Ove Bak

Næsbydales ældre historie
”Næsbydale Badehotel” i 2019.
I det følgende berettes
forhistorien
om denne bygning i den
naturskønne
Næsby Dal.
Fot. ”Næsbydale Badehotel”.

Næsby Dal

Næsby
Udsnit af Generalstabskort 1896.

Højdetal i fod (1 fod = 31,39 cm).
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NÆSBY DAL

er den største af nogle erosionsdale i et ret højtliggende
morænelandskab nær ved Limfjorden (- ca. 40 m.o.h.).
Rindende vand har gennem nogle tusinde år efter Istiden skåret
sig ned i kystskrænten i sin vej mod Fjorden. Der blev dannet en
kløft med ret stejle sider og en svagt skrånende dalbund.
Kløften blev med tiden bevokset, sikkert med krat eller skov.
Måske allerede i jernalderen blev den ryddet for træer. Kløften
blev græsdækket og var i århundreder anvendt til høslet og/eller
græsning for får og kvier af bønderne i Næsby. Den var fælles
”overdrev”.
Omkring år 1800 overgik gårdene i Næsby til selveje. Dalen
blev da fordelt til 7-8 gårdmænd, der hver fik en smal strimmel.
I praksis var dalen dog sikkert fortsat fælles græsningsområde.
Det lader til, at dalen blev kaldt Sortdal.

Det ældste matrikelkort fra begyndelsen af 1800-tallet.

”Næsbydale Badehotel” ligger midt i parcellen til højre for matr. 13.
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Matrikelkort fra 2. halvdel af 1800-tallet.

”Næsbydale Badehotel” ligger midt i matr. nr. 1d.

Matrikelkort fra slutningen af 1900-tallet (= nuværende opdeling i matrikler).

”Næsbydale Badehotel” ligger midt i matr. 1d.
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Næsby Dal. Foto ca. 1900.
Kvier græsser. Personen er måske en seminarist, som botaniserer og samler planter til et
herbarium. Der findes (eller fandtes!) en interessant og artsrig flora i dalen, da den var
græsdækket. Mange af disse fik dårlige vækstforhold eller forsvandt, da dalen i 2. halvdel
af 1900-tallet blev mere eller mindre dækket af krat.
[Jeg har1959-62 samlet mange planter i dalen til mit herbarium! På det tidspunkt var der
kun kratdannelse på sydøstskråningen].

Stranden ved Næsby Dal. Foto ca. 1900.
Skuret ved kystskrænten var måske et badehus for seminaristerne i Ranum.
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Kopi fra: ”Finn Holbek.DK”. [Oprindelig illustration i en mig ukendt bog].
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Fakta om Otto Lensbaron Reedtz-Thott til Gavnø:
Født 29/6 1872 i Gavnø Slot - død 10/10 1927 i København.
1896 cand. mag., 1897—1900 Sekretær ved Gesandtskaberne i Paris, Berlin og London, samt ved
Fredskonferencen i Haag. Overtog 1903 Baroniet Gavnøs østlige Del, 1904 Formand for Roholte
Sogneraad, 1912 Formand for Kgl. dansk Yachtklub, 1916—22 Medlem af Præstø Amtsraad, 1920—
27 Medlem af Folketinget, Næstformand for den konservative Rigsdagsgruppe, 1923 Forstander for
Herlufsholm. 1923 eje af hele baroniet. - 1903 Hofjægermester, 1916 R*, 1920 Kammerherre,
1926 D.M.

Gudrun Baronesse Reedtz-Thott
(født med samme efternavn).
Født 30/11 1873.
Gift 14/10 1904 i Fredensborg Slotskirke med
Otto Lenbaron Reedz Thott (vist nok fætter).
Død 16/7 1917.

Kopi fra: ”Finn Holbek.dk”.

Under I. Verdenskrig sejlede Otto Reedtz-Thott ofte i Limfjorden sammen med sin svagelige
hustru Gudrun. Han beskrives som en passioneret sejlsportsmand. Fra 1912 var han formand
for ”Kongelig Dansk Yachtklub”. På denne tid bestyrede han den østlige del af baroniet
Gavnø. I 1923 - efter faderens død - overtog han hele baroniet.
Der fortælles, at Ottos hustru Gudrun fandt Limfjordskysten meget smuk, og at hun ønskede
et feriehus i slugten Næsby Dal.
Otto iværksatte en opfyldelse af hustruens ønske.
Den 1/9 1916 købte Otto Reedtz-Thott af boelsmand Hans Peter Nielsen i Næsby matriklerne
17b og 18c nær stranden for 1000 kr.
Desuden af boelsmand Niels Olesen i Næsby matrikel 1d, 11a (= med gården nuv.
Næsbydalevej 14) og 20b (= marken syd for dalen) for 12.000 kr.
Der medfulgte brugsrettigheder i 49 år fra 1880 til området mellem 18c og 1d med “ret til
skøde”.
[Se matrikelkort og skøder].
Otto Reedtz-Thott fik opført en ferievilla i løbet af 1917-18. Gudrun opnåede ikke at se den,
da hun døde 17. juli 1917.
I september 1918 efter at huset var opført på matrikel nr. 1d, lånte Reedtz-Thott 45.000 kr. i
Den danske Landmandsbank. - Lånet blev betalt i 1927 efter Ottos død.
Efter sigende benyttede Otto ikke ferieboligen, der kom til stå i en årrække med tilskoddede
vinduer. Han var stærkt optaget af mange gøremål - og havde måske ikke lyst til at bo i det
hus, som var tiltænkt den afdøde hustru. Otto blev ivrigt gift 2. gang i 1926.
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Poetisk beskrivelse af ”Næsbydalene” i ”Løgstør Avis” i 1931
af Mads Møller-Græsdal. (Lærer i Løgsted).
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Seminarister i Næsbydale ca. 1920.

Den nyopførte og ubeboede feriebolig ca. 1920 og den græsbevoksede dal.
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Den tilskoddede feriebolig 25. maj 1924. Fot. seminarist J.C. Nielsen.

Ses på en væg i bygningen. For nylig fremdraget.

Familiens våbenskjold
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Dokumentationer:
SKØDER & pantebreve m.v.
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[Fortsættes side 13].

Fra Bjarne Svenstrups billedsamling.- Bygningen stod sandsynligvis først færdig i 1918.
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5/11 1928 arvede en slægtning af Otto Reedtz-Thott (barn, født i 1920) Axel Gustav Tage
Baron Reedtz-Thott hus og areal. (Gården var vist solgt fra i 1922). Han solgte 9/5 1930
til en gruppe på 5 personer i og ved Ranum.
Den ene af disse, Mikael Pedersen, blev eneejer 27/5 1935. Han boede i ”Siesta”
(= nuv. Søndergade 34) i Ranum. Havde en bestyrer i Næsbydale.
28/7 1942 solgte Mikael Petersen til Viggo Bjerrehus, som overtog det nuværende areal
matriklerne 1d, 11e, 13c, 14d, 15c, 16e, 17b & 18c.

Læs mere om den nyere tid i den historiske beretning
i ”Næsbydale Badehotel”’ s hjemmeside:

https://næsbydalebadehotel.dk/historien
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Efter den lokale overtagelse af ferieboligen i Næsbydale i maj 1930 blev den indrettet til
sommerrestaurant uden spiritusbevilling.
Der blev samtidig opført en dansepavillon af bølgeblik vest for huset.
Ragnhild Passer (mor til skuespilleren Dirch passer) var et enkelt år enten bestyrer eller ansat
i restauranten. Uvist om det var i 1930 eller et senere år. Hendes lille søn var med. (Se Ole
Sønnichsen: Dirch Passer, Gyldendal 2009, side 23).
Allerede det første forår holdt Ranum Seminariums Elevforening generalforsamling
i den nyåbnede restaurant.
29. maj 1930.

”BAANDET”, tidsskrift for Ranum Seminariums
elevforening juli 1930

Fot. Seminarist Jens Peter Ovesen.
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Seminarister i Næsbydale
sandsynligvis 29. maj 1930.

Navnet Næsbydale kendes
fra ca. 1920.

Fra nu af var Næsbydale ofte
et samlingssted for seminarieeleverne. Bl.a. pga. dansehallen.
Stedet havde også tidligere været
et udflugtsmål.
Meget tyder på, at stranden
havde været benyttet til
svømmeundervisning for
seminaristerne helt tilbage fra
Ranum Seminariums første tid
i 2. halvdel af 1800-tallet.
På et tidspunkt - vist nok fra midt i
1930-erne - blev det tradition, at
seminarieleverne kørte i hestevogne
(senere traktorer)
stillet til rådighed af landmændene
på seminariets fødselsdag den 1.
september.
Fotos. Seminarist Jens Peter Ovesen.
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Fotos. Seminarist Jens Peter Ovesen ca. 1930.

Badebroen ved stranden i Næsbydale.
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Fot. 1932 (I.BIS album).
Dalen er græsbevokset. Der ses kun få lave buske.

Foto i Løgstør lokalhistoriske Arkiv.

Dansehallen af blik. Den stod stadig i 1954. Blev nedrevet ca. 1955, da der blev opført
en tilbygning til bygningen fra 1918. Cementfundamentet ses stadig.
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Fotos ca. 1942 (I.BIS album).

Ranum-borgere på udflugt til Næsbydale.

Manden i døråbningen
er elektriker Hans Hansen.

HH’s datter seminarieelev Ingrid, f. 1925.
Senere gift Bisgaard.
[I lys kjole - stående ved en dreng].
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Foto ca. 1942 (I.BIS album).

Foto. Seminarist Jens Peter Ovesen ca. 1930.
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Foto 1930-erne (I.BIS album).
Der var i 1930-erne flere små sommerhytter ved kystskrænten mellem Rønbjerg og
Næsbydale. Et helt specielt var ”Sæbehus-Nielsen”’s rutebil !
Når vi i dag går langs stranden, kan vi et par steder se nedstyrtende rester af
cementfundamenter.
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Ca. 1946-1950.

Pavillon opført ca. 1955. Den gamle pavillon fra 1930 er fjernet.
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Foto. Seminarist Jens Peter Ovesen.

Bygningen i Næsbydale ca. 1930.
---------------------

Værd at se:

Limfjordsfilm “Fra Aalborg til Hjarbæk” optaget af cand.mag. Carl Langballe i 1938.
Glimrende film med optagelser fra Aalborg, Løgstør m.v., Vitskøl bygninger og ruiner osv..
Folkeliv i by og land.
Ganske korte glimt af Næsbydale. Udsigt mod Ranum by og Ranum Kirke.
NB. I optagelsen af Næsbydale ses dansehallen fra 1930.
http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Link=851-01F161

Enkeltfotos fra filmen.
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Fotos. Seminarist Jens Peter Ovesen.

Tre seminarister holder fridag ca. 1930.
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Fotos. Seminarist Jens Peter Ovesen.

På vej til Næsbydale ca. 1930.
I baggrunden Ranum. Bemærk vindmøllen ved nordsiden af Vestergade.
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Fot. Aalborg Luftfoto, Kgl. Bibliotek.

Bygningen i Næsbydale 1952.

Fot. COWI.

Dalen Næsbydale 1954. Bygningerne fra 1918 og 1930 ses.
De ses kun høje buske på nordøstskråningen.
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Sikkert 1950-erne.

Fot. Ove Bak.

Seminaristerne på vej til Næsbydale på Seminariets fødselsdag den 1. september
1961.
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