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ÅRBOG
Han Herred Bogen 2015
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Årets årbog er den tyvende i rækken med bi-
drag, som tilsammen spænder over Øster og 
Vester Han Herreds langstrakte område med 
de 24 kirkesogne.

Jytte Vuust Nielsen fortæller minder fra 
Torslev Kær og om det travle liv som land-
mandskone, men der blev også tid for famili-
en til at medvirke som statister i DRs filmati-
sering af Hans Kirks roman ”Fiskerne” for 25 
kr. i timen plus frokost. 

Dog – sønnen Bjarne kom ikke med, for så 
skulle han klippes – og det ville han ikke!

Bente Kristensen og Ingvard Jakobsen giver 
et levende portræt af ophavsmanden til ”Han 
Herred Sangen” og mange andre digte, for-
fatteren Bent Nygaard. Der bringes et udvalg 

af Nygaards digte.
Besættelsestiden er i næsten alle årbøger et 

fast emne, og det er glimrende, at der ind-
samles så meget materiale som muligt. 

Ejgil Bodilsen skriver om Aggersund under 
besættelsen, blandt andet om en engelsk 
Wellington bombemaskine, der under et an-
greb på lufthavnen i Aalborg blev ramt af en 
tysk fuldtræffer, hvorefter den nødlandede 
på lavt vand ud for Aggersund. 

Besætningens seks mand blev reddet af lo-
kalbefolkningen og indkvarteret hos landin-
spektør Monrad, men senere arresteret af ty-
skerne og ført til Tyskland, hvor der ventede 
dem fem års fangenskab, som de alle overle-
vede.

Hjemmeværnet er som helhed et barn af 
modstandsbevægelsen, og om hjemme-
værnskompagni 1202 Fjerritslev og dets dag-
ligdag skriver Jens Peter Larsen.

Han Herred Årbog behandler i hvert num-
mer en af områdets kirker. I år skriver pastor 
Inge Øeby Pedersen og lærer Bjarne Bjerre-
gaard Jørgensen om den lille Skræm kirke.

Bogen indeholder naturligvis faste indslag 
som Det gamle Album, årets gang og årsbe-
retninger.

Som sædvanlig viser skribenterne hver sit 
fysiognomi, sit talent og sin egenart og effek-
tivitet i bogens 16 vidt forskellige bidrag.

 Jens Henneberg
 kultur@nordjyske.dk
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Besættelse, Kirk og kirker

Fra optagelsen af “Fiskerne” i Torslev sogn 1975/76: Serveringsdamen Katrine (skuespiller Hane Jørne) omfavner sin far Død-Esben fra Kæret (skuespiller Ole 
Larsen) og ved siden af kroejeren på Gjøl (skuespiller Bent Jørgensen). 

Vidneskranken med den flotte kakkelovn i arresten i Fjerritslev. Bonden og digteren Bent Nygaard, forfatteren til “Han Herred Sangen”

Laust fra krigen i 1864 hedder i virke-
ligheden Jakob Oftebro, og han er net-
op hædret med Nordens Sprogpris 
2014.

Egentlig er han nordmand. Men 
den 28-årige Jakob Oftebro, som 
siden 2008 har boet på Nørrebro i 
København, er efter eget udsagn 
den største ”danskofil”, man kan 
forestille sig.

Vi har lige set ham dø i hovedrol-
len som den unge fynbo Laust i det 
omdiskuterede historiske drama-
serie ”1864”, og nu bliver Jakob 
Oftebro hædret med Nordens 
Sprogpris 2014.

Han får prisen for sit brændende 
engagement for nordisk sprogfor-
ståelse. Han er et lysende eksem-
pel på, at en skuespiller kan lykkes 
i flere steder i Norden. Gennem sit 
virke bruger han hele spektret af 
det skandinaviske sprog og leger 
med forskellige dialekter, lyder be-
grundelsen.

- Det er en stor ære og utrolig rø-
rende at modtage Nordens Sprog-
pris. Jeg arbejder hver dag for, at vi 
skal se og engagere os i vores nabo-
ers historier og problematikker, si-
ger han i en pressemeddelelse fra 
Foreningen Norden.

Jakob Oftebro har medvirket i 
den oscarnominerede norske spil-
lefilm ”Kon-tiki”, og han har gjort 
sig bemærket som brutal terrorist i 
DR-serien ”Broen II”. Han er også 
med i en række film og tv-serier, 
der først bliver vist i 2015 - blandt 
andet ”Guldkysten”, ”Skammerens 
Datter” og ”Så ock på jorden”.

Oftebro kom ind på Statens Tea-
terhøgskole Oslo som 18-årig. Han 
arbejde ved Rogaland Teater, in-
den han tog til København og læste 
videre på Statens Teaterskole i Kø-
benhavn.

Foreningen Norden har siden 
2010 uddelt Nordens sprogpris. 
De fire tidligere priser er gået til Is-
lands tidligere præsident Vigdís 
Finnbogadóttir, den danske skue-
spiller Ghita Nørby, den svenske 
musiker Timbuktu og den norske 
tv-vært Fredrik Skavlan.

/ritzau/ 

Sprog-
pris til 
1864’er

MUSIK: 13. august 2015 får Det Kongelige Teater i København besøg af den 
amerikanske sangerinde, sangskriver og forfatter Patti Smith. Anledningen 
er, at hendes debutalbum, ”Horses”, næste år har 40-års jubilæum.  
Til koncerten vil 67-årige Smith opføre albummet i dets fulde længde.

Patti Smith til Danmark


