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Portræt af Ørnebjerg Helge V. Qvistorff Hent PDF Forlaget skriver: Bogen handler om bakkeknuden
Ørnebjerg i Rold Skov, der er nabo til Rebild Bakker. Her opstod omkring 1900 en kunstnerkoloni af kendte
kunstnere, der dannede "Aktieselskabet Ørnebjerg" og byggede en ejendom med atelier nedenfor "bjerget" i
den smukke Lindenborg Ådal. Malerne ønskede, at den skulle være en pendant til kunstnerkolonien i Skagen.
I bogen fortælles der om kontrasten mellem en fattig lokalbefolkning, der levede på almuevis og de mere
flamboyante kunstnere. Kunstnerkolonien gik stort set i glemmebogen, men forfatteren Helge V. Qvistorff

søgte på et tidligt tidspunkt oplysninger om den, og har siden forsket i den. Derfor kender vi til de forskellige
malere, der frekventerede stedet, og vi hører bl.a. om den velhavende maler Hans Nikolaj Hansen, der købte
hele Ørnebjerg og opførte en stor sommervilla på toppen af "bjerget", da kunstnerkolonien ophørte efter kun

16½ år.

Forfatter og lokalhistoriker Helge Qvistorff er bla. kendt fra tv-serien "De Danske Skove". Qvistorff er også
kendt for sit omfattende forfatterskab med adskillige bøger om den nordjyske natur og dens mennesker, fx En

buket af Nordjylland, Røverne i Rold Skov og HC Andersens eventyrlige Nordjylland.
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