Konsul Jørgen Justesen
I bogen om Hasseris Å omtales side 30 Konsulens Bro som Aalborgkøbmanden Jørgen Justesen har lagt
navn til. Desværre var jeg ikke dengang i besiddelse af nærmere oplysninger om Jørgen Justesen, hvilket der
hermed søges rådet bod på.
Jørgen Just Justesen, som er hans fulde navn, er født 22. juli 1860 i Sankt Mortens Sogn i Randers. Hans
forældre var Peder Justesen og Ane Harbo. Peder Justesen er født 1. september 1825 i Nibe, søn af fisker Just
Nielsen og Gertrud Jørgensdatter. Just Nielsen var bror til den berømtes storkøbmand og sildesalter Søren
Nielsen i Nibe, som plantede anlægget i Nibe, og de var sønner af fisker Niels Sørensen og Cecilie Justdatter i
Sebbersund.
Om Søren Nielsen er der berettet i Dagmar Larsens bog Kulturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiode i
Slutningen af det attende og Begyndelsen af det nittende Aarhundrede, som blev udgivet i 1926 som et særtryk
af Himmerland og Kjær Herreders Aarbøger. Det er nok den fineste bog, der er skrevet om Nibe i den periode,
hvor sildefiskeriet blomstrede, og den nedgangsperiode, der fulgte efter at Aggertangen i 1825 blev
gennembrudt, hvilket ødelagde fiskeriet. Dagmar Larsen var datterdatter af Søren Nielsen i dennes andet
ægteskab med Karen Marie Hansdatter og hendes biografi findes i min bog Dagmar Larsen, Nibes ukendte
forfatterinde.
Jørgen Justesen etablerede i 1887 en engrosforretning med kolonial i Aalborg. Den blev senere en del af
den landsdækkende grossistvirksomhed ”Brødrene Justesen”. Virksomheden havde til huse ved Pontonbroen
og flyttede senere til Dampskibspladsen. Allerede i 1890 blev Jørgen Justesen portugisisk konsul. Han havde en
sommerbolig Villa Karen på Kastanievej i Hasseris.
Da Restrup hovedgård i 1912 kom til salg købte Jørgen Justesen de i alt 140 ha. skove og plantager samt
skovfogedboligen med 28 tdr. agerjord. Jørgen Justesen var livet igennem interesseret i ridning, og det var
måske for at have et mål for rideturene at han købte Restrup Skov. Han købte endvidere området omkring
Poulstrup Sø.
Konsulens Bro opførte Jørgen Justesen i 1917. Med den smukke udformning, den fik, er den sikkert tegnet
af Aalborgarkitekten Ejnar Packness. Broen skal sikkert også ses som en mulighed for at kunne komme rundt i
Restrup Skov nord for Hasseris Å.
I 1919, da Jørgen Justesen var 58 år, blev han gift med Anna Bornemann, datter af borgmester Bornemann
i Aalborg.
I 1925 byggede han den nye skovfogedbolig i Store Restrup, Nibevej 292, som endnu står. Boligen blev
tegnet af Ejnar Packness.
Jørgen Justesen døde i 1932 og ligger begravet på Randers Kirkegård.
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