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Pajhede Skov
i 1900-tallet

Af Simon Jacobsen

To familier har sat deres præg på Pajhede 
Skov op gennem 1900-tallet: civilingeniør 
Thomas Kristian Thomsen og hans hu-
stru, Anna Margrethe, ejede skoven i over 
50 år, og i slutningen af århundredet købte 
ejeren af den verdenskendte virksomhed 
Eskofot, Børge Simon Nielsen skoven, 
indhegnede den og byggede et jagtslot.

Skovfoged Jensen, der var ansat det 
meste af familien Thomsens tid som ejer, 
er til gengæld nok den person, der gen-
nem historien har udrettet mest i skoven. 

Godsejer Skeel
Godsejer og hofjægermester Jørgen Erik 
Fredrik Sophusen Skeel, Birkelse Ho-

vedgård, ejede Pajhede Skov ved indgang-
en til 1900-tallet. Han overtog skoven ved 
sin fars død den 3. november 1897.

Birkelse Gods har gennem tiden ejet 
flere skove i nærheden af Pajhede Skov, 
blandt andre Nejsumskov, og ejede også 
Skovfogedgården på Skovfogedvej ved 
Nejsum. Der var indrettet værelser på 
gården, som familien Skeel brugte, når de 
var på jagt eller fiskeri i skovene. 

Jørgen Skeels enke, Fanny Elisabeth 
Skeel baronesse Gyldenkrone, solgte Paj-
hede Skov den 7. oktober 1919 til Chr. 
Vanggård, Hans Petersen og Søren Lar-
sen. Hans Petersen var ejer af gården Store 
Langheden, der var på 149,7 hektar og 
tidligere havde været en fæstegård under 
Dronninglund. 

Kirkholt
Arbejdspladserne i Pajhede Skov og på 
savskæreriet, der hørte til skoven, var 
årsag til, at Kirkholt by opstod. Fra 1924 
til 1950 gik Vodskov-Østervrå Banen gen-
nem Kirkholt. I de 26 år, banen eksisterede, 
voksede de gamle byer langs banen, og 
der opstod en ny by i Kirkholt. Byggeriet 
i Kirkholt blev påbegyndt på grund af de 
gode arbejdsmuligheder i Pajhede Skov. 
En stor del af byens beboere arbejdede i 
1930-1940’erne i Pajhede Skov og på sav-
værket.

Pajhede Skov i 1900-tallet
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Skyttelauget
Jerslev Broderlige Skyttelaug, der blev 
stiftet i 1927, holdt i en årrække fugleskyd-
ning i Kirkholt Bakker. Gårdejer Jakobsen, 
Oustrupgaard, stillede sine højtbeliggen-
de Lunderbaks lyngbakker til rådighed 
for de årlige skydninger og festlige sam-
menkomster. Købmand Anton Nielsen 
sørgede for, at der blev opstillet et telt, 
hvor frokosten blev indtaget og en del af 
festen afholdt. 

Søndag morgen begyndte festlighed-
erne i Jerslev, hvor skydebrødrene marche-
rede igennem byens gader til tonerne af 
Skytte-marchen. I dagens anledning med-
bragte man skytteforeningens gamle fane 
med dens mange sølvplader, hvis inskrip-
tioner kunne fortælle om tidligere tiders 

bedrifter. Stemningen var høj, idet man fik 
et par morgenbjesker inden turen til Kirk-
holt, der foregik i automobiler. 

Hele dagen var helliget skydningen, 
hvor ammunitionen var gratis, blot af-
brudt af dagens højdepunkt: fugleskyd-
ningsfrokosten. Der blev serveret luksus-
smørrebrød med øl og snaps ad libitum 
med efterfølgende kaffe og cigarer. Pris for 
hele dagen var kun 10 kr. Der blev holdt 
adskillige taler, først for landets konge, 
Christian den 10., efterfulgt af ni hurraråb 
og en salut bestående af 3 skud. 

Spændingen var stor sidst på eftermid-
dagen, hvor det blev afsløret hvem der 
blev årets fuglekonge. Mindst ét år blev 
skovfoged Alfred Jensen konge og hædret 
ved en middag på Hotel Lundebak, hvor 

Jerslev Broderlige Skyttelaug samlet til fugleskydning. Bagerst med hvid kasket står murer Hagbart, og skråt foran ham 
med mørk hat ses skovfoged Jensen.
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præmier blev uddelt. Fuglekongen fik 
foruden førstepræmien overrakt et skæg 
af grønt silke. Til festmiddagen var der 
også skrevet fællessange, som var et fast 
indslag hvert år. 

Vodskov-Østervrå-banen blev indviet 
den 20. maj 1924. Bortset fra Kirkholt var 
byerne, som banen gik igennem, ældre 
end den. I nogle byer blev der bygget en 
station som f.eks. i Mylund. De andre 
fik et trinbræt, hvoraf Kirkholt blev det 
vigtigste. Banen fik en kort levetid på  
grund af konkurrence fra rute- og fragt-
biler. Efter 26 år blev banen nedlagt den 
31. marts 1950. 

Ingeniør Thomsen
I 1920’erne havde ingeniør T. K. Thomsen 
et stort ønske om at købe en skov. Han 
havde udtrykt ønsket over for bankdirek-
tør Nielsen i Aalborg. I forsommeren 1930 
fortalte bankdirektøren ingeniør Thom-
sen, at han kunne købe Pajhede Skov. 

Ingeniøren syntes ikke, at han kunne 
undvære penge til at købe skoven for,  
men det var ikke noget problem - han 
kunne låne de penge, han havde brug for, 
i banken. Dog købte ingeniør Thomsen 
ikke skoven alene, men sammen med en 
kollega, ingeniør Steen Voltelen. De købte 
skoven den 18. juni 1930 af Chr. Vanggård, 
Hans Petersen og Søren Larsen for 180.000 
kr. plus jernbaneskyld 11.000 kr. Dertil 
kom købsomkostninger på 6.000 kr.

I 1910 blev der vedtaget en lov om 
jernbane-skyld. Der skulle i 50 år årligt 
betales 1,25% af den værdistigning, som 
jernbanen tilførte ejendommen.

Da skoven blev købt, fik ingeniør 
Thomsen professionel bistand af sin ven 
godsejer og ingeniør Chr. Schwensen fra 
Trudsholm Gods og af skovrider Poulsen 

fra Fussingø Slot. Ved overtagelsen var  
skoven i dårlig stand, idet der kun var ca. 
12.000 m3 træer, som var over 30 år gamle 
på skovens totale areal 720 tønder land.

Thomas Kristian Thomsen (1888-1971), 
civilingeniør, cand. polyt., var ejer af og 
i en årrække direktør for ingeniør- og 
entreprenør-firmaet Wright, Thomsen & 
Kier. Selv om han boede i Gentofte, havde 
han stor tilknytning til egnen. Hans far, 
gårdejer A. C. Thomsen, var nemlig fra 
Brønderslev. T. K. Thomsen var gift med 
Anna-Margrethe Thomsen, født Kjærulf 
Hansen, datter af slotsgartner på Claus-
holm Slot, Johan Frederik H. Kierulff.

Få år efter købet af Pajhede Skov blev 
ingeniør Thomsen eneejer af skoven, idet 
han købte Voltelens halvdel af skoven for 
104.000 kr.

Skovfoged Jensen
Skovfoged Alfred Jensen, der havde an-
svaret for skoven, fortsatte i jobbet, da 
ingeniør Thomsen overtog skoven. Både 
skovfogeden, hans kone Margrethe og 
børn værdsatte ingeniør Thomsen og hans 
familie meget. Alfred Jensen var en over-
ordentlig god og dygtig skovfoged, som 

Skovfoged Jensen.
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arbejdede for ingeniør Thomsen, indtil 
han døde i februar 1953.

Min farbror Ejnar Jacobsen voksede op 
i Jerslev og husker endnu, når skovfoged 
Jensen kom til byen. Det var en meget re-
spekteret mand, som nød høj agtelse.

Bassebæk
Skovfogedboligen Bassebæk, som min 
oldefar Ole Kristian Jakobsen beboede, da 
han var skovfoged i 1880’erne, blev fami-
liens Thomsens hjem, når de var i skoven. 
Der gik nogle år, inden de kunne flytte 
ind på ejendommen, og gennem årene 
sørgede skovfoged Jensen for, at den blev 
gennemrestaureret. 

Bassebæk blev en helt anden bolig end 

det ydmyge skovfogedhjem, som oldefar 
boede i med sin familie. Familien Thom-
sen flyttede ind i Bassebæk i efterårsferien 
1935. Under et ophold i april 1936 kørte 
ingeniør Thomsen med familie til Aal-
borg og indlogerede sig på Hotel Phønix. 
Bassebæk var nemlig så utæt, at de ikke 
kunne få varmen. 

Med tiden kom Bassebæk til at frem-
stå som en meget flot skovejendom. I for-
længelse af haven var der et stort grønt 
moseområde med ænder, hvor rådyrene 
kom og drak. I 1939 blev der plantet  
prydbuske omkring huset. Der blev også 
bygget en flot kvist på huset i 1945, og i 
efteråret 1953 blev der plantet en birke-
træsallé op til Bassebæk.

Alléen til Bassebæk, . Foto 2004.
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Sparekassen
Skovfoged Jensen fik virkelig bragt skov-
en op på en høj standard i de næsten 25 
år, han havde ansvaret under ingeniør 
Thomsens ejerskab. Der var meget at få 
rettet op på af det, der var plantet tidlige-
re. Der var et areal på ca. 80 tønder land 
landbrugsjord fra 2 gårde, den ene hed 
Mellem Pajhede. Der var ikke gjort noget 
ved det skovareal, siden man tilplantede 
det omkring år 1900. Skovrider Poulsen 
fra Fussingø Slot udtalte, at der var stor 
risiko for, at man ikke fik noget ud af dette 
skovstykke, hvis det ikke blev udtyndet 
inden for to år. Derefter kunne det så godt 
blive til en hel sparekasse, sagde han vi-
dere. Det blev en sparekasse, og derfor 
hedder dette skovstykke i dag Sparekas-
sen! Der var andre lignende steder, som 
også hurtigt blev sat i stand. 

Søhedens Bakker
Så lå der ca. 100 tønder land i Søhedens 
Bakker, hvorpå der ikke fandtes træer. 
De træer, der havde stået dér, var fældet 
under første verdenskrig 1914-1918. Den 
17. oktober 1917 pålagdes landets skove 
og plantager en brændehugst indtil den 
1. april 1918, dobbelt så stor som normal-
hugsten. Siden var der intet plantet, og 
bakkerne lå hen som dejlige lyngbakker. 
Skovfoged Jensen satte sine folk til at 
plante løs på bakkerne, så meget som man 
kunne nå, inden anden verdenskrig brød 
ud i 1939. De resterende fire-fem tønder 
land blev tilplantet efter krigen. 

Milbakken og moserne
I 1930 lå der en tilgroet eng med mange 
store sten ude ved Milbakken. Skovfoged 
Jensen fik sten, ris og anden bevoksning 
ryddet, hvorefter arealet blev kultiveret. I 

dag er der en dejlig eng på 12 tønder land, 
hvor der om sommeren kan græsse 30 
store kreaturer og nogle heste.

Moserne i skoven blev nivelleret i 1939, 
og i Råmosen blev tørvelaget gravet af og 
lagt til tørring på bakken mellem Store 
Mose og Fruesø for at kunne sælges som 
brændsel. Samtidig blev Store Mose og 
Råmosen drænet.

Endvidere tilplantede skovfoged Jensen 
og hans medarbejdere Hathusets jorder - 
ca. 10 tønder land - i årene 1942, 1943 og 
1944. 20 tønder land blev også ryddet for 
bjergfyr i den nordvestlige ende af Paj-
hede, og begge steder blev der plantet 
gavntræ. Langs Fællesmålsvejens østside 
fik Jensen plantet birk og lærk i blanding 
på en lang strækning efter at have grøftet 
og ryddet buske, rødder og andet væk.

Pajhede under besættelsen
Under anden verdenskrig stødte to tyske 
flyvemaskiner sammen og faldt ned i Paj-
hede Skov. De borede sig så langt ned i  
jorden, at den ene pilot var væk, hvorimod 
den anden sprang ud i faldskærm og hang 
dræbt i et træ. Engelske flyvemaskiner 
kastede også våben ned i Pajhede Skov til 
danske modstandsfolk.

Under hele krigen blev der lavet 
en masse generatorbrænde. Men det 
lykkedes heldigvis kun tyskerne at få fat i 
30 hektoliter af det.

Grønskoven og Mirastykket
Utrætteligt arbejdede skovfoged Jen-
sen med at få alt etableret. I Grønskoven  
skabte han en bøgeskov på bakken op 
mod Oustrupgårds skel. Arealet fik navnet 
Bøgebakken. Han etablerede Grønskovsø 
og ryddede og nyplantede alt på sydsiden 
af den på det areal, der fik navnet Mira-

Pajhede Skov i 1900-tallet
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stykket efter det lille hus, der endnu ejes af 
den ene af familien Thomsens døtre.

Savværket
Pajhede Skov har haft eget savværk langt 
tilbage i tiden, men der fandtes end ikke 
en rundsav i 1930. Skovfoged Jensen ud-
byggede værket gennem tiden, og i som-
meren 1947 blev der bygget et helt nyt 
savværk. Et gammelt damp-lokomobil var 
drivkraften. Det blev senere udskiftet med 
en dieselmotor, og da den var udslidt, gik 
man i 1959 over til el fra egen transformer. 
Skovfoged Jensen og ingeniør Thomsen 
arbejdede med en fornyelse af savværk-
et. De besøgte Dronninglund Savværk, 
Skørping Savværk og Hornemanns Sav-
værk. Derefter blev der købt ny tømmer-
sav og bræddesav, og savværket blev for-
længet mod vest.

En epoke slutter
Den 21. februar 1953 var der en orkanagtig 
storm, som væltede ca. 3500 m3 træ. To 

dage efter den voldsomme storm, den 
23. februar 1953, døde skovfoged Alfred 
Jensen. Det var en stor sorg for familien 
Thomsen, som mistede en meget værdi-
fuld mand for skoven. Jensen sørgede for, 
at skoven blev rentabel og gav et godt af-
kast til at finansiere savværk, forbedringer 
på alle bygninger i skoven og tilplant-
ningerne. Han skabte også en stor og god 
kundekreds, som gav skovens ejer en god 
indtægt i mange år. Skovfoged Jensen var 
en meget initiativrig mand, som foran-
drede skoven til et af datidens moderne 
skovbrug. Men det skal også nævnes, at 
det blev gjort efter datidens norm og efter 
ejerens ønske. Alle hjørner blev omdan-
net til brugbar jord ved dræning og anden 
bearbejdning og efterlod ikke meget af 
den oprindelige natur.

Det blev en dramatisk afslutning for en 
så energisk mand som skovfoged Alfred 
Jensen. Han fik hjertestop og døde som 
nævnt kun to dage efter stormen. Han 
virkede ikke som en sindig vendelbo, efter 

Pajhede Savværk.
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hvad der er blevet fortalt om ham, så han 
har helt sikkert reageret voldsomt, da han 
så sin skov ødelagt af stormen. Han blev 
69 år og begravedes i stilhed på en kirke-
gård i Aalborg.

Det Danske Hedeselskab
Bent Larsen, der var skovrider for Hede-
selskabets 1. plantagedistrikt med bopæl i 
Tolne Skov, kom og gav ingeniør Thomsen 
bistand med hensyn til  skovens fremtid 
efter det store stormfald og nu, hvor skov-
foged Jensen var død. De blev enige om 
at dele skov og landbrug. Resultatet blev 
også, at ingeniør Thomsen indgik en ti-
årig kontrakt med Det Danske Hedesel-
skab om, at det fremover skulle passe 
både skov og savværk.

Skovfoged Moss
Henry Moss afløste skovfoged Jensen. 
Han var ansat ved Hedeselskabet, i di-
strikt Østvendsyssel. Han blev flyttet til 
Pajhede Skov som daglig leder af skov og 
savværk, hvor der på det tidspunkt var 

10-15 mand ansat. Den nye skovfoged  
flyttede sammen med sin familie ind i 
Grønskovhus, der var blevet bygget om i 
skovfoged Jensens tid, og som fungerede 
som skovfogedbolig frem til 1977. Henry 
Moss var ansat som skovfoged i Pajhede 
Skov fra 1953 til 1963.

Pajhede Gaard
Den tidligere skovfogedbolig Pajhede 
Gaard havde skovfoged Jensen også stået 
for at bygge op, idet den var i meget dårlig 
stand, da ingeniør Thomsen købte skoven 
i 1930. Landbruget til Pajhede Gaard, som 
skovfoged Jensen også havde drevet, blev 
forpagtet af en mand, som hed Brandt, 
den 14. marts 1953. Forpagtningsafgiften 
blev aftalt til 2 tønder byg pr. tønde land. 
På Pajhede Gaard var der også en medar-
bejderbolig, der blev renoveret i 1957 med 
nyt badeværelse, soveværelse, køkken, 
spisekammer og 2 dagligstuer. I 1958 blev 
der bygget ny svinestald og tørvehus til 
gården. 

Skovfoged Moss di-
skuterer arbejdsgang-
en med folkene.

Pajhede Skov i 1900-tallet
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25 års jubilæum
Der var virkelig noget at fejre den 1. juni 
1955, for da havde ingeniør Thomsen 25 
års jubilæum som ejer af Pajhede Skov. 
Der blev holdt fest, og mange af dem, som 
havde bidraget til skovens udvikling i 
de 25 år, hvor den blev forvandlet fra at 
være en skov i ringe stand til en moderne 
virksomhed, deltog i fejringen. Blandt  
andre skovrider Poulsen, Fussingø Slot, 
der hjalp ingeniør Thomsen med at købe 
skoven i 1930.

Et par måneder før festen blev vedmas-
sen i skoven opgjort af skovtaksatorerne til 
41.000 m3. Vedmasseopgørelsen foretages, 
afhængigt af kravet til nøjagtighed, enten 
ved måling af alle træer på et areal (fuld-
taksation), ved udtagning af stikprøver i 
udvalgte bevoksninger (prøvefladetaksa-
tion) eller ved tabelopslag ud fra alder-
højde-relationer.

Det var meningen, at man ville have lavet 
landbrugsjord ud af Store Mose og Tørve-
bakken, men efter et par fejlslagne forsøg 
blev arealerne på 28 tønder land tilplantet. 
Tørvebakken blev tilplantet i 1955 og den 
Store Mose i 1956.

I 1958 var der streng nattefrost, som 
delvis ødelagde 15% af planterne. Det 
var dog kun i de lave partier af mosen, at 
frosten havde ødelagt beplantningen. Der 
blev derefter plantet temmelig store el, 
for at de kunne beskytte mod frosten og 
fylde de værste huller ud. I 1961 kom der 
igen en streng frostnat, men den gjorde in-
gen fortræd; mosen blev reddet som skov. 
Mellem Råmosen og Kammerherrens Vej 
ligger der 10 tønder land, hvoraf de sidste 
er tilplantet i 1960. 

Voer Å og Ryå
Pajhede Skov har en meget varieret natur, 

Bassebæk i årene, hvor ingeniør T. K. Thomsen ejede Pajhede.
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som i høj grad skyldes de søer og vandløb, 
der findes i skoven. Vand tilfører altid et 
særligt element til naturen, og i eller om-
kring skoven udspringer to af de største 
åer i Vendsyssel: Voer Å og Ryå.

Ryå er det største vandløb i Vendsyssel, 
ca. 53 km lang. Åen har sit udspring i to 
bække. Den ene bæk udspringer ved Bøl-
bakke i kanten af Pajhede Skov og den an-
den vest for dette sted. Efter de to bækkes 
sammenløb løber åen mellem de to gårde 
Hellumlund og Kibsdal. Herfra slynger 
åen sig vej gennem landskabet til kanten 
af Store Vildmose, som har sit afløb i åen. 
Ryå er fra Vildmosen og videre ned til 
Åbybro 10-15 m bred og bliver flodlignen-
de. Hvor den løber ud i Limfjorden, har 
den en bredde på 20-30 m, og dybden er 
flere steder over 3 m. Ryå afvander et areal 
på omkring 600 kvadratkilometer.

Voer Å har sit udspring i Jyske Ås og 
munder ud i Kattegat ved Voerså. Nogle 
hævder, at den 45 km lange å har sit ud-
spring ved Morild, 5 km øst for Tårs, og den 
løber mod sydøst, syd om Østervrå, fortsæt-
ter forbi Voergård og Præstbro til Voerså. En 
af de bække, som forsyner åen med vand, er 
Nymølle Bæk, der har sit udspring 2 steder 
i Pajhede Skov lige syd for Søheden og Lun-
ken, hvor den løber 4 km nordpå til Nejsum 
Hede og videre ud i Voer Å.

Fuglelivet
Pajhede Skov og skovene på Jyske Ås rum-
mer nogle af landets største bestande af 
rovfugle med både musvåge, spurvehøg, 
duehøg og hvepsevåge som ynglefugle. 
Desuden yngler skovhornugle og natugle, 
og man kan opleve ravn, sortspætte og 
skovsneppe. Grønspætten er så talrig, at 
den blandt skovfolk ofte kaldes Vendsys-
sels nationalfugl. 

Nysø, Fruesø og Grønskovsøen
Nysø, der ligger i den sydøstlige del af 
Pajhede Skov med Milbakken, var den 
første kunstige sø, der blev anlagt i Dan-
mark. Arbejdet med at bygge dæmningen 
begyndte i 1957. Efter at dæmningen var 
færdigbygget, og der kom vand i søen, 
brast dæmningen efter en tid. Nysøen 
blev atter bygget op i 1958, og der blev sat 
1500 ørreder ud i søen. 

Der er flere søer i skoven, bl.a. Fruesø 
ved Pajhedevej. Ved siden af den lig-
ger der en stor sø, som tidligere var et 
moseområde, hvor der gik får og græs-
sede i 1960’erne. Søområdet blev etableret 
ved sammenkobling med Fruesø i 1987. 
Så er der Grønskovsøen, hvor der i som-
meren 1957 blev udsat 2000 ørreder. Året 
efter, i 1958, blev der lavet en selvstændig 
vej over til Grønskoven.

Ørredudsætningen i de kunstige søer 
var fra starten dels tænkt som selvforsy-
ning dels som afværgemiddel mod ged-
der, skaller og lignende, og bestod af 
regnbueørred og kildeørred. Disse viste 
sig gennem årene at være et problem for 
den naturlige bestand i åsystemet. Arterne 
blev derfor ændret til at være strøget på 
halvt bækørred og halvt havørred. Udsæt-
ningen blev vedligeholdt helt frem til 1997 
i et samarbejde med de lokale lystfisker-
foreninger.

Planteskolen
Pajhede Skov havde også sin egen plante-
skole til at forsyne skoven med nye træer. 
Det var skovfoged Henry Moss, som 
etablerede planteskolen i 1950’erne. Man 
havde sit eget forædlingsprogram, hvor 
der blev dyrket frø fra udvalgte træer, 
som var indhegnet i skoven. Frøene blev 
indsamlet fra koglerne i træerne, hvorefter 
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de blev sået i planteskolen. De små planter 
blev efterfølgende plantet ud i skoven de 
steder, hvor man ryddede skov. Plantesko-
len lå ved siden af savværket og fungerede 
op til midten af 1960’erne. Der var 3 kvin-
der beskæftiget.

I årene, hvor Henry Moss var skov-
foged, blev driften af skoven industri-
aliseret. Der blev købt motorsave til brug 
i skoven, og savværket blev fuldautoma-
tiseret. Der blev også anskaffet en firhjuls-
trukken MAN-traktor i august 1957, den 
eneste som fandtes i Danmark. Tidligere 
havde man kun de store jyske brygger-
heste til at trække træ ud af skoven. Nu 
kunne den nye traktor komme frem de 
fleste steder i skoven, og hestene fik min-
dre arbejde.  Savværket lukkede i slut- 
ningen af 1960’erne.

Herskab og tjenestefolk
Da kontrakten med Hedeselskabet udløb 
i 1963, stoppede Henry Moss også som 
skovfoged. For en periode var det for-
manden på savværket, Frilev Madsen, der 
fungerede som skovfoged, indtil Laurids 
Henriksen fik ansvar for skoven. Skov-
foged Henriksen kom fra Schackenborg 
Slot ved Møgeltønder i Sønderjylland 
sammen med hustruen, Anna. 

Gennem årene var der et hierarki i skov- 
en, som kendes fra »Herskab og tjeneste-
folk«. Herskabet var ingeniør T. K. Thom-
sen og fru Anna-Margrethe. Når T. K. 
Thomsen omtalte sin hustru, nævnte han 
ofte, at hun var født på Clausholm Slot, 
og efter en lang pause tilføjede han så: 
»… som datter af slotsgartneren«. 

Skovrideren var efter ejeren øverste 

Jagtselskab med ingeniør Thomsen på fløjen klar til afgang.
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myndighed i skoven. Da ingeniør Thom-
sen købte skoven, var skovrider Poulsen 
fra Fussingø Slot rådgiver og har sikkert 
fungeret som skovrider gennem årene. I 
de 10 år, Hedeselskabet havde ansvar for 
skoven, var det Svend Larsen, der var 
skovrider.

Skovfogden havde den daglige le-
delse, og han var chef for de ansatte i de 
virksomheder, som hørte under skoven 
- skovbrug, savværk, planteskole m.m. 
Derudover skulle skovfogeden servicere 
herskabet, være chauffør og blandt andet 
hente dem og gæster i Aalborg Lufthavn. 
Han skulle også varte herskabet op på alle 
måder og sørge for, at alt omkring dem 
var ordnet, såsom at bilen blev vasket. 

Det var også skovfogdens ansvar at gøre 
alt klar til de årlige jagter. Jægerne blev kørt 
rundt i skoven; de sad bænket på en land-
brugsvogn spændt efter en traktor. Nogle 
af direktørerne fra København havde de-
res egen hjælper med til at lade geværet, 
så de blot selv skulle skyde. Det var ofte 
privatchaufføren, som også var lader. 

I perioder var skoven plaget af kryb-
skytteri. Mens Henry Moss var skovfoged, 
jagtede han og landbetjenten fra Tårs 
krybskytter i Grønskoven. 

Senere skovfogeder
Da civilingeniør T. K. Thomsen døde i 
1971, overtog hans enke, Anna-Margrethe 
Thomsen, Pajhede Skov, og Laurids Hen-
riksen fortsatte som skovfoged. Skovrider 
Jørgen Lassen fra Vemmetofte Kloster 
blev i 1977 hyret af fru Thomsen, dels til 
at finde en ny skovfoged, dels til at have 
overopsyn med Pajhede Skov, hvilket han 
havde, til skoven blev solgt til familien 
Nielsen. Geerth Pedersen blev ansat som 
ny skovfoged i 1977. 

Geerth Pedersen var som 23-årig Dan-
marks yngste skovfoged og agerede an-
derledes end de tidligere. Da han overtog 
ansvaret for skoven, var vedmassen 90.000 
m3. Han uddelegerede en stor del af det 
arbejde, som skovfogeder tidligere havde 
udført, til medarbejderne. Derved fik han 
tid til at være skovfoged i andre skove, og 
faktisk brugte han 80% af tiden uden for 
skoven. Samtidig blev driften yderligere 
moderniseret ved ibrugtagning af maski-
ner, så den for skovarbejderne meget fy-
sisk belastende tid i skoven ophørte.

Geerth Pedersen havde store planer for 
Pajhede og var klar til at lave Grønskoven 
til en dyrehave, men fru Thomsens død 
satte en stopper for det. Det samme gjaldt 
en skovmaskinstation, som han var klar 
til at etablere. Trods fru Thomsens høje al-
der havde hun givet Geerth Pedersen til-
ladelse til at gå i gang med disse projekter, 
så man må sige, at hun var en fremsynet 
dame, der havde tillid til sin unge skov-
foged. 

Vester Pajhede og Mira
To af familien Thomsens børn beholdt en 
tilknytning til Pajhede Skov. Sønnen og 
svigerdatteren Mogens og Vibeke Thom-
sen købte Vester Pajhede den 1. januar 
1967. I dag bor Vibeke Thomsen sammen 
med datteren Anne Mette Dahl Thomsen 
på ejendommen. Ægteparret Thomsens 
store passion var haven, som de løbende 
forbedrede. Ingeniør Thomsens datter, 
Anne Margrethe Nielsen på 92 år, der bor 
i Gentofte, har fortsat sin feriebolig, Mira, 
ved Grønskoven.

De fleste oplysninger om Pajhede Skov 
fra tiden, da ingeniør Thomsen ejede  
skoven, er hentet fra et dokument, som 
han dikterede den 29. maj 1962, ni år før 
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sin død. Jeg har haft den glæde at besøge 
hans svigerdatter Vibeke Thomsen og 
barnebarnet Anne Mette Dahl Thomsen 
i deres hjem på gården Vester Pajhede. 
Barnebarnet har været behjælpelig med 
dokumentet, som hendes farfar dikterede, 
og med billeder fra skoven. 

Mogens Thomsen, der også var in-
geniør, havde et ønske om at overtage  
skoven efter sine forældre, måske sammen 
med sine to søstre. Skoven blev imidlertid 
solgt til anden side, da det ikke viste sig 
muligt for sønnen at købe den.

Børge Nielsen
Det lykkedes for ejeren af Eskofot, Børge 
Simon Nielsen (1923-1993), at erhverve 
den 400 hektar store Pajhede Skov den 
15. marts 1987 for 14.600.000 kr. Skoven 
skulle fortsat drives på almindelige for-
retningsmæssige vilkår. Selv om Børge 
Nielsen havde erhvervet et af de største 
skovområder i Nordjylland, ønskede han 
en endnu større skov. 

Eskofot Industripark, som hans kon-
cern hed, kontaktede Brønderslev Kom-
mune og fremsatte et tilbud om at overtage 
den kommunale Søheden Plantage, som 
grænser op til Pajhede Skov. Kommunen 
takkede nej til at sælge plantagen, idet 
man mente, at området på langt sigt ville 
være meget mere værd end de 1,2 mil-
lioner kr., som de 43 hektar fredskov var 
vurderet til. Hedeselskabet drev Søheden 
Plantage for Brønderslev Kommune. 

Børge Simon Nielsen var søn af slag-
termester Carl Chr. Nielsen og gift med 
Inga Gütte Juel, datter af grosserer Niels 
Juel Pedersen. I 1958 stiftede han Eskofot, 
der producerede reprokameraer, fotokopi-
maskiner og offset-udstyr. Børge Simon 
Nielsen havde siden 1948 været direktør 

for Skandinavisk Fotocopi og havde mange 
tillidsposter - i teaterverdenen, politisk,  
i arbejdsgiverforeningen og inden for  
dansk design. Han var også konsul for Su-
dan og Malta og havde en imponerende 
samling af danske og udenlandske ordner. 

Børge Simon Nielsen havde to sønner, 
Bo Juel Nielsen og Steen Juel Nielsen. 
Begge var involveret i Pajhede Skov, men 
Steen fik et særligt forhold til skoven, idet 
faderen indsatte ham som administrator. 
Da Børge Nielsen døde i 1993, overtog 
hans enke, Inge Gütte Juel Nielsen, skov-
en.

Hegnssagen
Halvdelen af Pajhede Skov blev ødelagt 
under de kraftige storme i 1981 og 1984. 
Man ønskede herefter at gøre skoven mod-
standsdygtig over for fremtidige storme, 
og planlagde derfor en indhegning, som 
skulle sikre den nye skov i 100 år fremover. 
Hegnet skulle forhindre strejfende råvildt 
i at spise skuddene på de 100 tdr. land 
nyplantet skov og de yderligere 100 tdr. 
land skov, der skulle nyplantes. Foruden 
grantræer blev der plantet løvtræer, og 
kun de bedste sorter. 

Familien Nielsen lagde vægt på, at ind-
hegningen ikke skulle hindre besøgende 
i at få adgang til skoven. Alle veje skulle 
være åbne, og indgangene blev gjort så 
brede, at også gæster i kørestole fik uhin-
dret adgang.

Der opstod imidlertid snart meget di-
vergerende opfattelser af sagen, og høj- 
lydte protester vekslede med avisskriveri-
er og underskriftindsamlinger samtidig 
med, at der blev øvet selvtægt og hærværk 
mod hegnet. Skov- og Naturstyrelsen, 
Nordjyllands Amt, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Overfredningsnævnet samt  
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Landbrugs- og Miljøministeriet blev 
blandet ind i affæren, der strakte sig over 
flere år. Den nye Naturbeskyttelseslov 
kom til at indeholde en paragraf, der var 
affødt af Pajhede-sagen.

Jordkøb og jagt
Gennem årene er det lykkedes familien 
Nielsen at erhverve mere jord og derved 
udvide skoven. Fra starten købtes ca. 30 
ha engarealer, der blev lagt til Grønskov-
en, og få år senere købte man ca. 10 ha 
ager ved Mustedvej syd for Kirkholt. Se-
nest er der købt jord mellem Grønskoven 
og Pajhede Skov, så de i dag er forbundne. 
Alle jordstykkerne er med i indhegningen.

I 1992 blev skytte Lars Michael Falken-
berg Andersen ansat i Pajhede Skov og 
opbyggede sammen med Geerth Pedersen 
et professionelt jagtvæsen med opdræt 
af fasaner og ænder samt forvaltning af 
hjortevildt. Mange kendte danskere har 
deltaget i jagter, der er blevet arrangeret i 
årene, hvor familien Nielsen har ejet skov-
en - især i de år, Børge Simon Nielsen le-
vede. Jeppe Bundgård Jensen, der er i dag 
er skytte, bor på Pajhede Gaard og har an-
svar for at tilse og pleje det meget vildt, 
der i dag findes.

Skovejendommen Bassebæk, som op-
rindeligt blev opført tilbage i 1700-tallet 
inde i skoven, hvor min oldefar boede i 

Oplægning af parade på slyngeljagt. I forgrunden skovfoged Geerth Pedersen. Foto 1993.
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Simon Jacobsen
Født den 19. marts 1947 på Mellemgård i Ingstrup. Uddannet isen- 
kræmmer i Pandrup. Lejrchef i Løkken. Chefassurandør i Codan For-
sikring i 20 år. Pioner for kristent tv i Norden og skandinavisk chef 
for GOD TV, den globale kristne tv-kanal i 15 år. Derudover har han 
studeret teologi i 4 år i Danmark, Storbritannien og Sverige. Skrift-
lige arbejder om lokal- og slægtshistorie. På eget forlag udgivet evan-
geliske bøger på dansk, norsk, svensk og spansk. 

1880, blev i 1988 erstattet af en nybygning 
på 600 m2 med stråtag og et kobberbelagt 
tårn.

Også Pajhede Gaard blev kraftigt 
renoveret i 1991-1992. 

Pajhede Skovdistrikt, som Pajhede 
Skov og Grønskoven hedder i dag, er et 
kuperet morænelandskab beplantet med 
nåleskov og løvtræer med lysninger og 
omkringliggende marker. Der drives ikke 
længere traditionel skovdrift i Pajhede 
Skov, og derfor blev der ikke ansat en 
skovfoged, efter at Geerth Pedersen forlod 
skoven i 1997. Det er i dag skovforvalter 
Jakob Nielsen, der har ansvar for skoven. 

En stor tak til Vendsyssel Historiske Mu-
seum & Historisk Arkiv, Egnsmindesa-
mlingen Jerslev, Skæve Lokalhistoriske 
Forening og Østervrå Lokalhistoriske 
Forening. Endelig har jeg fået meget vær-
difulde informationer af familiemedle-
mmer til forhenværende ejer af Pajhede 
Skov, ingeniør T. K. Thomsen, Holger 
Moss, søn af forhenværende skovfoged 
Henry Moss og skovfoged Geerth Peder-
sen.

1. del af historien om Pajhede blev bragt i 
Vendsyssel Årbog 2014.
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