stod oprindeligt på Hegedals bakke i Hobro. En stor
stråtækt mølle med kælder, der i 1861 blev købt af møller Frederik
Holm og flyttet til Veddum. Den opførtes på et højt punkt syd for byen.
Møllen stod på denne plads i 75 år og svingede sine 75 alen lange arme
i luften, og havde i dette tidsrum malet utroligt mange tønder korn for
egnens landmænd indtil den blev nedbrudt i 1936. Møllen nåede at
have fire ejere her i Veddum. Omtalte Frederik Holm solgte møllen til
Søren Frederiksen i 1888, som drev den gennem 30 år frem til 1918,
hvor den blev solgt til Karl Pedersen, hvis søn, Elmer Pedersen, efterfølgende var ejer frem til nedbrydningen.

Højskolebyen Skelund
Skelund Højskole er oprettet af lærer Jacob Hammer, der fik kaldet
som lærer og kirkesanger i Skelund i 1858. I 1870 opgav Hammer sit
arbejde ved Skelund skole og byggede en flot højskole med plads til
mange elever. I 1874 var der 65 karle om sommeren og 34 piger om
vinteren. Af forskellige årsager solgte Hammer højskolen i 1886 til lærer Baun og flyttede til Fyn. Men med Baun som forstander gik det
ikke længere så godt, hvorfor Hammer atter måtte overtage skolen
for at sælge den til privat beboelse. Hermed var 17 år med højskole i
Skelund forbi.

25

Fig. 11. Skelunds tidligere højskole, som nu er privatbolig. Husets fordums anvendelse er dog bevaret til vore dage i form af vejnavnet
Højskolevej. Foto: Per Andersen.
Men højskoletankerne blev ved at leve i Skelund. Da byens dyrlægebolig kom til salg i 1908, blev der holdt nogle møder om sagen og
dannet et aktieselskab. Forbygningen til gaden egnede sig til skolestue
og lejlighed for forstanderen og i gården blev der bygget en toetages
bygning og en gymnastiksal. Skolen nåede at have tre forstandere, før
man igen måtte opgive at drive en højskole i Skelund. I 1914 vedtog
aktieselskabet at sælge skolen, hvorefter den blev omdannet til en ungdoms- og realskole. Denne fungerede til 1923, hvorefter bygningerne
blev udlejet til andre formål.
Skelund er den nutidige betegnelse for det gamle Skelum sogn. Af
sognets areal tilhører cirka de to tredjedele Veddum. Skelund må tidligt have udviklet sig betydeligt, idet der allerede omkring år 1200 blev
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opført en kirke. En af de store omvæltninger i Skelunds historie var
da Aalborg-Hadsund Jernbane blev etableret i 1900, og byen fik status
som stationsby. Byens udseende skiftede karakter. En del gårde måtte
flyttes til andre steder for at give plads til banen, der kom nye huse
med forretninger og der blev bygget nye beboelseshuse. Derudover
kom der en del tilflyttere til byen, og der blev samme år bygget en ny
kro. At det ikke altid var de fyrstelige summer en ekspropriation til
anlæggelse af banen kunne kaste af sig viser nedenstående eksempel
fra april 1899, hvor gårdejer Niels Pedersen fik en erstatning, der blev
opgjort således:
”For afgiven Jord, pr. alen2 Havejord - 25 Øre. Ulemper, herunder
Tab af Træer; samt Afsavn af Stakkeplads ved Gaarden. I alt 2 Kroner
og 50 Øre”. Modsat øjnede gårdmand Valdemar Pedersen chancen for
en god handel: ”Vi tænker meget på at flytte Gaarden ud på Marken
til Sommer. Den gamle Gaardsplads må kunne sælges til en ret god
Pris på Grund af den heldige Beliggenhed tæt ved Stationen”.
Skelund fik sin egen vindmølle i 1884. Før den tid havde egnens
bønder måttet køre deres korn til maling i en af omegnens vandmøller
eller til Veddum vindmølle. Den første møller, Anton Nielsen, solgte
ret hurtigt møllen til Hans Holm, der var søn af føromtalte Frederik
Holm i Veddum mølle. Denne drev møllen i mange år indtil han som
ældre mand solgte den til sin søn. Med elektricitetens indførelse blev
fortjenesten dog efterhånden for ringe, hvilket betød, at møllen ligesom Veddum mølle blev nedbrudt i 1936.
Det var ganske almindeligt i gamle dage, at landbefolkningen udnyttede deres overskydende tid til at udføre forskellige former for husflidsarbejde, som derefter blev anvendt i gårdens daglige drift. Men i
Skelund udviklede det sig næsten til en hjemmeindustri for mændenes
vedkommende. Det var fortrinsvis de mindre jordbrugere, boelsmænd
og husmænd samt de jordløse, der havde denne bi- og til tider væsentligste indkomst. Grunden til at det lige blev Skelund, og ikke nabobyerne, som fik denne produktion, var først og fremmest den, at byen
lå i en udpræget skovegn med navnlig ask og el. Disse træsorter var
velegnede til fremstilling af brugsting som f.eks. kornskovle, spandeåg
og smørtrug. Egetforbruget af disse produkter udgjorde selvfølgelig
kun en lille del. Varerne måtte derfor afsættes i omegnen, men langt
den største part blev fragtet til Aalborg og solgt, især på byens pinsemarked. Fra begyndelsen af 1900-tallet ændrede tiderne sig til ugunst
for træarbejderne, dels opstod der rigtige trævarefabrikker og dels steg
priserne på træet i skoven så meget, at de næste generationer ikke har
følt sig fristet til at fortsætte den gamle tradition.
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Høgholt trinbræt, Visborg sogn
Høgholt er udskilt som en selvstændig ejendom fra Visborggård i
1931, idet den sidste private ejer af Visborggård, grev Knud Danneskiold-Samsøe, da solgte herregården til et konsortium. Samme år blev
Høgholt videresolgt til godsejer Cai Ove Jørgensen, der var ejer i de
følgende 30 år. Høgholt, hvis hovedbygninger ligger umiddelbart øst
for det sted, hvor Hadsundbanen i sin tid krydsede Hadsund-Als vejen,
har været drevet som både landbrug og skovbrug.
Cai Ove Jørgensen havde i sine yngre år været inspektør på Visborggaard. Han var et meget vidende menneske og havde et stort bibliotek med mange bøger fra gulv til loft. Han var også medstifter af
Tolvmandsforeningens kreds i Himmerland, hvor han som gæstetaler
ved 50-års jubilæet mindedes sit kendte politiske engagement. Det er
endvidere sagt om C.O. Jørgensen, at han var en god mand og flink
ved sine undersåtter, ligesom han under krigen havde advaret jøderne,
så mange af disse kunne nå at flygte, inden de blev taget af tyskerne.
Det er uden tvivl Høgholts fasanopdræt og de vildtrige naboskove,
Eendelen og Lounkær, der har været en medvirkende årsag til, at man,
især omkring 1. verdenskrig, var plaget af krybskytteri. Ofte stod det
på en sej ’kamp’ mellem skovfoged og herregårdsskytte på den ene og
krybskytterne på den anden side. Det var ikke altid, det lykkedes af få
en krybskytte dømt ved retten i Terndrup.
Cai Ove Jørgensen og hustru, Gerda Marie, født Madelung, var ejere
af Høgholt indtil 1961, hvorefter ejendommen har haft flere ejere, indtil Jesper Gregers Nielsen overtog den i 1995.

Visborg
I landsbyen Visborg er der især to ting, der skiller sig markant ud. Visborg kirke og Visborggaard. Visborg kirkes historie går med sikkerhed
tilbage til 1200-tallet. Den er en herregårdskirke med stærk tilknytning
til Visborggaard. Den kirke, som står der i dag, er fra 1593, hvor herremanden på Visborggaard, Jacob Seefeld, i årene forud havde ladet den
ombygge. Indtil 1580 hørte Skelund og Visborg sogne ikke sammen
som pastorat som i vore dage. Skelund havde indtil da hørt sammen
med Solbjerg sogn, mens Visborg havde været selvstændigt pastorat,
omend det vistnok tidligere havde hørt sammen med et andet sogn. I
et åbent brev fra kancelliet anno 1580 lyder det således: ”At Visborg og
Skiellom Sogne herefter altid skulle være Annekser, da Visborg sogn
er saare ringe, ingen Præstegaard har og tidligere har været Anneks
til andre Sogne og een Præst godt kan gøre Tjeneste i dem begge”. Visborg kirke er bestemt ikke ’saare ringe’ men er utroligt rigt udsmykket.
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Den er i dag en almindelig sognekirke.
Visborggaard nævnes første gang i 1343 og er en af Himmerlands
store herregårde. Den var lige før grevefejden i 1534 blevet overtaget
af adelsslægten Seefeld, der, som mange andre, måtte se gården gå op i
lys lue. Det var Jacob Enevoldsen Seefeld, der opførte den nye Visborggaard. Et prægtigt byggeri i tre etager og med syv tårne. Jacob Seefeld
døde i 1599, men hans slægt ejede fortsat gården frem til 1681. Nogle
år senere blev Visborggaard overtaget af slægten Arenstorff, hvoraf den
mest kendte var Andreas von Arenstorff. Det var ham, der rev de mange tårne ned med undtagelse af de to ottekantede hjørnetårne.

Fig. 12. Visborg Kirke. De kamtakkede tilbygninger rummer kirkens
sakristi og den nordre korsarm. To store stensarkofager i sakristiet
rummer de jordiske rester af Andreas von Arenstorff og hans første
hustru Sophia Maria von Schiebell. Foto: Per Andersen.
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Det vestlige af disse kom til at spille en stor rolle i Visborggaards
historie, thi det var her Andreas von Arenstorff skal have spærret sin
hustru, Sophia Maria von Schiebell, inde for at kunne forlyste sig med
guvernanten, Susanna Blambois. I folkemunde kaldet Mamsellen. Dette gik dog ikke ustraffet hen. Arenstorffs kone døde efter få år og fik
fred, men det gjorde Mamsellen ikke. Hun går vistnok stadig igen på
Visborggaard. I 1931 blev Visborggaard solgt til et konsortium og blev
herefter indrettet som hjem for sindslidende.

Fig. 13. Visborggaard i den ydre udformning som adelsmændene Andreas og Frederik von Arenstorff gav den i henholdsvis 1748 og 1796.
Foto: Per Andersen.
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Den Hvide Hest fra Visborggaard blev indskrevet i danmarkshistorien da den bar kong Christian 10. over grænsen ved genforeningen i
1920. I en TV udsendelse fortalte prins Knud (1900-1976), at han og
prins Frederik skulle ride skråt bag efter deres far på hver sin side,
hvorved de blev helt hvide på bukserne, fordi hesten var kalket. Dette
forargede en ældre dame fra Hadsundegnen, hvilket hun gav udtryk
for i en senere udsendelse. ”Det passer ikke, den var hvid fra mule
til halespids”, sagde hun. Prins Knud må åbenbart have set og kunne
huske den pågældende udsendelse, idet han flere år senere sagde på
TV. ”Hun kan sige hvad hun vil, for den var sgu kalket”. Sandheden
var, at oppasseren havde børstet hesten med pibeler for at fjerne snavs
og skjolder af urin. Den hvide Hest var født i Frankrig, men blev købt
af greveparret på Visborggaard, Alice og Knud Danneskiold-Samsøe,
hvorefter grevinden gav den navnet Malgré Tout, som betyder ”Trods
alt”. Efter ridtet vendte hesten tilbage til Visborggaard, men blev desværre syg og måtte aflives. Hesten ligger begravet tæt ved gården under en stor mindesten.

Hadsund
Nu nærmer målet sig. Fra Visborg når vi til Hadsund på ’ingen tid’, vores fiktive togrejse er slut. Ja, desværre fiktiv, idet Aalborg Privatbaner
blev nedlagt den 1. april 1969.
Forfatteren Hans Kirk har i novellesamlingen ”Skyggespil” skrevet
om sin fødeby:
”Vor by har bidt sig fast i sin bakke, den kæmper hårdt for sit liv.
Den er ikke ret meget af et ordnet menneskesamfund endnu, men et
tilflyttersted, en lejr af nybyggere. Men en dag har den vel slået rod i
bakkens sand, og dens haver vil grønnes”.
Sådan er det ikke mere, byen har slået rod og haverne er blevet
grønne.
Uden at forklejne andre, er det forfatteren Hans Kirk, der blev Hadsunds berømte søn. Han blev født i 1898 som søn af ’dowteren’, læge
Christian Kirk og hustru Ane Johanne Kirk. Hans Kirks debutroman
’Fiskerne’ fra 1928, skulle vise sig at blive en klassiker i dansk litteratur, ligesom den også er blevet filmatiseret. Men det er i bøgerne
’Daglejerne’ og efterfølgeren ’De ny tider’, han tager udgangspunkt i
cementfabrikkerne ved Assens og dermed beskriver den store forandring fra bondesamfund til industrisamfund her ved Mariager Fjord. Ej
heller skal vi glemme erindringsromanen ’Skyggespil’, hvor Hans Kirk
fortæller om sin barndomsby på godt og ondt og ikke bare gennem
nostalgiens briller. Hvem skulle f. eks. have troet, at en agtet missions-
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mand, der også var såkaldt natmand, skulle blive afsløret i at have en
brændevinsflaske gemt i hver lokumskasse?

Fig. 14. Forfatteren Hans Kirks barndomshjem fra 1898 på hjørnet af
Jacob Møllersgade og Doktorbakken i Hadsund. En mindetavle ses
under lampen til højre. Foto: Per Andersen.
Hadsund er både en gammel by og en ung by. Gammel i form af
det færgested, der allerede i 1467 fandtes ved det smalleste sted på
Mariager Fjord, kaldet Haderup Sund, og ung i form af det handelsprivilegium, der blev udstedt i 1854. Fra da voksede byen støt og roligt og
fik endog bygget sin egen kirke i 1898. Initiativrige købmænd flyttede
hertil, og som tidligere nævnt kom der jernbane til Randers i 1883 og til
Aalborg i 1900. Den første Hadsundbro blev bygget i 1904, fik udvidet
klappartiet i 1927 og blev afløst af den nuværende bro i 1976. Der kom
fabrikker og håndværkere af alskens slags. Alt dette gjorde, at det på
få år blev en rigtig by med markeder, handlende og at rigt foreningsliv.
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Fig. 15. Hadsund Kirke med det oprindelige indgangsparti fra 1898.
Det gamle kapel med klokketårnet ses til venstre. Postkort, Telefonkiosken Hadsund.
Byen er tillige omgivet af en skøn natur, og dens slogan lød da også
i mange år: ’Hadsund - for hver turist et fund’. Umiddelbart vest for
Hadsund finder man et dejligt skovområde, hvor ejeren af det nærved
liggende gods, Dalsgaard, i 1847 opførte den smukke skovejendom,
Thygeslund. I haven er der et lindelysthus, og det var her, at digteren
I.P. Jacobsen i 1872 skrev, hvad der må siges at være nogle af de mest
berømte linjer i dansk litteratur: ”Sommer var det; midt paa Dagen;
i et Hjørne af Hegnet”. En storslået beskrivelse i få ord. Det er som at
være der selv. Man fornemmer tydeligt både fred og døsig sommervarme.
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I dag er Hadsund en af hovedbyerne i Mariagerfjord Kommune. Et
resultat af en udvikling, der startede allerede i 1937, da Vive og Skelund-Visborg sognekommuner blev lagt sammen og fik navnet Hadsund Kommune. I 1970 blev Als kommune og et mindre område syd
for fjorden også lagt sammen med Hadsund, men i 2007 vedtog man
at nedlægge de gamle amter og reducere kommunernes antal i Danmark, således at kommunerne rundt omkring Mariager Fjord kom til
at danne én storkommune.
Ingen ved vel hvad det ender med og fremtiden vil bringe, Hadsundbanens tid er for længst forbi, men sikkert er det, udviklingen vil
fortsætte på godt og ondt. Desværre ser vi i disse år en stigende tendens til at centralisere i større bysamfund her i Danmark. En tendens,
som man kun kan håbe på atter vil ændre sig. Tænk, hvis livet udenfor
de større byområder gik i stå. Da ville Danmark, historisk og kulturelt,
blive et fattigere land.
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Tordenkalven i Hals
L. A. Rings maleri Forår i Hals 1892
Af Thorkild Nielsen

Prolog
En aften jeg sad og bladede i Statens Museum for Kunsts (SMK) katalog
til udstillingerne om maleren L.A. Ring på SMK og på Randers Kunstmuseum i 2006/07, så jeg på side 163 et fotografi af maleriet Forår i
Hals, 1892.1
Det varede ikke længe før min opmærksomhed blev fanget af
mandsfiguren nederst til højre i billedfeltet. Figuren forekom mig bekendt, og efter få øjeblikke så jeg ligheden mellem L.A. Rings figur og
vort bysbarn i Aars, Tordenkalven. Begge er udstyret med armkrykke i
venstre armhule, håndstok i højre hånd og træsko.
Kunstneren Hanne Støvring, som stammer fra Aars, satte mig i forbindelse med sin kollega på SMK, L.A. Ringeksperten, samlings- og
forskningschef Peter Nørgaard Larsen. Han bekræftede lighederne
mellem L.A. Rings mandsfigur og Tordenkalven.2 Her ligger kimen til
en artikel om mandsfiguren i L.A. Rings skildring af foråret i Hals 1892.
Artiklen berører også Tordenkalvens placering i eftertidens maler-,
litteratur- og skulpturkunst.

Tordenkalven
Han blev født 12. september 1816 som barn uden for ægteskab af Maren Christensdatter og Lars Sørensen, begge Stenildvad, Aars Sogn i
Vesthimmerland. Samme dag blev barnet hjemmedøbt Kristen Kristian
Larsen.
Maren Christensdatter giftede sig senere med en smed i Djøstrup
i Bislev Sogn. Han ville imidlertid ikke vide af Kristen Kristian Larsen,
så han blev formentlig sat i pleje hos fremmede. Da Kristen Kristian
Larsen var 10 år kom han tilbage til moderen i Djøstrup, kom i skole,
uden det store udbytte, og blev konfirmeret i 1832. Derefter kom han
ud at tjene og udviklede sig til en stor og kraftig karl, efter sigende med
utrolige kræfter.
På sessionen blev Kristen Kristian Larsen taget til infanteriet i Aalborg. Han var ikke modtagelig for militær disciplin, så efter otte dage
blev han hjemsendt som uduelig i tjenesten. Efter den korte soldaterkarriere kom Kristen Kristian Larsen i tjeneste som karl på Lundbæk
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Tordenkalven. Ukendt fotograf.
Efter Johannes V. Jensens himmerlandsfortællinger Syvsoverne og Tordenkalven, cirkulerede
der mange aftryk af fotografier
af Tordenkalven.Vesthimmerlands Museum.

ved Nibe. En dag i 1855 ville han
ride en ustyrlig hest til vanding.
Da han kom op på hesten blev
den vild og Kristen Kristian Larsen tog så hårdt i tøjlen, at hesten
gik bagover med ham på en stenbro, hvorved han knuste lårbenet.
Bruddet voksede forkert sammen
så højre ben blev kortere end
venstre. Han måtte hele livet bevæge sig ved en armkrykke i venstre armhule, en håndstok i højre
hånd og ekstra beslag under højre
træsko for at kompensere for afkortningen af benet.
Kristen Kristian Larsen gik efter
ulykken på landevejene og besørgede ærinder for folk, så han tjente føden og en smule ekstra. Med
årene skabte han sig et ry som
vagabond, fortæller, visesanger og
handelsmand under så forskellige
øgenavne som Kløjen, Fylleplagen

og Tordenkalven, som fulgte ham i eftertiden.3
Tordenkalven døde 5. december
1891 i Nørretranders og blev begravet
på Nørretranders Kirkegård.
Tordenkalvens mindesten på Nørretranders Kirkegård. Stenen er
hugget af billedhuggerne Henry og
Bent Villefrance (far og søn) efter
et skåret relief af den aalborgensiske kunstner Carlo Wognsen. 1956.
Foto Flemming Sørensen.

38

Vi kender præcist Tordenkalvens udseende, idet han lod sig fotografere og gerne solgte kopier af fotografierne til interesserede, han
mødte på sin vej.

Forud for Forår i Hals
Den 17. maj 1892 skriver L.A. Ring til fru Johanne Wilde bl.a. ”… Jeg har
været i Hals siden jeg rejste fra København og der malede jeg et par
Billeder saa De kan da see at jeg ikke har drevet al min Tid væk der
var for resten mange Ting jeg godt kunde havt lyst til men muligviis
tager jeg dertil en anden gang en skøn Egn kunde det ikke kaldes
snarere øde og kedelig men Byen var god og der er mange morsomme Mennesker (til at male)…” 4

L.A. Ring: Sommer. Fru Johanne Wilde plukker markblomster. Ålegårde. 1890. Olie på lærred. 84,5 x 66,5 cm. Tilhører Den danske Stat
(Statsministeriet).
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L.A. Ring. Forår i Hals, 1892. Olie på lærred. 89,8 x 116,1 x 8,9 cm.
Statens Museum for Kunst.
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L.A. Ring var mellem 1887 og 1892 ulykkeligt forelsket i Johanne Wilde, gift med den kunstnerisk begavede jurist og ministerielle embedsmand Alexander Wilde. Han havde atelier ved siden af vennen, L.A.
Ring, på kvisten i en ejendom i Knarbostræde i København. Trods det
nære venskab med Wilde, forelskede Ring sig voldsomt i den kønne
og kloge Johanne Wilde. Hun gengældte ikke forelskelsen, men mødte
den med fortrolighed og omsorg. Både fru Wilde og Ring vidste at udvise passende diskretion, så der ikke opstod problemer i Johanne og
Alexander Wildes ægteskab. Dog gik Ring lidt for vidt, da han, til hendes fødselsdag i sommeren 1891, sendte gaver, vedlagt et brev, der tydeligt demonstrerede Rings overophedede hengivenhed for vennens
hustru. Rings fejlslagne disposition blev glattet ud, men set i bakspejlet
havde det ulige forhold nok lidt uoprettelig skade.
Skibbruddet lå i forlængelse af en række kriser, som Ring gennemlevede fra midten af 1880’erne. Rings fars og brors alt for tidlige død,
politisk desillusionering i kampen for at bedre by- og landproletariatets elendige livsvilkår, kunstneriske nederlag med påfølgende fundamental mistillid til egne evner – og den ulige relation til Johanne Wilde
– fratog Ring troen på Gud og den dybere mening med tilværelsen.
Den svære personlige situation førte Ring ind i en melankolsk tilstand, der både rummede selvmordstanker og tanker om at emigrere
til Amerika. Han valgte livet, fordi der stadig spirede en livskraft i ham,
og han valgte Danmark i erkendelse af, at eksistentielle problemer ikke
forsvinder blot ved at flygte.
Ring besøgte ofte steder, hvor Johanne Wilde havde opholdt sig
som barn for at få del i lidt af hendes liv. I sommeren 1888 så han, at der
var opført en mur tværs gennem haven ved hendes barndomshjem.
Ring opfattede muren som et søndersplittende fremmedelement af sin
forestilling om Johanne Wildes barndomsmiljø. Efter denne oplevelse
sås ofte distraherende elementer i forgrunden af Rings landskabelige billedfelter. Han lod veje, hegn, husgavle, telefontråde o.a. bryde
perspektivet i sine malerier som for at blokere beskuerens opmærksomhed mod dybderne i sine landskabsmotiver. Blokeringerne kan
læses som hans erkendelse af egne følelsesmæssige blokeringer efter
bruddet med familien Wilde.
Ring måtte sande, at de stjålne øjeblikke med Johanne Wilde ikke
stod mål med hans egen følelsesmæssige investering. Derfor nedtonede han forbindelsen med Johanne og Alexander Wilde, da de flyttede
til Stege i 1892. Forbindelsen blev genoptaget, da Johanne og Alexander Wilde flyttede til Randers i 1897. Den vanskelige personlige situation afspejlede sig tydeligt i Rings billeder fra vinteren 1892/93.5
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Kærligheden havde ikke tilsmilet ham, og han rundede snart de 40
år.6

Mandsfiguren i Forår i Hals
Ser vi nærmere på mandsfiguren i Forår i Hals, falder det umiddelbart
i øjnene, at det er en ældre mand i træsko, mørke benklæder, vest,
kraftig foret overfrakke og pelshue. Han bevæger sig ved en krykke
i venstre armhule og en håndstok i højre hånd. Han bevæger sig på
vejen ud af motivet i billedfeltets nederste højre kvadrant og væk fra
scenariet.
Mandsfigurens hjælpemidler har slående lighed med Tordenkalvens
armkrykke i venstre armhule, håndstok i højre hånd og træsko. L.A.
Ring har udstyret sin mandsfigur med træsko, hvor man, efter klædedragtens øvrige standard, ville forvente læderstøvler. Bortset fra beklædningen, er der tydelige og præcise sammenfald mellem Tordenkalvens og mandsfigurens hjælpemidler og fodtøj.
I forgrunden fører en vej ind i billedfeltets nederste venstre kvadrant.
Der, hvor mandsfiguren kommer gående, svinger vejen til venstre ind
mod nogle bygninger i billedets dybdeperspektiv, hvor den forgrener
sig. Lidt før fører en sidevej til venstre hen over en bro over den nu
rørlagte å, Skiveren. På broen ser man to unge piger i samtale. Den ene
sidder, halvt bortvendt fra beskueren, på broens rækværk. Den anden
har front mod beskueren og hviler hænderne på rækværket. Om de to
piger hedder det, at den stående tiltrak sig L.A. Rings opmærksomhed
med sit pragtfulde røde hår. Den siddende på rækværket tiltrak sig
hans opmærksomhed med sine store blå øjne.7
Bygningen i billedfeltets øverste venstre kvadrant er den østre ende
af Hals Skole, opført i 1846. Til højre for skolen, lidt længere ude i
horisonten, ses Hals Mølle. Begge bygninger eksisterer ikke længere.
Til højre for skolen og møllen ses en hvid længe, som tilhørte et nu
nedlagt landbrug. Den gule ejendom umiddelbart ved siden af længen
er det nuværende Rosenvænget 2. Den hvide gavlflade yderst til højre
i billedfeltet er den vestre gavl af en stor lade på den nu nedrevne Hals
Ladegård.8
I Hals eksisterer der en lokal tolkning af mandsfiguren i Forår i Hals.
Ifølge den drejer det sig om den lokale Kræn Kyhlen (Niels Christian
Frederiksen, født i Hals den 7. september 1822, død samme sted 10.
december 1895). Han var i sine velmagtsdage en rask sømand på de
syv have. En gang havde han været på farten i tolv år. Da han afmønstrede og kom hjem til Hals, var stemningen trykket i hjemmet. Hans
hustru måtte grædende bekende, at hun havde født en datter under
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hans fravær, som han umuligt kunne være faderen til. Kræn Kyhlen var
en tolerant mand og svarede: ”Det skal du såmænd ikke græde for,
Marie. Jeg har nok så mange rundt om i verden.”9

To tolkninger af mandsfiguren i Forår i Hals.
Mandsfiguren har direkte henvisninger til Tordenkalven gennem ganghjælpemidlerne og træskoene. Men der er også mere skjulte henvisninger. Pigerne på broen kan henvise til børns og unge menneskers
store glæde ved Tordenkalven. Overalt, hvor han kom, samlede børnene sig om ham. De store måtte gerne lægge grime (hovedtøj til heste)
på ham og råbe ”Hyp”. Så vrinskede han til deres store fornøjelse.10 For
de mindre børn udstødte han underlige lyde og raslede med messing
ringe, der var trukket på en snor.11
I et større perspektiv kan mandsfiguren vise L.A. Rings melankolske
sindstilstand i 1892 efter erkendelsen af det umulige i forelskelsen i
Johanne Wilde. Figuren bevæger sig møjsommeligt ud af billedfeltet,
vinterklædt og støttet til sine stokke. Han vender så at sige foråret ryggen i protest mod troen på forårets, kærlighedens, frugtbarhedens og
genfødselens vidunder.12
Tolkningen af mandsfiguren som Kræn Kyhlen har knapt så meget
for sig. Overleveringen om sømanden indeholder ingen henvisninger
til invaliditet eller anden åbenbar grund til at vende foråret ryggen.
Tværtimod repræsenterer fortællingen om Kræn Kyhlen et væld af kærlighed, tolerance og frugtbarhed.

Diskussion af de to tolkninger
Den 17. maj 1892, to dage efter færdiggørelsen af Forår i Hals, skrev
L.A. Ring til Johanne Wilde, at der var mange morsomme mennesker i
Hals, der kunne anvendes som motiv. Udtalelsen indicerer, at mandsfiguren faktisk har sit forlæg i Hals, men ikke nødvendigvis.
L.A. Ring begyndte altid sine værker med at male landskabet og gjorde det færdigt før han satte figurerne ind.13 Teknikken minder meget
om den såkaldte skymalers, Jens Brandt, Silkeborg, som i 1930’erne
og 40’erne fremstillede en lang række gårdmalerier på masonit. Han
anvendte samme teknik som L.A. Ring ved, på forhånd, at male landskab og himmel med de tre, for ham, karakteristiske skyer.14 Når han
modtog bestillingen på et gårdmaleri, malede han ejendommen ind i
billedfeltet på stedet.
L.A. Ring benyttede ofte fotografier som forlæg for sin figurstaffage.
Det er derfor muligt, at L.A. Ring kan have haft adgang til, eller været i
besiddelse af, et af de fotografier af sig selv, som Tordenkalven falbød
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rundt omkring, hvor han færdedes. Det harmonerer ganske godt med,
at Tordenkalven kun en gang har været uden for Himmerland. Det var,
da præsten, der konfirmerede ham, inviterede ham til at besøge sig på
Fyn, hvortil han var flyttet.15
Tordenkalven var uden tvivl kendt i Hals i sin samtid som en stor
original, både i faktisk og overført betydning. Fortællingerne om Tordenkalven kan være båret til Hals af lokale, som har truffet ham på markeder, f.eks. i Aalborg. L.A. Ring har så hørt historierne i byen, måske
i anledning af Tordenkalvens død få måneder før Rings ophold i Hals.
Som belæg for, at mandsfiguren er Kræn Kyhlen kan anføres, at fortællingen om ham var kendt lokalt i hals. Han døde først i 1895, så han
levede mens L.A. Ring arbejdede med Hals værket. Imod taler, at Ring
ikke ville portrættere en levende lokal person frem for andre kendte
lokale personer. Det begrænser tolkningen af mandsfiguren som Kræn
Kyhlen til det simple faktum, at senere lokale og forfattere, har postuleret, at hele motivkredsen i et så kunsthistorisk betydende værk som
Forår i Hals skal være lokalt identificeret og forankret i Hals.
Det åbner så for spørgsmålet om, hvorfor L.A. Ring ikke gengav Tordenkalven mere nøjagtigt. Svaret ligger i, at tolkningen af mandsfiguren ikke nødvendigvis er et enten-eller. Det kan også være et både-og.
Ring kendte formentlig begge fortællinger, men har bevidst undgået
at portrættere en konkret person for at åbne både-og vinklen. Ring
kan have forenet fortællingerne om Tordenkalven og Kræn Kyhlen i
en symbiose. Begge fortællinger har hver for sig sin egen værdi, men
det var ikke L.A. Rings ærinde at videreformidle dem. Samtiden var til
andet og mere end portrættering. Sjælelivet, følelserne og psykologien
var emner, som optog og forstyrrede, de københavnske kunstnere og
forfattere i Cafe Bernina på Vimmelskaftet.
Gennem symbiosen kunne Ring afbilde sit eget personlige udtryk.
Den ophæver nemlig ikke de respektive deles karakter, men frembringer et nyt, selvstændigt udtryk. Det er dette udtryk L.A. Ring har indlejret i sin mandsfigur i foråret i Hals, og som nærværende forfatter har
læst som L.A. Rings egen personlige fortælling om sin sindstilstand i
perioden, hvor han lagde afstand til Johanne og Alexander Wilde.

Tordenkalven i kunsten
Kræn Kyhlen levede ikke videre i kunsten. Det gjorde Tordenkalven
derimod. Grunden til hans kunstneriske eftermæle ligger først og
fremmest i Johannes V. Jensens to himmerlandshistorier, Syvsoverne
og Tordenkalven, som første gang blev udgivet i Nye Himmerlandshistorier, 1904.
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I Syvsoverne skildrer Johannes V. Jensen Tordenkalven som gæst i
Bakgården denne særlige nytårsnat. Da han vågner efter adskillige timers søvn, begynder han i overgangen mellem søvn og vågen at synge
nogle af sine vante viser. Bakgårdssønnerne er ikke sene til at pirre
Tordenkalven yderligere indtil Bakgårdsmanden må skære igennem og
forlange ro. Dog forgæves. Efterhånden breder der sig en meget let
stemning, som ender i, at man stiller den sult, som er følgen af over et
døgns søvn. Johannes V. Jensens skildring af Tordenkalven er tro mod
den almene beretning om ham som en skikkelig og underholdende
person.16
I Tordenkalven skifter skildringen til det mytiske, som den tidløse vandringsmand, der bevægede sig op og ned gennem tiderne og
spændte fra regnormen til lærken. Han tilhørte ikke nogen familie, nogen slægt eller noget samfund. Han stod uden for tiderne og betjente
sig af en næsten uddød lokal dialekt og holdt sig helst til gammeldags
gårde og ensomt beliggende pladser med de gamle skikke og sædvaner.17 Johannes V. Jensens skildring af Tordenkalven leder tankerne hen
mod Nornegæst, som i Olav Tryggvasons saga er den gamle vandringsmand, der som gæst underholder kongens mænd, som Tordenkalven
underholder sine værter og andre på sin vej. Himmerlandshistorien
om Tordenkalven kan derfor også læses som Johannes V. Jensens skitse
til Nornegæst fra 1919, som indgik i det store værk Den Lange Rejse.
Hos Johannes V. Jensen foretager Nornegæst en lang rejse i tid og rum
i stadig nye inkarnationer fra stenalder til
vikingetid.18
Også L.A. Rings
mandsfigur er på vandring. Væk fra foråret
mod en ny tid?
Johan Skjoldborg
har også skildret Tordenkalven i novellen
Svenske Jonas. Her
antydes, at han måske
stammer fra troldfolket.19
Mouritz Nørgaard. Tordenkalven. 1925.
I 2002 udgav KirstiOlie på lærred. 73,0 x 61,5 cm. Gave til Vest- ne Brøndum romanen
himmerlands Museum i 1945. Foto Thorkild Tordenkalven,
hvor
Nielsen.
hun træder uden for
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Tordenkalvens faktiske livshistorie og
anvender fiktionen til at fremstille en
meget fabulerende og indfølende fortælling om Tordenkalven i jeg-form.
Hun fremstiller Tordenkalven som
forelsket og forener ham til slut med
enkemanden efter hans mor og to
mindre halvsøskende. I disse rammer
tegnes et helt nyt billede af Tordenkalven.
I malerkunsten optræder Tordenkalven mere sporadisk. Den lokale
multikunstner Kristian Andersen,
Aars, har i 1937-40 malet et maleri af
Tordenkalven i helfigur.
En anden lokal maler, Mouritz Nørgaard, Aars, har i 1925 malet Tordenkalven i siddende stilling. Det er især Kristian Andersen. Tordeni skulpturkunsten Tordenkalven lever kalven. 1937-40. Olie på
videre. Det må vel først og fremmest lærred. 55,0 x 95 cm. Vesttilskrives hans specielle kropsbygning himmerlands Museum. Foto
og hjælpe- Thorkild Nielsen.
midler foruden pakningerne på ryggen og brystet. Ved
Kultur- og Messecentret i Aars, ikke langt fra
fødestedet, står en granitskulptur af Tordenkalven, udført af Jakob Vestergaard i 1999.
Figuren er meget voluminøs, symmetrisk og
utrykt i rette linjer. Tilsvarende står en figur på
Lundbæk, hvor Tordenkalven kom så frygteligt
til skade. Det er en træskulptur, skåret med
motorsav, af kunstneren Preben Palsgaard i
2009. Den er karakteriseret ved et sammenbidt, lidt bistert, udtryk i det bløde materiale.
Kaj Nielsen, Lazarus. 1963. Den lille mandsling, som står opstillet ved Svalegården i Hasseris, leder tankerne hen på Johannes V. Jensens uforlignelige Himmerlandshistorie om
Tordenkalven. Foto Flemming Sørensen.
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Ved restaurant Svalegården i Hasseris
står en granitskulptur af Kaj Nielsen med
titlen Lazarus. Alligevel henviser figuren
utvetydig til Tordenkalven.
Ved målet for Tordenkalvens jordiske
færd, kirkegården i Nørretranders, står
en mindesten i granit med et relief af Tordenkalven. Stenen er hugget af far og søn,
Henry og Bent Villefrance, i 1956. Forlægget til relieffet er skåret af den aalborgensiske maler m.v. og tidligere modstandsmand Carlo Wognsen.20

Epilog
Artiklens centrale punkt er L.A. Rings symbiose af to lokale fortællinger. I værket
konstruerer Ring sin egen fortælling af de Kunstneren Preben Pals
to fortællinger om markante personlighe- gaards værk ved Lundder i lokalsamfundet. Tidspunktet er peri- bæk ved Nibe, hvor Toroden, hvor sociale og psykologiske emner denkalven var udsat
trådte tydeligere frem i såvel den litterære for den skæbnesvangre
som den bildende kunst. L.A. Ring sansede ulykke. Værket udført
strømningerne så indfølt, at han i dag står med motorsav. 2009.
som en af socialrealismens mest markante Foto Thorkild Nielsen.
malere, som forfatteren Henrik Pontoppidan i
litteraturen. Det moderne gennembrud og de nervøse halvfemsere,
fandt tydeligt sine udtryk og svagheder i Johannes V. Jensens to romaner Danskere (1896) og Einar Elkær
(1898). Rings overstrømmende forelskelse i Johanne Wilde kan ses som
Skulpturen af Tordenkalven er udført af kunstneren Jacob Vestergaard. Kultur- og Messecenter Aars.
Gave fra Aars Bank A/S og Fonden
Himmerland 1999. Foto Thorkild
Nielsen.
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eksempel på gennembruddets følelsesmæssige frigørelse. I sig selv var
forbindelsen udsigtsløs, men Ring lader følelserne få frit løb, akkompagneret af det københavnske frigjorte kunstner- og bohememiljø.
Det var Johannes V. Jensen, der i himmerlandshistorierne Syvsoverne og Tordenkalven udstyrede Tordenkalven med en mytisk kraft, så
han levede videre i senere kunstneriske fremstillinger helt op til vore
dage. Måske har Johannes V. Jensen haft lejlighed til at se Forår i Hals
udstillet. Værket blev testamenteret til SMK i 1925 af en privat person.
Noter
1. Larsen, 2006. Forår i Hals. Olie på lærred, 89,8 x 116,1 x 8,9 cm. Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS3742.
2. Mail, maj 2015.
3. Ellekilde, 1949. Ellekilde anfører forskellige ældre beretninger, som indholdsmæssigt divergerer noget i detaljerne. Men hovedforløbet i beretningerne er sammenfaldende. Øgenavnene Kløjen og Fylleplagen refererer til heste.
4. Ring, maj 1892. Et af de billeder Ring hentyder til er Forår i Hals, 1892.
5. Det foregående bygger på Frederiksen, 2007 og Larsen, 2006, s. 111 – 116.
6. L.A. Ring fandt kærligheden få år senere i forholdet til Sigrid Kähler, som han
blev gift med i 1896.
7. Gram Jensen, 1999, s. 15.
8. Gram Jensen, 1999, s. 17.
9. Gram Jensen, 1999, s. 15.
10. Ellekilde,1949, s. 34.
11. Bråten, 1986, s. 33.
12. Hertz, 1934, s. 249
13. Mail, maj 2015.
14. Nielsen, DSD og Nielsen, 2010. Det siges, at det var hans hustru, der på
forhånd forberedte malerierne med landskab og himmel.
15. Ellekilde, 1949, s. 32.
16. Jensen, Syvsoverne, 1921, s. 178 f.
17. Jensen, Tordenkalven, 1921, s. 215 og s. 221.
18. Stefánsson, 2005.
19. Bråten, 1986, s. 69.
20. Bråten, 1986, s. 58.
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Bælums læger gennem 100 år
Af Stig Korsager

Forbemærkning
Denne beretning om de praktiserende læger i Bælum er en udvidelse
og bearbejdelse af Jørgen Jeppesens beretning fra februar 2008 om
lægerne i Bælum. En række faktuelle oplysninger om de enkelte læger
er tilføjet sammen med nye oplysninger fra blandt andet nuværende
og tidligere beboere i Bælum og omegn. Den oprindelige levende og
personligt prægede stil er søgt bevaret. De nedenfor beskrevne 8 læger
har gennem de 100 år udført et stort lægeligt arbejde, der i høj grad er
blevet værdsat af befolkningen i området. Den 31.januar 2008 sluttede
den lægelige epoke i Bælums historie.

Lægehuset, Støberivej 2, Bælum.
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Min interesse for Bælumlægerne stammer fra den meget rosende
omtale af befolkningen og egnen, jeg for mange år siden fik af min
svigerfader, kredslæge Frode Dalgaard. Han havde i 1939 vikarieret for
Kirk i nogle af hans fraværsperioder. Mine talrige cykelture på egnen,
ikke mindst på den nedlagte jernbanecykelsti, har siden hen yderligere
skærpet interessen for Bælum og omegn.

Lægernes funktionsperioder
Nicolai Nissen, november 1908 – februar 1933.
Knud Børge Kirk, februar 1933 – marts 1941.
Vladimir Bolotin, april 1941 – marts 1943.
Knud Normann Petersen, marts 1943 – december 1951.
Ejler Bjerregaard, december 1951 – oktober 1955.
Johan Christian Ryge, november 1955 – januar 1963.
Asger Bjørn Jensen, februar 1963 – august 1988.
Ejvin Lagoni, september 1988 – februar 2008.

Nicolai Nissen
Født 24. januar 1877, død 3. februar 1933. Ægtestand: Ugift.
Nicolai Nissen blev født i Gødstorp 20 kilometer nord for Gøteborg
som søn af grosserer N. Nissen og hustru Catinka Margrethe Thoel.
Han tog studentereksamen på Jessens
latinskole i København og fortsatte
sine studier på Københavns Universitet, hvor han blev medicinsk kandidat
med 1. karakter sommeren 1903. Han
fik de efterfølgende 5 år en ret grundig, alsidig lægelig uddannelse. Han
arbejdede således først som læge på
Sorø Amtssygehus og på Sankt Hans
Hospital og var derefter distrikts- og
sygehuslæge i Hornslet, skibslæge i
ØK, stiftslæge i Vallø og sessionslæge
i Aalborg. Han afsluttede sin kliniske
uddannelse på Blegdamshospitalet
og Københavns Kommunehospital.
I november 1908 åbnede han sin
Nicolai Nissen.
praksis i Bælum. Praksis blev indrettet i en villa bag ved den nuværende købmandsbutik i Bælum. Villaen
kaldes i folkemunde Dr. Nissens hus. Motiverne for denne velhavende
grosserersøn til at slå sig ned i det fjerne Østhimmerland kender vi
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ikke, men han afslørede hurtigt en dyb interesse for sine patienter
og medmennesker, og
hans lægelige uddannelse tyder på interesse for forskelligartede
lægelige udfordringer.
Patienterne betragtede
ham som en dygtig læge,
der var både afholdt og
respekteret. Menneskeligt set var han nok lidt
af en enspænder, der
forblev ugift i alle sine
25 år i Bælum. Husholdningen blev varetaget
af en enkelt husfrøken/
husbestyrerinde (Anne
Kristine Jensen, Louise
Jensen Houmann, Kaja Nicolai Nissens gravmæle på Bælum kirSørensen og Johane kegård.
Kjær) og med lidt hjælp
af en ung pige. En af disse unge piger var Louise Larsen, der i 1909
efter konfirmationen blev ansat som halv-dags pige. Hun har som 86
årig i sine barndomsminder beskrevet Nissen som ”en høj og slank
mand med brune øjne – en udpræget boheme natur. Når han gik på
sygebesøg, var han altid iført blanke skaftestøvler og blå slængkappe.
Han havde en sølvknappet stok og blev ledsaget af 2 hunde – en sort
puddel og en lille brun gravhund, som altid luntede efter ham”. Han
var en ensom mand med en lille omgangskreds. Engang fik han dog
besøg af sin søster, der var gift ind i den store Gross tændstikkoncern.
Det besøg glædede ham meget. Selv var han ganske velbeslået. Hans
årsindkomst var således i 1930 hele 11.750 kr. svarende til ca. 10 gange
en arbejders løn, og han havde langt den største indkomst i sognet.
Men han var gavmild. ”Lå en fattig patient syg og hjælpeløs i sin stue,
blev der ofte sendt mad og andet lækkert til vedkommende at styrke
sig på”.
Nissen døde kun 56 år gammel. Han ligger begravet ved østenden
af Bælum kirke, hvor den hjerteskærende statue af den sørgende kvinde blev sat som minde om ham. Han testamenterede sin betydelige
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formue på adskillige hundrede tusinde kroner til almen velgørenhed i
Hedeselskabet. Hans navn står stadig på selskabets tavle over betydelige donatorer. Formuen indgår den dag i dag i E.M.Dalgas Mindelegat.

Knud Børge Kirk
Født 28. juni 1899, død 2. februar 1941. Ægtefælle: Gerda Boas.
Knud Børge Kirk var søn af den afholdte Hadsundlæge Christen Pedersen Kirk. Barndomshjemmet er beskrevet af den 2 år ældre broder,
forfatteren Hans Kirk. Ikke mindst i bogen Skyggespil får man et fremragende billede af et godt barndomshjem
præget af stort socialt engagement og
empati. Kirk blev allerede i mellemskolen
sendt til Sorø Akademi, hvorfra han blev
student i 1917. Han begyndte straks derefter at læse medicin på Københavns Universitet og fik eksamen med 1. karakter i
1926. Efter en 1-årig hospitalsuddannelse
på Hobro Sygehus uddannede han sig i
almen praksis med vikariater bl.a. i sin faders praksis i Hadsund. Faderen fortsatte
i øvrigt i sin praksis til sin død 5. jan. 1938.
I februar 1933 overtog Knud Børge
Knud Børge Kirk.
Kirk den pludseligt ledigblevne praksis i
Bælum. Fra sin opvækst i Hadsund og fra
vikariaterne i faderens praksis kendte han fra begyndelsen både egnen
og befolkningen. Omsorg for de fattige havde han til fulde lært i sit
barndomshjem, og hans praksis blomstrede. Patienter strømmede til
fra hele Østhimmerland, hvilket vistnok gav anledning til en vis irritation hos nabolægerne. Arbejdspresset var stort, et 24/7 job ville man i
dag beskrive det som. Der var ingen vagtlæger eller vagtlægeordning
med nabolægerne. Trods det store arbejdspres husker Kirks datter
Margrethe (Grete) ikke sin fader som fortravlet. På vej til og fra sygebesøgene gav Kirk sig således ofte tid til at besøge patienter, der tidligere
havde været syge, for at høre, hvorledes det gik. Kirk var livsglad, gavmild og munter. Når en vagabond kom forbi, forlangte Kirk altid, at de
skulle have et måltid mad. En vagabond lod sig ikke nøje hermed, men
tog Kirks overfrakke med. Da den næste vagabond indfandt sig, tøvede
hustruen med at give ham et måltid mad, men Kirk insisterede på, at
vagabonden skulle have det. Den nye vagabond kunne jo ikke gøre
for, at forgængeren havde taget lægens frakke. Man sagde også, at hvis
Kirk mødte en landstryger i forhutlet tilstand, kunne han finde på at
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stoppe op og forære ham sin frakke. Gavmildheden viste sig også over
for de små patienter. Jørgen Jeppesen, der voksede op i byen, husker
således en episode fra sit eget liv. Han havde fået voldsom tandpine, og
moderen tog ham med til Dr. Kirk. Denne kunne straks se, at tandudtrækning var den rette behandling. Han tog en 2-krone op af lommen
og sagde: Hvis du lover mig ikke at græde, skal du få denne 2-krone.
Jørgen Jeppesen klarede testen og kunne stolt gå fra konsultationen
med sin 2-krone.
Kirk var en meget livsglad mand. Han elskede selskabelighed, rigelig
fed mad, store cigarer og cognac. Han nød især de festlige kollegiale
sammenkomster i Aalborg. Han fik også tid til ferieture til Frankrig.
I forbindelse med en hjemrejse fra ferie blev han i øvrigt af Tyskland
nægtet tilladelse til gennemrejse. Som kendt kommunist var han registreret af tyskerne, men ikke direkte forfulgt af disse. Episoden opstod
før kommunistloven blev indført i Danmark. Kirks rolle som registreret
kommunist var dog næppe af væsentlig betydning, og han førte en
langt lavere profil i partiet end broderen Hans Kirk.
Helt uden sammenhæng med den politiske holdning havde Kirk
anskaffet sig en pistol, som han gerne øvede sig med i haven. En dag
ramte ham forbi målskiven, og skuddet gik gennem præstens rude.
Myndighederne blev tilkaldt, Kirk fik en påtale, men beholdt pistolen.
Da broderen Hans hørte om episoden, bemærkede han, at hvis Knud
Børge havde startet en revolution i Bælum, måtte det blive det hans
egen sag. Hans ville ikke være med. I øvrigt var der et godt forhold mellem de to brødre. Efter Knud Børges død tog Hans sig næsten faderligt
af de 2 mindreårige børn.
De seneste år af sit virke blev Knud Børge indhentet af sin levevis
og sine arvelige anlæg. Faderen var i 1938 død af et hjertetilfælde og
Knud Børge blev efterhånden i tiltagende grad plaget af voldsomme
anfald af hjertekrampe. Han konsulterede hjertelæge i Aalborg og blev
tilrådet en kraftig ændring af sin livsstil. Den livsglade læge nægtede at
gøre det, og 2. marts 1941 døde han pludseligt under en festlig faglig
sammenkomst i Aalborg.
Hans hustru Gerda flyttede med de 2 mindreårige børn til København. Praksis blev solgt til dr. Bolotin.

Wladimir Volodja Bolotin
Født 21. januar 1911, død 22. marts 1991. Ægtefælle: Ingeborg Julie Ida
Brønnum Scavenius.
Bolotin var født i Rusland som søn af læge Eugeni Iwanowitsch Bolotin. Under revolutionen flygtede han med sin moder Ellena Reinholdt
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til Danmark. Med sig havde hun værdifulde smykker, der finansierede sønnens senere uddannelse. Han blev student fra Christianshavns
Gymnasium 1929 og læge fra Københavns Universitet 1937. Han var
derefter reservelæge på Rudkøbing Sygehus, Store Heddinge Sygehus
og Hæren. September 1940 gik han i praksis i Sundby, men allerede i
april 1941 købte han af Kirks enke den ledige praksis i Bælum. Han var
i oktober året inden blevet gift med godsejerdatteren Ingeborg Julie
Ida Scavenius.
Af Jørgen Jeppesen huskes han som et generøst og meget musikalsk menneske. Han var en dygtig violinist og fandt sammen med
andre violinister i Bælum og startede en
ugentlig kammermusik aften. I et værelse oven over konsultationen havde han
indrettet et musikværelse med en stor
samling forskellige instrumenter. Han tilbød musikundervisning til byens drenge.
Blandt dem var Jørgen Jeppesens broder
Christian. Jørgen fik en lille ¾-violin, som
han har bevaret som minde om Bolotin.
Efter kun 2 års virke i Bælum måtte Bolotin i 1943 opgive sin praksis på grund
af stress og private problemer. Den nærmere karakter af disse problemer kender
Wladimir Volodja Bolo- vi ikke, men allerede 1946 opløstes hans
første ægteskab, og i samme år indgik han
tin
i sit ægteskab nr. 2. I juni 1943 havde han
fået ansættelse som læge ved sindssygehospitalet i Vedsted og senere
på året i Augustenborg. I 1950 vikarierede han i Norge, Danmark og
Sverige for endelig i 1951 at emigrere til Sala i Sverige, hvor han fungerede som læge på Salberga Sjukhus til pensioneringen i 1976. I 1952
var han blevet skilt for anden gang, og samme år blev han gift for 3.
gang med en svensk assisterende overlæge. I 1991 sluttede hans fagligt
og ægteskabeligt turbulente liv.

Knud Normann Petersen
Født 23. oktober 1899, død 25. september 1987. Ægtefælle: Elsie Iversen.
Normann Petersen var født i Norge som søn af kreaturkommisionær
Anders Petersen. Familien flyttede til København og 1918 blev han student fra V. Borgerdyd. Han blev læge fra Københavns Universitet i 1926,
og han fik sin hospitalsuddannelse på sygehusene i Nakskov, Fåborg,
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Kalundborg og Slagelse. I februar 1930
gik han i praksis i Maribo, i 1941 skiftede han til en praksis i Frederikshavn for
endelig i marts 1943 at overtage Bolotins
praksis i Bælum.
Normann Petersens praksis blev i 2-3
år fortsat i lægeboligen overfor bageren,
men derefter solgte han lægeboligen og
købte den tidligere fattiggård Bælum
Nørgård. I den østlige ende af det store
herskabelige stuehus indrettedes konsultationen. I folkemunde ændredes
bygningens navn fra ”fattiggården” til Knud Normann Petersen.
”doktorgården”. Gårdens kostald blev
renoveret, og ind flyttede en kvægbesætning af Jersey racen, kendt for sin fedtholdige og angiveligt sunde
mælk. En bestyrer blev ansat, folk strømmede til for at købe den sunde
jersey mælk, men projektet løb ind i alvorlige økonomiske vanskeligheder, og bygning og praksis måtte i 1951 sælges. Norman Petersen
var ellers en dygtig og vellidt læge med en udpræget humoristisk sans.
Han annoncerede således på et tidspunkt, at der ville komme kongeligt besøg på familien Svanholms gods ”Fredenslund”. En stor flagallé
blev dannet, byens børn sat op til velkomsthyldest, og byen blev pyntet
til det royale besøg. Da dagen oprandt, sad der bag i den åbne vogn
ikke en konge, men en vinkende dr. Normann Petersen. Efter salget
af praksis drog familien til Guam, Guam Mariannas Islands, hvor Normann Petersen fik ansættelse på et tuberkulose hospital. 1961 blev han
ansat som hospitalschef i Tuscon, Arizona, 1965 blev han ansat som
tuberkulose kontrollæge i Phoenix, Arizona, 1969 kom han tilbage til
Tuscon som medicinaldirektør for endelig i 1972 at slutte i en lignende
stilling i Marlin, Texas. Der levede han til sin død i 1987. I mange år
bevarede han kontakt til borgere i Bælum, men valgte ikke at vende
tilbage dertil.

Eiler Bjerregaard
Født 25. april 1910, død 28. august 1973. Ægtefælle: Aida Rugh.
Bjerregaard blev født i Thisted som søn af sagfører og borgmester
Søren Sørensen Bjerregaard. Han blev student fra Herlufsholm 1928
og læge fra Københavns Universitet 1937. Samme år blev han i Hellerup viet til grossererdatteren Aida Rugh. Hospitalsuddannelsen var
kort og blev indledt på sindssygehospitalet i Riiskov og afsluttet som-
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meren 1938. Fra juli 1938 til august 1941
var han praktiserende læge i Hørby. Derefter skiftede han sin praksis ud med en
praksis i fødebyen Thisted, hvor han fungerede til 1949. Derefter fungerede han
et par år som distriktslæge i Upernavik
og Holsteinsborg. December 1951 vendte
han tilbage Danmark med købet af Normann Petersens praksis i Bælum.
I Bælum fungerede han i den første tid
i lokalerne på Bælum Nørgård, men da
den tidligere lægebolig overfor bageren
blev til salg, valgte Bjerregaard til borgerEiler Bjerregaard.
nes store tilfredshed at købe bygningen
og flytte praksis tilbage til byens centrum. Hvorledes Bjerregaard og
hans familie befandt sig i Bælum vides ikke med sikkerhed, men fornemmelsen var nok, at den aldrig rigtig fandt sig tilpas i en lille by på
landet. Da Bjerregaard i 1955 fik mulighed for at købe en praksis i
Nørresundby, forlod familien Bælum. Det var 4.gang Bjerregaard købte
praksis, og sidste gang blev vist lykkens gang. Bjerregaard fungerede i
sin nye praksis i St. Pedersgade 19 i Nørresundby til sin død i 1973, 63
år gammel.

Johan Christian Ryge
Født 15. januar 1925, død 24. november 1997. Ægtefælle: Inger Heesch.
Ryge var født var født i Vridsløselille som søn af overlærer Aksel
Ryge. Han blev student i 1943 fra Vester
Borgerdyd og blev kandidat fra Københavns Universitet med 1. karakter 1951.
Han var turnuskandidat på Næstved sygehus til 1952, hvorefter han havde ansættelse i en række kandidat- og amanuensisstillinger frem til november 1955, da han
købte Bjerregaards praksis i Bælum.
Ryge og hans familie faldt godt til i
Bælum, og han blev hurtigt vellidt af sine
patienter. Han havde et sympatisk ydre,
var udadvendt og deltog livligt i byens
sociale liv. Ikke mindst de kvindelige patienter beundrede ham og søgte hyppigt
Johan Christian Ryge.
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til den unge læges konsultation. Hvem, der gik ind og ud af konsultationen, blev nøje overvåget af byens store drenge, der havde en
veludviklet fantasi. Ryge kørte rundt i en smart Ford Costumline og
imponerede de samme store drenge. Også fru Ryge (Inger Heesch)
deltog aktivt i det lokale liv og blev således medlem af byens hjemmeværnsgruppe. At familien alligevel længtes efter Østdanmark, som de
kom fra, kan der vel ikke være tvivl om. I februar 1963 købte Ryge en
praksis i Maribo, hvor han fungerede til 1993 og i øvrigt blev boende
til sin død 4 år senere.

Asger Bjørn Jensen
Født 11. maj 1925. Ægtefælle: Ane Lise Gjedsig Jacobsen.
Bjørn Jensen blev født i Silkeborg som søn af købmand Niels Larsen
Jensen. Han blev student fra Silkeborg Gymnasium i 1945 og blev læge
fra Københavns Universitet i 1955. Den
kliniske uddannelse foregik på Hobro og
Hammel sygehuse og strakte sig frem til
oktober 1961. Derefter var han amanuensis i Brabrand til februar 1963, da han
overtog Ryges praksis i Bælum. Og der
blev han så i øvrigt de næste 25 år. Der var
ikke noget i den østlige del af Danmark
eller i de større byer, der trak i ham.
Bjørn Jensen befandt sig således godt i
Bælum, og borgerne var særdeles tilfredse med deres altid tilstedeværende læge.
Selv midt i morgenbadet kunne man
Asger Bjørn Jensen.
træffe den venlige og samvittighedsfulde
læge. Tilstrømningen til praksis var stor,
men alle blev betjent. Undertiden måtte konsultationen dog afbrydes
af et haste lægebesøg. Bjørn Jensen var en omhyggeligt lyttende, men
ikke meget talende læge. Hans diagnoser havde ry for altid at være de
rigtige. Hans venlighed var så udtalt, at han ikke nænnede at ihjelslå
musene, der invaderede den store villa, men satte dem tilbage i naturen. Sammen med sin ligeledes venlige og altid nærværende hustru
var han gennem 25 år et kendt islæt i bybilledet. De første mange år
havde det været et 24/7 job at være læge i en lille by som Bælum, men
efterhånden som arbejdspresset steg, fandt mange læger i slutningen
af 60´erne og begyndelsen af 70´erne sammen i et vagtfællesskab. Det
skete heldigvis også for Bjørn Jensens vedkommende. Forinden var
mangen en praktiserende læge faldet om i 50 års alderen på grund af
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arbejdspresset. Bjørn Jensen valgte ikke at indgå i en kompagniskabspraksis, og borgerne kunne derfor i dagtiden næsten altid være sikre
på at kunne træffe deres samvittighedsfulde læge, der havde personligt
kendskab til de fleste af byens borgere.
I 1988 valgte Bjørn Jensen på grund af alder at sælge sin praksis til
Ejvin Lagoni, men han blev boende i byen og bor der stadig.

Ejvin Lagoni
Født 31. december 1942. Ægtefælle: Elisabeth Møller.
Lagoni blev født i Sdr. Sejerslev nord for Højer som søn af husmand
P. Lagoni. Efter folkeskolen tjente han som karl på forskellige gårde på
egnen, afbrudt af vinterophold på Vojens
Ungdomsskole og Køng Folkehøjskole på
Fyn. 1961 aftjente han sin værnepligt og
fortsatte på sergentskole og infanteriets
officersskole og blev herefter officer af
reserven. Skoleuddannelsen var blevet
suppleret med realeksamen og studentereksamen på Rønde Studenterkursus.
I 1968 begyndte han på lægestudiet på
Århus Universitet, skiftede i 2 år til Københavns Universitet, men kom tilbage
til Århus, hvor han tog sin afsluttende eksamen i 1978. Den efterfølgende kliniske
Ejvin Lagoni.
uddannelse foregik på ortopædkirurgisk
afdeling og fødeafdelingen på Haderslev
Sygehus i 7 år, og derefter suppleredes uddannelsen med 6 måneder i
lægepraksis i Haderslev og 6 måneder i lægepraksis i Silkeborg.
I september 1988 købte han Bjørn Jensens praksis i Bælum. Egnen
og befolkningen kendte han gennem sin hustru, bibliotekar Elsebeth
Møller, datter af savværksejer Poul Møller, Solbjerg. Praksis blev først videreført i lægebygningen Støberivej 2 og efter samme principper, som
Bjørn Jensen havde anvendt (enkeltmandspraksis). I 1989 fik Lagoni
mulighed for at købe Kæmnerkontorbygningen Østergade 24, og praksislokalerne og privatboligen blev flyttet dertil. Forbedrede lokaler og
gode parkerings forhold var sikret kun få hundrede meter fra centrum
af byen.
Lagoni faldt hurtigt til i Bælum, godt hjulpet af sin hustrus lokalkendskab og ikke mindst af sin opvækst og sin grundige uddannelse
i sundhedsvæsnet. Den sportstrænede, ofte motionsløbende Lagoni
blev meget afholdt af lokalbefolkningen, men i modsætning til sin
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hustru og i modsætning til Bjørn Jensen deltog han ikke i væsentligt
omfang i byens sociale liv. Han havde alligevel indgående kendskab til
alle patienter, og navn og personnummer havde han altid i hovedet.
Praksis blev drevet meget personligt af Lagoni, der på god gammeldags
vis selv ajourførte papirjournalerne. Den tiltagende bureaukratisering
af lægepraksis og IT tyranniet behagede ikke Lagoni, og disse forhold
var medvirkende årsag til, at han til sidst valgte at lukke sin praksis.
Der var stor sorg i Bælum, da det skete d. 31.01.08. Lagoni gik da på
pension. Rigtig mange taknemmelige patienter mødte op på den sidste åbningsdag.
For første gang i 100 år var det ikke lykkedes at sælge praksis i
Bælum, og byen og omegn måtte nu dele skæbne med mange andre
mindre byer i Nordjylland.

Efterskrift
100 års vellykket praksislægearbejde i Bælum sluttede 31.januar 2008.
I 100 år havde lægen været en central person, der med et indgående
kendskab til områdets borgere kunne give faglig og menneskelig støtte
til dem, der havde behov for det. Stort engagement fra lægerne side
og stor taknemmelighed fra patienternes side er der mange eksempler på. Helt problemfri har tilværelsen for lægen og hans familie i
det noget isolerede Bælum dog næppe altid været. Omstillingen fra
livet i de højere borgerlige kredse i Østdanmark til Østhimmerland
har utvivlsomt undertiden givet problemer, ikke mindst for nogle af
hustruerne. Førtidig salg af praksis i Bælum er der flere eksempler på,
men 2 af lægerne blev dog i hele 25 år. Kun død respektive høj alder
afsluttede deres lægelige funktion. Det er også bemærkelsesværdigt,
at Bælum praksis indtil 2008 altid har kunnet overdrages til en interesseret efterfølger.
Årsagen til afslutningen på 100-års epoken var ikke, at den lokale lægelige indsats var blevet overflødiggjort. Årsagerne var først og fremmest samfundsudviklingen med vandring fra landet til de større byer
og en overordnet sundhedspolitisk planlægning, der næsten udelukkende har tilgodeset hospitalerne i de største byer. Lægefordelingen i
Danmark er og har altid været skæv, og der er ikke og har aldrig været
politisk vilje eller vilje i Sundhedsstyrelsen til at ændre dette veldokumenterede forhold. De gamle universitetsbyer Århus og Odense og
især København har fået lov til at absorbere den væsentligste del af det
kraftigt øgede antal nyuddannede læger. Dertil kommer, at 62 % af de
yngre læger er kvinder, der ofte er gift med mænd, der ikke kan finde
beskæftigelse uden for storbyerne. Mange kvindelige lægers interesse
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for almen praksis i den form, den tilbydes på landet og i de mindre
byer, er derfor ikke særlig stor. Lægemobiliteten er i betænkelig grad
blevet nedsat.
Det gamle lægemønster, som gennem årene har været afspejlet i
Bælum, er derfor endeligt brudt. Den mandlige praktiserende læge
med medarbejdende hustru som sygeplejerske eller sekretær hører
fortiden til og vil aldrig vende tilbage. Arbejdet i praksis er blevet besværliggjort af en sundheds IT politik, der i højere grad har tilgodeset
IT specialisters, administratorers og politikeres kontroliver end patienters og praktiserende lægers ønsker og behov.
Mere end 50 % af lægers arbejdstid kan gå med registrering, der dygtigt er solgt som kvalitetssikring/kvalitetsforbedring, men i realiteten
ofte har vist sig at være det modsatte. Arbejdet i almen praksis er blevet
mindre tilfredsstillende og mere tungt og besværligt. Opmærksomheden er blevet fjernet fra patienten, og computeren er blevet hovedpersonen. En rigtig diagnose er groft sagt sammensat af 50 % patientsamtale og 50 % undersøgelser, og selv tiltagende sofistikerede blodprøver
og scanninger har ikke formået at rokke ved den kendsgerning.
I andre lande har man formået at tilgodese perifere regioners behov og ønsker, men udsynet fra Christiansborg rækker ikke hverken til
Nordjylland eller andre fjerne dele af Danmark.
Kilder og litteratur
Den Danske Lægestand 11., 12., 13., 14., 15., 16., og 17. udgave.
Folketællinger. Hovedlister 1911, 1925 og 1930.
Korrespondancer/interviews med Grethe Kirk, borgere i Bælum og omegn
samt Hedeselskabet i Viborg.
Jørgen Jeppesen: En epoke slutter. Møllevangsavisen (Bælum ældrecenters
blad) februar 2008.
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Violinen
Af Arne Kristensen
Den gamle lærer Plougmann i Nørre Tranders havde besluttet, at han
ville forære sin violin til et af børnene i familien, og det blev drøftet engang, mor var på besøg hjemme i Vejgård, og mor sagde ja tak til at lade
et af sine børn få den. Moster Thyras dreng Knud havde da allerede fået
violin og fik undervisning hos en spillelærer, idet det nærmest allerede
dengang var bestemt, at han skulle være lærer, og det næsten var, om
ikke en betingelse dengang, så dog en almindelig forventning, at en
lærer havde violin og kunne spille. Fætter Knud i Vejgård gik desuden
i eksamensskole og var således allerede begyndt sin vej, hvem der så
havde bestemt det? De to søstres bedstefar, mors og moster Thyras,
havde været lærer, og det er troligt, at det for dem så ud som det tabte
paradis, som måske kunne vindes tilbage hos børnene. I hvert fald var
Knud på vej, havde violin og undervisning, og derfor var det nærliggende, at mor fik violinen med hjem til et af børnene.

Det efterår blev jeg 12 år og var om foråret kommet hjem fra sanatoriet i Frederikshavn, hvor jeg havde været i et halvt år. Om det havde
noget at gøre med, at jeg fik violinen, ved jeg ikke, men måske kan
den tanke have været fremme, at en dreng, som ikke var særlig stærk
og sund, kunne blive noget bedre end landmand. Om det med lærer
har strejfet tanken, kan man kun gisne om. I hvert fald fik hun violinen

63

med hjem – en kostelig gave i et landbohjem med dagligt slid i mark
og stald. Men jeg har nok anerkendt afgørelsen og følt det som en ære,
at de ville betænke mig således.
Men nu var så problemet at få lært at spille, og det havde godt nok
sin vanskelighed. Ingen i vort hjem havde nogen sinde været i nærheden af et sådant klenodie, endsige prøvet at spille på det. Vi prøvede at
stryge på de 4 strenge, men det mindede nu ikke meget om den fine
musik, som læreren i skolen eller musikeren ved det årlige juletræ fik
frem. Det lød nærmest som en kat, sagde far. Der er noget med, at en
violin skal stemmes, hver gang man spiller på den, mente jeg at have
set læreren gøre. Ja, hvordan gør man det? sagde en. Der stod vi så.
Violinen blev forsigtigt pakket ned igen, svøbt ind i sit lyseblå flonel
og kasse.
Jeg mindes ikke meget om violinen de næste 2-3 år, udover, at Knud
spurgte til den, når han kom på besøg et par gange om året. Så fik han
den frem, stemte den og spillede noget så dejligt på den. Prøv lidt, sagde han så og rakte den frem, men ikke ti vilde heste kunne få mig eller
nogen af de andre til at vise vor uformåenhed, og den blev igen sat til
side. Dog – en gang imellem – når jeg var sikker på, at ingen var i huset
eller nærheden, tog jeg den frem og tog nogle strøg, men den stemte
jo ikke, og så blev den lagt væk igen. Mor har vist nok forsigtigt antydet
noget om undervisningstimer. Læreren underviste ikke, men musikeren, der spillede så dejligt til juletræ, gav undervisning, ved jeg, at hun
havde fået oplyst, men derved blev det. Måske har hun luftet tanken
over for far, men der var ikke råd til den slags – for resten havde jeg allerede været dyr nok året før, da jeg skulle på sanatorium. De måneder
forud, først med medicin, og så arbejdet med listen over alle de ting,
der skulle med, har været bekostelig nok. Meget nyt, anstændigvis, og
så alt, hvad mor kunne lave selv. Jeg mener, at også bedstemor blev
aktiveret, for at tøjet kunne se ordentlig ud. Jeg husker ikke listen, men
alt det, der blev samlet og fyldt i kufferten: Lange strikkede strømper,
strikkede uldtrøjer og underbukser, livstykke, træsko, bukser, frakke,
hue, vanter m.m. Vinteren stod for, og kuren var udendørs. Frisk luft
ved kysten. Der er ikke noget at sige til, at der ikke skulle ofres penge
på sådan noget som violinspil. Der var også andre at tage hensyn til,
og mor har nok forhørt sig hos moster Thyra, hvor meget det kostede med Knuds spilleundervisning. – Men hvad tænkte Plougmann, at
hans gave sådan bare var blevet lagt til side? Jeg husker, at mor engang
havde været i Vejgård, og da hun kom hjem, fortalte hun, at bedstefar
havde sagt, at man jo også godt kunne spille efter gehør, d.v.s. uden
at lære noder og den slags. Altså må hun have drøftet problemet med
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sin far og mor. Ja, men hvad så? Violinen stemte jo ikke, og hvordan
gør man det? Jeg prøvede at dreje på skruerne, men det blev værre og
værre, og violinen blev nok engang lagt til side. Men når jeg engang
selv kom til at tjene penge, så…
Tiden gik. Jeg kom ud af skolen, og året efter igen kom jeg ud at
tjene. I Stae. Hos Holmgårds. Det var den første isvinter 1939-40, og
den vinter tjente jeg 150 kr. i alt, men de strakte ikke langt, og det var
en barsk tid, hvor der ikke var tid og kræfter til mere end det daglige.
Om sommeren kom jeg så til Børge Nielsen i Stae, som var mors fætter fra Nørre Tranders. Det var lige så barskt, og det var den sommer,
hvor tyskerne lige havde besat Danmark. Da var der absolut ingen, der
tænkte på violinen.
Men så til november fik jeg plads hos Anton Jensen i Stae, ældre
mennesker, hvor sønnen Laurids var bestyrer på gården. Det var en
større gård, og forkarlen hed Peter, et dejligt menneske, som jeg havde
megen glæde af, så tilværelsen nu blev god igen. Da prøvede mor forsigtigt at lufte tanken, om ikke læreren i Stae kunne give violinundervisning, og jeg lovede at forsøge der. Læreren tøvede lidt, men sagde
så ja, og jeg mødte op med violinen. Læreren så på den og antydede,
at den vist havde ligget længe uden at være i brug. Nå, han brugte så
en del af timen til at få den nogenlunde stemt op, at holde rigtigt på
den og finde de rigtige toner, rene toner, mere rent. ”De må lære at
høre, når det er rent”, sagde han. Han sagde ”De” til mig, hvilket jeg
syntes var mærkeligt; jeg nåede ham jo kun til urkæden, han havde
tværs over maven.
Så mødte jeg op der hver torsdag aften og øvede mig ellers flittigt
hjemme i karlekammeret, selv om det var koldt. Laurids må have hørt
det, for han sagde en dag, at jeg hellere måtte sætte violinen inde i folkestuen, når jeg ikke brugte den, for ellers blev den snart ødelagt ude
i det kolde og fugtige kammer, der lå i gårdens vestre længe sammen
med hestestald og vognhus, men jeg øvede mig derude, selv om det
var koldt. Det var den anden isvinter, og jeg tog vante på den hånd, jeg
holdt buen med. Den anden hånd kunne jeg af gode grunde ikke have
vante på. Selve timerne hos læreren husker jeg ikke meget af. Derimod
må turene derned og hjem have gjort indtryk, for dem husker jeg. På
vejen skulle jeg forbi brødudsalget i Stae, og der stod altid en flok af
byens unge. De kom med udråb og opfordring til at få musik, så jeg
prøvede at liste uopdaget forbi. Allerhelst håbede jeg på dårligt vejr,
for så stod de inde i butikken. Især nærede jeg respekt for forkarlen
på Nørgård, en stor og kraftig fyr, som altid stod der, men han var nu
vist ellers god nok. En aften kom han og besøgte vor forkarl Peter i
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folkestuen. Han fik snart øje på violinkassen i hjørnet og bad om at få
den at se. ”Er det en hel violin? – eller bare en halv?” spurgte han. Det
vidste jeg ikke. Den lignede de violiner, jeg havde set, både lærernes og
spillemandens. Nå, vi fik den frem, og han tog den i nærmere øjesyn.
– ”Ja, det er en halv”, sagde han, ”en hel violin er noget større. Prøv at
spille noget”. Jeg tøvede, men turde heller ikke være afvisende over for
ham. ”Jeg kan vist kun ”sur, sur, sur, lille bi omkring”. Han grinede. ”Så
spil ”sur, sur, sur, lille bi omkring”. Jeg spillede og tog den en ekstra
gang for at gøre det lidt bedre, men da var de to andre i samtale om
noget helt andet, og jeg pakkede violinen sammen igen.

Vinteren gik, og da vi nærmede os forår, sagde læreren en aften efter
spilletimen: ”Nu kan De tage penge med næste gang, og så skal De ikke
komme mere”.
Men nu blev det også forår og sommer, og det var en god tid. Det
var godt nok slid, men det var flinke og forstående folk, ikke mindst
forkarlen Peter. Men da det blev november, rejste han. Jeg blev der,
og skulle nu være forkarl. De fæstede en anden karl, eller snarere en
mand, som andenkarl, for han var betydelig ældre end mig. Han havde
et noget blakket ry. Blandt andet sagde de, han havde lus, men det
mærkede jeg heldigvis ikke noget til, selv om vi delte kammer, men i
en fortrolig stund rådede Laurids mig til at passe godt på mine ting og
altid holde mit skab aflåset. Den første dag kom han og bad om forskud
på lønnen, men det blev afslået.”Man kan ikke se folk længere end til
tænderne”, sagde Anton til mig. Måske var det tiltrængt. Da han klædte
sig af, så jeg de laser, der var hans undertøj. Det havde nok aldrig været
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vasket, måske slet ikke været af ham i årevis. I øvrigt så jeg ham ikke
meget ud over arbejdstiden, for han tog af sted hver aften efter spisetid
og kom ikke hjem før hen på natten. Det var godt nok noget andet,
end da vi havde Peter, men det hele fik en brat afslutning. Jeg havde
døjet med polypper og mandler og fået aftalt at blive opereret, når der
blev tid. Det blev så i februar. Jeg blev indlagt på Kamilianerklinikken i
Ålborg i 8 dage. Da jeg kom tilbage, var roehuset tomt, og vi måtte til
at køre roer ind, selv om det var bidende frost og blæst og sne fra øst.
Det var jo nu den tredje isvinter, og alt var bundfrossent. Det var for
meget for de endnu åbne sår i næse og svælg, og jeg fik gigtfeber med
et længere sygeleje hjemme og måtte derfor sige pladsen op i utide.
Da jeg kom op, skrantede jeg stadig og kom på sygehuset igen, nu på
tuberkuloseafdelingen i Ålborg.
Først hen på sommeren søgte jeg plads igen og kom til Chr. Hansen, hvis gård lå mellem Hvorup og Hvorupgård. Han var en ældre
mand, høj og tiltalende. Han havde været garder og senere forvalter på
Kongstedlund. Han var blevet sent gift og havde nu 3 børn på 6, 4 og
1 år. Han var en rar mand, som jeg kom til at sætte meget pris på, selv
om kravene til arbejdet var store. Men han tog selv sin tørn og fandt
alligevel tid til en god snak ind imellem. Derfor spurgte jeg ham, om
de havde noget imod, at jeg øvede mig på violin, selv om mit værelse
lå i det lille, gamle og stråtækte stuehus. Det måtte jeg gerne. Ja, han
udtrykte endda sin glæde ved endelig at have fået en fast medhjælper
i huset. Det havde længe været svært der på egnen. Tyskernes store
flyveplads lå i nærheden, og de støvsugede nærmest egnen for folk til
udbygningen, og de gav bedre løn. Så jeg tog violinen med derud en
søndag, jeg havde været hjemme.
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Der skulle gøres et nyt forsøg. Mor havde igen spurgt hvordan? Vist
også en bemærkning om at lade Plougmann få violinen tilbage. Jeg følte, det måtte være en gruelig tung gang at tage ud med den og forklare.
Så spurgte jeg Chr. Hansen, om han vidste nogen der på egnen, der
ville give undervisning i violinspil. Han rettede sig op og støttede sig
til skovlen og tænkte sig længe om. ”Du kan jo prøve at spørge gartner
Larsen i Hvorupgård, han spiller vist til bal på kroen.”
Jeg tog derhen og blev godt modtaget og fik nu mange herlige timer
hos de to mennesker Larsen og konen, ja, det fortsatte i al den tid, jeg
var hos Chr. Hansen, både sommer og vinter. Larsen havde købt et
område med gamle lergrave tæt ved teglværket, byggede sig et hus og
anlagde åkandegartneri i de gamle lergrave, skønt der vist ikke var megen afsætning her i krigens tid. Så dyrkede han lidt grønsager mellem
lergravene og kørte på cykel til Ålborg med dem.
Næste torsdag mødte jeg så med violinen. Han undersøgte den,
stemte den rigtigt og spillede lidt. Så sagde han: ”Det er en udmærket
violin, men hvor trænger den dog til at blive spillet op”. Han spillede
lidt igen, og så måtte den stemmes på ny, flere gange, ind imellem
at han spillede. Jeg lyttede betaget. Aldrig havde jeg hørt den violin
klinge, ja nærmest juble som nu, under hans hænder. Hvem der da
blot kunne spille sådan, ja, bare næsten. Så øvede vi sammen en tid,
og så serverede konen kaffe – eller hvad det nu var der i krigens tid,
godt smagte det nu. Så spillede vi igen, og til sidst tog han den igen
og spillede, så jeg blev helt bevæget. Da jeg kom hjem, kunne jeg slet
ikke lade være at tage den frem og prøve igen. Jo, det var rigtigt, der
var kommet mere liv i den, som et levende væsen, der længe har ligget
sløvt hen, men nu igen har fået lyst til liv og glæde over tilværelsen.
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Således forløb hver torsdag aften fra nu af. Tonen skulle være helt,
helt ren. Larsen spillede en tone igen og igen, indtil jeg havde fundet
den helt ren. Alligevel føltes timen ikke lang, ja det blev til meget mere
end en time hver gang. Det så de stort på, og så serverede konen kaffe
hver aften. Så fortalte de om deres spændende ungdom, før de slog
sig ned her. De må have levet et omtumlet liv som gøglere, forstod
jeg, et måske spændende liv, siden de så gerne fortalte om det, så jeg
fik indblik i de folks liv, som jeg ellers kun kendte fra dyrskuepladsen
med de mange trapezer, boder og telte med underlige ting, som jeg
nu forstod var mere eller mindre ægte. For eksempel fortalte han om
et sted, hvor den lokale politimand kunne storme gennem pladsen,
svingende med sin stok og råbe: ”Det lyner, det lyner, vi får uvejr.” – Så
var der nogen, der fik travlt med at lukke deres bod, for så vidste de,
der var fremmed øvrighed undervejs. Senere kunne politimanden gå
gennem pladsen og sige: ”Det er endda et herligt vejr,” og så blev alle
boderne åbnet igen. Larsen fortalte også om en, de frøs ud, for det var
for galt. Manden bagte vafler, men lige før lukketid var der så stor søgning, at hans vand slap op. Han gik da ind bagved og tissede i spanden,
og brugte det til de sidste vafler.
Larsens kone var en lige så god fortæller. Hvad hun lavede i sin ungdom, ved jeg ikke, men hun kunne godt minde om det folkefærd, de
fortalte om, havde sikkert været som en sydlandsk skønhed i sin ungdom, mørk med kulsort hår, som man forestiller sig en sigøjner, men
det ved jeg ikke noget om. Men fortælle kunne hun – også på svensk
eller andet for at gøre det mere levende. F.eks. historien om svenske
Lasse, en sød historie, som der ligger en dybere sandhed i, har jeg
siden forstået. Svenske Lasse var en gammel sømand, som lå og skulle
dø, og så blev der sendt bud efter præsten. Under samtalen spurgte
præsten så, om der var noget i hans liv, som Lasse havde fortrudt. Lasse
tænkte sig længe om. – Jo, han var engang kommet ind på en kro for
at overnatte, men først fik han et godt måltid serveret af værtens tre
smukke døtre. Så fik han et værelse og gik til ro. Men lidt efter kom
den ældste af pigerne ind i nattøj. – ”Lasse früser väl inte?” spurgte hun.
Nej, Lasse frøs ikke. Lidt efter kom den mellemste pige ind til ham.
Hun var endnu mere afklædt, og hun stillede samme spørgsmål: ”Lasse
früser väl inte?” – Nej, Lasse frøs ikke. Men lidt efter kom den yngste
pige ind til ham, fuldstændig bar, og hun spurgte ligeledes: ”Lasse früser väl inte?” Og hvad så, sagde præsten og trak sin stol nærmere. Lasse
svarede: ”Nej, Lasse frøs ikke.” ”Men så er der jo ikke noget at fortryde,” sagde præsten. ”Joh”, sagde gamle Lasse: ”Jäg fortrüder sådan, at
jäg inte frös dengång.”
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Efter kaffen øvede vi igen, og jeg fik et nyt stykke for og gennemgået, og aftenen sluttede ofte med, at Larsen spillede et par numre.
Det var dejlige timer i de år, jeg gik til undervisning der, og en del
fik jeg lært. Jeg mindes engang, jeg havde nok øvet mig godt og længe aftenen i forvejen, for ved míddagsbordet bøjede Chr. Hansen sig
over mod den lille pige, der sad ved siden af ham: ”Hørte du, hvor fint
Arne spillede i aftes. Nu er Arne vel nok blevet god til at spille for os.”
Den lille episode kom jeg til at tænke på engang længe efter, at jeg var
kommet derfra.
Ved afskeden, da jeg rejste fra Chr. Hansen, fik jeg foruden lønnen
en ekstraskilling, og desuden sagde han, at når jeg engang skulle til
at købe landbrug selv, så skulle han nok kautionere for mig. Desuden
lovede han mig en god anbefaling. Den ville han se at få skrevet, så jeg
kunne få den, når jeg kom på besøg. Men foreløbig skulle jeg på højskole. Store Restrup Husmandsskole. Da jeg kom hjem, fortalte jeg far
det om, at Chr. Hansen havde lovet at kautionere, og far sagde da: ”Det
er den største anerkendelse, en karl kan få, lige så meget værd som
lønnen.” Hans ord glædede mig meget. De tre første pladser, jeg havde
haft, var jeg jo efter fars mening kommet for hurtigt og uheldigt fra.
Så kom jeg på Store Restrup Husmandsskole, men den vinter kom
jeg igen på sygehuset og blev opereret for en slimsæk i lysken. Mens
jeg lå der, fik jeg at vide, at Chr. Hansen også var kommet på sygehuset,
med et brækket ben var det vist. Da jeg så kom op at gå, gik jeg over for
at se til ham. Han fortalte da, at han en tid havde ligget sammen med
Plougmann, og jeg forstod, at de to ældre mænd havde haft det hyggeligt sammen. De havde efterhånden fundet ud af, at de havde en fælles
bekendt i mig på grund af violinen. – Da tænkte jeg på episoden ved
middagsbordet året før. Så havde Plougmann sikkert fået samme gode
omtale af min præstation. Jeg tvivlede godt nok lidt på Chr. Hansens
evne til at bedømme den slags, men dette her var da udmærket, meget
bedre, end hvis jeg selv havde måttet vise Plougmann, hvad jeg kunne.
– Under samtalerne mellem de to herrer havde Chr. Hansen også fået
fortalt, at han skulle have skrevet en anbefaling til mig, og åbenbart har
han udtrykt sin manglende evne udi det skriftelige, så da der nu var
en lærer her, så måske? I hvert fald, ved det sygebesøg fortalte han, at
han nu havde fået den anbefaling skrevet til mig, for Plougmann havde
skrevet den for ham. Jeg vedlægger den, ikke blot som et synligt tegn
på denne historie, men også som et minde om Plougmann og en svunden tids lærers håndskrift.
Så fik jeg plads som fodermester på Den røde Gård i Vodskov. Det
var det forår, tyskerne kapitulerede, et uforglemmeligt herligt forår, -
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og så i det herlige miljø i den gamle gård med skoven og bakkerne som
omgivelser. Nu spillede jeg jævnligt, og med kendskab til noder nu,
lærte jeg mange gode musikstykker og derigennem også digt og poesi
og den rigdom, der findes deri. Det gav mig lyst til at tage på Askov og
siden hen på seminariet.
Men jeg har godt nok tit siden tænkt: Hvad om det nu var en anden,
der havde fået den violin?

Anbefalingsskrivelse til Arne Kristensen fra Kristian Hansen. Der
står: Anbefaling. Arne Kristensen har tjent os i Tiden fra 1ste Maj 1942
til 1ste November 1944. Han er et ualmindelig dygtigt og flinkt Menneske, ædruelig og punktligt i alt, hvad der er ham betroet. Han har
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haft Lejlighed til at betjene de forskellige Maskiner og har udmærket
Tag paa at holde dem i Orden. Angaaende Pasning af og Brugen af Heste findes Næppe bedre Karl. Som Menneske sætter vi ham højt; han
sluttede sig nøje til Familien og varetog altid sin Husbondes Interesser.
Det er derfor med Glæde, jeg giver ham dette Vidnesbyrd og haaber,
det maa være ham til Gavn ved eventuel Ansøgning. Mølbækgaard pr
Hvorupgaard. Kristian Hansen.
Note
Alle tegninger er lavet af Arne Kristensen.
Jens Plougmand (i artiklen Plougmann) (1866-1954) var lærer i Nr. Tranders
skole fra 1896 og indtil han gik på pension. Han var gift med Bartholine, f.
Bertelsen (1869-1902), og var onkel til Arne Kristensens mor Astrid Kristensen
(1897-1973) og moster Thyra Larsen (1895-1970). Jens Plougmands kone Bartholine var altså en søster til Astrid og Thyras mor Stine Andersen, f. Bertelsen
(1871-1938), og Bartholine og Stine var ældste døtre af Ane Kathrine Larsen
Vestergaard (1842-1902) og Anders Kjærgaard Bertelsen (1849-1883). Anders
Kjærgaard Bertelsen havde været biskolelærer i Ulfborg i sine unge dage, hvilket i artiklen er nævnt som ”De to søstres bedstefar, mors og moster Thyras,
havde været lærer…”
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Egholm i skudlinjen 1940 – 1945
Af Arne Sloth Kristoffersen

Egholm i skudlinjen
Øen Egholm er nu i skudlinjen i den politiske strid om Den tredje
Limfjordsforbindelses placering. Men under den tyske besættelse af
Danmark 1940 – 1945 var Egholm også i skudlinjen, men på en helt
anden måde. For øens placering mellem to militære lufthavne, Aalborg
Lufthavn eller Fliegerhorst Aalborg West, og Aalborg Vandflyveplads
eller Flugplatz Aalborg See, bragte i allerhøjeste grad øen i skudlinjen.
Det betød, at beboerne måtte leve i fem år med evig frygt, når der var
luftangreb på lufthavnene. Men det blev også år med et fredeligt forhold mellem beboerne og de tyske soldater, der var stationeret på øen.

Fig. 1. Egholm beliggende mellem de to lufthavne.
Allerede om morgenen den 9. april 1940 havde tyskerne erobret Aalborg Lufthavn ved verdenshistoriens første angreb med faldskærmssoldater, da lufthavnen var af afgørende betydning for erobringen af
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Norge. Betydningen understreges af, at indtil den 29. februar 1940 havde tyskerne kun planlagt at besætte det nordligste Jylland.
I løbet af kort tid fik tyskerne udvidet lufthavnen til Nordeuropas
største militære lufthavn fra 1,2 til 20 km2, og på kun 22 dage fik de og
danskerne bygget Europas længste startbane. Den forløb parallelt med
Limfjorden og derfor tæt på Egholm.

Fig. 2. Flymekanikere på vej ud til ramperne.
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Fig. 3 og fig. 4. Øverst: Prikkerne omkring Soholt angiver luftværnskanoner, mens prikken ved kysten til venstre for disse angiver lyskaster. Nederst: Navne- og adressefortegnelse over beboere på Egholm.
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Fig. 5. Afslappede tyske soldater i køjen.
Den 12. april kom de første vandfly til Aalborg, og allerede i august
1940 havde tyskerne etableret en vandflyveplads, der kom til at dække
et meget stort område i Vestbyen i Aalborg, mellem Vestre Fjordvej, på
begge sider af Annebergvej ud til Cementfabrikken Norden og derfra
ud til Limfjorden, Der var lange fortøjningsramper, hvor Egholmfærgen nu har sit leje. Senere blev der opstillet en stor hangar, som blev
hentet i Amsterdam i Holland. Den er nu en del af Garnisonsmuseet.
Tyskerne frygtede med rette engelske angreb, og der blev hurtigt
stillet antiluftskyts og pejlestationer op rundt omkring lufthavnene. På
Egholm blev der opstillet indflyvningslys til lufthavnen, lyskastere, en
pejlevogn, som senere blev erstattet af en stor pejlestation på engen
over for lufthavnen samt tre kanonstillinger. Samtidig fik øen elektricitet i 1941, idet tyskerne lagde en ledning til Egholm fra lufthavnen.
Det betød, at beboerne fik elektrisk lys tidligere end de fleste andre
landdistrikter.
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Fig. 6. Danskere og tyskere losser Postbåden på Statsbroen.
Det første angreb på Aalborg Lufthavn kom allerede natten mellem
den 20. og 21. april, men uden nogen effekt. Den næste nat kom der
nye angreb, hvor englænderne kastede spræng- og brandbomber. Desværre havnede bomberne i Vadum, Aalborg, Lindholm og Hasseris i
stedet for i lufthavnen. Tre danskere blev dræbt og syv såret. Så beboerne på Egholm var ikke i tvivl om, at de befandt sig på et meget uheldigt
sted. Når der var luftalarm, flyttede beboerne sammen eller søgte ned
i spisekældrene, mens de kunne høre granatstykkerne ramme pandepladerne på tagene.

Soldater på Egholm
Straks efter besættelsen kom der cirka 50 tyske soldater til Egholm,
hvor de blev indkvarteret hos beboerne. Som det var tilfældet de fleste steder på landet, opstod der et venskabeligt forhold mellem øens
beboere og de tyske soldater, f.eks. spillede de kort sammen. Egholm-
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boerne var gæstfrie – men det var selvfølgelig med armene på ryggen!
Der florerer mange historier, som da nogle soldater kom ind på gården
Nørkærlund, hvor de bad om at få noget at spise. Men husets madmor,
Kathrine Nielsen, svarede, at hun først skulle have malket. Men soldaterne sagde, at de nok skulle malke, mens hun lavede maden. Soldaterne måtte have været meget sultne, for den ene spiste 12 spejlæg.
Beboerne hjalp tyskerne på mange måder, bl.a. ved at køre for dem
med deres heste, når der skulle flyttes kanoner og andet materiel.

Fig. 7. Restaurant Kronborg med dansebarakken.
Egholm har et areal på 605 hektar, der er fordelt på god landbrugsjord, lidt skov og strandenge. Der var i 1940 19 landbrugsejendomme,
6 større og 13 mindre gårde, alle med fuld besætning, samt en skole og
et enkelt hus, hvor der boede en arbejdsmand. I krigsårene havde Egholm cirka 90 indbyggere, og øen var dengang en selvstændig kommune. Forbindelsen til fastlandet blev varetaget af postbåden, som sejlede
fra Statsbroen på nordsiden af øen til Aalborgs centrum, lige vest for
Limfjordsbroen. Sejlturen varede en halv time, og postbåden fragtede
foruden passagerer stort set alt gods til og fra øen, bl.a. de daglige
mælkejunger til Aalborg Mejeri.
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Fig. 8. Bådebroen ved Kronborg med en tysk soldat med en sæk kul
på trillebør.
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Fig. 9. Obergefreiter Rolf Gebler, til venstre, soldat i Luftwaffe.
Postbåden blev så længe i Aalborg, at Egholmboerne kunne nå at
gå til læge eller foretage indkøb, bl.a. hos købmand Eggert Krogen i
Hjorts Gård i Slotsgade. Egholm hørte dengang under Vor Frue Kirkes
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Landsogn; men 10 gange om året var der gudstjeneste på Egholm i
skolestuen.
Der var mange piger og karle ansat på øens gårde, og der blev spillet
håndbold og fodbold, hvor de tyske soldater også var med. De kom
endda på øens fodboldhold, og da man skulle spille kamp mod Lindholm Boldklub, fik tyskerne besked på, at de ikke måtte sige noget
under kampen, for at deres nationalitet ikke skulle blive røbet.

Den dømte eskadrille
Den 13. august 1940 oplevede beboerne krigens gru på nærmeste
hold. Det var den dag, da 11 engelske Blenheim bombefly angreb Aalborg Lufthavn. Uheldigvis var der dagen før ankommet otte Messerschmitt jagerfly fra Norge til lufthavnen i Rørdal, Flugplatz Ost. Så da
de 11 langsomme bombefly angreb Aalborg i fuldt dagslys, blev de et
let bytte for det tyske antiluftskyts og jagerflyene. Alle 11 Blenheim fly
blev skudt ned. 13 besætningsmedlemmer blev reddet og kom i tysk
fangenskab, mens 20 omkom og blev begravet på Vadum Kirkegård.
Et af de ramte fly, R 2772, nødlandede på Limfjorden nær Egholm.
Uheldigvis ramte flyet nogle store sten i det lave vand, så flyets bund
blev revet op, så det mistede den ene motor. Men de tre sårede flyvere
blev reddet i land af beboerne på Egholm.
De to første, der kom ud til vraget, var den da 11 årige Henry Linnemann Nielsen fra Nørkærlund og hans 14 årige bror Per. Alle på Egholm
så og hørte ildkampen, og de fleste søgte i ly, så godt de nu kunne.
Henry og hans mor samt huset unge pige søgte skjul i køkkenet og
bryggerset. Men Per og gårdens karl ville ikke gå glip af ildkampen, så
da R 2772 var nødlandet, kaldte Per på Henry med ordene: ”Vi skal ned
og se efter, om vi kan redde nogen”. Så på trods af, at moderen skældte
ud, stak Henry af sted sammen med Per over markerne og ned til det
forulykkede fly.
Drengene vadede ud til flyet og fik den første pilot ud, og ved fælles
hjælp fik de ham slæbt op på land. Derefter fór de ud til flyet igen, hvor
de måtte fjerne metaldele, før de fandt den næste pilot. Men nu var
der kommet en række voksne til stede med gårdejer Søren Thorndal i
spidsen, og han medbragte såvel hestevogn som båre. Den tredje pilot
fandt de i halespidsen, og ifølge Henry Linnemann Nielsen smilede
han til redningsmændene, måske af lettelse over, at de ikke var tyskere.
Han var imidlertid hårdt såret, og det var først efter store anstrengelser, at redningsmændene fik ham fri og forsigtigt bragt ind til land.
Det var Bill Margrath. Derefter blev de tre piloter transporteret hen til
Statsbroen.
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Tyskerne kom hurtigt til stede, bl.a. den berømte tyske byggeleder
fra Aalborg Lufthavn, Karl Bruns, der hentede den ene af de sårede i sin
private motorbåd, Mira. En anden såret blev hentet af bl.a. falck- redder Svend Madsen i en Goliat båd. Alle tre besætningsmedlemmer var
sårede og kom på Kamillianer Klinikken på Kastetvej i Aalborg, hvorfra
de senere blev overført til sygehuse i Holsten. Samme aften vadede
mange mennesker ud til vraget for at finde souvenirers, bl.a. Svend
Madsen, der fandt flyets medicintaske, som han beholdt.
Bill Greenwood havde kødsår på benene og en flækket læbe, Donald Blair var blevet skudt i foden; men værst medtaget var Bill Margrath. Han havde fået dobbelt benbrud, knust en skulder og hofte,
samt mistet synet på det ene øje, der hang i en sene ud af øjenhulen.
Under transporten var Bill Margrath dog så klar, at han kunne beundre
en ung ledsagende kvindes flotte ben. ”Så er jeg ikke færdig endnu”,
tænkte han. I Tyskland blev han overført til et sygehus i Neumünster,
hvor han blev opereret, og det lykkedes de tyske læger at få ham lappet
sammen, men han var krigsuduelig.
Efter ophold i fangelejre blev Bill Magrath i 1941 sendt til en fangelejr i Normandiet i Frankrig for at blive udvekslet med en tysk fange i
England. Men udvekslingen blev ikke gennemført, og han fik at vide,
at han skulle tilbage til en fangelejr i Tyskland. I stedet flygtede den
invaliderede mand sammen med en anden pilot, der havde mistet en
arm, fra lejren ned gennem Frankrig. Efter megen dramatik nåede de
til Pyrenæerne, hvor de hver måtte betale en spritsmugler 20.000 franc
for at blive ført over bjergene til Spanien, hvor det lykkedes dem at
komme videre til Gibraltar, hvorfra de kom til England. De to var kun
nummer tre og fire piloter, som det lykkedes at flygte fra en fangelejr
og komme hjem til England. Så i 1941 kunne Bill Margrath genindtræde i aktiv krigstjeneste, men nu som flyverleder. Han blev senere
borgmester i Salisbury og var den sidste overlevende af piloterne. Han
døde 2011.
Bill Greenwood besøgte i 1986 sine redningsmænd, som han takkede for deres indsats. Ved denne lejlighed forærede Svend Madsen
ham flyets medicintaske som et minde fra den dramatiske dag 46 år
tidligere. Bill Greenwood døde i 2008 som den næstsidste af piloterne.
I taknemmelighed over for redningsmændene og den fjord, der reddede hans liv, fik han efter ønske sin aske spredt ud over Limfjorden.
Et andet Blenheim fly, R 3800, styrtede ned i Limfjorden. Sergent
Turner omkom, mens løjtnant Syms og sergent Wright reddede livet
ved at springe ud i faldskærm. Dette drama blev også fulgt af beboerne
på Egholm, og tidligere gårdejer, Svend Jørgensen på Lembgården, så
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som stor dreng, at den ene faldskærm landede i fjorden, lige uden for
deres gård. Men strømmen førte faldskærmen ud i fjorden, så Svend
Jørgensens ældre broder, Frits Jørgensen, vadede resolut ud i vandet,
og fik hold på faldskærmen. Tyskerne kom selvfølgelig straks, og de
hjalp sergent Wright i land på Egholm.
Byggeleder Karl Bruns skrev senere i sin dagbog, at en af de engelske piloter havde sagt, at han skulle giftes dagen efter angrebet på
Aalborg, men at det nu nok blev udsat et par uger! Det kom i stedet til
at blive til mere end fem års fangenskab for de overlevende piloter i en
række lejre i Tyskland. Om den vordende brud ventede så længe på sin
brudgom, står hen i det uvisse.

Søholdt
På Egholm har der siden 1918 været en lille koloni af fritidshuse i nærheden af det nuværende færgeleje. Det begyndte som et bådelaug i
Aalborg Vestby, hvor man begyndte at sejle over til Egholm om søndagen. Man blev så glade for Egholm, at man købte et grundstykke
ud mod fjorden på en hektar af gården Kronborg, hvis bygninger ikke
eksisterer mere.
Der byggede man efterfølgende 12 – 13 små huse og grundlagde
foreningen Søholdt. Transporten over til Egholm foregik dengang i
små åbne både, hvorefter mændene iført søstøvler måtte bære kvinder, børn og mad i land. Hvert medlem indskød 200 kr., bl.a. klubbud H. Larsen, Badehusvej 8. Men ellers var de første medlemmer et
postbud, en havnearbejder, en fyrbøder, en fabriksmester, en arbejder
og flere murere og cigarmagere, og Søholdt blev derved en del af Egholms historie.
Ejeren af Kronborg etablerede en restaurant og byggede en barak,
hvor der var dans om sommeren. Ud for Kronborg ved det nuværende
færgeleje, var der en bådebro, der var reserve for Statsbroen, når den
ikke kunne bruges på grund af is, men i det daglige blev den brugt af
tyskerne, specielt af officererne, der alle boede i Aalborg. Der var ligeledes en 150 meter lang pælebro ved Søholdt.
Begrundelsen for etableringen af Søholdt var ifølge § 1 i formålsparagraffen: ”at skabe et hyggeligt Fristed for dens Medlemmer med
Familie, og for Børnenes vedkommende at få opført forskellige Apparater til Forlystelse, således at de får lyst til at komme bort fra Byens
Støv og ud til Lys og Luft”.
I maj 1942 blev der opstillet to kanonstillinger, fire barakker, maskingeværreder og fem ammunitionsrum på Søholdts areal. Derved blev
der ødelagt en del læbælter og hække, ligesom det siden var umuligt
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for foreningens medlemmer at benytte husene og arealet. Desuden
fjernede Værnemagten pælebroen.
I 1942 blev der derfor indgået en aftale mellem Det tyske Rige,
Luftgaukommando 11 i Hamborg, som Aalborg hørte under, Verwaltungsaussenstelle Dänemark og Foreningen Søholdt repræsenteret
ved smed G. Christensen, Dronning Christines Vej 4, Aalborg, hvorved
tyskerne betalte erstatning på 1040 kr. en gang for alle, og beløbet blev
udbetalt til landbrugskonsulent B. Davidsen, Vejgaard.
Det blev desuden aftalt, at det benyttede areal til sin tid skulle føres
tilbage til den stand, som det var i før benyttelsen. I modsat fald skulle
der ydes fuld erstatning. Aftalen skulle efterfølgende godkendes af Det
tyske Rige og den danske stat ved Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder og betales af tyskerne.
Der skulle imidlertid gå mere end to år og efter en række skrivelser fra Aalborg Stiftsamt på statens vegne, før den endelige afgørelse
om erstatningens størrelse kom den 11. december 1947. Afgørelsen
blev truffet af Udvalget for Indkvarteringserstatning og var stilet til
skrædder A. Buus, Schleppegrellsgade 27,2. Erstatningen omfattede
pælebro, pigtrådshegn, læhegn, sløjfning af dækningsgrave og maskingeværreder og blev fastsat til 2.055 kr. Efter forskellige fradrag blev
beløbet formindsket til 1.463.40 kr., men foreningen havde dog på tro
og love fået 1.000 kr. i forskud. Så restbeløbet blev på 463,40 kr., som
ville blive udbetalt på politimesterkontoret i Nørresundby.

Krigens gang
Nogle af soldaterne blev på Egholm i mange år og blev som sønner
på de gårde, hvor de boede. Mange år efter besættelsestiden kom tidligere soldater på årlige besøg hos deres gamle værtsfamilier. En af
dem var Obergefreiter (overkonstabel) i Luftwaffe, Rolf Gebler eller
Store Rolf, som han blev kaldt. Mod krigens slutning var han indlagt
på Kamillianer Klinikken, hvorefter han skulle sendes til fronten. Han
deserterede og overlevede. Efter krigen kom han flere gange på besøg
på Egholm, og han kom altid i den nyeste Mercedes model. Egholmboerne husker, at hans hustru havde et stort, opsat hår.
En anden trofast soldat var Franz, der havde rang af Gefreiter (korporal). Den 18årige Franz kom til Egholm ved besættelsens begyndelse
og blev på øen i 4½ år. Det første halve år boede han på Lembgården
hos Ellen og Peder Chr. Jørgensen, hvor han lærte at tale dansk. Sønnen på gården, Svend Jørgensen, husker tydeligt, at Franz gerne ville
spille håndbold og fodbold og meget gerne spiste rå æg. Senere blev
Franz flyttet til den nærliggende pejlestation, hvor han var de næste
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fire år. Men i efteråret 1944 kom han grædende ind til Ellen Jørgensen.
Han havde lavet en forkert pejling, så et vandfly havde ramt et vandtårn
og var forulykket, så alle besætningsmedlemmerne var blevet dræbt.
Der havde været tåge, og han havde derved overtrådt forbuddet mod
at pejle i tåge, ligesom der skulle have været en officer til stede ved
pejlingen, hvad der ikke var. Nu var han bange og frygtede, at han blev
sendt til Østfronten. Det blev han, og han blev såret to gange, men
overlevede krigen. Efter krigen blev han varietesanger, da han var dygtig til at synge, og i mange år skrev han regelmæssigt breve til familien
på Lembgården.

Fig. 10. Gefreiter Franz, Luftwaffe.
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I de sidste år af besættelsestiden steg antallet af engelske angreb på
lufthavnene, så tyskerne sendte små rekognosceringsfly i luften for at
holde øje med englænderne. En forårsdag var Henry Linnemann Nielsen (f. 1929) og hans ældre brødre, Niels og Per, i gang med at kalke
laden på Nørkærlund, da et sådant rekognosceringsfly blev angrebet
af engelske fly. De tre drenge kom virkelig i skudlinjen, da flere projektiler ramte ladens vægge mellem drengene. Så det var en lykke, at
de ikke blev ramt. Senere blev et rekognosceringsfly ramt og landede
100 meter fra gården.

Fig. 11. Pejlestationen.
På Nørkærlunds jord var der mod krigens slutning opstillet en mægtig lyskaster, der blev drevet af en stor generator, der stod ved siden
af. Begge dele var på hjul, da de ofte skulle skifte plads. En dag kom
der en ophidset tysk soldat bevæbnet med en maskinpistol ind på gården for at få gårdens folk til at flytte generatoren ned på Statsbroen.
Karlene var i marken med hestespandene, men den unge Henry var
hjemme. Så tyskeren tvang Henry til at spænde de to eneste heste, der
var hjemme, et gammelt øg og en ung plag, for generatoren, som det
derefter med meget besvær lykkedes Henry at få kørt ned til Statsbroen. Det var den eneste gang, at han oplevede en ophidset tysk soldat i
løbet af de fem besættelsesår.
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Fig. 12. Lembgården, som Franz blev stærkt knyttet til.

Fig. 13. Tyske soldater på deres båd ved Egholm, med udsigt mod Aalborg.
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Beboerne på Egholm slap nådigt gennem krigen og det samme gjorde hovedparten af de tyske soldater, hvoraf de fleste var så heldige at
blive på Egholm i mange år. De slap derved for den blodige krigstjeneste på Østfronten. På en måde havde beboerne på Egholm og de
tyske soldater et skæbnefællesskab, hvor det drejede sig om at komme
uskadte gennem krigen, trods Egholms placering midt i skudlinjen.
Litteratur og kilder, fotos og affotograferinger
Ole Rønnest: ”Den dømte eskadrille, 2006” og supplerende oplysninger 2015.
Bendt Carl Jørgensen: En Egholmdrengs Erindringer, 2010.
Henry Linnemann Nielsen: Interviews 2015.
Svend Jørgensen: Interviews 2014 og 2015.
Medlemmer af Arkivgruppen på Egholm: Interviews 2014 og 2015.
Birthe Buus og Jørgen Hedegaard for Søholdt: Dokumenter og interviews
2014 og 2015.
Søren Flensted og Claus Madsen: Billedmappe med tyske soldater på Egholm,
2015.
Jørn Junker: Billede af tyske Messerschmittpiloter.
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Jørn Utzons arkiv i Aalborg
Af Flemming Nielsen
Den verdensberømte danske arkitekt Jørn Utzon, som har tegnet det
ikoniske operahus i Sydney, havde en stærk tilknytning til Aalborg. Han
er døbt, vokset op og har haft sin skolegang i Aalborg i perioden fra
1918 til 1937. Tilknytningen skyldtes, at Jørn Utzons far, Aage Utzon
i 1918 blev ansat som leder af reparationsafdelingen på P. Ph. Stuhrs
Værft, det senere Aalborg Værft. Aage Utzon arbejdede på værftet frem
til 1936, da han og familien flyttede til Helsingør, hvor han på det derværende værft varetog samme funktion, som i Aalborg. Jørn Utzon gik
på det tidspunkt i 3 g på Aalborg Katedralskole, og han blev i byen for
at gøre sin gymnasieuddannelse færdig. Derefter flyttede også han,
da han efter skolegangen blev optaget på arkitektskolen på Det kgl.
Danske Kunstakademi.

Fig. 1. Jørn Utzon til venstre sammen med Ove Arup fra det store
London-baserede ingeniørfirma, som Utzon samarbejdede med om
den komplicerede konstruktionsproces med Sidney Opera House. Fotograf ukendt. Foto i Utzon Arkivet.
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Jørn Utzon har siden givet udtryk for, at meget af hans inspiration som arkitekt kom fra de mange timer, han havde tilbragt på faderens arbejdsplads, hvor han kunne se, hvad dygtige håndværkere og
arbejdere kunne forme af stål, når de i en vel tilrettelagt arbejdsgang
byggede skibe. Inspiration hentede han også ved at sejle på fjorden i
både, som faderen havde konstrueret til søspejderne, og i den natur,
som familien også færdedes i med stor entusiasme. For Utzon stod
årene i Aalborg som en god tid. Han har udtrykt det således: ”Det var
18 dejlige år”.
I 2008 kunne Utzon Center indvies ved havnefronten foran Aalborghus Slot. Det er Jørn Utzons sidste værk, som han nåede at opleve
inden sin død samme år. Utzon Center fungerer som udstillingshus
og som inspirationsværksted for arkitektur og design, især med Jørn
Utzons egen arkitektur som grundlag, men også med andre arkitekters
værker, og der er tæt forbindelse til Aalborg Universitets arkitekturuddannelse. I dag drives Utzon Center af KUNSTEN i Aalborg, og der
er tilknyttet en cafe og restaurant, ligesom der er forelæsningslokaler,
værksteder og kontorer ud over udstillingsområderne.

Fig. 2. Model i stor skala af tagkonstruktionerne i Operahuset i Sydney. Jørn Utzon arbejdede i meget høj grad med konkrete modeller i
sine projekter. Fotograf ukendt. Foto i Utzon Arkivet.
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I 2012 erhvervede Aalborg Universitet med Aalborg Universitetsbibliotek som aktør en stor del af Jørn Utzons efterladte arkiv. Siden er
samlingen suppleret med et mindre tilkøb, således at en stor del af
Utzons virke som arkitekt kan dokumenteres og bruges som grundlag
for forskning og inspiration. Samlingen, som naturligt nok fortrinsvis
består af tegningsmateriale fra arkitektvirksomheden, opbevares og
håndteres af Aalborg Stadsarkiv, som er købt til dette arbejde af universitetsbiblioteket.

Fig. 3. Fotografi af en grafisk fremstilling af, hvordan Jørn Utzon forestillede sig, Operahuset i Sydney skulle komme til at tage sig ud fra
vandsiden, når man sejlede omkring det. Fotografi i Utzon Arkivet.
En stor del af tegningerne er digitaliserede og kan studeres på Aalborg Universitetsbiblioteks hjemmeside. Digitaliseringer er foretaget
i samarbejde med Arkitektens Forlag. Men digitalisering af så store
mængder materiale, som der her er tale om, er både dyr og besværlig,
så det har endnu ikke kunnet lade sig gøre at foretage en komplet di-
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gitalisering. Det ville ellers være en stor gevinst, da materialet naturligt
nok har interesse for et verdensomspændende felt af arkitekter og arkitekturhistorikere, som via digital adgang kan sidde hvor som helst og
forske i de forskellige værker fra Utzons hånd. Det, der er digitaliseret,
omfatter dog meget væsentlige dele af Utzons hovedværker, nemlig
Sydney Opera House, Kuwait National Assembly og Bagsværd Kirke.
Det betyder en stor lettelse for mange, der arbejder med Utzons arkitektur på den ene eller den anden måde.
Som nævnt har Aalborg Universitetsbibliotek deponeret Utzon Arkivet til opbevaring i Aalborg Stadsarkivs magasin. Det skyldes, at det
enestående værdfulde materiale kan opbevares der under de bedst
mulige klimatiske betingelser og i sikrede omgivelser, så der er så lille
risiko for nedbrydning eller anden skade på materialet, som muligt.
Materialet håndteres af Stadsarkivets personale, registreres af Stadsarkivets personale og stilles til rådighed gennem Stadsarkivet. Arkivet
ejes imidlertid som nævnt af Universitetsbiblioteket, og det er derfor
også gennem dette, henvendelser om brug af materialet og især tilladelser til publicering med mere skal ske.
Tegningsmaterialet vil i færdigpakket stand omfatte omkring 1000
tegningsruller. I hver rulle er der et varierende antal tegninger, men
alt i alt er der nok 50.000 tegninger. En fjerdedel af disse tegninger
vedrører operahuset i Sydney, men da størsteparten af dem er digitaliseret, er det begrænset, hvor mange ekspeditioner, der er i dem.
I andre sammenhænge, som hvis man f.eks. vil studere nogle af de
ikke-realiserede byggeprojekter, hvor tegningerne i knap så høj grad
er skannede, kan der være brug for at studere de originale tegninger.
Når det er tilfældet, kan man komme til det efter aftale med Aalborg
Stadsarkiv. I hovedparten af tilfældene vil tegningerne skulle studeres
under overvågning i den studiefacilitet, der er tilknyttet Stadsarkivets
magasin i Vestbjerg, så det er desværre forbundet med lidt besvær og
med ret begrænset tidsmæssig mulighed for at arbejde med det, da der
ikke er ubegrænsede personaleressourcer til formålet. Som hovedregel skal aftaler træffes med denne artikels forfatter.
Ud over operahuset i Sydney omfatter samlingen både realiserede
og ikke-realiserede projekter. I alfabetisk rækkefølge drejer det sig
om: Amsterdam Town Hall, Bagsværd Kirke, Bayview Utzon House,
Berkeley University Art Museum, Beyrut Sketches, Bøgeblad Stol, Can
Lis Mallorca, Christiansholm (typehus), Christiansholm Gårdhuse
Skovshoved, Clower Leaf Hotel Hawaii, Espansiva, Fredensborg Husene, Fredensborg Terrasserne, Fritz Hansen TV stol og andre møbler, Gårdhuse, skånske hustyper, Hammershus, udtillingsinstallation,
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Hanalei Bay, Kauai Hawaii, Haleiwa Surf Apmts. Hawaii, Hasselbakken
Rækkehuse, Hellebækgård, Herning Eksportskole, Hjerteforeningens
Sundhedshøjskole, Jeddah Stadium, Johannes Jensen hus, Herning,
Jorn Museum, Silkeborg, Kamaaina Aptms. Hawaii, Kingo Husene, Det
Kongelige Teater, Kuwait Parlament (National Assembly), København
Kulturcenter, Madrid Opera House, Mona Vale Shopping Centre, Sydney, Møbler, 45 grader New Angle (møbler), Nordskovgård Klyngehuse, Odense Universitet, O-tube Garden Furniture, Paustian Møbelhus,
Hawaii privat hus, Per Abben, Rigsdagshus Stockholm, San Francisco
Shopping Centre, Silkeborg Museum, SISU Furniture, Sophienholm
Klyngehuse Hellebæk, Svømmehal Peblingesøen, Tritail Sejlbåd, Udstilling i Gladsaxe Teater 1967, UTSEP, UTOK, Wolfsburg Teater, Zodiac,
Zürich Schauspielhaus, Inspiration.
Tegningerne er henlagt i denne orden, men der er naturligvis et
stærkt varierende antal tegninger, alt efter om der er tale om skitser,
udførte projekter, konkurrenceprojekter eller blot forslag.
Svarende til tegningerne findes der i alt 73 standard arkivæsker med
forskelligt arkivmateriale. De 43 vedrører byggesager for projekterne
med indhold af meget varierende karakter, men i en del tilfælde er der
oplysninger, som vil være helt nødvendige for en ordentlig forståelse af
Utzons intentioner og arbejdsmetoder. Der har allerede de sidste to år
været en hel del internationale besøgende for at kigge i netop denne
del af arkivet.
De sidste 30 arkivæsker indeholder private breve og regnskaber og
meget andet forskelligt fra Utzons arbejdsliv. Der er en hel del korrespondance omkring diverse byggeprojekter og en del materiale om
Utzons afsked med Sydney Opera House projektet, der jo som bekendt skete i utide og under en del spektakel, da de lokale myndigheder i New South Wales efter et magtskifte ikke længere ønskede Utzon
som leder af byggeprojektets færdiggørelse. Til stor skade for kvaliteten i operahuset i øvrigt, og til stor skade for eftertiden, som gik glip af
et fantastisk akustisk koncertrum og et interiør, som i helt usædvanlig
grad var tænkt sammen med husets helhed. En del af udsmykningen
var tænkt udført af den kendte arkitekt og kunstner Le Corbusier, som
Utzon samarbejdede med om den del af projektet.
Der findes en registratur over de ovennævnte arkivalier, som er under færdiggørelse, og som alle vil kunne bruge og se i begyndelsen af
2016. Den er udarbejdet på dansk, men skal af hensyn til den store
internationale interesse, der er for samlingen, oversættes til engelsk.
Det er ikke gjort endnu, men også den vil vi forsøge at offentliggøre i
løbet af foråret 2016.
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Fig. 4. Jørn Utzons arbejde med modeller omfattede også konstruktive enkeltelementer. En del af disse modeller findes i Utzon Arkivet,
men dog ikke denne, som Utzon viser frem. Fotograf ukendt. Foto i
Utzon Arkivet.
I samlingen er der desuden en del billeder (fotografier) fra Utzons
liv, hvoraf en del er hans optagelser fra studierejser fra 1940erne og
1950erne i USA, Mexico, Marokko og Kina.
Der er også en del smalfilm. Det drejer sig om film fra Australien,
Kina, USA, Kuwait, Indien, Japan, Nepal, Hawaii, Hongkong og Hellebæk. Disse film er blevet digitaliseret, og de vil blive gjort tilgængelige via internettet, men det er ikke afklaret helt i hvilket omfang og
hvordan i skrivende stund. De er primært fra Utzons inspirationsrejser
rundt omkring, og de er kulturhistorisk overordentlig interessante, ud
over, at de jo viser, hvad det var for byggetraditioner og steder, Jørn
Utzon interesserede sig for.
Til alt dette, som man kunne kalde traditionelt materiale fra en arkitektvirksomhed, kommer en stor mængde møbler og modeller. Der er
for møblernes vedkommende tale om både færdigproducerede møbler og prototyper. Jørn Utzon havde samarbejde med Fritz Hansen
Møbler om at producere møbler efter hans ideer, både til de byggerier,
han stod for, og som enkelte møbler til detailsalg. Utzon tegnede også
lamper, som er kommet i produktion. Han interesserede sig også, som
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sin far, voldsomt for sejlads, og han arbejdede med at konstruere en
sejlbåd, der kunne kombinere en enkeltskrogsbåds stabilitet med en
katamarans eller trimarans sejlegenskaber. Han kaldte modellen for
Tritail, og den findes i flere udgaver som arbejdsmodel.

Fig. 5. Mange af de billeder, Jørn Utzon tog på sin rejse til Kina i 1959,
viser kinesisk hverdag i en tid, hvor denne hverdag var meget anderledes, end nutidens moderne Kina. De er derfor også kulturhistorisk
interessante, ikke kun af arkitekturhistorisk interesse. Fotograf Jørn
Utzon. Foto i Utzon arkivet.
Modellerne består ellers i stort omfang af detailstudier af former, der
har været til inspiration for byggerierne. Der er også modeller af bygningsdetaljer som f.eks. de ribber, som udgør de bærende elementer i
tagkonstruktionen på Sydney Opera House, og der er også modeller,
der viser, hvordan tagfladerne kan ses som udsnit af en kugle, alt sammen noget, der kan øge forståelsen af byggeriet og hvordan Utzon er
kommet frem til sine designs.
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Samlingen er ikke helt komplet, idet det ikke har været økonomisk
muligt at overtage hele det materiale, som Utzons efterladte familie
har rådet over. Men der er tale om en meget væsentlig del, som vil
være helt uundværlig i fortsatte studier af Utzons banebrydende arkitektur. Som tidligere omtalt, så har materialet jo ikke kun interesse
her i Danmark. Der er tale om en internationalt værdifuld samling,
som både Utzon Center og Aalborg Universitetsbibliotek arbejder på
at kunne formidle via digitale medier, således at det bliver tilgængeligt
for så mange som muligt. Det koster mange penge at skulle foretage
skanning af de resterende dele af samlingen, og det arbejdes der naturligvis på, men der er ikke nogen afklaring på vej her og nu. Det skal
imidlertid gøres, så den fine samling kan blive til så stor glæde som
muligt for så mange som muligt.
Men indtil det er sket, kan man se materialet efter aftale med Aalborg
Stadsarkiv. Der er også hele tiden skiftende udstillinger i Utzon Center,
hvor både kopier, møbler, modeller og i enkelte tilfælde originaltegninger indgår i de skiftende udstillinger, som centret producerer. Der
er for en del forskere meget værdifuldt forbundet med at studere det
originale materiale, så efter publicering af fortegnelser over det, må vi
nok regne med, at der kommer endnu flere internationale besøgende
til Aalborg for at kigge på Jørn Utzons enestående efterladte arv.

Fig. 6.: Fotografi over tage i Kina, formodentlig i Beijing, som Jørn
Utzon besøgte i 1959. Fotograf Jørn Utzon. Foto i Utzon Arkivet.
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Litteratur om
Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 2014-2015
Litteraturlisten dækker perioden november 2014 – september 2015,
det er ikke en fuldstændig bibliografi, men en inspirationsliste. Hovedvægten er lagt på lokalhistorie, erindringer og romaner. Endvidere
er medtaget lokalhistoriske årsskrifter og tidsskrifter, der stadig udkommer.
En detaljeret registrering af litteratur om Region Nordjylland findes
i Nordjyllandsbasen – en database, der indeholder bøger, tidsskrifter
og artikler om region Nordjylland. Det er her, man finder alle artiklerne fra de lokalhistoriske årbøger og tidsskrifter registreret. Herunder
selvfølgelig også alle artikler fra samtlige årgange af ”Fra Himmerland
og Kjær Herred”.
Nordjyllandsbasen findes på Aalborg Bibliotekernes hjemmeside
www.aalborgbibliotekerne.dk. Alle data fra Nordjyllandsbasen kan
også søges i den landsdækkende biblioteksbase www.bibliotek.dk.
Region Nordjylland er den geografiske grænse for de publikationer,
vi anskaffer til Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling. Vi søger at skabe
en komplet samling og vil derfor meget gerne have besked, hvis vi
skulle have overset nogle udgivelser.
Lokalhistorie og slægtsforskning tiltrækker mange og for at lette adgangen for brugerne har Aalborg Bibliotekerne og Aalborg Stadsarkiv
haft fælles betjeningsfunktion siden 2009. Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling er derfor at finde på HistorieAalborg, Arkivstræde 1. Mail:
historieaalborg@aalborg.dk
På HistorieAalborg finder man: Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling, Det danske Udvandrerarkiv, Slægtsforskning,
Borgerservice (pensions- og eksamenspapirer, folkeregister oplysninger), undervisning, studiekredse, workshops, projektvejledning i lokalhistoriske emner på alle niveauer fra børnehave til universitet til
voksenundervisning, foredrag, workshops, film, temadage mm.
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NORDJYLLAND
Barn af Himmerland. - Lions Clubber i Himmerland
Bind 18 / redaktører: Knud Trier m.fl. - 2014. - 272 sider. Indhold: Lisbeth Johansen: Et barn af Himmerland. Marius Stubberup: Min barndom. Leo Bech: Hornum-Beatles - en krønike fra de glade 60’ere. Thure
Barsøe-Carnfeldt: Omvej til Himmerland. Uffe Bro: Levnedsberetning.
Lars Thuesen: Barn af Stenildhøjgård. Lynge Jacobsen: Et liv i fodboldens verden. H.C. Maarup: Vil du være borgmester?. Paul Chr. Arnbak:
Adoptivbarn af Himmerland. Grethe Thougaard Nielsen: En Roumpige
fortæller. Kirsten Baad: Krokone i Skørping. Karen-Sophie Espersen
O.: ”Byernes by” Svenstrup. Aage Astrup: 25 år som amatørarkæolog i
Himmerland. Erik Ugilt Hansen: Et liv i og udenfor Himmerland. Hans
Andersen: Gedsted - min plet i Himmerland. Benny Nedergaard: En
fortælling, Karsten Simensen: Barmer nummer 3

Færch, Ole (f. 1946)
Himmerlands bomærker / forfatter: Ole Færch. - Viborg: Slægten: i
samarbejde med Heraldisk Selskab, 2015. - 160 sider: ill.
Se, en hyldest til naturen i Nordjylland / ide: Preben Johansen; redaktør: Preben Johansen; fotograf: Søren Larsen. - 1. udgave. - Blokhus :
pjohansen.dk ; Nørresundby: sorenlarsen.net, 2015. - Ca. 320 sider ;
31 cm. Fotografisk billedværk med billeder fra Nordjyllands natur og
kulturmiljøer. Med enkelte madopskrifter

Mariagerfjord
Gammelt nyt : lokalhistorie fra Sydøsthimmerland. Museumsforeningen for Hadsund og Omegn : Lokalhistorisk Forening for Als og Omegn : Lokalhistoririsk Forening for Veddum og Omegn : Lokalhistorisk
Forening for Skelund og Omegn: Lokalhistorisk Forening for Øster
Hurup og Omegn, (Udkommet siden 1987)

Hadsund bogen
2010-. - Legimus, 2010Tro, håb - & Hobro : imod alle odds : Hobromodellen / forfattere: Anders Korsager, Claus Jensen ; redaktør: Alex Vejby Nielsen. - Hovedland, 2014. - 224 sider : ill. Om ”Hobromodellen”: udviklingen af den
lille fodboldklub Hobro IK, som primært består af spillere, der ved
siden af fodbolden passer job og uddannelse som fx landmænd, bank-
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mænd og studerende - om den uventede vej mod en plads blandt de
bedste danske fodboldklubber i Superligaen
Årsskrift / \Hobro Museumsforening\. - Hobro Museumsforening, (Udkommet siden 1988)

REBILD
Bråten, Jens
Røverne fra Rold : historier om røverhøvdingene Bittefanden og Lorentz Meyer / forfatter: Jens Bråten ; tegner: Helge V. Qvistorff. - Aars :
Jens Bråten, 2014. - 103 sider : ill. Historier og anekdoter om de to røverhøvdinge der huserede i egnen omkring Aalborg og Rold i 1800-tallet. Med beskrivelser af deres forbrydelser samt retssag og straf. Med
litteraturhenvisninger
Egnsminder fra Skørping Kommune / udgivet af Lokalhistorisk Arkiv
for Skørping Kommune. – (Udkommet siden 1992)
Folk fortæller : årsskrift \Nørager\. - Boldrup Museumsforening, (Udkommet siden 1978)
Hanen : nye tidender om gamle emner. - Støvring Kommunes Lokalhistoriske Forening, (Udkommet siden 1973)

Havbæk Madsen, Ansgar
Træk af Nøragergaards historie / forfatter: Ansgar Havbæk Madsen. Lokalhistorisk Arkiv for Nørager og Omegn, 2014. - 120 sider : ill.

Mejlby, Bent
Rørbæk sogns historie / forfatter: Bent Mejlby. Rørbæk Lokalhistoriske
Forening, 2014. - 43 sider : ill.
Terndrup Sygehus - fra start til slut / forfattere: Aage Astrup, Hans Bjørn
; ide: Aage Astrup, Hans Bjørn ; redaktør: Hans Bjørn ; Skørping Kommune, 2014. - 121 sider : ill.

VESTHIMMERLAND
Årbog / \Vesthimmerlands Museum\. - 1. årgang (2009)-. - Aars : Vesthimmerlands Museum : Vesthimmerlands Museumsforening, 2009-
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AABYBRO
Bavnen : meddelelser fra Lokalhistorisk Forening for Aaby Sogn (Udkommet siden 1988)

AALBORG
Bak, Anders
Break the limits! : hip hop i Aalborg i 1980’erne / forfatter: Anders Bak
- Kbh. : Break The Limits, 2015. - 240 sider : ill. Om hiphoppens indtog
i Aalborg i 80’erne. Indeholder interviews der beskriver hvordan det
var at være hiphopper langt fra København
Bjerg-posten : medlemsblad. - Lokalhistorisk Forening i Frejlev, Nørholm, Sønderholm Sogne, (Udkommet siden 1977)
Det år ”jomfruen” med følge forlod byen / redaktører: Hanna Mortensen, Lis Sennenvald, Vestbyens Erindringsværksted Bogudvalget. Aalborg 2015. - 187 sider : ill. Om De Danske Spritfabrikker i Aalborg
Egnsmindesamlingen for Sulsted og Ajstrup Sogne : Årsskrift. - Sulsted
: Foreningen Egnsmindesamlingen, (Udkommet siden 1993)
Fest og farver gennem 25 år : Aalborg Vinterrevy 25 års jubilæum 19902014. - Aalborg : Aalborg Kongres & Kultur Center, 2014. - 53 sider : ill.
Fra Petersborghjemmet til Riishøjcentret : 1918-2015 / redaktører: Ivan
Kruuse Frederiksen, Jørn Nielsen. Vejgaard Lokalhistoriske Forening,
2015. - 19 blade : ill

Frederiksen, Lars
Bidrag til Nørholm Sogns Historie / forfatter: Lars Frederiksen. - Nørholm og Omegns Borgerforening og Lokalhistorisk Forening i Frejlev,
Nørholm og Sønderholm Sogne, 2014. - 223 sider : ill. Skrevet i 1960.
Tillæg med kort og billeder fra 2014 Indhold: Den forhistoriske tid :
Oldtiden ; Bronzealderen ; Middelalderen ; Stednavne i Nørholm Sogn
; Nørholm Kirke ; Birketing og Herredsting ; Fiskeriet ved Klitgaard
; Kronen sælger ejendomme i Nørholm ; Nørholm under 3 konger
- 1600- 1700 ; Sognets Skolevæsen ; Præster i Nørholm (1536-1746)
; Præster i Nørholm siden 1746 ; Tiden til 1792 ; Fællesskabet ophæves 1813 ; Fattigvæsenet ; Jul og Nytår omkring 1890 ; Bondelivet i
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1890’erne ; Ejerne af Bøndergodset i Nørholm Sogn (St. Restrup) ;
Erhard Holger Buchholtz ; Lars Frederiksen ; Efterskrifter ; Tillæg med
kort og billeder
Gistrup - en parcelhusby bliver til / forfattere: Richard Decker m.fl. Gistrup : Lokalhistorisk Forening for Gistrup, Nøvling og Visse, 2014.
- 151 sider : ill. Fortæller i ord og billeder hvordan Gistrup udviklede
sig til at blive en af de største oplandsbyer omkring Aalborg. Med litteraturhenvisninger og links
Gæve Gjølboere & taknemmelige tilflyttere / forfattere: Ib Th. Pedersen, Kaj Christensen. 2014. - 265 sider : ill.

Hedegaard Thomsen, Mogens
Historien bag Østeraahus i 5 små fortællinger / forfatter: Mogens Hedegaard Thomsen. - Aalborg Miniby, 2014. - 26 sider : ill

Jelstrup, Finn
Gug vandhistorie : hvordan borgerne i Gug har fået deres drikkevand
igennem tiderne / forfatter: Finn Jelstrup. - 1. udgave. - 24 sider : ill. Udgivet til generalforsamlingen i Granly Vandværk a.m.b.a. 28. april 2015.
Indhold: Privat fælles vandforsyning i Gug ; Gug Vandværk ; Ulshøj
Vandværk ; Parcelforeningen Granly, Granly Vandværk ; I/S Gug Vandforsyning ; Parcelforeningen Ernasminde ; Diverse fælles udfordringer
(Sammenlægningsplaner ; Vandmålere ; Målerapporter ; Sprængninger, utætheder, driftsstabilitet og vandtryk ; Møderne). Med litteraturhenvisninger
Lundby Bakker : Laurits Holst og Karen Sørensens erindringer samt
gamle fæstebreve vedr. Lundbygaard / forfattere: Mogens Groes, Laurits Holst ; interviewede: Karen Sørensen ; interviewer: Dorthe Bach
Andersen ; tilrettelægger: Anker Lundegaard.: Nøvling Sogns Lokalhistoriske Forening, 2014. - 115 sider : ill. Indhold: En beretning af Laurits Holst, der en periode boede i Fiskerhuset sammen med sin stedmor ; Poul og Karen Sørensen, der også har boet i Fiskerhuset, men
senere end Laurits ; Fæstebreve fra Lundbygaard - knyttet til beboere
i krattet og på heden.
Mindet rundt : Nibe Roklubs historie 1939-2014 / redaktører: Birthe
L. Hjort, Leif Beltoft, Jacob W. Søndergaard. - Nibe Roklub, 2014. - 173
sider : ill.
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Pedersen, Hanne
Aalborg Katedralskole : samlingen af gipsafstøbninger / forfatter: Hanne Pedersen ; ide: Henrik Juhl Andersen ; fotograf: Lars Horn. - 1. udgave. - Aalborg : Aalborg Katedralskole, 2015. - 71 sider : ill.
Indhold: Aalborg Katedralskole - gipssamlingen - samlingens historie
; Interessen for antikken ; Gipssamlingen af antikke skulpturer i undervisning ; Afstøbningssamlingernes renæssance ; Antikreceptionen :
Fra ler til gips. Om gipsafstøbninger ; Ægypisk kunst. Inv. 30. Ægyptisk
høvding. 400 f. Kr. ca. ; De græske guder - de romerske guder ; Græsk
arkaisk kunst ; Græsk klassisk kunsk ; Hellenistisk kunst ; Romerriget romerske portrætter ; Bertel Thorvaldsen 19.november 1770-24.marts
1844 ; Samlingerne af Thorvaldsen-afstøbninger ; Alexanderfrisen inv.
19 ; Thorvaldsens beskrivelse af Alexanderfrisen ; Alexanderfrisen - billeder og tekst efter J.M. Thiele : Kristi indtog i Jerusalem 1839-40. Inv.
K27 ; J.M. Thieles beskrivelse ; Andre arbejder af Bertel Torvaldsen ;
Hermann Ernst Freund 15.oktober 1786-30.juni 1840 ; Relieffer til monumenter ; Andre ting i samlingen. Med litteraturhenvisninger og links

Retbøll, Flemming
Aalborg Zoo i 80 år : fra menageri til formidling og forskning / forfatter:
Flemming Retbøll. - 1. udgave. - Dronninglund : Nordpress : Aalborg :
Aalborg Zoo, 2015. - 116 sider : ill. Overblik over Aalborg Zoos historie
med minder og anekdoter fra havens liv, fortalt af mennesker med
tilknytning til den.
Sundsholmeren. Udgivet af Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening. Udkommet siden 1983)

Wendelboe, Poul
Papegøjegildet af 20. maj 1431 : uddrag af 550 års gildeliv / forfatter:
Poul Wendelboe. 2015. - 70, 7 sider : ill.

Wested, Anders
Den store svinestreg : demokrati på afveje : historien om 3. Limfjordforbindelse ; Det store pengespild : mange mia. skattekroners mistes :
historien om 3. Limfjordsforbindelse / forfatter: Anders Wested. : eget
forlag, 2014. - 66, 22 sider : ill.
Aalborg billeder 1843-1885 : byen set gennem de første fotografier /
forfattere: Bente Jensen, Flemming Nielsen, Jens Topholm. - Selskabet
for Aalborgs Historie : i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv : Aalborg
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Historiske Museum, [2014]. - 124 sider : ill.. - (Aalborgbogen ; 2014).
Indhold: Aalborgs udvikling 1843-1885 ; Fotografiet, Aalborg og verden
; Fotografiernes motivverden ; Begivenheder ; Aalborg set gennem fotografiet ; På vej mod nye tider. Med litteraturhenvisninger
Årbog / \Nordjyllands Historiske Museum\. - 2010-. - Aalborg : Nordjyllands Historiske Museum, 2011Årsskrift / \Hals Museumsforening og Arkiv, 1990 -

ROMANER OG ERINDRINGER
Brovst, Bjarne Nielsen
Originaler i Nordjylland / forfatter: Bjarne Nielsen Brovst. - Højer, 20122014. - 5 bind. Baseret på tv-serie. Bind 5 / tegner: Frede Fabek. - 2014.
- 79 sider : ill. . - Indhold: Brændevinsbrænder Harald Jensen ; Bedstemor fra Vildmosen ; Den overassisterende underportør ; Kantarelmanden fra Aalborg ; Tosse-Jørgen ; Den kloge kone fra Vindblæs

Rigborg, Lars
Det er dejligt at leve : et portræt af billedhuggeren Anders Bundgaard
1864-1937 / forfatter: Lars Rigborg ; redaktør: Anette Brun Hansen ;
diverse: Søren Rigborg ; tekstbidrag: Lotte Nygaard. - Skørping : Rebildcentret, 2014. - 118 sider : ill. Den danske billedhugger Anders
Bundgaards (1864-1937) liv og værker, beskrevet i kronologisk orden

Friis, Agnete
Blitz : roman / forfatter: Agnete Friis. - 1. udgave. - Kbh. : People’sPress,
2015. - 335 sider. Kontanthjælpsmodtageren Ella risikerer at hendes
søn bliver tvangsfjernet, og stikker af til sin barndoms Nordjylland. Her
konfronteres hun med sin historie, og langsomt afdækkes den frygtelige sandhed, der måske kan sætte hende fri.

Grønkilde, Vagn
Den sadistiske gourmet : en sag for afdeling H.U.S. / forfatter: Vagn
Grønkilde ; redaktør: Birgitte Falk Hansen. - Rask Mølle : DreamLitt,
2015. - 168 sider Roman om den nordjyske jord- og betonarbejder,
Aaron, som kommer ud på et actionmættet eventyr, der indbefatter
en stjålet lottogevinst, aliens, rockere og storpruttende politikvinder.
Originaludgave: 2015
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Hesseldahl, Jørgen
I Toldstrups tjeneste : en jysk students deltagelse i modstandskampen
1943-45 / forfatter: Jørgen Hesseldahl ; redaktør: Kjeld Thorsen ; bearbejder: Niels Gyrstring ; diverse: Niels Gyrstring. : Frihedsmuseets
Venners Forlags Fond, 2014. - 193 sider : ill.. - (Frihedsmuseets Venners
årsskrift ; 2014) Jørgen Hesseldahl (f.1924) beretter om sit arbejde i
modstandsbevægelsen fra 1943-1945, hvor han bl.a. i Århus og Ålborg
medvirkede i illegal bladvirksomhed og våbenmodtagelse.
Hjorth, Jens (f. 1835-01-25)
Kaptajn Hjorths erindringer / forfatter: Jens Hjorth. - Godthåb : Lokalhistorisk Forening for Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb Sogne, [2014].
- 144 sider : ill. Jens Hjorth blev født på Lindenborg Gods, hvor hans far
var forpagter. Senere købte faderen Thustrup, som Jens Hjorth skulle
overtage. Men Jens kom som 15-årig ud som skibsdreng, avancerede
gennem årene og blev kaptajn. Hjorth beskriver sømandslivet ombord
og i havnene og de dramatiske og farefulde situationer, skibene og
hans besætninger kom ud for. Da Hjorth gik i land blev han engageret som driftsleder og medejer af det nystartede Flødal Kridtværk. Arbejdsforholdene her og hans aktive deltagelse i lokalsamfundet giver
et tidsbillede af danske samfundsforhold

Pedersen, Kirsten Marie, f. 1914
Mens de andre sov til middag / forfattere: Laust Torp Jensen, Grethe
Touborg Jensen ; fotograf: Laust Torp Jensen. - 1. udgave. - Farsø :
Rabøl, 2015. - 84 sider : ill. Glimt af Kirsten Marie Pedersens (19142010) liv på Lovnshalvøen fortalt med hendes egne ord. Indledningsvis
fortæller forfatterne om hendes hobby med at lave skulpturer, som
eksisterer i det stille, men som hun i en alder af 89 år lader sig overtale
til at udstille. Bogen er illustreret med fotografier af en del af disse
skulpturer.
Solpigen : en skildring af Osvald H. Kavsmans liv og hans tilknytning til
Ullits Skole / forfattere: Søren Byrjalsen, Keld Christensen. - Lokalhistorisk Forening for Ullits og Foulum, 2014. - 132 sider : ill.På omslaget: En
solstrålehistorie om et fantastisk liv bag mørke briller

Westberg, Niels Frederik
Hjertets mørke / forfatter: Niels Frederik Westberg ; redaktører: Thomas Aagaard Skovmand, Rasmus Lund Nielsen. - 1. udgave. - Kbh. :
Byens Forlag, 2015. - 166 sider. Robert Kern er taget til Nordjylland for
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at gøre boet op efter hans afdøde far. Han benytter anledningen til at
få ro til at illustrere en roman. Men roen forstyrres da faderens fortid
begynder at indhente ham

Vestergaard, Evanthore
Hvis alt kommer til alt : prosaiske digte / forfatter: Evanthore Vestergaard. - Aalborg : Nordkraft, 2015. - 48 sider + 1 bilag. Digte. Poetisk
leg med sprog og ord er det gennemgående i denne digtsamling, der
også rummer digte med religiøst anstrøg og om rejser. Indhold: Alder
adler ; Jeg taler hele tiden ; Hvis du vil være digter ; Da jeg var ung
digtede jeg ; Jeg skriver en bog ; Jeg vil lave verden om ; Jeg blev fortalt
så meget ; Nytårsforsæt ; For lidt kvinde ; Mange kvinder ; Nedtælling
; Endelig klog på livet ; Forbandede ensomhed ; Alder adler. Vi skal
være gode ved hinanden ; Sproget ér en umulig én ; Centrum ; Broer
; Jeg kan måske godt lide provinsen ; Vi skal være gode ved hinanden
; Vi skal bo i byer ; I byer bygger man ; Kvinder vil være i byer ; Jeg
siger til mig selv at de er søde ; Vi kan ikke undvære dem ; De er så
kloge ; Almuen findes. At leve er at rejse ; Påvejhed ; Møde med Gaudí
; Parc Güell ; Renfe Estrella Love ; Titanium Catia Love ; Goethe mode
; Døden og Venedig ; Vilkår og vilkårlighed ; Derhenne om lidt. Når alt
kommer til alt ; Jeg ber til Gud ; Credo ; GIFT! - Bryllupssalme til det
nye århundrede ; Når alt kommer til alt
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Meddelelser fra styrelse
og redaktion
Generalforsamling og beretning
I 2014 blev generalforsamlingen afholdt i Hobro i forlængelse af besøget på Møllehistorisk Samling, hvor Lise Andersen viste rundt. I år er vi
tilbage på Nordjyllands Historiske Museum.
Efter generalforsamlingen havde vi som vanlig vores arrangement
på Stadsarkivet, hvor årbogen for 2014 blev præsenteret. Det var en
af de overvægtige, på 240 sider, og en meget flot årbog vil jeg endda
tillade mig at sige, redigeret af Henrik Gjøde Nielsen.
Årbogen blev efterfølgende anmeldt i Nordjyske Stiftstidende af
Jens Henneberg under overskriften ”Menigmand må godt komme til”.
Da anmeldelsen rummer nogle principielle betragtninger, kunne jeg
tænke mig at give et par korte kommentarer til den. Henneberg anker
i anmeldelsen over, at der er for mange bidragydere med akademisk
baggrund, der skriver i årbøgerne. Der er en tendens til, at redaktørerne af årbøgerne prioriterer bidragydere med akademisk baggrund, og
det er faktisk synd.” Disse bidragydere med akademisk baggrund er
”fagligt kapable”, ”men de har ikke den rodfæstethed og den umiddelbare tilgang til de lokale emner, som de lokale mennesker har.”
Der må, skriver Henneberg, rundt om i Himmerland og Kjær herred
sidde ”folk, som har en ikke-akademisk drejet historie fra det lokale
samfund at fortælle.” Og Henneberg spørger: ”Er det ikke dem, der
skal frem i årbøgerne?” Og han svarer selv: ”Find dem!” Derpå fremhæver anmeldelsen netop Per Andersens bidrag som et sådant velskrevet
bidrag.
Henneberg har bestemt en pointe. Indledningsvis vil jeg dog bemærke, at det helt grundlæggende er årbøgernes primære opgave at
være en publiceringskanal for alle, med eller uden akademisk baggrund, som kan bidrage med gode historier om vores del af landet.
Når det gælder artiklerne, skelner vi ikke mellem akademikere og ikke-akademikere. Og årbogens indhold er også i nogen grad afhængig
af, hvem der henvender sig med forslag til artikler.
Men anmeldelsen rejser en vigtig problemstilling, for i foreningen
har vi nok haft en tanke, der går i den modsatte retning, nemlig at vi
gerne vil gøre noget for at få faguddannede historikere, arkæologer
eller andre til at skrive i vores lokalhistoriske årbog, vel vidende at tendensen i den akademiske verden går i den modsatte retning og ikke
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ansporer dem, der er ansatte på universiteter eller arkiver og museer,
til at publicere i årbøger som vores. Med andre ord, vi er glade, når
professorer, museumsinspektører og arkivarer eller andet akademisk
godtfolk vil skrive i vores årbog og formidle den nye viden, som deres
forskning har fundet frem til.
Det er i øvrigt ikke noget nyt inden for Historisk Samfund, og det er
da også en bestræbelse, som jeg ikke tror, at vi har tænkt os at ændre
ved. Vi vil stadig gerne have artikler fra folk med akademisk uddannelse – historikere, arkæologer, antropologer, litterater, kunsthistorikere
og så videre.
Men Henneberg har en pointe i, at der ligger en opgave i at få ”almindelige” nordjyder til at skrive i årbogen. Den opfordring vil jeg under alle omstændigheder gerne lade gå videre herfra.
Vi har i 2015 haft tre ture. Den første i foråret gik til Lundby, hvor
Leo Christensen viste rundt i på deres nu udvidede udstilling fra slaget i 1864. Den anden var kirkegårdsvandringen på Almen Kirkegård,
hvor Knud Johansen viste rundt. Den tredje gik til Aars, hvor Bjarne
Henning Nielsen viste rundt på museet og især fortalte om Gundestrupkarret, og efter rundvisningen på museet kørte vi til Rævemosen
uden for Aars, hvor vi så stedet, hvor karret blevet fundet. Alle tre, Leo
Christensen, Knud Johansen og Bjarne Henning Nielsen er levende og
engagerede fortællere, så det har været gode ture; tilslutningen har
været tilfredsstillende.
Sidste år havde vi held med at lave eftermiddagsture til arkæologiske udgravninger, og det var egentlig også tanken, at vi ville gøre det i
år. Det har vi imidlertid ikke haft held med, men det er desuagtet vores
hensigt at forsøge igen i 2016.
Vi vil gerne høre om forslag til ture i 2016.
Økonomien har det godt, som det vil fremgå af Klems orientering
under næste punkt. Det betyder, at vi vil satse på at udgive en ekstra
bog i 2016. Vi har diskuteret projektet i styrelsen og er gået i gang med
et projekt om himmerlændinge under de to krige med Det tyske Forbund i det 19. århundrede, treårskrigen og 1864-krigen, med Thorkild
Nielsen som ankermand.
De, der har været omkring vores hjemmeside, vil se, at den har fået
et brush-up. Det skyldes Klems indsats, og det er også Klems fortjeneste, at vi har oprettet en Facebook gruppe med henblik på at fremme
kommunikationen mellem styrelse og medlemmer.
Som sædvanlig kan jeg sige, at samarbejdet i styrelsen har været
godt.
Under debatten kom der flere forslag til ture i 2016, bl.a. Sæbygård,
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Den gamle by og det nye Moesgaard museum. Det blev også foreslået
at benytte den nye Facebook gruppe til at gøre opmærksom på Historisk Samfunds eksistens og aktiviteter over for venner. Det er et
forslag, som vi gerne vil støtte.
På valg var Thorkild Nielsen, Henrik Gjøde Nielsen og Jens Topholm. Thorkild og Henrik ville gerne genopstille, mens Jens gerne ville afløses. Mie Rise Jönsson fra Aalborg blev valgt til den ledige plads
i styrelsen.
Formanden benyttede lejligheden til at takke både Bent Kanstrup,
der trak sig tilbage fra styrelsen sidste år, og Jens Topholm for mange
års indsats i Historisk Samfund. Bent Kanstrup har været medlem af
styrelsen i 16 år og Jens Topholm i mere end 20 år.
På det efterfølgende styrelsesmøde den 28. september på Nordjyllands Historiske Museum i Algade Aalborg konstituerede styrelsen
sig med Knud Knudsen som formand, Flemming Sørensen som næstformand, Klem Thomsen som kasserer og Henrik Gjøde Nielsen som
redaktør af årbogen; disse udgør også samfundets forretningsudvalg.
Mie Rise Jönsson bliver samfundets repræsentant i udvalget vedr. torsdagsforedragene og Klem Thomsen og Knudsen valgtes som ansvarlige for hjemmesiden.
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Historisk Samfunds styrelse
Broder Berg, Aars. Inger Kirstine Bladt, Aalborg. Dorte Christensen,
Aalborg. Arnt Johansen, Skørping. Mie Rise Jönsson, Aalborg. Knud
Knudsen, Aalborg. Finn Rindom Madsen, Aalborg. Henrik Gjøde
Nielsen, Aalborg. Thorkild Nielsen, Aars. Flemming Sørensen, Romdrup-Klarup. Klem Thomsen, Vester Hassing.

Formand
Knud Knudsen, Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier, Historie, Kroghstræde 1, 9220 Aalborg Øst. Tlf. arbejde 99 40 84
14. Tlf. privat 98 18 29 61. Email k@cgs.aau.dk.

Næstformand og sekretær
Flemming Sørensen, Oldfuxvej 15, 9000 Aalborg. Tlf. 98 18 62 20. Email
fsmayflower@gmail.com.

Kasserer
Klem Thomsen, Heden 9, Vester Hassing, 9310 Vodskov. Tlf. 98 25 72
67. Email klem@thomsen.tdcadsl.dk

Redaktør
Henrik Gjøde Nielsen, Oddesundvej 3, 9220 Aalborg Øst. Tlf. 50 99 02
55. Email hfgn@mail.dk.
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Resultatopgørelse for 2014
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Medvirkende ved
Fra Himmerland og
Kjær Herred 2015
Per Andersen, født 1936, fhv. el-montør, slægts- og lokalhistoriker.
Stig Korsager, født 1942, fhv. overlæge og medicinsk centerchef.
Arne Kristensen, født 1924, fhv. lærer.
Arne Sloth Kristoffersen, født 1942, fhv. skoleinspektør, skribent, foredragsholder og boganmelder.
Flemming Nielsen, født 1955, cand.mag. arkivar, Aalborg Stadsarkiv.
Henrik Gjøde Nielsen, født 1960, cand.phil., museumsinspektør, souschef, Nordjyllands Kystmuseum, ph.d.stidendiat, Institut for Kultur og
Globale Studier, Aalborg Universitet.
Thorkild Nielsen, født 1952, cand. mag., personalekonsulent, Vesthimmerlands Kommune.
Tove Michelsen, født 1953, bibliotekar, Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling.
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FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED

FRA HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED
2015

Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er stiftet i 1912. Dets
væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred,
der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse. Bogen
rummer hvert år lokalhistoriske, kulturhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område, der svarer til det gamle Aalborg Amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste over lokalhistorisk litteratur for hele området.
I sommerhalvåret afholder Historisk Samfund en række arrangementer,
som museumsbesøg, historiske byvandringer eller ture til kulturhistorisk
interessante steder i Nordjylland. I vinterhalvåret er Historisk Samfund sammen med de kulturhistoriske foreninger i Aalborg med til at finansiere Torsdagsforedragene i Aalborg, som er en foredragsrække om kulturhistoriske
og arkæologiske emner. Samfundets medlemmer har gratis adgang til disse
foredrag.
Medlemmer af Historisk Samfund har desuden gratis adgang til museerne
under Nordjyllands Historiske Museum. Derudover udsendes et Nyhedsbrev til medlemmerne. Ud over årbogen har Historisk Samfund gennem
årene udgivet en række monografier, og har været medudgiver af antologier.

2015

Med dette udbud søger Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred
at give et godt tilbud til historisk interesserede, og at bidrage til at øge interessen for områdets kultur og historie.

UDGIVET AF
HISTORISK SAMFUND FOR
HIMMERLAND OG KJÆR HERRED

