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Aslund Plantage ejes hovedsagelig af to parter, Aalborg Kommune og I/S Knoldgaard, 
hvoraf kommunen ejer ca. 2/3 og interessentselskabet 1/3. Mindre dele af plantagen er 
privat ejet, ligesom der de senere år er blevet plantet ny skov af private lodsejere op 
imod Aslund Plantage, dette gælder bl.a. nogle engarealer nordøst for plantagen,  
nord for Ravnbakke. DTK/kort 25.
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Aslund Plantage     Af Klem Thomsen   
Artiklen blev oprindelig bragt i Årsskrift 2017 Hals Museumsforening og Arkiv    
Et par kilometer nord for Vester Hassing by ligger  
Aslund Plantage. Det er i dag et velbesøgt rekreativt  
område. Området har dog kun været plantage i omkring 
100 år. Det var oprindelig lyngbakker, og disse blev først 
tilplantet i årene 1916-1919. 



Navnet Aslund 
En stor kuldeperiode ramte Danmark for omkring 22.000 år siden, og store 
isbræer begyndte at skyde sig frem fra nord og noget senere fra øst.  
Sammen dannede de til sidst et ubrudt isdække, hvis form blev så  
afgørende for det danske landskabs udseende. Bræen stod nu langs en 
linje, der gik fra Bovbjerg ved Vesterhavet ind i landet til Viborg. Her  
bøjede isranden mod syd og gik ned gennem hele halvøen.  

For omkring 15.000 år siden satte en mildning ind og tvang langsomt isen 
tilbage. Da isen begyndte at smelte skete det i ryk, og en lang tid  
standsede isranden i en linje med sydøstlig retning, som gik over Hammer 
Bakker og videre langs bakkeryggene i Aslund Plantage. Først 2.000 år  
senere, ca. 11.000 år før Kristi Fødsel, var isen helt borte, og den foreløbig 
sidste istid bragt til ophør i Danmark. Istiden havde da skabt det bakkede 
område i Aslund Plantage. 

En ås er en langstrakt bakke, der eksempelvis dannes, hvis smeltevandet 
begynder at løbe langsommere gennem en tunnel under isen. Så vil det 
meste af det materiale, som smeltevandsfloden udvasker fra underlaget, 
ikke længere blive transporteret ud foran gletsjeren, men vil aflejres inde 
i tunnelen som lagdelt sand og grus. I takt med denne ophobning af  
materiale kan vandstrømmen smelte sig op i isen, så sand- og grus- 
aflejringer efterhånden bliver noget højere og bredere end den oprindelige 
tunnel. Det landskabelige resultat af smeltevandets aflejrende virksomhed 
ses, når isen smelter bort. Så dukker det afsatte materiale frem som en 
slingrende ryg, en ås, der så at sige er en overdimensioneret afstøbning af 
den tidligere smeltevandstunnel. Ryggen der strækker sig nord for Vester 
Aslund hen imod Øster Aslund er formodentlig en åsryg. Dette betyder, at 
da isranden lå her, havde den front mod nordvest, og at havet har stået 
næsten 45 meter højere end i dag, hvilket igen må betyde, at næsten hele 
bakkeøen har ligget under havets overflade, da isen smeltede bort. 

Samtidig med at isen smeltede, hævede Vendsyssel sig. Da isen smeltede 
bort her ved Aslund var vandstanden som nævnt sunket til omkring 45 
meter over havet, i forhold til vandstanden i dag, og i denne højde synes 
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Dette udsnit fra kortblad 1114, 
lavt målebordsblad i målstoks- 
forhold 1:20000, målt 1884, 
sidst rettet 1926, udgivet 1929, 
er fra https://hkpn.gst.dk/ 
(historiske kort på nettet).  
Den langstrakte bakke, der 
strækker sig fra før Ravnbakke 
midt i udsnittet til efter 
Knoldbjerg nordvest herfor, er 
formodentlig en åsryg.  
Bemærk at højdekurverne  
ligger tæt i dette område.  
Bemærk også at bakkernes  
højder er angivet i fod (1 fod = 
0,3138535 meter). Knoldbjerg 
er150 fod, svarende til 47 
meter. Dette er i øvrigt det  
højeste punkt i den forhen -
værende (1970-2006) Hals 
Kommune.



havet at have stået, da nordspidsen af Vester Hassing bakkeø dukkede 
frem af isen. Da isen var smeltet helt bort i denne egn var vandstanden 
sunket til ca. 30 meter ved Vester Hassing. Nu sås flere bakkeøer i området 
omkring Aslund Plantage. 

Aslund er et skovnavn, med endelsen lund, der er betegnelsen for en 
lille skov. Omkring beskriverledet ”as” påpeger navneforskere 4 mulige 
tolkninger: træbetegnelserne ask og asp, navneordet ås (som er en lang-
strakt bakke) og navneordet as (som er de hedenske guder). Hvad disse 
ikke nødvendigvis ved er, at der på stedet befinder sig en ås. Denne arti-
kels forfatter, og andre lokalhistorikere, er derimod ikke i tvivl om, at nav-
net betyder ”lunden på eller ved åsen”. 
 
Landsbyen Aslund 
I slutningen af 2017 kom der skilte med navnet Aslund omkring vejkrydset 
Aslundvej/Øster Hassing Vej. Hermed var landsbyen Aslund genopstået.  
En sådan eksisterede nemlig for 700-800 år siden. Denne landsby lå dog et 
andet sted end den nuværende. Den lå i Øster Hassing sogn ved gården 
Øster Aslund. 

Den første stenkirke i Øster Hassing er formodentlig bygget i Erik  
Menveds regeringstid, altså mellem 1286 og 1319, men der kan godt have 
været en trækirke som forgænger for denne. Normalt placerede man  
kirkerne tæt ved sognebyen, allerhelst midt i byen, så kirkens placering 
har været kilde til forundring og grobund for antagelser. 

I en avisartikel fra Aalborg Stiftstidende den 26. august 1955 lyder det: 
”Da kirken [Øster Hassing gamle kirke] blev bygget, laa stedet centralt.  
I det fjortende aarhundrede var der ikke noget, der hed Øster Hassing.  
Kirkegængerne kom fra en lille landsby længere mod vest, der hed Aslund. 
Som tiden gik, forfaldt gaardene i Aslund, og til sidst blev de alle slaaet 
sammen til herregaarden Øster Aslund.” 
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Dette udsnit af sognekortet fra 
Øster Hassing sogn, i målstoks- 
forhold 1:20000, fra ca. 1816, 
er fra https://hkpn.gst.dk/ 
(historiske kort på nettet). 
Øster Hassing kirke (blå pil) lå 
dengang et godt stykke vest 
for Øster Hassing by. 



Nu har Øster Aslund aldrig været en herregård, men det er den  
almindelige antagelse, at der har været et lille bysamfund, i form af en 
samling af gårde og huse, ved Øster Aslund, som siden forfaldt,  
sandsynligvis omkring år 1350, hvor pesten hærgede i Vendsyssel med en 
sådan styrke, at landsbyer, gårde og huse kom til at ligge øde hen.  

Så måske lå kirken på det mest praktiske sted, da den blev bygget, eller 
da dens eventuelle forgænger, i form af en trækirke, blev bygget. Ser man 
på den gamle kirkegårds indgangslåger ser man den største indgangslåge i 
kirkedigets nordvestlige del, vendt mod bl.a. Øster Aslund, og også imod 
flere af sognets andre større gårde; og man ser den mindre kirkegårdslåge 
i kirkedigets østlige del, vendt mod nutidens by Øster Hassing, og mod de 
sydligere byer i sognet, Gandrup, Holtet og Gåser. Indgangslågerne tyder i 
al fald på større beboelse i den nordlige del af sognet end i den sydlige del 
af sognet. Dette skyldtes formodentlig, at vandstanden var højere den-
gang, så de lavere områder i sognet kunne ikke dyrkes før man i større stil 
begyndte at dræne jorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hellighøje 
Det skønnes, at der fra år 1500 til år 1000 før Kristi Fødsel blev opført 
40.000-50.000 gravhøje i Danmark, hvoraf ca. 20.000 nu er fredet. Til hver 
høj medgik 2-3 tdr. land græs- eller hedetørv. 

Gravhøjene fortæller, at der boede mennesker heromkring i bronze- 
alderen. Med deres iøjnefaldende placering i terrænet, beregnet på at 
blive set, og med deres store forbrug af store marker og græsgange, er  
højene en markering af slægternes storhed, ligesom man demonstrerede 
at græsgange og arbejdskraft var noget, man havde nok af. Foruden de  
religiøse budskaber udsendte højene således stærke sociale budskaber.  

I dag findes 3 hellighøje i Aslund Plantage. Dette er også, hvad værket 
Trap Danmark fortæller i sin 5. udgave fra 1961. Min nu afdøde nabo, Knud 
Larsen, fortalte, at da han flyttede på Vester Hassing Hede (Øster Hassing 
Vej) som ung mand i 1937 var der 4 hellighøje. Dette fortæller Trap  
Danmark også i sin 4. udgave fra 1924, og også de gamle kort fremstår med 
4 hellighøje. 

Knud Larsen fortalte også, at de ældre mennesker, der dengang boede 
på Vester Hassing Hede, havde fortalt ham, at der oprindelig havde været 
både 5 og 6 hellighøje, som alle skulle have ligget på linje.  
Disse lyngklædte gravhøje, som kunne ses langvejs fra, må have været et 
imponerende syn i landskabet. Først med tilplantningen af Aslund Plantage 
voksede træer op omkring højene, hvorved de mistede noget af fordum 
tids tiltrækningskraft.  
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Disse udsnit, dels fra kortblad 
I27, højt målebordsblad i må-
lestoksforhold 1:20000, målt 
1884, udgivet 1885, og dels fra 
kortblad 1317 III SØ, 4 centi-
meterkort i målestoksforhold 
1:25000, målt 1884, udgivet 
1967, stammer begge fra 
https://hkpn.gst.dk/ (histori-
ske kort på nettet).  

På kortene ses 4 hellighøje. 
Disse ligger nu ikke helt på en 
lige linje, men set fra lande -
vejen kan det sagtens have 
taget sig sådan ud.  

Høj nummer 2 fra venstre 
eksisterer ikke mere. Ved  
arkæologernes besøg på stedet 
har de skrevet om denne sløj-
fede høj, i 1889: ”Næsten sløj-
fet (saa at der sædvanlig siges 
de tre hellige Høje)”, i 1939: 
”Helt sløjfet” og i 2006: 
”Højen er stadigvæk synlig i 
landskabet”.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Men hvad er der blevet af de resterende gravhøje? De er sandsynligvis 
forsvundet ved grusgravning på gården Lyngholm, i dag Øster Hassing Vej 
117. Dette stemmer godt overens med, at en forhenværende nabo til Lyng-
holm, Lykke Svendsen, har fortalt mig, at der ved denne gård skulle være 
fundet både menneskeknogler, potteskår og ildsteder. Gravhøje er  
begravelsessteder. Og potteskårene og ildstederne fortæller om tidligere 
beboelser i omegnen af Aslund Plantage.   
 
Helligkilde 
I værket Trap Danmarks 3. udgave fra 1901 fortælles: "Ved de hellige  
Høje findes i en Bakkeskrænt et Vandhul, der er Rest af en i sin tid meget 
besøgt hellig Kilde." 

I en museumssag fra Aalborg Historiske Museum findes følgende beskri-
velse: ”Syd for de hellige høje, i bakkeskrænten findes et vandhul, der er 
resterne af en "Hellig Kjaal" (kilde), der i sin tid be søgtes meget for  
vandets lægende kraft, hvilken dog gik tabt tillige med kildens anseelse og 
hellighed, da en mand trak sin skabede hest hen til den. Lige nord for 
denne bakke ligger "Kirkebakken". Meddelelserne er fra den gamle smed 
Morten Thomsen. Rundt om i bakkerne skal findes en mængde arnesteder, 
sammensatte af sten.” 

1975 var Villy Jørgensen i gang med at lave en kondisti for den  
daværende Hals Kommune (1970-2006), og under dette arbejde stødte han 
på en kilde. Denne var beliggende på en sydvestvendt skrænt syd for  
Dalsgårds Høj, nær Kirkebakken og ca. 500 meter nord for Hellighøjene. 
Han kontaktede Aalborg Historiske Museum, og såvel museet som  
kommunen adopterede nu denne kilde som værende den gamle helligkilde. 
Til kommunens forsvar skal siges, at kilden var belejlig, dels da den var 
kommunal ejendom, og dels da der var vand i den. Til museets forsvar skal 
siges, at Kirkebakken, som den gamle smed Morten Thomsen nævner, ligger 
lige nord for Dalsgaards Høj (hvad der fremgår af illustrationen på side 2). 

Den daværende Hals Kommune lavede nu skiltning mod helligkilden ved 
Dalsgaards Høj, men lokale beboere, de tidligere nævnte Knud Larsen og 
Lykke Svendsen, blev overfor mig ved med at påpege, at kommunens skilt-
ning var forkert, og Lykke Svendsen viste mig ovenikøbet den ifølge ham 
”rigtige kilde”. Denne havde i forhold til kommunen to svagheder, dels lå 
den på privat grund (hører til ejendommen Øster Hassing Vej 128) og dels 
var den tørlagt (fremstår i dag kun som et hul i jorden). Og de havde ret. 
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Dette luftfoto er taget af  
ejendommen Lille Lyngholm  
(i dag Øster Hassing Vej 123) i 
1954. Denne ejendom er nabo-
ejendom til gården Lyngholm, 
og til venstre i billedet ses 
grusgraven på denne gård.  

Bemærk gravhøjen bagerst i 
billedet, op imod skoven. 
Dette er den vestligste af  
hellighøjene. Grusgravningen 
fortsatte helt op til gravhøjen, 
og den blev sandsynligvis kun 
skånet, fordi den ikke hørte til 
Lyngholms besiddelser. Fotoet 
er fra forfatterens privatarkiv.



Beviset for den rigtige helligkildes placering fik jeg først, da jeg med 
hjælp fra Viggo Petersen på Aalborg Historiske Museum fik kendskab til et 
gammelt kort, Originalmålinger til Viden skabernes Selskabskort fra 1786. 

På dette kort ses nord for Vester Hassing by en 7-strenget korsvej, og 
vest for denne står ”Helligkilde” på det gamle kort. Nord for denne er  
indtegnet en gravhøj, som kaldes ”Helligkildehøj”. Dette må være den  
østligste af de 3 eller 4 hellighøje. Den nævnte korsvej svarer stort set til 
nutidens vejkryds Aslundvej/Øster Hassing Vej. 

Hvis vi kigger på korsvejen findes i nutidens landskab endnu spor af alle 
7 veje. Vejen til Vester Hassing by er nutidens Aslundvej. Går vi højre 
rundt i krydset møder vi først nutidens Skindbjergvej og herefter nutidens 
Øster Hassing Vej. Herefter følger vejen til gården Øster Aslund (vejen 
hedder i dag Øster Aslund), nutidens Aslundvej og nutidens Øster Hassing 
Vej. Den sidste vej eksisterer i dag kun i brudstykker; kører man ind ad 
grusvejen overfor gården Lyngholm (Øster Hassing Vej 117) rammer man 
rester af denne vej  
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Udsnit af originalkortet med 
målingerne til Videnskabernes 
Selskabs Kort fra 1786.  
På https://hkpn.gst.dk/ er 
disse kort tilgængelige, men er 
ikke i samme detaljegrad som 
dette kort. Jeg købte for år 
tilbage et udsnit af Original-
målinger, og dette er et udsnit 
af udsnittet. 

Bemærk korsvejen nord for Vester Hassing by, og vest for denne Helligkilde. Nord for kilden er ind-
tegnet en gravhøj, kaldet Helligkildehøj. Mit fulde udsnit dækker et område, hvor der i dag er 
over 40 gravhøje, og hvor der i 1786 sikkert var endnu flere, men Helligkildehøj er den eneste høj 
på kortet. Dette fortæller med al tydelighed, at hellige kilder dengang var vægtet højere end 
gravhøje, og Helligkildehøj er sandsynligvis kun tegnet ind for at stedfæste, hvor kilden lå.   
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Såvel gravhøjene som helligkilden lå formidabelt i forhold til datidens 
vejforløb. Vejforløbet fra vest ind i den forhenværende Hals Kommune 
kom via datidens by Horsens, nutidens by Langholt, og over Rasmusbro, 
som var skellet mellem Hals Kommune og Aalborg Kommune i perioden 
1970-2006. Herfra gik den mod sydøst forbi gården Kagløs, som i dag kal-
des Skovlund, og videre til den nævnte korsvej, syd for nutidens Aslund 
Plantage. Herfra gik vejen over et hjørne af Rydborg Hede, nutidens  
Skindbjergvej, og forbi Bålhøj, som ligger nord for Gandrup Teglværk  
(den nuværende om fartsvej fra Rærup til Hals gennemskærer i dag vej- 
forløbet mellem Skindbjergvej og Bålhøj). Vejen drejede her i syd og gik 
gennem Gandrup by, over Loftbroen syd for Gandrup og videre til gården 
Skrold ved Gåser, hvorfra den gik langs fjorden videre gennem Gåser til 
Hals. Amtsvejen fra Nørresundby til Hals, der går over Stae, Vester Has sing 
og Gandrup, den der i dag kaldes "den gamle amtsvej", er først anlagt om-
kring 1850.  

Aslund Plantages helligkilde var i lighed med landets mange andre  
helligkilder et besøgt sted. Den mest almindelige besøgstid ved de hellige 
kilder i Danmark var St. Hans Aften, men andre besøgstider kendes dog 
også, bl.a. Valborg Aften (30. april), samt visse andre helgens dage.  
Kilderne besøgtes mest af syge og vanføre menne sker, som troede at et 
bad i den hellige kilde kunne helbrede deres sygdomme, hvad der vel også 
ind imellem skete, særlig hvis det var en udvendig sygdom som øjen- 
betændelse eller åbne sår, der kunde helbredes ved en grundig renselse i 
rent kildevand.  Og selvfølgelig spillede troen også sin rolle. Fælles for for-
tællingerne om de hellige kilder er, at de som regel mister deres kraft, 
fordi nogen vasker en skurvet, skabet eller blind hest i kilden. 

Sådan tager helligkilden i Aslund Plantage sig ud en januar dag i 2018. Den er såmænd kun et hul i 
jorden, og ses midt i billedet. Og det er ikke lykkedes at finde nogle personer, som i mands minde 
husker, at der har været vand i kilden. Bag ved ejendommen, der ses i baggrunden, går nutidens 
Øster Hassing Vej. Foto: Klem Thomsen.  

Hals Arkiv
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Upubliceret kildemateriale 
Aalborg Historiske Museum 
J.nr. 542: Helligkilde. Vester Aslund plantage. Vester Hassing sogn.  
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I tidligere tider kom man fra 
vest til sognene i den tidligere 
Hals Kommun via Horsens, der 
nu hedder Langholt, og over 
Rasmusbro, som var sogneskel. 
Herfra gik den mod sydøst 
forbi gården Kagløs, nu kaldet 
Skovlund, og videre til kors-
vejen syd for Hellighøjene og 
Helligkilden. Herfra gik vejen 
over et hjørne af Rydborg 
Hede, nutidens Skindbjergvej, 
og forbi Bålhøj, nord for 
Gandrup Teglværk. Vejen  
drejede her i syd og gik  
gennem Gandrup by, over 
Loftbroen syd for Gandrup og 
videre til gården Skrold ved 
Gåser, hvorfra den gik langs 
fjorden videre gennem Gåser 
til Hals.  

Amtsvejen fra Nørresundby 
til Hals, der går over Stae,  
Vester Has sing og Gandrup 
- vejen der i dag kaldes "den 
gamle amtsvej" - er først  
anlagt omkring 1850.  

Rasmusbro

Hellighøje

Bålhøj

Loftbroen


