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WEBER WORLD STORE 
DEN ENESTE I VENDSYSSEL 75 m2 

grilludstilling
under ét tag!

• Havemøbler og grill
• Haveartikler og -maskiner
• Maling
• El- og håndværktøj
• El/belysning
• Udlejning
• Beklædning
• Isenkram

Alt til dit næste projekt 
i huset og haven:

Vi hjælper altid gerne 
med råd og vejledning.
Og husk: Vi har GRATIS 
LEVERING fra eget lager.
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Af Nanna Wincentz Ludvig

redaktion.folkebladet@nordjyske.dk

I 1700-TALLET begyndte kæm-
pestore fregatter at sejle fast 
mellem Kina og Danmark. 
Med om bord var officerer, 
sømænd og købmænd, alle 
med ønsket om rigdom og 
succes. 

Præsten Jens Boje var en af 
dem, der opnåede succes. 

Han var søn af byskriveren 
i Sæby og som nyuddannet 

teolog blev han ansat som 
skibspræst om bord på Asia-
tisk Kompagnis Kinafarer, 
Dronningen af Danmark.

Afrejsen mod Kina i 1740 
gik langt fra som planlagt, 
og efter en storm måtte ski-
bet repareres i Arendal, det 
norske centrum for den 
dansk-norske kinafart og 
med tæt tilknytning til Nord-
jylland. 

Rejsen fortsatte til Kina og 
efter to år var Dronningen af 

Danmark igen i dansk havn. 
Boje valgte at tage endnu en 
tur med skibet et halvt år ef-
ter. 

Denne gang ramte proble-
merne i Kina, hvor der ud-
brød brand, og både den 
dansk-norske og den sven-
ske handelsstation brændte 
ned sammen med alle varer-
ne.

Trods problemerne var tu-
ren på mange måder en per-
sonlig succes for Jens Boje. 

Han havde opbygget et 
netværk i kompagniet og i 
Arendal, og med en anbefa-
ling fra kompagniets direk-
tører hurtigt fik en stilling i 
Helligåndskirken i Køben-
havn. 

I 1747 prædikede han for 
kongefamilien og senere det 
år blev han tildelt stillingen 
som sognepræst på Tromøy 
og Østre Moland, begge nær 
Arendal.

Historien om Jens Boje fra 
Sæby er en af mange i den 
nye anmelderroste bog ”Ki-
nafarerne - Mellem kejse-
rens Kina og kongens Kø-
benhavn” af Benjamin As-
mussen.

 Det er historien om de 
dansk-kinesiske maritime 
handelsforbindelser og de 
mennesker i Danmark, Nor-
ge og Kina, der gjorde hand-
len mulig, om lange sørejser, 
skatte tjent og mistet, sorg 
og glæde og om fascinatio-
nen af den forunderlige ki-
nesiske verden. 

Benjamin Asmussen er hi-
storiker, ph.d. og museums-
inspektør på M/S Museet for 
Søfart. Bogen blev udgivet 
29. november af Gads For-
lag. 

Fra Sæby til Kina  
med biblen i hånden
NY BOG: Læs om byskriverens søn fra Sæby i nyudgivet bog

REGION NORDJYLLAND har 
uddelt penge fra Kulturpulje 
2019 til en række nordjyske 
projekter. 

De handler alle om at ud-
vikle den nordjyske kultur-
arv og de særlige potentia-
ler, vi har, rundt om i Nord-
jylland eller om at skabe nye 
samarbejder.

Regionsrådet uddeler støt-
te fra kulturpuljen én gang 
om året. 

I 2019 er der fokus på pro-
jekter med fokus på kultur-
arv og stedbundne kvaliteter 
og på projekter, hvor kultur-
livet søger nye former for 
samarbejde.

 - Vi er glade for at kunne 
bidrage til udviklingen af det 
nordjyske kunst- og kultur-
liv med pengene fra vores 
kulturpulje.

- Ansøgningerne til årets 
pulje viser, at der i Nordjyl-
land er mange gode idéer og 
engagerede mennesker til at 
føre dem ud i livet. 

- De projekter, vi støtter i 
år, har alle stærke kulturak-
tører eller netværk bag sig, 
og de handler både om kul-
turarv, folkemusik, interna-
tionalt samarbejde og kunst-
håndværk. 

- Herudover er der en ræk-
ke ambitiøse talentudvik-
lingsprojekter inden for bå-
de film, musik, scenekunst 
og litteratur. 

- Samlet set kommer de til 
at promovere Nordjylland 
og skabe glæde for rigtigt 
mange nordjyder. 

- Jeg er overbevist om, at 
de vil sætte varige spor og 
være med til at skabe gode 
kulturmiljøer i mange lokal-
områder. Men, kultur er og-
så grænseoverskridende. 

- Derfor er det så vigtigt, at 

vi som region kan støtte pro-
jekter, der går på tværs af in-
stitutioner og geografi, siger 
Ole Stavad, der er formand 
for Udvalg for Regional Ud-
vikling.

Et af de støttede projekter 
er skabt i et samarbejde mel-
lem alle de statsanerkendte 
kulturhistoriske museer i 
Nordjylland. Projektet hed-
der ”Vores Nordjylland”, og 
det involverer en række helt 
almindelige borgere i hele 
Nordjylland. 

I samarbejde med museer-
ne skal de sætte ord og bille-
der på den nordjyske identi-
tet, som den ser ud i dag fra 
netop deres synsvinkel. 

Det hele munder ud i en 
vandreudstilling, der vises i 
alle dele af regionen og regi-
onen og bevilget 250.000 
kroner til projektet.

Med i projektet er Kystmu-
seet i Skagen, Frederikshavn 
og Sæby.

Desuden er der en stor ud-
lodning, idet FilmMaskinen 
under Musikskolen får 
230.000 til det videre arbej-
de med netværk og aspiran-
ter.

Endelig er der støtte til 
projekt Life-Boats videre 
færd ud i verden.

De sejlende kunstværker 
er skabt af kunstneren Marit 
Benthe Norheim,som også 
har stået bag værket Fruen 
fra Havet - den dobbeltside-
de galionsfigur, der er blevet 
et elsket vartegn for Sæby.

I år tog projektet en tur op 
langs østkysten og gæstede 
Sæby, Strandby og Skagen 
og næste år skal sejladsen så 
bringe værkerne til Norge. 
Der er givet 190.000 kroner 
til dette projekt.

Millioner 
i støtte til 
kulturen
KULTURPULJE: Filmmaskinen og Kystmuseet 
får del i midlerne

 Nu er Life-Boats videre færd til Norge sikret. 




