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ERLAND KNUDSSØN MADSEN

Illustrationer til fire sange fra besættelsen

Opfordret a f redaktionen har Erland Knudssøn Madsen bidraget med illustratio
ner til denne årbog. Han er født i Viborg i 1942, har beskæftiget sig med maleri og 
skulptur siden 1963 og har været bosat i Thy fra 1967.

Jeg er jo et krigsbarn og nåede at blive tre 
år. før tyskerne blev tvunget til at opgive 
Danmark -  og lige efter stoppede det van
vid, der hedder 2. verdenskrig.

Men allerede få år efter var det galt udo
ver verden f.eks. Korea-krigen, oprøret i 
Ungarn, Suezkrisen o.s.v., den uendelige 
række til bare nu. Så krig er vi ikke sluppet 
for her på jorden. Man skulle tro, menne
sket kunne lære et og andet med årene, 
men på dette punkt ser det ud, som om al 
historie eller erfaringsvideregivelse er for
gæves.

Jeg har ikke selv oplevet krigen, som 
jeg er født i. og heller ikke befrielsen har 
jeg nogen direkte hukommelse om. Allige
vel er netop den krig meget nærværende 
for mig. jeg er så at sige opflasket med 
den, og problemerne omkring tiden før. 
tiden under og tiden efter har altid interes
seret mig.

Hvem havde ret? Kan man lave retten 
om? Kan man dømme med tilbagevir
kende kraft? Hvorfor gik politikerne fri? 
Hvorfor var der så få modstandsfolk?

Disse og mange flere tanker for på gan
ske kort tid gennem mig, da Jytte ringede 
og spurgte, om jeg ville lave nogle tegnin
ger til næste nummer af Historisk Sam
funds årbog. Den skulle handle om befriel
sen. Især.

Jeg kom til det første møde og havde 
der et forslag til, hvad jeg kunne, nemlig

lave nogle penseltegninger til sange med 
klar relevans til krigen og befrielsen.

Alsang, sagde de straks, og vi synger 
flere af dem endnu. Ideen lyder rigtig, prøv 
det. Og så fik jeg at vide, at omslaget skulle 
være Jens Søndergaards »entartede« bil
lede. (Se kommentar på omslagets inder
side). En yderligere inspiration for mig.

For Søndergaard er jeg også født med i 
årene. Hans umulige måde at arbejde på, 
hans slåen en fed krussedulle over det ved
tagne. hans hengiven sig til billedets egen
værdi gjorde mig ikke angst, fyldte mig 
tværtimod med selvværd. Gjorde mig 
modig måske. I 1965 boede jeg i Hurup og 
Næssund i fem måneder for blandt andet at 
lave et større keramisk relief på teglvær
ket. Jeg kørte noget rundt dernede på 
egnen. Jeg så hele tiden Søndergaard 
dukke op her og der. eller jeg så landska
bet gennem hans billeder eller personerne i 
hans billeder omgav mig.

I ugerne der gik, søgte jeg sange op, og 
tallet er stort, men bliver mindre, hvis vi 
vedtager, at de skal synges endnu, altså 
være kendte i dag, og når jeg så på indhol
det eller måden de er skrevet på, blev tallet 
endnu mindre, for meget af det er for sen
timentalt, for besværgende, for umuligt for 
mig at få i munden, for ikke at sige at for
søge at gøre til tegn.

Langsomt skrumpede tallet ind til fire, 
og det viste sig, at især to linier i hver af
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disse fire sange var stederjeg kunne bruge.
Én tor indgangen tii krigen, og her blev 

det Otto Gelsteds »De mørke fugle fløj«, 
som han ovenikøbet skrev den 9. april
1940. Jeg bruger de to første linier.

De mørke fugle jløj 
ved gry med motorstøj

Så kom sangen af Poul Henningsen, som 
er skrevet til en revy, og som er et eksem
pel (måske det bedste) på, hvordan man 
forsøgte at sige noget til hinanden, uden at 
tyskerne direkte kunne falde over det og 
sætte deres censur ind. Herudover får han i 
netop to linier repeteret den sandhed, at 
ånd ikke kan bindes, det vel nok skarpeste 
bud til et menneske, for så er der ingen 
undskyldning.

Den tredie sang er repræsentant for en af 
de mange gamle fædrelandssange, som 
alsangen havde med. Den oftest sungne, 
den tungeste, den mest byrdefulde, Inge- 
manns »I alle de riger og lande«. Men jeg 
syntes, den måtte med, og de sidste to lini
er i andet vers nærmer sig mit sprog.

På skjold bar jeg løverne stærke 
i hjerternes milde hegn

Den sidste er skrevet efter befrielsen og er 
ikke den store poesi, men de to første lini
er er nogle af de smukkeste i højskole
sangbogen. Mads Nielsens »En lærke let
tet«.

Man binder os på mund og hånd 
men man kan ikke binde ånd

En lærke lettet, og tusind fulgte, 
og straks var luften et væld a f sang
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CHR. P. FOGTMANN

Som mobilt luftkastel førte bussen Victoria 
til Thisted Lufthavn

/ de højere luftlag over fugleflugtslinien Sennels-Maribo fødtes i 1968 en højtfly
vende ide, der i 1970 blev virkeliggjort a f stædige humlebier.

Året 1968 er indført i historien som tids
punkt for et hovedløst studenteroprør mod 
forstenede professorer, men i Thy hører 
året snarere sammen med stadig mere 
omfattende bestræbelser for at bringe det 
forblæste nordvest med i en erhvervsmæs
sig udvikling, som var begyndt i Danmark 
allerede i halvtredserne, men kun meget 
langsomt bredte sig ud mod vest, nordvest 
og nord.

Til erhvervsmæssig udvikling hørte 
naturligvis gode trafikforbindelser, -  men

de udviklede sig negativt for Thy. DFDS 
stoppede passagerfarten på Aalborg og 
Århus, privatbanerne Fjerritslev-Aalborg 
blev nedlagt, og DSB var døv overfor 
ønsker om jernbane til Hanstholm, eventu
elt sammen med en DSB-linie mellem Thi
sted og Aalborg. SAS havde fremgang, 
også i indenrigstrafikken, hvor selskabet 
havde koncession, men samlede sig om så 
få lufthavne som muligt. Århus, Aalborg, 
Karup og til nød Rønne var nok for SAS. 
Med økonomisk grundlag i lokale industri-

Kun indirekte var bussen Victoria opkaldt efter en dii^er britisk dronning. / London i*ik dens rute udfra Victoria 
Street Station. Både i Lolland oy i Thyjik den det landskabeligt kontiere.
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Fri tjof Østergaa rd Jørgen Mikkelsen Jens Steffensen

er blev der yderligere bygget lufthavne i 
Sønderborg (Danloss) og Billund (Lego), 
men det skete afgjort ikke med SAS' gode 
vilje.

Eneste lyspunkt for Thy var havnebyg
geriet i Hanstholm, men endnu var der kun 
få, som drømte om en færgehavn deroppe. 
Bare der kunne udvikle sig en god, stor 
fiskerihavn...

Enforfløjen. idé
Thisted Erhvervsråd havde efter stiftelse i 
1961 og ansættelse af cand.jur. Mogens 
Bjerregaard som erhvervs- og turistchef 
arbejdet travlt med al skaffe mere industri 
og anden erhvervsmæssig udvikling til 
Thy, og under ledelse af rådets formand, 
direktør Knud Homann, blev arbejdet i 
tresserne uddelegeret til en række underud
valg, så man fik etableret en bred arbejds- 
front med mange mennesker impliceret.

Et af disse underudvalg var Idé- og 
Kontaktudvalget, hvis formand var manu
fakturhandler Ejnar Søndergaard, og det fik 
undervejs den idé, at Thisted burde få fat

på en todækker-bus, som efter pensione
ring fra Londons bytrafik havde været clou 
på en britisk udstilling i København og 
derefter blev regnet for at være så udtjent, 
at transport tilbage til London ikke kunne 
svare sig. Den var solgt billigt og endt i 
Maribo, ejet og en tid brugt af Maribo Tu
ristforening.

Idé- og kontaktudvalget fandt, at den 
gamle røde bus nu passende kunne køre 
rundt i og omkring Thisted som reklame 
for byen, mens turister kunne få en ekstra 
oplevelse ved at køre en tur i det transpor
table udkigstårn.

Udvalget vedtog at sende tre repræsen
tanter til Maribo for at se på bussen, der 
allerede havde fået navnet Victoria efter en 
velkendt britisk dronning. De tre var herre
ekviperingshandler Jørgen Mikkelsen, el
installatør H.M. Mortensen og fotohandler 
Jens Steffensen, og turen foregik i taxafly 
med Jens Steffensen som pilot. Thyboerne 
blev modtaget med sand lollandsk gæstfri
hed. og de fik forevist bussen, der ikke 
havde det særligt godt på sine gamle dage. 
Det kunne ses, at den bl.a. havde tjent som 
hønsehus. Men motoren kunne starte, alt
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forfald kunne rettes op -  og prisen var 
såmænd kun 7.000 kr. Det var ikke slemt i 
betragtning af, at thyboerne havde en for
håndsbevilling på nogle tusinde kroner fra 
Thisted Byråd.

Hen på aftenen -  da alle sagførerkonto
rer og lignende havde lukket -  blev købet 
besluttet, og parterne skrev slutseddel på 
en af middagsbordets papirservietter, -  
fordi der ikke var mere præsentabelt papir 
til rådighed. Servietten kom siden til at 
fungere som bilag for den kommunale 
bevilling og må være at finde i kommu
nens arkiv!

Så fløj thyboerne hjem -  og de har vel 
været i en lidt løftet stemning. Ikke mindst 
Jørgen Mikkelsen var begejstret for taxa
flyets nemme rejseform, og et sted i luft
rummet over luftlinien mellem Lolland og 
Thy fremsatte han en forfløjen ide: Thisted 
bør da have en lufthavn!

Flyvepladsen ikke egnet
Thisted havde i forvejen en ret søgt flyve
plads, som uden store foranstaltninger var 
anlagt på en mark ved Hundahlsbakke på 
vejen mellem Thisted og Sennels. Herfra 
drev Jens Steffensen et firma for taxa
flyvning, og han havde indtryk af et både 
stort og voksende behov for lufttrafik på 
Thy. Han ønskede afgjort en lufthavn i 
Thy, men fremhævede straks, at det altså 
ville koste. En asfalteret start- og lan
dingsbane var kun en enkelt af mange 
nødvendigheder, og flyvepladsen i Sen
nels var ikke engang egnet. Der skulle 
nivelleres meget, før der kunne udlægges 
en asfalteret startbane, og arealet lå for 
nær Thisted by. Man skulle tænke på ind
flyvningslinierne.

Men »ordet skaber, hvad det nævner«!

Ideen om en lufthavn i Thy var nævnt, og 
den blev konkret, da Jørgen Mikkelsen, 
sekunderet af Jens Steffensen, forelagde 
den i Idé- og kontaktudvalget i oktober 
1968. Her deltog Erhvervsrådets formand, 
Knud Homann, men han blev ikke uden 
videre grebet.

Han ville have mere fast grund under 
fødderne, før han forelagde noget i 
Erhvervsrådet, og det fik han på et nyt 
møde den 11. november 1968, da udvalget 
kunne se på et oplæg: Lidt tanker om flyv
ning i Thisted Amt. Det var navnlig base
ret på oplysninger fra Jens Steffensen. Han 
kunne fortælle, at antallet af landinger i 
Sennels i hele 1966 var 6.182, og det til
svarende tal for blot de ti måneder fra 
nytår til 1. november 1968 var 10.323. En 
statslig lufthavn kunne ikke tænkes på 
denne side århundredskiftet. Gik man til 
private løsninger, måtte man nok tænke på 
det flade og helt faste land ved Saarup syd 
for Hanstholm, som luftfartsinteresserede 
tidligere havde peget på. Omkostningerne 
ved etablering af en lufthavn på den gamle 
havbund blev nu løseligt opgjort til 
1.450.000 kr.

løv rigt mener v i ....
Udvalget blev så varmt interesseret i ide
en, at et undersøgelsesudvalg blev nedsat: 
Jørgen Mikkelsen, Jens Steffensen og 
landinspektør Fritjof Østergaard. Og 
udvalgsmødet sluttede med en omskriv
ning af Cato: løvrigt mener vi, at vi bør 
have en lufthavn.

Under Erhvervsrådets bestræbelser for 
at skaffe erhvervsmæssig aktivitet til 
egnen var det erfaret, at en lufthavn var 
uvurderlig. På Als havde Mads Clausen på 
Danfoss magtet næsten på egen hånd at
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etablere en lufthavn ved Sønderborg, og 
Lego gjorde tilsvarende i Billund. Nu 
drømte det startende udvalg om »den om
vendte Mads Clausen-effekt«: I Thy skulle 
en lufthavn medvirke til at tilkalde industri 
med mangel på plads og stabil arbejds
kraft.

Faktisk slog denne optimist-teori til: 
Når Thisted siden fik bl.a. Oticon og Co- 
loplast, blev det begrundet med, at Nord
vestjylland havde fået en lufthavn, og al 
anden aktivitet, der siden voksede op 
omkring industri, uddannelse og meget 
mere, havde tilsvarende interesse.

Den 12. december orienterede Knud 
Homann løseligt Erhvervsrådet om den 
nye idé -  og den fængede. Flere kræfter 
blev mobiliseret, og mens undersøgelses
udvalget med udnyttelse af Fritjof Øster- 
gaards faglige viden nåede frem til et styk
ke gammel havbund ved Tved som bedste 
placering, søgtes 29. januar 1969 erfarne 
råd hos Cimber Air, der i Sønderborg drev 
en lufthavn af samme størrelse som den, 
der nu ønskedes i Thy.

Direktør Ingolf Nielsen i Cimber Air 
blev bedt om en prognose for en lufthavn i 
Thy, men svarede: -  Prognoser? I skal da 
bare flyve!

løvrigt gav han en foreløbig driftsover
sigt for det påtænkte anlæg, og derefter 
»lettede« det lille undersøgelsesudvalg. 1 
løbet af bare tre weekender besøgte det 
alle landmænd, der havde jorder i det valg
te område ved Tved, og opnåede forholds
vis let en række betingede skøder, som ved 
effektuering ville betyde køb af ca. 40 
hektarer for 324.000 kr.

Arealet ændredes siden en smule, og det 
samme gjaldt priserne, så den endelige 
købesum blev 306.700 kr. Under 
klargøring til entreprenørarbejde sørgede 
overingeniør Vind-Jensen fra A/S Phønix

for bundundersøgelse og leverede et skit
seprojekt.

De indblandede og medvirkende blev 
stadig mere overbeviste om, at den ønske
de lufthavn skulle ligge på Bjerre Eng ved 
Tved: Den gamle havbund var næsten helt 
vandret, og den var fast. Klimaet i læ af 
klitplantagen var ideelt, fordi skove har 
den positive egenskab at »æde havgus«, og 
indflyvningsvilkårene var de bedst tænke
lige for en bane, der efter de fremhers
kende vindretninger var orienteret øst-vest. 
Området havde meget få nære naboer. 
Man kunne ikke dengang vide, at den 
drømte lufthavn skulle få Thisted og 
Hanstholm kommuner som ejere, og at den 
valgte placering rakte tværs over kommu
negrænsen, som skulle trækkes 1. april 
1970! Men sådan gik det.

En lettet jordsælger
Udvalget husker fra en af disse handeler et 
uvarslet besøg hos en landmand, der var i 
færd med at håndmalke. Da han så tre u- 
kendte herrer, ensartet klædt i de mørke
grønne lodenfrakker, som var den tids ud
bredte mode, så han lidt urolig ud, og Frit
jof Østergaard sagde i en beroligende tone: 
-  Ja, De kan vel ikke gætte, hvem vi er. 
Manden så endnu engang på loden-unifor
merne og svarede med et sidste tag i koens 
patter: -  Jo, 1 er fra æ toldvæsen!

Da gæsterne hurtigt kunne berolige ham 
og nå til præsentation af både personer og 
ærinde, blev de tre inviteret indenfor, og 
ved et glas Kijafa blev der sluttet en hurtig 
handel. Jorden i Bjerre Eng var ikke lige
frem nogen pral værd som landbrugsjord, 
så mulighed for en salgssum kunne godt 
friste.

Den 11. marts Høj et udvalg på syv per-
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soner til Sønderborg, hvor Ingolf Nielsen 
foreviste »sin« lufthavn og fortsatte den 
hjælpsomhed, han havde ydet fra første 
begyndelse og forøvrigt aldrig standsede.

Fuld kraft fremad
Den 13. marts 1969 forelagde Knud 
Homann de nu konkrete planer med et 
budget på 2 mill. kr. i Erhvervsrådets 
bestyrelse, og fortsatte bestræbelser blev 
besluttet, først med forsøg på at få støtte 
fra kommuner og amt. Amtmand Fl. Mar- 
tensen-Larsen skulle straks kontaktes. Der 
nedsattes et egentligt lufthavnsudvalg med 
Knud Homann som formand.

Et brev til amtmanden afgik allerede 17. 
marts, og 2. april holdtes på amtsgården et 
møde, hvor lufthavnsudvalget blev modta
get af amtmanden, kontorchef Skaalum og 
amtsrådsmedlem Aksel Andersen. Der var 
afgjort positiv stemning, og Aksel Ander
sen sagde: -  Nu har vi netop været til 
begravelse. (Thisted -  Fjemtslevbanen). 
Så må vi da kende vor besøgelsestid og 
investere i fremtiden.

Den hurtige udvikling fortsatte. 2. april 
gav Landmandsbanken mod garanti fra 
kommuner og amt principielt tilsagn om 
en anlægskredit på 2 mill. kr., og dette 
beløb blev siden forhøjet i takt med pro
jektets udvidelse.

»Lufthavnen er nøglen!«
Den 13. maj 1969 godkendte Erhvervsrå
dets bestyrelse enstemmigt en indstilling 
til Thisted Amt og de nordvestjyske kom
muner. Den var dateret 9. maj og sluttede 
med ordene: Lufthavnen er nøglen til 
landsdelen. Vi anmoder derfor om velvillig 
behandling og hurtig vedtagelse, så projek
tet kan påbegyndes senest 1. juli 1969. A/S 
Phønix havde udarbejdet komplet projekt 
med tegninger, kortmateriale og pristilbud, 
og det samlede overslag var gledet op på 
2.198.573 kr. Lufthavnsudvalget foreslog, 
at amt og kommuner skulle eje den plan
lagte lufthavn via et andelsselskab.

Samme dag blev Hanstholm Sogneråd 
orienteret ved et møde i Hanstholm, og 
den lokale presse fik for første gang oplys-

Landingshanen -  forste offentliggjorte skitse.

13



Fra indvielsen: Prins Henrik hilser pu sliftaintinand Fl. Martensen-Larsen. erhvervs- ug turistchef Magens 
Bjerre guard. Knud Hamann ag H. M. Martensen.

engangs-bevilling og var nok her påvirket 
af. at vi i Thisted Amt havde et smidigt og 
godt virkende rutebil net. der fungerede 
uden tilskud, mens det københavnske bus
net for den store og tætboende befolkning 
krævede stort offentligt tilskud. I Thisted 
Amt kunne små og fattige rutebilejere ved 
iver og flid klare alt selv -  så kunne en 
præst eller en anden beskeden mand måske 
klare det samme i luften!

Den 14. november måtte lufthavnspro- 
jektets økonomiudvalg desværre konstatere 
en overskridelse af det lagte budget fra 2,2 
til 3 mill. kr., og mens kommunerne søgtes 
om ekstra bevilling, søgtes Landmandsban
ken om øget kredit. Begge instanser god
kendte uden kommentarer.

Skulle præsten flyve?
Den 8. december førtes en første forhand
ling med pastor Krogager og direktør 
Helgstrand om at lade Sterling Airways 
beflyve den planlagte nye lufthavn, og det 
interesserede stort i Thy. fordi både SAS og

Mærsk forholdt sig noget trægt til planerne. 
Love og regler ville bare noget andet.

23. december holdtes licitation over 
lufthavnsbygning etc. Murermester Okkels 
Lindhardt og tømrermester K.B. Sørensen, 
begge Hanstholm, fik arbejdet i hoveden
treprise for 386.558 kr.

Den 24. december blev det konstateret, 
at landingsbanen lå planeret og klar bortset 
fra asfaltering, der på grund af vintervejret 
måtte vente til foråret. Håbet om en fær
diggørelse til maj 70 var bristet.

I januar besluttede Hanstholm Sogneråd 
og Thisted Byråd sig for bortforpagtning 
fremfor kommunal drift af lufthavnen. 
Vedtægter for Thisted Lufthavn A.M.B.A. 
blev vedtaget i de to kommunalbestyrelser 
i februar, og i samme måned gik et »indvi
elsesudvalg« med Fritjof Østergaard som 
leder i arbejde for at gøre klar til indvielse 
2. august. Kommunaldirektør Svend Ras
mussen, Hanstholm, blev taget med i dette 
udvalg.

Den 5. marts holdtes et møde med pa
stor Krogager og direktør Helgstrand om 
forpagtning af lufthavnen. I samme måned
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besluttedes det, at en lufthavnsbestyrelse 
skulle have seks repræsentanter for Thi
sted og tre for Hanstholm, og 27. april, da 
der var gennemført kommunalreform og 
holdt kommunalvalg, konstituerede luft
havnsbestyrelsen sig med viceborgmester 
H.M. Mortensen, Thisted, som formand og 
borgmester Christian Hansen, Hanstholm, 
som næstformand.

Bestyrelsen tiltrådte en indstilling fra 
indvielsesudvalget om. at lufthavnen 
skulle indvies 13. september 1970.

Derefter fulgte en hektisk travl sommer: 
4. juni underskrev bestyrelsen forpagt
ningskontrakt med Sterling Airways, 19. 
juni var der rejsegilde på lufthavnsbygnin
gen og samtidig indstilling til trafikminis
ter Ove Guldberg om, at Sterling Airways 
fik koncession på beflyvningen, 27. juli 
forelå fra Sterling Airways tilsagn om, at 
flyklarérer Mogens Klestrup i givet fald 
ville blive placeret i Tved, -  og 24. august 
rejste et udvalg under ledelse af H.M. 
Mortensen til København for at få talt med 
trafikministeren om, hvem der egentlig 
skulle eller ville beflyve Thisted-Hanst- 
holm.

Så længe varede det faktisk, før dette 
væsentlige spørgsmål blev klaret, -  men på 
mødet i trafikministeriet kom diverse 
drømme og ønsker om »flybillet til samme 
pris som en 1. kl. billet hos DSB« ned på 
jorden.

Trafikminister Ove Guldberg indledte 
med at sige. at Thisted Lufthavn i alle 
tilfælde ville få sin luftrute, men indtil år 
1985 havde SAS nu engang koncession på 
al ruteflyvning i Danmark, og Thisted 
kunne kun beflyves af et andet selskab, 
hvis SAS meldte fra.

Og det gjorde SAS ikke. En tre mands 
repræsentation med direktør Johannes Niel
sen i spidsen var kaldt til ministeriet for at

møde udvalget fra Thy, og direktøren 
begyndte efter præsentationen: -  Kære 
venner fra Thy! Så er vi altså blevet lovfor
meligt gift med hinanden...

H.M. Mortensen replicerede: -  Ja, får 
man ikke den, man elsker, må man jo elske 
den, man får!

Det blev da også til et absolut venskabe
ligt samarbejde, som siden videreførtes via 
Danair. og SAS ydede uvurderlig hjælp i 
Thisted Lufthavns startfase.

Men fra 24. august var alle forhåndsafta
ler med pastor Krogager faldet bort, og det 
var ikke populært i Thy, hvor mange havde 
følt sig fristet af Krogagers tilbud om char
terpriser på flybilletterne.

- Regnede du nogensinde med at få den 
koncession, spurgte H.M. Mortensen 
engang senere pastor Krogager. -  Nøh. sva
rede præsten. Men jeg mente, at jeg kunne 
skubbe lidt bagpå for jer. Og det har jeg 
forhåbentlig gjort.

27. august landede Ingolf Nielsen fra 
Cimber Air i den nye lufthavn, som han 
gav uforbeholden anerkendelse, og 28. 
august forhandledes en sidste gang med 
pastor Krogager og direktør Helgstrand om 
en forpagtningskontrakt, men -  det løb var 
altså kørt.

Endnu et chok, men...
Umiddelbart før indvielsesdagen den 13. 
september fik Thisted Lufthavn et sidste 
chok, idet overingeniør Vind-Jensen fra 
Phønix ringede og sagde, at »forklædet«, 
d.v.s. vendepladsen foran lufthavnsbygnin
gen, var for lille til den store maskine, der 
før indvielsen skulle lande med alle de 
københavnske gæster!

En udvidelse skulle ske straks, -  og den 
kunne kun klares ved natarbejde.
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Prins Henrik indviede Thisted Lufthavn den 13. september 1970. Borgmestrene Holger Visby, Thisted og Chr. 
Hansen, Hanstholm holdt den rød-hvide silkesnor, mens prinsens adjudant så til.

- Hvad koster det? spurgte HM.
- 400.000 kr.
- Vi gør det.
Dagen efter måtte H.M. Mortensen på 

rådhuset for at melde til borgmesteren om 
den helt nødvendige udgift, som nu skulle 
søges bevilget.

- Hvad koster det? spurgte borgmester 
Holger Visby.

- Kun små 400.000 kr.
- Og en ny formand, supplerede Visby.
H.M. Mortensen var dog alligevel stadig

formand, da prins Henrik, som er uddannet 
pilot, den 13. september 1970 landede en 
rød Cesna i den nye lufthavn. Forud for 
prinsen ankom pastor Krogager, direktør 
Helgstrand med flere fra Sterling Airways i

en Fokker Friendship F 27, SAS-delegatio- 
nen i en Metropolitan, (som nu kunne 
vende på det dyrt udvidede »forklæde«) -  
og mange flere flyvende gæster.

Prinsen indviede startbanen ved at over
klippe et silkebånd med en guldsaks, som 
bragtes ned til ham med faldskærm. Bag 
prinsen stod Knud Homann med en reser
ve-guldsaks i lommen for det tilfælde, at 
faldskærmsudspringeren skulle lande for 
langt væk.

Men indvielsen forløb glat, overværet af 
17.000 tilskuere, som fik en fantastisk fly
veopvisning i tilgift til den nye trafikvej.

Og så begyndte Thisted Lufthavns første 
25 bevægede år.
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BIRGIT KRISTENSEN

Minder fra Østerild kro

Østerild fik sin første krobevilling i 17/0, og endnu i dag har byen en levedygtig 
kro. I denne artikel sættes der fokus på 1950'erne og 1960'erne, da Birgit Kristen
sen voksede op på kroen. Hendes forældre, Eva og Andreas Sørensen, købte Øster
ild kro i 1949 og afhændede den igen i 1973. Købsprisen var 82.000 kr.

Andreas var født i Hov ved Sennels d. 20. 
maj 1908 og kom i 1924 i lære hos 
daværende tømrermester Jens Gregersen i 
Østerild og fik et godt øje til dennes datter 
Eva. De blev gift i 1934, og Andreas fort
satte med arbejdet som tømrer nogle år. 
Samtidig underviste han i husflid nogle 
aftener. Undervisningen foregik i »Sønder- 
butik«.

Desværre viste det sig, at Andreas havde 
en meget svag ryg og måtte derfor indstille 
sig på en anden levevej. Han købte rutebi
len, som kørte mellem Østerild og Thisted 
over Sennels. Denne rute drev han i krigs
årene, selv om det var hårde tider med 
brændstof og andre besværligheder. En 
lille flisefabrik var også én af aktiviteterne, 
Andreas havde. Der blev fremstillet fliser, 
som i dag ligger under flere af gulvtæp
perne i Østerild. Det blev dog ikke til 
nogen større virksomhed, men forsøget var 
gjort.

Eva og Andreas fik 4 børn: Ellen f. 
1935, Irma f. 1936, Tage f. 1942 og Birgit 
f. 1946. Med disse 4 børn flyttede de fra et 
nybygget hus i Østerild til den gamle kro. 
Det var en kolossal omvæltning for dem 
alle. Andreas var nu færdig med at cykle 
rundt i omegnen med sit tømrerværktøj, og 
når det var lønningsdag, vidste han ikke 
længere, hvad det indebar af penge. I ste
det måtte han gå hjemme og udbedre de

mange skader, der viste sig at være i det 
store hus. Samtidig skulle han skifte sit 
arbejdstøj ud med jakkesæt, som hørte sig 
til for en krovært.

Eva måtte slæbe rundt med tunge gry
der, fyre op i alle kakkelovne, lære sig selv 
at lave mad til 60 - 120 personer i stedet 
for de sædvanlige 6 familiemedlemmer. 
Børneopdragelsen var de nu to om, men 
det var småt med tid til den slags. Der var 
jo også fire, så de opdragede delvist hinan
den, mens hver især hjalp til, hvor det 
kunne lade sig gøre.

Kroen var uden bevilling, men med 
jævne mellemrum kom der fra politiet 
skrivelse om, at bevillingen kunne fås, 
hvis de ønskede den. Dette var ikke aktu
elt, idet Eva havde sat som en betingelse, 
at skulle hun leve sit liv som krokone, så 
skulle der ikke være fulde gæster. Altså 
ingen bevilling!

Eftersom jeg kun var tre år. da vi flyt
tede på kroen, husker jeg ikke den første 
periode, men jeg erindrer dog, at der var 
mørkt alle vegne. I kraft af min beskedne 
størrelse, må det nok være sandsynligt, da 
det var store rum med gulve, som var fuld
stændigt sorte af gammelt fernis, og i alle 
rum var der kakkelovne, hvilket uden tvivl 
havde sat sit præg på tapet og inventar.

Jeg husker tydeligt, at der altid var 
mange mennesker omkring os. Den eneste
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Eva aff Andreas Sarensen Jaran kroen i 1969.

dag om året, der var lukket, var 1. juledag. 
Det var en familiedag, men det var ikke 
sikkert, mor var helt færdig med at forbe
rede kagerne til alle de forestående jule
træsfester, så dem kunne hun sysle lidt 
med, imens vi børn læste eller hjalp hende.

Pensionærerne
Der var faste pensionærer, som boede og 
spiste på kroen. Valdemar havde heste i 
krostalden. Der må have været gode avls
hingste imellem, idet der jævnligt var 
besøg af fremmede hopper. Hvad der der
efter skete, kan jeg kun gisne om, det var i 
alt fald strengt forbudt for mig at gå uden 
for køkkenet, når der var fremmede heste 
på besøg.

Det jeg husker bedst om Valdemar var, 
at han altid gik i nogle kæmpestore sivsko, 
der knirkede. Han døde i 1952 på en lidt 
grotesk måde. Han blev fundet død med 
hovedet hvilende på askeskuffen til sin

kakkelovn. Han havde åbenbart været i 
færd med at lægge brænde på, og hjertet 
havde sagt stop.

Mads var også fastboende, han kørte på 
knallert og arbejdede for Hedeselskabet 
med afvanding af de lavtliggende områder 
på egnen. Mads flyttede til »Thybohus« i 
Thisted omkring 1967. Laurids stammede 
fra Østerild, men boede på sit værelse hos 
os. Han og Mads var overhovedet ikke på 
talefod. 1 alle årene husker jeg ikke at have 
hørt dem tiltale hinanden. Når avisen kom, 
var det en kamp at nå ned og få fat i den, 
så den anden kunne gå skulende fra loka
let. Ved spisebordet havde de deres faste 
pladser over for hinanden uden at værdige 
hinanden et blik. Laurids flyttede fra kroen 
til sin søster i 1965.

Anders Tolbøll boede der også i en 
årrække. Han havde været fodermester i 
præstegården, havde sin store interesse i 
idrætslivet og lagde mange timers arbejde i 
foreningslivet. Anders boede på kroen til 
sin død i 1976.
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Vejarbejde og turisme
Foruden de faste pensionærer var der 
adskillige, som boede der for en kortere 
periode. Da vejen til Hanstholm blev byg
get fra 1960 og frem, boede der entrepre
nørarbejdere i massetal. På et tidspunkt 
boede der 15 mand, som skulle have mor
genmad før arbejdets begyndelse kl. 7.00. 
Alle skulle have 12 halve madder med i en 
madpakke. De blev smurt dagen i forvejen. 
Værelserne skulle gøres i orden, og der 
skulle forberedes et solidt aftensmåltid, 
som var klar til dem. når det var fyraften.

Samtidig med alle de fastboende kom 
der turister i løbet af dagen. Det var 
arbejdsomme tider. Heldigvis var en del af 
byens damer parate til at give en hånd 
med. Nogle i det daglige, andre hjalp til. 
når der var fester. De 12 værelser på loftet 
slog ikke til i sommerperioderne, men så 
var der en del af de omkringboende lokale, 
som havde ledige værelser. De blev udlejet 
til overnatninger.

Selvfølgelig sker der en masse på et 
sted, hvor så mange mennesker færdes. 
Det var ikke altid lige morsomt, men der 
var altid godt humør. Nogle episoder må 
med. Andreas havde en talefejl. Han stam
mede. Når han var træt eller ivrig, blev det 
væsentligt forværret, og han var nærmest 
uforståelig. Det generede ham tilsynela
dende ikke i dagligdagen, i alt fald gik det 
ikke ud over hans altid gode humør. 
Sprogkendskab havde han ikke, men han 
klarede sig med tegnsprog og en masse 
snak, som de ikke forstod.

En enkelt gang var det dog ved at knibe 
med kommunikationen. Et ungt par kom 
ind og talte et absolut fremmed sprog. 
Efter en tid fandt han ud af, at de ville 
have et værelse for natten. Han viste dem 
op til det eneste værelse, der var ledigt.

Desværre var det med to senge, placeret 
med midtergang. De unge mennesker smi
lede glad. men der var dog noget galt. Far 
forsøgte at finde ud af, hvad det var. Ende
lig var den klaret, troede han. Resolut hen
tede han en barneseng, de havde selvfølge
lig et barn ude i deres bil. Men nej! Nu var 
det helt galt. De ville have de lo senge flyt
tet sammen i stedet. Morskaben var stor, 
og de blev på kroen i en længere periode.

I 1953-54 afholdtes ungskue i Thisted, 
og da var der trængsel på kroen. Folk kom 
fra hele Jylland, og det kunne mærkes på 
de omkringliggende kroer. Der blev fabri
keret mad i stor stil. næsten døgnet rundt. 
Al mad blev i de første år tilberedt på 
komfur. Der skulle tændes op, tømmes 
aske, fyldes vandkedel, hentes brænde 
o.s.v.

Julen 1957 var for mange mennesker en 
hektisk højtid, alt var kaos. Sneplovene 
kørte i døgndrift for at holde gang i trans
portmidlerne. Rutebilerne fra Aalborg til 
Thisted masede sig frem, så længe det 
overhovedet var muligt. Lillejuleaften 
måtte de imidlertid give op. Da rutebilen 
nåede til Østerild, var det slut. Al videre 
kørsel mod Thisted var umulig. Det resul-

Laurids i skænkestuen.
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terede i en voldsom invasion. Våde, for
frosne og sultne passagerer væltede ind på 
kroen. De spiste, hvad der var fremstillet 
af julemad, og det sagde ikke så lidt.

Jægere fra København havde lejet jagt i 
Østerild plantage, og de boede hos os, når 
det var jagtsæson. Deres værelser skulle 
ordnes, mens de var væk. Deres papir
kurve blev tømt i den store brændekurv i 
bryggerset. Dette skulle dog få uheldige 
følger, idet mor tømte indholdet i komfuret 
og satte en stor jerngryde på. Få minutter 
efter, at hun var gået derfra, lød der et øre
døvende brag fra bryggerset. Alle styrtede 
derned, og ingen kan forestille sig det syn, 
der mødte os. Komfuret var sprængt, gry
den smidt rundt i lokalet, og ild og aske lå 
over det hele. Heldigvis kom ingen til 
skade, men komfuret var let at fjerne. Der
efter blev der indlagt oliefyr og gaskoge- 
apparater på Østerild kro.

En broget verden
I det daglige var der masser af aktiviteter, 
som foregik på kroen. Der var præ
miewhist, andespil, skakspil, sykurser, 
danseskole, folkedans og meget andet. 
Musikken til folkedansen blev naturligvis 
leveret af Nico og Martinus. De var som 
skabt til dette arrangement, iført dragter og 
levende engagerede.

En gang om måneden kom Snedsted 
Rejsebio for at fornøje byens børn og 
unge. De havde et kæmpe filmapparat, 
som blev placeret på komfuret i brygger
set. Det passede med højden, og i væggen 
var lavet et lille hul, hvor billederne strå
lede igennem. Det var den helt store begi
venhed. Salen var i forvejen fyldt op med 
bænke, så alle havde mulighed for en sid
deplads. I det daglige blev filmhullet ikke

brugt, men når der var fester, var det alli
gevel rart at kunne holde lidt øje med, 
hvad der foregik i salen.

Fester var der mange af. Bryllup, sølv
bryllup, fødselsdage og lignende blev alle 
holdt uden vin eller andre former for alko
holiske drikke. Der blev serveret sodavand 
og lyst øl, og det var en selvfølge, da man 
ikke kendte til andet på kroen. Festerne var 
ikke dårligere af den grund. Dog kunne der 
komme ønsker om »rigtigt øl« under dans 
eller kortspil. Enkelte gange skete det, at 
Andreas gik med til dette ønske, men på 
én betingelse. Det »rigtige øl« skulle hæl
des på glaskander før serveringen. Var del 
i orden, kunne ingen jo se, at det var for
budne drikke, og så gik det nok an. Der 
kunne være tale om hjemmebrygget øl, 
men de Heste gange var det almindeligt øl, 
som vi proppede op og hældte på glaskan
derne. Det skete flere gange, og vi syntes

Nico og Marinus.
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nok, der var en vis sport i det, men om 
gæsterne blev klar over det lille nummer, 
vides ikke.

En af de store generalforsamlinger var 
mejeriets. Det trak mange af medlem
merne til. Da blev der serveret hjemme
bagt franskbrød med ost og rullepølse. Til 
disse arrangementer var salen fyldt op til 
bristepunktet, og stemningen var til tider 
temmelig ophidset. Hver søndag formid
dag mødtes mange af byens mandfolk for 
at spille kort, mens mutter tilberedte mid
dagsmaden.

Andreas havde ved liere lejligheder 
glæde af sin håndværksmæssige uddan
nelse. Han udvidede værelsesantallet fra 9 
til 12, idet han i det store loftsareal indret
tede tre værelser. Salens gulv var efter
hånden så slidt, at de ting, der blev tabt 
under dans og deslige, forsvandt imellem 
brædderne. Da der i Aalborghallen skulle 
lægges nyt gulv i 1955, købte han parket
gulvet derfra og lagde det ned i krosalen. 
Det var et større projekt, men resultatet er 
kendt af omtrent enhver thybo. Hvem har 
ikke nydt at danse vals og lignende på 
dette dansegulv.

På et tidspunkt dukkede levnedsmiddel
kontrollen op på kroen. Andreas var ikke 
meget for den slags nymodens pjat, men 
tog dog vel imod dem. De kontrollerede de 
ting og steder, som havde med madens

Skænkestuen.

fremstilling at gøre. Det eneste, de til 
Andreas’ store fornøjelse kunne sætte 
fingre på, var æggene. De måtte ikke hen
tes direkte hos landmanden, men skulle 
være stemplede. Andreas protesterede 
voldsomt. Det var fuldstændigt friske æg, 
som blev hentet med få dages mellemrum, 
hvorimod de stemplede var gamle og efter 
hans mening ubrugelige. Det hjalp ikke. 
Han måtte betale en bøde. Det blev imid
lertid en fast tradition. Han blev ved med 
at købe friske æg, betalte bøden, men ville 
ikke, at de skulle tvinge ham til at købe 
gamle æg til fremstilling af mad på Øster- 
ild kro.

Adskillige piger har haft korte eller 
lange oplærings-ansættelsesperioder på 
kroen. I 60'eme var der 2 eller 3 faste 
piger, og da var det opgangstider overalt, 
også hvad angår festligheder. 1 køkkenet 
tilberedtes oceaner af mad, alt blev frem
stillet fra bunden. Kogekunsten blev fore
stået af Eva, bistået af Anna Bjerg og 
Alma Post. Når de havde fat i skeerne, var 
det med at holde sig på afstand. Ingen ind
blanding eller spørgsmål, så skulle der 
arbejdes. Nogle gange kunne det være 
direkte farligt at komme i nærheden af 
dem under madlavningen.

En gang stod der en stor jerngryde, 
fyldt med øllebrød, og kogte på komfuret. 
Den store opøseske med krog på skaftet 
var placeret deri. så alt var klart til serve
ring. Da Eva iført forklæde gik forbi ste
det, greb krogen fast i lommen, og skeen 
svingede frem og tilbage med øllebrød. 
Det var en af de grove, men aldeles gri
nagtige fadæser. I lang tid efter blev ølle- 
brødsepisoden nævnt, og alle, som havde 
overværet synet, måtte atter bøje sammen 
af grin.

Melboller til suppen blev gennem en 
bollesprøjte presset ud i kogende vand.
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Kødbollerne blev formet med teskeer og 
ligeledes kogt. Det var store portioner til et 
bryllup med 120 mennesker, hvor 90% af 
gæsterne var sultne efter hårdt fysisk ar
bejde. Kartoflerne sad vi i vaskehuset og 
skrællede med hånden. De blev talt, 5 til 
hver. Jo den slags huskes nøje. Ligeledes 
hvordan kaffen skulle blandes med Richs. 
Der skulle blandes en måleske Richs til 
elleve måleskeer kaffe.

Hver gang der havde været overnatten
de gæster, var der også sengetøj til vaske
huset. Der blev tændt op i gruekedlen, 
tøjet kogt, skyllet, igennem vridemaski
nen, hængt ud i haven, taget ind, lagt sam
men, rullet (i kælderen på den store rulle, 
som var fyldt med mursten og trukket med 
håndkraft). Derpå blev det lagt på sengene 
igen, og processen var klar til at blive gen
taget.

Regnskabet var et kapitel for sig selv. 
Kassebeholdningen blev talt op, regnin
gerne for dagen bundtet, og alt blev lagt i 
en kasse, som havde sin plads i toiletmøb
let i soveværelset. Kasseapparatet ville 
ikke kunne godkendes i dag. Det var en 
stor trækasse. Hver gang skuffen gik op, 
ringede en lille klokke. Antallet af klokke
klang var det eneste tegn på omsætning, 
idet der ikke var kassestrimmel. På det 
tidspunkt var det aldeles utænkeligt, at 
nogle kunne finde på at lave indbrud. Nok 
var fordøren låst om natten, men vinduer 
kunne godt stå på klem natten over.

Far var fuldstændig tryg, i alt fald når 
han og mor havde trukket sig tilbage for 
natten. Jeg husker tydeligt, at der var en 
krog på indersiden af soveværelsesdøren. 
Han tog kontanter med derind og låste så. 
En nat vækkede mor ham, hun kunne høre, 
at der var nogen i køkkenet. »Skidt med 
det«, mumlede han i søvne, »jeg har sat 
krogen på døren herinde«. Resten af huset

var han ligeglad med, blot de var i behold. 
Det viste sig imidlertid, at en opvaske
børste var skyld i nattens uro. Den var fal
det ned på bordet.

Efterhånden blev det bedre tider, og der 
blev anskaffet forskellige nymodens hjæl
pemidler. Det gamle flueskab blev udskif
tet med et stort køleskab. Komfuret blev 
afløst af gas og el. Kakkelovnene blev 
revet ned, og der kom radiatorer i alle rum. 
Kaffekanden og kedlen afløst af kaffebryg
ger. Farsrøreren blev gemt væk, og ind 
kom den store røremaskine. Gulvmop
perne blev brændt, for nu var der støvsu
ger. Skrælleknivene lagt i skuffen, der var 
kartoffelskrællemaskine. Gruekedlen mu
ret til, nu ordnedes det hele i en vaskema
skine.

Et blev dog ved det gamle. En maskine 
til at tilberede maden var ikke opfundet, ej 
heller én til at modtage og byde gæsterne 
velkommen.

Den første juni 1973 var det imidlertid 
blevet tid for at afhænde kroen til yngre, 
stærke mennesker med mod på krodrift. 
Da havde Eva og Andreas bygget et hus på 
det nedlagte jernbaneområde og trængte til 
at få nogle rolige og stilfærdige år med 
hinanden. Vi fire børn ønskede, at de måtte 
få mange år. Det fik de, og ikke en eneste 
gang har de beklaget sig over det slæb- 
somme liv uden ferier eller tid til deres 
egen selskabelighed. Tværtimod. Det sid
ste far sagde, før han døde, var: »Hvor har 
jeg haft et godt liv!«

Sandheden i hans sidste ord blev 
bekræftet ved sammenkomsten efter hans 
begravelse. Pastor Langkjer foreslog en 
fællessang, som kun en person med kend
skab til far ville foreslå. Det var »Jeg 
elsker den brogede verden«. Det var lige 
netop den rigtige. Far ville have nydt at 
høre denne afsked.
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ARNE RINGGAARD PEDERSEN

Da Thisted Gymnasium lå ved Øresund

Følgende artikel vidner om, at lokalhistorie ikke behøver at være bundet til lokali
teten. Et betydeligt antal unge nuvnd fra Thy fulgte i mellemkrigstiden en usæd
vanlig skolevej fra realskolerne i Hurup og Thisted til Rungsted Statsskole, der 
havde kostafdeling. Artiklen belyser det særprægede og igangsættende miljø, der 
herskede ved denne skole og beskriver oplevelsen ved som 16-17-årig at blive 
omplantet fra det ydersle Nordvestjylland til det mondæne Nordsjælland.

Artiklen rummer en samlet fortegnelse over de Thy-drenge, der drog til Rung
sted.

En egns historie består af et utal af begi
venheder. der -  stykket sammen -  blandt 
andet giver et billede af de mennesker, 
som gennem tiderne har befolket egnen. 
De markante og dramatiske tildragelser 
træder naturligvis stærkest frem i det sam
lede billede, som imidlertid ikke er »fær
digt«, så længe de små og mere dagligdags 
hændelser mangler.
Historisk årbog har gennem snart hundrede 
år været med til at beskrive -  og lægge -  
»brikkerne« til det puslespil, som hedder 
Thy lands historie. Jeg vil her forsøge at 
tilføre spillet endnu en lille brik -  oven i 
købet fra en vinkel af egnens historie, som 
er kommet til udfoldelse uden for Thy.

1 1947 startede Thisted Gymnasium på 
Østre Skole på Munkevej. og her blev de 
første studenter udklækket i 1950. Indtil da 
var mulighederne for fra hjemmet at fre
kventere et gymnasium ikke gode for de 
mange unge, som i de velrenomerede real
skoler i Hurup og Thisted havde erhvervet 
gode eksamener, der fremmede lysten til at 
gå gymnasievejen.

Oprindelig skulle de nærmeste gymna
sier nemlig findes i Viborg og Aalborg. I 
1938 blev Struer Statsgymnasium etableret

i den bygning, som var blevet frigjort ved 
nedlæggelsen af DSB's 3. distrikt, og i 
1941 fik Nykøbing på Mors sit kommu
nale gymnasium. Herved rykkede gymna- 
siemulighederne nærmere Thy.

Struer Statsgymnasium fik imidlertid 
ikke -  måske bortset fra Thy holm, som 
havde præliminæruddannelse i Hvidbjerg 
-  nogen betydning »nordenfjords«. Deri
mod var gymnasiet i Nykøbing let tilgæn
geligt ved bustransport over den i 1939 
åbnede Vildsundbro. Det skal imidlertid 
ikke skjules, at det forspring, som 
Nykøbing herved havde fået i forhold til 
Thisted, avlede en udtalt aversion mod, at 
thyboerne lod sig friste til at søge det lille 
gymnasium på Mors. I et vist omfang 
havde gymnasiet dog i perioden frem til 
1947 søgning fra Thy-siden.

Hvordan klarede man sig så før 1947 
med de -  geografisk bestemte -  ringe 
muligheder for en gymnasieuddannelse for 
de unge fra »landet mod nordvest«?

De mange piger, som udgik fra realsko
lerne i Hurup og Thisted med meget store 
realeksamener, måtte -  med enkelte undta
gelser -  resignere.

For drengene kom »redningsplanken«
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gennem mange år til at hedde Rungsted 
Statsskole, og denne alliance mellem Thy 
og Nordsjælland fortjener at blive belyst 
nærmere.

Rungsted Statsskole var en direkte 
fortsættelse af Rungsted Kostskole, der 
blev grundlagt i 1900 af rektoren igennem 
de kommende næsten 40 år, E. Skovgaard- 
Petersen. 1 1920 blev skolen overtaget af 
staten og dens navn ændret til Rungsted 
Statsskole: men skolen var stadig en kost
skole.

Skolen var beliggende på Vallerød Ba
nevej 23 i Rungsted, som ligger ud til Øre
sund ca. halvvejs mellem København og 
Helsingør, og som er en del af Hørsholm 
kommune.

1 det tidsrum, denne beretning omhand
ler, omfattede skolen følgende afdelinger:

-  en fireårig mellemskole
-  en etårig realklasse
-  et treårigt gymnasium, delt i 2 linier: 

den nysproglige og den matematisk-natur- 
videnskabelige linie.

Skolen havde 280-300 elever, hvoraf de 
120 gik i de 6 gymnasieklasser. Indtil de 
første år som statsskole bestod kostafdelin
gen (65 alumner) af drenge fra alle skolens 
afdelinger, derefter alene af 65 drenge fra 
gymnasieafdelingen. De resterende elever 
-  piger og drenge (i daglig tale kaldt for 
»de skolesøgende«) -  havde stort set 
bopæl i Hørsholm kommune eller kom 
med Kystbanen fra syd (Vedbæk-området) 
eller fra nord (Nivå-Humlebæk-området).

Til denne scene, hvis kulisser og indre 
liv jeg skal vende tilbage, har mangen en 
Thydreng på 16-17 år fra kystbanesta
tionen Rungsted Kyst en augustsøndag 
transporteret sit habengut op til Vallerød 
Banevej 23 på skolens trækvogn (»ligvog
nen«). Tre år i et ukendt »land« kunne 
begynde.

Ved gennemgang af skolens årsberet
ninger har det været muligt at trække disse 
drenge ud af glemselen. Fra 1922 og frem 
til strømmen tog af og helt ophørte, da 
Thisted i hjemlige omgivelser fik sit gym-

Rungsted Statsskole (formentlig i 1950’erne ).
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Kostskolens hovedbygning. hvor eleverne fra /. og 2. g boede. Til højre fo r indgangen midt i billedet boede øko
nomiinspektør H. C. Nielsen i stuen og husmoder Maud Myhre på 1. sal. Bag de to synlige vinduer på l. sal 
under frontispicen la værelse nr. II, hvor artiklens forfatter boede i skoleåret 1943-44 med kammerater fra  
Vestervig, Aars, Samsø og Korsør.
Den store spisesal, køkkenet og vaskeriet lå i en lav forlængelse a f bygningen til venstre.

nasium, drejer det sig om 75 drenge. I et 
bilag til denne artikel er disse opmarche
rede. Enkelte nåede (som det ses i bilaget) 
ikke den planlagte afslutning -  studenter
eksamen - , men mange fine eksamenspa
pirer blev hjemført til Thy.

Billedhuggeren Johan Galster (f. 1910) 
har som den eneste Thisted-dreng frekven
teret skolens mellemskoleafdeling forud 
for gymnasieårene, nemlig fra 1923-25 
(afsluttende med en formidabel Hot mel
lemskoleeksamen). Han slutter sin artikel 
»Opbrud fra Thy« (Jul i Thy, 1984) med 
disse ord: »Endnu et år tilbragte jeg i Thi
sted, så blev jeg i august 1923 optaget på 
Rungsted Statskole, takket være overlærer 
Skinhøjs anbefalingsskrivelse og vistnok 
navnlig familien Smiths indsats«.

Galster har i forbindelse med nærvæ
rende artikels tilblivelse uddybet dette 
over for mig. Han fortæller, at købmand 
Valdemar Smiths søn Arne i 1922 -  i 
øvrigt sammen med 2 andre som de første 
Thisted-drenge -  var blevet optaget i gym
nasiet på Rungsted Statsskole, men at 
Arne -  som var opslugt af sin interesse for 
handelslivet -  ikke dér havde fundet sin 
rette hylde, og at Galster derfor ved fami
lien Smiths mellemkomst overtog Arnes 
plads på kostafdelingen i 1923.

Det var begyndelsen. Skoleåret 1939-40 
var Thisted-epokens kulmination. 20 dren
ge fra Thy -  heraf 14 fra Thisted, svarende 
til 30% af kosteleverne, var i dette skoleår 
fordelt i skolens 6 gymnasieklasse.

Hvordan eksempelvis en husmand i
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Malle ved Senneis økonomisk kunne over
komme at sende en søn på kostskole i den 
anden ende af landet, kan der naturligvis 
kun gisnes om. Resultatet for sønnen blev 
en sproglig studentereksamen med udmær
kelse. Men om de økonomiske betingelser 
for ophold m.v. kan mere generelt anføres 
følgende:

Skole- og opholdsafgifter udgjorde -  på 
grundlag af forsørgerens skatteindtægt (det 
beløb, hvortil forsørgeren var ansat til 
beregning af indkomstskat til staten) -  i 
1944 følgende beløb (kun den efter dati
dens forhold realistiske del af skalaen er 
medtaget):

Skatteindtægt Årlig afgift
kr. årlig kr.

indtil 4000 345
4050 -  5000 435
5050 -  6000 525
6050 -  7000 615
7050 -  8000 705

Disse beløb -  for en håndværker typisk en 
årlig afgift på 435 kr. -- dækkede betaling 
for undervisning, logi, kost og vask.

Ud over udgifterne til det »udstyr«, man 
skulle stille med ved ankomsten, og som 
beskrives senere, måtte regnes med en 
årlig udgift på omkring 400 kr. til bøger, 
småfornødenheder og rejser til hjemstav
nen. En returbillet Rungsted Kyst -  Thi
sted kostede i begyndelsen af 40'erne 36 
kr.

Flid, dygtighed og de økonomiske for
hold kunne efter 1. gymnasieår, hvor opta
gelsen på kostafdelingen var »på prøve«, 
give halv eller i ganske specielle tilfælde 
hel friplads. Ud fra alle de anførte kriterier 
havde husmandssønnen fra Malle en sådan 
hel friplads.

Skoleåret startede som nævnt i august, 
og ventetiden fra slutningen af marts, hvor 
eksamensafslutningen i Thy havde fundet

sted, og frem til meddelelse om optagelse, 
føltes lang og dræbende. I begyndelsen af 
juli kom så det forløsende brev, og så blev 
der travlt i de »heldige« hjem. Følgende 
uddrag fra 1944-årsberetningen illustrerer 
hvorfor:

»Nyoptagne Alumner skal medbringe 
50 Kr. til løbende Udgifter i den første Tid. 
Desuden medbringes følgende: en Seng 
med Madrasser, Skraapude, Hovedpude, 
Tæpper eller Dyne (ikke Underdyne!), et 
mørkt Sengetæppe, Sengeforligger, Ser
vantestel med Toiletspand, 3 par Pudebe
træk, 3 Dynebetræk, 6 Haandklæder, 6 
Skjorter (hvoraf l hvid), 3 sæt Nattøj (ind
til 1938: 3 Natskjorter), 4 Sæt Undertøj, 8 
Par Strømper, 12 Lommetørklæder, et Par 
Hjemmsko med Hæle samt en Pose til 
snavset Tøj; endvidere: Ske, Gaffel og Ser- 
vietbaand. Alle de her nævnte Sager 
saavel som alt henhørende til det personli
ge Udstyr (hvortil ogsaa hører en Hat) 
skal ved Ankomsten være tydeligt mærket 
med fuldt Navn, -  og hvor det er muligt: 
Med paasyet Navn. Skolens Vaskeri besør
ger vederlagsfrit Vask, Strygning og Efter
syn. Dersom den herskende Varemangel 
vanskeliggør fuldstændig Opfyldelse a f 
ovennævnte Krav med Hensyn til Linned 
og Beklædning, maa nærmere skriftlig 
Forhandling med Skolen finde sted.

Servante anskaffes efter nærmere Aftale 
med Skolen, som kan anbefale en særlig 
egnet Type. Angaaende eventuel Overta
gelse a f tidligere benyttede Elev-Servanter 
henvises til Korrespondance med Økono
miinspektør Lektor Nielsen. Til Gymnastik 
og Sport skal anskaffes 1 Par hvide 
Lærredsbukser og en hvid Gymnast i ktrøje, 
hvilket kan faas gennem Skolen. Cykler 
maa medbringes, men skal holdes i bruge
lig Stand. Skolen paatager sig intet Ansvar 
for dem.
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En del a f de Bøger, der bruges i Gym
nasiet, vil kunne købes antikvarisk (j: som 
brugte Bøger) hos Boghandlerne i Rung
sted og Hørsholm. «

Grundlæggeren af Kalundborgs største 
virksomhed i 60’erne »Carmen Curler«, 
fabrikant Arne Byberg Pedersen, gav den 
10. september 1967 et stort interview i 
Politiken. Heri fortæller han om sit liv og 
sin karriere og beretter om, hvorfor han -  
husmandssønnen fra Vestsjælland -  ikke 
stod distancen som kostelev på Rungsted 
Statsskole. Hans væsentligste begrundelse 
herfor var, at skolen var præget af grosse
rersønner fra Hellerup, som lå og krydsede 
rundt i flotte lystbåde på Øresund.

Gennemgår man elevfortegnelserne i 
skolens årlige beretninger, hvor også

forældrenes erhverv er angivet, er det 
tydeligt, at der gennemgående er en klar 
forskel mellem de stillingsbetegnelser, 
som er hæftet på »de skolesøgendes« og 
alumnernes forældre. Alumnerne var 
rekrutterede fra landets gymnasiefattige 
egne -  foruden Thy var Skagen, Himmer
land, Kalundborgegnen og Stevns således 
hyppigt repræsenterede -  og kom fra et 
andet miljø end det, som prægede Hørs
holm og omliggende kommuner.

Det første møde med nye kammerater, 
som -  fra forudgående mellemskoleår -  
var kendt med skolen og det lokale miljø, 
kunne da også godt gøre en dreng fra det 
jyske lidt beklemt. Forskel i sprog -  tone 
og ordvalg -  var medvirkende hertil. Jeg 
selv, som ikke var kendt med fremmedord

Mellcmskolelærer E. Michelsen med 3. mellems skoleklasse 1923-24 på Rungsted Statsskole. Yderst til højre i 2. 
række sidder Johan Galster, som i sommeren 1928 -  med studenterhue og en matematisk eksamen med udmær
kelse -  siger farvel til fern gode år på skolen fo r at begynde en uddannelse til billedhugger. -  Hans forbindelse 
til Valdennar Smith førte til. at dennes svigermoder, fru Erlander, som boede i Hørsholm, nød al få besøg a f den 
unge Galster. Til trods for, at besøgene som regel sluttede med, at der vankede en 5-kroneseddel. måtte den 
ældre dame engang imellem fremprovokere besøg ved at ringe til rektor Skovgaard-Petersen.
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Lektor H. C. Nielsen (/ 883-1954 ).
»Fede« var som økonomiinspektør leder a f kostskolen 
1.8.1921 - 30.6.1949. Det vil sige. at alle 75 drenge 

fra Thy har kendt denne sarpra'gede personlighed, 
om hvem rektor P. O. Boisen i sin nekrolog (skolens 
årsberetning 1955) hl.a. skrev: »Lektor Nielsen leve
de sil lange og noget ensomme ungkarleliv. omgivet 
a f skiftende hold a f ungdom, som han altid behandle
de med sit særprægede. godlidende og ofte barokke 
lune. der vandt ham mange venner bade blandt kolle
ger og elever.» -Her ses Nielsen i sit rette element: 
Inspektion a f terrænet uden for kostafdelingens 
hovedbygning.

sede han brat, men var -  efter sigende -  
ugen efter så hensynsfuld at påbegynde 
lektionen fra begyndelsen af den sætning, 
som ugen før blev afbrudt så pludselig.

Den forestilling var de første par gange 
overordentlig grinagtig -  og vor lollandske 
klassekammerat, hvis eneste uheld var, at 
han sad på forreste bænk lige ud for kate

deret, måtte i første time i den grad over
give sig til latteren, at lektor Nielsen uden 
anden grund i samtlige tre år var på nak
ken af den formastelige. Nielsen havde 
ikke observeret, at vi andre hin dag i au
gust 1943 morede os i samme grad.

Da de tre år var omme ville vor ven sige 
pænt farvel til hr. Nielsen, som replicerede 
med følgende svada: »Farvel, Claus Got- 
fredsen. Fra nu af er det politiet, som afgør 
vore mellemværender.«

Leklielæsningen foregik for de yngste 
alumners vedkommende på læsesal, me
dens II. og III. G'erne læste på deres egne 
værelser, hvor to eller tre boede sammen. 
(1 I.G. havde man normalt fire-mands- 
værelser, men selv boede jeg det første år 
på værelse nr. 11, som var eneste fem- 
mandsværelse).

Ro og orden såvel i læsetiden som i fri
tiden blev overvåget af de på »alumnatet« 
boende fire lærere. Disse var hver især 
præceptor for et vist antal alumner. Om 
dette system kan vi igen lade en af de 
gamle årsberetninger tale:

»Prevceptoren fører regnskabet for de 
Alumner, han har under sig, modtager 
Penge fra Hjemmet til Dækning a f de nød
vendige Udgifter, udsteder Rekvisitions
sedler til de Handlende på Skolerekvisitter 
og andre Fornødenheder, udbetaler Uge
penge og Rejsepenge og hjemsender Regn
skabet fire Gange aarligt. Han er i det hele 
taget Alumnens nærmeste Foresatte og 
brevveksler med Hjemmet om hans For
hold, hvis det gøres fornødent.

Da det a f mange Grunde er meget uhel
digt, at Alumnerne er i Besiddelse a f Lom
mepenge, om hvis Tilstedeværelse Alum
nats l ærerne intet ved, maa Skolen forlange 
strengt overholdt, at hverken Forældre 
eller andre tilsender Alumnerne Pengebe
løb, større eller mindre, uden om Præcep-
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tor. Ønsker Forældrene, at deres Søn ved 
en eller anden Lejlighed skal have et vist 
Beløb udbetalt ud over Ugepengene, tnaa 
de sende Beløbet til Præceptoren og anmo
de ham om at udbetale det til den paagæl
dende«.

De nævnte ugepenge udgjorde i 1943:
0,50 kr. i I. G.
1.00 kr i II. og III. G.

I forbindelse med rektorskifte 1. januar 
1944 blev disse beløb, som der frit kunne 
disponeres over ( ’), fordoblet.

Planen for en hverdags forløb på skolen 
kan se stram ud, men alligevel er det min 
fornemmelse, at vi -  efter datidens forhold
-  ikke følte os i alt for stramme tøjler. 
Disciplin krævedes til en vis grad, men der 
kunne godt skejes ud. Ituslåede ruder var 
således blot et spørgsmål om betaling -  
altså at »gerningsmanden« meldte sig til 
hr. Nielsen; så ringede han »bevidstløs« til 
glarmesteren. Det skete også den dag, da 
14 af os i en rum tid med en tennisbold 
som fodbold forsøgte at ramme nogle små 
kælderruder. Det viste sig besværligt at nå 
op på tre knuste ruder. Men besværligt var 
det også at forklare episoden for det fædre
ne ophav, som undrede sig over, at der i 
den regnskabsbog, som jeg stadig er i 
besiddelse af, var anført følgende ud
giftspost: »3/14 ituslået Rude -  52 øre«.

Jacob Paludans roman om »generatio
nen, der snublede i starten« -  Jørgen Stein
-  tager sin start i »en lille by langt borte«, 
Havnstrup, som dækker over Thisted. I en 
af mine første dansktimer hos lektor Erik 
Langer fik vi gennemgået Paludans forfat
terskab med særlig vægt på nævnte roman. 
Angivelig fordi jeg kom fra nævnte lokali
tet, blev jeg bedt om at udlægge romanens 
start i min fødeby.

Det blev ikke nogen udpræget succes. 
Jeg hæftede mig nemlig mest ved, at det

stod anført, at amtsmandens have gik ned 
til stranden. Det måtte jeg -  i overenstem- 
melse med de faktiske forhold, men af 
Langer tydeligt fremhævet som ganske 
uden litterær interesse -  opponere imod.

Af interesse i nærværende forbindelse 
kan i øvrigt peges på, at amtmandssønnen 
Jørgen Stein i bogens start forsøger at slå 
en søndag i »Havnstrup« ihjel, før han 
efter sommerferien skal forlade sit hjem og 
bosætte sig i Aalborg for at gå i gymnasiet.

Ja, set i forhold til hovedstadsområdet, 
som Rungsted lå i udkanten af, var Thisted 
»en lille by langt borte«. Det gjaldt mere 
for 50-70 år siden end i dag.

Dengang var telefonen ikke hvermands- 
eje og selv brugen af sådanne apparater 
var ikke hverdagskost. Transportmulighe
derne var færre og langsommere. Mulighe
derne for at følge familiens hverdag der
hjemme var små, men influerede normalt 
ikke på tilværelsen og præstationerne på 
skolen.

Men hvor hverdagen ændredes til kata
strofe stillede det sig anderledes. En uskyl
dig ændring af faderens livsstilling fra den 
ene årsberetning til den næste dækkede 
over en begivenhed i 30’ernes Thisted, 
som jeg erindrer svagt. Her må det have 
været svært for to sønner at befinde sig i 
den anden ende af landet. Den mangeårige 
husmoder på skolen, Maud Myhre, kunne 
mange år senere bekræfte min formodning 
herom.

Det er mit indtryk, at ledelsen og lærer
kollegiet på skolen var glade og tilfredse 
med »bidragene« fra Thy. Der var opstået 
lidt af en tradition, og skolens rektor bore
de derfor -  blandt andet ved henvendelse 
til overlærer Aage Jørgensen, den davæ
rende leder af realskolen i Thisted -  også 
lidt i årsagen til, at strømmen af Thy-ele- 
ver tog af i 40’erne. Ikke at det var vanske-
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1940-studenterholdet.
Kulminationen på forbindelsen mellem Thy og Rungsted Statsskole var translokationen i juni 1940, hvor der 
blandt årets dimitterende var 8 drenge fra Thy. På /. række -  siddende yderst til venstre -  Søren Anker Møller 
(præst). På 2. række findes -  som nr. 7 (tg 8 fra venstre Bent Høyer (læge) og Ib Frederiksen (jurist). På 3. ræk
ke ( 10 studenter) står -  som nr. 2 (tg 8 fra venstre -  Alfred Nørgaard (økonom) og Steen Antonsen (farmaceut). 
Endelig på bageste række (8 studenter) står -  som nr. 2, 3 og 4 fra venstre -  Sven-Helge Jacobsen (civilinge
niør), Edvard Jensen (lærer) og Poul Schmilz, (revisor). De pågældendes senere erhverv viser, at Thy-drengenes 
studentereksamen blev brugt som springbræt til gode videreuddannelser.

ligt for skolen at få alumnepladserne besat, 
men der var tilsyneladende gået lidt pre
stige i at bevare »forretningsforbindelsen« 
med Thisted og Thy.

Det kan tilføjes, at skolens fodboldentu
siast, lektor Harald Damgaard, tillige for
ventede, at der blandt nye elever »derover- 
fra« var gode fodboldspillere, der kunne 
styrke skolens hold, som deltog i turnerin
gen blandt de seks sjællandske kostskoler. 
Helt op i 40'erne talte lærerne på skolen 
med stor respekt om Dithmer Gramstrups

tryllerier på kampholdet i årene 1927-31. 
Det var helt naturligt, at »leverancerne«

fra Thy ophørte i 1947, da Thisted som 
nævnt fik sit kommunale gymnasium. Men 
at kurven var vigende op til 1947 skyldtes 
naturligvis ikke, at lysten til at fortsætte en 
vellykket skolegang på realskolen med en 
gymnasieuddannelse var forsvundet. Blot 
var der af en eller anden grund i begyndel
sen af 1940’erne gået mode i også at søge 
kostskolen i Birkerød og til en vis grad også 
kostskolen Vestjysk Gymnasium i Tarm.
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Alle ældre danskere har en klar erin
dring om, hvor de befandt sig fredag den 
4. maj 1945 om aftenen. Jeg befandt mig 
på Rungsted Statsskole, og jeg har ved tid
ligere lejlighed givet følgende beskrivelse 
af denne uforglemmelige aften:

I årene 1943-46 var jeg kostelev på 
Rungsted Statsskole. En fantastisk loyali
tet gjorde, at alle kostelever under besæt
telsen frit kunne give sine sympatier for de 
allierede til kende og juble over meldin
gerne fra England om tyske nederlag. På 
store kort vandrede nipsenåle på alle fron
ter i den rigtige retning i de sidste besæt
telsesår.

Radiolytteriet intensiveredes i april og i 
de første dage af maj 1945, hvor det blev 
mere og mere klart, at det lakkede mod 
enden for tyskerne.

På skolen havde vi fast »læsetid« fra kl. 
17-18.50 og efter aftensmaden igen »læse
tid« fra kl. 19.30-20.30. I den lyse tid 
ophørte den sidste læsetid dog kl. 20.

Fredag den 4. maj 1945 var vi nogle, 
som efter den afkortede læsetid var gået ud 
på fodboldbanen bag elevfløjen for at spil
le lidt »småbold«. Da klokken nærmede 
sig 20.30, gik jeg ind i dagligstuen for at 
høre de sidste nyheder fra England. Få 
minutter efter hørte jeg det kendte budskab 
fra London om tyskernes kapitulation i 
Holland, Nordvesttyskland og Danmark.

Dette budskab skulle straks bringes ud 
til kammeraterne på fodboldbanen. Skæb
nen ville, at fodbolden trillede mig i 
møde, da jeg løb ind på banen igen. Jeg 
mente at kunne ordne to ting på én gang: 
Bekendtgøre frihedsbudskabet og sende 
bolden tilbage til mine kammerater. Det 
kunne jeg også -  men jeg sparkede 
skosnuden ned i jorden, og min højre sko 
var totalt ødelagt. Selv om sko dengang 
var en mangelvare, kunne det ikke øde-

Bent Lynge -  den sidste Thy-dreng på den lange liste 
i bilaget -  sluttede den beskrevne epoke med en for
nem studentereksamen i 1949. Bent Lynge -  senere 
mangeårig praktiserende bege i Holstebro -  satte 
også et fint punktum for tilforslen a f thylands fodbol
dekspertise til Rungsted, idet han to gange var med til 
at hjemfore pokalen.

lægge den aften, som jeg husker tydeligst 
af alle.

Få minutter efter drog vi syngende gen
nem Rungsteds villaveje, og da vi kom til
bage til skolen havde en del af vore skole
kammerater, som boede »hjemme«, sluttet 
sig til os. Alle blev bænket i spisesalen ved 
kaffebordet, økonoma Frk. Jensen havde 
fået galopkringler ud af ovnen, og der blev 
serveret ren kaffe (vores økonomiinspektør 
havde gemt nogle pund kaffe -  »til den lej
lighed, som jo måtte komme«). Rektor 
P. O. Boisen -  kendt fra radioens en
gelskundervisning -  tog sig af det højtide
lige, vi andre af skrig, skrål og sang. Glæ
den var enorm. I kostskolens plan fra den
gang står:
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21.45-22.00 Sengetid
22.00 Alle lys slukkes

Den fredag aften blev der dispenseret for 
ikke så få timer, inden det sidste lys blev 
slukket.«

Rungsted Gymnasium, som skolen nu 
hedder efter overgang til amtskommunalt 
regi, ophørte som kostskole i sommeren 
1971 og holder i øvrigt nu til i store nye 
bygninger på Stadionalle i Vallerød. Den 
nye skole rummer plads til ca. 900 elever 
og her udklækkes hvert år 300 studenter 
og HF-elever. Rungsted private Realskole 
har overtaget bygningerne på Vallerød 
Bane vej 23.

Alle lærere fra dengang, da drenge fra 
Thisted og Thy udgjorde en del af Rung
sted Statsskoles hverdag, er forlængst 
borte. Men for skolens nuværende rektor, 
Leo Bresson, med hvem jeg i anledning af 
udarbejdelsen af denne artikel har haft en 
snak, stod det helt klart, at der i kostskole
tiden havde været de her fremdragne 
»nære relationer« mellem skolen og Thy.

Rungsted-tiden ryster man ikke af sig. 
Den har på »kreditsiden« sat sig varige 
spor.

Dér blev basis for min videreuddan
nelse og erhvervsmæssige tilværelse lagt -  
og dér vandt jeg nære venner for livet.

Derfor ser jeg -  som så mange andre 
»Rungsted-drenge« -  med stor taknemlig
hed tilbage på årene på »Thisted Gymna
sium« -  da det lå ved Øresund.

Note: Professor Erling Bjol -  kalundborgdreng, som 
var kostelev 1934-37 -  har erklæret Rungsted Stats
skole sin kærlighed i kapitlet »Rungsteds lyksalighe
der« i erindringsbogen »Set i bakspejlet« fra 1993. I 
Jul i Thy fra 1993 Ondes et kapitel -  »Til bogen« -  
fra Eigil Steffensens bog »En enkelt til Rungsted« fra 
samme år. I bogens næste kapitel -  som har bogens 
titel til overskrift -  har forfatteren, som var min kon
tubernal på værelse nr. 11 i 1943-44. givet en vester- 
vigdrengs version af et kostskoleophold på Rungsted 
Statsskole.

Fortegnelse over drenge fra Thy, som har frekventeret Rungsted Statsskole
Opt. år. Navn Hjemsted Foraddrestatus 

( ved optagelsen)
Dimittentår Sproglig (S) 

eller matema
tiker (M)

1922 Axel Kjeldgaard Thisted Handelsagent 1925 S
Arne Smith - Købmand S
Knud Thomsen - Dyrlæge - S

1923 Johan Galster - Afd. overretssagf. 1928 M
1924 Erik Thomsen - Dyrlæge 1927 S
1925 Ludvig Hansen - Toldforvalter 1928 S
1927 Dithmer Gramstrup - Enkefrue 1931 S
1928 Peter Nissen - Snedkermester 1931 M

Henry Nørgaard - Snedkersvend 1931 M
Svend Sporring - Postkontrollør 1931 M

1929 Mogens Gravesen - Lokomotivmester 1932 S
Niels Søe Skjoldborg Husmand 1932 S
Svend Aa. Lauritsen* Vestervig Købmand 1932 M

1930 René Christiansen Thisted Fhv. togfører 1933 S
1931 Karl Hedegaard - Tømmerhandler 1934 M

Knud Verner Jensen - Hotel bestyrer 1934 M
Helge Sørensen - Cykelhandler M

1932 Eigil Andersen - Kommunekasserer 1935 S
Olaf Hedegaard Østerild Førstelærer 1935 S
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Ove Jespersen Thisted Urmager 1935 S
Lauritz Nielsen Hurup Vaskeriejer 1935 S
Knud Hillers-Andersen Thisted Kæmner 1935 M
Svend Hillers-Andersen - - 1935 M
Erik Selmer - Skræddermester M

1933 Ove Jensen - Repræsentant 1936 S
Knud Jensen - Politibetjent M
Børge Jensen Sjørring Overportør 1936 M
Erik Skinhøj Thisted Afd. overlærer 1936 M

1934 Willy Mortensen - Købmand 1937 S
Ib Christensen - Overdyrlæge 1937 M
Graves Petersen - Lærer 1937 M

1935 Gravs Lykke Bedsted Gårdejer 1938 M
1936 Knud Hedegaard Østerild Førstelærer 1939 M
1937 Søren Anker-Møller Thorsted Afd. præst 1940 S

Ib Frederiksen Thisted Kommunelærer 1940 S
Bent Høyer* - Direktør 1940 S
Edvard Jensen Sennels Afd. gårdejer 1940 S
Steen Antonsen Thisted Kommunelærer 1940 M
Sven-Helge Jacobsen - Grosserer 1940 M
Alfred Nørgaard - Snedker 1940 M
Poul Schmitz* - Læge 1940 M

1938 Bent Anker-Møller Thorsted Afd. præst 1941 S
Hans Gerhard Pedersen Villerslev Gårdejer 1941 S
Svend Kloster Thisted Slagtermester 1941 M
Knut Knudsen - Amtsstuefuldm. 1941 M

1939 Ejnar Andersen Nors Afd. gårdejer 1942 S
Karl Christian Andersen Thisted Smedemester 1942 M
Peter Brandt* - Revisor 1942 M
Bent Christensen - Blikkenslagermester 1942 M
Erik Bjerre Christensen - Installatør 1942 M
Jørgen Dybech* - Tandlæge 1942 M
Jens-Jørn Kortegaard - Togfører 1942 M
Børge Thomsen Vang Lærer M

1940 Helge Anker-Møller Klim Præst S
Poul Nedergaard Kaastrup Lærer 1943 S
Helge Quortrup Koldby Apoteker 1943 S
Benny Christensen Thisted Postkontrollør 1943 M
Hans Peter Myrup Tingstrup Lærer 1943 M

1941 Henning Andersen (Bech) Malle v. Sennels Husmand 1944 S
Erik Klitgaard Kristensen Thisted Snedker 1944 S
Knud Stausgaaard - Lokomotivfører 1944 S

1942 Jørgen Jensen - Togbetjent 1945 S
Jørn Thomsen Vang Lærer 1945 S

1943 Niels Hove - Gårdejer 1946 S
Eigil Steffensen Vestervig Arbejdsmand 1946 S
Arne Ringgaard Pedersen Thisted Typograf 1946 M

1944 Bent Christensen* - Boghandler 1947 S
Arne Larsen Vang Landmand 1947 S
Jørgen Bendixen* Thisted Urmager 1947 M
Henning Busch - Kvartermester 1947 M
Erik Frost* Østerild Købmand 1947 M
Vang Steen Larsen Hørdum Førstelærer 1947 M

1945 Henry Andersen Thisted Lagerforvalter 1948 M
1946 Tage Jylling - Værkfører 1949 M

Bent Lynge Pedersen - Assurandør 1949 M

Et * markerer, at tlen pågældende ikke boede på kostskolen, men var indkvarteret privat i Rungsted.
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De mørke fugle fløj 
ved gry med motorstøj

Otto Gelsted, 9. upril 1940
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HELENE HANSEN

Fra Gåsebjerg til Thy lands Ungdomsskole

På Gåsebjerg ved Hundborg byggede den tyske værnemagt en telefunk-station 
med en kæmpestor radar - en Bernhard - der kunne holde øje med luftrummet over 
hele Danmark (jvf. Historisk Årbog 1992, s.l25ff.) De efterladte bygninger danne
de i 1947 ramme omkring oprettelsen a f Thy lands Ungdomsskole, den første frie 
efterskole på egnen.

Helene Hansen, gift med skolens forstander gennem de første tyve år Thorvald 
Hansen, erindrer i følgende artikel den usædvanlige skolestart under de vanske
lige vilkår der prægede efterkrigsårenes mangelsamfund.

I 1946 så min far, daværende højskole
lærer Kr. Kolding, St. Restrup, i et blad, at 
der blev averteret efter et par, der kunne 
tænke sig at lede en skole i fire grundmu
rede bygninger.

Man mente, at bygningerne var anven
delige til formålet. Far satte sig i forbin
delse med min mand, Thorvald Hansen, og 
mig og spurgte, om han skulle undersøge, 
hvad det var for noget, og om det evt. 
kunne have vores interesse at se det. Far 
troede dengang, at der var tale om de 
gamle bygninger fra den tid, der var høj
skole i Thy.

Vi var straks interesserede, og min far 
kontaktede gdr. Jens Kirk, Østerild, der 
havde været gymnastiklærer på St. 
Restrup. Sammen med Jens Kirk var vi 
oppe at bese bygningerne, som var i en 
meget dårlig stand. Det viste sig. at det 
drejede sig om de bygninger, tyskerne 
havde opført i forbindelse med det store 
radaranlæg ved Hundborg. Radaren stod 
der endnu i 1946.

Selv om det hele var slemt forfaldent, 
kunne vi dog godt se, at bygningerne var 
anvendelige, når de blev gjort i stand. Det, 
der betog os mest, var den storslåede

udsigt, som man skal lede længe efter at 
finde bedre. Den var i de tyve år, vi fik lov 
at virke dér, en rig glæde for os. Mange 
skønne solopgange og -nedgange har vi 
oplevet fra Gåsebjerg. Især var det beta
gende at se gårdene dukke langsomt frem, 
når tågen lettede over mosen.

Vi kom i forbindelse med den kreds, der 
var interesseret i at få en skole i gang. Der 
var mange, og det er mig umuligt at huske 
dem alle. Jeg vil derfor lade erindringen 
kredse om fhv. gårdejer Jens Yde, 
»Ydesminde«, som vist nok var den. der 
først havde fået tanken. Han havde været 
nærmeste nabo til den gamle højskole, der 
eksisterede fra 1895 til 1912. Allerede 
mens tyskerne endnu var der, fik Jens Yde 
den tanke, at de bygninger måske engang, 
når tyskerne var væk -  hvad han ikke tviv
lede på ville ske -  kunne bruges til noget 
fornuftigt, eventuelt en skole.

Den kreds, der ønskede at oprette sko
len, havde -  så vidt jeg husker -  fået byg
ningerne tilbudt for 12.000 kr. De lå på 
»Lille Ydesminde«, en ejendom med lidt 
jord til. Amtet mente, det var bedre at 
sælge billigt end at skulle rive bygningerne 
ned for at kunne aflevere jorden i samme
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stand, som tyskerne havde overtaget den. 
Det ville også have været en næsten uløse
lig opgave at bryde dem ned, kunne vi 
senere konstatere.

Køb med et års forsinkelse
Vi sagde vores plads op og var klar til at 
tage op for at hjælpe med istandsættelsen 
af bygningerne.

Salget skulle imidlertid godkendes af 
staten, som fandt, at amtet ville sælge for 
billigt. Prisen blev derfor sat op til 30.000 
kr. Derfor blev planerne foreløbigt skrin
lagt, da kredsen syntes, det var for meget 
at ofre på de ødelagte bygninger. Vi fik 
heldigvis i stedet en plads ved Bramming 
Efterskole. Her blev forstanderen syg ved

skoleårets start og døde først i november, 
så Thorvald kom i høj grad til at stå som 
leder af skolearbejdet. Jeg havde også et 
hold elever. Året i Bramming blev en god 
øvelse i at stå som leder-par ved en skole.

I løbet af sommeren 1947 blev forhand
lingerne om skolen i Thy ført videre. Sta
ten gik nu med til at sælge bygningerne for 
20.000 kr. Vi havde ikke midler til at købe 
skolen, men da handelen hurtigst kunne 
komme i stand, hvis vi stod som købere, 
påtog kredsen omkring skolen sig den 
store opgave at tage rundt i Thy og samle 
garanter for el lån. Der blev samlet garan
ter for ca. 45.000 kr.. Ud over dem fik vi et 
rentefrit lån på 15.000 kr. af de såkaldte 
»salpeterpenge«, som Foreningen Norden 
havde modtaget. Baggrunden var, at Dan
mark havde sendt madvarer til Norge efter

Vetl overtagelsen i 1947.
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krigen, og som tak sendte de salpeter til 
Danmark. Pengene til Thisted kom -  så 
vidt jeg erindrer -  fra venskabsbyen Skien. 
Salpeterpengene skulle bruges til kultu
relle formål, og af dem blev skolen så 
betænkt med dette lån.

I én af bankerne lånte vi så 60.000 kr., 
hvoraf de 20.000 så skulle gå til selve 
købet, resten til istandsættelse af bygnin
gerne. Papirerne på købet af skolen blev 
skrevet på min mands fødselsdag, d. 26. 
august 1947, og det var selvsagt en stor 
dag for os.

Vi flyttede ind kort efter. Alt var meget 
primitivt, men vi var unge endnu, og efter 
krigen var man ikke forvænt. Radartårnet 
var blevet taget ned i efteråret 1946, men 
bygningerne var blevet utroligt havarerede 
i det år, der var gået, siden vi først så dem. 
Alle vinduer var smadret, døre slået ind, 
el-installationer revet løs eller helt væk, og 
toiletter og vaskekummer slået i stykker, 
så opgaven med at få det gjort brugbart så 
ret håbløst ud. Men takket være en mægtig 
indsats fra håndværkere og andre hjælpere 
lykkedes det at sætte privatlejligheden og 
én af bygningerne i stand, så der kunne 
holdes skole.

Den første vinter måtte vi benytte folke
skolens gymnastiksal, ja. jeg tror også, 
sommerpigerne brugte den først på som
meren, indtil salen var færdig.

Al vandalisme på bygningerne skyldtes 
desværre danskere, da tyskerne havde 
efterladt bygningerne i fineste stand. Om 
danskerne mente, de gjorde en samfunds
nyttig gerning ved at ødelægge de tyske 
bygninger, ved jeg ikke. Men det kom i 
hvert fald til at koste mange penge at bøde 
på det.

Sommeren 1947 -  inden handelen var 
gået i orden -  havde Thorvald opdaget, at 
der var en tank mellem det, der senere blev

til skolebygningerne og gymnastiksalen. 
Han havde tiet med det af angst for. at pri
sen for området skulle blive sat i vejret, 
hvis det blev opdaget, at den var af værdi.

Året efter fik vi den gravet op og solgt -  
den kunne vist rumme 40.000 liter. Den 
indbragte os 3.000 kr., hvilket var en god 
hjælp til økonomien den gang.

Materialet fra radartårnet havde englæn
derne bjærget. Muligvis har der været tek
nik i det, som de kunne have udbytte af at 
undersøge. Uden om bygningerne -  også 
på jord, der tilhørte nabogårde -  havde der 
været mineret, og der var skyttegrave ud 
fra tårnet. Disse var blevet jævnet i 1945, 
og jorden renset for miner. I mange år 
kunne det på jordens farve ses, hvor skyt
tegravene havde været.

Tyskerne havde bygget deres eget elek
tricitetsværk, så der kunne skaffes strøm til 
radartårnet. I bygningen, hvor der senere 
blev gymnastiksal, stod de store funda
menter til elektricitetsværkets maskiner. 
Maskinerne var fjernet, før vi kom, men 
fundamenterne fik vi selv sliddet med at 
fjerne.

I skellet mellem skolens og Hedegaards 
jord havde tyskerne opført et transfor
matortårn. At tranformatoren stadig stod 
efter krigen var nok tysknernes held. for 
jeg hart fået oplyst, at de stedlige fri
hedskæmpere havde haft planer om at 
sprænge det i luften i slutningen af 1944. 
Sprængstoffet dertil lå stadig gemt i laden 
på en nærliggende gård. men kom af 
grunde, jeg ikke kender, aldrig i brug. Nu 
blev det revet ned. og Thorvald og Hede- 
gaard delte stenene mellem sig.

Mange dygtige hjælpere
Arbejdsmand Peter Oddershede og så
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Lille Ydesminde.

gamle Kresten Krestensen, kaldet »Bette 
Kresten«, var blandt de første, der kom for 
at hjælpe os. »Bette Kresten« mødte op en 
dag og spurgte, om vi ikke manglede en 
arbejdsmand. Vi kiggede lidt på ham og 
tænkte vort, men han bedyrede, at han 
kunne hugge kvas og rense sten, så det 
blev bestemt, at han bare skulle komme. 
Han var ikke godt tilpas, hvis vi var stået 
op, før han mødte. Peter Oddershede rev 
overflødige skillemure ned, og »Bette 
Kresten« rensede sten. Peter Oddershede 
kørte i en tohjulet fladvogn, og når de 
skulle hjem, blev den vippet ned, så »Bette 
Kresten« kunne lægge sig på den. Når han 
havde lagt sig, blev vognen tippet op igen, 
og så gik turen mod Hundborg.

En dag stillede »Bette Kresten« sig op 
foran Thorvald og sagde: »1 skal med til 
vort guldbryllup, men så skal du tage 
noget ordentligt tøj på, og så skal du holde 
en tale for os!« Vi var med til den dejlige

fest, de holdt, og min mand indfriede befa
lingen om talen. Guldbruden sang for med 
sin spinkle, men endnu klare stemme, på 
en sang, der var skrevet til deres bryllup.

Mange håndværkere, især fra Hund
borg, gjorde en stor indsats for at få byg
ningerne færdige til tiden. Murerarbejdet 
blev udført af Martinus Vestergaard og 
sønnen Holger Vestergaard, som i mange 
år var murermester i Hundborg. Tømrerar
bejdet blev forestået af Marius Jensen og 
Thorvald Pedersen, begge fra Hundborg. 
Da det var meget svært at skaffe byggema
terialer så kort efter krigen, gjaldt alle 
kneb. Bl.a. blev meget af køkkeninventaret 
lavet af garageporte og overflødige døre.

Der skulle også skaffes inventar til sko
lestue, opholdsstue, spisestue og elev
værelser. Snedker Steffensen, Thisted, 
havde fået en tildeling af træ, så denne 
opgave påtog han sig med fint resultat. Da 
alt ikke kunne nåes, købte vi stole fra en
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fabrik, og skabe og borde til elevværel
serne blev købt i forskellige forretninger, 
bl.a. hos møbelhandler Frøkjær Knudsen. 
Dengang var gamle karlekammerskabe 
ikke i så høj kurs som i dag.

El-installatør Winther Sørensen sørgede 
for, at vi igen kunne få elektrisk lys og 
sætte de gamle petroleumslamper bort. 
Dem havde vi klaret os med et godt stykke 
tid. Winther Sørensens medhjælper havde 
et hårdt job med at få ledningerne i orden 
igen: især led han af en utålelig kløe, når 
han havde været oppe på loftet for at 
trække ledninger, da loftet var fyldt med 
glasuldsmåtter, hvoraf mange var gået i 
stykker.

Ernst Nielsen, Hundborg, senere fabri
kant på Sjørring Maskinfabrik, stod for 
saniteten. Jeg husker, at min mand af og til 
tog cyklen til Hundborg for at sikre sig, at 
Ernst Nielsen ikke tog ud til andre kunder. 
Tiden var jo knap for os, så dagene skulle

anvendes på bedste måde -  og helst hos os. 
Andre kunder har nok ikke altid haft lige 
blide tanker om min mand, som var så 
emsig.

Malermester Reinholdt Gregersen og 
Aksel Plougman tog sig af malerarbejdet. 
Gregersen mindes, at den første tid gik med 
at feje glasskår op i alle rum, da ruderne jo 
var knust. De udførte et fint stykke arbejde 
trods materialer, der ikke var førsteklasses.

En del ekstra arbejde havde de med det 
værelse, som blev vores private stue. Intet 
ville holde fast på væggene. Vi fik oplyst, 
at tyskerne havde ledt gas derind, og så 
skulle soldaterne prøve, hvem der kunne 
klare sig længst derinde med gasmasker på. 
Hvordan malerne klarede problemet, 
husker jeg ikke: men vi fik i hvert fald en 
dejlig stue.

Marie Christensen og Stinne Falk skyl
der jeg også en stor tak. De stod sammen 
med mig for rengøringen, og der var nok at

En skole er rejst.
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Den førsle skolestue.

se til. Rengøringsmidler var næsten ikke til 
at opdrive, men vi blev hjulpet af Linds 
kemiske fabrikker, hvorfra vi fik nogle bøt
ter med pimpstenssæbe. Ved hjælp af det 
og godt med vand og knofedt fik vi et 
rimeligt resultat ud af det.

Gulvene blev også ferniseret. Hvad fer
nisen bestod af, var vist en hemmelighed. 
Den lugtede i hvert fald af sildeolie og var 
ikke særlig holdbar. Alle de smårudede 
vinduer gav også ekstra arbejde med puds
ningen. Fra oktober fik jeg en ung pige til 
hjælp, og hun var ikke af den type, der 
holdt på en otte timers arbejdsdag; den blev 
snarere det dobbelte i den første tid.

Stof til gardiner købte vi hos manufak
turhandler Langgaard, der havde forretning 
i Thisted, hvor Jensen og Langballes farve
handel nu ligger. Stoffet var en slags 
gazestof med lidt mønster i. Det var svært

at arbejde med, da trådene ofte lod sig 
trække. Gardinerne blev oftest syet om 
aftenen.

Kakkelovne købte vi hos Aage Kær, 
Thisted. Til skolestuen og vores private 
stue fik vi dejlige nye ovne; de andre var 
meget brugte, men anvendelige. Til køkke
net fik vi et stort komfur med seks huller. 
Til elevværelserne havde vi nogle ganske 
små ovne -  vist nok fra tyskertiden -  og 
eleverne måtte kun fyre nogle få timer om 
aftenen.

Den første vinter blev den bygning, der 
senere blev gymnastiksal, fyldet med gode 
tørv fra Hundborg Mose. De gav varme -  
nok ikke mindst til den, der skulle bære 
tørv ind og aske ud!

Trods travlhed og meget besvær havde 
vi en god tid sammen. Ingen gik af vejen 
for at tage et ekstra nap. og de få håndvær
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kere fra den gang, der endnu er levende, 
mindes tiden med glæde.

Skolestart
Endelig kom dagen -  den tredje november 
-  da vi kunne åbne dørene for det første 
hold elever. Håndværkerne havde foræret 
os en smuk talerstol, fremstillet af snedker 
Jens Jensen, Hundborg, og et medlem af 
støttekredsen skænkede flagstang og flag. 
Begge dele var med til at gøre dagen yder
ligere festlig.

Skolestuen var fyldt til åbningsmødet, og 
der var en god stemning. Der blev udtrykt 
mange gode ønsker for den nye skole.

Thorvald fremhævede, at det ikke var 
Hundborgs Ungdomsskole, men Thylands. 
Fra hans åbningstale vil jeg referere et lille 
udpluk:

»I disse bygninger, sotn tyskerne lod 
opføre i 1942 på Gåsebjerg, påbegyndes 
nu et arbejde, som er i så afgjort modsæt
ning til bygningernes oprindelige bestem
melse. Vi vil arbejde for retfærdighed, fred 
og menneskelighed modsat tyskernes vold. 
Vi vil føre håndens arbejde i forbindelse 
med de åndelige værdier, og vor undervis
ning vil først og fremmest få  et igangsæt
tende præg«.

Desuden sagde Thorvald, at vi ikke 
ønskede skolen retningspræget, men at alle 
var velkomne inden for dens rammer.

Det første hold bestod kun af ni elever, 
hvoraf én blev alvorligt syg få dage efter, 
vi var begyndt. Han måtte på sygehus, 
hvor han lå meget længe. En anden tog ind 
på realskolen i Thisted efter jul. Dengang 
var vi skuffede over, at der kom så få. I 
dag undrer det mig snarere, at der kom så 
mange, når man tænker på, hvordan for
holdene var.

Men sammen med de syv elever, med
hjælperne og håndværkerne, som endnu 
langt fra var færdige, fik vi en god vinter. 
Eleverne tog også mangt et tag med. Bl.a. 
rensede de rundkørselen for græstørv, der 
var lagt over den for at camouflere den, så 
englænderne ikke kunne opdage, at der var 
en vej. Vejen var af cement lige som vejen 
fra »Ydesminde« og op til skolen. Det bed, 
der fremkom inden for vejen, gjorde ele
verne også i stand. De gravede det og 
rensede for senegræs, så vi om foråret 
kunne anlægge en plæne. I yderkanten af 
plænen blev der plantet roser, et bed med 
lyserøde, et med mørkerøde og et med 
gule roser.

På den nye plæne blev der i årenes løb 
afholdt mange gymnastikopvisninger. Ved 
gavlen af den bygning, der senere blev til 
gymnastiksal, stod en sten med indskrif
ten: »Hier ruhe Fritz«. Vi fik at vide, at 
dette mindesmærke var sat over en hund. 
som tyskerne havde været meget glade for. 
Mange soldater fik næppe så fin en sten på 
deres grav.

Vi havde søgt om at få indlagt telefon, 
men det var blevet os nægtet. Dengang én 
af eleverne var alvorligt syg, måtte vi flere 
gange om dagen cykle et godt stykke for at 
komme til en telefon, så vi kunne tilkalde 
lægehjælp. Efter den episode søgte vi igen, 
og 18. januar fik vi indlagt telefon. Den 
var også næsten uundværlig i det daglige 
arbejde.

Det væsentligste, det, der oplevedes i 
undervisningen og i fritiden sammen med 
eleverne, kan ikke måles, men for mig står 
den første vinter i en egen glans. Disse syv 
elever var de første ungdomsskoleelever 
på en ungdomsskole i Thy i det hele taget. 
Thylands Ungdomsskole var den første af 
sin art i Thy og Hanherred. Siden er der 
kommet mange til.

45



De første elever kan i høj grad være 
deres indsats bekendt. De tog de beskedne 
forhold med godt humør, og det er jeg dem 
stor tak skyldig for. At forældrene også var 
taknemmelige, fik vi gennem én af fæd
rene at vide, og det kunne ikke andet end 
glæde os. Desværre er to af disse elever 
gået bort i en alt for ung alder.

Sommerpigeme
Da vi havde taget afsked med dette hold. 
gik det på livet løs for håndværkerne. Der 
var meget, der skulle nåes, før vi var klar 
til at modtage sommerpigerne. I den byg
ning. der skulle bruges til gymnastiksal, 
stod der flere armerede fundamenter, hvor 
de maskiner, der skulle betjene radarstatio
nen, havde stået. Tømrer Alvin Harbo har 
sikkert bandet nogle gange over. hvor

solidt de var lavet, men han fik da brudt så 
meget ned, at der kunne lægges gulv. Der 
måtte godt have været lidt højere til loftet, 
men det lod sig ikke gøre.

Vi fik lagt et smukt gulv, lagt af Thor
vald Pedersen. Peter Oddershede har for
talt mig, at han ferniserede gulvene tre 
gange. Det har været en større omgang, 
men han gik ikke af vejen for noget. Bl.a. 
var han inde i køkkenet for at hjælpe os 
med at slibe det store komfur af, så vi 
kunne blive fri for at bruge sværte på det. 
Det overgik vore kræfter, og Oddershede 
svedte også bravt over det. Men fint blev 
det til sidst!

Inden håndværkerne gik i gang med 
salen, var der blevet bygget en mellem
bygning mellem skolebygningen og salen, 
så alt brændsel kunne komme derned.

Endnu større vanskeligheder mødte der 
håndværkerne i den bageste bygning, der

De forste sommerpiger.
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var bygget på opfyld. Jorden var sunket, 
og gulv og vægge havde slået dybe revner. 
Anders Damsgaard tog sammen med 
murerne et vældigt tag med udgravning og 
pilotering, som det kaldes i dag. De fik det 
til at holde, men rigtigt godt blev det 
aldrig, da jorden blev ved med at arbejde.

I denne bygning blev der skolekøkken, 
systue og sløjdlokale. Ja, sløjdlokalet var 
allerede i orden, da drengeskolen begyndte 
i 1947.

Den tredje maj mødte så det første pige
hold. Ud over de fag, som drengene havde 
haft, var der nu også kommet syning og 
skolekøkkenundervisning til. Hver morgen 
travede pigerne en tur på ca. et kvarter for 
at få appetit til morgenmaden; det var også 
en god start på dagen.

At det var blevet sommer, kunne nu 
mærkes på, at vi i høj grad kunne nyde 
naturen. Mange aftener gik turen ned til 
Hundborg Mose, som dengang var lidt af 
et paradis. Også andre ture rundt i Thy gav 
gode oplevelser. Dette hold skal også have 
en varm tak for deres indsats. Der kom i 
løbet af den første sommer mange gæster 
til skolen, og pigerne var flinke til at 
hjælpe med både servering og underhold
ning.

Efter at salen var færdig, begyndte vi 
med folkedans en gang om ugen. Musik
ken klarede to unge mænd fra Hundborg. 
Unge fra omegnen var med, og efter dan
sen samledes vi til en kop kaffe i spise
stuen, hvor der blev sunget med liv og lyst. 
De unge, der kom udefra, mødte tit op ca. 
én time før, dansen skulle begynde, og tog 
et tag med oprydningen. Der var stadig 
meget at rydde op efter besættelsesmagten, 
men alt blev gjort klar, så der kunne plan
tes læbælter og anlægges have.

Thorvald og Peter Oddershede tog sig 
af læplantningen sammen med vores tolv

årige søn, Aksel. Der blev plantet jord
skokker mellem træerne for at hjælpe dem 
i gang. Thorvald var med sin sjællandske 
baggrund for optimistisk, så i haven blev 
der plantet for sarte træer. Vestenvinden og 
havgusen belærte ham om, at der skulle læ 
til, før de kunne klare sig.

Husdyrhold og bødekasse
De gamle staldbygninger, der hørte til 
»Lille Ydesminde«, trængte stærkt til 
renovering, så af materialerne fra den ned
revne transformatorstation hjalp Aksel og 
Thorvald hinanden med at rense stenene 
og bygge en lille stald. Aksel fik lov at 
bygge indermurene, da det ikke kunne ses, 
hvis de ikke var så akkurate.

En ældre mand, Anders Thøgersen, 
kom og spurgte, om han ikke kunne blive 
bestyrer af »Lille Ydesminde« og altmu
ligmand på skolen. Han var kort tid forin
den blevet enkemand. Foråret 1948 flyt
tede Thøgersen med sine to yngste børn, 
Grethe og Anders, ind i det gamle spar
tanske stuehus. På loftet stillede Thøger
sen sin væv op, og på den vævede han 
sivmåtter i sin fritid, da der i de første år 
efter krigen stadigvæk var afsætning på 
dem.

Vi havde fået så mange dyr ind, køer, 
grise og høns, at vi det første år næsten var 
selvforsynende med landbrugsprodukter.

Thøgersen havde et vældigt tag på dy
rene, og desuden hjalp han til overalt, hvor 
der var brug for ham. En kalv havde han 
fået gjort så tam, at den fulgte ham som en 
hund. Et andet morsomt træk har jeg også 
fra ham. En dag kom han trækkende med 
vores hest, som var gammel. Den gav sig 
til at græsse i grøftekanten. Thøgersen 
sagde til den: »Kan du så komme, vi skal
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Thøgersen med gamle Musse og Thormod.

til at hjem, men det kan være, jeg også 
skal tygge græsset for dig, selv om jeg 
næsten ingen tænder har?«

Omme bag den bageste bygning, hvor 
der var en lille udbygning med skydeskår, 
fandt Thormod en stor granat. Thorvald 
blev ikke så begejstret, da han så sin 
femårige søn komme slæbende med den. 
Den blev tilintetgjort, uden at der skete 
nogen skade; den blev forsigtigt lempet 
ned i en lille brønd ved »Lille Ydes
minde«.

Thorvald pløjede på et tidspunkt en 
mark, hvor der skulle dyrkes korn. Først 
bagefter fik han at vide, at den nok var 
eftersøgt for miner, men ikke kontrol
pløjet. Heldigvis var den forsvarligt renset, 
og der skete ikke noget.

Vi havde en bødekasse. Eleverne var 
betjente efter tur og krævede bøder ind, 
hvis de regler, vi havde fastlagt, ikke blev 
overholdt. En ung mand, der var fisker, 
kunne f.eks. ikke lade være med at bande. 
Han kom først i november og lagde 50 kr. i 
bødekassen, idet han sagde: »Det kan vel 
slå til indtil jul!«

For de indkrævede penge blev der 
afholdt et gilde. I vinteren 1951-52 varele
verne meget påholdne med at bruge af kas
sen til deres fest. Forklaringen kom ved 
afslutningen, da eleverne mødte op med en 
smuk silkefane, fremstillet specielt til vores 
sal, hvor der ikke var så højt til loftet.

Det var et bevægende øjeblik for Thor
vald og mig. da de marcherede ind med 
den.
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Da skolen blev selvejende
Det var et stort fremskridt, da skolen i 
1956 fik indlagt centralvarme. Det skete i 
forbindelse med, at skolen gik over til 
selveje, og der blev valgt en bestyrelse, be
stående af dels støttekredsmedlemmer, 
dels gamle elever.

Centralfyret skulle stilles op i kælderen. 
Det var et mægtigt arbejde at komme gen
nem soklen ned til kælderen. Som overalt i 
komplekset var der ikke sparet på cemen
ten. Ved udgravningen af kælderen stødte 
vi på noget ejendommeligt. Vi kunne se, at 
jorden havde forskubbet sig, men i begge 
lag fandtes de samme striber. Bl.a. kunne 
man se to sorte striber med ret stort mel
lemrum. Der blev gisnet om, at det skulle 
være vulkansk aske, og vi hørte senere, at 
der skulle have været vulkaner på Mors og 
i Thy i meget gammel tid.

Samme sommer blev mellembygnin
gen, der nu ikke længere skulle bruges til 
brændsel, restaureret, og vi fik indrettet et 
dejligt skolekøkken. Komfurerne blev 
erstattet med el og gas, hvilket var et stort 
gode for arbejdet i køkkenet.

Den sidste store udvidelse i vores tid 
var den store om- og tilbygning 1958-60. 
Der var nu plads til 64 elever, og efter den 
tids målestok var det blevet en smuk og 
moderne skole. Ved denne om- og tilbyg
ning føltes det, som var det halve Hund
borg involveret i arbejdet, og det strakte 
sig tit til langt ud på aftenen. Vi var oppe 
på at have 48 i arbejde samtidig, så det var 
en stor flok at have inde til formiddags- og 
eftermiddagskaffe.

Det var med vemod i sindet, vi rejste fra 
skolen i 1967 på grund af Thorvalds alvor
lige sygdom. Han blev opereret og fik det 
tåleligt, men blev senere plaget af andre

Thorvald Hansen, skoleleder 1947-67.
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Den udvidede skole I960.

sygdomme. Han døde i 1982. Vi fik dog 
nogle gode år i det skønne Sennels, hvor vi 
boede i »skovbrynet« med udsigt ud over 
fjorden til de smukke skrænter på Mors.

Meget er forandret, siden vi forlod sko
len, og vore skridt var kun små i forhold til

det, der senere er sket på skolen. Jeg har 
dog den glæde at se, at der stadig er elever 
fra vor tid i ledelsen, og flere forhenvæ
rende elever har deltaget aktivt i de sidste 
udvidelser. Det kan kun glæde mig, at sko
len har udviklet sig i pagt med tiden.
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CHR. HOUMARK HAMMER

Da den dyrebare benzin gik op i røg

Én a f de mest markante sabotagehandlinger under besættelsen foregik i Thisted i 
marts 1945. Artiklens forfatter fortæller her om forløbet og betydningen a f aktio
nen, som han betegner som den mest vellykkede i Thy.

Besættelsestiden var speciel på tiere områ
der. For dem. der har oplevelser fra den
gang. er det vist almindeligt, at tankerne 
går tilbage. Man ser i dag liere ting, som 
man ikke tænkte over dengang. For 
eksempel var illegal virksomhed vist bety
deligt lettere i de større byer. end det var 
herude på landet, hvor alle kendte hinan
den. 1 den første tid var vi meget få. Da 
var det forholdsvis let at skjule, hvad vi 
arbejdede med.

Efter at kaptajn Ejby Nielsen var kom
met herop først på året 1944, fik vores lille 
gruppe også forbindelse med Knud Kors- 
gaard, »Tøttrupgård«. Han var meget glad 
for heste, og når han havde ærinde for 
modstandsbevægelsen, så kom han riden
de herned til vores gård i Stagstrup. Om 
vinteren, når der var sne. brugte han en 
såkaldt sparkstøtting, en meget let slæde, 
hvor man stod op. Hesten, som var for
spændt, var en rigtig hurtigløber.

Alle andre cyklede dengang, så naboerne 
begyndte nok at snakke om, hvad denne 
trafik betød. 1 alt fald har jeg skriftligt fra 
Rie. Dam Jensen, som også var tilknyttet 
vores gruppe, at hans far, brugsuddeleren i 
Skjoldborg, og vognmand Peter Nielsen 
vidste, at Knud Korsgaard og Chr. Ham
mer var med i modstandsbevægelsen.

Tolstrup, chefen for region I, blev ved 
med at udsætte opstillingen af militær
grupper (ventegrupper). For ham var det

mest påkrævet at få så mange forsyninger 
som muligt fra luften og sætte ind med 
sabotage. Men først på året 1945 kom der 
ordre til, at nu skulle militærgrupperne 
organiseres. Vi kom i forbindelse med 
Steen Fibiger, »Øland«, der havde fået 
denne opgave her. Vi delte det lidt, men nu 
var det pludselig mange, vi skulle i forbin
delse med.

Selv om vi var forsigtige med, hvem vi 
henvendte os til, kunne man godt komme 
ud for, at folk havde den indstilling, at vi 
ingenting kunne gøre. Overmagten var for 
stor. Og det var nok også rigtigt. Netop her 
i Thy var der en talstærk tysk troppe
styrke.

Den skjulte benzin
Men heldigvis skete der noget, som hjalp 
meget på denne opfattelse. Her var det 
tyskerne, som led nederlag og nærmest 
blev til grin. Efter min mening var det den 
mest vellykkede aktion heroppe. Denne 
episode var sprængning og ødelæggelse af 
fire jernbanevogne med 18-20.000 liter 
benzin i Thisted i marts 1945.

Først i marts måned, en mørk aften, var 
jeg på vej hjem sydfra på hovedvejen i 
Harring. Der var intet lys på min cykel, del 
var mest praktisk at undvære dengang.
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hvis man helst ville færdes ubemærket. 
For øvrigt måtte man på grund af mørk
lægning kun have en ganske smal stribe 
lys på lygten, så det kunne man ikke have 
ret meget gavn af. Pludselig blev jeg 
opmærksom på, at der et stykke foran i 
vejsiden holdt 2-3 tyske biler. Foran bi
lerne stod en gruppe tyskere sammen med 
en ung mand fra Thisted i blå uniform. 
Han optrådte som tolk og vejviser og var i 
den rolle godt kendt. Han var før blevet 
udpeget i Thisted som én, man skulle 
vogte sig for, så jeg kendte ham godt. For 
ikke at blive stoppet slæbte jeg cyklen 
over grøften og kørte over Trædholm 
hjem.

Næste dag kom jeg i forbindelse med 
Henry Christensen, som var med i den 
gruppe, vi havde her i Harring-Stagstrup. 
Det var hans far, sognefoged og sogne
rådsformand Marius Christensen, det var 
gået ud over. Historien var den, at politiets 
motorsagkyndige, ingeniør Poul Vester- 
gaard, og depotbestyrer hos D.D.P.A. (det 
senere Esso) Kaj Petersen havde skjult et 
parti benzin til brug for modstandsbe
vægelse og politi. Benzinen var gravet ned 
3-4 steder i området, fortrinsvis hos land
mænd, men hos provst Dal i Hurup var der 
også et parti.

Hos Marius Christensen var der ca. 20- 
30 tromler nedgravet. En kontormand hos 
D.D.P.A. havde oplyst tyskerne om, hvor 
benzinen var gemt. Det havde han nok fået 
en skilling for. Der var folk, som solgte 
oplysninger billigt til tyskerne dengang. 
Marius Christensen havde gæster den 
aften, tyskerne kom. Han nægtede at kende 
til benzinen, men tyskerne vidste jo 
udmærket, hvor den var. Med maskinpistol 
for brystet blev også gæsterne tvunget til 
at grave benzinen op. Men så kommer det 
opmuntrende i denne historie.

Sabotagen d. 22. marts
Modstandsbevægelsen var så godt organi
seret på dette tidspunkt, at man bare ven
tede ganske roligt, indtil tyskerne regnede 
med, at nu havde de fundet det hele og 
læsset det på jernbanevogne. Det foregik 
på havnen i Thisted, og man gjorde deref
ter klar til at rangere vognene op til statio
nen. Banelinien fra havnen til stationen 
egnede sig dengang godt til en aktion, som 
havde til formål at forhindre tyskerne i at 
få gavn af den røvede benzin. Området var 
tilpas isoleret fra byen og dækket af 
beplantning.

Rangertoget kørte meget langsomt, og 
da toget var ca. halvvejs, sprang snedker 
Søren Sørensen (Zeus) og »Bent« op på 
lokomotivet. De beordrede stop og befa
lede personalet at koble lokomotivet fra og 
køre væk med det hurtigst muligt. Derefter 
anbragte de et par sprængladninger på ben
zinvognene, og så kom der et mægtigt 
brag. Vi kunne stå hjemme i Stagstrup og 
se både høje flammer og store, sorte 
røgskyer i området. Der røg vist et mindre 
parti svinekød fra slagteriet med ved 
samme lejlighed.

Benzinen, som Vestergaard og Kaj 
Petersen havde skjult, var på ca. 6.000 
liter. Men selv om ingeniør Vestergaard 
blev tvunget til at køre med Gestapo til 
Sennels og udpege et sted, hvor der også 
var gemt nogle tromler benzin, så lykkedes 
det ikke for tyskerne at finde hele partiet. 
Derfor havde modstandsbevægelsen hel
digvis d. 5. maj 1945 endnu 8-900 liter 
benzin til rådighed.

Tyskerne må imidlertid have fundet 
mere benzin i beredskabslagrene på hav
nen og sikkert stjålet det, som var i bered
skab til læger, dyrlæger, Falck og anden 
nødvendig kørsel, for efter forlydende var
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der ca. 20.000 liter på jernbanevognene. 
Det var kostbare dråber, som gik tabt, for 
tyskerne havde på dette tidspunkt så godt 
som ingen benzin. Der gik rygter om, at 
flyvemaskinerne på Aalborg flyvestation 
stod på jorden, fordi man intet brændstof 
havde. Så man kan godt forstå, at tyskerne 
blev i dårligt humør over denne episode.

Tyskerne arresterede ingeniør Vester- 
gaard og depotbestyrer Kaj Petersen. På 
grund af Vestergaards specielle status 
havde han køretilladelse. Gestapo må 
åbenbart have manglet køretøjer, for han 
fortalte mig engang, at Gestapo tvang ham 
til at køre i sin egen bil til hovedkvarteret i 
Aalborg med to Gestapo-folk som ledsa
gere. På vejen blev han kommanderet til at 
standse og ført ud af bilen. Han troede, at 
nu ville de likvidere ham. Det var jo ret 
almindeligt dengang. Men heldigvis var 
det blot meningen at træde af på naturens 
vegne.

Gestapo opdagede heldigvis ikke, at 
Vestergaard havde en meget vigtig opgave 
som medlem af Efterretningstjenesten, så 
han og Kaj Petersen slap med at komme til 
Frøslevlejren. Den lå på den danske side af 
grænsen og lignede ikke helt dem, der lå 
på den tyske side. Derefter skete der ikke 
mere i sagen, muligvis fordi også tyskerne 
blev klar over, at afslutningen på krigen 
nærmede sig.

En aften lige efter 5. maj fik vi en 
opringning fra modstandsbevægelsen i 
Aalborg. Her havde man i Gestapo’s 
hovedkvarter fundet en liste med navne fra 
Thy.

Så måske var vi heldige med, at freden 
kom 5. maj og ikke ret meget senere. Ved 
40-årsdagen i 1985 spurgte jeg Jens Kirk, 
om han kunne huske denne opringning. 
Det kunne han godt, og han sagde: »Jeg 
stod øverst på listen!«

Efterskrift
Efter 5. maj 1945 har jeg været sammen 
med ingeniør Vestergaard mange gange, og 
jeg husker tydeligt engang, vi sad og drøf
tede begivenhederne fra dengang. Vester
gaard fortalte, hvordan det hele begyndte 
med, at hans arbejde som politiets motor
sagkyndige næsten gik helt i stå, da krigen 
kom. Der var meget få danske motorkøre
tøjer på vejene dengang, al privat kørsel 
var jo forbudt. Og han må åbenbart have 
været aflønnet på en speciel måde og ikke 
fastlønnet, for han sagde, at indtjeningen 
blev så lille, at han ikke kunne leve af det.

Men så fandt man i amtet på råd. Der 
blev oprettet en stilling som tilsynsførende 
med forskellige forhold vedrørende salg af 
forskellige effekter til tyskerne. Der var 
vist ingen, der troede på, at tyskerne ville 
rette sig efter det. Men det var jo en følge 
af den mærkværdige situation, vi havde 
under krigen. Samarbejdsregeringen gjorde 
næsten alt for at tækkes nazisterne, men 
alligevel prøvede man at give det udseende 
af, at vi ordnede skam vores egne sager.

For Vestergaard betød det, at han blev 
udstyret med »Ausweis« (tysk legitima
tion), der gav ham adgang til regelmæssige 
kontrolbesøg i de tyske militærforlægnin
ger. Han fik således en fantastisk lejlighed 
til at indsamle oplysninger om de tyske 
befæstningsanlæg, og hvad der var nok så 
vigtigt: han kunne fortælle om, hvilke 
afdelinger der var stationeret her.

I 1943 fik Vestergaard gennem en gam
mel bekendt kontakt til Efterretningstjene
sten. som daværende sekretær i Landbrugs
ministeriet. Svend Truelsen. var i færd med 
at reorganisere efter d. 29. august. Resulta
tet blev så, at englænderne resten af krigen 
blev holdt løbende underrettet om, hvordan 
tyskerne havde indrettet sig her i Thy.
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Man binder os på mund og hånd, 
men man kan ikke binde ånd

Paul Henningsen, 1940



KNUD RAMSGAARD

I uniform under besættelsen

Under besættelsen optrådte artiklens forfatter både i dansk militæruniform og i 
det kommunale vagtværns uniform. Uddannelsen ved ingeniørtropperne kunne 
bruges i modstandsbevægelsen til våbeninstruktion og ved illegale våbentranspor
ter, og efter krigen kunne færdighederne bruges ved minerydningen. Allerede den
gang gjorde han korte dagbogsoptegnelser, som ligger til grund for den følgende 
erindringsbeskrivelse.

I 1938 kom jeg i lære som tømrer, og da 
jeg havde endt min læretid, skulle jeg 
aftjene min værnepligt. Da der på dette 
tidspunkt kun måtte være danske soldater 
på Sjælland, blev jeg til november 1942 
indkaldt til ingeniørtropperne på Holbæk 
kaserne.

Da regeringens forhold til tyskerne blev 
skærpet i august 1943, mærkede vi det for 
alvor den 28. august. Vi boede da i barak
ker lidt uden for Holbæk. Der blev indført 
skærpet vagt, og kl. 17 blev vi kaldt ind til 
kasernen, hvor vi overnattede 150 mand i 
gymnastiksalen. Vi fik udleveret skarpe 
skud og mange instrukser.

Kl. 4.30 den 29. august blev vi alarme
ret og kom på poster ude i byen. Min 
gruppe gik i stilling i kommuneskolens 
køkken, hvor vi knuste ruder for at komme 
ind. Da maskingeværet var bragt i stilling, 
gik vi på jagt efter mad og fik havregryn 
med sukker og vand. Klokken var 7.30, og 
vi ventede spændt. En tysk flyver kom lavt 
hen over os, men der blev ikke skudt fra 
vor kanon, der stod for enden af skolen, da 
vi ikke måtte udsætte civilbefolkningen for 
unødig fare. Nogle blev evakueret, og 
andre kom med madpakker og frugt til os. 
Andre forlangte at få våben udleveret, men 
det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre.

Derfor var der en mand, der gik hjem og 
hentede sin økse.

Jeg var med en vogn ude i lejren for at 
hente vejspærringsmateriale, men da vi 
kom ind til byen igen. var der givet ordre 
til. at vi skulle tilbage til kasernen og afle
vere geværer. Det var en tung, tung gang. 
men måske det bedste. Kl. 10 blev der 
holdt parole, hvor vi var samlet ca. 1500 
mand. Så kom oberst Raaby og takkede 
alle for den gode ro og orden. Han havde 
selv taget ansvaret for at holde inde, da 
han hørte, at København var overgivet og 
Næstved »taget på sengen«. Det forekom 
ham meningsløst, at vi skulle forbløde, når 
det var så håbløst.

Kl. 11 kørte vi skuffede tilbage til lej
ren, hvor vi igen indrettede os i vore 
barakker. Kl. 18 kom tyskerne og overtog 
vagten. Vi var alle ude at gøre honnør for 
vor fane. da den blev strøget - det sorteste 
øjeblik i mit liv. Vi afleverede alle våben, 
og barakken blev undersøgt for våben.

1 åbne, tyske lastbiler blev vi kørt til 
Næstved. Nogle af bilerne var forsynet 
med maskingeværer, så det var ikke nogen 
behagelig transport. Vi blev indkvarteret i 
100 mands barakker med køjesenge. Vi 
kunne nu sende og modtage postkort. I ste
det for frimærket skulle vi skrive »interne-
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Tncarbejder skarei a f  Knud Ramsgaard under interneringen i Næstved.

ret post«, men posten blev censureret af 
tyskerne. Jeg skar flere træskeer og knive, 
alene duften af træ var beroligende. Vi 
skulle holde os inde fra kl. 21 til kl. 6 om 
morgenen, så vi måtte anskaffe natpotte.

Den 16. september skete der en ulykke, 
da en tysk vagtpost var ved at lade sit 
gevær. Et skud gik af og gennem en dør og 
dræbte en garderhusar. Det vakte stor 
harme. Samme dag fik jeg en pakke hjem
mefra med civilt tøj, så jeg kunne være 
klar, hvis vi blev frigivet. I pakken var der 
også æbler fra haven derhjemme.

Den 22. september fik vi udleveret 
blanketter, som skulle udfyldes, og vi fik 
at vide, at hjemsendelsen snart skulle be
gynde. Men på grund af sabotagehandlin
ger trak hjemsendelsen ud. De første 120 
mand blev frigivet den 6. oktober, og den 
11, oktober kl. 8 om morgenen kunne jeg 
trække vejret lettet uden for porten. Så var 
det bare om at komme til banegården og 
hjem til Thy.

Vinteren 1943-44 brugte jeg på hånd
værkerskolen i Haslev. Sommeren 44 til

bragte jeg hjemme og havde arbejde både 
som tømrer og som landbrugsmedhjælper. 
Jeg ville for alt i verden undgå at arbejde 
for tyskerne.

Vagtværn
Efter at tyskerne havde sat det danske po
liti ud af spillet den 19. september 1944. 
udsendte justitsministeriet et cirkulære, der 
beordrede kommunerne til at oprette vagt
værn. I Thisted annoncerede byrådet efter 
mandskab. Der skulle ansøges skriftligt, 
og man blev så kaldt til samtale med borg
mester Bjerregaard. Vagtkorpsets medlem
mer blev tilsagt om at give møde fredag d. 
27. oktober kl. 18 i administrationsbygnin
gen på Nytorv, hvor man fik udleveret 
kapper, hjelm og en kommunal kasket. Jeg 
begyndte i vagtværnet d. 3. november.

Korpset bestod af en snes mand, der 
blev ledet af Ejlskov Jensen. Vi lånte loka
ler hos Falck, som dengang havde station 
på Kastet. Vi var inddelt i tre patruljeruter
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og skulle gå vagt fra syv aften til syv mor
gen. Parvis gik vi vagt i to timer og havde 
så frivagt i fire timer, hvor vi kunne be
nytte nogle sovebrikse. Under patruljerin
gen var det eneste våben en gummiknip
pel. På vores legitimationskort var der en 
tysk påtegning, som gav tilladelse til 
denne bevæbning.

De ca. 4000 arbejdere, som var blevet 
sendt hertil, gav engang imellem anledning 
til et besøg i arresten: men ofte var det et 
spørgsmål om at hjælpe dem til den rette 
dør, når de skulle bære nattens brandert 
hjem. Vi var engang ude for, at en beruset 
arbejder havde problemer med at få nøglen 
i nøglehullet. Nøglen passede imidlertid i 
nabohuset, og så var det problem løst.

Vi var ikke de eneste vagter i byen. 
Tyskerne havde de sortklædte marinevæg- 
tere gående. De var almindeligt forhadte af

civilbefolkningen, og selv om vi havde et 
køligt forhold til dem, måtte begge parter 
respektere hinandens tilstedeværelse.

Jeg var tilknyttet modstandsbevægelsen 
uden dog at være med i en sabotage
gruppe. Engang hilste jeg dog på en 
bekendt efter en sabotageaktion. Det var 
efter en bombesprængning i Ford-værkste- 
det på Frederikstorv, hvor man havde en 
del specialværktøj til reparation af tysker
nes biler. Jeg mødte min bekendt på den 
gamle kirkegård, da han ville sikre sig, at 
sprængningen havde virket.

Da håndværkerne skulle reparere værk
stedet. skulle der bruges både gamle og 
nye tagsten, og på forunderlig vis kom de 
nye tagsten til at danne et hagekors, der 
lyste langt væk. Tyskerne blev stik tos
sede, mens håndværkerne stillede sig 
uforstående. Det var, hvad der kunne ske.

Thisted kommunale va^tværn. Knud Ramsuaard sidder sotti ni: to fra venstre i forreste række. Blandt de øvrige 
sidder Huf>o Kro\>s^aard, Koldby. yderst til højre i forreste række, ot> li^e ha# ham star Svend Mouritsen. Thi
sted. Foto udlånt a f Knud Ramsgaard.
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når man blandede nye og gamle tagsten. 
Hagekorset blev dog omgående sløret.

Det var en klar fordel som modstands
mand at være i vagtværnets uniform. Jeg 
har da også af og til haft illegale blade 
med på vagtrunderne. Og engang kom jeg 
for skade at skyde hul i min kommunale 
batterilygte. Det skete, da jeg skulle prøve 
en maskinpistol af i en kridtgrav i Ting
strup. Det var så mørkt, at jeg ikke kunne 
se skiven. Så hængte jeg lygten op og skød 
hul i den. Jeg fik den dog selv repareret, så 
kommunen led ingen skade ved det.

Til de mere alvorlige oplevelser hører 
patruljering på Thisted banegård, når der 
var kommet tyske flygtningetog ind. Flygt
ningene sad på det kolde gulv i banegårds
hallen, og det skete da også engang, at én 
af de ældre var død, da de skulle sendes vi
dere.

Befrielsen
Torsdag d. 3. maj 1945 kl. 16 fik vi i mod
standsgruppen ordre til, at vi skulle være 
klar i løbet af 12 timer. Vi fik meget travlt 
med at få det sidste i orden. En skude fra 
Mors kom til Thisted havn med de sidste 
våben, vi manglede. Den sejlede lige ind 
mellem to tyske toldkrydsere og lossede 
store kasser med geværer m.v.

Fredag den 4. maj kom der besked om, 
at vi skulle være samlet hele natten. Jeg 
havde så min gruppe ude i Tingstrup på 
min mors landejendom (Hanstholmvej 31). 
Vi lå på halmloftet, men der var næsten 
ingen halm tilbage efter de små afgrøder, 
der var under krigen, fordi der næsten 
ingen kunstgødning var at få. Så man kan 
sige, at vi havde en økologisk overnatning, 
før vi om morgenen kl. 8 skulle stille på

Knud Rantsgaard sammen med sin modstandsgruppe. Han står bagest til venstre, derefter er det Olaf IV Han
sen. Erik IV Hansen og Borge Sørensen. Knælende er det fra venstre: Verner Jørgensen. Svend Aage Mikkelsen 
og Hans Jørgen Thomsen. Eoto udlånt a f Verner Jørgensen.
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realskolen i Thisted, hvor der var hoved
kvarter.

Da vi var klar til afmarch, kom mor 
med Dannebrog og sagde: »Her drenge, 
lad os i fællesskab hejse flaget«. Vi sang 
ikke, det var vi for bevægede til. Jeg selv 
mindedes 29. august i Holbæk, da flaget 
gik den modsatte vej. Jeg har altid gjort 
meget ud af flaget, måske fordi man har 
haft så stærke oplevelser med Dannebrog. 
Da jeg byggede huse, havde vi altid rejse
krans og flag oppe.

Fra realskolen blev vi så sendt ud i byen 
med en liste over borgere, som skulle 
interneres. Folk modtog os overalt med 
jubel og ikke mindst, når der kom en bil 
med anholdte værnemagere og tyskerpiger. 
Sådan gik dagen, og kl. 24 blev vi sendt til 
Østerild skov, hvor vi skulle stoppe en 
afdeling Gestapo-folk, der var stukket af 
fra Aalborg mod Fjerritslev og bar »fal
ske« armbind. Vi havde grønne armbind, 
hvor der med sort var påtrykt T.L.V. (Thy 
Lande Værn). Fra Thisted kørte vi i fem 
biler i meget stærk fart til Østerild, hvor vi 
tog opstilling ved vejen i skoven sammen 
med en gruppe fra Østerild. Vi ventede i 
tre timer, men der kom ingen Gestapo 
denne gang.

Den 6. maj blev der ringet fra Fjerrit
slev, at ingeniør Vestergaard med flere var 
strandet der på hjemturen fra Frøslev-lej
ren. Vi brugte en Falck-ambulance som 
»Taxa«. Det var en rørende oplevelse. 
Senere samme dag, kl. 14. blev jeg sam
men med 23 mand sendt ud for at overtage 
vagten på O.T.-lejren ( en ret stor, tysk 
entreprenørlejr i udkanten af Nørreallé). 
Jeg var vagtkommandør, så vi var ved 
naboer og lånte Dannebrog, som vi hejste.

Natten forløb roligt i lejren. Flere gange 
kom de tyske biler og ville ind. Vi kunne 
med en vis stolthed afvise dem med den

besked, at frihedskæmperne havde overta
get vagten, så de måtte vende om. Flere 
gange i nattens løb skulle jeg ud for at 
inspicere vagtposterne. Klokken 18 næste 
dag blev vi afløst af friske vagtfolk, og vi 
blev sendt hjem på ubestemt tid.

Mandag den 7. maj blev vi om formid
dagen beordret i stilling omkring hoved
kvarteret på realskolen. Der var hentet tre 
piger, som havde arbejdet for tyskerne i 
Hansted, og tre tyske officerer mødte op 
og krævede pigerne løsladt. Da de blev 
afvist, truede de med at komme tilbage 
med en bevæbnet styrke. I hast fik mod
standsbevægelsen opstillet maskingeværer 
i Aagade og ved torvene. Men ved mel
lemkomst af den tyske kommandant i Thi
sted blev en yderligere udvikling afværget.

Efter at have sovet genoptog jeg den 8. 
maj min kommunale vagtværnstjeneste. 
Den 11. maj var jeg med bil ude i Hjarde- 
mål Klit for at overtage en del barakker, 
som tyskerne havde forladt. Vi fandt en del 
af de våben, som var kastet ned med 
faldskærme, men som var faldet i forkerte 
hænder. Vi tog våbnene med og aflåste 
barakkerne.

Den 13. maj kl. 9.30 stillede alle vagt- 
værnsmænd på Frederikstorv, hvor vi 
skulle indgå under politiet. Vor leder tak
kede os for det gode arbejde og afleverede 
os til politimesteren, der sagde, at vi havde 
udført vort arbejde pænt.

Tyskerne traskede jo fortsat mod syd. 
Det var et sørgeligt syn. Mest gik de i 
kompagnier, og tit havde de trækvogne og 
lignende køretøjer med til det sparsomme 
udstyr. Vi så en »medløber« i en tysk afde
ling, der drog af. Der blev talt om, hvor
vidt vi skulle forsøge at holde ham tilbage, 
men han fik lov til at fortsætte. Jeg tror, 
mange af officererne havde taget menigt 
tøj på, for i Hansted-lejren var der efterladt

59



så mange kasketter, at vi sparkede fodbold 
med dem. da de var draget bort.

Fredag den 18. maj om formiddagen 
kom 20 engelske køretøjer igennem Thi
sted. Nogle standsede på Store Torv, hvor 
folk var helt vilde. Englænderne kørte lidt 
efter mod Hansted, hvor de sammen med 
Den danske Brigade skulle overtage fæst
ningen. Frihedskæmperne havde haft vagt 
i tre dage, så de var glade for at blive 
afløst. Fra Den danske Brigade kom der 
170 mand.

Onsdag den 23. maj havde jeg friaften 
både i vagtværnet og i landeværnet, så jeg 
nød rigtigt at komme i seng en hel nat efter 
en måneds nattjeneste. Men det var et kort 
pusterum. Avisen bragte indkaldelser for 
10.000 mand. så jeg havde kun få dage til
bage og så »i trøjen« igen.

Genindkaldt
Der måtte to overnatninger til for at 
komme til København, hvor jeg skulle 
møde den 1. juni. Der gik kun tog hveran- 
den dag, og allerede i Struer måtte man 
gøre det første ophold. Her kunne jeg dog 
gå ud til min søster i Hjerm. Ved midnats
tid nåede vi Københavns hovedbanegård, 
hvor vi blev afhentet af militærlastbiler og 
kørt til Ry vangen, hvor der var opstillet en 
stor barak ikke langt fra. hvor nu minde
parken ligger. Det var en kold nat. hvor vi 
måtte klare os med nogle løse madrasser 
på gulvet. Næste dag fik vi nogle sovepo
ser af papir.

Så begyndte den evindelige vagttjeneste 
hver tredje døgn. Én af mine vagter var på 
Tøjhusmuseets militærområde, hvor jeg 
var med til at bevogte »Istedløven«, som 
de allierede var kommet slæbende med på 
en stor blokvogn fra Tyskland (den står der

endnu, selv om dens placering af og til 
diskuteres).

Op ad en jordvold i Ryvangen var der 
nedgravet tre pæle, hvor tyskerne henret
tede de dødsdømte danske frihedskæm
pere. Jorden omkring pælene var helt blod
farvet. Det var barsk. Fra Retsmedicinsk 
Institut var de ved at opgrave og så vidt 
muligt identificere alle de frihedskæmpere, 
der var begravet i Ryvangen og som senere 
blev bisat i mindeparken.

Da der blev spurgt om frivilligt mand
skab med kendskab til tysk til en uges 
minekursus, meldte jeg mig straks. Mand
skabet skulle have opsyn med minerydnin
gen i Jylland, men da jeg ingen tysk kunne, 
var jeg spændt på, om jeg kom med. Da jeg 
blev spurgt, svarede jeg. at jeg kunne lidt 
tysk, og jeg blev ikke eksamineret.

Efter lidt tid gik turen så til Århus 
minedistrikt, derfra til Aalborg og så vi
dere til Hansted. Jeg boede i det næstyder- 
ste hvide hus over for »rådhuspladsen«. På 
denne plads var jeg med til at rydde pan
serminer. Det var den type, som var i en 
trækasse fuld af trotyl og forsynet med en 
tændsats, så når låget blev trykket ned, 
skete eksplosionen. På græsmarken, som 
minerne lå i, var der kraftigt, grønt græs 
ved hver mine. Trotyl er et gødningsstof, 
og når regnvandet får det til at sive ud i 
jorden, får det græsset til at gro kraftigere.

Samme sted havde jeg lige snakket med 
en tysk mi nør, der var ved at afmontere en 
mine, da braget kom, inden jeg var kom
met mere end ti meter væk. Da jeg vendte 
mig om og kiggede, var resterne af solda
ten slynget flere meter op i luften. En dag 
blev jeg af nogle oprydningsarbejdere 
kaldt til én af de mindre kanonstillinger. 
Her havde tyskerne, inden de forlod stillin
gen. anbragt en bombe, som var forbundet 
med en træktænder, så hvis kanonen blev
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Minør på arbejde med »prikkestangen«.

drejet, ville den sprænges. For den slags 
»sabotage« var der ellers dødsstraf, men vi 
gjorde ikke mere ved sagen.

I et minefelt kom vi til et gevær til
hørende én af brigadesoldaterne, som vi jo 
havde afløst. Geværet var blevet efterladt, 
efter at han var blevet dræbt ved at træde 
på en mindre mine.

Gamle Lines hus, som lå neden for fyret 
ud mod Klitmøller, var et ældre hus, som 
var fyldt op med miner i ca. en meters 
højde og omtrent lige så mange udenfor. 
Vi havde diskuteret, om fyret kunne holde 
til det, hvis huset røg i luften. En søndag 
eftermiddag (26/9), da jeg var hjemme ved 
Thisted, kom der et stort brag fra Hansted. 
Jeg tænkte straks på Lines hus, og det var 
det. To danske marinesoldater, som havde 
vagten på selve fortet, havde på deres fri
vagt været ude på tur og været ved at pille. 
Det gjorde de aldrig mere. Der blev et hul i

jorden omtrent, som huset havde fyldt. 
Efter sigende kan det ses endnu. Der blev 
sendt to kister afsted med lidt marinesolda
ter, så de pårørende kunne holde begra
velse. Det var barskt, men fyret holdt.

Når minefelterne var ryddet, blev de 
gennemgået som en slags kvittering, og 
panserminefelterne blev gennemkørt af 
panservogne. Jeg var i nærheden, da en 
mine blev udløst. Det gik ikke værre, end 
at bæltebåndet og køretøjet blev ødelagt, 
og den tyske kører kom ikke noget til. Jeg 
har som souvenir 5 cm tykt glas fra 
udkigshullet.

Da minerydningen var meget farlig, var 
der altid Røde Kors hjælp i nærheden, dels 
en lysk, dels en dansk Røde Kors ambu
lance var til stede ført af senere kørelærer 
Aas. En ældre tysk Røde Kors soldat fra 
Eckernførde, som kunne noget dansk, kom 
jeg til at kende personligt - de var jo også 
mennesker. Han havde været i Danmark 
længe før 5. maj og havde en dansk ven
inde, som han havde et barn sammen med. 
Da tyske soldater ikke måtte modtage 
dansk post, var jeg en slags kurér. Han fik 
lov til at bruge min adresse, så jeg over
bragte og sendte hans »kærestebreve«. Det 
fik jeg en stor tak for. og det er jeg glad for 
endnu, selv om det ikke var helt lovligt. I

Udkif»srude tii lank og to miner a f træ opbevaret a f 
Knud Ramsxaard.
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tankerne en hilsen til Ernst Koli og hans 
veninde.

Da vi var færdige i Hansted, kom vi til 
Oksbøl for at bistå ved minerydning på 
Skallingen, Vejers m.v. På Skallingen var 
der miner på 30 km2, og der var intet mine
kort over området. Her måtte hele området 
gennemsøges med en »prikkestang«. Der 
blev spændt bånd ud, efterhånden som om
rådet fik 100 stik pr. m2, så der blev gange, 
hvor vi kunne færdes. Da der var mange 
træminer imellem, kunne der ikke bruges 
metalsøgere. Der blev fundet ca. en mine 
pr. mand om dagen. Når minefeltet var 
ryddet, blev det gået igennem af de tyske 
minører, som gik hånd i hånd. Til sidst 
blev der kørt med store køretøjer for at se, 
om der var panserminer.

En dag havde jeg lidt af en oplevelse, 
vistnok ved Vejers. Jeg kom ud til det 
tyske kompagni, der stod opstillet og fint 
rettet ind. Kommandanten meddelte mig 
under stram honnør, at 434 menige og 19 
officerer var klar til gennemgang af mine
feltet. Jeg var kun en lille menig pionersol
dat med det røde mærke på ærmet med 
påskriften »Dansk Minekontrol«. Sådan en 
dag tænkte jeg tilbage på den 9. april, da 
de kom brasende og kunne alting. Så jeg

Knud Ramsgaard i soldateruniform med »Dansk 
Minekontrol« på skulderen. Det var et rodt mærke 
med hvide bogstaver.

kvitterede på minekortene: »Pioner 6 
Ramsgaard«. Den kvittering findes måske 
endnu. Om efteråret blev vi så hjemsendt, 
men da havde jeg også sammenlagt været 
soldat i næsten halvandet år.
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CHR. HOUMARK HAMMER

Nogle oplevelser i tiden omkring befrielsen

Modstandsbevægelsen i Thy havde et problem i slutningen a f besættelsestiden. 
Våben var der nok a f i alt fald både i Thy og på Mors, men folk skulle også have 
træning i at bruge dem. I Thy var det nærmest umuligt på grund a f de mange ty
skere, hvorimod det bedre kunne lade sig gøre på Mors.

Udstyret med falsk legitimation og navn - 
Hans Chr. Svane - levede jeg, som det hed 
dengang, »under jorden« en kort tid på 
Mors. Morsingboerne er jo kendt for at 
være realistiske i deres måde at håndtere 
tilværelsen på. Det var de også dengang, 
og det håber jeg fremgår af denne beret
ning:

I april måned 1945 var jeg med den 
lokale modstandsbevægelse på øvelse. 
Afdelingen på Sydmors samledes på Ørn- 
drup Strand en søndag formiddag. Jeg 
husker tydeligt, at folkene ankom - de 
fleste på cykel med en maskinpistol eller 
en lille karabin under frakken. Der var 
også nogle, som kom i hestevogn - det var 
dem, som havde det engelske maskinge
vær »Brengun«, der var ret tungt. Hestene 
blev kørt godt af vejen, og der må have 
været en mand til at passe på dem.

Styrken var på ca. 20 mand, fordelt på 3 
grupper. Efter at alle var ankommet, ind
skærpede delingsføreren folkene, at de 
skulle holde tæl med modstandsbevægel
sens aktiviteter, og en enkelt mand fik en 
skrap overhaling, fordi han havde været 
for åbenmundet.

Derefter var der instruktion i hærens 
fællestegn, og dette blev indøvet med 
grupperne i terrænet. Små skiver blev stil
let op på pæle helt ude ved tjorden, sådan 
at skudretningen var ud over Visby bred

ning. Herefter skød hver mand nogle skud 
med deres personlige våben - også maskin
geværerne blev brugt. Øvelsen blev afslut
tet ved, at hver gruppe kastede en skarp 
håndgranat, den såkaldte »Ananas«.

Nu er der nok nogen, som vil tænke: 
Hvordan kunne dette lade sig gøre, når 
tyskerne var overalt? Hertil skal siges, at 
på Mors var der tyskere i Nykøbing samt 
en udkigspost på Sindbjerg og en på Sal- 
gerhøj. Men der var jo stadig patruljefly
vemaskiner, og fra Nykøbing udgik der 
regelmæssigt patruljebåde -  de var be
væbnet med både maskingevær og kanon, 
så de kunne være ret ubehagelige at 
komme i konflikt med. Bådene var beman
det med tyske marinesoldater, hvoraf en 
mand stod med en kikkert og afsøgte 
fjordbredden, som de sejlede forbi. Også 
denne dag kom patruljebåden, men heldig
vis havde den for os den gode egenskab, at 
den støjede ualmindelig meget. Til 
gengæld sejlede den meget hurtigt. Vi 
krøb selvfølgelig i skjul, så snart vi hørte 
båden, og ligeså, når der kom flyvemaski
ner, og vi var heldige ikke at blive obser
veret.

Hele filosofien bag denne træning var 
ret enkel. Folk var jo vant til, at tyskerne 
holdt øvelser overalt, så det var hverdags
kost, at det knaldede rundt omkring. Netop 
ved Ørndrup Strand var det temmelig langt
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fra beboelse. Når man ikke kunne se os, så 
ville man tro, at det var tyskerne.

Delingsfører var Aksel Korsgaard, 
Hvidbjerg. Den daværende formand for 
Morsø Landboforening, Ringgård, var 
også med. Det kunne være interessant at 
høre, om lignende har fundet sted andre 
steder.

Tilbage i Thy
Den 4. maj kom jeg hjem fra Mors, og 5. 
maj om morgenen var jeg hos en nabo, 
som opbevarede en stor kasse våben i 
laden. Militærgrupperne eller »ventegrup- 
perne«, som de også kaldtes, skulle 
bevæbnes i en fart, og vi pakkede ud. Der 
var et »Brengun« maskingevær imellem, 
som skulle prøveskydes, og det foregik i 
en slugt neden for gården i Stagstrup.

Mens vi var i færd med dette, blev jeg 
kontaktet af sognefogedens kone. Hun bad 
os køre til Sundby. Hendes mand var cyk
let derned, fordi der var nogle tyskere, som 
huserede dernede, og nu ville hun gerne, 
om vi overtog opgaven. Hun var meget 
ulykkelig over, at hendes mand var der
nede. Vi fik i en fart samlet 4-5 mand og 
cyklede afsted.

Hele Sundby var som uddød, der var 
ingen at se - hverken danskere eller tys
kere, så vi rykkede forsigtigt frem langs 
med landevejen. Lige før vi kom til kryd
set, kom der to tyskere løbende fra øst, 
sandsynligvis var de ikke helt ædru. Jeg 
tror nok, de skød et par skud op i luften 
med en pistol, men før vi nåede at beslutte 
os til, hvad vi ville gøre, kom der et tysk 
lastautomobil af den sædvanlige type, 
»prærievogne« kaldte vi dem, fordi de var 
overdækket med presenning. Soldaterne i 
denne overskuede hurtigt situationen. De 
snurrede rundt i krydset med stor fart og

bremsede op ud for urostifterne. Ud fra 
ladet sprang soldater, som greb deres kam
merater i kraven og smed dem ind bag i 
bilen, hvorefter de kørte bort med stor fart.

Straks efter kom der to tyske lastauto
mobiler af samme type. De satte farten 
voldsomt op. da de så os i krydset, men én 
af vore folk syntes, de skulle have en 
advarsel og skød efter hjulene, derved 
kom der en opspringer, som strejfede en 
tilskuer, som nu var kommet ud og stod på 
trappen. Hun blev ramt i øreflippen. Her
efter fik vi ordre til at oprette en vej
spærring ved krydset, således at vi kunne 
kontrollere færdslen, dersom det blev nød
vendigt.

I Thisted
Vi stod i forbindelse med realskolen i Thi
sted, som dengang var hovedkvarter. De 
manglede folk, og jeg var ikke vanskelig at 
overtale. Det førte til, at jeg kom til at gå i 
tre måneder ved staben i Thisted (den sid
ste måned ved militæret) og fik mange for
skelige opgaver. Som følge heraf kom jeg 
tæt på begivenhederne.

Straks efter, at jeg var ankommet til 
realskolen, blev jeg sendt op til arresten på 
Store Torv. Her skulle jeg aflevere nogle 
»Stenguns« (engelske maskinpistoler) til 
arrestforvarer Magnussen. Der var rigelig 
med magasiner og ammunition, og jeg 
husker tydeligt, at Magnussen sagde, at nu 
ville han have en grundig instruktion, for 
når det var meningen, at han skulle huse 
sådan noget krapyl, så ville han have 
mulighed for at forsvare sig. Det var 
meningen, at de mest belastede som gesta- 
pofolk, marinevægtere m.m. skulle afleve
res heroppe. Resten kom i den første tid til 
at opholde sig i gymnastiksalen på realsko
len.
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Jeg var med ved nogle arrestationer i de 
første dage. Det var jeg ikke særlig glad 
for, men heldigvis var der altid politi med - 
men én gang var der ikke politi med. Det 
var nok den 5. eller 6. maj om aftenen ret 
sent. Modstandsbevægelsen havde udsendt 
et opråb til befolkningen, hvor man opfor
drede til at melde samfundsskadelige per
soner, og det var der en del, der benyttede 
sig af. Jeg havde vagten på kontoret denne 
aften sammen med en københavner, som 
var gået »under jorden« i Thisted. Han 
opholdt sig hos grossistfirmaet Hans 
Jensen i Østergade. Så ringer telefonen, og 
en herre præsenterer sig og fortæller, at en 
kvinde, vi har været på jagt efter, nu er på 
sin bopæl. Vi diskuterede, om vi skulle 
vente til næste dag, men så var der nok 
stor risiko for, at fuglen var fløjet. Vi blev 
enige om, at det måtte vi hellere ordne 
med det samme. Det hele gik jo i døgn
drift, så vi ville ikke ulejlige politiet.

Adressen var i kvarteret bag Nytorv. Det 
var ikke langt fra realskolen, så vi gik bare 
derned, københavneren og jeg.

Da vi kom til adressen - det var på øver
ste etage - blev der ikke lukket op, da vi 
ringede på. Vi kunne høre, at nogen 
bevægede sig derinde, og vi forlangte, at 
døren skulle lukkes op. Men først, da vi 
truede med at sprænge døren, kunne vi 
høre, at nøglen blev drejet i låsen. Da vi 
åbner døren, er der mørkt i værelset. Vi 
tager ladegreb på vore pistoler, for der 
kunne jo være en tysker hos hende, og for
holdet til tyskerne var ikke særlig godt i 
disse dage. Vi finder en lyskontakt og tæn
der lyset. Midt på gulvet står en ung pige, 
højst 25 år. Pigen var splitternøgen, og vi 
kunne ikke få et ord ud af hende. Vi fik 
hende dog til at tage noget tøj på, og så 
eskorterede vi hende til realskolen, hvor 
hun blev lukket ind til flokken, som var 
samlet der.

Thisted, maj 1945. Foto: vaskerîejer P K. P. Klit.
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Dagen efter fik vi på realskolen besøg 
af en gruppe tyske officerer, der ikke 
opførte sig som den besejrede part. 
Opførslen var meget truende, og de var be
væbnede med maskinpistoler. De forlangte 
at få alle deres veninder løsladt, men de 
blev selvfølgelig afvist. Borgmesteren og 
arrestforvarer Magnusson havde også haft 
besøg af disse »standspersoner«.

»Herrefolkets« besøg medførte, at vag
ten blev forstærket overalt. Morsingboerne 
var i forvejen ankommet til hjælp, fordi 
tyskerne nu begyndte at bryde op, så der 
skulle bruges meget mandskab til bevogt
ning af tomme militæranlæg.

Men åbenbart havde jeg snakket en hel del 
om episoden med pigen, for kort tid efter 
satte »John« sig til den beslaglagte tyske 
skrivemaskine og skrev et digt med mit 
navn under - og så talte jeg ikke mere om 
det! Hvis der er nogen, der støder på mit 
navn som et af besættelsestidens poeter, så 
må jeg altså melde hus forbi. Virkelighe
dens poet blev senere læge i Aalborg. Han 
skrev med gennemslag temmeligt mange 
eksemplarer, som han delte ud til højre og 
venstre. Men jeg gemte et eksemplar, der 
som de øvrige var uden de danske bostaver 
æ og ø. Digtet var på fire vers, og første 
vers, der var det blideste i sprogtonen, lød 
således:

Dit land ligger nedtraadt i Stavet, 
din Far og Mor er bedrövet, 
mens du render ude og föjter 
og horer med Fjenden, din Töjte.

Der var god forbindelse med nabodi
strikterne, i særdeleshed med Aalborg og 
Struer. Jævnligt kom der melding om, at 
der var eftersøgte personer på vej herop, 
og det skyldtes nok, at der i Thy var 
mange soldater og flygtninge. Slap de først

herop, kunne de let gemme sig ved at 
blande sig med flokken.

Et par gange var jeg med ude i barakbyen 
på Kronens Hede for at finde personer, der 
var efterlyst. Her gik soldater og nok over 
tusinde flygtninge i én pærevælling. Det 
var som at lede efter en nål i en høstak.

En kritisk situation
Én af de allerførste dage blev der meldt fra 
Aalborg, at et par biler med gestapofolk og 
håndlangere var flygtet og set på vej mod 
vores område. Derfor blev der oprettet en 
gruppepost ved Aalborgvej lige over for 
den tyske hovedvagt i Fårtoftlejren, såle
des at man kunne forhindre, at eftersøgte 
personer forsvandt ind i lejren. Men »Vær
nemagten« blev åbenbart fornærmet over, 
at den skulle kontrolleres af sådan nogle 
banditter som os, for straks efter mørkets 
frembrud blev vores lille gruppe pludselig 
omringet af en større afdeling tyskere i 
fuld udrustning, og danskerne blev tvunget 
til at aflevere deres våben. Jeg blev derfor 
sendt derop for at undersøge forholdene.

Da jeg nåede derop, havde tyskerne 
åbenbart fortrudt deres opførsel - eller 
også var det meningen, at de blot ville 
demonstrere deres overlegenhed. I alt fald 
havde de afleveret våbnene igen, så grup
pen atter var intakt. Men forståeligt nok 
var vore folk meget ophidsede og sagde, at 
nu ville de ikke finde sig i mere!

Nogle minutter senere kom det til en ny 
episode. Jeg stod ved maskingeværskytten, 
der dækkede den mand, som skulle kon
trollere færdslen. Så kommer en ung tysk 
officer ud fra lejren, og han nægter at lade 
sig kontrollere. Da posten prøver at stoppe 
ham, slår han sig løs. Maskingeværskytten 
ligger med fingeren på aftrækkeren. »Skal
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jeg skyde?« spørger han mig. Mit svar er: 
»Nej, lad for alt i verden være. Det er 
umuligt at overse, hvad det kan føre til«. 
Men det var tæt på, og jeg kan se tyskerens 
ansigtsudtryk endnu - han var klar over, at 
det var tæt på en katastrofe, også for ham. 
Men denne episode kan måske fortælle lidt 
om, hvor vanskelige vore opgaver kunne 
være.

Gidseltagning
Der var ingen, der behøvede at kede sig - i 
alt fald ikke os, der var blevet anbragt i 
centrum. De første dage skete der noget 
hele tiden. Den 6. maj henad aften hørte vi 
flere skudsalver fra automatiske våben. 
Det kunne godt lyde, som om det kom fra 
området ved Fårtoftlejren, så vi blev lidt 
betænkelige ved situationen. Men det viste 
sig hurtigt, at det var et kompagni georgier 
i tysk tjeneste, der var deserteret.

De havde taget deres våben med, og de 
havde taget nogle danskere som gidsler. På 
den måde håbede de nok at påkalde 
opmærksomhed på deres specielle situa
tion, som var komplet håbløs - og det var 
de vist selv klar over. Efter at være blevet 
taget til fange på den russiske front havde 
de, nok for at redde livet, indvilliget i at 
trække i tysk uniform. De havde sikkert 
ikke været gode venner med Sovjet og 
kommunismen, og måske havde de et håb 
om selvstændighed. Men tyskerne havde 
nok ikke turdet stole på dem, så derfor var 
de kommet til Danmark. Der var ingen 
tvivl om, at de selv var klar over, at de ikke 
ville blive godt modtaget ved hjemkomsten 
til Sovjet. Og nu havde de så forskanset sig 
her i Kronborg plantage. Gidsler, mente de, 
var nyttige, når der skulle forhandles. Det 
var de vant til fra krigen.

Heldigvis havde vi overklitfoged* Ras
mussen fra Vandet. Rasmussen havde i sin 
ungdom opholdt sig i randstaterne og Po
len og talte derfor russisk. Han tilbød 
straks georgierne, at de måtte komme med 
hjem til »Søholt«, dersom de ville frigive 
gidslerne og nedlægge våbnene. Han ville 
skaffe køretøjer, og så skulle hele kompag
niet blive transporteret til Vandet. Men det 
nægtede georgierne at gå ind på i første 
omgang. De ville ikke frigive gidslerne, 
før køretøjerne var ankommet. Men Ras
mussen lovede dem så, at de måtte beholde 
hans ledsager, indtil han kom tilbage med 
køretøjerne, og så frigav de gidslerne.

Jeg vil gætte på, at de var gæster på 
»Søholt« i ca. 10 dage, hvorefter de blev 
kørt til grænsen. Der var almindelig sym
pati for deres specielle situation, og 
Rasmussen samt flere andre civile kørte 
med til grænsen for at sørge for, at de kom 
derned i god behold. Jeg husker georgierne 
som nogle meget flotte mandfolk. Men 
Stalins Sovjet havde sikkert ikke plads til 
dem. Jeg tvivler stærkt på, at nogen af dem 
overlevede.

Briterne kommer
Forbindelse med nabodistrikterne skete pr. 
telefon. Dengang var der telefondamer på 
centralen, og linierne kunne let overbelas
tes, så der opstod lange ventetider. Men vi 
havde den aftale med Jydsk Telefon, at når 
vi bestilte en L.V. samtale, så gik den igen
nem med det samme (modstandsbevægel
sen kaldtes for »Thy Landeværn«, forkor
tet L.V.).

Der kom mange forskellige meddelel
ser. Jeg husker en aften, hvor man ringede 
fra Aalborg og fortalte, at man på Ges
tapo's hovedkvarter dernede havde fundet
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Thisted, maj 1945. Foto: vaskeriejer P. K. P. Klit.

en liste med en række navne heroppe fra 
Thy. Jens Kirk var den første mand på 
listen, og det kan måske minde os om, at 
vi thyboer var heldige med, at befrielsen 
kom 5. maj og ikke ret meget senere.

En nat, da jeg havde vagt, meddelte 
man fra Struer i telefon, at englænderne 
var på vej herop i et par panservogne. Jeg 
fik besked om at underrette byens styre, 
således at flagene blev hejst, og »ørkenrot
terne« kunne få en værdig modtagelse. 
Men da det var meget tidligt om morge
nen, voldte det visse besværligheder at 
komme i forbindelse med de rette perso
ner, og jeg er ikke sikker på, at man nåede 
at få flagene hejst, før briterne var ankom
met.

Organiseringen
Svend Erik Thomild var Skaalum's næst
kommanderende på amtskontoret, men han

var også delingsfører for nogle unge raske 
folk, ca. 10-12 stykker, og de blev sammen 
med de tre instruktører »Boysen«, »Bent« 
og »John« brugt som udrykningshold og 
fik mange forskellige opgaver. Men flok
ken svandt ret hurtigt ind. De skulle selv
følgelig passe deres arbejde, men enkelte 
fortsatte - lige som jeg - med heltidsar
bejde. På grund af, at jeg havde været 
»under jorden«, havde vi fået en bestyrer 
derhjemme, og derfor kunne jeg godt 
fortsætte.

Straks efter den 5. maj kom der tre offi
cerer fra hæren til hjælp. Kaptajn Sabro 
skulle lede oprydningen efter tyskerne, 
men ham så vi ikke meget til. Kaptajnløjt
nant Fjerring var min nærmeste foresatte i 
hele perioden. Han sad på kontoret og 
prøvede at koordinere de forskellige opga
ver, lavede vagtlister, dagsbefalinger og 
skrev passérsedler. Overofficiant Løkke- 
gaard havde kommandoen i O.T.- lejren 
(Organization Todt).
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Et kørselskontor med ingeniør Vester- 
gaard som leder blev oprettet. Her var 
omegnens vognmænd til rådighed med 
lastbiler. Personbiler, som havde været 
opklodsede, blev gjort køreklare igen, men 
det var også nødvendigt med chauffører, 
for vi unge mennesker, som skulle udføre 
arbejdet, var alle i den alder, hvor vi ingen 
kørekort havde. Det havde vi jo ikke brug 
for under krigen! Almindelig bilkørsel 
havde jo været stoppet siden 1939. Den 
første uges tid efter den 5. maj opholdt jeg 
mig på realskolen hele døgnet, men deref
ter kom der hver morgen en bil, som hen
tede mig og afleverede mig til aften igen. 
Mekanikerne Niels Visby Jensen og Hol
ger Nørager garanterede for, at køretøjerne 
var i orden, og Vestergaard skaffede benzi
nen.

Der må absolut være flere episoder fra 
disse dage, som kunne have værdi nu for 
at beskrive forholdene dengang. Der blev 
kun skrevet meget få rapporter. Det undre
de mig lidt dengang, at vi ikke skulle skri
ve rapporter over dagens arbejde. Men 
kaptajnløjtnant Fjerring havde travlt med 
at sørge for mandskab til dagens mange 
forskelligartede opgaver, der skulle løses. 
Stabskontoret var bemandet med frivillig 
arbejdskraft, som skiftede tit. Mange var 
der kun et par timer, så skulle de hjem og 
passe deres eget. Nogle benyttede også lej
ligheden til at pynte på et belastet om
dømme. I de allerførste dage kunne de thi- 
stedborgere, der havde ærinde på realsko
len, risikere at blive modtaget af en mand, 
som alle vidste havde deltaget i udsvæ
vende fester med tyske officere og 
embedsmænd. Det er selvfølgelig let at 
kritisere, men fejl bliver der jo altid lavet. 
Vi havde et begreb dengang: »De sidste 
dages hellige«, og det behøver vist ingen 
nærmere forklaring.

Oprydningen
Efter de første hektiske dage var det 
oprydningen efter tyskerne, som havde 
første prioritet. Efter aftale med kontorchef 
Skaalum ved amtet skulle tyskerne melde, 
når de forlod deres forskellige faciliteter. 
Vi skulle så gennemgå området og fjerne 
alt, hvad der var farligt - eller også sende 
et vagthold derud.

Som før sagt var vi ikke så mange, som 
udførte dette arbejde, og de fleste arbej
dede alene. Vi havde nok det til fælles, at 
det passede os bedst. Til hjælp kunne vi 
bestille den arbejdskraft, der var nødven
digt, og vi må være blevet betragtet som 
specialister. 1 hvert tilfælde måtte vi selv 
finde ud af, hvordan materiellet skulle 
behandles. Den eneste hjælp var, at sidst i 
maj kom kaptajnløjtnant Fjerring med en 
trykt anvisning på, hvordan vi skulle 
behandle det tyske »Pansernæve«, anti- 
tankvåben. Vi havde kun den stående 
ordre, at alt, hvad der var farligt, skulle 
fjernes i første omgang, og dernæst alt.

Thisted, maj 1945. Fata: vasket iejer P. K. P. Klit.
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hvad der havde værdi og forholdsvis let 
kunne fjernes.

For mit vedkommende startede dagen 
med, at jeg mødte på kontoret og fik da
gens opgave. Herefter gik jeg til ingeniør 
Vestergaard eller Niels Visby Jensen og 
bestilte som regel 2 lastbiler. Mandskab til 
hjælp fik vi i den første tid fra beredskabs
styrken, men modstandsfolkene skulle jo 
også passe deres civile job, så allerede 
efter få dage blev der indkaldt arbejdere, 
og her var der ingen mangel. Thisted var 
jo fyldt med folk, som havde arbejdet for 
tyskerne, så jeg gik blot ned på havnen og 
bestilte de folk, der var brug for.

Det indsamlede materiel blev kørt til 
O.T. lejren, som lå ved Nørreallé, og der 
tog overofficiant Løkkegaard imod det og 
sørgede for sorteringen. Jeg nåede at 
komme i de fleste tyske stillinger fra Torup 
Strand til og med Stenbjerg, og det var lige 
fra radar- og pejleanlæg, kaserner, forsam
lingshuse og skoler, hvor »Værnemagten« 
havde haft ophold, til betonstillingerne ude 
ved havet.

I Vust-fæstningen var det mest jordhu
ler. Fæstningen gik fra Bulbjerg til Lund 
Fjord. Vust-fæstningen var et stort område 
og blev en tid bevogtet af »Den Danske 
Brigade«. Brigadefolkene var på min 
alder, og da jeg var derude mange gange, 
kom jeg efterhånden i snak med dem. 
Nogle af dem var fra Aalborg, og her 
havde de, før de kom til Sverige, været 
med til at erobre et stort parti stormgeværer 
fra tyskerne, simpelthen ved at de havde et

par jernbanefolk i gruppen, som sørgede 
for, at den blev rangeret ind på et sidespor, 
så snart de vidste, hvad vognen indeholdt, 
og så lykkedes det at få den tømt, før 
tyskerne anede uråd. De havde nu været 
hjemme i Aalborg og havde taget nogle af 
disse stormgeværer med her til Vust. Dette 
stormgevær var forløberen for Gevær 75, 
som nu er standardgevær i det danske for
svar, blot var det meget kraftigere. Jeg blev 
indbudt til at prøve at skyde med det, og 
jeg husker, at det skød let igennem en svær 
jernbjælke. Men heldigvis havde tyskerne 
konstrueret det så sent i krigen, at de ikke 
nåede at tage ret mange i brug.

Modstandsbevægelsen blev hjemsendt 
sidst i juni, men jeg fortsatte mit arbejde 
ca. 1 måned længere, og nu var det så mili
tærets Parkkommando, sektion Nordvest, 
men for mit vedkommende betød det ingen 
ændring. Jeg fortsatte med nøjagtig det 
samme arbejde, men nu skulle jeg være 
opmærksom på, at det var forskellige hær
afdelinger rundt omkring, som stod vagt, 
og derfor var det bedst at have passérsed- 
len i lommen. Man kunne jo ikke have 
hvem som helst til at køre rundt med et par 
lastbiler og rydde de tyske stillinger. Men 
da jeg holdt op, var der faktisk kun de fast- 
monterede kanoner og radaranlæg tilbage. 
Ammunitionen til alle de større kanoner 
var allerede samlet sammen i nogle bun
kers, som derefter blev muret til, således at 
det kunne ligge sikkert, indtil Stål
valseværket i Frederiksværk kunne aftage 
igen.
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JENS ANDERSEN

De tyske befæstningsanlæg ved Bulbjerg

/ J 987 iværksatte Miljøministeriet en landsomfattende registrering a f betonbefæst
ningsanlæg i Danmark fra perioden 1858-1945. A f de ialt ca. 7.000 registrerede 
bygningsværker stammer de ca. 6.000 fra perioden 1940-1945. Som et led i regi
streringsarbejdet, der forventes afsluttet i år, bar Jens Andersen bl.a. kortlagt og 
beskrevet det omfattende tyske befæstningsanlæg ved Bulbjerg-Vust. Nedenstående 
artikel er baseret på dette betydelige registreringsmateriale.

Indledning
Enhver, der har besøgt Bulbjerg, har sik
kert lagt mærke til den bunker, som ligger 
yderst på knuden. Når man ser den fra 
afsatsen nedenfor, ligner den med sin 
mørke spalte og forsidens ru Hader, et 
strandet fortidsuhyre. Det er den på sin vis 
også, ikke fra kridttiden, men fra en pe
riode i Danmarkshistorien, som kun ligger 
50 år tilbage i tiden. Mens Nazi-Tyskland 
1940-45 holdt Danmark besat, blev der af 
de tyske tropper rundt om i landet opført 
en række befæstningsanlæg som led i den 
såkaldte »Atlantvold«. I dag ligger mange 
af disse betonbunkere stadig frit synlige i 
landskabet.

Det kan dog nu være vanskeligt at for
stå, hvorfor bunkerne ligger, som de gør. og 
hvorfor de overhovedet blev bygget. Det 
landskab vi ser i dag er ofte ændret til 
ukendelighed i løbet af de små halvtreds år: 
Mange steder har havet taget store bidder af 
kysten og har efterladt bunkerne i brændin
gen: andre steder er blevet bygget og plane
ret, så bunkerne kun hist og her kan anes. 
Området fra Lund Fjord til Bulbjerg er 
imidlertid i sjælden grad ladt uforstyrret af 
forandringerne. Her ligger de tyske befæst
ningsanlæg stort set uforandrede.

Over lange strækninger kan man følge 
pansergrave og løbegravsnet, som andre 
steder er helt jævnet ud. Men er anlæggene 
generelt velbevarede og uforstyrrede, kan 
de til gengæld være vanskelige at forstå -  
de ligger de mest uventede steder og vid
ner om ofte ændrede planer i løbet af den 
korte tid, tyskerne havde befæstningsan
læg i området.

Jeg vil her forsøge at give en forklaring 
på de anlæg, som man kan finde i landska
bet, samt hvorfor og hvordan den tyske 
befæstning ved Bulbjerg-Vust blev opført. 
Udover at beskrive den konkrete udvikling 
vil jeg også forsøge at sætte de lokale 
hændelser ind i en større sammenhæng.

Mit udgangspunkt for at skrive artiklen 
er dels en mangeårig interesse for befæst
ningsanlæggene og dels min deltagelse i 
Skov- og Naturstyrelsens projekt »Befæst
ningsanlæg i Danmark 1858-1945«. For
målet med projektet har været at registrere, 
hvad der stadig eksisterer i terrænet af 
befæstningsanlæg fra denne periode. Pro
jektet har i Nordjyllands Amt foregået med 
udgangspunkt fra Bangsbomuseet, Frede
rikshavn, som er landsdelens specialmu
seum for besættelsestiden. Jeg har her selv 
stået for registreringen på kyststrækningen 
fra Bulbjerg til Tversted -  herunder altså
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også anlæggene ved Vust Enge og Bul
bjerg.

De stille år
Allerede i besættelsen første dage opstil
lede den tyske marine kystbatterier ved 
vigtige danske havne og farvande. Dette 
skete ikke som følge af en defensiv tanke
gang, men ud fra nødvendigheden af at 
sikre kontrollen med de erobrede områder, 
da de var vigtige for den videre krigsførsel 
i Norge. Der blev således i det nordlige 
Jylland i foråret 1940 opstillet kystbatteri
er ved Agger. Hanstholm, Skagen og Fre
derikshavn.

Også efter at kampene i Norge og erob
ringen af Frankrig. Holland og Belgien var 
overstået blev batterierne imidlertid stå
ende. England stod nu alene og svækket 
overfor et stærkt og sejrrigt Tyskland. Risi
koen for en egentlig invasion var derfor 
reelt ikke til stede, men man måtte allige
vel regne med risikoen for mindre angreb 
mod vigtige anlæg på det besatte Europas 
kyster.

Ved Hanstholm blev forsvaret imidler
tid ikke blot opretholdt, men forstærket. I 
efteråret 1940 påbegyndtes nemlig opstil
lingen af et tungt kystbatteri, som skulle 
have til opgave at spærre adgangen til Ska
gerrak. Batteriet bestod af fire 38 cm kano
ner, som var reservekanoner fra de tyske 
slagskibe. Med dets rækkevidde på 55 km. 
kunne batteriet nå næsten ud til midten af 
Skagerrak, som på dette sted er ca. 120 km 
bredt. Et tilsvarende batteri skulle opstilles 
ved Kristiansand. Hullet mellem de to bat
teriers rækkevide skulle lukkes med et 
søminefelt. Hanstholm-batteriets første to 
kanoner blev prøveskudt i maj 1941 -  de 
to sidste i september samme år.

For at kunne udnytte batteriets store 
rækkevidde blev der i løbet af besættelsen 
oprettet i alt 8 pejlestationer langs Thy s og 
Hanherreds kyster. Fra pejlestationerne 
blev pejlinger og målinger sendt videre til 
batteriets ildledningsbunker i Hansted, 
hvor de blev omregnet til skuddata for 
kanonerne. Da batteriets første to kanoner 
blev indskudt havde batteriet kun to pejle
stationer. Disse pejlestationer var formo
dentlig de samme, som omtales i forbin
delse med en prøveskydning med alle fire 
kanoner i begyndelsen af september 1941.

Peilstand I lå på Bulbjerg og II ved en 
lokalitet ved navn Grønbakke (formodent
lig ved Lyngby). Placeringen af en pejle
station på Bulbjerg, som med sit højeste 
punkt på 45 m over havets overflade gav 
stor synsvidde, var nærmest ideel. Bygnin
gen af de to pejlestationer blev påbegyndt i 
slutningen af april og var afsluttet i første 
halvdel af maj 1941. I oktober 1941 blev 
batteriets system af pejlestationer udvidet 
og forbedret. Der blev således oprettet tre 
nye pejlestationer i form af radiovogne 
bemandet af 1 radiotelegrafist og 2 artille
rister. På samme tid blev der udlagt nye 
militære telefonledninger mellem Thybo- 
røn-Hanstholm og Hanstholm-Bulbjerg, et 
arbejde, som formodentlig også tog sigte 
på at effektivisere pejlestationerne. Pejle
stationen på Bulbjerg har formodentlig 
indtil da haft forbindelse til batteriet via 
det civile danske telefonnet og radio. Pej
lestationen synes desuden at have haft til 
opgave at fungere som almindelig kyst
vagtpost, idet den i januar 1942 nævnes i 
en liste over den tyske marine kystobser
vationsposter. Pejlestationen lå de første 
tre år ca. 20 m vest for den senere byggede 
observationsbunker, som endnu ses på ste
det. Det drejede sig om en ca. 11 x 5 in 
stor bygning, formodentlig en træbarak:
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Fig. 1. Tyske anlag yderst pa Hu I bjerg Knuden i oktober 1943. Efter tysk minekort.

med den korte tid, byggeriet tog, kan der 
kun have været tale om en let konstruktion 
(fig. 1). Først i 1944 kom pejlestationens 
instrumenter under beton, da der i august 
dette år blev støbt en svær bunker med 
observationsspalte og mandskabsrum (fig. 
2). Udover kystbatterierne blev der straks 
efter besættelsen af det tyske flyvevåben 
og marine opstillet en række observations-

og vagtposter. Flyvevåbnet oprettede i de 
allerførste dage af besættelsen et net af 
luftmeldeposter spredt over hele landet. 
Luftmeldeposterne skulle observere og 
melde om fjendtlig luftaktivitet. Om dagen 
foregik observationen visuelt med kraftige 
kikkerter, om natten ved, at man sad i en 
»horchgrube« -  et lyttehul -  og lyttede 
efter motorstøj. Dette forholdsvis primitive
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Fig. 2. Pejlebitnkeren yderst på Bidbjerg. Herfra sendtes måldata til 38 cm batteriet i Hanstholm. Foto JA 1985.

overvågningssystem var indtil 1942, da der 
blev udbygget et sammenhængende net af 
radarstationer, den eneste måde at få over
blik over, hvad der foregik i luftrummet 
over Danmark. Efter opstillingen af rada
rer var de manuelle observationsposter 
imidlertid stadig af betydning, da radaran
læggene var sårbare og ikke kunne opdage 
lavtgående fly. Endnu i dag anvender man 
derfor i det danske forsvar manuelle luft- 
me Ideposter. En luftmeldepost på Bul bjerg 
kendes først fra en oversigt over luftmel- 
denettet fra oktober 1942; den kan imidler
tid godt være blevet opstillet langt tidligere 
-  vi har blot ingen konkrete oplysninger 
om det tyske luftmeldenet før dette tids
punkt. En luftmeldepost var normalt be
mandet med ca. ti mand. Luftmeldeposten 
på Bulbjerg tilhørte egentlig organisatorisk 
marinen, nemlig 2./Marine-Flugmelde- 
Komp. som var opstillet i Nordjylland med

hovedkvarter i Ålborg -  men i taktisk hen
seende var luftmeldeposterme underlagt 
flyvevåbnet. Luftmeldeposten lå yderst på 
knuden lidt nede af skrænten, på det sted, 
hvor radaren blev opstillet i 1944.

Den tyske marine opstillede ligeledes 
en række poster ved havne og landings
pladser. Der blev i midten af september 
1940 opstillet en kystvagtpost på Bulbjerg. 
Den tyske marines kystvagter havde lige
som flyvevåbnets poster sine helt specielle 
opgaver. Marinens poster skulle først og 
fremmest melde om fjendtlige aktiviteter, 
men også overvåge den almindelige skibs
trafik og melde om særlige hændelser som 
skibsforlis, ilanddrevne miner o.l. Kyst
vagten på Bulbjerg blev antageligt nedlagt, 
da 38 cm-batteriets pejlestation blev opret
tet, da denne jo som nævnt også indgik i 
den normale kystovervågning.

Endelig placerede hæren små styrker
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ved en række vigtige punkter på kysten -  
»Heeresposten«. I hvert tilfælde fra marts 
1941 var en sådan post opstillet ved Bul
bjerg. Det drejede sig om en gruppe, ca. 10 
mand, fra det infanterikompagni, som lå i 
Fjerritslev. Fra slutningen af april 1942 
kan styrken helt nøjagtigt opgøres, det dre
jede sig da om 1 underofficer og 9 menige 
med et let maskingevær. Det er klart, at der 
med en så lille styrke ikke kunne blive tale 
om at gå i kamp med fjenden, men i første 
omgang at alarmere, siden observere og 
melde om fjendens styrke og bevægelser. 1 
tilfælde af allieret landgang var det menin
gen, at styrkerne i baglandet (i første 
omgang kompagniet i Fjerritslev) skulle 
rykke mod kysten og bekæmpe fjenden, 
når han var nået i land.

Alle disse småenheder var formodentlig 
indkvarteret i badehotellet, som lå yderst 
på Bulbjerg. Badehotellet blev nedrevet i 
løbet af krigens sidste år, det ses endnu på 
et engelsk luftfoto fra midten af juni 1944. 
Nedrivningen af hotellet skyldtes sandsyn
ligvis, at den toetager høje bygning 
udgjorde et godt pejlemærke, som kunne 
ses på stor afstand fra søen. På det tids
punkt, hotellet blev nedbrudt, var der i 
øvrigt sørget for barakker til mandskabet 
på knuden.

Nye signaler
Krigen på østfronten forløb ikke som Hit
ler havde håbet, sidst i 1941 måtte man 
indse, at man ikke dette år ville være i 
stand til at påføre Sovjetunionen det 
afgørende nederlag. Kampene på østfron
ten ville komme til at lægge beslag på en 
støne del af den den tyske værnemagts 
styrker og ressourcer. De tropper man 
skulle bruge på østfronten, måtte jo

komme et sted fra, og en stor del af dem 
blev fremskaffet ved at udtynde besættel
sesstyrkerne i Vesteuropa. På samme tid 
var USA trådt ind i krigen og England blev 
dermed kraftigt styrket. Følgeligt øgedes 
risikoen for en vestallieret invasion på det 
besatte europæiske fastland, som var i 
gang med at blive drænet for tyske tropper. 
I denne situaution udstedte Hitler den 14. 
december 1941 Führerweisung 40, som 
beordrede igangsættelsen af byggeriet af 
en ny »Vestvold«. Denne befæstningslinje 
skulle være så stærk, at den ville være i 
stand til at kaste ethvert allieret landgangs
forsøg tilbage med brug af det mindst 
mulige antal tyske tropper.

I Danmark blev denne udbygning først 
for alvor sat i gang fra sommeren 1942. 
Det skete dels ved opstillingen af nogle 
nye marinekystbatterier og dels ved at de 
allerede opstillede batterier blev forstærket 
med svære betonanlæg. Endelig skete der i 
efteråret 1942 en forskydning af hærstyr
ker fra indlandet ud til vestkysten. På en 
række punkter langs kysten oprettedes 
infanteristøttepunkter med en bemanding 
af kompagnistyrke.

Infanteristøttepunkt
Bulbjerg-Vust

Det var på denne måde støttepunktet Bul
bjerg-Vust opstod. I slutningen af juni 
1942 blev infanterigruppen på Bulbjerg 
afløst af et kompagni (ca. 180 mand). Der
med var der formelt oprettet et »støtte
punkt«. Fra starten var kompagniet fordelt 
på to områder, nemlig selve Bulbjerg og 
Vust Enge (Ellidsbøl) med henholdsvis 1/3 
og 2/3 af styrken hvert sted.

Det, som gjorde området Bulbjerg-Vust
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vigtigt i de tyske planlæggeres øjne, var de 
gode muligheder landskabet gav for at 
oprette en spærrelinje. Idéen med en 
spærrelinje er, som det fremgår af beteg
nelsen, at danne en sammenhængende 
linje, hvor en fjendes videre fremmarch 
kan standses. Bag spærrelinjen kan man så 
forsøge at samle styrker til et modangreb. 
Det mest fordelagtige sted at placere en 
sådan linje er et sted. hvor landskabsfor
holdene i forvejen begrænser mulighe
derne for passage -  f.eks. åer, vådområder, 
stejle skrænter og lignende. Sådanne for
hold begrænser længden af den linje, som 
skal holdes, og jo kortere en forsvarsfront 
er, des mindre bemanding kræver den na
turligvis.

Landskabsforholdene ved Bulbjerg- 
Vust er næsten idéelle til en sådan stilling. 
Vest for Aggersborg går Limfjorden nem
lig i en bred rende mod nord i form af 
Bygholm- og Bejbjerg Vejler og ender i 
Lund Fjord. Fastlandsforbindelsen mellem 
Thy og Hanherred er på dette sted således 
kun 4 km bred. Vejlerne blev fra 1868 og 
fremefter afvandet, men var stadig så våde 
og bløde, at de var umulige at passere med 
køretøjer udenfor vejene. Den eneste større 
landvejsforbindelse gik i den sydlige kant 
af fastlandsbroen. Ude i Vejlerne var der 
dog endnu to faste steder for passage, 
nemlig jernbanedæmningen for Thisted- 
Fjerritslev-banen og dæmningen helt mod 
syd ud mod Limfjorden. Begge disse 
dæmninger var imidlertid smalle, og gav 
dermed kun i begrænset omfang mulighed 
for transport. Fastlandområdet nord for 
Lund Fjord var med andre ord en flaske
hals.

Karakteren af flaskehals forstærkes af 
terrænforholdene mod nord. Den nordlig
ste del af landbroen er totalt domineret af 
kalkbjerget Bulbjerg. Allerede 1,5 km nord

for bunden af Lund Fjord hæver den gamle 
stenalderkystlinje sig stejlt over den hæ
vede havbund mod øst og vest. Stenalder- 
havskrænten er mod vest op til 30 m høj. 
Disse skrænter løber mod nord ud i selve 
Bulbjerg knuden, hvis højeste punkt ligger 
ca. 45 m over havoverfladen, og som 
længst mod nord står med en 40 m høj 
kridtstenskrænt ud mod Jammerbugt. 
Området mellem skrænterne udgør et ca. 3 
kvadratkilometer stort plateau. Skrænter
nes højde og stejlhed gjorde i sig selv den 
nordlige del af landbroen vanskelig at pas
sere (fig. 3).

Støttepunkterne udbygges
I første omgang blev der altså oprettet støt
tepunkter i hver ende af landbroen. Samti
digt med opstillingen af kompagniet ved 
Bulbjerg-Vust begyndte planlægningen af 
et infanteristøttepunkt ved Vust Enge, hvor 
Fjerritslevvejen slår et knæk på 90 grader 
mod vest. Ved årsskiftet 1942/43 var pla
ceringen af syv svære bunkere fastlagt og 
udstukket i terrænet.

Arbejdet kom imidlertid ikke til at gå så 
stærkt, først i begyndelsen af juli 1943 
blev den første bunker støbt. Byggeriet af 
de svære bunkere synes at være foregået i 
to planlagte tempi: I juli- december 1943 
blev der støbt 9 bunkere; 6 almindelige 
mandskabsbunkere, to observationsbun
kere og en ammunitionsbunker, og i 1944 
mellem marts og juni støbtes syv: to 
maskingeværsbunkere, en bunker til pan
serværnskanon, en ammunitionsbunker, en 
lille mandskabsbunker samt en vandværks- 
og en lazaretbunker. Det kunne se ud som 
om man i første omgang har prioriteret 
beskyttelse af mandskabet højere end af 
våbenene. som først i anden omgang blev
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Fif*. 3. Oversixtsskitse (tver  området ved liidbjerx Viist.
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bygget ind under beton. Dette skyldes 
antageligt, at støttepunktet så kunne 
anvendes i kamp, selv hvis et angreb fandt 
sted inden anlæggene var helt færdigbyg
gede. Noget overraskende synes samtlige 
bunkere imidlertid først at være blevet for
melt overdraget til tropperne i løbet maj
august 1944, de seks første i maj, de næste 
ni 16. august, den sidste bunker, lazaret- 
bunkeren, var endnu ikke overdraget i 
januar 1945.

På Bulbjerg blev infanteristøttepunktet 
ligeledes befæstet. Byggeriet her kom 
imidlertid noget senere i gang, så først i 
november 1943 blev de to første af i alt fire 
bunkere (to mandskabsbunkere) støbt, i 
september 1944 de to sidste (en mand
skabs- og en ammunitionsbunker). De to 
først støbte bunkere blev ligesom en del af 
bunkerne ved Vust overdraget tropperne 
16. august 1944, selvom de var meldt »fær
dige« allerede i november/december 1943. 
De to sidste svære bunkere var endnu ikke 
afleveret i januar 1945. Fra overdragelsen 
af den ene af mandskabsbunkerne -  byg
ning nr. 851 -  har vi overdragelsesdragel
sespapirerne. Det drejer sig om et 20 sider 
stort dokument, hvori alt materiel fra stål
døre ned til klosetbørster er opregnet: det 
tyske bureaukrati fornægter sig ikke. Der er 
dog også nogle mere interessante oplysnin
ger i inventarlisten: den viser nemlig, at en 
del vigtigt inventar såsom panserdøre, gas
rensningsanlæg og ovne manglede, selvom 
bunkerne betegnedes som »færdige«.

Spærremidler
De to støttepunkter med deres betonbun- 
kere i hver ende af landbroen var imidler
tid ikke nok til at udgøre en spærrestilling. 
De måtte supplereres med andre midler.

Støttepunkterne blev formodentlig 
straks efter oprettelsen indhegnet med 
pigtrådshegn. Det drejede om det tyskerne 
kaldte »Flachendrahthinderniss«. en bred 
pigtrådsspærring bestående af tre rækker 
hegn, som normalt havde en bredde af 6-7 
m. Omkring det meste af støttepunktet ved 
Vust Enge blev der lagt to sådanne pigt
rådsspærringer, om det ved Bulbjerg var 
der kun en enkelt. Ialt var der i januar 
1945 anvendt 135,14 tons pigtråd i befæst
ningsanlæggene ved Bulbjerg-Vust.

Ret hurtigt efter fastlæggelsen af infan
teristøttepunkternes placering begyndte 
udlægning af landminer. Ved Vust Enge 
blev de første miner lagt i begyndelsen af 
marts 1943. Det drejede sig om 528 pan
ser- og 40 fodfolksminer. Derefter blev der 
i endnu tre omgange udlagt miner: i 
juni/juli 1943 980 panserminer, i januar 
1944 2676 panserminer og endelig i
marts/april 1944 6481 panser-og 168 fod
folksminer. Med udlægningen af minerne i 
april 1944 havde minefelterne nået deres 
endelige udformning, og der blev ikke lagt 
flere miner krigen ud. Udlægningen af 
minerne omkring Vust Enge synes at være 
foregået planmæssigt som en gradvis for
stærkning og udbygning af spærringerne.

Helt anderledes planløst ser udlægnin
gen af landminer på Bulbjerg ud til at være 
foregået. Der blev i marts 1943 lagt 208 
panserminer i tre felter ved sydenden af 
selve Bulbjerg knuden, hvor den eneste 
adgangsvej findes. De to af felterne på i alt 
160 miner blev taget op igen februar 1944. 
Årsagen er noget uklar, men kan muligvis 
være anlæggelsen af lette betonstillinger 
og løbegrave i støttepunktets sydkant. 
Spærringerne og advarselsskiltene om
kring de fjernede minefelter blev imidler
tid ikke fjernet, og virkede på den måde 
som skinminefelter. To fodfolksminefelter
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på tilsammen 558 miner blev udlågt i 
oktober 1943. Felterne lå henholdsvis i 
forlængelse af panserminefelterne mod 
vest og langs østskræntens fod. I februar 
1944 blev 388 af disse miner atter optaget.

Minefelterne ved Vust Enge udgjorde 
en op til 300 m bred spærring på hver side 
af støttepunktet. Der var imidlertid ikke 
tale om en sammenhængende spærring; de 
var fordelt på Here mindre felter, som lå 
forskudt i forhold til hinanden. Det kunne 
fjenden dog ikke se, da det hele lå bag et 
ydre sammenhængende pigtrådshegn.

Pigtråden og minefelterne omkring de 
to infanteristøttepunkter var imidlertid 
ikke nok til at udgøre en sammenhæn
gende spærrestilling, da der jo var et to km 
bredt hul i mellem dem. Først med 
anlæggelsen af pansergrave blev der tale 
om en samlet spærrestilling. Pansergra
vene blev lagt som to linjer mod øst og 
vest fra Jammerbugt til Lund Fjord. I no
vember 1943 rekognosceredes der for at 
finde den bedste placering af pansergra
vene. Pansergravene ved Bulbjerg-Vust 
blev planlagt i forbindelse med en gen

nemgående 2. Linje-stilling i Nordjylland. 
Denne stilling bestod af en pansergrav, 
som løb 5-10 km bag kysten fra Frederiks
havn over Hjørring til Limfjorden. Panser
gravslinjerne var beregnet til udgangs- og 
opfangningsstilling: det vil sige den dels 
skulle standse allierede styrker, som var 
trængt igennem kystforsvaret og dels 
skulle danne udgangspunkt for et tyske 
modangreb. I begyndelsen af december 
1943 blev arbejdet på pansergravslinjerne 
påbegyndt.

Pansergravene om Bulbjerg-Vust synes 
allerede i marts 1944 at være fuldførte; det 
synes i det mindste at være tilfældet ved 
Vust Enge, hvor gravene vises på minekor
tene fra dette tidspunkt. På en stor del af 
strækningen fulgte pansergraven den 
gamle stenalderkystlinje og var gravet ind 
i dens fod, som dermed blev gjort endnu 
stejlere. Panserhindringen var ca. 4 m bred 
og 2 m dyb. For at undgå, at gravene skred 
sammen i det løse sand, var deres sider 
forstærket med faskiner og rafter. Lige bag 
graven var der desuden opsat pigtrådshegn 
(fig. 4).

Fig. 4. Den østlige pansergrav ved støttepunktet ved Vust Enge. Foto JA 1993.
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Idéen med pansergravene var naturlig
vis at gøre landskabet vanskelligt at pas
sere for kampvogne. I heldigste fald kunne 
pansergraven helt standse kampvognene, 
hvis de væltede og/eller kørte fast i graven. 
Hvis ikke det skete blev kampvognens 
svagt pansrede over- og underside i det 
mindste blottet for de tyske panserværns
våben, når kampvognen henholdsvist kørte 
ned og op af graven.

Hvor pansergravene stødte til hovedve
jen var der placeret to betonmure. Murene 
var i 1 m tyk armeret beton, og bestod hver 
af to dele, som stod forskudt i forhold til 
hinanden, så man kunne komme igennem 
med køretøjer. Mellemrummet mellem de 
to mure kunne lukkes med stålbjælker. 
Arbejdet på de to mure begyndte i slutnin
gen af juni 1943, men de synes først at være 
blevet støbt i begyndelsen af marts 1944.

For at gøre flaskehalsen komplet, forbe
redte man desuden sprængning af de to 
dæmninger ude i Vejlerne. I hver ende af 
dæmningerne blev der anbragt sprængstof. 
Arbejdet med minering af dæmningerne 
blev fuldført i begyndelsen af august 1944.

Hærkystbatteri Bulbjerg
Inden alle de ovennævnte arbejder var ført 
til ende, kom der imidlertid et nyt led i for
svarssystemet. Omkring årskiftet 1943/44 
blev støttepunktsgruppen forstærket med 
et hærkystbatteri. Den tyske hærs over
kommando befalede 6. december 1943, at 
der skulle opstilles 11 nye hærkystbatterier 
langs den jyske vestkyst. I februar 1944 
var batterierne indsatsklare i feltmæssige 
stillinger. Opstillingen var et led i en gene
rel forstærkning af kystforsvaret, idet de 
nye hærkystbatterier stort set lukkede de 
sidste huller i artilleridækningen.

I instruksen om batteriernes opstilling 
fra december 1943 ses det, at man oprinde
ligt havde tænkt sig, at der ved Bulbjerg 
skulle opstilles et batteri bestående af tre 
franske 19,4 cm kanoner med en række
vidde på 20,8 km. Det endelige resultat 
blev dog et batteri på fire russiske 12,2 cm 
feltkanoner med 20,4 km’s rækkevidde. 
Med denne rækkevidde kunne batteriet 
ved Bulbjerg dække hele kyststrækningen 
mellem Vigsø og Svinkløv.

Batteriet fik en omskiftelig tilværelse, 
idet det i løbet af de 2 år, det stod ved Bul
bjerg, nåede at flytte en gang mens endnu 
en flytning var under forberedelse, da kri
gen sluttede.

Batteriets første placering var i sydvest
kanten af »højsletten« syd for Bulbjerg. 
Her blev kanonerne opstillet med en ind
byrdes afstand af ca. 30 m. Opstillingen 
mindede om et stort »L«, idet de tre af stil
lingerne lå på linje langs skrænten, mens 
den sidste lå sydøst for den østligste i lin
jen. Kanonerne var anbragt på betonbriske 
med jordvolde omkring. De var antageligt 
monteret i deres hjullavet, som var fast
spændt på en drejeskive. Kanonerne havde 
på denne måde en skudsektor på 360 gra
der. Batteriets indkvarteringsområde lå 
sydøst for den sydlige kanonstilling. Her 
fandtes to store barakker omgivet af jord
volde og en lille barak samt nogle små 
bunkere af beton og mursten.

Midt på højsletten ca. 200 m foran 
kanonstillingeme blev batteriets luftværns
skyts opstillet. Det drejede sig om to 2,0 
cm maskinkanoner model 38. Luftværns
tillingen var indrettet som en selvstændig 
modstandsrede med et sammenhængende 
løbegravssystem med maskingeværsstillin
ger og en barak til mandskabet.

500 m syd for det rigtige batteri blev 
der bygget et skinbatteri. Skinbatteriet
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bestod af fire runde huller og to store rekt
angler gravet gennem klitvegetationen, så 
konturene stod tydeligt p.g.a. det lyse 
sand. For at skinanlæggel skulle virke 
mere overbevisende var der desuden 
anbragt kanoner af træ. Formålet med 
skinbatteriet var at få angribende bombe
maskiner til at kaste deres bomber mod 
skinbatteriet i stedet for det rigtige batteri. 
Skinbatteriet var endnu ikke blevet bygget 
ved midten af juni 1944.

På den gamle kystskrænt øst for Bul
bjerg findes (mindst) to små anlæg hver 
bestående af to små bunkere i let udførelse 
og en betonplade. Det drejer sig antageligt 
om stillinger til batteriets lyskastere. Af 
dem havde batteriet to med en diameter på 
150 cm og en med en diameter på 60 cm. 
Lyskasterne skulle anvendes til at oplyse 
mål ved kamp om natten.

Allerede i maj 1944 fremgår det, at man 
havde planer om at Hytte batteriet. Man vil
le flytte det frem på selve knuden, hvor 
kanonerne skulle anbringes i skydeskårs- 
bunkere indbygget parvist henholdsvis i øst- 
og vestskrænten. For at sikre baglandet 
skulle batteriet udstyres med to ekstra kano
ner, som skulle placeres noget tilbagetruk
ket. Ildlederbunkeren tænkte man sig lagt 
yderst på knuden. Der var imidlertid et pro
blem, da der på det bedst egnede sted allere
de var ved at blive opstillet en radar. Planer
ne var muligvis udarbejdet udelukkende for 
marinens regning, for den ønskede place
ring var en typisk marineopstilling med 
kanonerne opstillet til direkte skydning. En 
sådan opstilling var i direkte strid med 
hærens traditioner. I den instruks, som blev 
givet i forbindelse med tildelingen af de nye 
hærkystbatterier, blev det nemlig fastslået, 
at batterierne skulle ligge bag kysten og 
således, at det fjendtlige skibsartilleri ikke 
kunne beskyde dem direkte.

I efteråret 1944 påbegyndte arbejdet på 
en ny stilling til batteriet. Nu skulle kano
nerne opstilles i svære betonbunkere. Bun
kerne skulle dog ikke som efter marinens 
forslag ligge på knuden, men godt 1000 m 
øst for den oprindelige stilling. Skytsbun- 
kernen skulle have to meter tykke mure, 
og kanonerne ville dermed være godt 
beskyttet mod bombardement. Imidlertid 
betød kanonernes indbygning i bunkere, at 
deres skudfelt blev begrænset til kun 120 
grader. Dette mindskede batteriets effekti
vitet, men det ansås for nødvendigt, hvis 
kanonerne skulle slippe helskindet gennem 
de indledende bombardementer i forbin
delse med en allieret landgang.

Det ses af en oversigt over kystbefæst
ningen fra marts 1944. at man allerede på 
dette tidspunkt havde planer om at bygge 
skytsbunkere. Imidlertid blev arbejdsopga
ven først i slutningen af september over
draget den tyske byggeorganisation »Orga
nisation Todt«. I oktober påbegyndtes 
arbejdet på to skytsbunkere -  de blev 
imidlertid aldrig færdigstøbte, og ved 
Befrielsen stod bunkerne som jernskelet
ter, stort set klar til støbning. Spor af de 
forberedte skytsbunkere ses endnu i form 
af to mindst 2,2 m høje betonmure, som 
antageligt skulle udgøre en del af bunker
nes bund. Arbejdet med skytsbunkerne er 
muligvis blevet opgivet allerede i de første 
måneder af 1945: i hvert tilfæde figurerer 
Bulbjerg ikke i en liste over skytsbunkere 
under bygning fra februar. Dette kan dog 
være en forglemmelse. Imidlertid kan det 
af listen ses, at batteriet på dette tidspunkt 
havde modtaget 6 sokkellavetter, som 
skulle bruges i bunkerne. Der var desuden 
planlagt en ildledningsbunker og fem 
svære mandskabs- eller ammunitionsbun- 
kere: arbejdet på disse var imidlertid ikke 
påbegyndt i januar 1945. og blev det anta
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geligt heller ikke senere. Endnu i januar 
1945 var 1 tysk og 142 danske arbejdere 
beskæftiget i støttepunktsgruppe Bulbjerg- 
Vust -  de fleste af dem sikkert i batteriet.

På et tidspunkt efter midten af 1944, 
blev batteriet flyttet ca. 1000 m mod 
sydøst, så det kom til at stå midt i planta
gen (fig. 5). Det nøjagtige tidspunkt for 
flytningen er usikkert, men endnu i midten 
af juni 1944 stod kanonerne i den oprinde
lige stilling. Muligvis skete flytningen 
først i begyndelsen af 1945, da byggeriet 
af skytsbunkere var opgivet. Kanonerne 
blev nemlig opstillet i de sokkellavetter, 
som skulle have været brugt i bunkerne, 
desuden var anlæggene i den nye stilling 
endnu ikke færdige, da Befrielsen kom. 
Årsagen til at batteriet blev flyttet ind i 
plantagen har antageligt været, at bevoks
ningen ydede batteriet bedre mulighed for 
sløring. I den nye stilling blev kanonerne 
som nævnt anbragt i sokkel lavetter, d.v.s. 
at de blev taget ud af deres hjullavette og 
monteret fast på en betonbrisk. Kanonerne 
var opstillet uregelmæssigt med en indbyr
des afstand på 50-100 m. Batteriets ildle- 
derstation lå ligeledes i plantagen på en 
bakketop lidt foran batteriet. Der var tale 
om et helt feltmæssigt anlæg af tømmer 
med jordoverdækning. Batteriets luft
værnsskyts blev flyttet fra højsletten til en 
bakkekam lige bag kanonerne. Batteriets 
mandskab blev indkvarteret i to store 
barakker og en række små bunkere i let 
udførelse spredt udover batteriområdet.

Batteriets gamle kanonstillinger og deres 
hjullavetter blev gjort til skinbatteri ved 
hjælp af bjælker, som skulle gøre det ud for 
kanonløb. Batteriet havde således ved 
Befrielsen to skinanlæg. At skinbatterierne 
havde en virkning kan ses af, at danske 
efterretningsrapporter fra lige efter Befriel
sen nævner to batterier i Bulbjerg-området.

Radarstation på Bulbjerg
Den tyske marine gik i foråret 1943 i gang 
med at oprette en kæde af radarstationer 
langs de danske kyster. Disse radarer 
havde til opgave at overvåge de kystnære 
områder: dels opdage fjendtlige skibe 
også i mørke eller usigtbart vejr, og dels 
følge den allierede udlægning af miner fra 
fly. I sommeren 1943 var der blevet 
opstillet radarer ved Hanstholm og Svin
kløv, og i 1944 skulle hullet mellem disse 
to udfyldes. I slutningen af februar 1944 
blev radaranlæggets nøjagtige placering 
på Bulbjerg bestemt. Radaren blev 
anbragt på et plateau helt ude ved skræn
ten, hvor toppen af det otte-kantede fun
dament stadig kan ses. Endnu i midten af 
juni 1944 synes radaren ikke at være fær- 
digopstillet; men i september må den 
endelig være blevet færdig. Der var tale 
om en modificeret radar af typen 
»Würzburg Riese«. Det var en radartype, 
som oprindeligt var fremstillet for 11 y ve
våbnet, men også fandtes i en marineud- 
gave kaldet »See-Riese«, udefra var der 
imidlertid ingen særlig forskel at se. Der 
var tale om en stor. tung radar med en 
parabolantenne på 7,5 m i diameter og et 
kontrolrum bag radarskærmen (Fig. 6). 
Radaren vejede med kontrolrum ialt 15 
tons. Radaren havde rækkevidde til den 
optiske horisont; det vil sige, at radaren 
kunne opdage en genstand, som lå på 
havoverfladen ca. 20 km borte; større 
skibe, hvis skrog og overbygning ragede 
godt over horisonten, kunne imidlertid 
opfanges på betydeligt større afstand. Lidt 
vest for radaren lå en lille bunker med en 
el-generator til radarens drift. I det sydøst
lige hjørne af støttepunktet fandtes der 
desuden en radarattrap, som skulle bort
lede angreb fra den rigtige radar.
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Fig. 5. Dansk efterretningskørt fra forsommeren 1945 over 12.2 cm batteriet i plantagen og de to skin batterier. 
Kortet er nedfotograferet, så det angivne målestoksforhold passer ikke.
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Fig. 6. Priticiptegning aj radar a f lypen Wiir;burg Riese.

Infanteristøttepunkternes 
indretning og bevæbning
I dette afsnit vil jeg gøre rede for infanteri
støttepunkternes indretning og bevæbning 
omkring årsskiftet 1944/45. På dette tids
punkt var stillingerne stort set færdige og 
vi har en god oversigt over bevæbningen 
pr. 15. januar 1945.

Det tyske forsvarssystem var opbygget 
som et net af forholdsvist små enkeltan
læg, som lå spredt i terrænet -  dels over
ordnet som støttepunkter, og dels indenfor 
hvert enkelt støttepunkt. Denne opbygning 
stod i modsætning til dele af den franske 
Maginot-linje, som bestod af egentlige for
ter med tiere hundrede mand i hver, og 
hvor alle våben var under beton og panser. 
Forsvarsanlæggene skulle her udgøre en 
samlet og uigennemtrængelig front. I mod
sætning hertil skulle de kraftige bunkeran
læg i følge den tyske tankegang kun yde 
beskyttelse for tropper og våben under de 
kraftige bombardementer forud for et 
angreb, selve kampen skulle foregå fra

Tegning: M. Svejgaard 1991.

åbne stillinger i terrænet. Der fandtes dog 
nogle våben under beton, jvf. de to 
maskingeværbunkere og panserværnsbun- 
keren. Disse våben kunne være bemandede 
også under bombardament og beskyde en 
fjende, som rykkede frem i ly af dette, og 
dermed beskytte støttepunktets øvrige 
besætning, mens den gik i stillingerne ude 
i terrænet. De små, spredte anlæg var van
skeligere at ramme med bomber og artille
ri end store og dermed mindre sårbare end 
disse. Desuden var det spredte system 
mere Heks i be It, fordi det var muligt at 
fortsætte kampen fra de enkelte stillinger, 
selvom det skulle lykkedes fjenden at 
bryde gennem hovedforsvarslinjen.

Det vigtigste element i dette forsvarssy
stem var ringstillingen. Ringstillingen var 
principielt et støbt mandehul, hvorfra man 
kunne betjene en mængde forskellige 
våben, og med et lille rum, hvor ammunti- 
onen blev opbevaret. Fra stillingen havde 
våbnene skudfelt hele horisonten rundt. 
Lignende stillinger var blevet anvendt af 
tyskerne under kampene i Nordafrika, og 
havde dér vist sig overraskende effektive.
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Ringstillingen blev således også kaldt en 
»Tobruk-stilling« efter den libyske by. De 
enkelte bunkere og ildstillinger var forbun
det med åbne løbegrave, som gjorde det 
muligt at komme fra ene stilling til den 
anden i nogenlunde dækning.

Stützpunkt Vust Enge
Støttepunktet ved Vust Enge lå i indlands
klitten, som hæver sig nord for Lund Fjord 
og hovedvejen. Det lå mellem de to pan
sergravslinjer samt minefelterne og pig
trådshegnene, og dets bredde var på mel
lem 2- og 400 meter, mens det strakte sig 
over ca. 1 km. Støttepunktet var i praksis 
delt i to dele, en sydlig og en nordlig, som 
lå omkring områdets to højeste punkter. 
De to dele var forbundne med løbegrave, 
og på det flade terræn imellem dem fand
tes to barakker til kantine, kontor og bebo
else, som var fælles for hele støttepunkter. 
De to dele af støttepunkter var ikke adskilt 
med pigtrådshegn, men placeringen af 
kampstillingerne på de to højdepunkter 
gjorde, at de hver for sig kunne fortsætte 
kampen, selv hvis den ene del skulle blive 
erobret.

1 den sydlige del, som jo lå nærmest 
hovedvejen, fandtes alle støttepunktets 
panserværnskanoner. I januar 1945 drejede 
det sig om fire kanoner: tre tyske 3,7 cm 
kanoner og en russisk 4,5 cm. 3,7 cm 
kanonerne var anbragt i åbne jordstillinger, 
mens den 4,5 cm var anbragt i en bunker 
med skudretning mod hovedvejen. Bunke
ren var beregnet til flankerende skydning, 
dvs. at skydeskåret ikke var vendt direkte 
mod vest, hvor fjenden ville komme fra, 
men mod et punkt lige foran pansergraven. 
Fordelen ved denne stilling var, at bunke
rens sårbare skydeskår på denne måde ikke

var så udsat for direkte beskydning, kamp
vognen kunne nemlig først komme på 
skudhold af skydeskåret, når den befandt 
sig på nært hold og med siden til, og der
med selv var meget sårbar. I bunkerens 
bagside var en port, som var stor nok til, at 
kanonen kunne køres ud af bunkeren og 
anbringes i en åben stilling.

Langs støttepunktets rand lå ringstillin
ger til maskingevær. I støttepunktet fandtes 
desuden to ringstillinger med kampvogns
tårne. Tårnene stammede fra forældede 
kampvogne, hvis tårne dog kunne finde 
anvendelse i befæstningsanlæggeme.

Endelig fandtes der fire ringstillinger til 
mortérer anbragt parvis i begge støtte
punktets to dele. I de tre af ringstillingerne 
var installeret en tysk 8 cm mortér, mens 
der i den fjerde stod en af russisk fabrikat 
med kaliberen 8,14 cm. Mortererne havde 
en effektiv rækkevidde på op til 1200 m, 
så hele støttepunktets opland kunne lægges 
under ild fra mortererne. Mortérstillin
gerne lå placeret lavt i terrænet, så udsynet 
fra dem var temmelig begrænset. På det 
højeste punkt i hver af de to dele fandtes 
imidlertid en bunker med lille panserkup
pel: herfra kunne mortérernes ild styres. 
Panserkuplerne er i dag forlængst fjernet 
p.g.a. jernværdien.

Endelig fandtes der to bunkere med 
maskingevær bag panserplade. Med en 
pansertykkelse på 20 cm og en særlig kug- 
lehovedaffutage for maskingeværet var 
stillingen meget velbeskyttet, selv mod 
direkte beskydning fra kampvogne. Der 
var en bunker af denne type i både den 
nordlige og den sydlige del. Den sydlige 
havde skudretning mod nord langs den 
østre pansergrav, mens den nordlige havde 
skudretning mod syd langs den vestlige 
pansergrav. Maskingeværsbunkerne var 
ligesom panserværnsbunkeren beregnet til
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Figur 7. Dansk efterretningskort fra forsommeren 1945 over støttepunktet ved Vust Enge. Kortet er ikke præcist 
i alle detaljer, således mangler minefelterne på støttepunktets vestside, men det giver et godt indtry k af støtte
punktets organisering og våbnenes placering. Kortet er nedfotograferet, så det angivne målestoksforhold passer 
ikke.
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flankerende skydning. I dag er begge bun
kere sprængt i stykker, antageligt for at 
man kunne få fat i de 24 tons stål, som 
panserpladerne bestod af.

Stützpunkt Bulbjerg
Støttepunktet på Bulbjerg Knuden havde 
en meget dominerende placering, hvorfra 
man havde vidt udblik over terrænet til 
alle sider. Det var langt og smalt. ca. 600 x 
150 m.

På støttepunktets vestside, noget nede 
ad skrænten, var opstillet to russiske 7,62 
cm feltkanoner med en rækkevidde på 10 
km. De to kanoner hørte egentlig til hær- 
kystbatteriet. men synes at være blevet 
»lånt ud« til infanteristøttepunktet. På øst
skrænten var der desuden placeret to 3.7 
cm panserværnskanoner. Med disse kano
ner kunne der gives flankerende skydning 
langs pansergravene ved skræntens fod 
mod øst og syd.

På toppen af knuden, langs hele skræn
ten var ringstillingerne og jordstillinger til 
maskingeværer placeret.

Midt på højderyggen lå der fem ringstil
linger til mortérer. Disse stillinger var 
måske ikke alle bevæbnet: i hvert tilfælde 
havde den enhed, som stod der, kun to 
mortérer. Man eventuelt også her havde 
lånt våben fra hærkystbatteriet. Under alle 
omstændigheder har man fra Bulbjerg 
p.g.a. de gode observationsforhold haft 
gode muligheder for at dække størstedelen 
af oplandet med mortérerne.

Ligeledes midt i støttepunktet lå en 
ringstilling med kampvognstårn med en 
2.0 cm maskinkanon. Det synes at have 
haft til hovedopgave at dække adgangsve
jen fra syd, da den ikke umiddelbart kunne 
beskyde det omliggende terræn.

Endelig fandtes der her to 3,7 cm luft
værnskanoner model 37. De var blevet 
opstillet i december 1943 som på dette 
tidspunkt var støttepunktsgruppens eneste 
beskyttelse mod luftangreb. Luftværns
kanonerne kunne udover luftmål også 
anvendes mod mål på jorden, da de også 
var udstyret med pansergranater.

På skrænterne bag pansergravslinjen var 
der desuden gravet en del skyttehuller og 
forbindelsesgrave. Fra disse stillinger 
skulle man forsvare de dele af støttepunk
tets ydre afgrænsning, som vanskeligt
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Fig. 8. Tysk kort over støttepunktet på Bulbjerg Knuden, oktober 1944. Kortet er trukket lidt sammen og nedfo 
tograferet.



kunne dækkes fra de egentlige støttepunk
ter p.g.a. afstand og blinde vinkler, Især 
støttepunktsgruppens nordøstlige hjørne 
ved Valbjerg Sande, hvor pansergravslin
jen slår et knæk på 90 grader, blev udbyg
get. Her fandtes ved befrielsen jernskelet
terne af en, muligvis to, svære bunkere, 
som aldrig nåede at blive støbt. Det dre
jede sig antageligt om mandskabsbunkere 
til ti mand. Af et engelsk luftfoto fra juni 
1944 fremgår det, at byggeriet endnu ikke 
var påbegyndt på dette tidspunkt. Mærke
ligt nok findes bunkerne ikke i den tyske 
bygningsoversigt fra januar 1945 -  arbej
det kan næppe være påbegyndt efter dette 
tidspunkt.

Tropper i
infanteristøttepunkterne

Hvis man vil have et indtryk af et befæst
ningsanlægs styrke, er det ikke nok blot at 
se på beton og våben: en mindst lige så 
vigtig faktor er de tropper, som udgør 
anlæggets besætning.

Bemandingen med infanteri i støtte
punkterne ved Bulbjerg og Vust var i 
meget høj grad præget af stadige omroke
ringer og udskiftninger. Det kompagni, 
som september 1942 blev opstillet ved 
Bulbjerg-Vust hørte under 930. Infanteri 
Regiment, som var det ene af de to regi
menter i 416. infanteridivision, der ud
gjorde besættelsesstyrken i nord- og midt- 
jylland. Allerede i begyndelsen af novem
ber 1942 blev dette regiment overført til 
østfronten. Derefter blev situationen 
præget af hyppige udskiftninger, fordi det 
borttrukne regiment blev erstattet med 
enheder lånt fra andre divisioner og regi
menter. Når disse blev trukket ud af landet

fulgte de enheder med, som var udlånt til 
bemanding af befæstningsanlæggene i 
Hanherred, hvorfor man så atter måtte låne 
nye enheder.

1 november 1943 ankom imidlertid til 
Nord- og Midtjylland fem bataillioner, ca. 
4000 mand, bestående af tidligere sovjet
borgere, såkaldte »Ost-Truppen«. Det dre
jede sig om tilfangetagne soldater fra den 
sovjetiske hær, som i de tyske krigsfange
lejre var blevet hvervet til tysk krigstjene
ste. En del af østtroppernes officerer og 
underofficerer var dog tyskere.

Opstillingen af østbataljonerne marke
rer et vendepunkt i bemandingen af kyst
befæstningen i Nordjylland. Troppestyr
kerne i befæstningsanlæggene havde indtil 
efteråret 1943 bestået udelukkende af 
tyske soldater. Der har ikke været tale om 
elitestyrker, ja ikke engang om styrker af 
middel kvalitet: 416. Infanteridivision 
betegnedes således som en besættelsesdi
vision af lav kampværdi: Der var mangel 
på transportmidler, og besætningen bestod 
af ældre soldater -  blandt det menige 
mandskab var gennemsnitsalderen 43 år.

Ideen om at hverve russere til tysk 
krigstjeneste var affødt af den stigende 
mangel på tropper til kampene på østfron
ten. At anvende de østeuropæiske styrker 
var kontroversielt p.g.a. den nazistiske 
raceideologi, som sagde, at de slaviske 
folk var de germanske underlegne. På 
grund af den alvorlige mandskabsmangel 
valgte man imidlertid at se stort på dette, 
og hverningen begyndte i sommeren 
1942. De ex-sovjetiske enheder blev først 
indsat op østfronten, men efter en mindre 
fiasko blev det besluttet i stedet for at 
anvende dem i Vesteuropa til forstærkning 
af kystforsvaret. Raceideologien var imid
lertid ikke den eneste grund til betænke
lighed ved de ex-sovjetiske styrker: de
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steder i Danmark hvor de var placeret, 
blev de frygtet for deres vildskab og dår
lige disciplin. Der findes flere eksempler 
på, at de ex-sovjetiske soldater begik ind
brug og endda mord for at få fat i alkohol. 
Efter Befrielsen blev en del tyske befa- 
lingsmænd desuden dræbt under mytterier.

I oktober 1943 blev tredje bataljon af 
712. Infanteri Regiment, som stod i Han
sted overført til østfronten. Den blev umid
delbart afløst af en af østbataljonerne, nr. 
674. De fem øst-bataljoner blev i april 
1944 inkorporeret i 416. Infanteridivision, 
tre af bataljonerne kom da til at udgøre 
divisionens tredjes regiment, 714. (Ost) 
Grenadier Regiment, som blev opstillet i 
Vendsyssel. De to øvrige øst-bataljonen 
blev inkorporeret i enheder, som i efteråret 
1943/foråret 1944 havde afgivet tropper til 
østfronten. Øst-bataljonen, som havde 
stået i Hansted fik således i april 1944 
betegnelsen Ill(Ost) Gren. Rgt. 712. Batal
jonen var inden da formodentlig flyttet til 
Hanherred. I marts 1944 skete der nemlig 
en omlægning af kystforsvarsdivisionernes 
områder, hvilket betød en indskrænkning 
af 413. Infanteridivisions ansvarsområde. 
Dets vestlige afgræsning kom nu til at 
ligge ved Bulbjerg-Vust, med dette område 
hørende til divisionen. Divisionens hidti
dige område i Thy blev overtaget af 166. 
infanteridivision

Hvordan troppesituationen ellers udvik
lede sig i 1944 er meget mere uklart, da 
krigsdagbogen fra 416. Infanteridivision, 
som danner grundlag for ovenstående 
fremstilling, slutter udgangen af 1943. 
Mandskabsituationen i støttepunktsgruppe 
Bulbjerg-Vust synes imidlertid at have 
været ganske stabil; endnu 1. december 
1944 stod der i Bulbjerg-Vust et kompagni 
fra Ill(Ost) Gren. Rgt. 712. Denne stabili
tet afspejler imidlertid ikke den generelle

situation i det nordjydske forsvarsområde: 
i oktober 1944 blev 416. Infanteridivision, 
stort set med undtagelse af de russiske 
enheder, trukket bort fra Danmark. Her
med var invasionsforsvaret i Nordjylland 
kraftigt svækket, der var stort set lige så 
mange tropper i kystbefæstningsanlæg
gene som før, men der var næsten ingen 
reserver i baglandet til at gribe ind i til
fælde afen allieret landgang.

I begyndelsen af december blev kom
pagniet fra Ill(Ost) Gren. Rgt. 712. udskif
tet med et fra tredje bataljon af 6. Infanteri 
Regiment, som indtil da havde stået i Åby- 
bro-området. Disse to bataljoner betegne
des tilsammen »Regimentsverband Eh
lers«, og havde hovedkvarteret i Fjerritslev.

Kompagniet fra 6. Regiment stod der 
endnu 15. januar 1945 sammen med en del 
af 5. Festungsstammkompanie 110. Disse 
to enheders bemanding udgjorde tilsam
men tre officerer. 33 underofficerer og 161 
menige soldater.

Festungsstammkompanie (fæstnings- 
stamkompagni) var også en enhed bestå
ende overvejende af ikke-tyske polakker 
eller tjekker. Som det fremgår af navnet, 
var det meningen, at enheden skulle 
udgøre grundstammen af besætningen i 
befæstningsanlæggene. Soldaterne var spe
cielt uddannet til at betjene og vedlige
holde de fastopstillede i befæstningsanlæg
gene. Hvornår enheden blev opstillet er 
uklart, men antageligt skete det en gang i 
1944. At dømme ud fra det antal våben de 
skulle betjene, må det have drejet sig om 
30-40 mand.

Regiment Ehlers blev januar omdøbt til 
Grenadier Regiment 1605 (russ.). Om nav
neændringen fik nogen betydning for pla
ceringen af tropperne i støttepunkterne er 
uvist. I begyndelsen af april blev 599. Rus
sische Brigade, som Grenadier Regiment
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1605 (russ.) udgjorde en del af, trukket 
bort fra Hanherred og flyttet til egnen 
omkring Struer. De russiske tropper blev 
erstattet med enheder fra den nyopstillede 
325. Infanteridivision. Den nye divisions 
mandskab bestod overvejende af rekonva
lesenter. De ex-sovjetiske soldater soldater 
blev altså nu erstattet med tyske krigsin
valider. Den 4. maj 1945 havde tredje 
bataljon af 590. Regiment, som hørte 
under 325. infanteridivision, hovedkvarter 
i Fjerritslev -  besætningen i støttepunkt
gruppe Bulbjerg-Vust stammede antageligt 
fra denne bataljon.

Afviklingen a f
befæstningsanlæggene

Straks efter den tyske kapitulation be
gyndte arbejdet med at uskadeliggøre de 
tyske anlæg. Oprydningen efter den tyske 
hærs ophold krævede stor indsats. Den 
mest påtrængende opgave var ikke sløfnin- 
gen af anlæggene i sig selv, men uskade
liggørelsen af de mange landminefelter og 
de store mængder ammunition, de tyske 
tropper havde efterladt.

Den 17. maj afgik en kolonne af tyskere 
på ca. 200 mand fra Bulbjerg og batteriet 
mod Danmarks sydgrænse. Inden da var 
støttepunktet ved Ellidsbøl allerede røm
met. Tilbage blev kun en mindre tysk 
styrke, som skulle overgive anlæggene 
direkte til de allierede. Anlæggene ved 
Ellidsbøl synes da allerede at være blevet 
overgivet til danske styrker. I slutningen af 
maj 1945 blev også anlæggene på Bulbjerg 
og i plantagen overgivet til de allierede. 
Det skete ved en enkel overdragelsescere
moni, hvor papirerne blev underskrevet af 
en tysk og en engels kaptajn. På dette tids

punkt var der på Bulbjerg endnu en under
officer og tre menige, samt i batteriet en 
officer og 11 menige.

Den første del af oprydningen forestod 
modstandsbevægelsen, som skulle fjerne 
alt, hvad der var farligt og af værdi. De 
fastmonterede kanoner blev dog ikke rørt, 
det var op til militæret, hvad der skulle ske 
med dem. Disse kanoners ammunition 
blev samlet i bunkers, som blev muret til, 
til senere afhentning. Fra slutningen af maj 
blev bevogtningen af anlæggene overtaget 
af Den danske Brigade.

De omfattende minefelter rørte mod
standfolkene ikke ved. det blev overladt til 
minørerne i »Minenkommando Däne
mark«. Denne bestod af tyske soldater, 
som havde meldt sig frivilligt til mineryd
ningen. Arbejdet blev ledet og kontrolleret 
af pionersoldater fra Den danske Brigade. 
Kontrollen af de ryddede felter skete for 
fodfolksminefelternes vedkommende ved, 
at de tyske soldater marcherede igennem 
dem med minesonder, for panserminefel
terne ved at de blev gennemkørt med 
kampvogn. Endelig blev de pågældende 
marker kontrolpløjet det følgende år. Ryd
ningen af minefelterne gik forholdsvis hur
tig, fordi man var i besiddelse af nøjagtige 
tyske kort over felternes placering og 
minernes antal. Rydningen af minerne i 
Bulbjerg-Vust foregik i løbet af juli 1945. 
Arbejdet synes trods det store antal miner 
at være foregået uden alvorlige uheld. I 
hvert tilfælde nævnes minerydningen i 
området kun en eneste gang i de lokale 
aviser, nemlig i forbindelse med en brand 
forårsaget af sprægning af miner.

Et uafklaret spørgsmål var, hvad der 
skulle ske med kystbatteriet. Der var i 
sommeren 1945 af krigs- og marinemini- 
steriet blevet nedsat en kommission, som 
skulle undersøge hvilke af de tyske batte
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rier, som kunne anvendes af det danske 
forsvar. Med anlæg og kanoner, som var i 
en ringe stand, og en placering, som i for
hold til den nye strategiske situation var 
helt umulig, kan det ikke undre, at batteri
et ved Bulbjerg snart blev nedlagt. I 
februar 1946 blev batteriets kanoner gjort 
uanvendelige ved at deres rør blev 
sprængt. At kanonerne faktisk blev 
sprængt i deres stillinger ses af, at der ved 
en af kanonstillingerne er fundet den 
yderste del af et kanonløb. I maj 1946 hed 
det, at batteriets ammunition og barakker 
var tjernet. I juni 1946 blev batteriarealet 
endelig frigivet.

Efter den egentlige desarmering af 
anlæggene startede den sidste del af afvik
lingen. Brugbare materialer som jernet i 
panserplader og -kupler samt døre blev

fjernet af ophuggere. De store bunkeres 
indgange blev derefter tilmuret og dækket 
med sand. Pigtråden fra de sløjfede hegn 
blev ligeledes fjernet eller simpelthen 
fyldt i maskingeværstillingerne. Siden da 
har anlæggene stort set fået lov til at ligge 
hen i fred og ro. Panser- og løbegravene 
er sunket sammen uden deres afstivning. 
De tosporede betonveje ud til Bulbjerg er 
imidlertid endnu i brug og gør god fyl
dest. Den eneste anden del af det tyske 
»Stützpunktgruppe Bulbjerg-Vust«, som 
endnu er i brug, er en mandskabsbunker 
på Bulbjerg, som er blevet indrettet til 
toilet for turisterne, som kommer for at 
nyde den storslåede udsigt. Bunkerne lig
ger imidlertid stadig -  næsten skjult i san
det og lyngen, og kan fortælle deres histo
rie om en mørk tid fra 50 år siden.
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Bilag I

Oversigt over bevæbningen i støttepunkt Bulbjerg-Vust pr. 15.01.45: 
Kilde: Festungs-Pionier-stab 31. Baufortschrittsmeldung Stand 15.1.45. 
Bundesarchiv, Militärarchiv Freiburg. II Teil. RH 11 III 217.

Enhed Kanoner Luftværn Panserværn Morterer Maskingeværer.
HKB 20/180 4x l2 .2cm (r)

2x7.62 cm FK 39
2x2.0 cm 38 3x8.1 cm (d) 

6x8.8 cm (r)
3 1. MG 42

3. kp./6. Rgt.

(Bulbjerg)
2x8.0 cm 4 1.

5. Fest Stamm-kp 110*
(Bulbjerg)

2x3.7 cm 2x3.7 cm

Fluwa 21 1 1

(Bulbjerg)

82./Funkmess-Kp 

(radar. Bulbjerg)
1 1 - MG 34

3. Kp./6. Rgt. 3x3,7 cm 1 x8,0 cm 2 t. - MG 34
(Vust) 1 x4,5 cm 3x8,14 cm (f) 8 1. - MG 42

Kommentar: Lokaliteten angivet i parentes er forfatterens bemærkning.
* løvrikam pvognstårn Pz.K\v II

Bilag 2

Bevæbningen i hærbatteri Bulbjerg

Kilde: Kriegsglliederung aller in Danemark eingesetzte Wehrmachtsteile nach Stand von 1.12.1944 
og 20.2.1945. Bundesarchiv, Militärarchiv Freiburg RH 2/2962.

4 stk. 12.2 cm kanoner model 390(r), rækkevidde 20,8 km.
2 stk. 7.62 cm kanoner model 39(r), rækkevidde 10,1 km.
2 stk. 2,0 cm luftværnskyts model 38.
2 stk. 5,0 cm tidligere kampvognskanoner model 39.
3 danske mellemsvære mortérer.
6 russiske mellemsvære mortérer.
3 maskingeværer model 42.
2 maskingeværer model 34.
3 pansemæver??
2 stk. 150 cm lyskastere 
1 stk. 60 cm lyskaster.

Kommentar: l den originale opgørelse er våbnene angivet i form a f symboler, disse er oversat til nor
mal tekst a f forfatteren.
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På skjold bar jeg løverne stærke 
i hjerternes milde hegn.

B. S. Ingemann 1837
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FRANK WEBER

Allierede flyvergrave i Thy
og Vester Hanherred

Som et synligt minde om de allierede styrkers bestræbelser på at hjælpe det be
satte Danmark, står der mindesten over faldne allierede flyvere på mange kirke
gårde rundt om i landet. Her i 50-året for Danmarks befrielse er det derfor på sin 
plads at nævne de besætningsmedlemmer, der ligger begravet i vort område.

Ca. 300 allierede fly styrtede ned i Dan
mark under 2. Verdenskrig. Op imod 2/3 
faldt i Jylland. Ialt 1160 flyvere mistede 
livet ved disse nedstyrtninger. I perioden 
1940-1943 fik de allierede flyvere en mili
tærbegravelse, der ikke adskilte sig væ
sentligt fra de tyske militære begravelser. 1 
ceremonien, der blev ledet af en officer, 
indgik en tale af en feltpræst, en æressalve 
affyret af en deling soldater, nedlæggelse 
af krans m.v. De døde blev begravet på 
fem centralkirkegårde rundt om i landet. 
For Nørrejyllands vedkommende blev de 
allierede grave samlet i Frederikshavn.

Det britiske luftvåben, Royal Air Force 
(RAF), indledte i foråret 1943 en række 
større angreb på de tyske storbyer. Det fik 
den tyske propaganda til at betegne de alli
erede flyvere som »terrorflyvere«. Krigs
lykken var ved at vende, og fra tysk side 
blev de tidligere hensyn fejet af bordet. Fra 
og med juli 1943 var der ikke længere 
direktiver om gejstlig medvirken, æressa- 
lut og kransenedlæggelse. Begivenhederne 
den 29. august fjernede den sidste rest af 
tysk respekt for de allieredes endeligt. 
Efter den allierede invasion i Frankrig blev 
der ligefrem udsendt en tysk instruks om, 
at allierede flyvere herefter skulle nedgra
ves, hvor de blev fundet, enten det nu var i

nedstyrtningskrateret, på en mark eller i en 
nærliggende skov.

Helt så galt gik det nu ikke altid. I de 
fleste tilfælde påtog danske sognepræster 
sig at forrette en begravelse, hvis de tyske 
militære myndigheder nægtede. Af frygt 
for nationale tilkendegivelser o.lign. var 
der ofte strenge restriktioner m.h.t., hvem 
der måtte deltage ved disse lejligheder, og 
hvordan det skulle foregå.

Efter krigsafslutningen blev en hel del 
af de allierede grave i Danmark flyttet til 
deres respektive hjemlande samt til store 
allierede militærkirkegårde i Vesteuropa.

Klitmøller kirkegård 
-  den første i Danmark

Den 3. september var krigen mellem Tysk
land og de Vestallierede en realitet. Ni 
måneder tidligere havde 224. Squadron i 
RAF modtaget det første fly af typen 
Lockheed Hudson fra USA. Ved krigsud
bruddet havde det britiske luftvåben mod
taget ialt 78 fly af denne type. Kun 27 dage 
senere blev styrken reduceret med 1 fly.

Sgt. Richard Samuel Pitts og hans
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besætning fra 224. Squadron var den 30. 
september på patrulje over Nordsøen. De 
skulle holde øje med den tyske skibstrafik 
og angribe egnede mål. Om det var et lysk 
jagerfly eller antiluftskytset på et tysk 
skib, der kom dem i forkøbet, får vi aldrig 
at vide, men flyet vendte ikke tilbage. Hele 
den fire mand store besætning omkom.

Pitts, flyets pilot, blev fundet den 17. 
november 1939 på stranden mellem Klit
møller og Hanstholm. Resten af besætnin
gen blev aldrig fundet.

Begravelsen fandt sted den 19. novem
ber på Klitmøller Kirkegård. Indsvøbt i det 
britiske flag blev kisten ført fra strandfo
ged Morten Odders hjem til kirken, netop 
som søndagens gudstjeneste var forbi. De 
fleste kirkegængere blev og overværede 
begravelsen. I følget deltog bl.a. kom
mandørkaptajn Juel-Brockdorf og politi
mester E. Brix. begge i gallauniform, samt 
konsul Kier fra Lemvig. Forsvarsbrødrene 
havde sendt foreningens fane til højtidelig
heden, og blandt de mange kranse var bl.a. 
en fra det danske marineministerium.

Sognepræst H.E.N. Skytte sluttede sin 
tale ved graven med at bede for alle dem, 
der nu måtte kæmpe for deres land. Efter 
jordpåkastelsen rettede konsul Kier en tak 
til alle, der havde udvist deltagelse. Derpå 
skiltes følget, efter at have overværet den 
første begravelse af en allieret flyver i 
Danmark under 2. Verdenskrig!

Hjardemål Klit kirkegård
Den 4. juni 1940 løb en tysk flådestyrke 
ud fra Kiels havn med kurs mod Norge. 
Det var de store slagskibe Scharnhorst og 
Gneisenau, den tunge krydser Admiral 
Hipper og fire destroyere. Deres opgave 
var at rette et overraskende angreb på de

allieredes forbindelseslinier i farvandet ud 
for Nordnorge.

Fire dage senere stødte den tyske flåde
styrke om morgenen på tre britiske skibe, 
som alle blev sænket. Om eftermiddagen 
kom det til et støne opgør mellem de tyske 
krigsskibe og en britiske flådestyrke be
stående af hangarskibet Glorious og to 
destroyere. Det tyske angreb kom så over
raskende. at kun nogle få fly nåede at lette 
fra hangarskibet, inden det blev skudt i 
brand og sænket. Få timer senere var den 
ulige kamp forbi, og også de to britiske 
destroyere var fjernet fra havets overflade.

Britiske torpedoer havde imidlertid 
beskadiget Sharnhorst så meget, at det 
efter en nødtørftig reparation i Norge 
måtte sætte kursen hjemefter.

Fra RAF blev der sendt flere flystyrker 
af sted for at sænke det tyske slagskib. 
Den 21. juni blev en styrke fra 42. Squa
dron, Coastal Command, således sendt af 
sted mod Sharnhorst. Et af flyene af typen 
Bristol Beaufort blev ramt af skibets anti
luftskyts og styrtede i havet. Flyets naviga
tør, Pilot Officer Murray Anderson Butler, 
blev ultimo august fundet på Madsbøl 
Strand i Hjardemål Klit Sogn. Begravelsen 
foregik på grund af omstændighederne på 
den lokale kirkegård den 27. august 1940. 
Af de øvrige besætningsmedlemmer for
svandt de to i havet, mens sergant 
W.J.Bates ligger begravet i Haugesund i 
Norge.

Nørre Vorupør
Vestre Kirkegård

Natten til den 30. august 1944 angreb 591 
britiske bombefly af typen Avro Lancaster 
de to tyske byer Stettin og Königsberg. For
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at undgå de tyske radarkæder i længst 
mulig tid, gik indflyvningsruten over Dan
mark. Under passagen af den jyske vest
kyst blev et af de store firmotorede bom
befly fra 582 Squadron beskudt af en tysk 
natjager. Kort efter styrtede bombeflyet 
brændende ned ved Førby, hvor det knus
tes totalt. Hele den syv mand store besæt
ning blev dræbt.

Af RAF blev nattens togt betragtet som 
et af de mest succesfulde under hele 2. 
Verdenskrig. Man fik jævnet ca. 2.000 
beboelseshuse og 50 industrianlæg med 
jorden i Stettin, mens 41 % af alle beboel
seshuse og 20 % af all industrianlæg i 
Königsberg blev totalt ødelagt. RAF 
mistede »kun« 38 fly, eller 6,4 %, af den 
samlede flystyrke.

Men det var netop luftangreb af denne 
type, der fik den tyske propaganda til at 
benævne de britiske besætningsmedlem
mer som »terrorflyvere«. Det medførte, 
som nævnt ovenfor, at de flyvere, der 
mistede livet over tysk kontrolleret om
råde, blev behandlet på en uværdig måde.

De syv besætningsmedlemmer blev da 
også bare nedgravet på nedstyrtningsstedet 
på Førby Hede. Først et par år efter Befriel
sen blev de dræbte flyvere opgravet af bri
tiske myndigheder, lagt i kiste og flyttet til 
Nr. Vorupør Kirkegård den 3. februar 1947.

De syv besætningsmedlemmer var:
Flight Officer George Richard Bradley, 

DFM
Squadron Leader Allan Leonard Far

rington
Pilot Officer Henry Silverwood, DFM
Flight Sergant Douglas Edward John 

Stevens
Flight Officer Charles Fullerton 

Stewart. DFM
Flight Lieutenant Alfred Carman Strout. 

RCAF

Flight Lieutenant Lorne Vincent Tyn
dale, RCAF

En ukendt britisk flyver blev i efteråret 
1944 fundet på stranden ved Nørre Voru
pør. Den tyske værnemagtsenhed på stedet 
gravede liget ned i den nærmeste klit, hvor 
han blev fundet. Først den 14. juni 1945 
blev liget af den britiske flyver overflyttet 
til kirkegården.

Fjerritslev kirkegård
Under en flyvning med våbencontainere til 
den danske modstandsbevægelse i Nord
jylland, styrtede en Short Stirling fra 161. 
Squadron ned i Limfjorden ved Livø nat
ten til den 5. marts 1945. Hele besætnin
gen på syv mand omkom. Våbnene skulle 
have været leveret til nedkastningspladsen 
»Agathe« i Vendsyssel.

Flyets pilot, der samtidig var chef for 
161. Squadron, Wing Commander Michael 
Andrew Brogan, DFC. blev fundet i Lim
fjorden den 12. maj 1945. Han blev begra
vet den 15. maj i overværelse af en række 
nordjyske modstandsfolk.

Fem dage senere fandt man ligeledes 
flyets radiotelegrafist, Flight Lieutenant 
Harold Owen Sharman, DFC, i Limfjor
dens strandkant ved Bygholm Vejle. 
Begravelsen fandt sted den 23. maj.

Af de øvrige besætningsmedlemmer 
ligger ét begravet i Sejerslev på Mors og 
fire på Løgstør Kirkegård.

Det er meget sigende om disse operatio
ners farlighed, at 161. Squadron i løbet af 
en 14 dages periode havde tre chefer p.g.a. 
nedskudte fly. Den 22. februar var Wing 
Commander G. Watson omkommet under 
et togt. Derfor blev Brogan et par dage 
senere hentet fra 138. Squadron for at
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En Short Stirling bombemaskine klar til »take off«. Denne flytype blev bl.a. anvendt til våbennedkastninger til 
den danske modstandsbevægelse.

Flyveren i midten er Warrant Officer Sydney Norman Hunsdon. kaldet »Sandy«. Han var agterskytte på det fly. 
der forsvandt i Vesterhavet natten til den 12. april 1945. Han var netopfyldt 23 år og glædede sig til at blive 
far. Den 25. april fodte hans hustru en datter. Beryl. »Sandy« blev aldrig fundet.
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blive den nye chef. Kun ti dage efter måtte 
Wing Commander L.F. Ratcliff overtage 
chefstolen.

Helligsø kirkegård
På endnu en våbenflyvning gik det galt. 
Natten til den 12. april 1945 skulle et fly af 
typen Short Stirling fra 299. Squadron ned
kaste våben på en modtageplads ved Hol
mene vest for Fjerritslev. På pladsen med 
kodenavnet »Jarl« ventede modstandsfol
kene forgæves. Flyet forsvandt i Vesterha
vet, inden det nåede den danske kyst. Hele 
besætningen på 6 mand omkom.

Flyets navigatør. Flight Sergant Frank 
Cairns, blev den 9. juni 1945 fundet på 
stranden ved Røjensø Odde ved Helligsø. 
Begravelsen blev foretaget den 12. juni, 
hvor sognets beboere var mødt talstærkt 
op. Faktisk var der så mange, at der ikke 
var plads til alle i kirken. Pastor K. N. 
Refshauge talte over den afdøde, mens 
folk fra modstandsbevægelsen i Sydthy 
stod æresvagt.

Flyets pilot, Flight Lieutenant William 
Richard Fortesque Curry, blev fundet den 
7. juni ved Tornby i Vendsyssel og begra
vet på kirkegården den 9. juni. De øvrige 
fire besætningsmedlemmer har ingen 
kendt grav.

Vang kirkegård
Kun en uge senere måtte besætningen på 
endnu et våbenfly lade livet i et forsøg på 
at levere våben og sprængstoffer til den 
danske modstandsbevægelse. Natten til 
den 19. april styrtede et fly fra 298. Squa
dron af typen Handley Page Halifax i 
Nordsøen. Hele besætningen omkom.

Den 2. juni 1945 blev flyets pilot. War
rant Officer Ronald Franklin Macckrill, 
fundet på Vangså nordre strand. Den 5. 
juni førtes den da ukendte flyver til kirke
gården. I følget var bl.a. byens gymnaster 
med fane.

En af flyets skytter blev fundet ved 
Bøvling Klit og begravet den 6. juni på 
Sdr. Nissum kirkegård. Resten af den seks 
mand store besætning har ingen kendt 
grav.

o

Hvidbjerg Vesten Ä
kirkegård

På kirkegården ligger tre ukendte flyvere:
Den 10. februar 1943 blev liget af en 

ukendt flyver fundet på stranden ved Hvid
bjerg Vesten Å. Han blev begravet den 13. 
februar.

Fire dage senere fandt man endnu en 
flyver samme sted. Han blev begravet den 
16. februar.

1 januar 1947 fandt man liget af en fly
ver i klitterne ved Lyngby. Han blev begra
vet den 30. januar.

Odby kirkegård
Den 14. august 1943 fandt man en ukendt 
britisk flyver på stranden ved den nordlige 
ende af Oddesundbroen. Han blev begra
vet den 16. august.

Stenbjerg kirkegård
Under et bombetogt mod Kiel den 24. 
august 1944 blev et amerikansk bombefly 
af typen B-24 Liberator fra 4. Squadron
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USAAF ramt af det tyske antiluftskyts. 
Flyet nåede ud over Nordsøen på kun én 
motor, men da flyet gik i spin, forlod de ni 
mand flyet og sprang ud i faldskærm. De 
omkom alle. Den 10. mand ombord, Com
mand Pilot Major Garrett, kunne ikke for
lade flyet. Det lykkedes ham at få rettet 
flyet op, og han kunne fortsætte mod Eng
land. Da han nærmede sig den engelske 
kyst nær Suffolk, slap brændstoffet op, og 
Garrett sprang ud med faldskærm og lan
dede i god behold i England. Flyet fort
satte førerløst indtil det ramte et hus.

Én af flyets skytter, Staff Sergeant Ber
nard Sabbath, blev fundet på stranden syd 
for Stenbjerg landingsplads den 25. sep
tember 1944. De tyske soldater nedgra
vede ham to dage senere på den øvre 
strandbred. Den lokale sognepræst fik 
imidlertid værnemagtens tilladelse til at 
flytte liget til Stenbjerg kirkegård den 2. 
januar 1945, hvor en egentlig begravelse 
blev forrettet.

I 1948 rejste en amerikansk gravkom
mission rundt i Danmark med henblik på at 
hjemføre de amerikanske statsborgere, der 
lå begravet her. Bernard Sabbath blev 
opgravet den 4. maj 1948 og sendt til USA.

Kranse på de britiske 
flyvergrave

Den, der en kold novemberdag besøger en 
af ovennævnte kirkegårde, vil lægge

mærke til, at de engelske flyvergrave er 
pyntet med smukke kranse. Kransene er 
fremstillet af grankviste, men det særlige 
ved dem er, at de er pyntet med valmue
blomster. Blomsterne er lavet af kunststof 
og fabrikeret i England, hvor der i over 70 
år har været tradition for at lægge sådanne 
kranse på krigergravene i den weekend, 
der ligger nærmest den 11. november.

Pengene fra salget af »Poppies«, som de 
hedder på engelsk, går til boliger og anden 
hjælp til krigsveteraner fra de britiske 
krige. Fabrikken »Factory of Remem
brance« der fremstiller valmuerne, ligger i 
en større ejendom med udsigt over Them
sen. Der er ialt beskæftiget 318 krigsvete
raner på fabrikken, der producerer ca. 35 
millioner valmuer og ca. 70.000 kranse om 
året.

Ca. 6.000 »Honorary Poppy Appeal 
Organisers« rundt om i verden står for det 
årlige salg af valmuer, der udføres af 
300.000 frivilllige sælgere. I Danmark er 
det den lokale afdeling af »The British 
Legion«, der sørger for, at kransene bliver 
fordelt. Hvis der blandt læserne er nogle, 
der kunne tænke sig at deltage i dette 
arbejde, er de velkommen til at kontakte 
formanden Oliver G. Pratt, Poppy Com
mittee For Denmark, Hollændervej 31, 
2791 Dragør.
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OTTO JENSEN OG INGVARD JAKOBSEN

Udviklingen i Klim og Vesløs sogne

1 1994 vardet 90-åretfor etableringen a f Thisted- Fjerrits lev-banen og 25-året for  
dens nedlæggelse. Artiklen sætter fokus på byudviklingen i Klim og Vesløs sogne i 
årene op til etableringen a f banen, samt den senere udvikling a f stationsbyerne i 
banens driftsperiode. Hvad betød banen for byerne/sognene?

Der er to vigtige forudsætninger for lands
by-samfundenes udvikling i 1800-talIet. 
For det første skete der især efter 1850 en 
betydelig forøgelse af befolkningen, og for 
det andet betød loven om næringsfrihed 
(1857), at det under visse forudsætninger 
blev muligt at slå sig ned og drive handel 
og håndværk i de små bysamfund. Indtil 
da havde købstæderne nærmest haft mono
pol på disse handels- og håndvæksmæs- 
sige aktiviteter. Disse forhold, kombineret 
med, at landbefolkningens økonomiske 
formåen voksede i anden halvdel af 1800- 
tallet, gav god næring til væksten i de små 
bysamfund og udviklingen betød, at lands
byerne voksede støt op imod århundred
skiftet. Mange af de byer, der senere blev 
til stationsbyer, havde allerede nået en ri
melig størrelse og servicemæssig standard, 
inden banen blev etableret.

Befolkningsudviklingen
Det er statistisk forbundet med stor usik
kerhed at uddrage tal for Klim bys stør
relse før 1911, så befolkningsudviklingen 
kan i praksis kun måles i forhold til sog
net. Af tabel 1 fremgår sognets folketal i 
perioden 1787 til 1935.

Som det fremgår af tabel 1 udviklede 
sognets folketal sig relativt roligt i perio

den fra 1787 til 1860, men i ti-årene 
1860-70 og især 1880-90 tog udviklingen 
fart. Alene fra 1880 til 1890 stiger befolk
ningen med 21 % og ender i det største tal, 
der er registreret i sognet (1035). Det er

Tabel 1
Klim sogn -  befolkningstal 1787-1935

År: Befolkning:
1787 357
1801 425
1834 519
1840 568
1845 595
1850 633
1855 655
1860 716
1870 856
1875 865
1880 854
1890 1035
1901 964
1906 925
1911 929
1916 893
1921 896
1925 924
1930 946
1935 898
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tankevækkende, set i forhold til jernbanens 
betydning, at sognets og dermed også 
byens størrelse kulminerer allerede i 1890, 
altså ca. 15 år før Thisted-Fjerritslev- 
banen bliver indviet.

Udover befolkningsforøgelsen må det 
være nærliggende at tro, at udviklingen i 
næringslivet efter bortfaldet af købstæder- 
nes handelsmonopol i 1857 har sat ekstra 
skub i sognets/byens udvikling. Ved en 
systematisk gennemgang af de originale 
folketællinger vil man kunne finde frem 
til, hvor mange der var registreret som 
landmænd, karetmagere, bødkere, køb
mænd osv. Metoden har med held været 
anvendt af andre, men det har ikke været 
praktisk og tidsmæssigt muligt at anvende 
den her. En anden mulighed for at efter
prøve antagelsen er at kigge i statistisk
topografisk litteratur fra perioden.

Topografisk og
erhvervsmæssig udvikling

En uomgængelig kilde til landets topogra
fiske historie er J.P. Trap’s statistisk-topo- 
grafiske beskrivelser. Ser man i 1. udgaven 
fra ca. 1860, er der registreret følgende 
oplysninger om Klim:

»I Sognel brydes Limsteen... I Sognet: 
Byerne (!) Klim, hvori Kirken..., Skole og 
Vindmølle, Klim-Strand, el spredt belig
gende Fiskerleje, hvori en Bi skole, Klim 
Terp og Klim Odde...Ialt i Sognet 32 G. og 
93 H., hvoraf 7 G. og 28 H. udenfor By
erne. Indvaanere: 655 (1855. red). Jord
brug med betydelig Kvægstand og Fiskeri 
er hovederhvervene. «.

(G.= Gårde og H.=Huse.)
I 1855 var befolkningen altså spredt 

dels i de bebyggelser. Trap kalder byer.

dels rundt omkring på gårde og huse i sog
net som sådan. Bemærk, at der udover 
kvægbrug og fiskeri allerede her nævnes 
brydning af limsten (til husbygning, hentet 
fra Klim Bjerg), en aktivitet som senere får 
stor betydning for byens og sognets udvik
ling.

I Trap’s 2. udgave fra 1875 hedder det:
»! Sognet brydes Limsteen...! sognet: 

Byerne Klim med Kirke, Skole og 2 Ve ir
møller, Klim-Strand, et spredt Fiskerleje, 
hvori en Skole, Klim Terp og Klim Odde...I 
alt Sognet 32 Gaarde og 136 Huse, hvoraf 
7 G. og c. 50 H. udenfor Byen Klim...Ind
byggere: 865. Jordbrug med betydelig 
Kvægstand og Fiskeri ere Erhvervsgrene
ne. I Sognet 3 Kalkbrænderier, hvoraf de 2 
tillige ere Teglværker...«.

I 1875 er sognet stadig domineret af 
kvægbrug og fiskeri, men på dette tids
punkt har kalkværksindustrien fået et bety
deligt omfang, idet der nu nævnes hele 3 
kalkbrænderier (se eventuelt artikel af 
Andreas Grishauge i Historisk Årbog, 
årgang 1979, side 50-55). Det er en be
mærkelsesværdig stor aktivitet i så lille et 
sogn og enestående for landet. Hvis man 
ser på angivelsen af gårde og huse, viser 
der sig en betydelig vækst i forhold til 
1855-tallene (se ovenfor), idet der nu i 
Klim er ca. 85 huse, svarende til en vækst 
på 20 huse alene i byen. En nærliggende 
forklaring ligger i, at det forøgede indbyg
gertal (210 personer, jvf. tabel 1) har skabt 
et markant støne behov for boliger. Endvi
dere må det antages, at den forøgede virk
somhed ved kalkindustrien har betydet til
flytning af folk. Om Trap’s opgørelser af 
antal gårde og huse er der i øvrigt en vis 
usikkerhed, idet disse bygger på oplysnin
gerne i folketællingerne, der er usikre 
omkring definitionen af gårde og huse.

Går vi nu til 3. udgaven af Trap (udgi-
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Omslag:

Maleri af Jens Søndergaard

»Aften ved havet«.

119 x 96 cm.

Heltborg Museum.

1 100-året for Jens Søndergaards fødsel må omslaget på Historisk Årbog nødvendigvis 
gengive et af hans værker, idet han må betragtes som dette århundredes største »Thy- 
maler«. Det ville måske have været naturligt at vælge et landskabsmaleri af Thy, men 
disse er ofte gengivet -  så i stedet valgte redaktionen et maleri, som har relation til temaet 
i denne årbog -  nemlig besættelsen og befrielsen 1940-45.

Under 2. verdenskrig malede Jens Søndergaard ikke protestmaleri, som mange andre 
kunstnere. Han vedblev at male sine vante motiver, og det er svært at spore nogen politisk 
stillingtagen hos ham.

Alligevel er han en af de danske kunstnere, der har været i tættest berøring med nazis
men p.g.a. sit maleri. »Aften ved havet« må være malet i 1931, og har været udstillet i 
Lübeck, Køln, Hamburg og Berlin. I 1932 er maleriet med på den danske stats maleriud
stilling i Berlin, og Søndergaard forærer det til Nationalgalleriet der. Her forblev maleriet 
til 1939, hvor det blev returneret til Jens Søndergaard, idet det blev opfattet som »entar
tet« (vanartet). Nazismens kunstsyn byggede på det realistiske, og Søndergaards maleri 
blev altså betragtet som degenereret kunst og derfor returneret. Mange andre kunstneres 
værker blev enten solgt eller destrueret under nazismen.

Jens Søndergaard beholdt maleriet efter returneringen, og det blev erhvervet af Museet 
for Thy og Vester Hanherred i 1985 i forbindelse med etableringen af en Jens Sønder
gaard samling i Sydthy.

Jytte Nielsen



vet i årene 1896-1906) hedder det flg. om 
Klim:

»1895: 119 Td.: 32 Selvejergaarde med 
85, 115 Huse med 30 Tdr. Hrtk. og 52 jord
løse Huse. Befolkningen 1.2.1890:
1035.. .boede i 206 Gaarde og Huse. 
Erhverv: 42 levede a f immat. Virksomh., 
563 a f Jordbrug, 33 a f Fiskeri, 218 a f 
Industri, 33 a f Handel. 71 a f forskellig 
Daglejervirks., 39 a f deres Midler og 36 
vare under Fattigv.

1 Sognet Byerne: Klim...med Kirke, Fri
menighedskirke med Forsamlingshus (opf. 
1877) og Friskole, Dobbeltskole, Fattigga- 
ard for Torup-Klim komm. (opf. 1873, 
Plads for 22 Lemmer), Sparekasse for  
Klim s. og nærmeste Omegn (opr. 9/7
1877.. .), Sparekasse for Klim-Torup (opr. 
5/2 1888...), 2 Møller (Nørre- og Søtider- 
mølle), Teglværk og Statstelefon. Klimod- 
de. Fiskerlejet Klimstrand med Skole. 
Fjordholm med Skole, Rimmen og Terp, 
Huse...«.

Linder immateriel virksomhed hører 
f.eks. præster, lærere og kontorfolk. Her 
omkring 1890 er vi så fremme ved vende
punktet i byens og sognets historie, idet 
der hverken før eller siden er registreret så 
mange indbyggere. Af erhvervsoversigten 
fremgår det tydeligt, at på trods af landbru
gets dominans (563 levede af jordbrug) er 
der hele 218 personer, der er beskæftiget 
indenfor industri (må stadig være kalkin
dustrien). Mest bemærkelsesværdigt er 
imidlertid de andre erhvervsgrupper. 
Bemærk f.eks. at der nu er 42 personer 
beskæftiget indenfor immateriel virksom
hed og 33 indenfor handel. Interessant er 
det også at se, at der er registreret 36 per
soner under fattigvæsenet. Det er altså 
ikke alle, der har nydt godt af Klim’s 
opblomstring! Til gengæld er der så regi
streret hele 2 sparekasser, hvilket må være

udtryk for, at der har været mange både i 
Klim og i nabosognet Thorup, der har 
profiteret af udviklingen siden 1875.

Af gennemgangen af Trap's oplysninger 
kan det konkluderes, at der i Klim i årene 
før århundredeskiftet etableredes adskil
lige service- og håndværksfunktioner, som 
andre byer måtte vente på at få i forbin
delse med etableringen af en bane. Med
virkende til denne udvikling var uden 
tvivl, at der var langt fra Klim til den nær
meste større by (købstad). Det nuværende 
handelscenter i kommunen, Fjerritslev, 
fik først efter banernes etablering (Nørre- 
sundby-Fjerritslev og Thisted-Fjerritslev) 
opbygget sin nuværende status. Dette har 
uden tvivl betydet, at de mindre byer i 
Fjerritslevs opland, som f.eks. Klim, fik 
bedre muligheder for selv at opbygge et 
erhvervs- og næringsliv, før banen kom.

Ud over Trap er der en anden væsentlig 
kilde til belysning af især handelslivet, 
nemlig »Kongeriget Danmarks Handels- 
Kalender«, som udkom første gang i 1883. 
Det interessante ved handelskalenderen er, 
at man her kan finde, hvem der var regi
streret som handlende i det/de år, kalende
ren dækker. Hvis man kigger i 1. udgaven, 
er der under Fjerritslev registreret flg. med 
virke i Klim:

Koopmann (bager, se senere) og
P. Jacobsen.
I 2. udgaven fra 1887-88 ses flg.:

PC. Christensen. Detailhandel 
H. Koopmann (bager, red) 
l.P Christensen
H.A. Pallesen 
Tønning

I 3. udgaven fra 1891-93 flg.:
Bagere: H. Koopmann
Handlende: J. P. Andreasen

(Hjortdal)
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Kobmand Jacobsens ejendom (i dag Gunnar Jacobsen}. Oddevej. ca. 1900.

O. P. Olesen, 
manufakturhandler 
J. P Pedersen 
(Løgsted)
J. A. Thomsen, 
urmager,
manufakturhandler 

Malere: L. P Hesseldahl
Møllere: J. C. Jensen

P A.Pedersen 
Skræddere: C. Christensen
Snedkere: N. P J. Styrbek
Tømrere: N. L. Nielsen

J. A. Thomsen 
Uldspinder: J. H. H. Runge

Endelig er der i 4. udgaven fra 1896-97 
optaget flg.:

Bagere: N. P Kjær
H. Koopmann 

Farvere: Vodstrup

Handlende:
Detailhandel: J.P Andreasen 

(Hjortdal)
H. Koopmann 
C. P Pedersen 
(Løgsted)
J. P Løgsted 
P C. Mortensen 
C. V. Olesen 
O. P Olesen 
Uhrmager 
J. A. Thomsen

Malere: L. P Hesseldahl
Snedkere: M. Larsen

N. P J. Styrbek
Uhrmagere: J. A. Thomsen 
Uldspinder: Mathiasen

Handelskalenderen viser også tydeligt 
den vækst, det lokale næringsliv havde i 
årene 1883-1900. I disse år ankom en del
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indvandrere fra Tyskland til Klim. De 
tyske tilflyttere markerede sig fra starten i 
bybilledet, og en af disse var bager H. 
Koopmann, som er et gennemgående navn 
i ovenstående uddrag. En anden var Peter 
Schrum, som slog sig ned som sadelmager 
i byen. Hvis man i øvrigt ønsker at læse 
mere om handlende og håndværkere i 
Klim omkring århundredskiftet, kan flere 
artikler af lokalhistorikeren Jens Rolighed 
anbefales. Desuden har Andreas Grishauge 
i sin »Klim-bogen« nedskrevet lokale erin
dringsglimt fra tiden.

Thisted-Fjerritslev
jernbane og Klim

1 projekteringsfasen var der delte meninger 
om, hvor banen skulle føres igennem sog
net. Nogle mente, at banen skulle gå nord

om byen og andre, at linieføringen skulle 
gå syd for Kobakken, forbi Svend Kiibs 
gård og videre til Fjerritslev. Som det 
fremgår af figur 3 nedenfor endte diskus
sionerne med, at man valgte den sidst
nævnte linieføring.

Stationsbygningen var en såkaldt 
klasse-3 station. På Thisted-Fjerritslev 
banen var der seks klasse-3 stationer (foru
den Klim, Vandet, Hillerslev, Hunstrup, 
Vesløs og Vester Thorup). Klasse-3 stati
onsbygningerne var så små, at man ikke 
kunne kalde dem for banegårde, og var i 
øvrigt kendetegnet ved, at de lå med den 
ene gavl mod perronen. De havde 2-3 små 
ekspeditionsrum og en 2-værelses lejlig
hed til stationsforstanderen. Om stations
bygningen kan det i øvrigt fortælles, at den 
blev bygget på det sted, hvor Klim skole 
tidligere havde ligget (skolebanken).

Lokalhistorikeren Jens Rolighed fortæl
ler, at der var mange fra Klim, der tog

Banens linieføring igennem Klim sagn.
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Klim station og tilbygninger, ca. 1910.

arbejde ved banebyggeriet. Man kunne 
tjene 2?50 kr. om dagen, og for en mand 
fra Klim betød det. at han hver dag skulle 
tilbagelægge afstanden fra Klim til Vesløs 
frem og tilbage til fods.

I forbindelse med åbning af banen flyt
tedes posthuset til den nybyggede stations
bygning. Tidligere havde funktionen været 
hos urmager Thomsen (på hjørnet af 
Oddevej/Damgårdsvej ).

I 1914 var der i Klim fire kolonialfor
retninger og 3 manufakturhandlere, men i 
løbet af året blev en kreds af borgere enig 
om at etablere en brugsforening i byen.

I Thisted Amts Tidende, 30.01.1906 
hedder det:

»Byggeri i Klim. Efter banens aabning 
er der taget svært fat paa Byggeriet i Klim. 
tre bygninger er fuldførte og en Del er 
under Opførelse. Byggepladser er købt 
flere Steder i Byen, og til Sommer skal 
endnu opføres flere ny Forretningsbygnin
ger«.

I 1906 byggede man et »husflids- og 
samlingshus« (refereret i Thisted Amts 
Tidende. 13.11.1906).

Efter at banen havde eksisteret i en 
halv snes år, fostrede man lokalt en plan 
om at bygge en bane fra Klim til Løgstør. I 
1918 nedsattes et udvalg bestående af 
lærer Lorentsen, Gøttrup. amtsrådsmedlem 
Carl Madsen, Klim og proprietær Nør
gaard, Aggersborg. Udvalget gik i gang 
med at undersøge mulighederne for etable
ring af banen. Som bekendt blev planen 
aldrig til noget, men initiativet siger noget 
om de muligheder, man lokalt så i en 
udbygning af banenettet.

Banens åbning betød alment bedre 
muligheder for at få leveret varer og andre 
fornødenheder til og fra byen/sognet, men 
indenfor et bestemt område skulle banen 
for alvor vise sin berettigelse: kalkindu
strien.

I Thisted Amts Tidende 13.08.1907 
hedder det:

106



»Kalkbrud i Klim Bjerg. Vi har i mange 
Aar haft Kalkbrud i Klim, men efter at 
Banen er aabnet, har denne Industri ret 
faaet fart. Det lader nu ogsaa til, at Sagen 
skal drives under mere industrielle For
mer, idet Vognmand A. Nørmølle og Tøm
rer A. Andersen, begge a f Klim er indgaaet 
paa at levere flere hundrede Vognladnin
ger Limsten til Aalborg og Nørre-Sundby. 
Saa snart Arbejdskraft kan J'aas, tages der 
fat paa Arbejdet. Hr. A. Andersen skal lede 
Arbejdet i Bjerget, medens A. Nørmølle 
skal forestaa Nedkørslen og Indladnin
gen«.

I 1908 fortælles det. at
»...I det kommende Aar vil Kalk- og 

Limstensindustrien ved Klim sikkert faa et 
større Opsving. Et Konsortium har i den 
sidste Tid fra Klim Bjerg solgt adskillige 
Hundrede Vognladninger, og nu har et par 
pengestærke Mænd taget fat oppe ved 
Klim Kobakke, hvor der ogsaa findes 
udmærket Kalksten i stor Mængde. Det er 
nok meningen at begynde med to Kalkov
ne. Hvis det gaar i orden med Baneledel
sen er det meningen at faa anlagt et Side
spor paa Thisted Fjerritslevbanen, der 
løber lige forbi Kobakken. Vi skal senere 
komme tilbage til dette Projekt, der kan 
faa Betydning for Egnen, især hvis det sæt
tes i Forbindelse med Cementindustri.«

11913 hedder det videre i Thisted Amts 
Tidende:

»Klim Kalkfabrikation. 2000 Meter 
nord for Klim ligger det bekendte 30 Meter 
høje Limstensbjerg, det saa kald te »Klim 
Bjerg«. Her udsaves en Del Linisten lige
som der brydes en Mængde Kalk. Flere 
Kalkbrænderier fluides i Sognet og giver en 
god Indtægtskilde for mange Arbejdere. 
Lige østfor Bjerget har den kendte Gaard- 
mand K. Kristensen Myrup i Terp i mange 
Aar drevet sit Kalkværk. I de senere Aar

har desuden de to unge energiske Brødre 
Â. og K. Andersen drevet to Værker i Fæl
lesskab under Firmamærket »Brødr. 
Andersen«. I 1907 begyndte Gaardejer 
Svend Kiib med to smaa Ovne nede ved 
Stationen. Disse er nu i løbet a f sidste Aar 
nedrevne; mens nye er bygget lige ved 
Sporene. Hr Kiib mener at kunne brænde 
800 Hektoliter Kalk om dagen. Han har 
indlagt Drejeskive og Spor til Værket, saa 
Indlosningen fore gaar ligefra Ovnene til 
Banevognen.

Dette anlæg har kostet 6000 Kroner. 
Men foruden den brændte Kalk. forsendes 
en Del raa Kalksten til hele Nordjylland. 
Ligeledes har i de senere Aar Møller Lau
rids Pedersens Kalkgødningsfabrik syd for  
Klim Bjerg leveret en Mængde Gødnings
kalk. Banen har sat fart i denne Kalkindu
stri og givet den moderne Klæder paa.«

Som det fremgår af ovenstående avisud
drag betød banen bedre muligheder for at 
få transporteret kalkprodukterne ud af sog
net og videre til udenbys kunder. På statio
nen blev der lavet sidespor til det kalk
værk, der lå tættest på (Svend Kiib’s), og 
der var planer om at lave endnu et sidespor 
ved Kobakken, hvor der blev bygget et to
ovnskalkværk i 1909.

Sidespor-planen blev aldrig til noget, 
men til gengæld eksisterede Kobakke- 
kalkværket helt til 1950, hvor alle andre 
kalkværker- med undtagelse af det store 
ved Klim Bjerg - var blevet lukket.

Ser vi nu på udviklingen i sognets fol
ketal (jvf. tabel I, side 101) viser det sig, 
at det fra 1901 og frem til 1935 holdt sig 
forbavsende konstant omkring 900 perso
ner. Der er altså ikke tale om nogen mærk
bar vækst i folketallet i forbindelse med og 
efter Thisted-Fjerritslev banens åbning i 
1904. Fra 1911 begynder Danmarks Stati
stik at offentliggøre folketallet i mindre
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byer, og ser vi herefter på byens udvikling, 
(se tabel 2 nedenfor), viser det sig, at fol
ketallet i byen i samme periode også holdt 
sig relativt konstant (fra et maximum på 
519 i 1930 til et minimum på 431 indbyg
gere i 1935). Tabel 2 viser desuden til sam
menligning byens udvikling op til 1965, 
hvor den sidste folketælling før banens 
lukning afvikles. Som det ses, er der ikke 
de store udsving i folketallet hele perioden 
igennem.

Tabel 2
Klim by -  befolkningstal 1911-1965

År: Befolkning:
1911 495
1916 485
1921 490
1925 499
1930 519
1935 431
1940 451
1945 481
1950 410
1955 520
1959 491
1960 507
1965 477

I 4. udgave af Trap udgivet i 1925-26 
hedder det bl.a. om Klim:

»Befolkning i 1921: 896.,.boende i 208 
G de og Hse. (sognet, red.). / sognet by
erne: Klim ...l 10 Gde og Hse med 428 
indb. - med Kirke, Frimenighedskirke, Fri
skole, Skole, 2 Forsamlingshuse... Fattig- 
gd. med Alderdomshjem for K.-V.Thorup 
km...., Spare-og lånekasse for Klim og 
omegn. Spare- og lånekassen for Klim-V.- 
Thorup pastorat, 2 Mir., 2 Brugsforenin

ger, 3 Kbmdshh:, 2 Kalkbrænderier, Jern
bane- og Telegrafst. samt Posthus. «

Som det vil fremgå, er der ikke tale om 
de store ændringer i perioden fra 1890 til 
1921, når der ses bort fra 2 brugsforenin
ger. Man kan ikke på disse områder kon
statere nogen mærkbar effekt af banens 
eksistens, men den har selvfølgelig gjort 
det nemmere at blive transporteret til og 
fra sognet/byen og desuden betydet, at det 
blev lettere for de dele af det lokale 
erhvervsliv, som dels havde handelsmæs
sig samkvem med udenbys kunder (jvf. 
kalkindustrien), dels havde brug for at få 
varer transporteret hertil. Til gengæld er 
det så heller ikke muligt at se, hvordan 
sognets/byens udvikling ville have været, 
hvis ikke banen var kommet til.

Vesløs sogn og by
Igennem flere hundrede år var Vesløs sogn 
totalt domineret af herregården »Vesløs
gård« (se Historisk Årbog, 1911), der næv
nes første gang i 1300-tallet. Det øvrige 
sogn bestod i 1875, ifølge Trap, af 21 
gårde og 41 huse, med en befolkning på 
369 indbyggere. I hele Øsløs-Vesløs-Arup 
kommune var der ialt 1416 indbyggere 
(Øsløs: 691 og Arup: 356). Hovederhver
vet var jordbrug. Hele sognets bebyggelse 
lå syd for herregården. 1 begyndelsen af 
1880'erne blev den nordligste del af gård
ens jord bortforpagtet, men allerede 1886 
blev de 150 tdr. land købt af Thomas 
Jensen fra Øsløs, der hermed lagde grun
den til Højbjerggård (nuv. adresse 
Højbjergvej 1).

I årene efter 1880 begyndte sognets ind
byggertal at falde (1880: 401. 1890: 391 
og 1906: 373, altså også i de første år efter 
banens start i 1904.
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Efter banens etablering begyndte udvik
lingen at vende. Allerede i 1911 var 
befolkningstallet steget til 443. I de mel
lemliggende år var der da også sket væs
entlige ændringer. Efter banens åbning var 
der opført kro, købmandsforretning og 
snedkerværksted. Desuden havde »Ves- 
løsgaards« ejer Carl Nørgaard solgt en del 
jord til husmandshjem, særlig i den nord
lige del af gårdens marker. I 1907 (26/2) 
skrev Thisted Amts Tidende følgende:

»Fra Vesløs Station skrives til os:
Her ved Stationen synes der til Sommer 

at skulle blive en del Byggeri, fra Vesløs- 
gaard er der solgt en Grund til Vognfabri
kant Christensen, ligesom der er solgt Jord 
til to Statshuse, henholdsvis Ole Christen
sen, Øsløs og Christian Damsgaard, Ves
løs. Også på andre Måder mærkes det, at 
der kommer lidt fart i Tingene, Møder og 
Generalforsamlinger holdes nu for det 
meste i Gcestgivergaarden (kroen), således

at Stationen mere og mere bliver Sam
lingsstedet. «

Artiklen fortsætter med at berette om 
det spirende kulturliv m.m.

1 1908 (20/3) annonceres der i Thisted 
Amts Tidende efter en bager. smed. skræd
der, urmager, skomager, sadelmager samt 
et cykeludsalg. Interesserede kunne rette 
henvendelse til kroejer Christensen, Fjer- 
ritslev.

I 1910 skete den mest markante 
ændring, da Han Herredernes Udstyk
ningsforening. stiftet 1909, købte hele 
»Vesløsgaard« med bygninger, besætning 
m.m. for i alt 155.000 kr (nogle steder står 
anført 154.000 kr). I løbet af det næste par 
år blev der ialt solgt 22 husmandslodder på 
imellem ca. 3 og ca. 18 tdr. land, saml 
hovedparcellen Mommergaard på 135 1/8 
tdr. land (gml. mål). Desuden blev der 
solgt 7 tillægsparceller, hvor en lang række 
unge landbofamilier startede en ofte van

b'dsigt fra kirkebakken i Ve.døs ined nuvareiide GI. Fa’ggesuiidvej o baggrunden. Ca. 1910.
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skelig kamp for tilværelsen. Udstykningen 
satte for alvor gang i udviklingen af Vesløs 
stationsby, hvor flere og flere forretninger 
blev etableret. 1913 dannedes Vesløs hånd
værker- og borgerforening og allerede 3 år 
efter, i november 1916, kunne foreningen 
afholde en stor udstilling på afholds- og 
stationskroen, hvor de handlende fik lejlig
hed til at præsentere sig selv og deres 
varer. I forbindelse med udstillingen blev 
der udsendt en avis, »Hannæs-Posten«, 
hvor udstillerne kunne annoncere. Føl
gende forretninger og håndværkere fra 
Vesløs deltog:

Kr. K. Pedersen, smed.
Knudsen, sadelmager.
J.A. Sørensen, bager.
M. Thorhauge, købmand.
N. C. Nielsen, købmand.
Jens Christensen, manufakturhandler.
Alexandria og Carla Jensen, manufak
turhandlere.
A. Jensen, urmager.
M. Madsen, afholdshotellet.
Svend Pedersen, murermester.
Bertel Møller, murermester.
J.C. Guldhammer, skrædder.
Chr. Pedersen, maler.
P. Thorning, blandet landhandel (land
brugsmaskiner, markfrø, barber)
A. Gundersen, tømrer.

Af en eller anden grund annoncerede 
snedkermester Larsen ikke i bladet, men 
alt i alt afspejler listen et alsidigt og blom
strende forretningsliv.

Det var ikke bare forretningslivet, der 
blomstrede. 1911 startede andelsmejeriet 
»Hannæs« (se Historisk Årbog, 1990), 
samme år opførte frimenigheden en kirke i 
stationsbyen. Også skolevæsenet blev for
bedret. Den gamle skole fra 1850 blev 
afløst af en ny, der blev opført nærmere

stationsbyen i 1914, men allerede i 1919 
måtte skolen udvides kraftigt, og samtidigt 
blev der ansat en lærerinde. 1916 opførte 
Indre Mission en forsamlingsbygning og 
1918 etableredes Vesløs brugsforening. 
Befolkningstallet steg fra 443 i 1911 til 
552 i 1916.

Igennem flere hundrede år havde Øsløs 
været den førende by med langt de fleste 
indbyggere, men før 2. verdenskrig blev 
indbyggertallet i Vesløs det største.

I 1942 oplyste Niels Sodborg i Historisk 
Årbog, at der på Vesløsgaard’s jorder 
samme år var 95 hjem foruden frimenig
hedskirken og missionshuset. Indbygger
tallet var ca. 350 (må være en skrivefejl, 
idet det officielle indbyggertal i 1945 for 
Vesløs stationsby var 236). Af de 95 hjem

Tabel 3
Vesløs sogn -  befolkningstal 1801-1983

0
Ar: Befolkning:
1801 167
1840 277
1860 345
1870 370
1880 401
1890 391
1901 380
1906 373
1911 443
1916 552
1921 598
1925 609
1930 644
1935 630
1955 715
1982 631
1983 597
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Gammelt billede fra Vesløs Stationsvej.

Parti fra Vesløs.
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var 34 jordejendomme, hvoraf 6 var gårde 
over 1 tdr. hk. og resten husmandsbrug. 
Sodborg skrev videre:

»Stationsbyen har nu næsten alle slags 
Forretningsfolk, der er Brugsforening, 
Købmandsforretninger, Boghandel, Slag
ter, Barber, Damefrisør og flere slags 
Håndværkere, så de mangler ikke meget i 
denne henseende, og ikke så sjældent flyt
ter ældre Folk dertil, for at tilbringe deres 
Alderdom der.«

Tabel 4
Vesløs by -  befolkningstal 1921-1979

År: Befolkning
4921 126
1940 224
1945 236
1950 312
1955 291
1960 334
1965 343
1979 389

Udviklingen i Vesløs 
efter 1945

Ligesom tilfældet var med det øvrige land, 
oplevede også Øsløs-Vesløs-Arup kom
mune en omfattende modernisering efter 
krigen. I 1952 blev der opført et moderne 
alderdomshjem, »Stenhøj«, hvor også 
kommunens administration fik til huse, og 
i slutningen af 50’erne blev skolen fra 
1919 udvidet fra almindelig skole til folke- 
og realskole, med stærkt udvidet lærerstab. 
Men samtidig med, at de moderne tider 
kom til egnen, begyndte industrialiserin

gen for alvor, og det stillede øgede krav til 
arbejdskraften om et højere uddannelsesni
veau, og flugten fra land til by begyndte.

Befolkningstallet i Øsløs-Vesløs-Arup 
faldt fra 1729 indbyggere i 1955 til 1503 i 
1970. 1993 var indbyggertallet i samme 
område faldet til 1344.

I 1950 var der beskæftiget 35 personer i 
Vesløs stationsby ved handel og omsæt
ning, tallet var uforandret i 1955, men i 
1960 og -65 var tallet faldet til henholdsvis 
14 og 16. Butiksdøden var begyndt. I 1968 
vedtog Folketinget en lov, der pr. 1/4 1970 
ophævede de tidligere købstads- og sogne
kommuner. De blev afløst af oftest væsent
ligt større økonomiske fællesskaber, de 
såkaldte primærkommuner, populært kal
det storkommuner.

Øsløs-Vesløs-Arup kommune kom efter 
en folkeafstemning ind under Thisted 
kommune, og Thisted fik endnu større 
betydning som handelscentrum og service
center for kommunens indbyggere. Dette 
forøgede butiksdøden for især de små spe
cialforretninger i stations- og landsbyerne. 
Også Vesløs oplevede den omfattende 
butiksdød, der altså allerede var begyndt i 
60’erne. 1969 mistede Vesløs to af sine 
aktiver: Thisted-Fjerritslev-banen og
andelsmejeriet.

Stationen i Vesløs blev ved banens ind
vielse beskrevet på følgende måde i Thi
sted Amts Tidende:

»Vesløs derimod er Holdeplads og 
bestyres a f en Ekspeditrice. Afstand fra 
Thisted 4 l / l 0 mil, fra Tousig (nærmeste 
Trinbrædt) 2/5 mil. For øvrigt hører den til 
de Stationer man kunne vente sig noget 
af«.

Og det kom til at holde stik. Allerede 
1911 blev ekspeditricen afløst af en sta
tionsmester eller stationsforstander. Endvi
dere blev der ansat en baneformand. I
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begyndelsen af 20’erne havde stationen 
vokset sig til den største mellem endesta
tionerne Thisted og Fjerritslev, hvad angår 
indtægt. Denne var i 1924 på 26.900 kr. 
(til sammenligning var indtægten ved 
Frøstrup station på 20.300 kr. og ved Klim 
11.700 kr.).

Vesløs station fik en del af sine indtæg
ter fra Bisgård frugtplantage i Øsløs, der i 
30’erne var en af landets største, fra 
Amtoft Fiskerihavn, andelsmejeriet »Han
næs«, der havde en betydelig smørproduk
tion og fra Vejlerne, der eksporterede store 
mængder af tækkerør.

Stationsbygningen blev udvidet kraftigt 
i 1919, og banelegemet blev udvidet med 
et læssespor med enderampe og et kryds
ningsspor overfor stationsbygningen. Per
sonalet bestod i en lang årrække af sta
tionsforstanderen. en baneformand og en 
assistent. Ï perioder var der endvidere 
beskæftigelse til en eller to banearbejdere.

I hele banens levetid havde stationen kun 
to stationsforstandere:

A.H. Andersen blev ansat den 1/11 
1911 og havde denne stilling indtil 1/1 
1941, hvor han blev afløst af Harry Kragh, 
der var stationsforstander til banens luk
ning i 1969.

Jacob Jensen blev den 1/11 1911 ansat 
som baneformand. Denne stilling havde 
han til 1942, hvor han blev afløst af M.H. 
Andersen, der havde stillingen indtil 1945, 
hvor han afløstes af Frederik Madsen, der 
skulle blive den sidste baneformand ved 
stationen.

Efter lukningen blev stationen i en lang 
årrække anvendt som posthus, indtil slut
ningen af 80'erne, hvor den, trods en del 
protester, blev nedbrudt for at give plads til 
en bankbygning og en ny postekspedition.

Efter banens lukning bevarede Vesløs 
sin status som trafikknudepunkt for de 
nyetablerede buslinier mellem Thisted-

Vesløs Station.
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Fjerritslev-Aalborg. Niels Sodborg omtalte 
i sin artikel fra 1942, at mange mennesker 
flyttede til stationsbyen for at tilbringe 
alderdommen der. Denne tendens er fortsat 
helt frem til i dag. Udvidelser af alder
domshjemmet og etableringen af en række 
ældreboliger med tilknytning til hjemmet 
har kun været med til at forstærke ten
densen. Derfor er befolkningstallet i den 
tidligere stationsby heller ikke faldet, men 
derimod steget fra 291 i 1955 til 373 i 
1979.1 dag indskrænker byens forretnings
liv sig til to større dagligvarebutikker samt 
en mindre butik, der har haft samme inde
haver siden 1928. Desuden er der et par 
pengeinstitutter og et par håndværkere. 
Specialforretningerne er forlængst for
svundet.

Alt i alt må vi konstatere, at etablerin
gen af Thisted-Fjerritslevbanen havde en 
vis betydning for væksten i Vesløs sogn, 
men af endnu større betydning var dog 
udstykningen af »Vesløsgaard«, der var en 
direkte følge af husmandslovene, vedtaget 
1906, hvor der blev indført statsstøtte til 
udstykningsforeninger, når de opkøbte 
større ejendomme. Det kan selvfølgelig 
ikke udelukkes, at banen har haft betyd
ning for købet og udstykningens omfang. 
Vesløs har efter banens lukning bevaret sin 
status som hovedbyen i Øsløs-Vesløs- 
Arup, mest i kraft af sin betydning som 
trafikknudepunkt og fortsat gode handels
muligheder.

Afslutning
I litteraturen er det blevet anført, at »på 
trods af betegnelsen »stationsby« er der 
meget, der tyder på, at jernbaneforbindel
sen i sig selv ikke altid har været den 
dominerende faktor ved disse byers begyn
dende fremvækst. Det kommer tydeligt 
frem, hvis man undersøger forholdet mel
lem bydannelse og jernbaneanlæg i nogle 
konkrete tilfælde«. Videre i samme kilde 
hedder det:

» ... benævnelsen »stationsby« på en 
række mindre bysamfund her i landet 
(kan) let bibringe en den opfattelse, at 
jernbaneforbindelsen var hovedgrundlag 
for disse byers eksistens. Selv ud fra en 
statistisk opfattelse af, at en by er et tætte
re bebygget område med et vist antal indi
vider, kan man næppe anse jernbanen for 
et så vigtigt aktiv. Eksemplerne viser...at 
bysamfund fra starten kunne vokse frem 
som lokale handelscentre uden at have den 
jernbaneforbindelse, som de ofte siden ved 
egen indsats skaffede sig«. Citaterne pas
ser fint til beskrivelsen af Klim’s udvikling 
i vækstperioden i anden halvdel af 1800- 
tallet og frem til banens etablering. Vesløs 
stationsby opstod efter etableringen af 
banen, som fik en vis betydning for byen 
og sognet, men af større betydning var 
udstykningen af »Vesløsgaard« i 1910-12.
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MIE K. JENSEN

Altmuligmanden Jens Kr. Andersen

Da Mie K. Jensen i begyndelsen a f 1995 var i erhvervspraktik på Thisted Museum, 
fik  hun som opgave at opspore oplysninger om J. K. Andersen, der på museet mest 
var kendt som forfatter til en håndfuld romaner udgivet på eget forlag. Især ved at 
spørge sig for i sin hjemby, Nr. Vorupør, fandt hun oplysningerne til denne artikel.

J. K. Andersen blev aldrig kaldt andet end 
Jens Spilmand. Tilnavnet fik han, fordi 
han tog ud til baller og spillede på sin vio
lin. Mange i hans familie var i øvrigt musi
kalske. også faderen, der et sted betegnes 
som musiker, husmand og fisker. Jens blev 
født i Vorupør den 12. oktober 1873 og 
døde sammesteds den 14. december 1952. 
Han var gift med Jensine Andersen, og de 
havde fem børn sammen, tre sønner og to 
døtre.

Jens var bådebygger, udlært i Sdr. Voru
pør hos Chr. Thomsen, som er forfader til 
tidens kystbåde. Jens Spilmand etablerede 
sig senere med eget bådebyggeri over for 
kirken i Nr. Vorupør. På grundlag af Chr. 
Thomsens grundtype udviklede han i 1919 
den store kystbådetype, hvis hovedlinier 
stadig benyttes. Jens Spilmand byggede 
bl.a. to både til Stenbjerg, som var opkaldt 
efter sønnerne Charles og Eron. Han var 
selvstændig bådebygger fra århundrede
skiftet og frem til 1935.

Udover at være bådebygger var J. K. 
Andersen også smed, opfinder og forfatter. 
Af temperament var han ilter og meget ori
ginal, forstået i positiv forstand. Han teg
nede forskellige ting, derefter byggede han 
dem og afprøvede deres funktionsdygtig
hed. Der kan bl.a. nævnes en stopmaskine, 
klinker, klippemaskine (til hjælp under 
skovbrand) og en muslingemaskine. som

desværre ikke virkede efter hensigten. Han 
forenklede også det system, hvormed man 
trak bådene ud i havet, hvilket tidligere var 
en meget besværlig proces. Nogle af 
opfindelserne fungerede, andre gjorde 
ikke. Men uanset hvad, så skulle ideerne 
afprøves.

Bygge og tømre kunne Jens Spilmand 
også. Han byggede selv en café på Vester- 
havsgade. Huset er der stadigvæk over for 
den nuværende bager Andersen.

J. K. Andersen var en lille mand, ca. 
160 cm høj. Han havde en vis sans for 
humor. Således havde han en søndag, da 
han og Jensine skulle i kirke, taget hendes 
sko på, så hun ikke kunne finde dem. Ved 
en anden lejlighed ville Jensine ikke repa
rere hans bukser, så derfor klippede han 
selv et par og syede dem.

På et tidspunkt tegnede J.K.A. aktier for 
bilkompagniet, der var et selskab, som 
kørte fisk op fra bådene på stranden, hvis 
de enten havde aktier i selskabet eller be
talte direkte for transporten.

Det var først, da J. K. Andersen havde 
lagt op som bådebygger, at han begyndte 
at skrive bøger. Han udgav bøgerne på 
eget forlag, og med undtagelse af den 
første, der blev trykt i Lemvig, blev bø
gerne trykt på Thisted Amts Tidendes bog
trykkeri i Thisted. Han cyklede selv rundt 
fra dør til dør og solgte bøgerne, en impo
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nerende bedrift, når man tænker på, at hver 
af bøgerne er udkommet i enten 2000 eller 
4000 eksemplarer.

I 1940’erne blev det til i alt fem roma
ner. De har hver især et omfang på 
omkring 100 sider. Det drejer sig om »Der 
gaar Braad over Revlerne« (1941), »Ris
bypigen« (1943), »Peter Fisker« (1944 - 2. 
opl. 1945), »En Hemmelighed« (1945) og 
»Strandvagten« (1947 - 2. opl. 1949).

For mig var det lidt overraskende, at 
sproget i bøgerne virker ret så moderne. 
Sætningerne er ikke så lange, og J. K.

Andersen skifter uden besvær mellem 
direkte og indirekte tale. Man kan sige, at 
også dette håndværk kunne han.

Der foregår meget i J. K. Andersens 
bøger, hvor vi kan læse om rejser, udske
jelser og fromhed, kærlighed og drukneu
lykker. Bortset fra et enkelt, vigtigt punkt, 
kunne J. K. Andersen måske kaldes fisker
nes Morten Korch. Men dette enkelte 
punkt er til gengæld det, som alt drejer sig 
om i bøgerne. Det er den religiøse omven
delse. J. K. Andersen skrev bøger for at 
frelse folks sjæle fra evig fortabelse.

Familien Jens Kr. Andersen. 1919.
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KNUD NIELSEN

Dæn bruun skjælt

Selv om det skrevne ord har overtaget førstepladsen som kilde til vores viden om 
fortiden, så lever den mundtlige overlevering videre som i denne familiekrønike, 
der har haft et skilt at afstikke kursen efter.

Ved loftstrappen i min bedstefars bryggers 
i Skjoldborg hang der et brunmalet skilt. 
Med slyngede, lidt udviskede, gule bogsta
ver stod der på den ene side »S. Nielsen til 
Kjøbenhavn«, og på den anden side »S. 
Nielsen til Aalborg, Thisted og Skive«.

S. Nielsen stod for Søren Nielsen, min 
tipoldefar, som var født i 1809 i Kvols ved 
Hjarbæk Fjord. Det var et vigtigt udskib
ningssted for jydepotter til Limfjordens 
krejlere, så det var ikke så underligt, at han 
allerede som 14-årig blev medhjælper hos 
en fjordkrejler. Oplysninger om ham er ret 
mangelfulde, men det fortælles, at han i 
sine yngre år sejlede som skipper på et lidt 
større skib, en galease ved navn »Havhe
sten«. Den var ejet af en købmand og 
korngrosserer i Strandgade i Thisted. 1 
familien fortælles igen og igen om ham, 
der fra vores landfaste side blev opfattet 
som den rene vovehals.

I eftersommeren 1827 lå »Havhesten« 
ved kajen eller bryggen, som det vel hed 
dengang i Thisted, og lastede korn til Eng
land. På hjemturen skulle den medbringe 
en ladning kul.

To år i forvejen havde en stormflod 
gennembrudt Agger Tange, så nu stod 
Limfjorden i direkte forbindelse med 
havet. Under lastningen af kornet kom den 
unge skipper (altså Søren Nielsen) på den 
idé. at han i stedet for den lange og trælse 
tur østerud af fjorden ville sejle gennem

den nybrudte rende ved Agger. Folk i køb
staden rystede på hovedet over sådan 
noget galmandsværk, men skibets ejer 
sagde god for ideen, og derved blev det.

En smuk dag med nordøstenvind sej
lede »Havhesten« ud i Bredningen. Og alt 
gik godt. Atten dage senere lagde skibet 
igen til kaj i Thisted.

Søren Nielsen fortsatte i mange år som 
skipper på »Havhesten«. Men efter at han 
var blevet gift med Ane Nielsdatter i 1837, 
følte han jo nok, at tiden var kommet til at 
blive selvejer og være tættere ved hjemmet 
og familien. Han købte en jagt og blev én 
af den tids fragtmænd, og da kom det 
brune skilt ind i billedet. En jagt var et 
enmastet fragtskib, altså mindre end en 
galease, der med sine to master og større 
besætning også var bygget til langture. 
Jagten var velegnet til sejlads på Limfjor
den, bl.a. over de vanskelige Løgstør 
Grunde.

Der var altså kommet en ny fragtmand 
til Thisted. Når jagten lå ved kaj, vendte 
skiltet sådan, at der stod »S. Nielsen til 
Kjøbenhavn«. Så kunne folk komme med 
deres stykgods. Det blev så efterfølgende 
leveret på kajen i Nyhavn i København.

Man kunne vel tænke sig en ung pige, 
eventuelt fra Stagstrup, der har fået plads i 
København. Hun skal selv rejse med dag
vognen så langt, at den nymodens jernbane 
kan overtage den videre befordring. Deri-
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mod skal hendes skab og kommode med S. 
Nielsen. Og så snart det rygtes på egnen, al 
jagten ligger i Thisted havn, bliver møb
lerne læsset på den stive arbejdsvogn og 
kørt til købstaden. Formedelst et par rigs
daler overtager S. Nielsen fragten og afle
verer dem på kajen i København, og når 
jagten er losset, bliver skiltet vendt, så der 
står »S. Nielsen til Aalborg, Thisted og 
Skive«.

Og så fremdeles, frem og tilbage, altså 
datidens fragtmand.

Men i 1861 blev Frederik den Syvendes 
kanal ved Løgstør indviet, og så var de 
små fragtskibes tid forbi. De kunne ikke 
hamle op med de større skibe og senere 
dampskibene.

Jagten blev solgt for nogle få hundrede 
rigsdaler, og siden da har det brune skilt

ikke været i brug. Det blev degraderet til et 
minde, og nu er det ved årenes hjælp ble
vet en antikvitet.

I mange år hang skiltet som sagt i min 
bedstefars bryggers. Han hed også S. Niel
sen. Senere kom det til at hænge i min 
brors forgang i Göteborg. Han hedder også 
Søren Nielsen, og der hang det i mange år. 
Og nu hænger det brune skilt på Christi
anshavn i hovedstaden hos mit barnebarn, 
der også bærer navnet Søren Nielsen.

Så altså, på trods af, at det blev pillet af 
dets plads på jagten, har det dog fået lov at 
krydse Kattegat flere gange.

Den gamle Søren Nielsen levede sine 
sidste år i Vilsund, hvor han ernærede sig 
som fisker. Han druknede på fjorden i 
1878 og blev begravet på Skjoldborg kir
kegård.
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KNUD GREGERSEN

Fra bondegård til gæstgivergård
Før anlæggelsen afThy-banen i 1882 bestod Sjørring a f nogle få  gårde, kirken og 
voldstedet. En a f gårdene var Brogård, som skulle få  en spændende fremtid -  idet 
den blev til gæstgivergård og senere Højskole. I denne artikel redegøres for gård
ens historie fra 1873-1919.

I 1873 Hyttede Niels Chr. Pedersen Vigh 
til Sjørring sogn, hvor han købte Brogaard. 
Med i købet fulgte de gamle historiske 
Sjørring Volde, fra omkring 1100-tallet. 
Brogaard lå, hvor den nuværende Højsko
len i Thy ligger.

Få år efter at Niels Vigh havde købt 
Brogaard, opstod tanken om at anlægge en 
jernbane på strækningen Thisted-Odde- 
sund. Med eller mod Niels Vighs vilje 
begyndte staten at ekspropriere jord fra 
hans gård. Til anlæg af skinner, ramper og 
stationsbygning, måtte Niels Vigh afstå 4 
skæppe og 1 album hartkorn. Knap en 1/3 
af den jord der blev eksproprieret fra 
Sjørring sogn. kom fra Brogaard.

For at imødegå udviklingen, og for at få 
det bedste ud af den nye situation ansøgte 
Niels Vigh i 1880 Thisted Amtsråd om til
ladelse til at holde beværtning i et lokale 
ved Sjørring jernbanestation. Sjørring sog
neråd anbefalede, hvis han ville sørge for 
tilstrækkelig staldrum. Politimesteren i 
Thisted mente, at der i selve stationsbyg
ningen ville blive beværtningslokale, så 
han frarådede det ansøgte, og dermed 
kunne amtsrådet ikke anbefale.

Dette afslag kunne Niels Vigh ikke 
være tilfreds med, så han ansøgte kongen 
om bevilling; Sjørring-Thorsted og Hund- 
borg-Jannerup sogneråd anbefalede, og 
herredsfogeden havde heller ikke noget at 
indvende: »Forsaavidt det overhovedet

findes nødvendig, at der 7̂  Mil fra Kjøb- 
staden oprettes Kro«. Ansøgningen til 
kongen hjalp, for den 9. februar 1882 
kunne amtsrådet meddele Niels Vigh føl
gende resolution fra Indenrigsministeriet: 
At han kunne vente bevilling til at drive 
gæstgiveri (krohold), når han opførte de 
fornødne krobygninger med rejsestald. 
Samme år fastsatte amtsrådet brændevins
afgiften for Sjørring Kro til 40 kroner.

Gæstgiver
Johannes Conrad Nyboe

1 en alder af 62 år havde Niels Vigh vel 
ikke de store planer om at drive det vidt 
som gæstgiver: for dagen efter at han 
havde fået sin bevilling, udfærdigede han 
en købekontrakt med Johannes Nyboe. om 
at han købte Brogaard -  til overtagelse den 
1. april 1882. Prisen for Brogaard var på 
10.000 kroner, og for rejsestalden 5.000 
kroner; som i overensstemmelse med 
approberet tegning skulle være opført 
inden den 1. september samme år. Bro
gaard lå på parcellen 6a, beliggende vest 
for Thisted-Vorupør landevej.

1 september 1882 brandforsikrede 
Johannes Nyboe Gæstgivergaarden i for
sikringsselskabet »Thisted Amt«:
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a) stuehus og gæstgiveri..... 12.000 kroner
b) rejsestald............................ 4.000 kroner
c) et gi. materialhus.............. 1.200 kroner
d) g ? ...................................  200 kroner
e) lade....................................  1.000 kroner
f) en keglebane.....................  1.000 kroner

Johannes Nyboe var en travlt optaget 
mand med mange gøremål. Foruden at 
være gæstgiver på Koldby Kro var han 
også kreaturhandler, og han havde konces
sion på diligencekørsel fra Oddesund til 
Thisted. 1 den tid han ejede Gæstgivergaar- 
den i Sjørring, var den bortforpagtet flere 
gange; bl.a til hans svigersøn, Mads Jensen 
Tølbøll, som han senere solgte til. I 1885 
annoncerede brødrene Jensen sig i Thisted 
Amtsavis som gæstgivere.

Folketælling 1890, Gæstgivergaarden: 
Mads Jensen Tølbøll, 28 Aar, gæ st

giver, bor paa stedet
Mariane Nyboe (Tølbøll), 24 Aar, 

husmoder, hans kone
Jens Tølbøll, I Aar, deres barn 
Jacob Larsen, 31 Aar, staldkarl 
Jens Kristensen, 20 Aar, gartner 
Kristine Andersen Bang, 25 Aar, 

stuepige
Dorthe Aagaard, 20 Aar, kokkepige 
Mette Marie Toft, 15 Aar, barnepige 
Peter Hansen, 26 Aar, fra Frørup 

og logerende

I middelalderen var det opfattelsen, at 
enhver rejsende, der søgte husly og 
ophold, mod betaling skulle modtages af 
den lokale befolkning. Som betegnelse 
herfor anvendtes ordet gæsteri. En forord
ning af 1695 afskaffede private gæsterier; 
samme forordning gav de offentlige gæst

giverne ret til bl.a. ølbrygning, brænde
vinsbrænding og bagning af rugbrød; samt 
salg af øl. vin og brændevin. Med Grund
loven af 1849 blev der i princippet givet fri 
næring, men handel måtte ikke drives in
denfor et område der lå i en afstand af fra 
7? til 17? mil uden om købstederne, de så
kaldte læbælter, som først ophævedes i 
1920. Næringsloven af 1857 indskrænkede 
gæstgivernes privilegier, og på landet 
skulle de nu søge kgl. bevilling, eller søge 
politimesteren om næringsbevis. Med 
beværterloven af 1912 bortfaldt gæstgiver
nes privilegier fuldstændigt; alle skulle nu 
søge bevilling gennem det lokale sogneråd 
først, og det søgte skulle derefter godken
des af amtsrådet.

De historiske volde
Endnu i midten af 1800-tallet var Sjørring 
Volde nogenlunde velbevarede, når undta
ges den del i vest og syd, der var under 
opdyrkning. I 1859 skrev og klagede 
købmand Griishauge i Thisted til direk
tøren for Oldnordisk og Etnografisk Mu
seum C. J. Thomsen, over: »at Voldene 
blive pløiede og besaaede, saa de hvert 
Aar svinde meer og meer bort«. Han fore
slog Thomsen, at voldene blev købt eller 
blev eksprorieret af staten. Griishauges 
brev gik i uddrag videre til inspektøren for 
De Antikvariske Mindesmærkes Bevaring 
J. J. A. Worsaae, der ikke anså en fredning 
for mulig.

1 1880 skrev sognepræsten i Sjørring, 
pastor Madelung, til Worsaae om påny at 
tage fredningsspørgsmålet op. Madelung 
mente, at det vedtagne anlæg af jernbanen 
kunne true en del af voldstedet, og at den 
første den bedste entreprenør for jordarbej
der, hvis han bød en pris derfor, kunne få
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Sjørritifi sø.

lov at bortgrave en del af øst-volden. På 
museets opfordring skulle Madelung for
handle med Niels Vigh om en fredning, 
men han havde planer om at indhegne og 
beplante voldene og derefter for betaling 
indbyde selskaber og foreninger: »som 
gjøre Landtuure«. De foregående år havde 
allerede været mål for sådanne udflugter.

Først med en deklaration fra den ny ejer 
af voldene, Johannes Nyboe, blev de fre
det; deklarationen blev tinglæst den 8. sep
tember 1885. Få dage senere skrev Ber- 
lingske Tidende, med stor patos, om 
Johannes Nyboe: »...Gjæstgiver Joh. Conr. 
Nyboe, der fra Barndommen a f have havt 
den minderige Plet kjær, han har i disse 
Dage vist den Patriotisme som Gave at 
overdrage Sjørring Volde til Staten...faa 
have uden Vederlag bragt saa stort og 
smukt Offer i denne retning, som nu Ejeren 
af Sjørring Volde«.

Johannes Nyboe havde i deklarationen 
bestemt følgende: »...Voldene stilles under 
Tilsyn af: Direktionen for de Antikvariske 
Mindesmærkes Bevaring, som skal vaage

over denne min Deklaration overholdes. 
Under Fredlysningen henhører: selve 
Slotsbanken, selve Voldkransen som omgi
ver denne, samt Graven mellem Banken og 
Volden. Hele dette Terrain fra Voldens 
udvendige Fod at regne, skal for bestandig 
hen begge fredet og urørt... dog Forbehol
der jeg mig Ret til græsning paa det hele 
Terrain, og der skal paa Slotsbanken 
kunde bygges en Træ-Pavillon, om jeg 
eller en senere Ejer maatte ønske det, samt 
en dertil førende Trappe...«. Den omtalte 
Pavillon blev aldrig bygget, derimod blev 
der rejst, en folkets talerstol, hvor alle 
kunne komme til orde; det være sig af reli
giøs eller politisk karakter.

Den 1. april 1970 købte Kulturministe
riet voldene for 40.000 kroner, for arealet 
der er på 2 'A hektar. I dag henhører de 
under Skov- og Naturstyrelsen.

Ejere af Gæstgivergaarden 1873-1919:
Niels Chr. Pedersen Vigh 1873-1882
Johannes Conrad Nyboe 1882-1893
Mads Jensen Tølbøll 1893-1897
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Enkefrue Kirstine Caroline Bille 
1897-1901

Thomas Larsen 1901-1904 
Niels Jensen 1904-1905 
Poul Poulsen 1905-1919 
A/S Sjørring Vold 1919-

Poul Poulsen var meget veluddannet 
indenfor hotelfaget, da han i 1905 købte 
Sjørring Gæstgivergaard.

I 1905 underskrev han en forpagnings- 
kontrakt med Chr. Olsen: Han forpagtede 
stald, lade, vognport og kørestald: samt 
sæde og avlsredskaber. Til beboelse fik 
han et værelse under »salen«. Som for
pagtningsafgift skulle Chr. Olsen betale 
500 kroner årlig, og i naturalydelse hvert 
år erlægge 10 tdr. kartofler og 2 tdr. kålra
bier. Ejeren skulle give forpagteren fuld 
kost for et årligt beløb af 250 kroner, og 
forpagterens medhjælper fuld kost for 200 
kroner årligt. Øvrige betingelser:
-  hjælpe ejeren med driften af det til kroen 

hørende gasværk, eller stille en voksen 
mand til ejerens rådighed.

-  forpagteren har eneret til vognkørsel fra 
kroen, så længe han holder vogn og hest 
til dette brug.

-  indtægten af den ved kroen værende 
vægt tilfalder ejeren, men forpagteren 
forpligter sig til at passe vægten mod at 
få en kontant godtgørelse på 25 % af 
bruttofortjenesten.

-jorden skal afleveres i tilsået stand. Det 
gælder med tilsået vintersæd, og 1 7: tdr. 
land, bevokset med rodfrugter.

-  de ved kroen værende volde og skrånin
ger må vel slåes. men forpagteren må 
ikke sætte kreaturer på græs disse steder 
i tiden 1. maj til 1. september.

-  høns og ænder skal ejeren holde i hegnet 
indelukke på gasværkspladsen. Den 
første vinter må han dog slippe hønsene

Poul Poulsen, vært og ejer Hotel Royal.

ud i det til kroen hørende hønsehus.
-  køkkenhaven og gasværkspladsen behol

der ejeren til sin rådighed.
Ovenstående forpagtningskontrakt fortæl
ler ganske meget om forholdene på stedet. 
For det første er Gæstgivergaarden næsten 
selvforsynende med alt til driften hørende. 
Køkkenhaven leverede diverse grøntsager, 
og velsagtens også bær og frugter? Fra den 
smukke park kunne der hentes blomster og 
grønt, til pynt og dekoration i restauranten 
og på værelserne. Forpagteren sørgede for 
kartofler, og han har givetvis også leveret 
mælk og kød fra husdyrholdet. Æg var der 
masser af i hønsehuset, og der var høns, 
kyllinger og ænder til slagtning. Brødet 
blev bagt i det store køkken. Det eneste, 
der skulle købes udefra var: kolonialvarer, 
samt øl, vin og spiritus. Gasværket produ



cerede den fornødne energi til opvarm
ning, belysning og varmt vand. Dog skulle 
der købes kul til gasværket.

For det andet var der Gæstgivergaar- 
dens udenomsværk: landbrugsdrift, rej
sestald med vognport, og opstaldning for 
kreaturer: som gav beskæftigelse til to 
mand. Den omtalte vægt blev brugt, når 
oplandets bønder kom til marked i 
Sjørring. Når kreaturerne var blevet vejet, 
blev de opstaldet hos forpagteren for sene
re at blive sendt videre med jernbanen.

Poul Poulsen fortalte mange år senere 
til Thisted Amtsavis: »Jeg kan godt uden 
at prale sige, at jeg fik Sjørring Vold dre
vet op til en stor Forretning. Der var Kon
cert et Par Gange om Ugen, og navnlig 
Tirsdag Aften kom der mange Giester. Det 
var et yndet Udflugtssted for Borgerska
bet, og der blev boldt en masse Middage 
og Selskaber. Jegjik bygget og modernise
ret, saa Sjørring Vold efter Tidens Forhold

blev helt moderne, og jeg havde store Pla
ner om en Sal a f Jern og Glas, der kunne 
rumme 4-500 Hundrede Mennesker, men 
Jik solgt forinden...Jeg befandt mig godt i 
Sjørring og kom godt ud a f det med 
Egnens Befolkning«.

For klarhedens skyld skal det præcise
res, at uanset hvilken benævnelse der bru
ges: Gæstgivergaarden: Sjørring Vold: 
Sjørring Kro osv., er det et og samme sted. 
Fra 1912 til 1919 var navnet: Sjørring Kro.

Missionsmøde
Utallige er de skoleklasser og selskaber, 
som har besøgt voldene, og utallige er de 
foreninger som har afholdt deres møder 
der. Skytte- og især gymnastikfesterne var 
i mange år sande folkefester. Her skal der 
blot gives nogle få eksempler.

Thisted Amtsavis. 1908: »Til Missions-

Sjørring Kro.
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Møde pii Sjørring Volde.

mødet igaar var samlet den største For
samling, der i mange Aar har været paa 
Sjørring Volde; vel omtrent 6000 Menne
sker var stævnet sammen. Efter Salmen 
»Kristne, som har Frelse fundet« talte 
Missionær Møller fra Indien udfra Profe
ten Jeremias, og fremdrog flere Træk fra 
Indien. »Uden nogen bliver født paany, 
kan han ikke se Guds Rige«, (da) kom en 
Hindue og sagde; dette Ord havde slaaet 
Rod i hans Hjerte og arbejdet der, indtil 
Spørgsmaalet kom frem en Dag i Kirken. 
»Hvad er det at blive født paany?« Jesu 
svar er; »Uden nogen bliver født a f Vand 
og Aand, kan han ikke indgaa i Guds 
Rige«. Bedrøvet gik Hinduen bort, men 
Guds Ord vender ikke tomt tilbage.

Pastor Iversen fra Humlum;...Maatte 
Herrens Hellige i Thy blive dygtige til at 
forkynde sig selv som Herrens Tjenere, 
saaledes at Verden maa komme til at 
respektere de Hellige!...da maa vi først 
blive dygtige til at tage imod Jesus. Lad os

styrkes idag til at være hans Vidner, saa 
varme, at der kunde blive Brand i Thy i 
Mennesker, saa vi blev hans Herlighed til 
Lov og hans Navn Æret ved Menneskers 
Omvendelse.

Missionær Anneberg fra Bøvling: Jeg 
kunde føle Trang til at ønske denne store 
Forsamling, som jeg ønsker mig selv -  at 
komme godt hjem. Kan vi gaa hjem paa 
den maade i Dag, at vi harfaaet at vide, at 
vi er Guds Børn, da kom vi godt hjem. 
Pastor Nielsen, Hundborg, sluttede med en 
Bøn. Efter afsyngelsen a f »Amen siger nu 
tilsammen« endte det 26de Møde paa 
Sjørring Voldefor Indremission«.

Skytte- og gymnastikfest
Thisted Amtsavis, 1908: »Med det straa- 
lende Vejr igaar havde Sjørring alle Betin
gelser for at trække Folk til sig; om Efter
middagen stævnede da ogsaa en saadan
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/udbydelse til Skytte- oi> Gymnastikfest.

Gymnastikfest på voldene !W4.



Mængde Mennesker derud, at Skytte- og 
Gymnastikfesterne næppe tidligere har 
havt saa stort Publikum...Dagen sluttede 
med Dands, og i det prægtige Sommervejr 
udfoldede der sig et livligt Folkeliv i 
Haven og paa det gamle Voldsted«.

Grundlovsfest
Thisted Amts Tidende, 1918: »Til Festen i 
Sjørring havde ikke alene Togene og Køre
tøjerne samt er Par Thisted-Biler bragt en 
Masse Folk, men ogsaa Cyklerne var taget 
stærkt i Brug. Ialt var der vel samlet hen
ved 4000 Mennesker. Mange kom langvejs 
fra og saa baade svedige og støvede ud. 
Adskillige fik Tid til, før Talerne begyndte, 
at nyde en Forfriskning i den dejlige Kro
have, hvor Dir. Rymings Orkester spillede. 
Formanden for Thistedkredsens Venstre-

forening Gdr. Søren Overgaard, Knuds- 
gaard, aabnede efter en Sang Festen, og 
bød de to Talere Frk. Paludan-Myller og 
Landstingsmand Hauch Velkommen.

Hauch:... Vi kan samles i Taknemlighed, 
fordi vi er udenfor det, der sker i Eu
ropa... Di rekte er vi forskaanet for Krigen, 
men ikke indirekte. Jeg tænker ikke paa de 
smaating vi savner, Kaffe, The osv., jeg 
tænker heller ikke paa det, at vi er afskaa- 
ret fra at drive Landbrug og Industri i 
samme Omfang som tidligere, men jeg 
tænker paa det administrative Formynder
skab, som vi er ført eller tvunget ind i 
under Krigen.

Den lige og almindelige Valgret er ble
ven sat paa den Plads igen, hvor 5. juni 
Grundloven 1849 havde sat den. Dertil 
kommer saa, at den nye Grundlov giver 
mere Frihed, idet Valgretsalderen efter- 
haanden gaar ned til 25 Aar, og endelig

Fru Ingeborg Tolderlund. Formand fo r den første 
musikforening i Thisted og meget aktiv i Dansk Kvin
desamfund og andre foreninger. Død 1935.

Julius Tolderlund, læge i Thisted. Gennem mange år 
distriktslæge og sygehuslæge.
Død 1933.
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det betydningsfulde. at Kvinderne har faa - 
et Valgret. Nu har Kvinderne for første 
Gang benyttet deres Valgret, og de har stor 
Ære deraf, idet de stemte i langt større Tal, 
end jeg og flere havde ventet«.

Grundloven af 1915 havde givet kvin
der og tyende valgret, men for at undgå 
valgkamp under krigen trådte loven først i 
kraft ved valget i april 1918. Valget kunne 
da ikke udskydes længere, jfr. Grundlo
vens bestemmelser, selv om første ver
denskrig endnu ikke var afsluttet.

Danske kvinder var i 1915 i København 
gået i procession til kongen for at takke 
ham for loven. På kvindernes initiativ blev 
der plantet en minde-eg i alle landets 
amter. I Thisted Amt blev minde-egen 
plantet på Sjørring Volde af Dansk Kvin
desamfunds Formand i Thisted, Ingeborg 
Tolderlund. Træet står i en lille fordybning 
på øst-volden, lige op mod Thisted-Voru- 
pør landevej.

National indignation
11918 annoncerede Poul Poulsen i norske 
»Morgenbladet« kroen og voldene til salg. 
Annoncen faldt Dagbladet »København« 
slemt for brystet: »En fræk Annonce, som 
bør kendes i videre Kredse og navnlig a f 
den danske Befolkning. Hr. Poulsen har 
med dette Aktstykke gjort sig fortjent til 
almindelig Opmærksomhed i Danmark ved 
at avertere i Udlandet efter Købere til et a f 
vort Lands største og mest velbevarede 
Mindesmærker...Han generer sig ikke for  
at avertere med Knud den Hellige, Adels
slægten Glob og Forfatteren H. F. Evalds 
Navne for sin Gullasch-Forretning. Og 
samtidig lokker han Udlændinger med 
Lagre a f Vin og Spirituosa, a f Kolonial og 
Konserves!! Vi har sjældent set frækkere

Annonce, aldrig set saa raat og et saa 
nationalt nedværdigende Forsøg paa at 
udlevere et Stykke gammelt Danmark til 
Fremmede.

»Lystejendommen« bestaar a f Sjørring 
Kro, hvor Hr. Poulsen er Kromand. Den 
»moderne indrettede Beboelse« er en 35 
Aar gammel almindelig Krobygning i tem
melig slet vedligeholdt Stand. »Garagen« 
er en gammel duftende Rejsestald. »Her
skabskøkkenet« er følgelig et almindeligt 
Krokøkken efter vestjyske Forhold. Den 
»bevilgede Bane til Kysten« er ikke bevil
get«.

»København« bekymrede sig i særlig 
grad om den fare, der lå i, at hvis voldene 
blev solgt til en udlænding, kunne denne 
spærre disse for offentligheden, og gøre 
dem til sin private forlystelsespark. Og 
mente bladet, folketingsmand Munk Poul
sen fra Vorupør, kunne i sin egenskab af 
kredsens repræsentant være den naturlige 
værge for, at voldene forblev i dansk 
besiddelse.

Efterfølgende afviste de lokale Thisted- 
aviser »Københavns« kritik: Der skydes 
langt over målet! Tværtimod er få danske 
landsbykroer, så pæne og velholdte som 
Sjørring Kro, og parken er meget velholdt.

De hiaioritke beremte S jar
ring Volde fra Knud dep Bel« 
lige« Tjd, de »amma boede p»< 
Kongsgaarden, og fre Middolil- 
doren i Adelssliegtca ülobvrne» 
Eje. om hvilket Professor B . F. 
Evald har akrevet, et historisk 
V urk paa ?07.Sidur:„Jeua Qiofe 
den Uunrde*.

• Voldooe er dot smukkeste og 
meat vulbevarede Ficatniqgauulrg 
fra MidJelaldoren, o r. omgivet 
mod et Parkanlæg aora «ara mon 
med Voldene udgør et Areal paa 
33,200 □•M eter ifølge Kort. -

Parken er ainuk og velholdt 
med brede Alleer og Qaogc, klo
derne indrettet Dotjoelao aed 10 
aturre øg miudre Vutrelier og 
Verandaer; elektrisk Lya og Oas, 
Hort kabales kon, Folkekukken, 
Uilgarsge. Staldplads elo., kan 
kebea med eller uduti klonieripg. 
O a  eoakee kan et »terre Parti 
Vioe og Spirituoaa aamt »t do. 
Kolonial- og Konaervaalegeçmed
følge. : Ejejpdommcu, au in , kaa1 
overtagea til 1. Juli dotlu 4 ur« 
er beliggende 7 Km.* fra'ftiiated, 
10 K p , fra Veawrbavet, JO M i
nutter» Kernel ' mtd Jçrnbanon 
fra Tbiated. en ny Bauo er be
vilget til Kysten.

P. Poulsen,
Sjørring, Thy, Danmafk,

Poul Poulsens annonce.
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Men aviserne var enige om, at Poul Poul
sen havde begået en fejl ved den måde, 
han havde averteret til salg på. Han skulle 
i stedet for have forsøgt at sælge til en 
lokal køber.

Poul Poulsen tog til genmæle i Thisted 
Amtsavis: »Til Dato har jeg ikke foretaget 
mig noget, hvor jeg ikke har kunnet være 
mit Navn bekendt, og jeg mener ogsaa at 
have Lov til at annoncere og sælge min

Ejendom til hvem som helst...Der er ingen 
Fare for, selv om jeg sælger til en Nord
mand, at han skulle smugle Voldstedet ud 
af Landet...«København« betegnede det 
som en Gullasch-Forretning; ja, i Hoved
staden er Luften vel saa forpestet a f Gul
lasch, at de ser Gullasch allevegne, men 
paa Vestkysten er Luften ren«.

I 1919 solgte Poul Poulsen Sjørring Kro 
til A/S Sjørring Vold.

Sjørring Kro, ea. 1910.
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JENS VERNER PRÆSTGAARD

Mordene på to aftægtskvinder i Harring

En rettelse i kirkebogen for Harring sogn bragte afdøde Peter Kvejborg, Årup, på 
sporet a f følgende grunune beretning. Artiklens forfatter har bearbejdet og afslut
tet dette arbejde.

Alderdomsforsorg var før 1891 kun i ringe 
grad samfundets opgave. Den var overladt 
til familien og de ældre selv. Ejere af fast 
ejendom kunne lade en aftægtskontrakt 
indgå som en del af betalingen ved afståel
sen af ejendommen. Kontrakten kunne 
være meget detaljeret, så den sikrede 
aftægtsfolkene en livsvarig forsørgelse be
stående af ydelser og bolig på eller ved 
ejendommen. Pleje under sygdom og alt 
vedrørende begravelse var ofte beskrevet i 
alle enkeltheder. Byrden påhvilede ejen
dommen og måtte respekteres af nye ejere. 
Det var en betydelig byrde især for mindre 
ejendomme. Det kan derfor ikke undre, at 
ejere, så hen til den dag. da den sidste af 
aftægtsfolkene døde.

Fristelsen til at hjælpe med til at frem
skynde dette tidspunkt kunne blive så stor, 
at nogle ikke kunne modstå den, som det 
fremgår af følgende beretning fra Harring, 
hvor to fattige aftægtskvinder. Maren 
Rørby i 1850 og Ane Johanne Christensen 
i 1858, blev berøvet livet. De to dødsfald 
blev af myndighederne betegnet som hen
holdsvis selvmord og drukneulykke, og 
opklaringen fandt først sted i 1877 under et 
forhør vedrørende tyveriet af et lommeur.

Et skæbnesvangert tyveri
Den 3. februar 1877 var politiretten sat i

Vestervig, hvor sognefogeden i Hørsted 
forklarede, at der dagen før havde været 
auktion hos Niels Christen Nielsen i Tyr
hove og derefter udlægsforretning hos en 
nabo. Efter at denne var foretaget, gik sog
nefogeden tilbage til Tyrhove. hvor ejeren 
Niels Christen Nielsen meddelte ham, at 
der var blevet stjålet et sølv 2. klasses lom
meur fra ham, og at han mistænkte enten 
Christen Larsen Tækker eller Peder Chris
ten Skrædder. Disse to havde været sidst 
inde i stuen, og han havde anmodet dem 
om at gå. da han ville have døren lukket. 
De to mænd var endnu til stede.

Sognefogeden kaldte først Peder Chri
sten Skrædder ind og talte med ham om 
tyveriet. Han forsikrede, at han ikke havde 
begået det og heller ikke vidste, hvem den 
skyldige var. Derefter blev Christen Larsen 
Tækker kaldt ind. Han benægtede at have 
begået tyveriet, men sagde så, at han blev 
så trængende, at han måtte gå ud og lade 
sit vand. Da han ikke fik lov til det. 
begyndte han at jamre, tog sin træsko op 
og vendte ryggen til dem. Niels Christen 
Nielsen tog træskoen op og fandt uret deri. 
Trods dette ville Christen Larsen Tækker 
ikke vedkende sig tyveriet, men hævdede, 
at et eller andet skarnsmenneske havde 
lagt uret i træskoen. Da sognefogeden anså 
Christen Larsen Tækker for at være ger
ningsmanden, blev han anholdt og afleve
ret i arresten i Vestervig. Det stjålne lom
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meur blev taget i rettens værge og forseg
let.

Om Christen Larsen Tækker kan oply
ses, at han blev født i Heltborg den 8. juni 
1815. Han tjente, til han var 30 år. Han 
havde boet i Skyum, Hørdum, Harring, 
Ballerum og derefter i Gjersbøl. Han for
klarede, at hans skudsmålsbog var bort
kommet. Under forhøret påstod han, at en 
anden havde lagt uret i træskoen. Arre
stationen blev opretholdt. Den 7. februar 
under et forhør med vidneførsel forklarede 
Carl Ludvigsen af Hørsted. at Christen 
Larsen Tækker fumlede meget med sine 
bukser, da han slog bukseklappen ned for 
at lade vandet. Christen Larsen Tækker 
hævdede dog stadig at være uskyldig. 
Hans begrundelse for at være i stuen var. 
at han skulle nedtage et stueur, som han 
havde købt. Uret bar han hen til naboen, 
hvord sognefogeden kom til ham, og her 
foregik undersøgelsen ang. det stjålne ur.

Under forhøret dagen efter tilstod han 
tyveriet, men forsvarede sig med, at det 
var sket i beruselse. Forhørsretten mente 
ikke, det kunne være rigtigt, da måden at 
få uret bortpraktiseret på ikke tydede på 
beruset tilstand. Den 13. februar afgav han 
sin forklaring som sidst. Af hensyn til den 
videre undersøgelse bekendtgjordes, at der 
ville blive foretaget husundersøgelse på 
arrestantens bopæl. Han blev gjort bekendt 
med dekretet og derefter ført væk.

Den 27. februar ændrede Chr. Tækker 
sin tilståelse, idet han påstod, at Peder 
Christen Skrædder var med i tyveriet. Da
gen efter trak han tilståelsen tilbage. Derpå 
forhørtes han om tyveriet af 1 kr. og 33 
øre, som han i efteråret 1875 begik hos 
smed Jens Ninn i Arup. Han erkendte 
tyveriet af pengene, der havde ligget i vin
duet, da han var hos smeden vedrørende 
noget smedearbejde, han ville have udført.

24. marts 1877 fremlå der en straffe
attest fra Thisted, som viste, at arrestanten 
var ustraffet i retskredsen. Arrestanten 
blev foreholdt den fremlagte straffeattest 
og havde intet at bemærke. Han forlangte 
derimod tilført, at han fragik sin tilståelse 
om at have forøvet pengetyveriet hos sme
den Jens Ninn. Han ville have gjort gæl
dende, at han ikke vidste, hvad han sva
rede på den dag, da han tilstod tyveriet. 
Han erkender imidlertid, at han den dag 
var ved sin gode fulde samling, som han i 
øvrigt hele tiden havde været.

Mordet på Maren Rørby
Den 25. marts 1877 blev forhøret genopta
get. Det blev bemærket af herredsfogeden, 
at medens undersøgelsen imod arrestanten 
havde stået på, blev det ham forelagt som 
et almindeligt udbredt rygte, at arrestanten 
skulle have aflivet aftægtskone Maren 
Thomasdatter Rørby, medens hun havde 
aftægt hos ham. Herredsfogeden fandt sig i 
den anledning foranlediget til uden for 
protokollen til en rapport at eksaminere 
arrestanten. Da hans forklaring ikke gan
ske stemte med den oprindelige forklaring 
om Maren Rørbys dødsmåde. søgte han 
ligeledes uden for protokollen yderligere 
oplysninger. Han forelagde i den anledning 
udskrift af et forhør, optaget den 7. marts 
1850 til oplysning om Maren Rørbys død.

Året 1850 den 7. marts blev Hassing 
Refs Herreders politiret sat kl. 10 i Ros
holm præstegård af den ordinære dommer 
og skriver i overværelse af to vidner. 
Anledningen var en anmeldelse fra sogne
fogeden i Harring om, at Maren Thomas
datter, på aftægt hos husmand Christen 
Larsen i Harring, var fundet død på loftet.

Under forhøret forklarede husmand
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Christen Larsen, at da han tirsdag den 5. 
dennes om eftermiddagen vel kl. 4 a 5 
hørte Maren Thomasdatters dattersøn 
skråle i gården, gik han da hen til ham. Idet 
drengen på omtrent 5 år nu fortalte, han 
ikke kunne komme ind til sin bedstemoder, 
ville han nu således følge drengen derind, 
men han fandt først hendes stuedør og si
den bagdøren indvendigt lukkede. Da fru
entimmeret ikke plejede således at lukke 
for sig, gik han ind til sin kone, som for
talte ham, at Maren kort i forvejen var gået 
ud fra hende og ville gå ind i sin aftægtsbo
lig, men ville ikke have drengen med ind.

Da Christen Larsen fandt det underligt, 
at hun således havde tillukket døren ved 
højlys dag, og at han forgæves havde ban
ket på døren og råbt på hende, gik han hen 
til sin nabo, husmand Peder Vangsgaard, 
og fortalte ham det og bad ham følge med, 
for at de i alt fald kunne sprænge døren; 
men da de var i tvivl, om dette kunne gå 
an, blev de enige om at gå til præsten. Han 
rådede dem til at tage en mand til med der
hen, og idet nu Niels Soedborg gik med, 
trykkede de så stærkt på stuedøren, at den 
indvendige krog gav efter. Da de nu ikke 
fandt hende i hendes stue eller i køkkenet, 
gik Vangsgaard op på loftet, hvor han 
fandt hende hængende med et tyndt reb 
om halsen. Hun blev nu straks skåret ned. 
Hun var endnu ikke ganske kold eller stiv, 
men deres forsøg på at bringe hende til 
livet var forgæves. Efter hvad Christen 
Larsens kone havde sagt ham, var Maren 
kommet hjem en timestid eller to i forve
jen, og efter at have været noget inde hos 
sig selv var Maren inde til hende, og hun 
var dengang ikke ganske ædru.

Maren, der var et ugift fruentimmer, 
havde et års tid været på aftægt hos Lar
sens, og de kom, navnlig hun og hans 
kone, godt ud af det sammen; men hun var

et drikfældigt fruentimmer og havde fået 5 
uægte børn, hvoraf de 2 endnu levede, den 
ene af døtrene var gift med husmand Niels 
Mikkelsen i Hørdum. Han mente, at det må 
have været af tungsindighed, hun havde 
aflivet sig. Selv om han vel egentlig ikke 
troede, hun var af noget tungt sind af natur, 
havde han dog ofte hørt hende ytre, at tiden 
var så lang for hende, så hun ikke vidste, 
hvorledes hun skulle overleve det. Han 
antog sin oplæste forklaring og aftrådte.

Derpå fremstod husmand Niels Mikkel
sen i Hørdum, der forklarede, at han var 
gift med en datter af Maren Thomasdatter. 
Efter hvad hans kone havde fortalt ham, 
gik hun fra dem tirsdag eftermiddag, og de 
fik klokken henad 8 om aftenen bud om, at 
hun havde hængt sig. Maren var et drikfæl
digt fruentimmer, som havde 5 børn med 
en mand, der døde for 3 års tid siden. Hun 
havde for det meste et af Niels Mikkelsens 
børn, en dreng på 5 år, hos sig, og han var 
fulgt med hende hjem bemeldte dag. Depo
nenten kunne ikke indse, hvad der måtte 
have bevæget hende til at aflive sig, og han 
havde navnlig aldrig kunnet skønne, at hun 
var af dårligt humør. Han havde ikke grund 
til at tro, at det ikke skulle være gået såle
des til, at hun selv havde aflivet sig. Hun 
var 54 år gammel og var kommet på aftægt 
hos Christen Larsen, som han for et årstid 
siden solgte huset til. Han vidste ikke ret
tere, end at hun levede i god forståelse med 
Christen Larsen og kone.

Derpå fremstod husmændene Niels 
Jensen Soedborg og Peder Vangsgaard af 
Harring, der formanet til sandhed forkla
rede, at de på anmodning af husmand 
Christen Larsen gik hjem med ham, og de 
fandt hende hængende oppe på loftet med 
et reb om halsen. De kunne ikke tænke sig 
anden grund til. at hun aflivede sig, end at 
hun, hvad hun selv havde ytret, ikke læn-
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gere havde det så godt, som da hendes 
samlever levede, og at hun måske havde 
følt, at hun heller ikke var estimeret mel
lem folk. Efter hvad de havde hørt, skulle 
hun selv have ytret, at hun havde det godt 
hos Christen Larsens.

Husmand Christen Larsens hustru 
Maren Andersdatter i Harring forklarede, 
at da Maren Thomasdatter d. 5. dennes 
omtrent kl. 4 kom hjem fra Hørdum, var 
hun noget inde hos hende. Hun var da 
noget beskænket, uden at det forøvrigt 
skønnedes, at hun fejlede noget på 
humøret, men hun ville ikke havde sin dat
tersøn med. da hun igen gik ind til sig selv. 
uagtet drengen skrålede og ville med. 
Drengen havde ingen ro på sig og gik såle
des straks efter, og da han nu atter skråle
de, idet han ikke kunne komme ind til 
bedstemoderen, kom Christen Larsen til.

Da de fandt hendes døre lukkede, og de 
fandt dette mistænkeligt, fik hendes mand 
fat på deres naboer, og de fandt hende da 
hængende på loftet, ved hvilken lejlighed 
deponentinden imidlertid ikke var til stede, 
idet hun blev ved sit barn. Maren havde 
ofte ytret, at hun ikke havde det så godt 
som i forrige tider, og at tiden var hende så 
lang, men egentlig hvad man kalder tung
sindig, kunne deponentinden ikke sige, 
hun var, hvorimod var hun ikke lidet drik
fældig. Hun talte aldrig om, at hun ikke 
var estimeret imellem folk. Da hun gik, 
var der intet i hendes adfærd, som røbede, 
at hun havde den tanke at ville aflive sig.

Derpå fremstod sognefoged Mads Niel
sen i Harring, der forklarede, at kl. 7 a 8 d. 
5. dennes kom der bud til ham, at Maren 
Thomasdatter havde hængt sig. Han tilfø
jede, at hun var et drikfældigt fruentimmer, 
som ingen estimerede på grund af hendes 
tidligere usædelige liv, men han kunne for 
øvrigt ikke vide, hvad der kunne have

bevæget hende til at aflive sig. Han anså 
det for en ordentlig familie, hun var på 
aftægt hos, og han havde slet ingen grund 
til at tro, at denne skulle have nogen del i 
hendes død.

Dommeren bemærkede, at praktiserende 
læge Rafn af Vestervig havde indfundet sig 
for at syne liget, og da hans attest forelå, 
blev sagen afsluttet.

1 kirkebogen fik Maren følgende efter
mæle:

Død den 5. marts 1850, begravet den 
14. marts Maren Thomasdatter, ugift fru
entimmer, født i Skyum, boende i Harring. 
Faderen husmand Thomas Murmester. 54 
år gi. Begravet i stilhed uden jordpåkastel
se eller andre kirkelige ceremonier i følge 
amtets resolution a f 13. marts.

Christen Larsen blev ved forhøret d. 25. 
marts 1877 igen formanet til sandhed, og 
han erkendte og vedgik at have foranledi
get aftægtskonen Maren Rørbys død. Han 
forklarede i den henseende, at han i 1849 
om foråret af Niels Mikkelsen tilbyttede 
sig et hus på Harring Hede, på hvilket hus 
hvilede aftægt til Niels Mikkelsens sviger
moder, i daglig tale kaldet Maren Rørby. 
Hun boede for sig selv i sin aftægtslejlig
hed, der var tilbygget husets østre ende. 
Der var ingen forbindelse mellem arrestan
tens del af huset og Maren Rørbys aftægts
hus videre, end at man fra arrestantens 
bryggers kunne komme ind i gangen til 
Maren Rørbys lejlighed, men videre kunne 
man ikke komme. Loftet var adskilt ved 
skillerum. Gennem et kattehul havde han 
sat slå for døren indvendigt efter mordet.

Den 5. apr. 1877 blev arrestantens hustru, 
der var blevet indsat i varetægtsfængsel 
aftenen før, fremstillet og pålagt at sige 
sandheden. Hun forklarede, at hendes
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forældre var Anders Vestergaard, gård
mand, og hustru Kirsten Mikkelsdatter af 
Skovsted, døbt og konfirmeret i Hillerslev 
kirke. Efter at have tjent nogle år og vævet 
nogle år blev hun omtrent 24 år gammel 
gift med arrestanten. Hun havde ingen 
sinde været straffet.

Under et af de følgende forhør erkendte 
arrestanten i sin kones nærværelse at have 
truet med at ville aflive Maren eller i hvert 
fald. at han ville ønske, han var af med 
hende, da hun var til stor byrde. Og han 
erkendte, at da han og konen gik til Ros
holm præstegård for at afgive forklaring, 
var de enige med hinanden om, hvad de 
skulle sige, og hvad de skulle forklare.

Christen Larsens kone fortalte, at de 
kort før Marens død havde talt om at tage 
hende af dage på grund af den byrde, hun 
var for dem. Hun forsvarede sig med, at de 
tidligere havde boet i et hus med en gam
mel kone på aftægt, og da hun blev syg, 
lagde de hende i hustruens seng for bedre 
at kunne passe hende.

Under et af forhørene forklarede Chri
sten Larsen Tækker, at han fandt det meget 
byrdefuldt at udrede aftægten, og for at 
slippe for den begyndte han at tale med sin 
kone om at tage Maren Rørbye af med 
livet. Hun var imod det og rådede ham til 
hellere at sælge huset end at foretage sig 
noget med aftægtskonen, men gik så mod
stræbende med til hans forslag om at tage 
Maren Rørbye af dage ved at hænge 
hende. For at opnå dette havde hun den 5. 
marts om eftermiddagen bedt Maren 
komme ind til sig. Da hun efter et kort 
ophold ville gå ind til sig selv. fulgte Chri
sten Larsen Tækker bagefter hende med
bringende et stykke reb. Da han kom ud i 
køkkenet, kastede han pludseligt bagfra 
rebet om hendes hals, snørede til, kastede 
hende op på sin ryg hængende i rebet og

bar hende op på loftet over aftægtsboligen, 
hvor han hængte hende, der slet ikke 
havde givet en lyd fra sig. op ved et spæn- 
detræ for at give det udseende af, at hun 
havde hængt sig selv. hvad der også blev 
antaget under den undersøgelse, der i sin 
tid var blevet foretaget.

Kort efter at Christen Larsen var gået 
ud af stuen efter Maren Rørbye, gik hans 
kone efter ham for efter hendes forklaring 
at forhindre, at forbrydelsen blev udført, 
men hun kom for silde, idet hun mødte sin 
mand i bryggerset med Maren Rørbye på 
ryggen. Forbrydelsen var da sket.

Det fremgik således, hed det i dommen, 
at Christen Larsen Tækker efter forudgå
ende beslutning og plan i samråd med sin 
hustru for egen fordels skyld havde dræbt 
Maren Rørbye. For hustruens vedkom
mende blev det en formildende omstændig
hed, at hun først frarådede sin mand at 
udføre gerningen, at det er antaget, at hun 
har givet efter, fordi hendes mand var 
streng, om han just ikke har truet eller tvun
get hende dertil, og at hun i sidste øjeblik 
har villet forhindre gerningens udførelse.

Christens Larsen Tækker blev endvidere 
tiltalt og dømt for tyveri af et lommeur til 
20 kr. samt for at have tilegnet sig 1 kr. og 
33 øre hos smed Jens Ninn i Årup. Uret 
var tilbageleveret, men den nødvendige 
reparation havde kostet 8 kr.

Den 12 august 1877 faldt dommen ved 
retten i Vestervig: Christen Larsen Tækker 
bør straffes på livet samt udrede 8 kr. i 
erstatning til urets ejer Niels Kristian Niel
sen af Tyrhove. Maren Andersdatter Ves- 
tergaard straffes med tugthusarbejde i 8 år.

Endnu et mord
Samme dag som Christen Tækker blev
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dømt, blev den før nævnte Lars Pedersen 
kaldet Tambo ligeledes dømt til døden for 
mord på en anden aftægtskvinde, Ane 
Johanne Christensen, der var fundet død 
den 13. maj 1858, angiveligt ved en druk
neulykke. Lars Pedersen Tambo var den
gang blevet afhørt om de nærmere om
stændigheder, da hun var på aftægt hos 
ham.

Under et af forhørene fortalte Christen 
Tækker, at han havde byttet hus med Lars 
Pedersen Tambo og med huset fulgte hans 
kones moster Else Marie som aftægtskone. 
Desuden svarede Lars Peter Tambo en kort 
tid aftægt til Jens Hansens fraseparerede 
hustru Ane Johanne Christensdatter, idet 
han havde modtaget en pengesum for at 
forsørge hende på livstid.

Denne Ane Johanne fandtes en morgen 
liggende død i en grøft noget norden for 
Lars Peters hus, og vel skulle det have 
udseende af, at hun var faldet i grøften og 
druknet, men dels var der så lidt vand i 
grøften, at man ikke let skulle tro, at nogen 
kunne drukne deri, og dels skal den afdøde 
have været ganske blodig i ansigtet, da hun 
blev taget op af grøften, så den alminde
lige mening var, at hun ikke var omkom
met på den måde, som det ved forhøret 
blev opgivet. Christen Tækker vidste, at 
Lars Peter Tambo straks blev mistænkt for 
at have taget Ane Johanne af dage. Hans 
kones moster Else Marie, som han som 
forklaret fik med huset, havde ligefrem 
sagt ham, at Lars Peter slog Ane Johanne 
ihjel, og at hun hørte hende skrige om afte
nen i sin lejlighed, førend hun næste mor
gen blev fundet død i grøften.

Forhøret af Lars Pedersen Tambo fore
gik sideløbende med forhøret af Christen 
Larsen Tækker. Han blev nu igen hentet 
ind til forhør angående dødsfaldet. Han 
forklarede, at Ane Johanne Christensen var

gift med Jens Hansen, men blev separeret, 
hvorpå Jens Hansen akkorderede med 
arrestanten om mod 300 rigsdaler at tage 
imod Ane Johanne og forsørge hende på 
livstid. Han havde hende kun boende et års 
tid, da hun druknede, og fik i det hele kun 
36 rdl. for at have hende boende. Han byg
gede et hus til hende, men meget af tiden 
var hun ikke hjemme. Hun var noget drik
fældig. Hun var omkommet ved drukning.

Dagen før hun druknede, var hun ikke 
kommet hjem om eftermiddagen, og så 
vidt arrestanten erindrede, var hun gået til 
Thisted. Samme dag på formiddagen så 
han hende, men siden slet ikke, før hun 
blev fundet druknet, og han i den anled
ning kom til stede. Ane Johanne blev fun
det druknet i et vandløb, som kom fra 
Engkær, løber sønden om Elsted og norden 
om Øland, og det var i nærheden af hans 
hus, norden for samme, at Ane Johanne 
blev fundet. Der, hvor hun blev fundet, var 
et gangbræt over vandløbet, og arrestanten 
formodede, at Ane Johanne, der ofte gik 
over dette bræt, var gået over det på hjem
turen fra Thisted og da er snublet og faldet 
i åen. Han bemærkede, at når hun kom fra 
Thisted, kunne hun ved at gå tværs over 
Elsted forkorte vejen noget.

Om formiddagen kom der en dreng, Chri
sten, Christen Andersen Smeds søn på 
Øland Mark og fortalte ham, at Ane Jo
hanne lå druknet i åen. og han løb foran 
Christen, som straks fulgte ham og viste 
ham stedet. Foruden havde drengens bro
der Nikolai også set Ane Johanne ligge 
druknet, men om han var til stede, da arre
stanten kom, erindrede han ikke. Da arre
stanten kom til stede, lå Ane Johanne, så 
vidt han erindrede langs i åen, og det 
første, han gjorde, var, at han sprang hen 
og bragte hende op. Hvor længe Ane 
Johanne havde ligget i vandet, kunne han
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ikke afgøre, men det må formodentlig ikke 
have været så kort, da hun var ganske kold 
og stiv. I det mindste den ene af drengene 
hjalp ham at bringe hende op.

Da han havde fået liget op af vandet, 
sendte han den ene af drengene hen til 
naboen for at få assistance, og så vidt han 
erindrede, kom Jesper Thomsen så og hjalp 
ham med at hjembære liget, der blev lagt i 
aftægtshuset. I åen var der omtrent tre kvar
ter vand (ca. 47 cm). Det kunne ses på liget, 
at Ane Johanne måtte have stødt sig ved at 
falde imod stenene på bunden, og der var 
mærker navnlig ved hendes mund, der tyde
de på, at hun må have stødt sig i faldet.

Lars Peter Tambo blev foreholdt, at den 
forklaring, han havde afgivet i dag, aldeles 
ikke stemte med den forklaring, han gav i 
forhøret af 13. maj 1858. Uoverensstem
melsen var så stor. at der gav anledning for 
dommeren til foreløbig at sætte ham under 
anholdelse, idet han nærmere ville under
søge sagen og forhindre ham i foreløbig at 
komme i berøring med hans hustru, hvilket 
ville blive af stor betydning. De store 
uoverensstemmelser bestyrkede den mistan
ke, der var opstået mod ham for at have for
anlediget Ane Johannes død. Den anholdte 
Lars Peter Pedersen fik fængslingen opret
holdt og blev ført ud. Arrestanten Lars Peter 
Pedersen blev senere fremstillet og ville nu 
sige sandheden. Han erkendte, at han havde 
ombragt Ane Johanne, og at han bar liget til 
vandløbet. I bemærkningerne til dommen er 
hændelsesforløbet forklaret.

Under nærværende sag havde arrestan
ten afgivet tilståelse om at have aflivet 
bemeldte kone. Han havde i så henseende 
nærmere forklaret, at han den 12. maj om 
eftermiddagen havde været i klammeri med 
konen i sit hus og til sidst smidt hende ud. 
En times tid derefter gik han ind i hendes 
bolig for at tale med hende i anledning af.

at hun ved den omhandlede lejlighed havde 
truet med at klage over ham til hendes 
mand og sige, at han ville slå hende -  ved 
hvilken trussel arrestanten var blevet meget 
ærgerlig.

1 det øjeblik han lukkede gangdøren op, 
faldt det ham ind. at det ikke kunne nytte 
noget at tale med hende, og han fattede da i 
sin ophidsede sindsstemning den beslutning 
at aflive hende, uden dog straks at tænke 
sig på hvilken måde han ville udføre dette. 
Han lukkede derfor gangdøren i lås efter sig 
og trådte ind i stuen. Da han her så konen 
stå ved et bord. faldt det ham ind. at han, 
som forholdene var, lettere kunne udføre 
gerningen ved at gribe hende om halsen og 
kvæle hende, hvilket han da straks udførte. 
Han greb Ane Johanne, der efter hans for
klaring var et svagt og spinkelt fruentimmer 
og tilmed noget beruset, så at hun var let at 
magte og egentlig slet ikke kunne gøre 
nogen modstand, med begge hænder om 
hendes hals, kastede hende omkuld og sam
mentrykkede struben med tommelfingeren, 
hvormed han vedblev, indtil hun var død. 
Han forlod derpå huset ved at gå over loftet 
og opholdt sig i sin stald eller lade, indtil 
han sent på aftenen atter ad samme vej 
begav sig ind i aftægtshuset og bar liget 
gennem yderdøren ud til det omtalte vand
løb, hvori han lod det rulle ned.

Det blev endvidere oplyst, at der af pige 
Ane Christensdatter Smed var anlagt en 
paternitetssag mod arrestanten L. P. Peder
sen Tambo. Udfaldet af sagen ved en politi
retsdom af 5te juli 1855 var gjort afhængig 
af, at han med ed turde bekræfte ikke at 
have haft samleje med bemeldte pige til en 
sådan tid, at han kunne være fader til he
ndes barn, der var født d. 31te januar sam
me år. Den 21de august s.å. havde han efter 
lovlig forberedelse aflagt den således fore
skrevne ed, uagtet han, efter hvad han
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under nærværende sag havde erkendt, var 
sig bevidst, at eden var falsk. Han havde i 
virkeligheden haft legemlig omgang med 
pigen på en sådan tid, at han kunne være 
fader til det pågældende barn, hvilket han 
dog troede sig overbevist om. at han ikke 
var. Retten fandt, at Lars Tambo med over
læg havde skilt Ane Johanne Christensdat- 
ter ved livet. Han, der var født den 17de 
januar 1822 og ikke tidligere havde været 
tiltalt eller straffet, kunne ikke undgå livs
straf for dette sit forhold efter straffelovens 
§ 190. Denne straf absorberede den dom, 
han blev idømt for mened.

Lars Peder Pedersen kaldet Tambo blev 
dømt til døden samme dag som Christen 
Larsen Tækker. Begge dødsdomme blev 
prøvet og godkendt både ved overretten og 
ved højesteret. Højesteret ændrede Lars 
Pedersens Tanbos dom til 12 års fængsel og 
Maren Andersen Vestergaards fængselsstraf 
nedsattes. Lars Peder Pedersen, der var 
skænket krigsmedalje for deltagelse i krigen 
1848-50, blev dømt til at have samme for
brudt. Samtlige arrestanter skulle udrede de 
udgifter, der var forbundet med deres arrest 
og desuden sagernes omkostninger, her
under salær til forsvarerne.

Den 12. april 1878 skrev Christian den 
Niende til Thisted amt:

Efter at have taget denne sag med samtlige 
dens omstændigheder under allerhøjeste 
overvejelse giver vi dig hermed tilkende, at

i7 allernådigst ville have bemeldte Christen 
Larsen med tilnavn Tækker eftergivet den 
ham ved den nævnte højesteretsdom, som 
hoslagt følger ifundne livsstraf imod, at han 
hensættes til tugthitsarbejde på livstid. 
Dermed ske vor vilje! Befalende dig Gud.

Benådningen blev den 20 april sendt til 
herredsfogeden i Hassing-Refs Herreder, og 
den 30. april overførtes under bevogtning af 
sadelmager Schaarup af Vestervig arrestan
terne Christian Larsen Tækker og Lars 
Peder Pedersen kaldet Tambo til tugthusar
bejde i Horsens. Den første på livstid, den 
sidste i 12 år. I en medfølgende skrivelse 
meddeltes, at Christen Larsen Tækker efter 
eget udsagn, og som en vedlagt attest udvi
ste, under arrestationen havde været under 
lægebehandling for blærebetændelse og 
urintrang. Christen Larsen Tækker fange nr. 
11 døde i Horsens Tugthus den 10. marts 
1886. Han var født i Heltborg og boede ved 
sin arrestation i Gjersbøl i Snedsted sogn. 
Han var gift med Maren Andersdatter 
Vestergaard. Der var en søn og en datter i 
ægteskabet.

Husmand Lars Peder Pedersen Tambo 
var født i Harring sogn og boede ved sin 
arrestation i Harring. Han var gift, og der 
var en datter og en søn i ægteskabet. Som 
fange nr. 76 blev han løsladt den 30. april 
1887 efter at have afsonet 9 år af straffen. 
Han vendte tilbage til Harring, hvor han 
døde af tæring den 3. februar 1889.

Noter:
Hassing-Rets Herreders Poliliprotokol B 34 - 
5177/78.
Harring kirkebog. Horsens tugthusarkiv.
Horsens Tugthus 1875-1926. B 205 - 108.
P. Kvejborgs omfattende optegnelser om sagen, som 
vakte hans opmærksomhed på grund af en tilføjelse i 
Harring kirkebog vedrørende Ane J. Christensdatters

dødsfald.
Visse akter fra Horsens Tugthus fundet af Ketty Skyti 
Nielsen. Randers.
L. P. Petersen kaldet Tambo købte i 1855 matr. nr. 7 
Øland mark og solgte den i 1862 til Christen Larsen, 
der boede der til 1872. Ifølge vejviseren er matr. 7 a i 
vore dage Uhrbrandsmindevej I.
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LYKKE CHRISTENSEN

Hundborg Gæstehjem

Betegnelsen gæstehjem indgår ikke længere i dagligsproget, selv om det ikke er så 
mange år siden, der blev drevet gæstehjem. Artiklen giver et signalement a f 
K.F.lJ.M.s gæstehjem i Hundborg, der var i drift 1920-74. Ifølge hjemmets ved
tægter var spiritusudskænkning, kortspil og dans forbudt.

Hundborg Gæstehjem har i dag adressen 
Vorupørvej 198 og ejes af fhv. gårdejer Pe
ter Thomsen. Jannerup. Ejendommen blev 
bygget i 1907 af en smed ved navn Edvard 
Hundahl Poulsen. Han fik senere slettet 
navnet Poulsen, velsagtens fordi han altid 
kun blev kaldt Edvard Hundahl. Før han 
byggede ejendommen, lå der et hvidt hus, 
hvor han boede sammen med sine forældre.

Da faderen Jens Hundahl Poulsen var 
død. gik Edvard Hundahl efter en tids for
løb i gang med at rive det hvide hus ned 
og bygge den ejendom, der senere blev til 
gæstehjem. Huset blev bygget som bebo

else med smedje i den østlige ende og et 
stort baghus på nordsiden. Til ejendom
men hørte også en byggegrund på sydsi
den af Vorupørvej, hvor der lidt tilbage
trukket var en lille stald, som Hundahl 
undertiden brugte til at sko heste i. Edvard 
Hundahl virkede som almindelig landsby
smed, der reparerede plove, harver, og 
hvad der var af landbrugsredskaber den
gang. Skoning af heste var jo en stor del af 
arbejdet, og de mange mælkekuske var 
gode kunder. En dag blev der stor opstan
delse i byen, da et par heste kom i skarp 
trav igennem byen uden kusk. En mand.

Huset i>u venstre hand med ajlmekkede navle blev nedrevet, da smedjen blev bygget i 191)7.
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som kendte hestene, kunne berolige med, 
at det bare var vognmand Mogensens 
heste, som skulle til smed og skoes -  og 
de kendte selv vejen.

Sammen med smedevirksomheden drev 
Hundahl i øvrigt cykelforretning med salg 
og reparation af cykler. Da han i 1919 
solgte bygningen, tog han cykelforretnin
gen med sig til Thisted, hvor han i mange 
år drev cykelforretning i Frederiksgade.

Smedeværktøjet har Hundahl måske 
afhændet til smed Niels Kanstrup, som 
begyndte smedeforretning samme år, som 
Hundahl flyttede til Thisted. Kanstrup 
købte det hus, som slagter Jespersen tidli
gere havde drevet slagterforretning i 
(Vorupørvej 203).

Edvard Hundahl solgte bygningerne til 
O. Knudsen, om hvem vi kun ved, at han 
solgte videre til de fire mænd, der omdan

nede stedet til gæstehjem. De fire var: 
Gårdejer Severin Pedersen, »Dalgård«, 
tømrer Mads Hansen, Hundborg, købmand 
A. J. Thomsen, Snejstrup. og gårdejer 
Martin Pedersen, »Søndergård«.

Disse mænd dannede et konsortium, der 
blandt andet havde kig på »Kirkely«, i dag 
Vorupørvej 167, som murer Jens Søn
dergård havde bygget. Men denne ejen
dom skulle koste 10.000 kr., så det blev i 
stedet Hundahls, man købte. Vi kender 
ikke købsprisen, men da man lånte 12.000 
kr. i Hundborg Sparekasse, har vi et finger
peg om prisen. Der skulle jo også være til 
omkostninger og indretning af lokalerne 
samt køb af inventar. Huse var ret dyre 
lige efter første verdenskrig.

Konsortiet fik prioriteret gæstehjemmet 
med et 1. pants lån på 6000 kr. i Hundborg 
Sparekasse d. 31/8 1920, og den 23/2 1921

Huudborg Gtestehjeni. i dan Vorupørvej 198.
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Underskrifter på panteobligation fra 1920. Underskriverne stod bag del første konsortium, som dannede Hund
borg Gæstebjeni.

havde man tegnet de første aktionærer. 
Disse skulle også garantere for lånene, 
som nu blev på 12.000 kr., idet man fik et 
2. pants lån på 6000 kr.

Brugt til mange formål
I Hundborg Brugsforenings 75 års jubi
læumsskrift fra 1982 kan man læse, at der 
blev holdt generalforsamling på gæste- 
hjemmet i februar 1920. Det kan vække 
undren, at man allerede på det tidspunkt 
var kommet så langt, at man havde åbnet 
hjemmet.

Smedjen var blevet indrettet til sal, hvor 
der kunne være 50-60 mennesker. Desuden 
var der restaurationen, som kunne rumme 
omkring det halve. Man fik lavet en veran
da om fordøren, da den gik lige ind i 
restaurationen. Verandaen skulle nok mest 
tjene som vindfang, men den blev også 
brugt som garderobe, idet der var slået 
søm i til overtøjet rundt om ved vinduerne. 
Desuden var der et lille bord og en hylde 
til hatte og lignende.

Gæstehjemmet blev brugt meget til 
generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, 
ungdomsmøder, begravelseskaffe samt 
fester af enhver art. Lidt længere frem i 
tiden blev det almindeligt, at rutebilen ind
leverede, hvad er var af pakker. Folk

kunne så senere afhente dem, så på den 
måde blev gæstehjemmet et samlingssted.

På loftet var der 3-4 værelser, hvor man 
meget af tiden havde pensionærer boende. 
Det var som regel mænd, der arbejdede i 
tørvemosen eller andre steder. De skulle 
have madpakker med om morgenen, men 
boede og spiste ellers på gæstehjemmet. 
Også handelsrejsende fandt senere vej til 
gæstehjemmet.

Den lille stald på sydsiden af vejen blev 
i mange år brugt som gæstestald. Folk 
skulle jo spænde fra, når de skulle til et 
arrangement på hjemmet. Der kunne godt 
være en del panik f.eks. ved en begravelse, 
hvis der var mange hestekøretøjer. Så blev 
alt, hvad der var af staldplads i byen, taget 
i brug. Kunne der ikke findes plads, måtte 
man give hestene muleposer på og hverve 
en dreng til at se efter dem imens.

Bestyrerne i årenes løb
Befolkningen sluttede godt op om gæste
hjemmet. Aktiesalget gik strygende, og der 
blev i årenes løb tegnet 178 aktionærer. 
Tilsammen tegnede de sig for et beløb på 
13.100 kr.

I begyndelsen kneb det meget med at få 
bestyrere til hjemmet. De opgav hurtigt, 
nok fordi indtjeningen var alt for lille.
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Bestyreren skulle betale et fast månedligt 
beløb til aktieselskabet samt betale lys. 
vand, telefon og brændsel. Desuden skulle 
bestyreren fernisere og kalke, og der var 
snekastningspligt. Til gengæld var der gra
tis husly samt indtjeningen ved at drive 
hjemmet. Men da en gang kaffe med brød 
højst kostede 50 øre og en sodavand højst 
25 øre, så var det begrænset, hvad det 
kunne blive til.

Den første bestyrer var Kristine Rask. 
søster til gdr. Kr. Rask og mor til Else 
Rask, som senere blev gift med Holger 
Pedersen, der i mange år var uddeler i 
brugsforeningen. Perioden blev kun på et 
par år, så fik Kristine Rask stillingen som 
centralbestyrer i Hundborg, sikkert et bed
re lønnet job. Hun nåede i øvrigt her at 
holde 25 års jubilæum.

Efter Kristine Rask overtog Anne og 
murer Johannes Søndergård pladsen for en 
kort periode. De boede dengang i et lille 
hus nord for forsamlingshuset ved Lars 
Kjærsvej. Med sig havde de to små børn, 
datteren Lis på knap to år og sønnen Hans, 
som var helt spæd. Familien Byttede ret 
hurtigt tilbage til Lars Kjærsvej. Dernæst 
var det Johanne og herregårdsmissionær 
Otto Nielsen, som ligeledes var bestyrer
par i en kort periode. For begge pars ved
kommende gælder, at det var af idealisti
ske grunde, man tog pladsen - det gjaldt jo 
om at holde gæstehjemmet i gang.

Fra midten af tyverne var det Jens 
Frost, der sammen med sin kone bestyrede 
hjemmet. De holdt ud til sidst i tyverne. 
Jens Frost huskes af mange, fordi han kør
te udlejningsbil. Det var en pedal-Ford, 
som kunne rumme 5 personer. Det var sik
kert den første udlejningsbil i Hundborg.

Det fortælles, at Otto Nielsen et år 
skulle tale ved juletræsfest i Sønderhå om 
eftermiddagen og i Nørhå om aftenen. Jens

Frost blev hyret til at klare turen, og med 
var Ottos kone, Jens Skrædder og Anders 
Thomsen. Turen til Sønderhå gik udmær
ket. men da man om aftenen skulle videre 
til Nørhå. gik lyset på bilen ud kort før. 
man nåede bestemmelsesstedet. Anders 
Thomsen måtte så gå foran bilen med en 
lommelygte det sidste stykke vej. Inden 
hjemturen fik man dog ordnet lyset.

Efter Jens Frost fik Maren Dalgård 
pladsen som bestyrer. Hun var ugift og 
havde i sine unge dage været i Amerika. I 
hendes tid var der husflidsskole en aften 
om ugen på gæstehjemmet. Martin 
Østergård havde boet på ejendommen Sor
genfri, hvor han holdt husflidsskole, men 
da han i 1928 flyttede til Hundborg, blev 
undervisningen henlagt til gæstehjemmet. 
Han underviste sammen med Jens Thom
sen, Jannerup, i kurvefletning, som den
gang var en stor artikel. På loftet var det 
tømrer Thorvald Pedersen, som underviste 
i sløjd. Han fik bakset et par høvlebænke 
op på den smule loftsplads, der var mellem 
værelserne, og her kunne folk lære at sned
kerere. Der var stor tilslutning med delta
gere helt fra Vang-Tvorup.

Maren Dalgård fik nok en smule leje af 
lokalerne. Desuden fik hun solgt en masse 
kaffe med mere og havde denne aften en 
god indtjening. Hun blev på gæstehjemmet 
indtil midten af trediverne. Bortset fra 
amerikaturen boede Maren Dalgård hele 
sit liv i Hundborg, hvor hun ernærede sig 
det meste af tiden ved at sy for folk. Hun 
boede Vorupørvej 134, hvor der senere 
blev cykelforretning. Hun sad også til leje 
i friskolen og boede i Anders Jensens hus 
ved Dybdalsgave og hos Thomas Borg
gårds enke, Vorupørvej 232. Maren Dal
gård døde i 1959 på Vangsgårds Hvile
hjem. Hun havde ikke meget familie, og 
det fortælles, at ved hendes begravelse var
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der ikke så mange familiemedlemmer, at 
de kunne bære kisten.

Else og Jens Kirk Pedersen blev deref
ter antaget som bestyrerpar. De satsede 
meget på ungdommen og fik anskaffet et 
billardbord til restaurationen, hvor de unge 
fandt vej til. Der blev desuden jævnligt 
holdt ungdomsmøder, altid med fælles kaf
febord. Den store landbrugskrise først i 
trediverne var jo ved at være overvundet, 
så folk fik flere penge mellem hænderne. 
Det rygtedes hurtigt, at hos Else og Jens 
Kirk var der et godt sted. når der skulle 
holdes gilder eller andre sammenkomster. 
Desuden var der undertiden så mange pen
sionærer, at de måtte bo to og to på værel
serne ovenpå.

Else og Jens Kirk havde tidligere drevet 
landbrug, idet de havde haft den ejendom, 
der i dag kaldes »Skærlund«. I 1942 flyt
tede de fra gæstehjemmet hen til tømrer 
Thorvald Pedersen, hvor de boede i mange 
år. Jens Kirk drev derefter fiskehandel i 
mange år i Hundborg.

Gæstehjemmet fik i 1942 fat i Mariane 
Christensen, som kom fra Lemvig, hvor 
hun havde haft hjemmebageri. Hun skulle 
betale en årlig leje på 1225 kr. samt betale 
de tidligere nævnte udgifter og vedligehol
delser. Mariane blev hurtigt kendt for sit 
gode, hjemmebagte brød. Der fortælles, at 
hun kun behøvede et par timers søvn. 
Resten af natten brugte hun til at bage det 
brød, som hun skulle bruge næste dag. 
Hun solgte masser af brød ud af huset, 
men salget skete ved bagdøren, da hun 
ikke ville have, at folk rendte gennem 
restaurationen. Denne fik hun ved hjælp af 
et forhæng opdelt i to, så kunne de faste 
pensionærer, som tit var i arbejdstøj, spise 
i et lokale for sig, mens det andet blev 
brugt til gæster.

Mariane fik mange problemer med

tyskerne. En aften skulle der være et større 
ungdomsmøde i salen med kaffebord, men 
kort forinden fik hun at vide. at tyskerne 
skulle bruge salen. De unge mennesker 
måtte så sidde som sild i en tønde i restau
rationen. Dertil kom så rationeringen, hvor 
der var mangel på alt, men Mariane for
stod at holde det hele kørende. Hun havde 
det meste af tiden to piger til at hjælpe sig. 
De fik foruden deres månedsløn 15% af, 
hvad der blev solgt i restaurationen.

I 1947 blev der oprettet en ny kontrakt, 
hvor Mariane Christensen skulle betale 
1800 kr. årligt. To år senere købte hun 
gæstehjemmet. som hun i 1951 solgte til 
vognmand Otto Kristensen (Svendsen). De 
byltede hus, og hun fortsatte med hjemme
bageriet på sin nye bopæl.

Mary og Otto Kristensen drev gæste
hjemmet i 23 år. Selv om det var private
jet, var de nævnte servitutter der stadig, og 
de blev altid respekteret. Otto fortsatte en 
tid som vognmand og fik derefter arbejde 
hos en murer, så det var Mary. der med 
stor dygtighed drev gæstehjemmet. Stedet 
blev også i årene fremover godt besøgt, og 
hun havde en stab af medhjælpere, som 
hun kunne sende bud efter, når der var 
brug for det. Ved større gilder var der 
kogekone og hjælp til serveringen. Opva
sken foregik tit i baghuset, hvor en grueke- 
del kunne levere masser af varmt vand til 
opvasken, der foregik i store zinkbaljer.

Efterhånden løb tiden fra det gamle 
gæstehjem, idet folk Hyttede til de 
omkringliggende hoteller, hvor der var 
større og flottere lokaler. Der kunne man 
desuden få øl og vin til maden samt tage 
sig en svingom, hvis man ønskede det. I 
1974 solgte Otto Svendsen til Hugo Chri
stensen, og siden dette tidspunkt er gæste
hjemmet kun benyttet til privat beboelse.

Hugo Christensen nedrev senere veran-
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dåen, idet vinduerne var rådne, men på 
facaden af huset kan tydeligt ses, hvor den 
har været. På muren ses også tydeligt, hvor 
døren ind til smedjen i sin tid har været, 
idet fugningerne er udført lidt anderledes.

I 1980 solgte Hugo Christensen huset til 
Peter Thomsen, som bor der endnu. Han 
har i øvrigt ivrigt hjulpet til med at samle 
disse oplysninger. Da Peter Thomsen i 
1990 fik indlagt naturgas, kom man under 
gravearbejdet til en masse jernstumper. 
Man havde ramt smed Hundahls skrot
dynge, og historien om smedjen, som blev 
til gæstehjem, var dermed bekræftet.

P. T. Hundborg Gæstehjem
Det vakte en del opsigt, da konsortiet 
begyndte at se på huse til et gæstehjem. 
Allerede i 1919 kunne man i Thisted 
Amtsavis læse, at en gruppe mænd i Hund
borg havde planer om at starte et K.EU.M. 
Gæstehjem.

Da man i 1921 begyndte at tegne aktio
nærer, brugte man papirer, hvor det frem
går, at aktionærerne sammen med bestyrel
sen indestår for de optagne lån i sparekas
sen. I disse dokumenter bruges betegnel
sen p.t. Hundborg Gæstehjem. Da forkor
telsen p.t. betyder for tiden, vil det altså 
sige, at man ikke har lagt sig fast på nav
net. Efter hvad der fortælles, var der i 
begyndelsen en del uenighed om, hvorle
des gæstehjemmet skulle drives, idet nogle 
mente, at det skulle drives som kro, og at 
man burde søge bevilling.

De eneste, eksisterende love blev vedta
get på generalforsamlingen d. 26. novem
ber 1942. Af §13 fremgår det, at der på 
den ordinære generalforsamling i 1920 
trækkes lod om, hvilke 3 af bestyrelsens 7 
medlemmer der er på valg for den næste to

års periode. Man må derfor gå ud fra, at 
der har foreligget i det mindste udkast til 
love allerede på dette tidspunkt, og at der 
har været stiftende generalforsamling 
måske allerede i 1919. Derimod kan man 
ikke være sikker på, at lovene blev vedta
get så tidligt. Den omtalte uenighed om 
spiritusbevillingen kan have været skyld i 
en udsættelse.

1 1942 er formaliteterne omkring lovene 
under alle omstændigheder i orden. Af § 2 
fremgår det, at grundlaget for selskabets 
virksomhed er en aktiekapital på 12.925 
kr. fordelt i aktier å 25 kr. Selv om der i § 
7 i lovene står, at generalforsamlingen skal 
holdes på hjemmet, så blev den i 1942 
holdt i forsamlingshuset. Det har nok sin 
forklaring i, at tyskerne i stort tal var 
ankommet til Hundborg, hvor de var i færd

Regning fra  1948.
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med at bygge en barakby nord for 
købmandsgården. De beslaglagde dele af 
gæstehjemmet, blandt andet havde man 
taget to af værelserne ovenpå til en officer 
og hans oppasser. Desuden brugte de af og 
til salen, og det var nok tilfældet den aften, 
der skulle holdes generalforsamling.

Der fortælles, at en tysk vagtpost ved 
gæstehjemmet en dag efter endt vagt 
glemte at aflade sit gevær, og da han 
hængte det fra sig derinde, gik der et skud 
op gennem loftet. Han fik sin straf øjeblik
keligt, idet han på sine knæ måtte kravle 
tyve gange frem og tilbage på grusvejen 
ved den vestlige ende af hjemmet. Da kri
gen sluttede i 1945, var det ungarer, der 
var på hjemmet.

I 1944 solgte selskabet byggegrunden 
syd for landevejen til Jens Hansen for 
4200 kr. Efter ungarernes afrejse i 1945 
gik man i gang med at restaurere hjemmet, 
som efter 25 års forløb trængte hårdt til en 
omgang. Det år brugte man alene i hånd
værkerudgifter over 3000 kr.

Statens erstatning fra tyskertiden kom i 
1948 i form af et beløb på 1787,50 kr. 1- 
følge kontrakten med Mariane Christensen 
skulle de bruges til istandsættelse af overe
tagen, hvor værelserne skulle udvides. 
Endvidere skulle der anbringes linoleum 
på gulvene og på gangen i loftsetagen, på 
toiletterne og på trapperne. Endelig skulle 
der anbringes celotex på loftets nordvægge 
og anbringes et skab mod syd.

Afviklingen
Da man i 1949 solgte gæstehjemmet til 
Mariane Christensen for 38.000 kr., blev 
der nedsat et likvidationsudvalg på tre 
mand, som skulle afvikle selskabet. Udval
get bestod af Jens Hansen som formand, 
Kristian Kristensen samt Severin Peder
sen, der havde været med til at starte hjem
met. Udvalget skulle ordne alt vedrørende 
handelen, og der skulle tinglyses servitut 
på ejendommen vedrørende spiritusforbud 
m.v. Gælden blev afviklet, og aktionærer
ne fik udbetalt deres aktiekapital på 13.100 
kr. + 10%, i alt 14.410 kr. Desuden blev 
der udbetalt penge til 30 garanter, som 
havde indskudt 3.000 kr.

Da alt var ordnet, blev regnskabet lagt 
til eftersyn på gæstehjemmet, hvilket blev 
averteret i de tre Thisted-aviser. Derefter 
blev der indkaldt til afsluttende generalfor
samling for aktionærer med damer (tilmel
ding var nødvendig). Her blev det endelige 
resultat oplæst, nemlig et overskud på 
795,58 kr. Aftenens kaffebord kostede 500 
kr., så der kunne indsættes 295,58 kr. på en 
bog i Hundborg Sparekasse til imødegåel
se af uforudsete udgifter.

Aktieselskabets tid var slut. Perioden 
blev på ca. 30 år, hvorefter der var privat
ejet gæstehjem i 25 år. Tilbage er bygnin
gerne, som nu har været brugt til privat 
beboelse i 20 år. Som minde om gæste
hjemmet eksisterer den gamle servitut end
nu, og spørgsmålet er, om den nogensinde 
kan fjernes.
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En herke letted, og tusind fulgte, 
og straks var luften et væld a f sang.

Mads Nielsen / 945
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NIELS SØNDERGAARD

Tårn og grave ved Helligsø kirke

En beretning om opførelsen a f tårnet ved Helligso Kirke og en vandring på kirke
gården mellem de forskellige slægters familiegravsteder fra gårdene i sognet og 
en kort beretning om de afdødes gøremål i livet. Skrevet og fortalt a f  Niels Sønder- 
gaard.

Året var 1928, da de stovte Helligsøfolk 
satte et mindesmærke, som forhåbentlig vil 
stå i tusind år og formentlig længere -  det 
var det år, man byggede tårnet ved Helligsø 
Kirke. Menighedsrådet i Helligsø holder 
sidst i marts et møde og beslutter, at nu 
skal det være, det som man har talt om i så 
mange år og inderligt har ønsket sig, nem
lig at få bygget et tårn til Helligsø Kirke, 
og da klokkestabelen er blevet så rådden, at 
der skal gøres noget alligevel, bliver 
beslutningen taget.

Da byggeriet sidst var oppe at vende i 
1923, havde man fået lavet et overslag med 
en byggepris på 19.000 kr., men det syntes

man ikke, man magtede. I mellemtiden 
havde man tilført byggefondet nogle 
penge, og da man samtidig var inde i en 
periode med lavkonjunktur, så hele prisni
veauet var sænket med 30-33%, mente 
man, at nu turde man gå i gang. Til bygge
riet blev givet tilsagn om frivillig arbejds
kraft og transport af byggemateriale fra de 
forskellige gårde i sognet.

Det første, der skulle laves, var jo selv
følgelig fundamentet og bortkørsel af en 
masse jord, da der er fuld kælder under tår
net. Kælderen har indtil for få år siden 
været benyttet som fyrrum: centralvarme
kedlen og alt brændselet var der rigelig

Helligs# Kirke set fra syd-øst J'ør 1928.
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Hell i ff sø Kirke set fra nørd-vest efter 1928.

plads til, desuden havde graveren brædder 
og andet afstivningsmateriale til brug ved 
begravelser opmagasineret her.

Til bortkørsel af jord fra udgravningen 
stillede »Jens Jerrik«. Jens Erik Jensen (far 
til biskop Erik Jensen) vogne, heste og en 
karl til rådighed. Karlen var Laurits Henry 
Boddum, en søn fra »Refstorpgård«, som 
tjente i »Kirkegård« i Helligsø, Jens Erik 
Jensens gård, alt sammen var selvfølgelig 
gratis i den gode sags navn.

Jens Erik Jensen ejede og drev på 
daværende tidspunkt også Helligsø Tegl
værk, som skulle levere murstenene. Da 
han blev klar over byggeriets størrelse og 
kendte teglværkets kunnen, fik han straks 
startet en produktion af håndstrøgne mun
kesten i rødler. Til denne opgave blev sat 
teglværksarbejder og forhenværende fisker 
Mads Mikkelsen, som havde opgivet fiske
riet på grund af manglende indtjening.

Nu var kælderen gravet ud, og murerar
bejdet kunne begynde. Murermester Chr.

Hermansen, Helligsø, blev tilsagt. Han var 
godt nok midt i tresserne, men han havde 
erfaringen med de store højder blandt andet 
fra byggeriet af de store ladegavle på 
»Gadegaard«, som han havde bygget 25 år 
tidligere. Da han samtidig var kampestens
murer og kunne sætte den smukke kampe
stenssokkel, ja så var der ingen tvivl om, 
hvem mureren skulle være.

Man havde nu mureren og murstenene, 
men manglede at få stenene kørt til bygge
pladsen fra teglværket. Det blev enkefru 
Maren Smed til »Nørgaard« i Helligsø, der 
sørgede for det. Hendes mand Anders 
Smed var død fem år tidligere, og som 
bestyrer var ansat Niels Smed, en søn fra 
»Helligsøgaard«; hans afdøde far var bro
dersøn til Anders Smed. Som forkarl i Nør
gaard var ansat Thomas Søndergaards søn 
fra »Søndergaard« i Helligsø, Laurits Søn- 
dergaard, som den unge mand hed. Han 
blev senere stor kreaturhandler og boede i 
»Knudsgaard« i Kobberød i mange år. Det
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blev Laurits’ opgave at køre alle murste
nene fra teglværket og op til kirken, et stort 
offer af Maren Smed, som også havde 
bidraget med en klækkelig sum penge, for
uden at det også blev hende, der klarede de 
sidste udgifter, da byggeriet blev dyrere 
end beregnet.

Det var en kort redegørelse for bygge
riet af tårnet ved Helligsø Kirke, og hvor 
må man være taknemlig for, at der dengang 
var mænd og kvinder, som kunne finde 
sammen og få udført så stor en opgave.

At Jens Jerrik måske var i tvivl, om han 
havde kapacitet nok til det store arbejde, 
dengang han begyndte at fabrikere murste
nene, kan man bedre forstå nu bagefter, 
idet der oppe midt på tårnet findes et 1 1/2 
meter bredt bælte, som bliver mørkt hurti
gere end den øvrige del af murværket, når 
der trænges til kalkning. Det skyldes, at 
stenene i denne bræmme er hårdere brændt 
end resten og nok burde være sorteret fra, 
men de skaller i hvert fald ikke af, så det er 
kun en kosmetisk fejl. Havde man ikke 
anvendt dem, så kunne man formentlig 
ikke have afsluttet byggeriet samme år.

Gravsteder
Det var tårnbyggeriet, jeg vil nu prøve at 
skrive om enkelte grave på Helligsø kirke
gård, men også om nogle slægters grav
pladser, hvor udensognsboende har ønsket 
at blive begravet sammen med familien, 
for mig en smuk tanke. Det glæder mig, at 
der på kirkegården i Helligsø ikke bliver 
sløjfet gamle grave, hvis ikke familien 
kræver det. Jeg synes, det er en god skik, 
som kan være til stor hjælp for slægts
forskning og historieskrivning. I én af de 
gamle grave er begravet en tidligere ejer af 
»Gadegaard« på kirkegårdens fornemste

plads, nemlig lige ud for, hvor der engang 
var en sydindgang til kirken, Da det blev 
forbudt adelen at blive gravsat inde i kir
ken, blev den omtalte plads den mest efter
tragtede. Her ligger så den agtværdige 
ungkarl Christen Overgaard, født d. 25. 
juli 1803, død d. 7. september 1846. På 
den meget velbevarede kobberplade står 
følgende vers.

Herren fandt dig moden til sit Rige
Dertil større Held din Aand skal stige 
der den fromme Saligheden naar 
Ved dit Savn hvert Sak hver Klage lød 
hitre Taarer fra vort Øje flød  
Du var from og god hernede 
vi gensamles snart i Evigheden.

Fred hviler over dit Støv.

Menighedsrådet i Helligsø fik for ca. 10 år 
siden foranlediget, at gravstedet blev fre
det og for fremtiden passes af stiftet. Fami
lien Overgaard på »Hindsels« har ellers 
pligtskyldigt betalt for opretholdelsen ind
til fredningen.

I samme område er der en grav, som er 
100 år yngre, graven med den engelske 
flyver Sergent F. Cairns, som var navigatør 
på en af Royal Air Force flyvemaskiner, 
som efter en våbennedkastning d. 12. april 
1945 blev skudt ned ude over havet, og 
fire af besætningen drev i land hvoraf én 
på Helligsø strand. Det var i juni måned, at 
strandfoged Jens Houmøller fandt liget og 
fik det bragt hjem i sit redskabshus. Der 
blev herefter skikket bud til myndighe
derne. Politimester og embedslæge ankom, 
men de konstaterede ret hurtigt, at det 
måtte betragtes som en ukendt, da liget 
efter en lille måned i vandet var i en meget 
opløst tilstand.

Heldigvis var Jens Houmøller ikke kun
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strandfoged, han var også fisker og af sø
mandsslægt. Han vidste, hvad det betød 
for en familie og et forældrepar at have 
vished om en søns skæbne og have en grav 
at besøge, så han fik fat i en hjælper, og de 
gik i gang med at undersøge liget, som var 
iklædt engelsk flyveruniform. Han skøn
nede, at det var utænkeligt, at der ikke i én 
af lommerne var identifikationspapirer af 
én eller anden art. Det viste sig også at 
være tilfældet, så myndighedspersonerne 
måtte tage turen en gang til, forhåbentlig 
flove.

Begravelsen af den engelske flyver blev 
noget af et tilløbsstykke. I kirken talte 
Pastor Refshauge, som var af sønderjysk 
slægt og meget national. Frihedskæmperne 
fra Hurup og omegn havde sat æresvagt, 
og en stor del af sognets beboere var med, 
ligesom der var mange kranse, en del med 
bånd. Begravelsen fandt først sted i juni.

Går man lidt mod syd på kirkegården, 
finder man en stor og meget smuk granit
sten. Den er sat over sognepræstens unge 
kone. Adamine Ludovica Pedersen f. Jør
gensen, som døde i 1898 i en alder af kun 
28 år. Fru Pedersen havde tuberkulose, 
som var datidens svøbe, idet det eneste 
lægemiddel faktisk kun var en kraftig kost 
og frisk luft i store mængder. Tuberkulose 
blev betragtet som fattigmandssygdom, 
men mange fra borgerskabet fik den også, 
og rundt om ved store hjem så man halv
åbne pavilloner eller overdækkede altaner, 
hvor den syge tilbragte mange timer dag
ligt i al slags vejr liggende i en feltseng 
pakket ned i en fåreskindspose. Samtidig 
som præstekonen var også den ældste dat
ter fra »Gadegaard« ramt af sygdommen. 
Så længe de kunne, mødtes de ofte ved 
stranden i Helligsø, her sad de på en stor 
granitsten i den friske fjordluft, det var en 
lise for vejrtrækningen.

Fru Pedersen blev dårligere og dårligere 
og var selv klar over, at livet ebbede ud. 
En dag, Niels Søndergaard fra »Gade
gaard« var gået med datteren til fjorden, 
tog fru Pedersen det løfte af ham, at han, 
når hun var død, ville foranledige, at den 
store granitsten blev fragtet op på Helligsø 
kirkegård, den ville hun have til gravsten. 
Løftet blev indfriet, og en mand fra Gjet- 
trup kaldet Madsen Heltborg polerede for
siden, hvor inskriptionen står. Fru Peder
sen blev forøvrigt begravet i en tilloddet 
zinkkiste i en muret grav, idet sogne
præsten var klar over, at han ikke ville 
blive i pastoratet hele livet, så han ville 
have mulighed for at kunne bringe sin 
unge kone med til det nye sted, det skete 
dog aldrig.

Lidt sydvest for kirketårnet er degnen 
begravet med sine to koner. Han reside
rede i Helligsø skole i en hel generation i 
begyndelsen af århundredet, var meget 
dygtig, men også streng. Der huskes stadig 
en historie om, at en fremmed spurgte Jens 
Jerriks Erik (senere biskop over Aalborg 
stift) og fætteren Niels Smed fra »Hellig- 
søgaard«, om de kunne klare sig ved deg
nen, hvortil Erik, som var den mest frimo
dige, svarede: »Vi skal nok stå den røde 
budet til«, læreren var nemlig rødhåret. 
Degnen mistede sin første kone i 1915; om 
han da var så forudseende at købe den 
gravsten, som er sat over ham og hans to 
koner, ved jeg ikke, men gravstenen består 
af en stor granitsten i midten med to 
mindre på hver sin side, den midterste med 
degnens navn og konernes på sidefløjene.

Lige vest for tårnet er den kendte stude
handler Niels Smed fra »Helligsøgaard« 
begravet. Trods det at han kun levede i 50 
år, havde han været meget virksom, drev 
en omfattende handel med eksport til 
Tyskland af stude, som alle blev drevet
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derned. Niels Smed glædede sig meget til, 
at Thybanen blev åbnet, for så blev der jo 
også dampfærge ved Oddesund. En af de 
største farer ved studedrift var, når studene 
skulle svømme over Sundet. Der var altid 
nogle, der prøvede at komme op i bådene 
med vogterne, og resultatet kunne let 
blive, at båden kæntrede, og vogterne 
druknede. Når jernbanen kom, ville han 
sende dem med banen fra Ydby station, og 
de ville med toget blive færget over Sundet 
med dampfærgen.

Niels Smed kom aldrig til at benytte 
jernbanen, idet han blev syg i foråret 1882. 
netop som Thybanen indviedes, og døde 
sidst på året. Niels Smed efterlod sig kone 
og ti børn heraf seks ukonfirmerede. For
inden var to voksne døde af tuberkulose, 
som også blev hans skæbne. Desuden 
efterlod han enken fire mellemstore bøn
dergårde, som hun dygtigt drev videre, 
indtil børnene nåede skelsår og alder. Som 
sagt ligger Niels Smed begravet lige vest 
for tårnet sammen med sin kone og to 
ugifte døtre, hvoraf den ene var sygeple
jerske, og den anden var lærerinde og 
organist ved Helligsø Kirke. Niels Smeds 
virke er mere udførlig beskrevet i årbogen 
1979.

Går vi nu øst for kirken, ser vi en lang 
række ens gravsten, seks i alt. Det er slæg
ten Thøgersen fra gården »Oddersholm«, 
og her er det Ole Thøgersen, som er den, 
der huskes bedst. Han var absolut en fore
gangsmand inden for landbruget både for 
sit eget. men også for egnens landmænd. 
Da han i 1880 byggede nye avlsbygninger 
til »Oddersholm«, byggede han stald med 
fodergang ved kreaturerne, en meget 
arbejdsbesparende foranstaltning, og da 
han 10 år senere byggede nyt stuehus, blev 
der gravet ud til en rummelig kælder, hvori 
der indrettedes mejeri; men også som plan

teavler var han forud for sin tid med dyrk
ning af utraditionelle afgrøder.

Gravstedet bekræfter teorien om, at 
slægtninge ønskede at blive begravet ved 
slægten. Det er også det, der karakteriserer 
et andet gravsted ikke langt derfra, det er 
nemlig over næste generation fra »Odders- 
holm«. men nu er slægtsnavnet blevet 
Skriver i stedet for Thøgersen, idet Jo
hanne Thøgersen blev gift med Christen 
Skriver omkring århundredskiftet, og af 
denne generation er der foruden foræld
rene begravet fire voksne børn, så der er i 
alt seks ens sorte, polerede granitsten på 
række.

Et andet større gravsted, jeg vil nævne, 
er familien Søndergaards fra »Gadegaard«. 
Lige meget hvor man står på kirkegården, 
ser man de to store, hvide marmorkors på 
røde granitsokler, som er sat over heste
handler Niels Søndergaard og hans hustru 
Kirstine. På nordsiden af forældrene er 
begravet to voksne børn. som begge var 
ugifte, den ene er Landinspektør N. Smed 
Søndergaard, som havde sit virke i Thisted 
i mere end en generation, og hans søster 
Ritta Søndergaard, som trods tuberkulose 
og megen anden sygdom opnåede at fylde 
75 år før sin bortgang. I den modsatte side 
af familiegravstedet er anden generation 
fra »Gadegaard« begravet, nemlig Peder 
Madsen Jensen og dennes hustru Henriette 
født Søndergaard. Hele gravstedet er om
kranset af en mur sat af natursandsten, som 
er meget vedligeholdelsesfri.

Det var beretningen om en del grave, 
men der er endnu mange kendte, som det 
vil føre for vidt at gå i detaljer med her. 
Men jeg kan kort nævne tårnmureren, 
strandfogeden, manden der lavede murste
nene, ham der kørte stenene til byggeriet 
af tårnet og ikke mindst fru Maren Smed, 
som så villig støttede projektet.
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Desuden er der gravene med de to 
veninder, som også valgte at blive stedt til 
hvile på Helligsø kirkegård, selv om kun 
den ene var født i sognet. Det er herre
gårdsmissionærerne Emmy Eskelund og 
Elvine Galsgaard. Når de i deres gerning 
kom til de store godser, gik de først til eje
ren og bad om tilladelse til at benytte bor
gerstuen (folkenes spisestue) til at holde et 
kristelig møde i for folkene. Det var altid 
den meget kultiverede og dannede frøken 
Eskelund, som førte ordet og opnåede 
gerne, hvad de ville. De blev ofte inviteret 
på kaffe hos ejeren, en invitation kun frk. 
Eskelund tog imod. Mens hun underholdt 
godsejerfamilien i et par timer, kunne El
vine Galsgaard, som var den mere robuste 
landbopige, gå rundt i funktionær- og 
arbejderhuse og invitere til mødet om afte
nen, og som regel kunne hun love, at man 
ville få aftenkaffe, et ikke ubetydeligt lok
kemiddel, da det ikke var noget, man fik 
dengang. Da de to damer syntes, de blev 
for gamle til rejselivet, købte de Sorring 
central i Østjylland, hvor de tilbragte deres 
sidste erhvervsaktive år og blev som sagt 
begravet på kirkegården i Helligsø ved 
siden af Elvines familie.

Mindesten
I 1982 begyndte menighedsrådet i Helligsø 
at tale om at rejse en mindesten for afdøde 
biskop Erik Jensen, Aalborg, ikke at for
veksle med en gravsten, for biskoppen er 
begravet i Aalborg. Først i foråret 1984 
realiseredes planerne, man havde søgt 
Dronning Margrethes Fond om et beløb til 
hjælp til opgaven, men menighedsrådet fik 
meddelelse om, at der ikke var flere midler 
til uddeling dette år, samtidig modtog man

Dronning Margrethe afslører mindestenen. 
Foto: Tage Jensen

en check fra Majestætens private konto til 
nævnte formål. Da man desuden havde 
fået tilsagn om bidrag fra fem lokale pen
geinstitutter, havde man det beløb, som 
kunstneren Erik Heide fra Mors skulle 
have for at udsmykke og lave tekst på de 
tre kampesten, som familien Søndergaard 
»Gadegaard« havde stillet til rådighed.

Mindestenen blev færdig og sat på sin 
plads efter megen polemik med National
museet om netop placeringen. Afsløringen 
af mindestenen fandt sted d. 4. aug. 1984. 
Kongehuset var inviteret, og i strålende 
solskin præcis kl. 10 ankom dronning Mar
grethe, prins Henrik samt de to prinser 
med følge til Helligsø Kirke. Først var der 
en kort gudstjeneste med særligt indbudte, 
derefter gik man ud til den tilslørede min
desten, hvor først biskop H. Christiansen, 
Aalborg, redegjorde for arbejdet, dernæst 
foretog majestæten afsløringen, og til sidst 
talte den 78 årige enke efter Biskop Erik 
Jensen meget gribende om sin mand og 
stedet, hvor han var født, og hvor de havde 
lært hinanden at kende. En tale som vil 
blive husket længe af de tilstedeværende.
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JETTE KJÆR

Lidt om dåbstøj

Så vidt det er muligt, forsøger museet at udstille så meget som muligt, der kan for
tælle om thyboernes liv i fortiden. Nogle genstande kan imidlertid være i sådan en 
tilstand at det ikke er muligt at have dem udstillet permanent. En sådan gruppe er 
dåbstøjet -  eller rettere gamle dåbskjoler, som har flere hundrede år på hagen. 
For at så mange som muligt alligevel gives lejlighed til at stifte bekendtskab med 
denne genstandsgruppe, gives der her en kort præsentation.

Museet for Thy og Vester Hanherred har 
som de fleste museer en pæn samling dåb
sdragter -  også kaldet kristenstøj.

Samlingen, der i tid strækker sig fra 
slutningen af 1700-tallet til omkring år 
1900, omfatter to slags dragter. Den største 
gruppe udgøres af den brogede kjolepose 
af kostbart silketøj ofte med silkebånd og 
kniplinger, og den anden gruppe af den 
hvide dåbskjole, hvoraf den ældste er fra 
ca. år 1850.

Historien om dåbstøjet
Den ældste form for dåbsdragt, vi har 
kendskab til, er fra den katolske tid. Drag
ten bestod da af en hvid dragt og en hue, 
som det nøgne barn blev iført straks efter 
dåben, mens præsten sagde: »Modtag den 
hellige hvide Hue og ubesmittede Klæd
ning, som du skal bære den for Kristi 
Domstol, og du må få det evige liv.«

Efter reformationen blev den hvide dåb
sdragt erstattet af en dragt i farvestrålende 
og kostbart stof -  som klædedragten i det 
hele taget var i renæssancen og de føl
gende århundreder.

Dåbskjolen har til alle tider været kost
bar og omgærdet med symbolik -  også i

Mus. m: THY 3333x1
Dåbskjole a f kraftig råhvid silke med blå striber og 
brun/lilla buketter. Kjolen er åben bagtil. Den er i 
nyere lid forsynet med nye kniplinger ved hals og 
håndled. Dåbskjolen stammer fra en rig købmandsfa
milien i Klitmøller er ifølge shegtstraditionen fra ca. 
1795.
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dag går dåbskjolen i arv eller lejes. At 
sidstnævnte heller ikke er noget nyt frem
går bl.a. af kirkeregnskaber fra Sønderjyl
land, hvor det ses at man har kunnet leje 
dåbstøjet enten hos præsten, jordemoderen 
eller sognefogeden. Det er endda specifi
ceret, så man alt efter økonomisk formåen 
har haft tre prisgrupper af vælge imellem.

Der er skrevet betydelig mere om tradi
tionen omkring dåb. end om dåbstøjet. 
Bortset fra mindre punktundersøgelser i

Mus. nr. THY 1071x1
Poseformel dåbskjole forsiden a f gul brokade med 
brocherede blomster -  bagsiden er lavet a f gul/beige 
bomiddstryk. Overdelen erfaret med hor med blåtryk. 
Kjolen her viser, al der har vieret et større udval ft a f  
fine silkestoffer til rådighed. da forbredden er sam
menstykket a f flere forskellige gule brokadestoffer. 
Dåbskjolen er fra Thorup Strand. Vester Hanherred.

Mus nr. THY A790
Dåbsposen er a f brunt silkedamask foran -  bagsiden 
a f posen er rodternet hor. Overdelen er foret med 
horherrede med brunt tryk. Forsiden er yderligere 
smykket med rosetter a f guldtråd og perler. Posen er 
kantet med en bred sølvbort. Kjolen stammer fra  
Ullerup i Vester Torup.

Den Gamle Bys samlinger, på Lolland-Fal
ster og senest i Vendsyssel, savnes stadig 
en samlet undersøgelse af dåbstøjet med 
dragterne som udgangspunkt.

Museets samling
Hovedparten af dåbsdragterne er tilgået 
museet på et meget tidligt tidspunkt, så 
oplysninger om herkomst og brug er spar
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somme. Fælles for dragterne fra 1700 og 
1800 årene er det pragtfulde silkestof, ofte 
brokade, og overdådigt pyntet med kulørte 
bånd, metalkniplinger, blonder, glas og 
enkelte endda prydet med sølvmønter.

At der er tale om genbrug af stoffer, der 
tidligere har været det højere borgerskabs 
balkjoler, er højst sandsynligt. Der er til 
den enkelte dragt ikke bare brugt rester, 
der er smukt sat sammen, men en enkelt 
kjole består ofte af flere forskellige stoffer. 
Kjolens bagside og evt. foer er ofte af et 
billigere materiale, såsom hør eller kattun. 
Ved hjælp af dateringen af foerstoffen er

Mus tu: THYA982
Dfibspoxen her er igen et eksempel på at der har 
l ieret et større udvalg a f stoffer til rådighed. Den er 
af grøn silkebrokade og bagsiden a f bomuldstøj. 
Posen er i nyere tid åbnet og forsynet med en bred 
hvid blonde. Guldborten forneden hører til kjolen. 
Kjolen stammer fra gården »Futtrup» i Heltborg.

Mus. nr. THY 1997
Posekjolen her er fra Skriem i Øster Hanherred. Kjo
len er a f fut blomstret gul silke med sølvkniplinger. 
Bagsiden er a f groft hørherred. Kjolen har et helt 
andet snit end de øvrige i museets samling. Den er 
lang og meget smal. På bagsiden er der snørehuller, 
så den har kunnet tilpasses lidt. Den hører til samlin
gens leidste -  men formen kan også høre til en anden 
regional udformning.

der næppe heller nogen tvivl om at silke
stofferne er ældre end den periode, hvor 
kristentøjet har været i brug. Samlingen af 
silkedåbskjoler udgør snitsmæssigt en hel
hed -  en enkelt falder i sin lange smalle 
form noget udenfor. Spørgsmålet er om 
den er ældre eller en geografisk variant, da 
den kommer fra Skræm i Øster Hanherred. 
Samlingen omfatter i alt 12 brogede dåbs
kjoler og 4 hvide dåbskjoler.
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En nytilkommen gave
En dåbskjole af smukt silkestof som lige er 
tilgået museet har en spændende historie 
med sig. Kjolen er købt af skudeskipper 
Peder Andersen Krogh i Norge i slutnin
gen af 1700-tallet og kjolen har været 
bevaret og anvendt i familien op til idag -  
den sidste der bar kjolen blev døbt den 6. 
juni 1984.

Peder Andersen Krogh (1780-1841) var 
skudeejer, skipper og handelsmand i Klit
møller. Han var søn af skipper og skude
ejer Anders Pedersen Krogh (1759-1782), 
der forliste ved Madsbøl Strand, og hustru 
Kirsten Christensdatter Brandi (1757- 
1825). Allerede som 18-årig nævnes Peder 
Andersen Krogh som skipper for sandsku
den Methea. Under Englandskrigen ud
førte han et stort og farefuldt arbejde som 
leder af statens komtransporter fra Klit
møller til Norge. Hans hustru Christiane 
Pedersdatter Møller (1773-1824) var datter 
af den rige skudeejer Peder Andersen Møl
ler (1736-1800) til Hausgård i Klitmøller-  
fra hvem Hausgård-slægten nedstammer.

Mz/.v. nr. THY 2594x5
Dåbskjolen er a f fint netteldug og forsynet med brede 
smukt tambourerede borter forneden og langs kanter
ne. Tambourering er kædesting udført med hæklenål 
på ramme. Kjolen stammer fra Irup og har i 12. time 
o » erle i et ti lintelgørelse.

Peder Andernsen Kroghs hus eksisterer 
stadig og er det nuværende Hedebo, Vang
vej i Klitmøller.

Der har på begge sider af familien været 
værnet om dåbskjolen i ca. 200 år.

LITTERATUR
Arv og Eje 1965.
Else Marie Boyhus: Kristentøj fra Lolland-Falster. 
Vendsyssel Nu og Da 1984.
Åse Friis og Ellen Nielsen: Noget om fødsel og dåb.
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MARTIN MIKKELSEN

Jemalderlandsbyeme ved Hejrhøj, 
3 km nordøst for Thisted

/ 1987 begyndte Museet for Thy og Vester Hanherred udgravninger på Asger 
Knakkergårds mark lige nordvest for Hejrhøj. Ved den lejlighed fortalte Knak
kergård, at han som ham i 1920'erne havde været inde i et »gravkammer« i Hejr
høj. Her havde han fundet et menneskekranium. Han havde taget kraniet med 
hjem og placeret det på en hylde i sit værelse. Hans mor havde dog ikke været 
begejstret. Hun havde derfor beordret ham til at lægge det tilbage, hvilket han 
havde gjort. Senere havde han konstateret, at det var væk.

Knakkergårds beretning er det første vid- 
nedsbyrd om arkæologiske fund i området 
ved Hejrhøj. (Fig. 1) Det viste sig, at 
Knakkergård i tidens løb havde gjort andre

fund. Således havde han en hel dreje- 
kværnsten liggende, som var blevet pløjet 
op på hans mark nordvest for Hejrhøj. 
Havde museet haft kendskab til denne

Fig. I. Thy-kort med angivelse a f Hej rhoj og området med fund ved Hejrhojvej og Klatmol levej.
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kværnsten, var vi nok ikke blevet så over
raskede over de omfattende fund. der 
fremkom under udgravningerne på hans og 
naboernes marker.

Forundersøgelsen
I 1987 vidste museet kun, at Nationalmu
seet havde udgravet de sørgelige rester af 
gravhøjen Hejrhøj i 1960. Dengang fandt 
man en tom stenkiste fra bronzealderen og 
to rigt udstyrede grave fra yngre romersk 
jernalder, dvs. fra ca. år 200-250 e. Kr. 
Museet havde overhovedet ikke kendskab 
til andre fund i nærheden af Hejrhøj, men 
blev interesseret i området, da man under 
en rekognoscering fandt nogle potteskår på 
et par pløjemarker vest og nordvest for 
Hejrhøj. Anledningen var, at der skulle 
anlægges en naturgasledning og museet 
forsøger ved sådanne anlægsarbejder at 
redde hvad reddes kan, før de store grave
maskiner ødelægger fundene. Udgravnin
gerne på naturgasledningen i 1987 er sene
re blevet suppleret med udgravninger i for
bindelse med anlæggelsen af omfartsvejen 
rundt om Thisted i 1993. I all har udgrav
ningerne omfattet over 10.000 nr. Allige
vel er der kun afdækket en mindre del af 
det samlede område med bebyggelser og 
grave fra bronzealder og jernalder. Her 
skal kort præsenteres nogle af resultaterne.

En jernalderlandsby
For første gang er der i Thy udgravet 
større dele af en landsby fra yngre romersk 
jernalder 200-400 e.Kr. (Område B på fig. 
4). Landsbyen ved Hejrhøjvej har omfattet 
mindst syv gårde, men formodentlig bety
deligt flere (fig. 2). Mange af gårdene har

nok både haft et langhus og et mindre hus. 
De små huse var dog særdeles vanskelige 
at finde. To af de udgravede huse var 
brændt, det ene sikkert under uheldige 
omstændigheder. Inde i den meget velbe
varede hustomt fandt vi i husets vestdel ca. 
20 knuste lerkar, to såkaldte ildbukke og 
en hvæssesten. Flere af lerkarrene fandtes 
stående på hovedet, bl.a. to lerkar oven på 
ildstedet. Disse forhold tyder på, at huset 
er brændt om foråret eller tidligt på som
meren. hvor alt forrådet var opbrugt. Kun i 
et enkelt kar fandtes lidt forkullede frø. Vi 
fandt desuden enkelte brændte knogler på 
husgulvet, men ikke i et sådant omfang, at 
vi tror, der er indebrændt dyr, da huset 
brændte. Flere af de meget knuste lerkar er 
endnu ikke blevet samlet, men der er ingen 
tvivl om, at vi her har et typisk udvalg af 
brugskar, lige fra en lille kop og små han
kekar til tre eller fire meget store forråds
kar. Skår fra lerkar udgør i øvrigt langt den 
største fundmængde fra landsbyen, men vi 
har dog også fundet enkelte jerngenstande, 
bl.a. en jernkam, og et par jernknive. Der
til kommer enkelte vævevægte og tenvæg
te af 1er, flere sænkesten og en glasperle. 
Udvalgte fund er afbildet på fig. 3.

Nok så væsentligt er det, at vi har kun
net konstatere, at man et langt stykke ind i 
yngre romertid har bygget næsten alle hus
ene med jordvægge, en byggeskik som er 
typisk for ældre jernalder i Thy. Dog har 
enkelte af husene i landsbyen ved Hejr
højvej haft stolpesatte vægge. Meget tyder 
på, at man i slutningen af yngre romertid 
opgav byggeskikken med tørvevægge. Fle
re huse, der fandtes lidt højere oppe af 
skråningen og som er lidt yngre end lands
byen ved Hejrhøjvej, har tilsyneladende 
alle haft stolpesatte vægge. (Område E på 
fig. 4) Når vi får det samlede fundmateriale 
færdigbearbejdet tyder meget på, at vi med
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Fii>. 2. Plan over de udgravede jenialderlutse (rasterf ved Hejrhojvej.
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Fig. J- Udvalgte fund fra yngre romersk jernalder.

rimelig sikkerhed kan fastlægge, hvornår 
dette skift i bygningstraditionen er sket.

Jernaldergrave
Det er dog ikke kun hustomter, vi har fun
det ved Hejrhøjvej. Spredt på den NØ- 
vendte skråning lige NV for Hejrhøj har vi 
fundet 4 jordfæstegrave indenfor det 
udgravede område. Gravene har været 
relativt små, tre af dem 1,0-1,2 m lange, 
den sidste 1,6 m lang, og de døde har for
modentlig alle ligget sammenbøjet på 
siden i den såkaldte hockerstilling. Grav
udstyret er sparsomt, i en af gravene fand
tes et lerkar og en jernkniv, i en anden en 
halskæde af glas- og ravperler, mens der 
ikke blev gjort fund i de to sidste grave. En

af gravene fremkom under østenden af et 
langhus, og gravene er formodentlig alle 
lidt ældre end den ældste fase af yngre 
romer-tidslandsbyen på skråningen ned 
mod Skinnerup enge. Måske har skrånin
gen været anvendt som gravplads af ind
byggerne i den tidlige yngre romertids
landsby ved Klatmøllevej. Det kan synes 
mærkeligt, at man ret kort tid efter 
gravlæggelserne har placeret en landsby på 
den tidligere gravplads.

Hejrhøj gravene
Dermed er det på tide at vende tilbage til 
Hejrhøj eller rettere sagt de sørgeligere 
rester af højen som Nationalmuseet udgra
vede i sidste øjeblik i 1960. På det tids-
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punkt var der gravet grus hele vejen rundt 
om højen og gennem flere år styrtede res
ter af højen ned i grusgraven. En stor sten
kiste i bunden af højen var tydeligt blottet, 
måske den stenkiste Knakkergård havde 
fundet kraniet i. Kisten var dog tom, da 
udgravningen blev foretaget i 1960. Måske 
er kraniet blevet hentet af en anden dreng, 
hvis mor ikke har krævet det tilbage på 
plads. Stenkisten er formodentlig fra bron
zealderen og skal sandsynligvis knyttes til 
den bronzealderbosættelse, vi også har 
fundet en del spor efter. Men nok så væ
sentligt var det, at højen rummede en eller 
formodentlig lo grave fra yngre romersk 
jernalder. Den bedst bevarede grav var en 
rig, ja endog usædvanligt rig mandsgrav 
med et fornemt udvalg af udstyr og gra
vgaver. Graven var delvist forstyrret men 
indeholdt stadig en skjoldbule, fire lerkar, 
to spydspidser af jern, to drikkehorn, en 
jernkam, en jernsyl og andre jernstykker -  
muligvis til et enægget sværd. Der har 
givet været tale om en højtstående person 
fra det vi nu kalder Hejrhøjlandsbyen. 1 
højen har der formodentlig også været en 
lidt yngre kvindegrav. I hvert fald fandtes 
guldfolierede glasperler, rest af en sølvfi- 
bula, dele af en rosetfibula. et fragment af 
et bronzeremspænde, tekstilrester, skår og 
jernfragmenter. Disse fund mere end anty
der, at også kvindegraven har været særde
les rig. De to rige grave i Hejrhøj står i 
skærende kontrast til de fattige grave, på 
skråningen nedenfor Hejrhøj og viser klart 
de betydelige standsforskelle, vi finder i 
jernalderen på dette tidspunkt.

Vi må samtidig erkende, at med de to 
rige grave og de fire fattige grave, har vi 
kun fundet ganske få af gravene til de døde 
jernaldermennesker fra Hejrhøjlandsbyfa- 
serne. Der er formodentlig (mange) Here 
grave i området. 1 dag kan man begræde.

at man ikke tidligere systematisk foretog 
nødudgravninger. I så fald var Hejrhøj 
måske blevet udgravet, mens den havde 
været i en bedre tilstand, og ikke mindst 
området lige rundt om højen kunne være 
blevet undersøgt for både grave og bo
pladsspor, før grusgravningen ødelagde det 
hele.

Gamle vejforløb
Udgravningerne har også vist, at Hejrhøj
landsbyen har ligget ved en vej. Både 
under naturgas- og omfartsvejudgravnin- 
gerne har vi fundet spor efter flere hulveje 
fra højdedraget vest for Hejrhøj og ned 
over skråningen mod nord. Der er tale om 
så mange vejspor, at del må formodes, at 
vejen har været benyttet i længere tid. 
Vejenes forløb kan måske også have haft 
betydning for Hejrhøjlandsbyens placering, 
men det er selvfølgelig svært at sige, hvor 
vejen »kommer fra«, og hvor den »fører 
hen«. Vi har kendskab til et formodet vade
sted over Skinnerup enge længere mod 
nord, men desværre ved vi ikke, om der har 
været et egentligt vejforløb her, og vi ved 
heller ikke, hvor gammelt vadestedet er.

En flyttende landsby?
Udgravningerne har været mest omfatten
de ved Hejrhøj vej. Men både nord og øst 
for Hejrhøj og ikke mindst mod sydvest 
ved Klatmøllevej er der foretaget udgrav
ninger. De ældst kendte bopladsspor er 
antagelig fra ældre romersk jernalder (A 
på fig. 4). Vi har dog ikke foretaget 
udgravninger på stedet, men lige på den 
anden side af Skinnerup enge har vi udgra
vet en formodet grav fra ældre romersk
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Fig. 4. 4-cm kort med angivelse qfHejrhoj. udgravningerne (tg de formodede landsbyfaser.

jernalder. Mod sydvest har vi flere andre 
steder fundet spor efter hustomter fra 
yngre romersk jernalder. Det gælder dele 
af 2-3 langhuse i den vestligste del af end
nu en formodet landsby fase (D på fig. 4) 
og 1 langhus. hvor der kan have været 
yderligere en landsbyfase (C på fig. 4). Et 
lille gårdsanlæg fra en sen del af yngre 
romertid er foreløbig vort sydligste fund 
(Nielsen 1990). Fra den efterfølgende tid, 
som vi kalder ældre germansk jernalder 
har vi fundet bopladsspor og måske også 
grave tæt ved Klatmøllevej (G på fig. 4).

Vi formoder derfor, at der i området 
vest for Hejrhøj har været en såkaldt flyt
tende landsby. Flyttende landsbyer fra 
samme tid kendes fra flere andre steder i 
Jylland. Vorbasse-landsbyen er den bedst 
undersøgte og kan følges fra ca. 100 f. Kr. 
til ca. 1100 e. Kr.. Så lang en periode har 
vi ikke sikkerhed for. at der har været en

landsby ved Hejrhøj, men udelukkes kan 
det ikke. Specielt ville vi gerne finde spor 
efter senere landsbyfaser fra yngre germa
nertid og fra vikingetid. Men alligevel kan 
vi i dag sige, at udgravningerne i og 
omkring Hejrhøj har givet os et indblik i 
jernaldersamfundet i Thy fra ca. 200-450 
e.Kr.. Der er stadig meget at finde i områ
det. et groft skøn siger, at vi måske kun har 
udgravet ca. 10% af det område, som jern
alderlandsbyens forskellige faser har dæk
ket.

KILDER:
Nielsen. Jytte: Verbéna officinalis i Thy eller

historien om et lille fro. 
Historisk årbog for Thy og 
Vester Hanherred 1990

160



MADS LIDEGAARD

Sagnsten i Thy og Vester Hanherred

/ 1932 udgav August F Schmidt sin bog: Danmarks Kæmpesten, hvor han har 
sandet alle de indsamlede folkesagn om sten rundt i landet og forsynet dem med 
oplysninger om stenene, i det omfang han havde sådanne.

Jeg blev fristet til at følge August F. 
Schmidts arbejde op og prøve på at finde 
alle disse sten og supplere dem med nye, 
hvis det var muligt. Resultatet blev, at det 
lykkedes mig at finde frem til over 300 af 
hans sten. Hertil kom så de meddelelser, 
der i mellemtiden var indløbet til Dansk 
Folkemindesamling, mere end 100 sten og 
endelig dukkede der så andre 150 op under 
arbejdet, mest sten, der ikke før var nævnt 
i skriftlige kilder, så vidt det er mig 
bekendt, og i alt blev det så til mere end 
550 sten. Jeg har udgivet en bog om resul
tatet: Danske Sten fra sagn og tro. og det 
er denne bogs stof om det gamle Thisted 
Amt, jeg her vil referere -  suppleret med 
et par sten, som ikke nåede at komme med 
i bogen.

Jeg nævner også de sten, jeg ikke har 
kunnet finde -  i et svagt håb om, at de 
måske kunne dukke op, når stoffet blev 
præsenteret for et lokalt publikum.
1) Sydøst for koret af Thisted Kirke lig

ger en gammel mørk rektangulær lig
sten med en meget forvitret indskrift 
og flere figurer, 2 x 1,2 m.
Her plejede skolebørnene at stikke 
knappenåle ned som en slags offer for 
derved at formilde deres strenge læ
rere i skolen.

2) Lange Dos, den store langdysse i den 
vestlige del af Thisted, var ligeledes 
genstand for ofringer. Selve dyssen er

jo bevaret, men alle randsten og kamre 
er fjernet, så der er ikke nogen sten til
bage.

3) Aug. F. Schmidt nævner en sten ved 
Årupgård og præstegården i Kollerup. 
Den var en alen på hver led og vendte 
sig. når den lugtede nybagt brød. I dag 
står en bautalignende sten uden for 
præstegården, 17? m høj, men den har 
jeg ikke kunnet få bekræftet som 
sagnstenen.

4) Gråsten er en bautalignende sten i en 
plantage 2 km syd for V. Svenstrup 
250 m øst for en nord-sydgående 
bivej. Den er grovkornet og måler 1 x 
0,5 x 1,4 m. Den synes at have været 
endesten for en lang stenrække -  eller 
skibssætning? - der ender i en stor høj 
100 m mod nord. Dybe hjulspor fra et 
gammelt vej forløb går tæt forbi den. 
Jeg kender ingen sagn om den, men 
den har åbenbart spillet en rolle i 
befolkningens bevidsthed, dels fordi 
den er navngivet, dels fordi den har 
været afsat på kort allerede i sidste 
århundrede. Navnet Gråsten kendes 
der mange eksempler på, og forklarin
gen kan jo godt være, al de simpelthen 
er grå, men det er de fleste kampesten 
jo. så måske har navnet en anden 
mening, som vi ikke kender.

5) I Danmarks Kæmpesten (DK) nævnes 
en sten nær Vust Kirke, som blev
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Vust kirkedige.

kastet mod kirketårnet fra Tømmerby, 
og den meldes her at være hugget op. I 
kirkegårdsdiget mod vest udad 
nederst, 10 m fra sydvesthjørnet, sid
der imidlertid en sten med fem runde 
huller, som iflg. ejeren af den nærlig
gende gård også er kastet fra Tømmer
by, og kæmpens fingermærker sidder i 
den.
Det er måske sagnet fra den anden og 
kløvede sten, der er overført til denne, 
men den har jo siddet i diget længe, så 
den kan også være en ny sagnsten, 
som ikke før er nævnt,

6) Lige vest for Vust Kirkegård står fire 
store sten, nogle af dem med kløvehul
ler.
Evald Tang Kristensen fortæller (Dan
ske Sagn IV nr. 33), at der på en høj
deryg på Vust Mark lå en række grave, 
bygget op af vældige stenblokke. 6 lig 
er fundet ved dem. Stedet kaldtes

»Baers Grave« efter en kong Baer, 
som var begravet her. Ingen plov 
kunne sættes i jorden for sten.
Lokalt fik jeg for en halv snes år siden 
at vide, at der havde ligget en meget 
stor samling store sten lige vest for 
kirken. Det er nærliggende at tro, at de 
fire sten er resterne heraf, som er Byt
tet ind fra marken, mens de øvrige er 
hugget op.
Hvad det så har været for et anlæg, er 
ikke godt at vide. Med mindre det har 
været resterne af den stendynge, der i 
sin tid blev slæbt sammen til kirke
byggeriet, men så ville man vel ikke 
danne et sagn om dem?

7) Lige øst for kirkegårdsdiget i Tøm
merby 30 m fra nordøsthjørnel ligger 
en lille sten, 'A m på hver led og kun 
20 cm høj, meget ujævn med dybe 
furer.
Stenen blev kastet fra Vust Kirke af
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den trold, som var bygmester der, 
fordi Tømmerby Kirke blev smukkere 
end hans. Eller kæmpen, som byggede 
Tømmerby Kirke, opdagede, at tårnet 
blev skævt og blev herover så rasende, 
at han greb om en sten, der fik mærker 
af hans hånd. Museumsleder Jytte 
Nielsen har fået stenen udpeget lokalt. 
Der er meget andet at se ved Tømmer
by Kirke. To hoveder på apsis opfattes 
ofte som aristokraten og plebejeren. Et 
lokalt sagn siger, at det er kirkebygge- 
ren Viderich Viss og hans far.
I våbenhuset står en sten, som Trap 
kalder en middelalderlig gravsten. Den 
er dog tydelig fallosagtig og siges tid
ligere at have stået uden for kvinde
indgangen, før denne blev muret til. 
Den har keltiske ornamenter og er helt 
blankslidt på den ene side -  måske af 
kvindehænder?
I tårnrummet står ved orgelet en anden 
mærkelig sten med en indhugget hånd 
som efter lokal tradition skal være 
Vust-kæmpens. Måske er det en he
densk sten, der er blevet kristnet med 
et kors og indskriften »Dexteri Dei«. 
Gud højre hånd.

8) Troldsting kaldes en rund lyngklædt 
bakke midt i et vildt sandflugtsland
skab syd for Bulbjerg. Rundt på højen 
ligger mange små og store sten, der 
viser, at banken består af moræne og 
ikke kun flyvesand. Der er da også 
fundet mange stenredskaber på og 
omkring den.
Sagnet fortæller, at troldene brugte 
banken som tingsted, men tingfreden 
blev brudt, da to stridbare trolde 
begynte at kaste sten efter hinanden. 
Om en af de store sten fortælles, at 
den kom på en isflage fra Norge op 
over Bulbjerg, hvilket jo ikke er helt

løgn. Et andet sagn siger, at en lokal 
konge engang holdt ting på højen.

9) Larses Målekar/Muldkar ligger 300 m 
fra Troldsting yderst på skrænten ned 
mod lavlandet i vest og måler 3 x 2,8 
x 1,8 m i en grov rødlig stenart.

Larses Målekar/Muldkar.

Efter sagnet havde den en rund for
dybning, hvori folk lagde muld, når de 
handlede ejendom. Sælgeren tog da en 
håndfuld muld og kastede i køberens 
skød. Noget sådant hul er ikke at se, 
men lokalt fortælles, at man har søgt 
at kløve stenen, hvorved den rullede 
en gang rund. Hullet kom til at ligge 
ned ad, så man ikke kan se det. 
Forfatteren Gunnar Iversen, Sindrup, 
har en teori om, at stenen kan have 
forbindelse til andre »Lars-sten« og 
har haft en speciel funktion i forbin
delse med trafik og retsvæsen. Det 
kunne bestyrke min egen fornemmelse 
af, at de store sten har spillet en hidtil 
overset rolle netop juridisk i en tid, 
hvor man ikke kendte skriften og der
for behøvede en anden garanti end en 
underskrift.
1 en sten tæt ved den store er indhug
get en spids oval. 20 cm lang, måske 
en helleristning?
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10) Kællingestenen ligger i et trebundet 
sogneskel mellem Skinnerup, Vandet 
og Nors i vejgrøften syd for Sejlhøjvej 
ud for markvejen vest for transforma
toren. Den måler 1.2 x 0.7 x 0,5 m og

Kællingestenen.

er altså ikke så iøjnefaldende.
Den vendte sig, når den lugtede 
nybagt brød i Holmegård. Konen i 
gården ved vejknækket fortalte, at 
man brugte at halshugge galsindede 
kvinder på stenen, hvis man ikke 
kunne styre dem. Måske er der tale om 
en gammel skelsten, hvor man har 
foretaget henrettelser.

11)1 Hillerslevs kirketårns nordvesthjørne 
er indmuret en mørk sten, 1,5 x 1.2 x 
0.8 m. der stikker 7? m ud på to sider. 
De store sten på »Does« 2 km øst for 
kirken var kastet af kæmper på Bro 
Mølle, der var kommet østfra for at 
bygge kirke i Hillerslev. De blev enige 
om, at kirken skulle ligge ved den 
sten. der blev kastet længst. Den yng
stes sten nåede længst, og der byggede 
man så kirken -  og stenen sidder end
nu i muren. Den tidligere graver Chr. 
Daugaard, der påviste stenen, tilfø

jede, at kastekonkurrencen blev arran
geret, fordi kæmperne ikke kunne enes 
om byggestedet.
Stenene på Does er væk, det er nu en 
nøgen græsklædt banke.

12) På Hillerslevs kirkes nordmur 5 m 
oppe sidder en granitudvækst med et 
rundt »øje«.
Iflg. Chr. Daugaard er det kirkens byg
herre. Han ejede Hillerslevhus og ser 
fra kirken ud mod sin borg med granit- 
øjet.

13) 8 m oppe i tårngavlen er indsat en 
gammel ligsten med runerester, hvor 
to navne forekommer: Thorkel og 
Margret. Den er fra 1250 og lå tidli
gere i kirken, hvor den blev nedslidt. 
Efter reformationen skulle den indsen
des til kunstkammeret, men man ville 
ikke af med den og satte den så op i 
tårnet.
Et sagn fortæller om en hr. Thorkel på 
Hillerslevhus, der var i klammeri med 
bispen eller herremanden på Sjørring, 
men tabte striden. Stenens Thorkel 
kan være ham. (Meddelt af gdr. Tom 
Kirk, Tousgård.)

Stenen i Hillerslev kirke.
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Ligstenen i Hillersler kirketårn Den ottebenede hest på Skinne nip kirke.

14) På Skinnerup Kirkes nordside 3 ni 
oppe sidder en kvader med en hest. 
der har fire slyngede ben og en tredelt 
hale -  hvis det er en hest. Halerne kan 
dog også opfattes som ben. hvilket fik 
en lokal meddeler til at hævde, at 
hesten havde otte ben.
Der er to sagn om stenen. Det ene blev 
fortalt mig af gdr. Niels Agerholm og 
siger, at det var den hest, der slæbte 
byggestenene til kirken med sine otte 
ben. Det andet er fra Danske Sagn I nr.

900 og fortæller, at en karl reddede sin 
bjergtagne kæreste fra troldhøjen på 
en sort hingst, der fik sin hale svedet 
under flugten. Karlen reddede sig ind 
på kirkegården, hvor man ser hingsten 
med sin afsvedne hale på muren. 
Pigen byggede kirken som tak.
Hesten var også afbildet på kirkens 
gamle altertavle.

15) Bispegraven på Sjørring kirkegård er 
et særpræget gravmæle: Tre to m 
lange granitsten og fire oprejste ende

Bispegraren på Sjørring kirkegård.
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sten. På de lange sten er afbildet en 
biskop og en helgen med glorie samt 
et kors.
Danske Sagn IV nr . 1678-80 fortæl
ler. at en biskop strandede nær byen. 
Da folk ville plyndre skibet, advarede 
han dem om, at det var pestramt, men 
forgæves. De bragte ham i land, hvor 
han døde og blev begravet på kirke
gården, men derefter hærgede pesten 
hele egnen.
Adam af Bremen nævner, at biskop 
Magnus af Vendsyssel o. 1060 forliste 
på vej hjem efter indvielse på Elben, 
men stenene menes at være 100 år 
yngre. Måske er det slet ikke en bispe
grav, men en samling af gamle ligsten.

16) Skyumstenen er en særpræget vandre- 
blok i stranden neden for Skyum 
Bjerge lidt øst for dalen, 4 x 4 x 2,5 m, 
grov, ujævn og krystalagtig i skiftende 
rød, brun og gullig farve og med et 
stort fladt hul i toppen. Steen Folmer

Nielsen, Mors, fortalte mig, at en 
kæmpe på Mors kastede den mod 
Skyum Kirke, og Aksel Kristensen, 
Gærup føjer hertil, at den vender sig, 
når den lugter nybagt brød i Gærup.

17) Et gammelt sagn fortæller om, at Fan
den ville bygge bro over Kallerup Vad 
og tabte en række sten. Skadhauge 
beretter et mere udførligt sagn i sin 
artikel om sagn fra Thy i årbogen 
1920: En mand havde jord på begge 
sider af moradset ved bækken og spe
kulerede på, hvordan han kunne skabe 
forbindelse over det. Så kom »en bette 
mand« og tilbød at bygge en bro imod, 
at manden skulle tilhøre ham. Det gik 
manden ind på, hvis broen var færdig 
inden kl. 3 morgen, da kornet på den 
anden side skulle høstes kl. 4. Hele 
natten hørtes stort spektakel fra bæk
ken, men Fanden blev dog ikke færdig 
til tiden.
De eneste sten, der nu er tilbage i

Vandrestenen red Skyum lijerge.
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området, er en samling større sten. de 
ligger, næsten tilgroet i græs nord for 
det gamle vad langs bækken.

18) I Hørsted Kirke sidder en ukalket sten, 
1 x 1 m, nederst i den kalkede nord
mur, fyldt med mærkelige huller, deri 
ikke ligner skåltegn men dog synes 
menneskeskabte. Stenen er fundet i en 
nærliggende mose, Tyrhave.
Ældre folk siger, at den ikke må kal
kes over. (Kan det mon være, fordi 
man har boret stenstøv af den og der
for har undgået kalkning?)

19) Den bekendte helleristning i Hørdum 
Kirke med Thors fiskedræt er ikke en 
sagnsten som de andre, men fortæller 
selv et sagn. Den blev fundet som tær
skelsten til et gammelt tårn ved restau
rering og vendte da billedet nedad, så 
det har været skjult i århundreder.
Til kirken er iøvrigt også knyttet van- 
dresagnet om lindormen og tyren.

20) Gennem Jytte Nielsen er jeg gjort op
mærksom på en sagnsten på Vegebjerg 
ved Klitmøller. Sagnet fortæller, at et 
skib strandede, og søfolkene kom i 
land med deres skatte. Ridderen på 
Nystrup røvede guldet og gemte det i 
sin støvle. Søfolkene forfulgte ham og 
han smed støvlen i krattet. Det kom til 
kamp men derefter kunne ridderen 
ikke finde støvlen, som efter sagnet nu 
ligger under stenen.

21) Liden Kirstens Grav ved Vestervig 
Kirke er en meget lang ligsten med et 
indhugget kors og en ulæselig ind
skrift.
Her skal efter sagnet Valdemar d. Sto
res søster. Liden Kirsten, og hendes 
elsker. Prins Buris, være begravet. Der 
er mange sagn og viser om deres 
skæbne, som kan beses på en lille 
særudstilling i »Lunaria« i Sindrup. I

nogle år lokkede Buris hende med 
trolddom. Hun blev med barn. og da 
kongen kom hjem og hørte det, lod 
han Kirsten kalde og dansede hende til 
døde. I nogle versioner havde hun lige 
født, da det skete. Buris blev blindet 
og fængslet i Vestervig med en lænke 
akkurat så lang, at han kunne nå ud til 
Kirstens grav hver dag. Hans søster, 
dronning Sofie, hadede Kirsten og 
opfattes i sagnet som sjælen bag kon
gens handling. Da hun engang red 
forbi graven i Vestervig, red hun spot
tende over ligstenen, men den var ikke 
så hård som hendes hjerte, og derfor 
satte hestens hov et mærke i den. (Thi
ele II s. 37).
Graven er åbnet to gange, 1870 og 
1902, og rummer to skeletter, en mand 
og en kvinde. Manden synes at have 
lidt af en knæskade, der kan være 
arvelig, og Gunnar Iversen gør op
mærksom på, at Henrik Skadelår, der 
var far til Buris, netop led af en ben
skade, hvilket kunne tyde på, at det 
virkelig er Buris, der ligger i graven. 
Endnu i dag er det skik, at en brud 
efter vielsen i kirken lægger sin brude
buket på Liden Kirstens grav.

22) Heksegraven er et stenkast på Hjæl
pensbjerg i Hurup 150 m nordøst for 
Ashøje. Det er en dynge ret små sten, 
oprindelig formet som en lang oval, 6- 
8 m lang. Indtil 1950 var det skik at 
kaste sten i dyngen, hvad meddeleren, 
Andreas Lodal, Hurup, selv har gjort 
som dreng. En ung pige blev gravid, 
da hun plukkede bær i heden og fødte 
siden sit barn i dølgsmål på dette sted. 
Senere skal hun have giftet sig med 
barnet. (Et incestforhold som led i en 
mytologisk proces kendes Here steder 
på kloden.)
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23) Et sagn fortæller, at kæmper fra Helt
borg og fra Karby på Mors kastede 
sten mod hinanden. På Thysiden faldt 
de i vandet, mens de nåede land på 
Mors, fordi Thykarlene var stærkest. 
Lokalt peges på en del store sten i 
vandet ud for Futtrup og Toftum, men 
det er dog meget ubestemt.

24) I Hvidbjerg Kirkes våbenhus på Thy- 
holm til højre for indgangsdøren sid
der en udhugget kvader med en 
mandsfigur, hvis genitalier er frem
hævede.
Sagnet fortæller, at efter ridder Jens 
Globs drab på biskoppen foran højalte
ret julenat blev kirken lyst i band. For 
at hæve bandet gav man en dreng en 
mellemmad i hånden og murede ham 
levende ind i muren. Billedet skulle 
forestille ham og hans mellemmad.

I Sagnenes Danmark I fortæller Gorm 
Benzon en anden version om en tøm
rersvend, der faldt ned og dræbtes 
under kirkens opførelse og blev min
det med stenen, men Benzon gør 
opmærksom på. at figuren nok i virke
ligheden er en Shei-la-nig, en skotsk 
figur, der anbragtes over kirkedøre for 
at afværge alt ondt. Netop denne egn 
var i tidlig middelalder påvirket af 
angelsaksisk kristendom.
Jeg kunne ikke se nogen mellemmad 
på stenen.

25) Der har ligget et andet stenkast nær 
stranden lidt øst for Bulbjerg. Jeg har 
ikke set det, men hvis nogen kender 
det, vil jeg være taknemlig for at få det 
at vide sammen med eventuelle over
leveringer derom.

Vikin^e^ravpladsen pa Hoj sirup Hale ved Tommerby.
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REDAKTIONEN

Siden sidst

Kommentarer og rettelser til sidste års årbog.

I Olav Hauglands artikel sidste år om 
orgelbygger N.C. Christensen ( 1876-1943) 
blev der på ferste side oplyst, at Christen
sen som ung var en Hittig kirkegænger i 
Thisted. Der blev endvidere oplyst, at det 
orgel, han lyttede til, stadig spiller for 
menigheden. Det er imidlertid ikke tilfæl
det, idet Thisted kirke i 1971-72 fik byg
get et helt nyt værk på 44 stemmer af 
Frobenius & Senner. Samtidig blev orglet 
Hyttet fra pulpituret til tårngulvet. Selv om

orgelet altså er ret nyt, så arbejdes der i 
øjeblikket med planer om en restaurering 
af det.

Det har ikke været tilsigtet fra redaktio
nens side at ramme Thisted kirke med 
unøjagtigheder. Ikke desto mindre må 
redaktionen beklage, at korrekturlæsnin
gen ikke har været god nok i forbindelse 
med Knud Gregersens artikel »En konfir
mation i Thisted Kirke«. Det drejer sig om 
følgende steder:

Det nye orgel -  indviet i 1972. Foto: 'Forsten Balle
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Side 105, venstre spa lte:
Her skulle præstens første spørgsmål til 
konfirmanden være, om han/hun:
- forsagede Djævelen og alle hans gernin
ger og alt hans væsen?

Side 106, venstre spalte:
Efter citatet med pastor Steenstrups 
indførelse i kirkebogen mangler følgende 
sætning: Til konfirmationen havde Steen- 
strup antaget fire drenge og fire piger.

Side 106, hejre spalte:
I omtalen af skudsmålsbogen skulle første 
afsnit være sluttet med tilføjelsen: og i den 
var konfirmationen antegnet.

Side 107, venstre spalte:
Årstallet for oprettelsen af »Anne Søes 
Konfirmationslegat« er desværre forkert. 
Det rigtige årstal er 1733 (og ikke som 
anført 1773).

Side 107, hejre spalte:
Her har der sneget sig et højst forstyrrende 
»ej« ind i første linje under punkt 5, der 
skulle starte således: Den, som Katekise
rer, gør Børnene et eller andet Spørgs- 
maal...
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FRANK WEBER

Formandsberetning 1995
Traditionen tro var der historisk udflugt 
den første søndag i september 1994. Da 
det var 470 år siden, Thisted fik sine køb
stadsrettigheder, og Historisk Samfund 
ikke har »besøgt« byen siden jubilæet for 
20 år siden, gik turen i første omgang til 
Thisted Kirke. Med museumspædagog 
Svend Sørensen som guide fik de ca. 30 
deltagere et indblik i kirkens historie ud 
fra arkitekturen og inventaret. Undertegne
de berettede kort om kaptajn Hansens dra
matiske skæbne 1886, som den står anty
det på mindetavlen i våbenhuset. Derefter 
viste Svend Sørensen eksempler på spænd
ende gravminder på de to nedlagte kirke
gårde. Efter kaffen på Hotel Thisted slutte
de udflugten med et spændende besøg på 
Thisted Museum, hvor museumsinspektør 
Jens-Henrik Bech fremviste den højaktuel
le, arkæologiske udstilling.

Som det blev bebudet på generalfor
samlingen 1994, udkom der i indeværende 
år en lokalhistorisk vejviser for Viborg 
Amt. Den fortæller på 48 sider lidt om, 
hvilke lokalhistoriske foreninger, arkiver 
og museer der er, og hvordan de i givet 
fald kan være behjælpelig i lokalhistoriske 
spørgsmål. Vejviseren er gratis, og kan 
hentes på de lokalhistoriske arkiver så 
længe lager haves.

Ved en reception på Thisted Dagblad 
den 18. november 1994 markeredes udgi
velsen af Historisk Årbog 1994. Det var 
igen lykkedes redaktionen at sammensætte 
en særdeles spændende årbog, der med 
P.S. Krøyers solmættede maleri på omsla
get var den god vitaminpille i vintermåne
derne. Som en ekstra service til vore med
lemmer var der bagest i bogen indsat et

register til årbøgerne 1983-1993. Registe
ret supplerer hovedregistret, der dækker 
fra 1906 til 1982. Bestyrelsen har besluttet 
at få udarbejdet et nyt register for hver af 
de kommende 10-års perioder. På bestyrel
sens vegne vil jeg sige redaktionen tak for 
endnu en flot årbog.

For at følge succesen op fra den første 
foredragsrække om Thys danmarkshisto
rie, gennemførte Historisk Samfund en 
foredragsrække i vinteren 1994-95, igen i 
samarbejde med Åbent Gymnasium og 
TFO. Det gennemgående tema var: »De 
kom fra Thy« og bestod af ialt 6 foredrag 
om kendte og mindre kendte thyboer, fra 
missionæren Skt. Thøger til forfatteren 
Martin Jensen. Foredragene var igen sær
deles godt besøgt, og derfor har vi i den 
kommende sæson valgt at tilbyde en ny 
foredragsrække under titlen: »Tro i Thy«. 
Se annoncen andetsteds i årbogen.

Udover den nævnte foredragsrække har 
vi også i år afholdt et foredrag i samarbej
de med Numismatisk Forening.

Efter at det endelige brud imellem 
Hanstholm og de øvrige kommuner i Thy 
på museumsfronten, har Thisted og Helt
borg museer fået en ny bestyrelse. Den har 
vedtaget en handlingsplan, der, med en 
række visioner og mål, og bred kommu
nalpolitisk opbakning, vil kunne realiseres 
indenfor en overskuelig fremtid.

I den nye bestyrelsesstruktur har Histo
risk Samfunds repræsentant desværre 
mistet stemmeretten. Vi har herefter kun 
observatørstatus med taleret. Dette prote
sterede vi selvfølgelig imod, da Thisted 
Museum som bekendt blev skabt på Histo
risk Samfunds initiativ. Selv om vi har stor
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forståelse for lokalpolitikernes ønske om 
at få kontrol med museernes fremtid i en 
overgangsfase, i en tid hvor der er en 
større diskussion i gang om de lokalhisto
riske museers overlevelsesmuligheder, vil 
vi satse på at få stremmeretten tilbage på et 
senere tidspunkt. Dette er da også blevet 
stillet os i udsigt af museets bestyrelse, når 
reetablerings- og konsolideringsfasen er 
overstået.

Historisk Samfunds bestyrelse har 
afholdt tre møder i 1994-95. En af beslut
ningerne vedrører afviklingen af general
forsamlingen. Vi har fundet det nødvendigt 
at aflyse fremtidige foredrag i forbindelse 
hermed, idet fremmødet desværre har 
været alt for ringe. Vi kan ikke være

bekendt at invitere foredragsholdere til en 
forsamling på under 15 personer. Samti
digt har vi i bestyrelsen det standpunkt, at 
vi gennem vinterens foredragsrække til 
fulde opfylder vedtægternes krav på dette 
område. Hvis et flertal på generalforsam
lingen ønsker det, og hvis denne årligt til
bagevendende begivenhed bliver et tilløbs
stykke i de kommende år. vil vi selvfølge
lig tage sagen op igen.

Jeg vil slutte min beretning med at sige 
den øvrige bestyrelse tak for godt samar
bejde i det forgangne år. Ligeledes vi, jeg 
takke vore to revisorer, Thisted Museum, 
Åbent Gymnasium, TFO og Wadmann 
Bogtryk/Offset for et godt samarbejde i 
året, der er gået.

172



ANE MARIE HOLMEHAVE

Lokalhistorisk litteratur om Thy og 
Vester Hanherred 1994-1995
Andersen, Else Marie
Læsebutikken : et samarbejde mellem Thi
sted Bibliotek, Ordblindeforeningen og 
Undervisningscenter Mors-Thy / Else 
Marie Andersen og Birgit R. Mortensen. - 
Knakken : Thisted Bibliotek, 1994. - 27 
sider.

Brunsgaard, Clemmen
Krigsdagbog : en egn under besættelsen. - 
Sparekassen Thy : Knakken, 1995. - 208 
sider : ill.

Fogtmann. Chr. P.
Thisteds lille Alberti. - Wadmanns Forlag,
1994.-96 sider: ill.

Fremtidssyn for nye slægter : Hundborg 
Friskole 1895-1995 / redaktion Grete Gre
gersen m. fl. - Hundborg Friskole, 1995 . - 
87 sider : ill.

Gregersen, Ellen
Hannæs : folk og egn / Ellen Gregersen og 
Ingvard Jacobsen. -  Lokalhistorisk Fore
ning for Frøstrup og Omegn : Lokalhisto
risk Forening for Sydhannæs, 1995. - 
(300) sider : ill.

Hansen, Vibeke
Ane- og slægtstavle for slægten Bertelsen 
fra Skjoldborg og slægten Toft af Vigsø : 
samt deres for- og efterslægt. - Vibeke 
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NY FOREDRAGS
RÆKKE

I samarbejde med Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred og Åbent 
Gymnasium/TFO:

»Tro i Thy«
Om det religiøse liv i Thy og Vester Hanherred fra oldtiden til vore dage.

6/2 Tro i Thy før kristendommens indførelse
v/ Jens-Henrik Bech, Thisted Museum.
Mange oldtidsfund rummer oplysninger om tro og religion i tiderne for kristen
dommens indførelse. Begravelsesskikke vidner om troen på et liv efter døden og 
skeletter af dyr og mennesker i moserne tolkes som ofre i en frugtbarhedskult. 
Arkæologiske fund fra jernalderen kan endvidere i liere tilfælde knyttes til den 
nordiske mytologi og troen på Odin og Thor. Del er nogle af de emner som fore
draget vil beskæftige sig med. Iagttagelser, tolkninger og fund fra hele Danmark 
vil desuden blive inddraget som supplement til del lokale fundstof.

20/2 Middelalderens kristendom, belyst gennem kirkerne i Thy
v/ Henrik Bolt-Jørgensen, Thisted Gymnasium.
Kristendommens indførelse og dens idéverden og billedsprog belyses gennem kir
kerne i Thy og deres udsmykning.

27/2 Guds lyn eller en dårlig høst?
1800-tallets religiøse vækkelsesbevægelser i Thy.
\7 Else Bisgaard, VUC Thy-Mors.
Foredraget vil lægge vægten på betydningen af materielle vilkår, lokalt fællesskab 
og individuelle faktorer i vækkelsens opståen og udvikling.

5/3 Thisted Kirkes historie
\7 Frank Weber, Thisted Gymnasium.
Thisted Kirke fylder 500 år i 1997. Foredraget vil soge at kortlægge kirkens histo
rie på basis af de eksisterende kilder.

12/3 Den danske folkekirke i det 20. århundrede -  set fra Thy
\7 Johan Thast um, HUlerslev.
Siden århundredeskiftet harden danske folkekirke fungeret på trods af drastiske 
ændringer i det danske samfund. Men sogne si ru kl urer har ændret sig og større og 
mindre spørgsmål har til tider været til hed debat. Foredraget vil give et billede af 
udviklingen frem til i dag -  og nogle bud på hvilke spørgsmål der måske vil være 
aktuelle på vej mod år 2000.

TID: 19.00-21.30
STED: Lokale 37 (biblioteket), Thisted Gymnasium
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