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ASGER NORDENTOFT NIELSEN

Et tandlægedynasti

Tre generationer -  og 120 år med tandlægepraksis i Thisted, må siges at være en 
bedrift. I denne artikel berettes om tidligere tiders tandlægepraksis, samt de tre 
generationers forskellige betingelser for arbejdet.

Min farfar -  Johan Marius Nielsen -  blev 
født i Ramme Sogn i Vestjylland i 1851. 
Han var søn af gårdejer og sognefoged 
Niels Peder Jensen.

Hvordan han har fået den idé at blive 
tandlæge fortaber sig i fortidens tåger. Der 
uddannedes på det tidspunkt kun 4-5 tand
læger årligt i Danmark, men han rejser til

Tandlægefamilien fotograferet i 1906 på veranda
trappen. Stående bagest Thora, senere laborant. 
Ejnar, senere tandlæge. Ida, postassistent, Johan 
Marius, pater familias tandlæge. I forgrunden Aksel, 
senere praktiserende læge i Sindal. Anna, død som 
20-årig, Mette Kathrine, husmoder.

København og består præliminæreksamen 
i 1873 privat dimitteret efter at have været 
uddannet i klinik og plombering hos en 
tandlæge Lund. For at få anerkendelse som 
tandlæge skulle man dengang have været 
elev hos en praktiserende tandlæge i 2 år. 
Der blev oprettet en elevkontrakt, og der 
skulle betales et beløb på 500-600 kr. for 
den kliniske uddannelse. Der var ingen 
egentlig tandlægeskole, den kom først i 
1888, men han blev uddannet i »Theori og 
Extraktion paa Kadaver paa Frederiks 
Hospital og Garnisons Sygehus, i Anatomi 
og Kirurgi hos Dr. med. Chr. Fenger«. De 
personer, der var døde i nattens løb, blev 
stillet til de studerendes disposition. De 
måtte trække tænderne ud og sætte dem på 
plads igen, inden de dødes pårørende kom, 
og inden dødsstivheden indtraf, så det 
skulle undertiden gå stærkt.

Praksis i Thisted
Den 3. dec. 1873 består han tandlægeeksa
men på kirurgisk akademi, og i 1874 påbe
gyndes praksis i Viborg. Dette varer imid
lertid kun et år. I 1875 nedsætter han sig i 
Thisted, hvilket han bekendtgør med en 
annonce i Thisted Amtsavis. Pudsigt nok 
lige under en annonce for boghandler Nor
dentoft, der otte år senere bliver hans svi
gerfader.
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De første år havde han klinik på Nytorv, 
senere i Vestergade. I november 1883 flyt
tes klinikken til Plantagevej lige over for 
Realskolen, som der står i annoncen. Sam
me år bliver han gift med boghandler Nor
dentofts datter Mette Kathrine, og de flyt
ter ind i den nyopførte ejendom, efter 
tidens forhold ret herskabeligt. Her skal tre 
generationer tandlæger de næste 113 år 
have deres virke. I den forløbne tid har kli
nikken selvfølgelig ændret sig i takt med 
udviklingen.

Husets opvarmning skete med tørv og 
brænde i seks kakkelovne, og belysningen 
med petroleum. Der blev først indlagt 
elektricitet i 1905. Der var to til tre tjene
stepiger, men ingen hjælp på klinikken. 
Der kom lejlighedsvis vaskekone og stry
gejomfru. Desuden var der i lange perioder 
forskellige svenske ammer til de syv børn, 
der efterhånden fødtes i huset.

Farfars praksis var først og fremmest

Farfars operationsstol. Bemærk svanehalsene hvorom 
mange hænder har grebet. Stolen kunne ikke indstilles 
i højden, derfor trappestigen. Nu på Thisted Museum.

Annonce fra 1875 om starten a f Joh. Nielsens prak
sis.

baseret på tandudtrækning og fremstilling 
af kunstige tænder, og der blev lavet utalli
ge proteser. Uden hjælp og ofte ud på nat
ten især op til højtiderne blev der arbejdet. 
De første mange år blev alt arbejdet udført 
i hånden, men langsomt lettedes arbejdet, 
først kom trædeslibemaskinen, siden elmo
toren. Som protesemateriale anvendtes 
kautsjuk, stærkt men ikke særlig kønt. 
Tænderne var af porcellæn i begyndelsen 
med platinstifter, men dette materiale blev 
efterhånden for dyrt, og man gik over til 
stål. Ja, platin blev så dyrt. at min far fik 
sit studium delvis finansieret ved salg af 
platinafslib.

De første mange år var farfar næsten 
den eneste tandlæge i Nordvestjylland. 
Han havde rejsepraksis til Løgstør, Ny
købing, Hurup og Hvidbjerg. Det ind
skrænkedes i takt med, at der kom tand
læger, der slog sig ned de pågældende ste
der. Det sidste sted var Hurup, hvor far 
kom hver fredag eftermiddag indtil ca. 
1940.

Udstyr i klinikken
Tandudtrækning foregik i reglen uden 
bedøvelse. Der kunne gives en kloretylrus, 
men dette var ikke uden risiko, doseringen
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var ret vanskelig. Undertiden brugtes lat
tergas. Lokalbedøvelse med injektion ken
des først fra ca. 1905. Skulle der gives nar
kose med æter eller kloroform krævedes 
der medvirken af en læge. Narkosen måtte 
ikke vare for længe, så det skulle gå stærkt 
ved en mundrydning, der skulle ikke gerne 
knække alt for mange tænder.

Udstyret i klinikken var enkelt og spar
tansk sammenlignet med vore dages kom
plicerede elektronik. En stol til patienten 
med meget få indstillingsmuligheder, rødt 
plyds, det var praktisk. Belysningen var en 
petroleumslampe med reflektor, så lyset 
kunne koncentreres. En spand til spytkum- 
me, og et glas, der blev pudset meget grun
digt. Instrumenterne blev efter brugen lagt 
i karbolvand. Tandlægen brugte ikke kittel, 
men arbejdede i sine sædvanlige klæder. 
Venteværelset var ofte fyldt op, og folk 
kunne vente i lang tid, der var ikke noget 
med at bestille tid, der kom først telefon i 
1917. Som trøst for de indtrædende smer
teplagede mennesker var der i venteværel
set malet ordene: »Mensch cirgt dich 
nicht«. Det var selvfølgelig en ringe trøst, 
men folk betragtede det som en naturlig 
ting, at tænderne skulle ud. Det skete ikke 
sjældent i konfirmationsalderen, og så 
holdt protesen mange gange i 40-45 år. Det 
skyldtes også, at folk, når de havde fået 
tænderne ud, ofte gik et halvt til et helt år 
inden de fik protese, så gummerne kunne 
svinde godt. Det var således begrænset, 
hvad der blev ofret på den sag, og så var 
man da fri for den evindelige tandpine, 
som H. C. Andersen beskriver så levende 
i »Tante Tandpine«. Vi må huske på, at 
pengene var små dengang. Der var ikke 
nogen form for sygesikring, folk måtte 
selv betale det hele. Endvidere var mulig
hederne for behandling af caries begrænse
de. Den elektriske boremaskine kom først

Tandlæge Nielsen i sin elskede have ca. 1928.

omkring 1920, indtil da var der kun for
skellige former for hånd- og foddrevne 
boremaskiner. Det var et stort fremskridt, 
da vinkelstykket blev opfundet. Her sidder 
boret vinkelret på holderen og sætter tand
lægen i stand til at bore i bagsiderne af 
tænderne. Som fyldningsmateriale brugtes 
kobber og sølvamalgam. Konsultationsti
den var 10-16, men det trak som regel læn
gere ud. Ofte kom folk langt ud på aftenen. 
Nu havde de haft tandpine hele ugen og 
turde ikke gå natten i møde. »Hvorfor pok
ker kom De så ikke på en kristelig tid og 
ikke om natten« sagde farfar gnavent, men 
trak selvfølgelig tanden ud.

Fritidsinteresser
Min farfar var ivrig havemand. I den store 
have, der grænsede op til anlægget Christi- 
ansgave slappede han af i de stille stunder. 
Han okulerede bl.a. selv sine roser, som
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På dette billede fra laboratoriet nærmer min fa  tfar sig de 80 år. som han nåede inden han ophørte med at prak
tisere.

der var mange af. Han gik meget op i 
anlægget og driften af Eshøj Plantage, for 
hvilken han var formand og primus motor 
indtil sin død. Det er hans fortjeneste, at 
der er plantet så mange forskellige vækster 
derude. Ikke mindst skovbundsfloraen 
havde hans interesse, en interesse min far
mor ikke altid delte. »Skal vi nu ud til den 
djævleø igen« var en stående replik, når 
søndagsturen blev planlagt. Han indførte 
pindsvinet til Thy, idet han mente, det ville 
kunne udrydde hugormene, som der var 
mange af i Eshøj.

Annonce. Klinikken flyttes til Plantagevej.

Min farfar praktiserede som tandlæge til 
han blev 80, altså i 58 år og døde som 81- 
årig i 1932.

Anden generation
Min far blev født 1891 og voksede op i 
huset på Plantagevej blandt sine mange 
søskende. Med skolen liggende lige på den 
anden side af gaden og med den store have 
som legeplads. En episode fra fars barn
dom skal nævnes. En dag, farfar ikke var 
hjemme, kom der en mand med en meget 
stor tandbyld, hvilket ikke var ualminde
ligt dengang. Det var før penicillinets 
opdagelse. Husets gamle faktotum ordine
rede straks en igle, der blev sat på det 
hævede sted. I løbet af kort tid var hævel
sen svundet, og iglen var tyk som en pølse. 
Med en pincet blev den fjernet og lagt på 
en underkop. Og nu kom det store øjeblik, 
da børnene fik lov til at drysse salt på 
iglen, og på få sekunder gylpede den blod
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og pus op. Så kunne den bruges på apote
ket igen. Far havde givet 5 øre for iglen på 
apoteket, og nu ville han sælge den tilbage 
igen, men apotekeren ville ikke købe den 
til trods for, at den var så god som ny.

Efter sin præliminæreksamen på Thi
sted Realskole fik far to års uddannelse 
hos farfar. På det tidspunkt skulle en vor
dende tandlæge stå i lære hos en praktise
rende tandlæge og lære alt om teknikarbej
de, aftrykstagning etc. Efter disse to år 
kom far til København og læste i to år på 
Tandlægehøjskolen i Stormgade. På grund 
af sygdom blev hans afgangseksamen for
sinket et halvt år. Men 20. dec. 1912 var 
han cand. odont. og skulle nu have to års 
ansættelse hos en praktiserende tandlæge, 
inden han kunne starte egen praksis.

I foråret 1913 fik far efter veloverstået 
eksamen en stilling som tandlægeassistent 
hos en tandlæge Schenkel i Set. Gallen i 
Schweiz. Turen dertil var dengang lang og

! T a n d t in c t u r .
I Tilberedt af
j Tandlæge Joh. M. Nielsen, Thisted.
Vod stadig Brag af denne Tinctnr befries 
man fra Tandpine og Tænderne beuares fra 
at angribes af Caries og Ansamling af 

Vinsten paa Tænderne forebygges 

3årugsitiinisntiig.
Ved i lieiimalisk Tandpine tages 1 Tot Bomuld 
og dyppes i Tandlinclnrcn, hvormed Tandkjø 
del gnides, h jælper delle ikke, kan man ligele* 
des indgnide Kinden udvendig, og vedvarer 
Tandpinen endnu, kan man stoppe I Tot 

Bomuld, dyppet iTinctnrcn, ind i tfrcl. 
Hidrører Tandpinen Ira hule Tænder, lager 
man Bomuld og dypper deri og lægger del 
derpaa i den hule Tand; man kan ogsaa ind- 
gnidc.Tandk jødel dermed. Mod svullent og 
lelhlødendc tandkjød saml mod Ildelugtende 
Aandé, anvendes 15 -20  Draabcr i '/< Glas 
Vaipl, hvormed Munden skylles 2 à 3 Gange 
om Dagen. Som almindeligt Bcnsclscsmiddel 
bruges 5 à 6 Draaber paa en vædet Tandbørste, 
der er dyppet i cl passende Tandpnlvcr, livor- 
med Tænderne indgnides Morgen ogisær Aflen.

Annonce om mundskyllevand, der nok lover lidt for  
meget.

Nye tider, nye skikke. Far viser sin nye klinik frem. Stolen er blevet noget mere avanceret. Apparatet ved vasken 
er en gasvandvarmer. Tidspunktet er midlen a f 1920-erne.
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Einar N. N. fotograferet 1928, det år han blev gift 
med min mor Irmelin Petersen fra Hurup.

besværlig med ophold i Berlin. I Set. Gal
len var far godt to år og befandt sig 
udmærket. Det var en stor industriby med 
broderier som speciale. Der var Here dan
ske tandlæger og farmaceuter, der mødtes 
jævnligt, men også svejtserne kom far en 
del sammen med og var meget imponeret 
over deres store sprogkunnen, ofte mestre
de de tre sprog ubesværet. De på deres 
side syntes jo nok, at danskerne var lidt 
provinsielle, og de fremhævede fordelene 
ved at beherske et hovedsprog til fuldkom
menhed. Så kunne de tale dansk indbyrdes 
i det daglige.

Fars chef var præstesøn og meget reli
giøs -  fanatisk calvinist. Han hadede kato
likker og jøder. Han behandlede l'.eks. 
aldrig en jødisk patient. Det blev overladt 
til far. Som dansker var han jo noget for
bavset og uforstående over det had og den 
foragt, der blev lagt for dagen over for 
jøderne.

Naturen i Scweiz er jo pragtfuld og 
storslået, men mangler Danmarks blidhed 
og venlighed. En anden ting, man savner, 
er de lyse aftener og nætter. Når de var 
færdige på klinikken ved 17-18 tiden og 
skulle ud at nyde naturen, var det ret hur
tigt mørkt, men aftenerne var dejligt lune, 
og der var mange hyggelige restauranter 
og kroer med sang og bægerklang. Der var 
overfyldt med turister og udlændinge, så 
svejtserne var ved at være trætte af det. En 
svejtser kom med en udtalelse kort efter 1. 
Verdenskrigs udbrud: »Nu kan vi da gud
skelov komme på vore egne restauranter 
igen«.

Kvinderne var, set med en danskers 
øjne, meget undertrykte. De skulle holde 
sig i baggrunden som, Storm P. siger. Når 
mændene gik på restaurant om aftenen, 
hvor de havde deres stambord, tog de ikke 
deres koner med. De skulle blive hjemme 
og passe børn, også selv om de ingen børn 
havde. Svejtserne gik meget på bevært
ning, men man så aldrig berusede menne
sker. De dyrkede en udmærket hvidvin, 
men de eksporterede den ikke, de drak den 
selv. Kosten var noget anderledes, de fik 
meget frugt, og far lærte at spise frølår og 
snegle, som han kom til at sætte pris på. 
Det var ikke noget, der blev budt på hjem
me i Thisted i 1913.

Rundt i Europa
I foråret 1915 forlod far Set. Gallen. Hans 
chef græd, da han rejste. Han var en mand 
med temperament. Når der var et eller 
andet, der gik ham imod, skreg han op og 
dansede rundt på gulvet med hænderne 
strakt anklagende op i luften, som de gjor
de i filmens barndom, hvor skuespillerne 
gjorde de samme gestus, når de blev cho-
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Annonce vedr. træffetid i Hurup og Hvidbjerg.

kerede. Gallisk temperament contra nor
disk flegma. Egentlig skulle far være rejst 
hjem til Danmark. Han havde haft sine to 
års assistenttid og kunne nu starte praksis 
og slå sig ned. På chefens anbefaling tog 
han imidlertid et vikariat i Darmstadt i 
Hessen på vejen hjem.

I foråret 1915 ankom far til Darmstadt 
og rykkede nu nærmere til verdenskrigens 
slagmarker. Han var der et år, det bedste år 
i hans Odyssé trods krigens rasen. Dejligt 
klima, gode boligforhold, og når man tæn
ker på, at landet var i krig, god mad og 
drikke, venlig befolkning og gode arbejds
forhold.

Indbyggerne i Hessen lagde megen 
vægt på, at de ikke var prøjsere. Mange af 
fars patienter vidste, at den tidligere dron
ning Louise, gift med Chr. IX, var af hes- 
sisk afstamning.

Den nye chef dr. Nies wandt var en dej
lig jovial mand, den bedste af fars chefer 
gennem årene. Han var katolik og meget 
religiøs. Han gjorde sig store anstrengelser 
for at få far til at konvertere. Far var ikke 
uimodtagelig, han følte sig tiltrukket af 
meget ved den katolske tro, men heldigvis 
blev det ikke til noget

Hessen er et pragtfuldt land med et 
behageligt klima. Landet er ikke så stor
slået som Schweiz eller Norge, men milde
re og venligere med store frugthaver og 
vinmarker.

Som regel mærkede far ikke ret meget 
til krigen, selv om fronten med bl.a. Ver
dun ikke lå så langt fra Darmstadt. Om

aftenen kunne man uden for byen svagt 
høre kanontordenen fra fronten. Det var 
tragisk, når de hessiske tropper om morge
nen drog blomstersmykkede gennem byen 
på vej til fronten. De blev fulgt på vej af 
en tusindtallig skare. Ofte lå de dræbt 
inden natten endnu med deres pårørendes 
blomsterbuketter.

De hessiske tropper skulle bane vej og 
tage de store dødsofre før kronprinsens 
preusiske dødshusarer. Det var en af grun
dene til at befolkningen i Hessen hadede 
preuserne, der fik æren for at have taget 
Verdun. Far blev ofte inviteret til selskab i 
Darmstadt, ikke så meget for hans selska
belige dyder, men for at han kunne tage sig 
lidt af de unge piger, der manglede kavale
rer på grund af krigen. De ældre ville også 
gerne i lag med ham for at få et sandere

Einar N. N. var ivrig planlningsmand. Han tilplante
de et hedeareal ved Vandet sø med allehånde vækster. 
Her fotograferet som 70-årig med skoven som bag
grund. Året er 1961.
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Billedet viser en klinik med udstyr ca. anno 1940 
fremvist a f klinikassistent Bente Mikkelsen, der i mere 
en tredive år var en dygtig hja’lp på klinikken og 
aflioldt afalle.

billede af krigen gennem de neutrale dan
ske aviser.

Hesserne var godt inde i nordisk littera
tur, særligt den norske, bl.a. Ibsen, men 
også I. P. Jacobsen.

Sammen med Dr. Nieswandt og familie 
foretog far mange ture ud på landet til de 
gode gamle kroer. Det skete med jernba
nen, det var før bilerne blev almindelige.

Intet godt varer evigt. Efter et års forløb 
blev far kaldt hjem af familiære årsager. 
Det var et af de bedste år i hans liv, som 
han altid mindedes med glæde.

I Norge 1917
Medens krigen stadig rasede, tog han mod 
en stilling i Norge. Han havde altid hørt

Norge omtalt som noget enestående dejligt 
og venligt. Men han kom til at revidere sin 
opfattelse.

I slutningen af sommeren 1917 sejlede 
far fra København til Oslo. En pragtfuld 
tur og med begyndende efterårsfarver i 
Oslofjorden var det enestående smukt. Far 
havde fået en stilling hos en tandlæge i 
Bergen, og det skulle han aldrig have gjort.

De fleste af Bergens gamle huse på 
Tyskebryggen var nedbrændt et års tid før 
og lå nu som røgsværtede ruiner, samtidig 
lå der bjerge af fyldte sildetønder, hvis ind
hold stank over hele byen. De var opkøbt 
af englænderne, for at tyskerne ikke skulle 
få dem, der var jo stadig krig i Europa. Var 
vinden i øst havde de lugten fra sildetøn
derne, og gik den i vest kom der sod og 
røglugt fra de brændte ruiner. Og samtidig 
må man huske, at det altid regner i Bergen, 
en sur kedelig regn. På det tidspunkt var 
der spiritusforbud i Norge, et forbud der 
ikke blev overholdt særlig godt. Selve for
budet gør egentlig ikke så meget. Folk kan

Klinikkens start i smedejern.
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Tredie generation på trappen.

altid skaffe sig den spiritus, de vil have, 
men for en ungkarl, der bor ret primitivt på 
et værelse, er det en stor ulempe, da der så 
ikke kan eksistere hyggelige cafeer og 
gemytlige kroer. De kan ikke leve af at 
sælge sodavand og kaffe, når de skal have 
en vis standard.

På grund af krigen og branden var det 
ikke til at opstøve et ordentligt værelse 
endsige en lejlighed.

Bergenserne var venlige og muntre 
mennesker, men kom far i selskab hos 
dem, fortalte de altid om, hvordan de var 
blevet udnyttet af danskerne under Chr. IV, 
og det var ligesom det stadig klæbede ved 
os. Far havde svært ved at forklare dem, at 
de næppe var blevet udpint og udnyttet 
mere end en almindelig dansk borger, der 
ikke hørte til overklassen og boede langt 
fra København.

Men det var ikke alt, der var trist. Der 
var dejlige sejlture i farvandet ud for Ber Klinikken på Plantagevej bærer sin alder godt.
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gen. Da de ikke kunne få øl og snaps til 
madkurven, medbragte de en flaske cham
pagne, som man mærkelig nok kunne få til 
en relativt billig pris, men det var nu ikke 
så festligt med mousserende vin drukket af 
flasken.

Norge var ikke det, far havde ventet. 
Klimaet på vestkysten var som i Danmark. 
Ingen mulighed for skiløb og anden vinter
sport. Efter et halvt års forløb forlod far 
Bergen og tog en stilling i Haugesund. Det 
var en lille rar by, bedre end Bergen, men 
kedelig bortset fra nogle gode ture i omeg
nen.

/  Tjekkoslovakiet
Efter nogle måneders forløb vendte far 
hjem til Danmark, men udlængslen trak, så 
han tog mod et tilbud fra en tandlæge dr.

Udstyret tvndrer sig, men de gamle sandblaste ruder 
er de samme.

Wessely i Brno Tjekkoslovakiet. Det var i 
1917, hvor krigen stadig rasede.

Engageringen foregik med mange tele
grammer med svar betalt, så far ventede 
sig noget i den store stil og blev ikke skuf
fet. Chefen var en høj, flot fyr, der altid 
arbejdede i uniform med dinglende orde
ner på brystet. Han brugte aldrig kittel, og 
om søndagen havde han sporer på sine 
støvler idet han var en ivrig rytter. Han var 
jøde og overholdt sabbaten strengt. Hver 
lørdag mødte han i synagogen og holdt 
altså fri fra klinikken, hvor den anden 
tandlægeassistent og far måtte arbejde 
både lørdag og søndag. Det blev de selv
følgelig trætte af og gjorde oprør, så de fik 
søndagen fri. Arbejdstiden var 8-18 med to 
timers middagspause. Fars tyske kollega 
havde været med i krigen ved Verdun og 
Marne, men var nu fritaget for tjeneste. 
Hans moder, der var enke, havde mistet 
fem sønner i krigen, men havde nu fået lov 
til at beholde den sjette, så slægten kunne 
føres videre. Der var et stort klientel af 
jødiske flygtninge fra Østpreusen, Galizien 
og Schlesien. Det var gamle pjaltede jøder 
i lange kaftaner og langt hår, de var som 
skåret ud af Doré’s bibelhistorie.

Tilbage i Thy
11918 kom far hjem til Thisted og startede 
praksis hos farfar i huset på Plantage vej. 
Ret hurtigt blev der bygget til huset og 
praksisen moderniseret. Der kom rønt
genapparat, elektrisk boremaskine, vand- 
luftspray. Folk blev mere indstillet på at 
bevare deres tænder.

Der blev oprettet sygekasser, der gjorde 
det mere økonomisk overkommeligt at få 
tænderne sat i stand. Ganske vist var det i 
mange år således, at folk på landet ikke fik
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Patienten er kommet ned at ligge. så klinikassistent og tandlæge kan arbejde mere afslappet med gode over
sigtsforhold. Foto 1995.

tilskud til tandfyldning, kun til tand
udtrækning, hvorimod sygekassen i Thi
sted gav tilskud til begge dele. Langsomt 
bedredes forholdene for tandpleje. Der 
kom gradvis tandpleje for alle børn i kom
munen.

Der var efterhånden kun rejsepraksis til 
Hurup, hvortil min far tog en gang i ugen. 
Det foregik på Missionshotellet, hvor han 
som hjælperske havde en ung pige, der 
skulle være sygeplejerske. Og så var det 
slut med fars lange ungkarlestand. Da mor 
og far blev gift, var han 37 år.

En pudsig episode kan nævnes fra hans 
ture til Hurup. Ret umotiveret blev toget 
standset på vej til Hurup. En stationsfor
stander havde fået en frygtelig tandpine. 
Da han vidste, at far skulle forbi, lod han 
toget standse og bad om at få tanden fjer
net. Far var ikke meget for sagen, der var 
jo ingen plads og for kort tid. Men er man 
stationsforstander eller ej. Toget måtte 
vente til tanden var ude. Patienten satte sig

på gulvet, og far lagde sig på knæ bag ved 
ham og holdt hans nakke ind mod sin hals. 
Operationen gik fint, og der blev applau
deret af de medrejsende og personalet, der 
med spænding havde fulgt forløbet.

Interessen for plantning og naturen i det 
hele taget fortsatte i familien, men far ville 
gøre det selv, så i 1926 købte han nogle 
hektarer hedejord ved Vandet Sø. Der blev 
bygget hus, som siden er vokset i takt med 
familien. Der er i de forløbne 70 år blevet 
gravet og plantet en mangfoldighed af 
træer og buske. Meget har ikke kunnet kla
re de barske forhold i Thy og er bukket 
under for den salte vestenvind og den san
dede jord, men tilbage står en righoldig 
bestand af vedplanter, der har været målet 
for flere dendrologiske ekskursioner. Den
drologi er læren om træer og buske.

Far blev som sin far ved med at prakti
sere som tandlæge indtil sit 80. år og døde 
1981 90 år gammel. Han virkede som 
tandlæge i 59 år.

17



Tredje generation
I 1957 tog jeg afgangseksamen fra Køben
havns Tandlægehøjskole og i 1958 kom 
jeg som tredie generation til Thisted og 
overtog og videreførte gradvis klinik og 
plantagen i V. Vandet. Der blev bygget om 
på Plantagevej, og mængden af tandlæge
udstyr øgedes igen. Et af de store frem
skridt var indførelsen af det luftdrevne og 
vandkølede bor, der arbejder med meget 
høje omdrejningstal og uden vibrationer. 
Det er mindre ubehageligt for patienten, 
det skåner tanden og letter tandlægens 
arbejde betydeligt. Der kom ultralyd til 
tandrensning, der også krævede større 
mængder vand til køling. Det var derfor 
nødvendigt med et kraftigt motorsug til 
bortledning af dette vand. For at skåne 
tandlægens ben og ryg måtte der gives fle
re indstillingsmuligheder af operationssto
len, patienten måtte lægges ned, hvilket for 
øvrigt var til gavn for arbejdets kvalitet. 
Der kom mere avanceret autoklaveudstyr, 
og brug af engangskanyler og gummihand
sker sikrede mod smitte af AIDS og hepa
titis.

Samtidig har vi søgt at gøre behandlin
gen så lidet ubehagelig som muligt, ja i de 
fleste tilfælde smertefri ved hjælp af lokal
bedøvelse med Xylocain eller lattergas. 
Det kan så suppleres med blid musik fra et 
sæt hovedteletoner. Men det mest væsent
lige i bekæmpelsen af tandlægeskræk er en 
afslappet atmosfære på klinikken lige fra 
reception til klinikassistent og tandlæge.

Regelmæssige tandeftersyn hvert halve 
år har mindsket cariesangrebenes størrelse 
og antal betydeligt. Tidligere kom man

stort set først, når man havde tandpine, og 
så var behandlingen radikal. Enten skulle 
tanden trækkes ud, eller også skulle den 
rodbehandles. Nu tages hullerne i tide, og 
indgrebet bliver langt mindre.

Tandlægearbejdets karakter ændrede 
sig. Man begyndte med større succes at 
behandle paradentose -  de løse tænders 
sygdom -  en lidelse man tidligere ikke rig
tigt havde formået at helbrede.

Der kom langt mindre caries hos børn 
og unge takket være de regelmæssige 
eftersyn, bedre mundhygiejne og fluortil
sætning til tandpasta. Og alle kan være 
med, for den økonomiske side af sagen 
tager kommunen sig af for alle i alderen 3 
til 18 år enten i kommunalt eller privat regi 
afhængig af hvilken kommune man bor i. 
Målsætningen »egne tænder hele livet« 
står foran sin opfyldelse.

Også for de generationer, der ikke har 
haft disse tilbud, er der løsninger. Mistede 
tænder kan i dag erstattes med implantater 
der fastgøres i kæben og tjener til basis for 
krone, bro eller protese. Det er endnu ikke 
nogen helt almindelig behandling, men det 
vil blive det.

Den 30. november 1995 sluttede 
dynastiet på Plantagevej efter 120 års vir
ke i Thisted, heraf de sidste 112 år i sam
me lokaler. Min søn Claus, der er den fjer
de i rækken af tandlæger, valgte at gå ind i 
en gruppepraksis i Dronninglund.

Også indenfor tandlægevirksomhed er 
der jo nok en tendens til større enheder. Så 
kan det altid diskuteres, hvad der er at 
foretrække.

Men klinikken på Plantagevej bliver 
videreført i forhåbentligt mange år endnu.
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ERIK BRANDT

Hundborg lægebolig

Tidligere var det ikke en selvfølge at have en læge boende i sin egen by. Dette er 
en beretning otn et lægehus på landet, opført a f initiativrige borgere.

For 100 år siden besluttede en kreds af 
borgere i den gamle Hundborg-Jannerup 
Kommune at opføre en lægebolig i Hund
borg for om muligt at få en læge til at dri
ve praksis fra huset. Hidtil havde den nær
meste læge boet i Thisted, så det var en 
længere rejse med datidens transportmidler 
at komme til læge eller at få lægen ud til 
f.eks. Vorupør.

Også efter datidens forhold var opførel
sen af et lægehus en stor og belastende 
økonomisk opgave, så man oprettede et 
aktieselskab og udstedte aktiebreve, som 
kun kunne købes og ejes af borgere med 
bopæl i kommunen, og for hvert aktiebrev 
skulle der (foruden købssummen) svares 
en årlig afgift på 25 øre, et beløb som del
vist sammen med et tilskud fra Hundborg 
Sparekasse og andre indtægter skulle bru
ges til forrentning og afdrag på byggegæl
den med såvidt muligt 200 kr. årligt. Det er 
nøje i aktiebrevet beskrevet, hvorledes ind
tægterne iøvrigt skulle anvendes. Til byg
geriet blev optaget et lån i sparekassen, og 
opførelsen af huset beløb sig til ca. 9.000 
kr. Fraflyttede en aktiebrevsejer kommu
nen, skulle aktiebrevet søges overdraget til 
en anden, da det ellers tilfaldt foreningen. 
Der er til husets drift nævnt et tilskud fra 
sparekassen, og af regnskabet fremgår det, 
at tilskuddet hvert år var på 500 kr., og det 
svarede til den årlige rente på byggelånet, 
så aktieselskabet altså kun slæbte rundt på 
de faste afdrag.

Der var ikke fri nedsættelsesret for en 
læge. Ud af de læger, som efter annonce
ring søgte stillingen, antog bestyrelsen en, 
som så fik ret og pligt til at drive praksis 
fra lægeboligen. Han betalte en husleje, 
som indtil 1924 androg 125 kr. i kvartalet 
for senere at stige til 225 kr. og i 1931 til 
250 kr. pr. kvartal.

1910 blev der indlagt vand i boligen fra

Aktiebrev i Hiuidborg hegebolifi.
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en boring på en nærliggende grund, og af 
forhandlingsprotokollen fremgår, at man 
havde meget besvær med at få vand i røre
ne. Der skulle anlægges en stødhævert, 
men det var vanskeligt at få den til at fun

gere. Arbejdet blev udført af en entrepre
nør fra Mors, og i januar 1911 holdt besty
relsen for lægeboligen møde for at finde 
en løsning. En ingeniør fra vandbygnings
væsenet, som havde foretaget nivellement
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G O D K E N D E L S E
a f

B ræ ndselso lieenlæ g med t ilh o re n d e  O lie fy rin g san læ g ,

Andragerons Navn og A dresse: læge Brand, Hundborg,
Indehaverens Navn og A dresse: oamme

O plagets B eliggenhed: p r iv a t  grund hoo læge Aksel B rand t, Hundborg, 

O plagets S tø r re lse  og In d re tn in g : 15oo l i t e r  o l ie ta n k ,

Andragendet imødekommes paa fø lgende V ilk a a r:
A« Der maa ikke anvendee B ræ ndse lso lie  med la v e re  Flammepunkt end 

5o C i  Anlægget.
B. O lie o p la g e t skal være be liggende som b e sk rev e t i  Ansøgningen og 

v i a t  pan «Icçrtnporx r a ta  h03l0gte  te g n in g .

C. P aafy ldn ingoo tede t s k a l i  paasende Udstrækning en ten  fo rsynes  med 
fornøden tyk Belægning. Grus e l l e r  anden l e t  gennem sivelig  Belæg
n in g , som t i l  enhver Tid s k a l ho ldes i  en saodan T ils ta n d , a t  don 
kan b'ptage s p i ld t  Vædske, e l l e r  p lan e res  sa a le d e s , a t  s p i l d t  Ved- 
ske h u r t i g t  kan b o r tle d e s  t i l  e t  s ik k e r t  S ted .i "

D. Anlægget i  de ts  Helhed, herunder R orled n in g er, A rbsjd3beholder og 
B ræ nderaggregat, skol in d re t to s  og udfores paa fo r9 v arlig ,M aad e , 
b l .  a . 3aulodes a t  Beholdere og R ørledn inger e r  o l i e tæ t t e A /, og 
iø v r ig t  i  Ovorensstem nalse med de R e tn in g s l in ie r ,  d e r e r  an g iv e t i  
"Br and tekn iske  M eddelelser Nr. 3 , V ejledning vedrørende Forho lds
r e g le r  ved U dførelse og B en y tte lse  a f O lie fy rin g san læ g ” .

E. Forinden Anlægget tages i  Brug, s k s i Indehaveren o v e rfo r P o l i t i 
m esteren fremlægge s k r i f t l i g e  E rk læ ringer paa Tro og Love f r a  de t 
e l l e r  de Firm aer, der hør u d fo r t Anlægget, om a t  d e t te  e r  in d re t 
t e t  og u d fø r t i  nø je  Overensstemmelse mu* nærværende Godkendelse.

F. Indehaveren skal drage Omsorg f o r ,  a t  Anlægget v e d lig e h o ld es  pae 
fo r s v a r l ig  Maade, og a t  a l t  Betjeningam andskab ved Anlægget e r  
nøje  in s t r u e r e t  om d e ts  In d re tn in g  og Virkemaade, 3amt om don V»d- 
skes Egenskaber i  Heiseende t i l  Brand- og E k sp lo s io n sfa re , son op
la g re s  d e r i .

En V ejledn ing , i  ty d e lig  og ho ldbar U d fø re lse , a k a l ophænges 
i  Fyrrummet. V ojlednilgen  s k a l ,  foruden Regleruo fo r  Anlæggets Be
tje n in g ,  t i l l i g e  indeholde en In s tru k s  om:

‘o t  Fyrrummet og e v e n tu e lt Lagerrum sk e l ho ldes r e n t  og ry d d e l ig t ,  
ingen l e t  an tæ ndelige Genstande maa opbevares d e r i ,

a t  V e n tila tio n e ro re n e s  B o sk y tte lse o n e t s k a l  holdes rene og h e le ,  og 
a t  Brænderen m.v. sk a l ho ldes re n . B ræ nderaggregatet b ø r under

Rensning a f F y re t ,  S t i i s t^ f r f - ^ R u ^ r a t io n e r  m.v. f je rn e s  e l l e r  
holdeo ve l tild æ k k e t f o r 'i l ç k é i i t v G .  s toppes a f  Støv og l ig n .

f  POUTIMESIDLN J  den 9 . december 1953.

C l'/H k tåuj.
<Ar .  læge A B rand t, Hundborg.

1) Opmærksomheden henledes paa do a f  D ire k to ra te t  fo r  A rb e p s -  og 
F ab rik s t i l s y n e t  i  Januar 1947 udsendte ”Foreløbige Sikkerhed s fo r -  
h o ld ff re jlo r  vod O lie fy ringsan læ g  t i l  Dampkedler under o f f e n t l ig  T i l
syn ppa Landjorden'.'.

Politimesterens tilladelse.



af anlægget, var også tilstede. I protokol
len står: »Efter at have beset anlægget 
overalt vedtog bestyrelsen at give entre
prenøren en frist a f 3 uger til at bringe 
vandværket således torden, at hæverten 
giver det lovede kvantum a f I pot vand i 
minutten i beholderen. Kan eller vil entre
prenøren ikke bringe værket i en sådan 
stand, at det til stadighed giver denne 
vandmængde, så må han tage sine rør og 
sin hævert tilbage«.

1915 var der forhandlinger med de 
lokale sygekasser om, at de skulle overta
ge lægeboligen, men det blev nedstemt 
ved den årlige generalforsamling, hvor 
bølgerne gik højt, og som gik helt i 
opløsning, da aktionærerne forlod mødet 
og end ikke ville deltage i valg af bestyrel
se og revisorer, hvorfor den siddende 
bestyrelse måtte fortsætte uændret det 
næste år.

1917 blev der indlagt elektrisk lys i 
boligen, og i 1925 etableredes centralvar
meanlæg, men det skulle betales af den 
daværende lejer, læge V. Buus, som til 
gengæld fik sikkerhed for, at den efterføl
gende læge skulle overtage anlægget ved 
dr. Buus’ fraflytning til en pris, som skulle 
fastsættes af 2 taksationsmænd. Det endte 
med. at aktieselskabet overtog anlægget 
ved fru Buus’ fraflytning d. 1/1-1936. da 
dr. Buus var afgået ved døden. Som et 
kuriosum kan nævnes, at da der blev 
installeret oliefyr i boligen i 1953, skulle 
der efter de da gældende regler søges om 
tilladelse hos den stedlige politimester.

1. januar 1936 indtrådte Axel Brandt 
som den ansatte læge, og som noget af det 
første herefter installeredes WC til erstat
ning for de 5 aftrædelsesrum med zink-

H undborg begebolig 1904 inden haven voksede op.

spande og ilde lugt. (Det ene var placeret 
ved siden afkomfuret).

1941 købte Axel Brandt boligen for 
21000 kr. Det havde som tidligere nævnt 
kostet ca. 9000 kr. at opføre den. Differen
cen blev indsat på en konto i Hundborg 
Sparekasse, og Hundborg lægeboligs legat 
var dermed oprettet. Ved en formue på 
20000 kr. skulle renterne hvert år anvendes 
til fordel for værdigt trængende i den gam
le kommune. Legatet kan ikke søges, men 
uddeles hvert år efter bestyrelsens skøn.

1968 foretoges en tilbygning mod øst 
som en udvidelse af konsultationen.

De fleste af ovennævnte oplysninger 
stammer fra forhandlingsprotokollen for 
Hundborg Lægebolig, som er ført fra 1906 
til 1943, da der holdtes afsluttende gene
ralforsamling med opløsning af aktiesel
skabet. Alle aktionærer med ægtefæller var 
indbudt til festlig aften med kaffebord, 
filmfremvisning og til slut is.

Lægeboligen fungerer stadig som bolig 
og som lægekonsultation for 3 læger.

Nuværende ejer af huset er undertegne
de, som overtog det efter min far i 1966.

?
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ANNA LOUISE PRIP BUUS

Klinikken i Hundborg

/ 1970 udkom bogen »Sygehuslæge V. Buus hans liv og virke«. Den er skrevet a f 
Anna Louise Prip Buus, som var datter a f Valdemar Buus. Læge Buus praktisere
de i Hundborg fra 1901 til 1935, og oprettede i 1905 et lille sygehus i tilknytning 
til sin lægepraksis. I denne artikel har Jytte Nielsen udvalgt forskellige afsnit fra 
bogen, som varmt kan anbefales til læsning.

Ofte har jeg tænkt på at skrive noget om 
min fars liv og arbejde, uden at det dog 
blev til alvor, men i løbet af den sidste tid 
er tanken kommet til mig igen på grund af 
-  om jeg så må sige -  et par tilfældigheder, 
og jeg vil nu gøre forsøget og håber, at det 
må lykkes så nogenlunde for mig.

Min far var praktiserende læge på lan
det, og nu vil man måske uvilkårligt tæn
ke, at hans liv vel ikke adskilte sig fra så 
mange andres i samme stilling, men så 
vover jeg at påstå, at det blev forskelligt 
fra andres, fordi der i min fars livshistorie 
blev et stort og -  synes jeg i hvert fald -  
vigtigt kapitel, som kom til at hedde Kli
nikken i Hundborg.

Nå. men lad mig nu begynde med 
begyndelsen. Far blev født i 1873 på 
»Rosvang« i Thy, hvor hans far var 
inspektør og var med til at udtørre Sjørring 
Sø. Han var desuden interesseret i land
brug og opdrætning af malkekvæg. Gården 
»Rosvang« lå ca. 4-5 km fra Hundborg, 
men hørte til Sjørring Kommune.

Desværre døde han, da min far var 12 
år. Efter nogle års ophold i Thisted flyttede 
min farmor med sine 3 sønner til Køben
havn, hvor far studerede, og i 1901 tog han 
sin lægeeksamen. Han fik så at vide, at der 
i den lille landsby Hundborg -  beliggende 
omtrent midt imellem Thisted og fiskerle

jet Vorupør ved det dejlige pragtfulde 
Vesterhav -  blev en stilling ledig for en 
praktiserende læge.

Min far rejste op for at se på forholde
ne; der var en stor lægebolig (13 værelser), 
som ejedes af et aktieselskab, så boligen 
kunne ikke købes, -  nej de ville nok selv 
bestemme, hvem de fik som læge, men da 
far fik at vide, det var deres tanke, at 
lægen skulle gå ind på at have sygeværel
ser på 1. sal til patienter, sagde han: »så 
skal De ikke tage mig, for det vil jeg ikke, 
men jeg kunne tænke mig engang med

Liege Vakl. Buus. klinikken. Hundborg. Thisted Amt.
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Den gule Opel med min fa r ved rattet.

tiden at lave noget selv«, -  og dermed skil
tes de. Far søgte så en anden stilling, og 
det var omtrent afgjort, -  ja, så vidt jeg 
ved, var adressen allerede skrevet på hans 
møbler, men så blev han opfordret til at 
søge Hundborg, og denne gang slog han 
til. Han giftede sig så med den yndige 
Agnete Prip, datter af pastor Laurids Prip 
på Ourø, og de slog sig ned i det barske, 
men dejlige Thy: men far havde sagt til sin 
Agnete, at hun måtte finde sig i. at han 
efter et par års forløb holdt vikar i et år, da 
han ønskede at tage uddannelse på et 
hospital, så han tog til Viborg, hvor han 
arbejdede under stiftsfysikus Heiberg (ca. 
1904). Under dette ophold fik far blind
tarmsbetændelse og måtte opereres: han 
ønskede at få lov at prøve, om han kunne 
nøjes med lokal bedøvelse, (måske for selv 
at kunne følge slagets gang!). Det fik han 
lov til, men han måtte dog tilsidst lade sig 
rigtigt bedøve.

På den tid benyttede man jo hest og 
vogn, og far havde aftale med en vogn
mand, som skulle køre for ham. Efter ope
rationen anskaffede far sig en vogn, som 
var mere behagelig at sidde i end de den
gang anvendte vogne, men bestemmelsen 
var, at hvis en mand ejede 2 heste, skulle 
han selv hente lægen. Far brugte også den 
såkaldte »doktorstol«: det var en skindstol,

-  den havde ganske vist ingen ben, men 
var indrettet sådan, at den blev spændt fast 
bag i de stive vogne og ligesom gyngede 
lidt med i vognens bevægelse, desuden 
havde den lommer udvendig på siderne, og 
var man forsynet med en varm pels og en 
god fodpose, kunne man i grunden have 
det så nogenlunde behageligt. Samme stol 
blev senere forsynet med ben og brugt som 
rigtig stol i havestuen i lægeboligen, og 
fars dejlige jagthund fandt hurtigt ud af, at 
den var meget anvendelig!

Klinikken bygges
Nå, men det var stadig tanken om at bygge 
sit eget sygehus, som lå og gærede bag det 
daglige arbejde, og som efterhånden 
begyndte at tage form. For at prøve om 
befolkningen ville bruge far som sygehus
læge, købte han et lille hus i umiddelbar 
nærhed af lægeboligen og med direkte 
telefonforbindelse. Der var 6-7 sengeplad
ser fordelt i tre stuer og en veranda med 
trappe ned til en lille have, desuden et 
værelse til sygeplejersken og til en ung 
pige, -  køkken, spisekammer, vaskerum og 
udhus.

Mindre operationer blev foretaget i kon
sultationsstuen i lægeboligen. I begyndel
sen havde den lokale købmand narkosen, 
mor assisterede, og patienten blev på båre 
bragt ned på »sygehuset«, hvis jeg må kal
de det således, men der blev antaget en 
sygeplejerske, som jo trådte til ved slige 
lejligheder.

I august 1906 gav amtsrådet -  efter fars 
ansøgning -  ham lov til også at måtte 
modtage sygekassepatienter, hidtil var det 
private og kommunepatienter, og desuden 
blev der givet løfte om tilskud til den årli
ge drift af et tidssvarende sygehus, og det
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Min far og min bror ved klinikkens veranda.

var jo et stort skridt fremad mod drømme
nes mål.

Det havde nu vist sig, at befolkningen 
ville bruge far som sygehuslæge, og han 
begyndte så i 1907 at bygge klinikken for 
sin fædrene arv, som var 22000 kr.

Først var der jo sendt ansøgning til 
amtsrådet, for der skulle søges om tilskud 
fra amt, kommune og sygekasser på sam
me vilkår som de for de andre små amtssy
gehuse, hvoraf der var et par stykker i for
vejen foruden altså også Thisted Sygehus, 
som dengang ikke var så stort. Jeg tror 
nok, at den daværende sygehuslæge dr. 
Julius Christoffer Tolderlund (f. 1846, død 
1925), som også var distriktslæge, havde 
kendt far som barn, og far talte med ham 
om sine planer, men blev rådet fra at 
begynde på sit forehavende, ikke af kon
kurrencegrunde, men snarere fordi den 
mere erfarne læge måske anede visse van
skeligheder for min far, og det viste sig 
også, at de kom, men far stod fast på sit 
standpunkt. Samme elskelige læge blev far

en god og erfaren hjælper, når han i så 
mange år, som hans helbred tillod det, kom 
ud for at assistere ved operationerne, -  ja 
dr. Tolderlund var i sandhed en hæders
mand i ordets allerbedste betydning. Sene
re blev der et udmærket samarbejde mel
lem lægen ved et af de andre små sygehuse 
og min far.

Klinikkens grund lå lige ved siden af 
lægeboligens have, og ganske naturligt 
blev disse 2 bygninger verdens midtpunkt 
for mine forældre og for os søskende.

I løbet af 1908 blev klinikken færdig. 
Alle, som ville, blev indbudt til at komme 
og se den. Oppe på det store loft blev der 
dækket lange borde, hvor der blev serveret 
chokolade m. m. for gæsterne, om aftenen 
var der middag i lægeboligen for amtman
den og andre honoratiores, -  det var jo i 
det hele taget en stor begivenhed på egnen, 
og den medførte også, at der blev bygget 
et apotek i Hundborg.

Over indgangsdøren havde far ladet 
skrive Salomons ordsprog 3,6: Kend ham 
på alle dine veje, og han skal gøre dine sti
er rette.

Hverdagen på klinikken
I 1908 var folk nu ikke så meget for at luk
ke vinduer op, ja i de fleste huse var vin
duerne såmænd sømmet til, men far havde 
forlangt, at alle vinduer på klinikken skulle 
forsynes med kroge, så de kunne åbnes, og 
tømreren havde jo korset sig over en sådan 
luksus, og på verandaen havde han kun sat 
kroge på et vindue i hver side, men han 
måtte »bide i det sure æble«, -  alle vinduer 
kunne åbnes.

Til klinikken hørte en -  efter forholdene 
-  ret stor grund, som blev beplantet som et 
lille anlæg, blandt andet også med bøge
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træer, da far ville prøve, om de kunne tri
ves i Thy, og det kunne de. Der var køk
kenhave og foran og bag bygningen plæne 
med roser.

Klinikken fik sit eget vandværk; der 
blev bygget en beholder i den ene ende af 
anlægget, og fra en hævert, som var 
anbragt på en mark længere borte, blev der 
pumpet vand i beholderen, -  der var en 
kilde på denne mark. Dengang var der 
brønde og pumper ved huse og gårde; i 
lægeboligen var der en pumpe over vasken 
i bryggerset. Da der senere blev anlagt 
vandværk i Hundborg, blev det forbundet 
med klinikkens beholder, som så altid var 
fuld. -  I den anden ende af anlægget var 
der bygget et lille kapel.

Der var jo antaget den fuldt uddannede 
sygeplejerske; der måtte være 2 elever, 
som efter 2 års ophold skulle gå videre på 
et større sygehus, -  desuden køkkenpige, 
gangpige og havemand, som også arbejde
de i lægeboligens have. Så var der en

vaskekone, -  jeg husker ikke, hvor tit hun 
kom, men jeg har fået fortalt, at hun mødte 
om morgenen kl. ca. 3, og hvis der så ikke 
var fyret op under kedelen, blev hun for
nærmet, -  men jeg ved, at hun i mange år 
vaskede i lægeboligen for 2,00 kr. (to) om 
dagen plus kost!! -

Det var ikke vanskeligt at få sygepleje
elever både fra selve egnen og længere 
borte fra, og naturligvis fik de besked på, 
at de aldrig måtte gå og fortælle om evt. 
fælles bekendtes sygdom, det kunne jo 
ellers være et ret så spændende emne.

Ikke sjældent var der en elev ude fra 
Vorupør, og da hun en dag havde narkosen 
til en operation på en lille dreng, som også 
stammede derudefra, forekom følgende lil
le scene: da det varede lidt, inden han 
»faldt i søvn«, sagde far til ham: »Træk 
vejret, træk vejret«, og da det tilsyneladen
de ikke hjalp, sagde eleven: »Draa-aa di 
aa-aa-n-d, dreng!«. -  Ja, de to talte samme 
sprog. En voksen mand havde fået taget

Klinikken set fra  syd-ost. inden beplantningen voksede op
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sin blindtarm, og da far -  det har vel været 
dagen efter -  kommer på stuegang, spørger 
han sygeplejersken: »Er der gået flatus 
her?«

Da sygeplejersken senere kommer ind 
på stuen, siger patienten: »Hvans var-et æ 
dovtor saa-aae, om Pilatus war gooen?«.

Nå, men efterhånden som arbejdet på 
klinikken lagde beslag på far, tog det ham 
for megen tid at benytte hest og vogn, og 
han bestemte sig til at købe en bil; igen 
skulle der søges hos amtsrådet om tilladel
se til at anskaffe en bil; det var i 1909. 
Ingeniøren, som på den tid byggede en 
mole i Vorupør, havde en meget sjov og 
primitiv bil, som i stedet for rat havde en 
»styrepind«, men ellers var der vist kun én 
foruden i Thisted Amt, så vidt jeg ved.

Far fik sin tilladelse, rejste til Køben
havn og købte en 4 pers. gul Opel, -  efter 
den tid en flot vogn, men når man nu ser 
de gamle billeder af den, morer man sig 
over dens udseende, den var bl. a. meget 
smalsporet af hensyn til de smalle veje, og 
når den kunne fare afsted med 60 km i 
timen -  ja, så var det jo en forrygende fart, 
men så skulle det altså også være medvind 
og ned ad bakke!

Imidlertid vakte det stor modstand i 
befolkningen, at far ville have bil, -  for 
hestene ville jo blive vilde af skræk!! Der 
kom en deputation ind til mor og sagde: 
»vi har hørt, at doktoren er ovre at købe en 
bil, men De må skrive til ham, at han skal 
lade være!« Men mor sagde ganske roligt: 
»Nej, det vil jeg ikke, for min mand har 
fået tilladelse dertil, og så ved jeg, han gør 
det,« -  og dermed måtte de gode folk lade 
sig nøje.

Da bilen skulle transporteres til Thy, 
satte far sig til rattet med en mekaniker 
ved sin side, denne skulle fungere som 
kørelærer, godkendt efter den tids sædva

ne. På vejen hjem gennem landet var der 
en mand, som røg i grøften med sin hest 
og vogn, han gjorde vrøvl -  meget forståe
ligt -  og mente, han var kommet til skade 
med sin skulder, men far tog situationen 
meget roligt og sagde: »Ja, lad os nu se på 
den, for jeg er læge«! Nå, der var ikke sket 
noget, manden fik 20 kr., og så var den sag 
klaret, -  men ikke længe efter indtraf et 
lignende tilfælde, og far bemærkede til 
sine ledsagere: »Nå, det går jo godt!«.

Mor var taget på besøg hos bekendte, 
hvor hun skulle møde far, så hun var med, 
da bilen holdt sit indtog i Hundborg, hvor 
hele byen var på benene, og da bilen dreje
de ned foran lægeboligen, var der sort af 
mennesker.

Mor havde naturligvis fortalt om »depu
tationen«, som også var til stede. Straks 
gik far hen til den og sagde »goddag« til 
sin skæbne, -  ja man kan jo næsten tænke, 
at det var stor ståhej for ingenting.

Kuskene, som kørte mælk til mejeriet 
hver dag, havde forlangt garanti for, at far 
ville betale mælken, hvis de kørte galt, så 
mælken gik til spilde, fordi hestene blev 
bange for bilen.

Ja, Amtsrådet havde jo nok givet sin til
ladelse, men det varede flere år, inden alle 
kommunerne gav lov til, at der måtte køre 
bil på deres sogneveje, men far gav ikke 
op, han kørte så langt, han måtte og brugte 
apostlenes heste resten af vejen. De, der 
kender egnen deroppe i Thy. forstår, hvad 
det ville sige, at far måtte køre ind gennem 
Thisted for at komme til fiskerlejet Sten
bjerg. som lå syd for Vorupør.

Fødselslæge
Far blev meget brugt som fødselslæge, 
også udenfor sit eget distrikt, hvis man kan
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sige det sådan, han blev anset for at have 
en heldig hånd.

Når en kone skulle barsle, var det altid 
skik, at nabokoner kom for at hjælpe til, og 
når de så fik at vide, at dr. Buus var der, 
sagde de: »Aa, det er Hundborg-dowtor, vi 
skal ha' måder a f koged vand!«

Engang blev far kaldt til et hjem, som 
mildt sagt ikke var propert, skønt konen 
var interesseret i højskole og deslige, -  nå, 
men der var altså hentet jordemoder, som 
gav besked om, at doktoren skulle tilkal
des. »Men«, sagde hun, »inden doktoren 
kommer, må vi have det værste skidt ud!« 
og så tog hun en skovl og skovlede ud af, 
hvad der lå under bordet, for derunder var 
asken tømt ud, foruden at børnene havde 
forrettet deres små og store ærinder.

Ja, det lyder højst usandsynligt, men 
min mor har fortalt mig det, og hun havde 
fået det fortalt af jordemoderen, så der er 
nok noget om snakken.

Da min søster var færdig med sin elev

uddannelse, var hun hjemme et par måne
der og gik naturligvis med i arbejdet på 
klinikken, ligesom hun også tog med ud på 
sygebesøg. En dag blev far kaldt ud til en 
vanskelig fødsel, og da konen absolut ikke 
ville indlægges, måtte den foregå i det lille 
-  ikke særligt rene -  hjem.

Instrumenterne blev skoldet i et mælke
fad, og det blev en tangforløsning.

Da barnet var kommet til verden, var 
det nødvendigt at tumle med det på for
skellig måde, og ude i køkkenet blev der 
anbragt en balje. På komfuret stod der to 
ens vandkedler og kogte.

Far badede barnet, og da vandet skulle 
varmes lidt mere op, beder han min søster 
om mere varmt vand; i kampens hede gri
ber hun hurtigt den ene kedel og begynder 
at hælde ned i baljen, mens far holdt bar
net til side, -  men oh skræk og rædsel! -  
det var kogende kaffe, -  min søster holdt 
straks inde, men vandet havde opnået at få 
den ønskede temperatur, foruden at det fik
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en let brunlig farve, da kunne far ikke lade 
være med at le, alt endte i fryd og gam
men, selvom jordemoderkaffen nær var 
røget sig en tur; uvilkårlig kunne man tæn
ke på det gamle ordsprog: »Man må klare 
sig, som man kan«, sagde kællingen, hun 
tørrede bordet med kattekillingen! -

Da der engang skulle foretages et kej
sersnit, kørte far selv efter dr. Tolderlund, 
mens min bror, som var 12-13 år, blev 
sendt ud efter jordemoderen, som boede 
ca. 5-6 km fra Hundborg. Han kørte i en 
stor 7 personers »Studebaker«. som den
gang var den ene af fars vogne; -  der blev 
forresten råbt »gullasch« efter ham, når 
han kørte i den!!

Nå, men klokken var ca. 3 om natten, 
og min bror får banket på, så jordemode
ren bliver vækket. Da hun så den ungdom
melige chauffør, har hun jo nok studset 
noget, for hun spurgte: »Der'ed dæ, der 
ska' kyrre?«, og da hun fik et bekræftende

svar, sagde hun: »Ja, når di far tør la' dæ 
kyrre, tør ce val osse kyrre nue ' dæ!« -  Så 
satte den stoute jordemoder sig til rette i 
den store vogn, overgav liv og lemmer i 
min brors hånd, og det kunne hun også 
roligt gøre.

Operationen gik godt, og det var en lidt 
stolt fornemmelse at have en »kejserinde« 
liggende som patient, -  det skete forresten 
flere gange og altid med et heldigt resultat.

Lysbehandling
Der var en del tuberkulose på egnen, deraf 
megen kirurgisk tuberkulose, og mange 
kirtelsvage børn, som havde svært ved at 
trives, tynde og blege som de var, trods 
den friske, men stærke luft, man havde i 
Thy.

Far begyndte så i 1923 at give lysbe
handling. Det var den såkaldte »Bangs

Klinikken i Huntlborf; sei fra nordost.
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Min mor, Agnete Butts.

Lampe«, der blev anvendt. Jeg antager 
ikke, at man nu om stunder kender den 
eller er klar over, hvordan den var, men 
den var naturligvis meget primitiv, og det 
var koldt lys.

Der var øverst på et stativ anbragt en 
meget stor beholder -  eller flaske kan man 
også kalde den, hvorfra der hele tiden gen
nem en tynd slange løb kølevand ned til de 
»stifter«, som frembragte lyset, så det 
gjaldt om at have øjnene med sig, når man 
passede den, for beholderen måtte absolut 
ikke løbe tom. »Bangs Lampe« blev drevet 
ved elektricitet, og den støjede lidt, når 
den var i funktion, men den havde en for
bavsende god virkning på de patienter, 
som blev behandlet med den. Der kom i 
tidens løb mange børn ind på klinikken for 
at få lys og blive fodret op, kan man vist 
godt sige.

De var der for det meste ca. 3 måneder, 
og det var en fornøjelse at se, hvordan de 
kom sig.

I 1926 blev der indlagt røntgeninstalla
tion på klinikken. Sygehuset i Nykøbing

Mors skulle have nyt røntgenapparat, og 
far købte så det gamle og fik lavet en til
bygning, så der blev plads til denne for
bedring; der blev indrettet mørkekammer i 
kælderen. Der forekom jo visse morsom
me episoder, da de første billeder skulle 
tages -  ikke af patienter -  man skulle øve 
sig lidt og lære »bæstet« at kende.

Klinikken lukkes
Min far udsendte hvert år en beretning om 
virksomheden på klinikken i Hundborg.

På bagsiden af beretningen for 1927 og 
januar kvartal 1928 sluttes der således:

Klinikken blev byggel i 1907 på grundlag 
af:

1. forhandlinger med Thisted Amtsråd,
2. og tilslutning fra Sygekasseinspektora

tet.

Den blev bygget særlig for sygekassepati
enter.

Klinikken lukkedes den 31. marts 1928, 
da privat drift viste sig umulig som følge 
af, at Sygekassedi rektoratet -  uden varsel 
-  borttog tilladelsen for sygekassemedlem
merne til at blive behandlet på klinikken 
for sygekassens regning.

Ja, det var vel nok en ordentlig mundfuld!
Det var ikke morsomme dage, da de 

forskellige patienter enten blev udskrevet 
eller sendt til andre sygehuse. Endnu ser 
jeg far i sin hvide kittel stå på trappen og 
sende den sidste patient bort for derefter at 
dreje nøglen om, -  det skar mig i hjertet.

Jo, dr. Tolderlund fik i sandhed ret, da 
han i sin tid frarådede far at begynde på 
sin ønskedrøm, -  der kom vanskeligheder, 
men de blev overvundne, og arbejdet kom 
i gang igen d. 1.4.1929.
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Daværende folketingsmand, senere kir
keminister V. Fibiger, som dengang boede 
i Thy, var en god bekendt af far, og han til
bød at tage sig af sagen for at få klinikken 
åbnet igen.

Jeg har et brev fra august 1928, hvori 
far fortæller, at hr. Fibiger har været i 
Sygekasseinspektoratet og haft en time
lang samtale med en kontorchef, som i 
begyndelsen var noget kort for hovedet og 
afmålt, men da hr. Fibiger så lod ham for
stå, at klinikken skulle lukkes op, blev han 
mere medgørlig og sagde, at det havde 
ikke været hans ønske at lukke.

Amtmanden havde på en forespørgsel 
svaret, at amtsrådet af beboerne var blevet 
opfordret til at overtage klinikken, men 
ikke ville gøre det.

Mange forskellige var indblandet i for
handlingerne. Hr. Fibiger var flere gange i 
Sygekassedirektoratet og hos amtmanden, 
far talte med amtsrådsmedlemmerne, -  ja, 
der var mange tråde at trække i.

Far ville jo helst have helt fastslået, at 
klinikkens drift var afgjort offentlig, men 
da det viste sig vanskeligt at få den sag 
helt fastlagt, og han fra alle sider blev

anmodet om og opfordret til at lukke op 
igen, syntes han ikke, han havde lov at 
lade være, og han sendte så ansøgning til 
amtsrådet om et tilskud til driften. Et af 
amtsrådets medlemmer, som far kendte, 
rådede ham til at søge om 2,50 kr. pr. dag. 
Amtmanden var stemt for 1,50 kr., men 
medlemmerne var stemt for 2,00 kr. (- og 
så var der noget »at slå af på«, som jyder
ne gerne ville have det!) Den 7.3.1929 
blev der givet lov til at lukke op igen. 
Amtet ville give 6000 kr. årligt, kommu
nen 2000 kr., derudover intet tilskud, -  
»men«, som fars bemærkning lød -  »det er 
dog edtid noget, de kunne jo  helt have sagt 
nej!«

En dag i juli 1935, da jeg var oppe på 
mit værelse, kommer far ind til mig, går 
hen og kysser mig, og idet han giver mig 
et brev, siger han stille: »Dette skal du 
have og gemme, -  du må gerne sige det til 
mor«, -  og så gik han.

Da jeg ser på brevet, står der: At åbne 
straks efter min død!

Jeg blev forfærdet, men tænkte straks: 
nej, det kan du ikke sige til nogen! -  om 
det var rigtigt eller forkert, ved jeg næppe

Ca. 1908. Den hvide til højre er klinikken -  bagved skimter man det øverste a f hegeboligen.
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den dag i dag, -  men jeg geinte det dybt 
ned i en skuffe og ønskede, at det måtte 
komme til at vare meget længe, inden jeg 
skulle åbne det.

Det kom kun til at vare ca. 4 måneder.
Den 22. november var det stærk blæst, 

ja, næsten storm. Far skulle til Vorupør på 
sygebesøg, jeg den modsatte vej for at 
undervise. Vi havde jo drøftet vejret og vor 
forestående tur, og det viste sig, at far ville 
cykle. Jeg tiggede og bad ham om at tage 
bilen den dag, men der var ikke noget at 
gøre, og hans sidste ord til mig, da vi skil
tes, var: »Godfornøjelse!«

Midt på eftermiddagen blev der ringet 
til mig, om jeg ville komme hjem straks, 
da min far var syg. Med tanken på det 
gemte brev sagde jeg til mig selv: »Nej, 
nej, det kan ikke passe -  ikke endnu«! -  
men det var netop nu.

Far var bragt hjem, da jeg nåede frem. 
Han var faldet om på landevejen ca. 2 km 
fra Hundborg på tilbagevejen fra Vorupør. 
Der var intet at stille op; vi fik tilkaldt den 
læge, som plejede at assistere ved opera
tionerne.

Det var efterhånden blevet helt mørkt, 
inden jeg fik lejlighed til at finde mit brev 
frem og læse det op.

Der stod bl.a., at flaget skulle hejses på 
hel stang straks efter fars død -  eller evt. 
den følgende dag, hvilket altså skete.

Jeg fik senere at vide, at far havde været 
så uendelig glad og godt tilpas den sidste 
formiddag, han var på klinikken.

Min bror fik straks af sin chef tilladelse 
til at rejse hjem for at passe praksis og kli
nik, indtil vi kunne få fat på en vikar.

Praksis blev omgående solgt, men det af 
Hundborg-Jannerup kommune i en årræk
ke havde et sygehus, skyldtes udelukkende 
fars personlige indsats og idealisme.

Befolkningen kendte fars kristne ind
stilling og vidste, at han følte med dem 
selv om han ikke var af mange ord.

Da der i december skulle være sogne
rådsmøde, gik jeg hen og meddelte, at kli
nikken nu blev lukket. Et spørgsmål, som 
jeg fik stillet af et af medlemmerne, lød: 
»Er ed no et' nøj forha-a-stet?« -  Ja, man 
kan komme ud for meget!

Vi flyttede ud af lægeboligen lige til 
nytårsaften; min mor og jeg boede ca. 1 år 
i Sjørring.

Klinikken stod tom, vi realiserede, hvad 
det var muligt at komme af med. Så vidt 
jeg husker, overtog et af de andre små 
sygehuse kulbuelys og røntgen, -  min bror 
måtte naturligvis tage, hvad han havde 
brug for.

Den daværende apoteker arbejdede 
meget for at finde en køber, og det lykke
des til sidst; -  senere overgik bygningen til 
en anden, som drev den som plejehjem.
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KNUD HOLCH ANDERSEN

Et ganske særligt hus - 
Skovgade 20 i Thisted

Diskret tilbagetrukket fra gågadens spraglede overhud og overflod finder man - 
hvis man har øjnene med sig - et værdigt, lidt lukket gammelt hus, der slet ikke 
ligner andre huse i byen. De fleste har sikkert alt for travlt med at redde sig hel
skindet gennem den snørklede overgang fra Skovgade til Tingstrupvej til at de 
bemærker den smukke facade og indgangsportal.

Betydningsfuldt ser det ud. Og det rummer da også et væsentligt stykke lokal
historie.

Den monumentale indgangsportal med den 
smukt buede og meget høje dør. Ingen i 
Thisted har en tilsvarende gadedør. De 
højtsiddende lange vinduer og den høje 
kælder, der får bygningen til at fremtræde 
som et palæ, når man ser den fra facaden. 
Der er klassisk ro over huset, vandrette lin
jer, kun brudt af den fremskudte indgangs
portal.

Huset ligner ikke andre huse i den gam
le købstad. Det er tydeligvis en »tilflytter« 
med en duft af mode, der hører større ver
dener til. Men samtidig er den som skræd
dersyet til netop den beliggenhed, den har 
fået. Fra sit højdepunkt behersker bygnin
gen myndigt Skovgade; samtidig runder 
facaden sig smidigt og usædvanligt og 
giver plads for indgang til »skoven«, Chri- 
stiansgave.

Set fra havesiden er der villa-look over 
huset med det særprægede buede mid
terparti. Til denne side er bygningen redu
ceret til én etage. Med skovbrynet tæt på 
glemmer man næsten, at man er midt i en 
by.

Et lille gulkalket vaskehus i haven pas
ser til huset som et tyende til sit herskab

og vidner om tidligere tiders mere om
stændelige husholdning.

Det kan ikke undre, at Skovgade 20 -  
forhus såvel som vaskehus -hører til de 
forholdsvis få fredede bygninger i Thisted. 
»Bygningen er ved sin placering for enden 
af gadestrækningen og ved sin monumen-

En usædvanlig gadedør.
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Facaden med de »brakkede« hjørner bøjer xig elegant fø r  adgangen til plantagen.

lale udformning a f stor arkitektonisk 
betydning. Det bar velbevarede interiører. 
I den kulturhistoriske sammenhæng indgår 
det lille vaskehus i haven«. Sådan lyder 
begrundelsen fra Fredningsstyrelsen.

Hvem var arkitekten ?
Bygningen udstråler myndighed og akade
misk værdighed, set fra facaden. Og fami
lieidyl og privatliv, set fra haven. Det kan 
lyde modsætningsfyldt, men harmonerer i 
virkeligheden fint med husets funktion og 
bygherrens særlige behov. En af Thisteds 
første læger, distriktslæge -  det vil sige 
kgl. udnævnt embedslæge -  og bataljon
skirurg N.P V. Willemoes lod huset opføre 
i 1854.

Willemoes havde tumlet med byggepla
nerne gennem længere tid.

Allerede i 1849 havde han ladet en arki
tekt Herholdt udarbejde en skitse til ny 
lægebolig. Det drejede sig om et vinkelhus 
i en ganske køn, men også ret traditionel 
klassicistisk stil.

Vi ved ikke, hvorfor Willemoes opgav 
dette projekt. Måske har vinkelhuset ikke 
rigtig passet til den noget specielle grund 
mellem Skovgade og »skoven«. Men da 
købstadens bygningskommission i 1851 
var forsamlet ved grunden for enden af 
Skovgade for at tage stilling til distriks
lægens byggeplaner, noterede man i proto
kollen, at den påtænkte facade havde »et 
afbrukket hjørne«, hvad der passer bedre 
på det hus, der faktisk blev opført.

1 følge overleveringen skulle arkitekten 
på den nye -  og realiserede -  udgave af 
lægeboligen være M.G. Bindesbøll, én af 
tidens kendte arkitekter. Han var manden 
bag Thorvaldsens Museum, og havde i sin
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egenskab af kgl. bygningsinspektør for 
Jylland i 1851 leveret skitsen til det nye 
rådhus på Store Torv. der blev opført et par 
år efter. Stilistisk set har rådhuset med sin 
nationalromantiske Chr. IV-renaissance- 
efterligning imidlertid meget lidt til fælles 
med Willemoes’ nye bolig.

Med sin klassiske ro peger lægeboligen 
bagud mod tiden før danskerne blev gre
bet af treårskrigens nationale rus. Den 
hører til i den kosmopolitiske fornufts tid.

Bindesbøll-skitse eller ej. En arkitekt 
Holm bliver nævnt i forbindelse med byg
gekommissionens møde i 1851. Men hans 
identitet fortaber sig i øvrigt i det uvisse. 
På denne tid har der -  i følge Weilbachs 
kunstnerleksikon -  levet en arkitekt J.F. 
Holm i København. Han havde fungeret 
som Bindesbøl Is konduktør ved byggeriet

af Thorvaldsens Museum. Hvis kommis
sionsprotokollens Holm er identisk med 
denne herre, kunne det kunstneriske ophav 
sådan set godt være Bindesbøll. Men her 
er vi på gætteriets overdrev.

Sundhedsvæsen og
selvbevidste læger
N. P. V. Willemoes var embedslæge i Thi
sted 1849-1862. Selve hans tilstedeværel
se i Thisted var udtryk for, at Den danske 
stat lige så stille var ved at bygge et sund
hedsvæsen op. Helt tilbage fra Chr. Ills tid 
havde kongemagten stilet efter at få ansat 
en universitetsuddannet læge i hvert stift. 
Det tog adskillige kongers tid at komme så 
langt. I 1773 tog man fat på at gøre nettet

Lægeboligen. der ikke blev bygget. Herholdt s skitse fra 1849.
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mere finmasket, så der i de følgende par 
årtier blev ansat omkring 60 distriktskirur
ger ud over landet. Senere -  i 1838 -  
ophævede man skellet mellem »medicus« 
(der var universitetsuddannet) og »kirurg« 
(uddannet på det kirurgiske akademi). 
Willemoes' militære titel må betyde, at han 
oprindelig har udøvet det kirurgiske hånd
værk.

Distriktslægens overordnede var stifts- 
fysikus'en i Viborg og over ham igen Det 
Kgl. Sundhedskollegium, der var oprettet i 
1803. Ved århundredets midte kunne den 
»afskedigede« enevælde faktisk aflevere et 
landsomfattende sundhedsvæsen -  omend 
noget stormasket, set med vore øjne -  til 
det nyetablerede folkestyre.

Distriktslægen havde et stort og voksen
de arbejdsområde. Han var den offentlige 
sundhedstilstands vogter i sit distrikt, der 
omfattede en stor del af Thy. Nærmeste 
kolleger var i Vestervig og i Nykøbing.

Han tog sig af drikkevandets og føde
midlernes beskaffenhed. I 1858 vedtog 
Rigsdagen en lov, der pålagde købstæder
ne at opstille sundhedsvedtægter, hvis 
overholdelse distriktslægen så var ansvar
lig for. Frygten for koleraepidemier, der 
hærgede mange steder i 1850erne, var 
med til at sætte skub i hele denne udvik
ling.

Distriktslægen holdt øje med spredning 
af veneriske sygdomme og med de epide
mier, der fra tid til anden plagede de usun
de købstæder. Han førte bog over det hele 
og indberettede omhyggeligt hvert kvartal 
til sundhedskollegiet. På den måde 
begyndte man at få det statistiske overblik, 
der er et afgørende fundament under 
moderne lægevidenskab.

Så var han fattiglæge og havde opsyn 
med jordemødre og apotekervæsen. Og 
endelig var han byens hospitalslæge. Og

netop på det punkt skete der et stort spring 
fremad i Thisted i Willemoes' embedsperi
ode. I 1857 blev der i samarbejde mellem 
amt og købstad opført et -  efter datidens 
målestok -  stort, moderne sygehus i to eta
ger på bakken bag Kastet. Det afløste et 
par små uhumske sygestuer i Storegade. 
Det må have øget Willemoes embedsbyrde 
en del.

Men det øgede også hans indtægter. For 
hver patient på sygehuset måtte betale 
fire rigsdaler i honorar til distrikslægen. 
Og det var et betragteligt beløb i de tider. 
Så var der til gengæld indbygget garanti. 
Hvis patienten vendte tilbage med samme 
lidelse inden for to år, var behandligen 
gratis.

Ved siden af de mange gøremål som 
embedslæge drev distriktslægen også pri
vat praksis; det har sikkert især været den 
velstillede del af befolkningen, der søgte 
ham.

Distriktslage og balaljonskirurg N. P. V Willemoes.
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Det boligbyggeri, doktor Willemoes gav 
sig i kast med i begyndelsen af 1850erne, 
vidner om, at lægens sociale og økonomi
ske position var for opadgående. De hvide 
kitler var ikke opfundet endnu, men læge
standen var ved at indtage den prestige
fyldte position, der har fulgt den langt ind i 
det tyvende århundrede.

På besøg i lægeboligen
Willemoes’ hus må have egnet sig godt til 
lægebolig, for blandt de skiftende ejere 
efter ham finder man adskillige embeds
læger, og den dag i dag er huset på læge
hænder, Holger Juul Sørensen, og rummer 
en praksis.

Først var der distrikslæge L. Benzon, 
der ejede huset til 1874. Senere fulgte i 
1920erne amtslæge A. Bartsch; efter ham 
var det amtslæge Maltesen. I 1937 blev 
huset overtaget af den nyansatte amtslæge 
Lejf Folke, der med sin familie flyttede fra 
en 3 værelses lejlighed i København og 
tog toget til »Verdens Ende«, som han 
benævner Thisted i en nedskrevet erin
dring om overtagelsen af den gamle 
embedslægebolig. Familien boede i huset 
til 1970.

Den unge familie fandt, at det hele var 
lidt for gammeldags, og tog fat på en gen
nemgribende modernisering, der kom til at 
strække sig over en lang årrække Gennem 
Leif Folkes beretning får man et indblik i, 
hvordan det gamle hus var indrettet.

I dagligstuen blev en stor, grøn porce
lænskakkelovn med løvehoved øverst 
erstattet af moderne varmeapparater under 
vinduerne og en muret pejs.

I midterstuen blev væggen til et lille tre
kantet rum, hvor huset »knækker« fjernet, 
og det gav lys og luft. Loftet blev fornyet.

Fra spisestuen blev der direkte udgang 
til haven gennem indsættelse af en havedør 
i teaktræ og svært glas i det runde midter
parti.

Som en arv efter klunketidens smag var 
det hele holdt i mørke farver. Dørene var 
mørkegrønne, moseeg-malede. Gulvet fer
niseret med linoleumstæppe på midten. 
Væggene beklædt med brunt ferniseret, 
imiteret gyldenlæderstapet. Det blev nu 
malet i en lys farve.

1 køkkenet blev det store komfur med 
tilhørende brændekasse erstattet af et 
moderne gasbord, men en mere gennem
gribende modernisering måtte vente til 
1951.

Der var to badeværelser, i nordenden af 
huset og ved loftstrappen. De var uprakti
ske i indretning og materialer, bl.a. med et 
fritstående badekar på løvefødder og en 
særskildt ovn til opvarmning af vand og 
rum. Der blev bygget om, men det monu
mentale badekar fik lov at stå i en årrække.

Også soveværelse, loftsværelse og kæl
deretage forbedres på forskellig vis.

Der er noget særligt ved det gamle læge
hus. Det er et stykke nærværende og uaf
sluttet historie. Hen over næsten halvandet 
århundrede har generationer af patienter 
lindet forsigtigt på den store gadedør. Det 
blev bygget i en tid, hvor lægens mulighed 
for at hjælpe var ret begrænset. Men dati
dens læger gav sig optimistisk i kast med 
at forbedre de basale sundhedsforhold og 
bidrog væsentlig til den stærke fremgang i 
livskvalitet, danskerne kom til at opleve.

I dag oplever vi mange af disse lande
vindinger som selvfølgeligheder, og sund
hedsvæsenet er blevet en særdeles kompli
ceret og problemfyldt affære.

Vi har vundet meget. Måske har vi også 
tabt noget? Spørg det gamle hus!
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TORBEN GJERLØFF

Sundhed og sygdom i Thy i I960’erne

Denne beretning er næsten kun baseret på erindringer, da alle notater er gået tabt 
ved /lytning i 1990. Det drejer sig om en sorteret og redigeret erindring om en for
tid, som jeg nu mange år efter tror jeg oplevede den fra 1962 til sidst i 1980’erne, 
i almen lægepraksis i Thisted.

Vi overtog i august 1962 det, man kalder en blandet by- og landpraksis, drevet 
fra eget hus, med min kone som medhjælpende hustru, sekretær og konsulationssy
geplejerske. Jeg havde haft 7 års reservelægetid på Skanderborg Sygehus, dels 
medicinsk dels kirurgisk afdeling. Før det havde jeg været ansat i 3 år på køben
havnske sygehuse og været amanuensis i et halvt år i en meget stor lægepraksis i 
Birkerød, og havde haft længerevarende vikariater hos min onkel, der var prakti
serende læge i Brenderup på Nordvestfyn.

Meget var dengang anderledes end nu, 
men også meget anderledes her end i det 
øvrige land.

Det mest påfaldende var fattig
domspræget hos rigtigt mange patienter, 
og den praksis vi overtog var endda bredt 
sammensat, måske overvejende middel
klasse.

Gennemsnitsindtægten pr. indbygger i 
Thisted Amt var dengang 50 % af, hvad 
man tjente i Østdanmark, og det på trods 
af at vi var mange, der var vellønnede efter 
landsoverenskomster.

Fattigdommen viste sig for os især ved 
fattigdomssygdomme med forslidthed og 
tidlig ælden med gigtsygdomme og luft
vejslidelser. Mange var prægede af dårlig 
ernæring og mangelsygdomme i barndom 
og opvækst.

Boligforholdene var ofte urimeligt 
dårlige. Der var dengang næsten samme 
antal mennesker i Thisted by som i dag, 
men byen manglede hele boligkvarteret 
nord for Thylandsvej og øst for camping
pladsen. Kun i »Landsognet« og i Tilsted

nær hovedvejen var der begyndelsen til 
parcelhuskvarter.

Boligernes kvalitet var uhyre forskellig. 
Vi var mange, der boede i gode rummelige 
huse, mens en meget stor gruppe underpri
vilegerede mennesker var stuvet kummer
ligt sammen i små dårlige lejligheder og 
værelser, ofte på lofter og i kældre uden 
rimelige faciliteter.

Fattigdommen og de dårlige boliger 
prægede mange børn, skabte sygdom med 
masser af luftvejsinfektioner, bronkitis, 
lungebetændelser, mellemørebetændelser 
og dårlig trivsel. Man kaldte dem dengang 
for »grå børn«.

Mange gamle kunne fortælle om jam
merlig opvækst, små fattige hjem med 
mange børn, hvor de alt for tidligt kom ud 
at tjene i hårde jobs, uden at få omsorg 
eller nok at spise.

Når man kom fra østlige egne, var det 
lidt som om tiden var gået i stå og udvik
lingen gået uden om Thisted, men samti
dig føltes en grøde.

I mange virksomheder var der et gene-
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Bolighygiejne, gader, anlæg m.v.

1 Thisted opførtes 69 nye huse og indrettedes 72 nye lejligheder (1962: 64, 1961: 
57, 1960: 90, 1959: 116. I 1949-58 var antallet af nye lejligheder gennemsnitlig 26). 
2 huse med 23 lejligheder blev nedrevet. Siden 1939, hvor indbyggerantallet er ste
get med knap 1000, medens antallet af nye lejligheder er steget med 8-900, er bolig
standarden forbedret meget betydeligt. Der er dog stadig mange gamle og dårlige huse 
og behov for nye lejligheder og huse. Den kommunale husvildeforsorg og -statistik 
ophørte for nogle år siden.

1 Nykøbing M. opførtes 33 nye huse med 33 lejligheder ( 1962: 83, 1961: 86, 1960: 
65, 1959: 63 og i årene 1951-58 gennemsnitlig 41). Der nedlagdes 10 lejligheder. 
Der er stadig mange dårlige og overbefolkede huse i den gamle del af byen og mange 
lejligheder uden entré, uden spisekammer og i det hele taget med yderst primitive 
køkkenforhold. Under kommunens boligforsorg var 29 familier med 72 voksne og 77 
børn. Boligtilsynet begyndte for et par år siden at klassificere byens boligmasse, men 
er ophørt hermed, idet man fra kommunens side ikke ser sig i stand til at foretage 
sanering af de gamle bydele foreløbig.

Begge byer har velindrettede, offentlige legepladser, og i Nykøbing findes en min
dre legegade.

I landkommunerne og specielt i stationsbyerne bygges der livligt, og der er her 
ingen egentlig boligmangel. Men mange gamle huse på landet er dårligt byggede og 
meget fugtige, hvorfor sundhedskommissionerne jævnligt må tage stilling til, om de 
kan gøres beboelige uden sundhedsfare eller ikke.

Amtslæge Folkes beretning i Medicinalberetningen fo r Thisted Amt, 1963.

rationsskifte på vej, og de nye tider med 
velstand var ved at finde vej til Thisted.

Men her var stadig landets højeste 
arbejdsløshed og mange kunne føle sig i 
arbejde, hvis de »trak kreaturer« 3 gange 
ugentligt på eksportmarkedet.

Det var for os forbavsende, at de ydmy
ge levekår kun sjældent var forbundet med 
den proletarisering, vi kendte fra større 
bysamfund. Måske fordi det her drejede 
sig om en forsinket velstandsudvikling, der 
ikke havde medført resignation med nedsat 
selvagtelse og dermed psykosocial derou
te. Man kan med andre ord sige, at tung 
social arv var sjælden, og at grundlaget for

en hurtig social forbedring derfor var til 
stede.

Meget lægearbejde foregik ved hjem
mebesøg, de færreste havde transportmu
lighed og der var ingen tidsbestilling i 
konsultationen, der kunne muliggøre at 
behandle f.eks. febersyge børn ved kon
sultationen. 12-14 hjemmebesøg var helt 
almindelig på en hverdag udenfor epide
mitider og næsten alt vagtarbejde foregik i 
hjemmene.

Hjemmefødsler var almindelige, de blev 
styret af de dygtige distriktsjordemødre, 
der uden skånende vagtbegrænsninger 
næsten var flyttet ind, og de havde kun
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brug for lægen til en kort kloroformrus, 
når barnet blev født, og de satte en ære i 
ikke at tilkalde lægen »for tidligt«.

Fødsel på Thisted Sygehus var forbe
holdt komplicerede fødsler efter stramme 
visitationskriterier uden større skelen til 
sociale forhold.

Natarbejdet var i 1962 netop blevet delt 
mellem lægerne i byen, så der kunne kal
des en vagtlæge »hvis egen læge ikke var 
at træffe«.

I en travl lægepraksis tidligt i 1960’erne 
var hovedopgaven akutte og subakutte 
sygdomme samt de akutte problemer ved 
kroniske sygdomme. Forebyggelse var 
sekundært i forhold til den daglige presse
rende sygdomsbehandling.

Lovgivningen om vederlagsfri svan
gerskabsundersøgelse og om adgang 
til mælkehjælp udnyttes i byerne i 
meget stor udstrækning. På landet er 
tilslutningen noget mindre.

Fødehjem og fødeartikler findes 
ikke, men i amtets 4 »små sygehuse« 
foregår en del fødsler, fortrinsvis nor
malt forløbende. I Nykøbing sygehus 
modtages fødende såvel med kompli- 
cationer som til normal fødsel, 
medens Thisted sygehus af pladsmæs
sige grunde fortrinsvis modtager 
fødende, hvor der kan ventes kompli- 
cationer i forbindelse med fødselen.

Antallet af fødsler i sygehusene er 
jævnt stigende og fordoblet i løbet af 
den sidste halve snes år. I år fødtes 
449 børn i sygehusene = 30% af 
samtlige fødsler (1962: 27%, 1961: 
22,8%, 1955: 17,2%, 1952: 15%).

Fra medicinalberetningen fo r Thisted Amt 1963.

Efter medicinalberetiiing 63/64 og 64/65. Udgivet a f  
Sundhedsstyrelsen.

Børneundersøgelser med vaccinationer 
og svangerskabsundersøgelser drejede sig 
mest om somatisk fejlfinding, mindre om 
afdækning af psykosociale sammenhænge 
eller rådgivning om sund levevis. Heldig
vis modificerede de dygtige medhjælpende 
lægekoner denne kolde apparatfej 1-syg- 
domsmodel og varetog en værdifuld råd
givning.

Alt var således som i »de gode gamle 
dage«, men de nye tanker der lå til grund 
for den kommende reformering af social
lovgivningen med bistandslov, dagpenge
lov, sygesikring etc. trængte sig på og 
ændrede lægernes holdninger.

En gruppe omkring læge Lejf Folke, 
overlæge Steffen Hvidt og overlæge Poul 
Aagård Poulsen dannede en socialmedi
cinsk diskussionsgruppe sammen med 
andre faggrupper. Især var amtsskolepsy
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kolog Knud Haure-Petersen en uforligne
lig inspirator og igangsætter. Han kom 
med de nye tanker og fik os til at nytænke 
også inden for vort eget fag.

A ltfor mange døde børn 
i Thisted Amt
Vi følte således meget stærkt, at der var et 
paradigmeskift på vej og var forberedte, da 
en slags bombe eksploderede i vores mid
te: En reservelæge ved Thisted Sygehus, 
Knud Jørring viste i en videnskabelig arti
kel i Ugeskrift for Læger, at børns dødelig
hed ved fødsel og i nyfødtheds-perioden 
(den perinatale mortalitet) var 50% større 
hos os end i det øvrige land, d.v.s. ca. 3% 
mod 2% andetsteds.

Det var naturligvis chokerende. Vi syn
tes jo ikke, at vi havde dårligere læger 
eller jordemødre end i det øvrige land, og 
de små konkrete tal var ikke noget, 
der kunne mærkes i den enkelte læge
praksis.

Det gav et grimt gny i pressen, men for
middagsbladene fandt sagen uinteressant, 
når det ikke drejede sig om læge- eller jor- 
demoderfejl, men at der formentlig lå soci
almedicinske årsager bag. De politisk be
vidste, der læste Politisk Revy, må dog 
have fået en grim forskrækkelse, idet en 
notits refererede, at der var 50% børnedø- 
delighed i Thy, og dermed var det værre

end i noget U-land! Vi var som sagt rustede 
til at tage udfordringen op, men måtte først 
forsøge at afklare, hvor problemet var, 
d.v.s. hvad der var årsagen til den store 
dødelighed. Det var ofte store, pæne børn 
der gik til og ikke på grund af egentlige 
fødselskomplikationer. Vi følte os hurtigt 
overbeviste om, at den store børnedødelig- 
hed skyldtes, at mange svage ikke fik 
mulighed for den fornødne omsorg i svan
gerskabet, havde tungt arbejde uden mulig
hed for sygemelding i svangerskabet (det 
var før dagpengereformen) ofte med under
privilegerede levevilkår før og i svanger
skabet med psykosocialt stress, med svagt 
socialt netværk og ofte dårlig kontakt til 
sundhedsvæsenet, dengang som nu i 1996.

At vanskelige levekår gav sygdom og 
spædbarnsdød var ikke nyt for os, og det 
var alment anerkendt, at det store fald i 
børnedødeligheden 1860-1962 især skyld
tes forbedrede levevilkår.

Fra medicinalberetningen 
1963/64
fra Sundhedsstyrelsen
Den socialmedicinske gruppe holdt et stort 
møde for læger, jordemødre og socialfolk, 
og gruppen blev pålagt at komme med for
slag til ændring af svangreomsorgen i Thy 
og på Mors.

Konklusion: Psykosocial belastning og dårlig social støtte under graviditeten er 
associeret med kortere gestationslængde og nedsat fostertilvækst. I kombination 
med dårligt socialt netværk er psykosocial belastning korreleret med fosterudviklin
gen, specielt hjernens vækst, bedømt ud fra det mindre hovedomfang og ned neuro
logiske funktion hos den nyfødte. Betydningen for barnet på længere sigt kendes 
imidlertid ikke.

Artikel i Ugeskrift fo r heger, 22.4. 1996. Dorthe Hansen, Hans Lou, Merethe Norden toft ni.Jl.
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Døde under I år pr. 1000 levendefødte. Danmark 1860-1964.

Hovedkonklusionerne var:

*) Systematisering af samarbejdet mellem 
jordemødre, læger og sygehusets føde
afdeling og øget kontakt til mødrehjælp 
og de sociale myndigheder.

2) Den svangre skulle have en vandrejour
nal med sig, så hun selv og samarbejds
partnerne kunne se, hvad undersøgelser
ne havde vist og hvilke foranstaltninger, 
der var ordineret.

3) Ændret procedure omkring fødslen og 
behandlingen af det spæde barn, nu med 
APGAR-måling til supplering af det 
kliniske skøn over barnets tilstand.

4) Åbning af Thisted Sygehus for normale 
fødsler uden stramme adgangskriterier.

5) Anmodning til sundhedsstyrelsen om at 
få oprettet en egentlig obstetrisk spe
cialafdeling i Thisted, så de fødende

kunne få specialisthjælp, og fødsler ikke 
mere skulle være sekundære i forhold til 
akut kirurgi.

6) Samarbejde med og holdningsændring 
hos de sociale udvalg i de dengang 
mange små sognekommuner.

Alle instanser var fyr og flamme, svangre- 
forsorgen og fødselsbetjeningen blev per
fektioneret, og vi følte, at alt nu var på 
skinner og at vi mindst kunne komme på 
højde med det øvrige land.

Men træerne vokser jo ikke ind i himlen, 
og en videnskabelig undersøgelse, der nu i 
1996 er i gang fra Thisted Sygehus’ fødeaf
deling viser, at man aldrig er kommet rigtig 
til bunds i problemerne om de mange døde 
børn i Nordvestjylland. Det kan statistisk 
korrekt påvises, at vi fortsat har alt for 
mange dødfødte børn i forhold til det øvri
ge land, dødfødte er her børn, der er døde, 
efter 28. fosteruge og før fødslen går i
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gang. Børn der dør under fødslen eller i 
nyfødthedsperioden er ikke hyppigere her 
end i det øvrige land, (personlig meddelel
se fra reservelæge Christina Kruse, Thisted 
i april 1996). Uhyggeligt nok er der fortsat 
50% overdødelighed, og Danmark har end
da nordisk rekord i dødfødsler.

Risikobørn
Det er kendt, at mange dødfødte, en stor 
dødelighed ved fødslen og i nyfødtheds
perioden er forbundet med risiko for 
fejludvikling hos de levendefødte børn, idet 
de har været udsat for de samme påvirknin
ger i fostertilværelsen og ved fødslen.

Det blev, ikke helt uventet, påvist, at vi 
i Thy havde en øget mængde børn med 
hjerneskader, de svære som spastikere og 
de lette som MDB børn (senere kaldet 
DAMP børn), og vi kendte jo de mange 
børn med trivselssygdomme.

Amtsskolepsykolog Knud Haure-Peter- 
sen lancerede begrebet »risikobørn«, det 
vil sige børn med øget risiko for fejludvik
ling, hvor man ved at gribe ind på rette 
tidspunkt kan vende et kommende negativt 
liv til et positivt liv.

Han harmedes over at se, at disse børn 
først blev erkendt og behandlet, når de 
kom i skole og oftest havde lidt nederlag i 
1. evt. 2. klasse, og det optimale tidspunkt 
for socialmedicinsk-pædagogisk behand
ling var ofte forpasset, og hjælpemulighe
derne var helt utilstrækkelige.

Et pilotprojekt viste, at disse børn alle
rede kunne have været fanget som risiko
børn ud fra fødselsanmeldelsens medicin
ske og sociale oplysninger, eller fra den 
praktiserende læges kendskab til barnets 
helbred og levekår i den spæde barndom, 
og at det var muligt at have de relevante

behandlingstilbud klar på det optimale 
tidspunkt. Denne opgave ville andetsteds 
være en klar opgave for sundhedsplejer
skerne i samarbejde med sygehusenes bør
nelæger og kommunernes familieafdelin
ger. Vi havde imidlertid en svær og uaf
hjælpelig underbemanding med hensyn til 
sundhedsplejersker, ingen børnelæger eller 
social ekspertise.

Vi dannede en socialmedicinsk »risiko
gruppe« med amtslæge Lejf Folke, øre
læge Erik Christiansen, amtsskolepsykolog 
Knud Haure-Petersen, sundhedsplejersker
ne, socialinspektørerne fra de fire større 
kommuner og den dygtige sekretær fra 
Øreafdelingen, Hanne Lindegård. Fra 
lægepraksis deltog Paul Vogensen fra Ny
købing og jeg selv.

Der var i tilslutning til projektet om de 
mange døde børn udarbejdet en udvidet 
fødselsanmeldelse med sociale og hel
bredsoplysninger samt en såkaldt APGAR 
vurdering af det nyfødte barns tilstand. 
Den blev udfyldt af jordemoderen og 
risikogruppen fik en kopi. Disse oplysnin
ger kunne sammen med oplysninger fra 
barnets læge give mulighed for at finde 
børn, der kunne blive risikobørn.

Ved et månedligt møde i risikogruppen, 
med ca. 10 frivillige ulønnede engagerede 
medlemmer, blev udvalgte fødselsanmel
delser og tilmeldinger gennemgået, den 
konkrete risiko for fejlvurdering blev vur
deret. Mulighederne for forebyggelse, ofte 
gennem tværfaglig indsats blev afklaret, 
og et behandlingsforslag kunne udarbej
des. I vanskelige sager var der et stort 
baggrundsteam at trække på.

Forældrene fik tilbudt besøg af sund
hedsplejersken, der fra sin medvirken i risi
koteamet var kendt med barnets problemer 
og mulighederne. Barnets praktiserende 
læge blev orienteret om, at hans patient var
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tilmeldt, og om hvilke forslag gruppen hav
de, samt at han ville blive orienteret løben
de og i hvert fald ved de tider, hvor barnet 
kom hos ham til børneundersøgelser.

Bortset fra sundhedsplejersken havde 
gruppen ingen kontakt eller ordinationsret 
med henblik på medicinske, sociale eller 
pædagogiske behandlinger. Risikogrup
pens opgave var udelukkende at give kva
lificeret rådgivning i enkeltsager og at gøre 
opmærksom på, hvor mange risikobørn der 
var, og hvilke behov de havde.

Når det socialmedicinsk-pædagogiske 
system kendte, hvor mange børn med 
særligt behov der var på vej, og hvilke 
behov der var tale om, kunne man have de 
fornødne foranstaltninger klar på det rette 
tidspunkt, og et truende negativt liv kunne 
vendes til et positivt.

Det blev en succes. Vi fik opbakning fra 
alle sider, og vi fortsatte så i en årrække, 
indtil storkommunerne og amtssammen
lægningerne var på plads med udbygnin
gen af den kommunale sundhedspleje og 
af de amtslige institutioner. Det vil sige 
indtil de nye tider også var kommet til os, 
og vi kunne give opgaven videre.

Havde det hele så nogen effekt? Vi fik 
ikke lavet statistik. Det var for små tal og 
samfundsændringerne så store, at man ikke 
kunne finde en formel for en »alt andet 
lige«-betragtning. Men vi var helt sikre på, 
at vi gavnede den enkelte, skubbede syste
merne i den rigtige retning og fik holdnin
gen til socialmedicinsk-pædagogisk aktivi
tet rehabiliteret, samt forbedret det 
tværfaglige samarbejde om børn med risi
ko for fejludvikling.

Risikogruppens arbejde med de døde 
børn og med risikobørnene høstede stor 
anerkendelse fra mange sider og jeg mod
tog på gruppens vegne den fornemme 
MEFA-pris.

Hvordan er det så gået?
Der er sket utrolige forbedringer af leve
vilkårene med udbredt velstand og bedre 
ernæring. Frem for alt er boligstandarden 
forbedret.

De sløje slumbeboelser er sanerede og 
erstattet af moderne boligblokke. De gam
le fugtige og dårlige landarbejderboliger er 
ændret til luksusboliger for velstående 
intellektuelle, og uden om den gamle by er 
der opstået udbredte gode parcelhuskvar
terer.

Sundhedsvæsenet i Thy er nu på højde 
med eller bedre end i det øvrige land. 
Velfærdssamfundets goder med den offent
lige sygesikring, hvor man ikke kan blive 
smidt ud, dagpengereformerne, bistandslo
ven og orlovsordningerne har givet en mi
rakuløs bedring i vilkårene, og de burde 
værdsættes højere og være umistelige 
goder.

Er målene nået?
Måske er følgerne efter tidligere tiders nød 
ikke rettet op på én generation?

Det er i hvert fald tankevækkende, at 
udgifterne til receptpligtig, tilskudsberetti
get (og dermed nødvendig) medicin er alt 
for høje i det gamle Thisted Amt og meget 
højere end i det øvrige Viborg Amt.

Ligeledes tilkendes der nær 100% »for 
mange« invalidepensioner i Thisted og 
Sydthy kommuner, i forhold til hvad der 
forventes, selv når der er korrigeret for 
befolkningens sammensætning m.m.

Og som nævnt har vi stadig den store 
overdødelighed med de uforklarlige 50% 
»for mange« dødfødte i Thisted Sygehus’ 
optageområde. Det føles nærliggende at se 
en sammenhæng mellem fortid og nutid.
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OSCAR MADSEN

Jordemoderens strid om jord i Kjelstrup

Betegnelsen »jordemoder«, mener man, kommer af, at hun var den, der løftede 
barnet op fra jorden og rakte det til faderen. I tiden omkring 1780-1850 omtales 
hun også som »gjordemoder«, men det er altså en fordrejning a f den oprindelige 
betydning. I denne artikel drejer det sig først og fremmest om jordemoderens for
hold til den mere håndgribelige jord, som var en del a f hendes eksistensgrundlag.

Efter reformationen skulle jordemoderen 
undervises af præsten, hvilket sikkert ikke 
var meget bevendt. Først med nedsættelsen 
af en jordemoderkommission i 1714 blev 
der gjort en begyndelse til at få lidt mere 
system i tingene. Herefter skulle jorde- 
mødrene i København undervises og eksa
mineres af kommissionen. I provinsen 
kunne opgaven varetages af embedslægen, 
evt. den nærliggende bys praktiserende 
læge, men dem var der ikke mange af. 
Først i årene 1771-91 blev der ansat 60 
distriktskirurger i landet, så det har sikkert 
taget lang tid, før hele landet blev forsynet 
med uddannede jordemødre. Der var også 
problemer med at få befolkningen til at 
bruge en ny jordemoder, når man var 
udmærket tilfreds med den gamle.

Hertugdømmerne var først med jorde- 
moderskoler (1765), men i 1787 fik hele 
landet en jordemoderskole på fødselsstiftel
sen i København. Reglementet af 21. 
november 1810 var yderligere et stort 
skridt fremad. Landet blev inddelt i jorde- 
moderdistrikter, og det blev pålagt amterne 
og købstæderne at sørge for ansættelse af 
distriktsjordemødre. De skulle være uddan
net på jordemoderskolen, men da der ikke 
var nok af dem, blev det tilladt at ansætte 
kvinder, der var fundet duelige. Den gamle 
sædvane, at jordemoderen skulle være gift

eller enke, blev nu lovfæstet. Dette krav 
blev ophævet igen i 1895, hvilket medførte 
en ny tilstrømning til jordemoderfaget fra 
alle samfundsklasser.

Jordemoder
Mariane Hansen
Jordemoderen i Kjelstrup, Mariane Han
sen, blev født i Thisted d. 7. februar 1797 
som datter af tømrermester Anders Jeppe
sen og hustru Maren Kirstine Andersdatter. 
Mariane blev hjemmedøbt dagen efter 
fødslen, hvilket var meget almindeligt den
gang. Hun behøvede ikke at være født 
særlig svag, men det blev anset for en 
katastrofe, hvis barnet døde udøbt, altså 
som hedning. Hun blev fremstillet for 
menigheden i Thisted kirke d. 24. marts.

Det var også i Thisted kirke, at Mariane 
d. 2. august 1823 blev gift med snedker
svend Christian Frederik Hansen, født i 
Klim sogn 1796. I kirkebogen betegnes 
hun som jordemoder, så det er sandsynligt, 
at hun praktiserede i Thisted på dette tids
punkt, idet ægteparrets to første børn blev 
født i Thisted. Senere blev Mariane Han
sen jordemoder i Øsløs, hvor hun fødte en 
søn i 1832 eller 1833. Kort tid derefter 
blev hun jordemoder i Kjelstrup, hvor hen
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des tre yngste børn blev født. Dette frem
går af folketællingen fra d. 1. februar 
1845, da jordemoderhuset i Kjelstrup hav
de følgende beboere:

Snedker Hansen, 49 år 
Mariane Hansen, 48 år 
Andreas Hansen, 12 år 
Jens Hansen, 10 år 
Julius Hansen, 8 år 
Morten Hansen, 6 år

Familien boede i Kjelstrup på matrikel 13 
d (Bellisvej 1 ). Her boede også en jordmo
der ved brandforsikringens vurdering i 
1804. I 1890 flyttede amtet jordmoderens 
adresse til Hillerslev med den begrundelse, 
at det var for besværligt at komme fra 
Kjelstrup til Ballerum, hvor der fødtes 
mange børn i de små og fattige hjem.

Mariane Hansen havde et distrikt, der 
omfattede Hillerslev-Kåstrup sogne samt 
Sennels sogn. Her blev hun ved med at 
virke som jordemoder indtil sin død i 
1870. Hendes mand var død allerede i 
1854, og ved folketællingen i 1860 boede 
hendes søn, den 35-årige Johannes Hansen 
hos hende.

Klagesagen 1844
Den 20. Februar 1844 indsendte Mariane 
Hansen følgende andragende til Thisted 
Amt:

Jeg tager mig den frihed, at ansøge 
Deres Højvelhårenhed, om at de kongelige 
skatter og tiende, såvel som brandpenge a f 
400 rigsbankdaler som huset stadig er 
assureret for, måtte for fremtiden udredes 
a f distriktets beboere. Jordemoderhusets 
jordtilliggende er 4 skæpper hartkorn, og 
kan kun meget sparsomt, afgive græsning 
til en ko. I de ti år jeg har boet her har jeg

selv måttet betale alle afgifter, uden at jeg 
endnu har kunnet bekomme en skattebog 
a f sogneforstanderen. Jeg håber og for
venter at Deres Højvelhårenhed ville 
skjænke mit andragende Deres høje 
opmærksomhed.

Amtet indhentede en udtalelse fra sogne- 
forstanderskabet, der var forsamlet den 11. 
marts i Hillerslev. Her fandt man jordemo- 
derens krav urimelige, og så blev det slået 
fast, at hendes jordtilliggende ikke var 4 
skæpper hartkorn, men 4 skæpper, 1 fjer
dingkar og 1 fy album. Videre hedder det i 
erklæringen:

Da nu reglementet for jordemodervæse- 
net paragraf 15 bestemmer at jordemode
ren kun skal have græsning til en ko, eller 
i det mindste så meget jord, at som kan 
afgive sådan græsning, så kan vi i sandhed 
ikke rettere skjønne, end at jordemoderen i 
Kjelstrup er særdeles begunstiget frem for  
andre jordemødre... imidlertid kan det 
gjerne være at jordemoderen Mariane 
Hansen, har a f husets jorder kun sparsomt 
foder og græsning til en ko, thi når engen 
udlejes, og agerjorden næsten ikke dyrkes, 
da kan der ej forventes foder henlagt til 
mennesker eller kreaturer, men det ville 
dog efter vores mening være den højeste 
billighed at distriktet skulle bøde for, at 
jordemoderen handler ilde med den jord, 
der med særdeles begunstigelse er blevet 
hende tillagt. Dette sidste talte vi med jor
demoderen om forrige år, og da fandtes 
hun ingenlunde uvillig dertil, da hun selv 
såe hvor galt hun, eller rettere hendes 
mand skaltede og valtede med jorden.

Den 15. april meddelte amtet, at efter 
forordninger fra 1817 skal jordemoderen 
selv betale tiende, mens skatterne skal 
udredes af distriktet. Denne afgørelse var 
forstanderskabet ikke tilfreds med, og Hil
lerslev og Sennels sogneforstanderskaber
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sendte d. 7. maj en fælles skrivelse til kan
celliet (ministeriet), hvor der henvises til 
en skrivelse fra 1822 i en trykt lovsamling. 
1 den forbindelse kan bemærkes, at der 
også var studerede folk i sogneforstander- 
skabet. Således optræder pastor Obel, Hil
lersle v flere gange med sin underskrift på 
dokumenterne.

Mens kancelliet overvejede sagen, kom 
der flere momenter ind i sagen. Den 20. og 
30. august modtog sogneforstanderskabet i 
Hillerslev to klager, der begge beskyldte et 
medlem af sogneforstanderskabet, gård
mand Peder Møli i Kjelstrup for at have 
gravet tørv i det engskifte, der var tillagt 
jordemoderhuset. Den første klage kom fra 
jordemoderens mand, snedker Hansen, der 
i sin skrivelse henvendte sig direkte til 
præsten med ordene: »Skulle De hr. pastor 
være ligegyldig hermed er jeg nødt til at 
anmelde det til højere autoritet«. Den 
anden klager var husmand Niels Chr. 
Thøgersen, Kjelstrup, der også truede med 
at gå til »højere autoritet«.

Disse to klager blev tilstillet Thisted 
Amt d. 4. september, og d. 12. september 
svarede amtet:

Der er tilstillet Amtet en klage over at 
gårdmand Peder Møil i Kjelstrup har gra
vet 28 stak tøir i det jordemoderhuset til
hørende engskifte, dels indstilles det at det 
måtte forbydes hende at bortleje høsletten i 
engen. I denne anledning skulle jeg ikke 
undlade at meddele, at da gårdmand P. 
Møli efter de modtagne oplysninger har til
fredsstillet jordemoderen, for de omhand
lede Tøir, til hvis borttagelse han formener 
at have hendes tilladelse og da det ikke 
skjønnes rettere end at hun har været beret
tiget til, at give en sådan tilladelse, når der
ved ikke tilføjes engen nogen skade, og hvis 
det ikke er meddelt jordemoderen at sådan 
benyttelsesmåde ikke måtte finde sted.

Så finder amtet ikke anledning til vide
re, at indlade sig på bemeldte klage der 
synes at have sit udspring, mere a f person
lig hensyn end a f interesse for sagen. Hvad 
dernæst angår den a f jordemoderen bort- 
lejning a f høsletten da kan man ikke andet 
end finde, at hun har været fuldkommen 
berettet dertil, så fremt det ikke ved hendes 
antagelse, er forbudt hende at udleje.

Med lidt forsigtighed kan man uddrage 
to ting af akterne. For det første får jorde
moderen ikke tilstrækkelig udnyttelse af 
sin jord. For det andet har personlige mod
sætninger forpestet atmosfæren, og i den 
forbindelse må jordemodermanden være i 
søgelyset i mindst lige så høj grad som sin 
kone.

Den 21. september gav kancelliet i sit 
svar forstanderskaberne i Hillerslev og 
Sennels medhold i, at jordemoderen selv 
skulle udrede både skatter og tiende. Om 
afgørelsen førte til, at hun straks forpagte
de jorden ud, vides ikke, men sådan løste 
hun senere problemet.

Forpagtningsaftale 1856
Efter jordemoder Mariane Hansens 
begæring indkaldte sogneforstanderskabet 
til et møde d. 31. oktober 1856 ved kirke
stien bag Hillerslev kirke med henblik på 
at udleje jordemoderhusets jord. Højstby- 
dende var gårdejer Jens Neergård, Kjel
strup, og samme dag blev følgende leje
kontrakt underskrevet i jordemoderhuset:

Jeg underskrevne madame Mariane 
Hansen, jordemoder i Kjelstrup tilstår her
ved, at jeg har bortforpagtet til gårdmand 
Jens Neergård den jordemoderhuset til
hørende jordlod, såvel ager som eng og 
kjær. I 6 år fra l. april 1857 til /. april 
1863 at regne, om jeg da bor i Kjelstrup.
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Jens Neergård skal betale alle skatten som 
betales på amtshuset, samt alle tre tiender, 
som udgør 9 skæppe byg årlig, og levere 
husets andel a f tørv til skolen. I årlig afgift 
svare Jens Neergård til jordemoderen 
Mariane Hansen 11 tønder 6 radet byg 
årlig, forsvarlig varer Jorden skal drives 
og dyrkes, således at der dyrkes i 4 år, og 
udlægges til hvile i 2 år besåede med hvid 
kløver, een ager eller 1/6 del a f jorden skal 
årlig forsvarlig gødes, der må ikke tages 
jord a f ejendommen til at fy lde i gødnin
gen, ej heller må der tages møntørv, dige- 
tøn’ eller fladtøn’. En plads stor nok til, at 
en vogn kan vende, lades ubesået foran 
boligen, hvortil formenes 20 alen fra huset 
og udefter må være tilstrækkelig.

Jordemoderens underskrift på kontrak
ten er med ført hånd, så man må formode, 
at andre har ført pennen for hende i tidlige
re sagsindlæg, måske hendes mand.

Kolera-epidemien 1853
Jordspørgsmålet var ikke det eneste, for
standerskabet i Hillerslev måtte tumle med 
i disse år. I juli 1851 kom der besked om, 
at der skulle være en sundhedskommission 
i hvert pastorat. 1 Hillerslev besluttede 
man, at sogneforstanderskabets 7 medlem
mer skulle udgøre sundhedskommissionen.

I sommeren 1853 kom sundhedskom
missionen på arbejde i anledning af kolera
epidemien i København. Medlemmerne 
blev forsynet med, hvad vi i dag vil kalde 
informationsmateriale. Indholdet var først 
og fremmest, at det måtte anses »at være 
af den yderste vigtighed, at alle fornødne 
hygiejniske foranstaltninger træffes«. 
Kommissionen vedtog, at eventuelle kole
rapatienter skulle indlægges i fattighuset i 
Hillerslev, hvor der skulle afgives plads til 
fire senge.

50

Efter: Jacob Rueffs Hebtimmenbuch. 15X0.



BJARNE HENNING NIELSEN

Smedegård -  en byhøj fra den ældre 
jernalder ved Nors

/ 1993 og 1994 foretog Museet for Thy og Vester Hanherred en udgravning a f en 
byhøj på gården Smedegårds jord. Årsagen til udgravningen var, at l/S Hordkraft 
og Nordthy Strømforsyning skulle opføre en transformatorstation på stedet. Her 
præsenteres en række foreløbige resultater.

Fra den tid da Alexander den Store erobre
de østen, mens Romerriget nåede sit høje
ste og næsten så sin undergang i møde, lå 
en lille landsby ved verdens ende og pas
sede sit.

De barske vejrforhold i Nordsøen og 
Atlanterhavet har alle dage præget det 
nordvestlige Jylland. Naturen spiller tyde
ligt for enhver med kræfterne her. Sand
flugt og klitdannelse har siden midten af 
yngre stenalder ødelagt store arealer for 
dyrkning, selvom klitvegetationen må 
have været udnyttet til græsning. I de 
områder som ikke blev dækket af sand, 
ryddede befolkningen efterhånden skoven 
for at skabe muligheder for dyrkning og 
yderligere græsning.

Denne rydning skabte imidlertid det 
problem, at det efterhånden, og i hvert fald 
fra jernalderens begyndelse, ca. 500 f.Kr., 
blev vanskeligt at skaffe de fornødne 
mængder tømmer og træ til bygningen af 
huse. Indtil dette tidspunkt har man næsten 
det indtryk, at oldtidsfolkene de fleste ste
der nærmest frådsede med træ i deres byg
geri. Grundplaner af husene viser, at 
væggene var opført af ret tætstillede lod
rette stolper forbundet af risfletning med 
lerklining.

Man blev nødt til at se sig om efter nye 
materialer, i hvert fald til vægkonstruktio
nen. Men løsningen lå lige for. Man 
begyndte at bygge vægge af græstørv. 
Taget blev stadig båret af indre stolper og 
selve taget måtte også være konstrueret 
med en del træ. Men meget var sparet.

Det er de kraftige tørvevægge, vi kan 
takke for, at de såkaldte byhøje blev dan
net. Når et tørvehus var for gammelt og 
nedslidt, blev det revet ned. Vægge og 
affald blev jævnet ud over det gamle gulv, 
og oven på dette udjævningslag blev det 
nye hus opført. På denne måde kunne der i 
by højene blive dannet tykke lag af gulve 
og udjævningslag. Hvert nyt husgulv for
seglede de ældre med disses indhold af 
knuste lerkar, knogler o.s.v. I, for arkæolo
gen, heldige tilfælde, hvis et hus ned
brændte, kunne det ske, at man jævnede 
væggene ud over et gulv, hvor lerkar og 
meget andet stadig var placeret som før 
branden.

Jernalderlandsbyerne i det øvrige Dan
mark og de nærmeste naboområder blev 
ved med at anvende lerklinede vægge. Der 
blev derfor ikke dannet de tykke kulturlag, 
vi kender fra byhøjene. Ved nedrivning af 
en nedslidt gård eller flytning af landsbyen

51



Fig. 1. Smedegårdlandsbyen var anlagt på 
nordhældet a f en hakke ned mod en nu tør del 
a f Lønne rup fjord. Om der i denne del a f fjor
den var åbent vand i den ældre jernalder, er 
uvist, men sandsynligt. Området syd for lands
byen er præget a f et stort antal gravhøje fra  
bronzealderen, der vidner om intens bebyggelse 
forud for landsbyen.

blev alt, hvad man ikke kunne anvende 
igen brændt af og ofte smidt i de affalds
gruber, man havde gravet på pladsen. På 
grund af moderne pløjning er kulturlag 
kun sjældent bevarede. Derfor finder vi på 
denne type boplads kun husenes stolpehul
ler og affaldsgruberne.

Den ældre jernalders landsbyer blev 
desuden flyttet til et andet sted indenfor 
dens område for hver 100-150 år, forment
lig som følge af omlægning af den dyrkede 
jord.

Men gårdene og landsbyerne i Nord
vestjylland fulgte ikke altid samme flytte
mønster. En byhøj og gårdene i den kunne 
forblive på det samme sted i 400 år. til 
tider længere, inden en flytning fandt sted. 
Derved kunne der blive dannet op til et par 
meter tykke lag af hus oven på hus.

Smedegårdlandsbyen
De ældste tørvebyggede huse, vi kender, 
stammer fra den ældre jernalders begyn
delse, ca. 500-300 f.Kr. I Thy har perioden 
ca. 150 f.Kr. og frem til omkring 400 e.Kr. 
efterladt særlig mange bopladser af by
højstypen. Men tørvehusbebyggelser er 
også kendt fra de følgende perioder af old
tiden og historisk tid.

1 det nordlige Thy er der kun få kendte 
byhøje og Smedegårds placering på en 
nordvendt skråning var usædvanlig (Fig. 
1). Det var derfor med kort varsel, at 
museet rykkede ud. Anlægsarbejdet var 
forlængst gået i gang, og det blev konstate
ret, at den vestlige del af byhøjen var gra
vet væk af maskinerne (Fig. 2-3). Men der 
var dog bevaret stolpehuller og gruber i 
undergrunden, der viste, at landsbyen hav
de strakt sig herud. Tilbage på byggegrun
den var et urørt areal på ca. 6000 m2. Øst 
for den N-S gående Buskvej kunne man se 
oppløjede lerkarskår og dermed konstate
re, at landsbyen fortsatte mod øst, men i et 
område, der ikke blev berørt af byggeriet 
og derfor ikke blev udgravet. Museets 
undersøgelser blev derfor koncentreret om 
de endnu urørte 6000 m2.

Det blev hurtigt klart, at der kunne være 
bevaret et op til ca. 1,5 m tykt kulturlag 
med hus ovenpå hus. Et enkelt sted var 14 
langhuse anlagt, det ene afløsende det 
andet. Tilmed hørte der til hvert langhus et
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eller 2 småhuse, som tjente forskellige for
mål.

De ældste huse her var anlagt ca. 300 
f.Kr, de yngste ca. 100-200 e.Kr. Der var 
altså mulighed for at følge bebyggelsen 
gennem et meget langt tidsrum.

De mange jordlag ydede tilmed en be
skyttelse for forkullet materiale af frø og

kom, der blev konstateret i store mængder. 
Ved at undersøge de forskellige plantearter 
og kornsorter vil det være muligt meget 
nøje at beskrive det benyttede agerbrug og 
tilmed det plantemiljø, der omgav lands
byen.

Under landsbyen bestod undergrunden 
af først et tykt lag 1er og herunder kridt.

Fig. 2. Plan a f landsbyens (vidste fase ca. 300 - 150f.Kr. og anlæg ældre end landsbyen. Blandt disse sidste kan 
man især bemærke: 1/ en gravhøj eller røse fra yngre bronzealder, der blev helt dækket a f lag fra landsbyen og 
først blev kendt ved udgravningen; 2/ et stolpesat anlæg fra bronzealder; 3 / Bemærk at et vejforløb syd fo r  
bebyggelsen respekterede røsen. Gårdene har i denne periode fo r det meste 2 faser, men sjældent tilknyttede 
småhuse. Nogle a f gårdene bevarede endvidere deres placering videre igennem de to næste faser.
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Dette kridt brød man og anvendte det i 
knust form til gulve i en del af husene og 
gårdspladser foran og mellem husene. Ud 
over at gøre det lettere at skelne de enkelte 
lag fra hinanden betød kridtet også, at 
knogler blev utroligt godt bevaret.

Udgravningen af Smedegårdlandsbyen 
ville altså give en enestående mulighed for 
at beskrive en landsbys bebyggelseudvik

ling, agerbrug/plantemiljø og den animal
ske produktion/forbrug gennem en periode 
på 400-500 år.

Der var begrænset tid til feltarbejdet. 
Byggeriet skulle jo være færdigt. Det blev 
derfor vedtaget at udgrave landsbyen ved 
nøje at tegne de mange huse og andre lag
typer dels i vandret plan, dels ved at tegne 
lagene i de lodrette vægge i snitgrøfterne,

Fig. 3. 1 liden ca. 50 f  Kr. - 200 e.Kr. var der en voldsom aktivitet på Smedegård. 1 den sydlige gård blev der ale
ne i denne fase udgravet 6 langhuse over hinanden, samt et stort antal småhuse. Denne gård havde også de 
bedst udførte indgangsbrolægninger og både denne gård og gården øst fo r havde stensatte kældre placeret 
sydøst fo r indgangen. Bemærk at der stadig er vejforløb syd fo r landsbyen. 1/ Kvindegraven, 2 / Den hovedløses 
grav.
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der blev gravet gennem landsbyen. Herved 
blev konstateret mindst 71 langhuse og 38 
småhuse. Flere end 1200 jordlag og anlæg 
blev registreret.

Efter denne kortlægning blev der så 
udtaget en mængde jord fra hvert af de 
ønskede lag. Denne jordmængde blev 
vandsoldet. Det vil sige, at jorden blev 
skyllet igennem et fintmasket net og oldsa
gerne opfanget på dette. Af systematiske 
årsager blev der foretaget vandsoldning af 
nogle lag i deres helhed, mens der af andre 
kun blev vandsoldet 0,5 eller 1,0 m . På 
denne måde vil det være muligt at foretage 
statistiske sammenligninger af fundmæng
derne fra de enkelte lag.

Det var imidlertid ikke muligt for 
vandsoldningsholdet at følge med tilgan
gen af nye jorddynger, og da der ikke læn
gere var plads til at oplægge nye jorddepo
ter på byggepladsen, blev det nødvendigt 
at leje en del af nabomarken for at få plads 
til alle soldedepoterne. En mængde større 
end 200 m3 blev skyllet igennem.

For at få indsamlet et materiale af frø, 
korn og plantedele blev der taget et stort 
antal jordprøver à 20 liter. Disse prøver 
blev også vandsoldet, men i et særligt flo- 
teringsapparat der udnytter, at forkullede 
korn, frø og planterester vil flyde ovenpå, 
mens jordpartiklerne synker ned. Der blev 
floteret mere end 200 sådanne 20 liters 
prøver.

En ældre jernaldergård i Thy og på 
Smedegård bestod ofte af et langhus med 
et til to tilhørende småhuse, især i den 
senere del af perioden. Langhuset kunne 
være 12-20 m langt og 4,5-5,0 m bredt 
inden for tørvevæggene. Beboelsen var i 
den vestlige del af langhuset og stalden i 
den østlige. Ofte skrånede huset let nedad 
fra vest mod øst, formentlig en følge af 
udrømning i stalden. Ved overgangen mel

lem beboelse og stald var der en indgang i 
syd og en i nord. Sydindgangen havde ofte 
en velbygget stenbrolægning, som kunne 
være lagt af råt tilhuggede flade sten. Det 
var ligeledes altid mod syd, man havde 
anlagt gårdspladser af kridt. Brolægninger
ne i nordindgangen var for det meste rin
gere konstrueret, og der var en tendens til, 
at der ud for denne indgang lå kraftigere 
lag af affald. Dette kunne tyde på, at ind
gangene blev anvendt til forskellige for
mål. Småhusene havde et gulvareal på 
højst ca. 3 x 4 m og man må regne med, at 
de har været anvendt som værksteder, 
oplagringsrum og lignende. Småhusene 
kunne være forbundet til et langhus via en 
kridtgårdsplads eller i et enkelt tilfælde 
med en sti lagt af kridt.

Muligvis bestod den enkelte gårdsenhed 
i den sene periode af mere end blot ét 
langhus og et par småhuse. Den økonomi
ske enhed kan i virkeligheden godt have 
været udgjort af flere langhuse med for
skellige funktioner og mange småhuse 
arrangeret i store grupperinger. Bearbejd
ningen af data fra landbyen er dog endnu 
ikke så langt fremme, at teorien lader sig 
bevise endnu.

Fundene
Ved vandsoldningen blev der gjort fund af 
store mængder skår fra utallige knuste ler
kar. Keramikken er velegnet til datering af 
de forskellige lag. Men ved selve udgrav
ningen kunne der optræde fund af kera
mik, hvor det var sikkert, at lerkarrene 
havde haft en særlig funktion. I den ældre 
fases huse stod der af og til i vestenden af 
huset nedgravede lerkar. Det bemærkelses
værdige ved disse var, at der hver gang var 
to store kar, det ene inde i det andet. Det
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Fig. 4. Fundene a f knogler fra et enkelt soldedepot.

Fig. 5. Benredskaber; bennåle.

Fig. 6. Benredskaber; fra oven. tak a f rådyr. pren. 
benspatel, benspatel.

luftrum, der var mellem karrene, kan 
muligvis have virket isolerende, således at 
der måske var tale om en slags primitivt 
køleskab. Andre steder i husene, også i 
yngre huse, var andre nedgravede lerkar,

som regel mindre kar. De må have tjent 
andre formål som beholdere.

I lagene blev fundet sænkesten, knuse- 
sten, slagsten, slibesten, mortersten, støde
re, men ikke mange kværnsten. Der fore
kom en del bearbejdet flint i form af især 
flintafslag. Et lille flinthuggerværksted i et 
af lagene vidner med sikkerhed om, at man 
endnu i jernalderen værdsatte og anvendte 
flint. Men ældre tiders flintredskaber 
optrådte også rundt om. De kan være kom
met ind på pladsen med tørvene eller even
tuelt være opsamlet på markerne. Af jern 
blev fundet mejsel, jernringe, knive, søm, 
kramper, beslag og en mulig spydspids 
eller harpun. En del genstande er endnu 
ikke identificeret. Bronzegenstande var 
noget mere fåtallige, men omfattede fibu
la, ringe, nåle m.m. En del uforarbejdet rav 
forekom spredt i de forskellige lag.

En talrig fundtype var tenvægte tildan
net af potteskår. Af væv og vævevægte var 
der ingen spor.

Knoglerne
Som det har været nævnt tidligere var det 
brugen af kridt til gulve og gårdspladser, 
der var forudsætningen for de usædvanligt 
gode bevaringsforhold for knogler. Tusin
der af knogler blev indsamlet og af den 
store mængde er endnu kun analyseret en 
lille del. Materialet kan i grove træk indde
les i fire grupper. Den første består af ben
redskaber eller på anden måde tildannede 
knogler (Fig. 5-8), den anden af knuste 
knogler (Fig. 4), den tredje af knuste sort
brændte knogler (Fig. 4) og den fjerde af 
især små, ikke knuste knogler.

Benredskaberne blev ofte fundet hele 
og de almindeligste typer var bennåle (Fig. 
5), benspatler af ribben (Fig. 6) og prene
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eller syle (Fig. 6). Temmelig sjældne var 
spydspidser af rørknogler, hvoraf en af en 
lang fugleknogle (Fig. 7). Harpuner var 
ligeledes sjældne. Én var fremstillet af 
hvalknogle (Fig. 7). Der var en mulig fløj
te (Fig. 7). Blandt de tildannede bengen
stande forekom i et stolpehul resterne af en 
lodret stående tilspidset ribbensknogle af 
en hval. Den må i sin fulde længde have 
tjent som stolpe, formentlig i en båseskil
lerumskonstruktion (Fig. 8). Et fund af en 
knogleende med dybe riller viste, at man 
anvendte den ældgamle stikkelmetode til 
udspaltning af redskaber som nåle og pre
ne (Fig. 8).

Man har formentlig knust dyrenes 
knogler med knusestene for at få adgang 
til den proteinrige marv. Når marven var 
fjernet blev knoglestumperne enten smidt 
ud, eller måske brugt som brændsel (Fig. 
4). Det er også muligt, at man har anvendt 
benkul medicinsk til mennesker og dyr.

Der var knogler af alt fra mus til hval. 
Blandt husdyrene var får langt det almin
deligste, efterfulgt af kvæg. Dette var den 
omvendte situation i forhold den ældre 
bronzealders bopladser i Bjerre Enge blot 
få kilometer herfra. Smedegård repræsen
terede et markant skifte i husdyrproduktio
nen. Det er muligt, at skiftet skal ses i for
bindelse med skovens tilbagegang. Tradi
tionelt kvægbrug krævede frisk løvfodring 
i de åbne skove og græs på engene om 
sommeren og tør løvfodring om vinteren, 
og det kan have været vanskeligt at frem
skaffe tilstrækkeligt med vinterløvfoder. 
Produktion af egentlige foderafgrøder kom 
ikke på tale før langt senere. Får var derfor 
et langt bedre valg til området.

Blandt de øvrige husdyr var der meget 
få svin, måske igen et resultat af den 
manglende skov. Ged var tilstede og heste. 
Hunde var ret almindelige. Én var oven i

Fig. 7. Benredskaber; fra oven. spydspids, spydspids, 
spydspids, u tid ig  fløjte, harpun, harpun a f hval knog
le.

Fig. 8. Bearbejdet knogle; fra oven, tilspidset hval- 
knogle, knogleende nted spor a f udspaltningsteknik
ken.

købet begravet, men dog uden gravgaver. 
Endelig blev der fundet hele skelettet af en 
hane i et lag fra landsbyens mellemste 
fase. Hønsehold blev først indført til Dan
mark i romersk jernalder (0-400 e.Kr). Der 
er da heller ikke fundet andre hønseknog- 
ler indtil videre på Smedegård. En kulstof- 
14 datering vil være nødvendig for at 
afgøre, om hanen er gravet ned på et sene
re tidspunkt eller om den vitterlig var den 
enlige svale.

Knogler fra mus og andre smådyr var 
hyppige. Ofte blev disse småknogler fundet 
i små, uordentlige hobe. Formentlig er dis
se hobe rester af hundes og svins måltider.

Landsbyens indbyggere drev også lidt 
jagt. Hare blev oftest taget, men der var
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også knogler af krondyr og råvildt, så helt 
skovløst har Thy ikke været. Hertil kom
mer ræv og hermelin. En enkelt tand blev 
bestemt til at stamme fra enten bjørn eller 
spækhugger. Bjørnen var på dette tidpunkt 
udryddet i Danmark, så tanden må, så 
fremt det er en bjørnetand, på en eller 
anden måde være importeret til Thy. Er det 
en spækhuggertand slutter den sig til en 
række fund af hvalknogler, som blev gjort 
i lag fra hele Smedegårdslandsbyens leve
tid. Det var næppe sandsynligt, at indbyg
gerne ligefrem drev jagt på hvaler. Snarere 
må man regne med, at der var tale om 
strandede dyr, der blev slagtet ved kysten.

Af vilde fugle var der gås, trane og 
mågefugle.

Fiskeriet må have haft stor betydning, 
større end de mange fiskeknogler viser.

Knoglerne var meget let nedbrydelige og 
og de må i vidt omfang være gået til, mens 
de lå på møddingen. De fiskede arter var 
haj, torsk, hornfisk, fladfisk, ål, aborre, 
helt, karpefisk som skaller og gedde. Altså 
fisk fra salt-, brak- og ferskvand. Der blev 
ikke gjort sikre fund på Smedegård, der 
kunne belyse de benyttede fangstmetoder. 
Muligvis dog rester af fiskekroge og net
synk af bleger. Om harpunerne blev 
anvendt i fiskeriet eller muligvis sælfangst 
er usikkert.

Indsamling af skaldyr, først og frem
mest blåmusling, havde stor betydning. I 
næsten alle lag blev der fundet større 
mængder skaller. Et sted blev opsamlet en 
koncentration af meget små hjertemuslin
ger. De har næppe været bevidst indsamlet, 
men kan tænkes at have siddet på tang-

Fig. 9. Væ ggene i et hits vor bygget o f utallige ton’ o f co. I meters hengde og co. 0,3 meters bredde. Ton ene 
kunne være grovet i flyvesandsområder (lyse torv), eller komme fro græsområder med humus (morke ton'). Tor
vevæggene hor måske været op til to meter hoje, men sandsynligvis noget lovere. På Smedegård var de bevare
de rester o f vægge mest almindeligt 10-20 cm hoje. Enkelte gonge op til 60 cm.
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planter, der var taget med til landsbyen. 
Tangen kan have været anvendt som 
brændsel eller måske som tækkemateriale.

Fundene a f korn og andre 
planter
Sammenlignet med andre samtidige fund
steder er Smedegård meget rig på velbeva
rede fossile planterester som korn og frø. 
Det var imidlertid kun brændt materiale, 
der blev bevaret. Men på en jernalderbop
lads var der mange muligheder for at plan
terne kom i kontakt med ild. Tabt på ildste
der, ristning i forarbejdningen til mel, 
madtilberedning og ildebrand. Byhøjens 
lag beskyttede de brændte dele mod meka
nisk nedbrydning.

De foreløbige resultater viser, at der på 
Smedegård blev dyrket en lang række 
arter. Der var rester af nøgen seksradet byg 
og avneklædt byg, flere typer hvede, 
havre, rug, sæddodder og hør. Af disse var 
der også rester fra bearbejdningen, f.eks i 
form af avner og aks. Et stort antal dyrke
de urter var der også rester af.

Samlet viser fundene, at man har op
dyrket både fugtige, humusrige jorde og 
tørre, sandede, næringsfattige jorde. Hertil 
kommer fund af planterester, som groede 
på græsningsområderne, både mark og 
eng, samt fra vådområder, moser og heder. 
Disse arter kan være kommet til plad
sen i form af græstørv og tækkemateriale 
til husbyggeri, der senere blev udsat for 
ild, men også som tørvebrændsel eller som 
dyregødning fra de græssende dyr. Det sid
ste kunne også anvendes som brændsel 
eller blive udsat for ild på anden måde.

Når analyserne af knogler, frø, korn og 
plantedele bliver færdige, vil det være 
muligt at beskrive landsbyen uhyre detal-

Fig. 10. Til højre ligger den sydlige halvdel a f gulve
ne i de 3 huse i Gård 14. Til venstre ses to lag kridt, 
der tjente som gårdspladser fo r husene.

Fig. II. I Gård 14, hus I var denne ryghvirvel fra en 
hval placeret lige vest fo r  husets ildsted. Den må 
have tjent som en slags skammel eller stol. Lignende 
eksempler er kendt fra grønlandske nordboruiner.

jeret med hensyn til dyreholdets og ager
brugets sammensætning og udvikling, 
samt at tegne et klart billede af det omgi
vende miljø. Måske kan endog ændringer i 
dette blive konstateret.
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Fig. 12. Kvindegraren frilagt.

Mennesket på Smedegård
Mens vi har store mængder materiale af 
det af mennesket frembragte og benyttede, 
var der af menneskene selv kun få spor. I 
ældre jernalder før år 0 var ligbrændings
skikken enerådende i Danmark. Syd for 
selve gårdene blev der udgravet små grup
per af brandpletter med ganske få hvid- 
brændte knogler og næsten ingen dateren
de oldsager. Disse kan tilhøre de ældre 
faser af landsbyen. 1 den del af landsbyen, 
der hørte til i ældre romersk jernalder 
(0-200 e.Kr.) var dog begravet mindst 2 
personer ubrændt (Fig. 3 og 12). Den ene, 
en kvinde, var begravet i staldenden af et 
langhus. Det er dog muligt, at begravelsen 
er fundet sted længe efter, at huset var ned

lagt på stedet. Selve graven var lille, ca. 
1,2 x 0,8 m. Heri var den døde placeret i et 
leje, man kalder ekstrem hocker. Det vil 
sige, liggende på siden med benene trukket 
helt op foran brystet og armene op foran 
ansigtet. Man får nærmest indtrykket af, at 
liget har været snøret sammen. Hovedet 
var i vest, med ansigtet vendt mod syd. 
Kvinden havde foran på brystet en bronze
nål og som gravgave var medgivet et lille 
lerkar, der stod bag kvindens ryg.

Omkring 20 meter nord for denne grav 
blev der udgravet endnu en grav. Graven lå 
denne gang uden for et hus. Skelettet var 
bedre bevaret end det første. Den dødes 
stilling gav indtryk af at være kulet noget 
brutalt ned, og hovedet manglede. Trods 
intens eftersøgning blev der ikke fundet 
rester af dette, og det forbliver ubesvaret, 
hvorfor det ikke var med. Der var øjensyn
lig ingen gravgaver, men der lå en fåre- 
kæbe foran brystet.

Det er overordentlig sjældent, at muse
erne får lejlighed til at udføre så omfatten
de arkæologiske undersøgelser i så kom
plekse fundsammenhænge og med så 
fremragende bevaringsforhold. De 400 - 
500 år bebyggelse fra den ældre jernalder 
på Smedegård har afgivet et uhyre stort 
forskningsmateriale, som kun venter på at 
blive analyseret og publiceret færdigt i de 
kommende år.

Knoglebestemmelseme er foretaget af 
Tove Hatting og Troels Hatting. Fiske
knogler af Inge Bødker Enghoff, alle Zoo
logisk Museum, København. Præparation 
af floteringsprøver blev foretaget af cand. 
mag. Peter Hambro Mikkelsen, mens ana
lyser af prøverne blev foretaget af David 
Robinson, Nationalmuseet, København.
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DORETTE MORTENSEN

Om fattigdom og fattigvæsen i 1700-tallet, 
specielt med hensyn til Agger

Artiklen er en forkortet udgave a f Dorette Mortensens » Fri Hjemmeopgave« ved 
Århus Universitet. Forkortelsen er foretaget a f Knud Møller Madsen, Sydthy 
Egnshistoriske Arkiv.

Den 24. september 1708 får Danmark en 
fattigforordning, der forbyder tiggeri og til 
gengæld indfører forsørgelsesret; og ansva
ret for den fattiges forsørgelse overdrages 
hermed til det offentlige fattigvæsen.

1708-forordningen deler Danmarks fat
tige i to hovedgrupper: De fast bosiddende 
og de omløbende.

De fastboende, der kvalificerer sig til 
betegnelsen almisselemmer er:

1. Blinde, sengeliggende og andre der slet 
ikke kan bidrage til egen forsørgelse.

2. Små forældreløse børn.
3. De, der har et dårligt helbred, eller man

ge små børn eller af andre lovlige 
grunde kun med tilskud, kan forsørge 
sig selv.

Ordet fattig er i 1700-tallet, i hvert fald i 
lovenes terminologi, en betegnelse for 
midlertidigt syge, varigt handicappede, 
gamle og uforsørgede børn. De bofaste af 
disse fattige er nu omfattet af retten til 
almisse. Desuden bruges ordet om selvfor
skyldt elendige: de arbejdsduelige fattige, 
der sendes til byer med manufakturer, og 
de fattige, der på grund af drikkeri eller 
andre laster selv er skyld i deres fattigdom, 
sættes i pesthuset i København. Endelig er 
ordet fattig en betegnelse for de omløben
de tiggere. Disse har heller ikke uden vide

re forsørgelsesret, men skal sendes til det 
herred de kommer fra, til nærmeste fæst
ning eller spinde- eller rasphuset i Køben
havn. Betlere uden hjemstedsret i Dan
mark, tatere fx., skal udvises af landet eller 
sættes i rasphuset. I indledningen til 1708- 
forordningen nævnes en del af denne grup
pe eksplicit, nemlig de mange omløbende 
børn mellem 6 og 15 år! Ordet fattig er 
altså mildt sagt en samlebetegnelse.

Set i bakspejlet er det faktum, at en så 
broget gruppes rettigheder fastlægges 
inden for samme lovs rammer et stærkt 
udtryk for, at den offentlige fattigforsorg 
endnu knap er født. 1708-forordningens 
beskrivelse af de fattige tjener til at skelne 
mellem fattige værdige til almisse -  og så 
de andre. Altså ikke blot et beskrivende, 
men et moralsk skel. der i øvrigt er en gen
kendelig videreføring af tidligere lovgiv
nings skelnen mellem værdige og uværdi
ge tiggere. Over for personer på den for
kerte side af skellet er ikke forsørgelse, 
men straf og udnyttelse af ledig arbejds
kraft intentionen.

Det fattige Agger
Agger sogn i den sydvestlige del af Thy 
omfatter i begyndelsen af 1700-tallet otte
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landsbyer: (Tyeboe) Røn, Toft, Bollum og 
Nabe -  beliggende på Aggertangen, der fra 
begyndelsen af 1100-talIet indtil 1825 er 
en landfast forbindelse mellem landsdele
ne nord og syd for Limfjorden -  og -  
Vester Agger, Øster Agger, Sønder Aalum 
og Nør Aalum. I 1660 bor der ifølge en 
kopskatmandtalsliste 674 personer i sog
net. Ved folketællingen i 1787 er det sam
lede antal i sognet opgjort til 407, men på 
det tidspunkt er også byerne Bollum og 
Nabe forsvundet i Vesterhavet sammen 
med dele af Toft.

Før sandflugt fra 1500-tallet ødelægger 
landbrugsjorden i Agger, ligger der gårde i 
sognet, som dyrker jorden og holder køer 
og får. De fleste af gårdene er fæstegårde 
til Vestervig Kloster, der ejer næsten hele 
sognet. Hovedbeskæftigelsen i sognet er 
altså den samme som for ca. 80% af alle 
mennesker i Danmark på det tidspunkt. 
Sognet udmærker sig blot ved sin belig
genhed nær ved Limfjorden og Vesterha
vet, der er en forudsætning for bierhvervet 
fiskeri. Af præsteindberetninger kan man 
se, at det allerede i 1555 er mere eller min
dre ødelagt af sandflugt. Præsten skriver 
da, at sognet allerede er »platt forderuet 
mett sand«. Endnu værre står det til i 1625 
og i 1690, hvor præsten indberetter at:

»Annexet til Vestervig, navnlig Agger er 
et fiskeleje, som og tilforn har saaet og 
avlet og deraf tiendet baade til Kongen, 
Kirken og Præsten, men som formedelst 
Sandflugt og Vands Opstemmelse er saa 
forødt, at til det hele Sogn nu ikke saas 
eller avles en Haandfuld; thi dette Sogns 
Afbyggere have nu intet at leve a f uden det 
hare Fiskeri, hvoraf Præsten skulde oppe
bære I Snes Hvilling, 1 torsk og '/: 01 Sild 
i Stedet for Tiende; men som Fiskeriet i 
mange Aar ganske har aftaget, er Sognet 
forarmet og snart øde, at de moxen alle

gaa at betle, saa der nu ej findes uden 12, 
som den ringe Rettighed til Præsten kan 
udrede«.

Man mærker præstens omsorg for tien
den i den sidste ytring, men også Vestervig 
Klosters jordebog fra 1699 beretter om, 
hvordan sandet og havet ødelægger land
brugsjorden i Agger sogn. Efter en besigti
gelse af Nør Aalum, Toft og Tyeboe Røn 
hedder det: »Mens som samme trende byer 
iche nu er anslagen for nogit hartkorn, 
saasom ded tillige med ded öfrige udi 
Agger Sogn er ved haugetz ojverschyllelse 
och Sandflucht forderfvit, och Ei anden 
Næring haver end fische rjr paa hafvit, och 
lidit udi florden, hvoraf de sig Armelig 
nærer, saamange som iche betler deres 
føde...«.

Efterhånden som landbrugsjorden i 
Agger sogn ødelægges, omdannes tidligere 
gårde til bosteder for flere familier. Samtli
ge sognets beboere bliver husmænd og 
fiskere. Af den omtalte jordebog kan man 
se, at mange af husene er øde eller forfald
ne, og nogle af dem er jordhytter:

»Jens Wil ladsen 200. En Jordhytte. 
Manden bitler.

Josep Christensen 200, Christen Jensen 
og Powel Madzen, betlere«.

Fra nu af udgør Agger sogn et atypisk 
udsnit af det danske landbosamfund - den 
grelle forarmelse er et helt specielt, lokalt 
fænomen og siger derfor ikke så meget om 
tilstanden i det øvrige Danmark. Og dog - 
helt generelt afdækker sognets forarmelse 
afhængigheden af jorden: forsvandt mulig
heden for at dyrke jorden, forsvandt gan
ske enkelt eksistensgrundlaget. Blev bon
dens jord ødelagt, kunne han ikke bare 
skifte erhverv eller flytte et andet sted hen. 
Den geografiske og erhvervsmæssige 
mobilitet var yderst ringe. Og fattigdom 
skyldtes derfor ofte naturforhold. Det
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gjaldt helt generelt, og det anskueliggør 
Agger sogns historie for os i dag.

Husmænd
I sin »Husmand og Inderste« bidrager Frid- 
lev Skrubbeltrang til en nærmere beskrivel
se af bofaste fattige. På grundlag af nogle 
ekstraskattemandtaller i 76 sjællandske 
landsogne fra 1699 eller fra 1704 -  1705 af 
husmænd, der på grund af fattigdom frita
ges for at betale ekstraskat, når Skrubbel
trang nemlig frem til at anse det for »over
vejende sandsynligt, at 20 - 25 % a f Hus
mandbefolkningen (endda bortset fra 
enligtstillede kvinder) kun holdtes i Live 
gennem Fattigforsørgelsen eller ved et a f 
Loven mer eller mindre anerkendt Betleri«.

Ekstraskatteregnskaberne fra Hassing- 
Refs herred giver ikke noget præcist bille
de af de forarmedes antal i Agger sogn. 
Mellem mandtalslisterne for de øvrige 
sogne i herrederne udmærker Agger sig 
nemlig alene ved, at man ved udskrivnin
gen af de forskellige ekstraskatter ikke 
foretager mandtal her. Begrundelsen for 
dette efterlader til gengæld et indtryk af 
generel forarmelse, for den ligner i næsten 
alle regnskaberne fra 1610-1710 denne fra 
1692: »Angaaende de forarmede fattige og 
Bethlende fiskere udj Agger Sogn, dasom 
for mig er berettet, de udj mange aar Alde- 
lis Ingen Aufl eller Landbering haar kunde 
brugt Sig til nogen Nøtte for den megit 
Schaadelig sandflugt, som det i sig sielf 
beuiser, og meere endnu tidrager; Saa 
Velsom fiskeriets Store formindskelse, og 
Ringe Tilgang; huilched haar foraarsaget, 
de ri s Armod og fattigdom, som tid Efter- 
anden dissvcerre meere der til Voxer huor 
ofuer samme sogen paa nogle faa aarstid, 
for Schat schal hafue verit befrid oc for-

schaanet ex derfore ved Jeg iche dennem 
for nogen Schatt Nu at kunde antegne«.

Skrubbeltrang peger blandt andet på én 
bestemt årsag til, at husmændene er særlig 
udsatte for at blive almissenydere eller tig
gere, nemlig, at de ikke har den samme be
tryggende, sædvanebaserede aftægtsord
ning som fx fæstebønderne. Aftægtsord
ningen for husmænd består ofte blot i tag 
over hovedet, mens de selv må sørge for 
føden ved tiggeri. Her fokuserer Skrubbel
trang på en særskilt gruppe af fattige, 
1708-forordningen ikke eksplicit nævner, 
nemlig de gamle. At loven ikke eksplicit 
nævner de gamle skyldes måske, at den 
store vækst i husmandsbefolkningen, der 
forklarer hullet i sædvaneretten, endnu 
ikke har fundet vej til lovgivningen. Hus
mændene rummer altså mange potentielle 
almissenydere.

At en stor del af almisselemmerne er 
husmænd er ikke overraskende. Det bety
der ikke, at de fleste inden for de øvrige 
samfundsgrupper forsørger sig selv, men 
afspejler blot, at langt den største del af det 
almindelige forsørgeransvar stadig vareta
ges helt privat af familien. Gamle, børn, 
fødende kvinder og syge, der ikke kan for
sørge sig selv, findes altid i alle samfund 
og i alle samfundslag, men hvor forsørger
ansvaret for dem er overvejende privat, 
opstår der et stort fattigdomsproblem for 
bunden af samfundet. Og selv om der også 
fandtes velstående iblandt dem, udgjorde 
husmændene dog generelt bunden af sam
fundet i denne periode.

Vagabonder og
landstrygere
Der er ikke skarpere skel mellem den fatti
ge husmandsbefolkning og de omløbende
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betlere end, at den første gruppe iblandt 
leverer til den sidste. Den moralske pletfri
hed. 1708-forordningen knytter til forsør
gelsesretten. afskærer nemlig principielt fx 
kvinder med børn uden for ægteskab fra at 
modtage almisse. En del af det omvan
drende proletariat består derfor af enlige 
kvinder og deres børn. En anden gruppe er 
de aftakkede soldater.

De omløbende betlere er som helhed 
socialt set dårligere stillet end de fastboen
de almisselemmer. Selvfølgelig kan det 
ikke udelukkes, at enkelte foretrækker og 
selv vælger det friere, omrejsende liv som 
tigger frem for livet som landsbyalmisse- 
lem. Af lovgivningen vedrørende omlø
bende betlere kan man se, at de opfattes 
som en trussel for rejsende.

De aftakkede soldater i skaren af de 
omløbende betlere minder om en anden 
årsag til fattigdomsproblemet, nemlig peri
odens krige. Ikke bare soldaterne og deres 
familier påføres ved krigene efterfølgende 
et fattigdomsproblem, men også resten af 
befolkningen mærker under og efter krige
ne både plyndringer og stigende skattetryk. 
Skønt Agger slipper for ekstraskatterne, 
mærkes krigen dog også her: D. 3. oktober 
1657 dør 20 mand fra Agger sogn i slaget 
ved Nabe mod Karl Gustavs soldater.

Samlende om de fattiges 
tal og fattigdommen
Et samlet tal for de bosiddende og 
omløbende fattige har man ikke. Knud J.V. 
Jespersen anslår dog ved »et kvalificeret 
gæt« gruppen til i midten af 1600-tallet til 
at bestå af 40-50.000 mennesker. Hvor stor 
gruppen af omløbende betlere er, ved man 
ikke, men hele 1700-tallets mange forord
ninger og reskripter om dem mere end

antyder, at gruppen bliver ved at være stor. 
Og dermed at 1708-forordningen ikke 
opfylder sit hovedformål: at bekæmpe tig
geriet.

Årsagerne til fattigdommen skal dels 
søges i periodens krige, og bare ét vidnes
byrd herom er de aftakkede soldaters tig
geri, dels i naturforhold som misvækst og 
epidemier -  i Agger sogn specielt havets 
og sandflugtens ødelæggelser af landbrug
sjorden. Desuden resulterer periodens be
folkningstilvækst ensidigt i vækst i antallet 
af huse, mens antallet af gårde er stagne
rende eller endog faldende. Det betyder, at 
den sociale mobilitet i samfundet nærmest 
kun er til stede som mulighed for ned- 
adstigning. Væksten i husmandsbefolknin
gen udhuler sædvanebaserede aftægtsord
ninger og skaber et stort fattigdomspro
blem især for ældre og enlige husmænd.

7 700-tallets 
fattigforordning
»Uagtet Kong C. V. ved nogle derom udgiv
ne Frr. har draget Omsorg for, at de Fatti
ge, som selv intet til Føde eller Undehold- 
ning kunde fortiene, dermed til Nødtørft 
kunde vorde forsynede, og de til Arbeid 
tienlige dertil hielpes og fra Lediggang 
holdes, saa at Betlerie og Tryglerie kunde 
afskaffes, enhver fra besværlig Overløb 
befries og al deraf flydende Uskik fore
komme; er dog saadan nyttig Anordning 
moxen overalt ej kommet til Fuldkommen
hed, eller til de Fattiges Pleining og 
Underholdning nogen tilstrækkelig Anstalt 
giort a f Vedkommnde, hvorover de Fattige 
i hobetal, især Børn fra 6 til 15 Aar, løbe 
omkring paa Landet, hvorved Landsbyer
ne, som ellers bør forsørge deres egne Fat-
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tige, blive keede og fortredelige til videre 
og fremdeles Pleinin g, og Betleriet derover 
mere end forhen nit tager Overhaand, Lan
det og dets Indbyggere til ikke liden Be
sværing«.

Sådan indledes anden halvdel af Frede
rik IV's fattigfordning, der omhandler bet
lere uden for København. Forordningen 
skriver sig eksplecit ind i en allerede eksi
sterende lovgivning, og anvender udtryk 
som »Fattige i hobetal« og »Betlerie.... 
mere end forhen nu tager Overhaand«. 
Lovgivningsmagten anser altså fattig
domsproblemet for hårdnakket og voksen
de. På forhånd eksisterer et forsørgelses
princip, som forordningen ikke lancerer 
som noget nyt, men blot henviser til i en 
parentetisk relativsætning såpas diskret, 
som det er tilstrækkeligt, når det gælder 
indgroet sædvane: »...Landsbyerne bør 
forsørge deres egne fattige.... Hver sørger 
for sine er det grundlæggende forsørgel
sesprincip, forordningen afspejler. Senere i 
forordningen fastslås, at denne decentrale 
forsorg som hovedregel skal baseres på fri
villige bidrag -  »... alt skal indrettes og 
dermed omgaaes saaledes, at a f en frivillig 
Gave ej giøres nogen Tvang«. Indlednin
gen røber lovgivningsmagtens hovedfor
mål med forordningen, nemlig tiggeriets 
afskaffelse. Som to underordnede delmål 
nævnes forsørgelse af uarbejdsdygtige og 
arbejde til ledige, som kan arbejde.

Tidligere lovgivning skelner mellem 
værdige og uværdige tiggere og accepter 
altså principielt tiggeriet som erhverv. 
Værdige tiggere, og det vil sige fastboen
de, uarbejdsdygtige, kan før 1708 henven
de sig til præsten eller lensmanden og få 
uddelt et tiggertegn, der giver ret til at tig
ge inden for sognets eller herredets 
grænser. Nu derimod er tiggeri kun tilladt 
undtagelsesvis i forbindelse med pludselig

opstået ulykke fx brand og da kun inden 
for et afgrænset tidsrum, som regel et år. 
1708-forordningen er den første fattiglov, 
der generelt forbyder tiggeri og uddeling 
af almisse til tiggere og til gengæld ind
fører forsørgelsesret -  i hvert fald for en 
del fattige -  »den første fattiglov i Dan
mark«.

Agger sogns fattige i 1708
Den 12. dec. 1708 tager sognets præst, bir
kefogeden fra Vestervig Klosters birk og 
herredsprovsten foranlediget af 1708-for
ordningen rundt i Agger sogn for at opteg
ne de fattige i sognet, der trænger til almis
se, og for at spørge de øvrige »hvad de 
godvilligen vil give disse fattige«. Opteg
nelsen af bidragsydere er hurtigt overstået 
for allerede i Øster Agger svarede samtlige 
bymænd, hvad senere alle andre bymænd i 
sognet svarede, nemlig at: »... de aulede 
slet indtet og fiskeriet i nogle aar hafr sla
git feil, saa de indtet hafr uden hvis de 
kand borge hos deris husbond og laane og 
borge hos Borgerne i kiøbstæderne hafr 
ingen næring, ingen credit, de ø f rige er 
som de fleste tiggere over alt landet om 
vinteren, og ligeledis om sommeren når 
fiskeriet slår feil«.

Til gengæld er listen over trængende 
lang. Den omfatter i alt 147 personer, der 
anerkendes som trængende -  et voldsomt 
stort antal i forhold til sognets 6-700 bebo
ere. Til slut opgør provsten behovet i 
Agger sogn til at være mere end 80 hele 
portioner, svarende til 640 rigsdaler årligt. 
Om 25 af personerne -  børnene undtaget -  
på listen oplyses direkte, at de er tiggere. 
Ovenstående citat taget i betragtning kan 
man formode, at det tal bare dækker de 
mere permanente tiggere. Det er enkelt på
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listen at finde eksempler på at 1708-for- 
ordningens centrale forsørgelsesprincip 
realiseres. Således er den enkeltes overle
velse betinget af solidaritet -  først inden 
for familien:

»En Enche giert nul pedersdaiter 70 aar 
er skrøbelig hafer en blend Søn Chresten. 
Maasen, 30 aar gammel, hun hafer i man
ge aar omled ham og tigget med ham«.

-  dernæst inden for slægten:
»Chresten Poul søns 4 sønner fader og 

moderløse, dend ældste Peder 14 aar. dend 
anden Chresten 12 aar, dend 3die Niels 9 
aar, dend 4de poul 6 aar, tillæggis 3 port: 
som de ris broder Michel anarm til sig og 
børn forsvarlig opføder, indtil de hand 
vogte og ti ene«.

Og endelig inden for det lokale fælles
skab: landsbyen, sognet og (i dette tilfæl
de) birket: »Tøger Christensen 9 aar fader 
og moderløs er hos mors syster Ing 
Tøgersdatter, er tiggere, tillæggis I por
tion i 2 aar indtil kand vogte.

Ellers bær Birchefogeden hr. Morten 
Christensen omsorg for at en vederhæftig 
mand tager portionen og barnet forsvarlig 
opføder, hvorpaa Chresten Clemandsøn 
det blef anbefalet«.

Fælleskabet er bygget op som et kine
sisk æskesystem med husholdet som den 
inderste enhed, derefter landsbyen, sognet 
og birket. Samtidens fordømmelse af løs
gængere, som man fx finder udtrykt i løs
gængerlovgivningen, er på én gang posi
tivt et mål for nødvendigheden af dette 
fællesskabs gensidige forpligtelse og nega
tivt et mål for fællesskabets begrænsning.

Af de 147 trængende på listen er 72 
kvinder, 50 er mænd. Også i Agger ser det 
altså ud til, at kvinderne er hårdest ramt. 
Undersøger man de 147 nærmere, finder 
man dog, at der om 23 af kvinderne oply
ses, at de er 60 år eller derover, mens det

kun er tilfældet for 4 af mændene. Det ser 
altså ud til, at kvindernes overtal hoved
sagelig skyldes, at de opnår en højere 
alder, eller at de, når de bliver ældre, har 
sværere ved at klare sig. 55 af de 147 er 
under 16 år eller påhæftes betegnelsen 
»lidet barn« eller lignende. I gruppen af 
16-59 årige er der 20 kvinder og 17 mænd. 
Det er overvejende her de enlige forsørge
re befinder sig, og den mere ligelige køns
fordeling i denne gruppe kan antyde, at 
ikke blot som ofte fremhævet for kvindeli
ge, men også for mandlige forsørgere er 
tabet af ægtefælle et stort problem, hvad 
især også gruppen af fattige i landsbyen 
Nabe antyder.

Listen over de trængende er meget 
detaljeret og sandsynligvis udarbejdet helt 
uden hensyn til et kommende fattigvæsens 
kapacitet. At listen i forhold til fattigvæse
nets senere optegnelser fra sognet er så 
ambitiøs i sin beskrivelse af nøden skyldes 
vel, at den er udarbejdet så tæt på forord
ningen. I brevet til fattigdirektionen, der 
efterfølger listen over trængende, appelle
rer provsten, Holger Schandorph til direk
tørerne i København og til kongen om 
bidrag til de fattige i Agger, og provsten 
foreslår i takt med tidens merkantilistiske 
idéer, at der oprettes et manufakturhus på 
egnen, hvor ledige kan beskæftiges. Listen 
i bispearkivet er en kopi, hvoraf det frem
går, at fattigdirektionen i første omgang 
ikke svarer på brevet, og at provsten påny 
henvender sig til direktionen i København. 
Resultatet af henvendelsen er uvist.

Fattigforsorgens praksis
I Agger sogn har det ikke været muligt at 
finde spor af regnskaber fra før 1734. Her
redsregnskaberne, der er bevaret fra da,
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giver til gengæld indtryk af at være sup
plement til en eksisterende sogneforsorg -  
enten bevaret eller administreret i naturali
er og måske derfor ikke bogført. Når her
redsregnskabet giver indtryk af at være 
supplement til en eksisterende forsorg, 
skyldes det overskrifter som: »Udgifter til 
efterskr formedelst tillagte portioners ring
hed« og »Udgifter til fattige som ingen 
portion endnu ere tillagte, og nødvendig 
trenger til hielp for armods skyld indtil 
portioner kan blifte ledige«. Blandt de fat
tige i køen til ledige portioner er i 1734 en 
87-årig mand og hans 79-årige kone, beg
ge sengeliggende -  man må håbe, de når 
det! De pengebeløb, der udbetales er i 
størrelsesordenen fra 2-3 mark til 2 rigsda
ler. Til og med 1747 føres regnskabet 
pastorat vis med et årligt budget for Vester
vig og Agger sogne på mellem 15 og 33 
rigsdaler.

Efter 1747 er der en 10-årig pause i 
regnskabet, der efter genoptagelsen føres 
for hele herredet sammen. Ud over supple
ment til tildelte portioner og køpenge 
anvendes herredskassepengene til mere 
specielle formål som tøj til fattige børn, 
badskærløn, ligkister og betleres begravel
se. Indtægterne er de fastlagte gård-, hus- 
og folkelønspenge, bidrag fra præst og 
degn og fra Vestervig Klosters ridefoged, 
ladefoged og gartner. Godsejeren bidrager 
hvert år fra 1734-1747 med 6 rigsdaler og 
4 mark. Ikke alle almissenydere er opført 
med bopælsangivelse, men aggerboerne er 
rigt repræsenteret, og i 1741 ydes foruden 
bidragene til enkeltpersoner i sognet 2 
rigsdaler og 2 mark »til fattige og huusar- 
me auf Agger Sogn, som nyder intet a f det 
udloftede«. Også denne udgiftspost tyder 
på en samtidig (skrantende) sogneforsorg.

En evt. sogneforsorg i Agger admini
streret som naturaliebidrag er helt i tråd

med 1708-forordningen: »Som det er Bon
den lettere at give Brød, Meel, Erter og 
andre ædende Varer, som de avle a f Jor
den, end rede Penge, og bec/vemmeligere 
for den Fattige, som paa Landet ej altid 
kan faae for penge, hvad han behøver, skal 
de Committerede først giøre Overslag, 
hvo nneget den Fattige til Nødtørft behøver 
om Aa ret, og siden assignere ham sine vis
se Mænd i Sognet, som enten ugentlig eller 
maanedlig paa en vis Dag, efter de Com- 
mitteredes Gotbefindende, skal levere til 
den Fattige den Deel, han bliver indskre
vet for«.

Naturaliebidrag er rygraden i fattigfor
sorgen på landet, enten modtaget direkte 
og forvaltet af den fattige selv eller modta
get som ret til at spise hos bestemte sogne
fæller. Den sidste form er siden blevet 
kaldt omgangsbespisning og indebærer, at 
den fattige til gengæld for kosten stiller sin 
arbejdskraft til rådighed den dag, han spi
ser med. Disse forsørgelsesformer afspej
ler et samfund baseret på naturalieøkono- 
mi.

Fra 1756 er der med sikkerhed organi
seret fattigforsorg også på sogneplan i 
Agger. Den bevarede sognekommissions
protokol melder i 1756 om 12 almisseny
dere, der må dele 6 hele portioner. Proto
kollen tyder på, at forsorgen er kombineret 
penge- og naturaliebidrag. Sognefolkene 
sættes i 1756 af sognekommissionen til at 
yde fra 4 skilling til 1 mark og 6 skilling 
årligt. Den mest almindelige ydelse er 8 
skilling, og de i alt 105 ydere bidrager til
sammen 12 rigsdaler, lmark og 12 skil
ling. Det er dog usandsynligt, at de 12 
almisselemner er henvist til alene at dele 
dette, for af et bemærkelsesværdigt klart 
notat i protokollen fra 1768 fremgår det, at 
i hvert fald på det tidspunkt er en hel porti
on 1 tønde, 7 skæpper og 1 fjerding mel

67



samt 3 rigsdaler, 3 mark og 2 skilling. Her 
i 1768 uddeles der til faste terminer 2 - 4  
gange årligt 1 hel, 7 halve og 3 kvarte por
tioner i sognet. Sognefolkene yder dette år 
tilsammen 11 rigsdaler, 5 mark og 6 skil
ling. Godsejeren på Vestervig Kloster yder 
stadig, og nu bogføres her, 6 rigsdaler og 4 
mark i kontanter og desuden 10 tønder 
mel.

Alt i alt tyder sporene i Agger på, at fat
tigvæsenet i hvert fald fra 1734 begynder 
en organiseret fattigforsorg med kombine
ret naturalie- og pengebidrag. Der er ikke 
spor efter omgangsspisning, men sogne
kommissionen assignerer almisselemmer
ne faste bidragydere. Fattigvæsenet må 
afpasse forsorgen efter den aktuelle nød. 
Der er således fattige på venteliste og et 
nogenlunde konstant antal almisselemmer 
resten af 1700-tallet. Flere notater i regn
skaberne vidner også om problemer med at

få det udlovede. Iøjnefaldende er misfor
forholdet mellem antallet af personer på 
listen over trængende fra 1708 og antallet 
af almisselemmer i regnskaberne, et mis
forhold der også fremgår af Bährens tabel 
baseret på tal fra 1787 over Refs herred, 
hvor Agger sogn står opført med 120 fatti
ge, mens det samlede antal almisselemmer 
i Vestervig og Agger er 24.

Ændringerne i fattiglovgivningen i 
1700-tallet, de gentagne forordninger om 
omløbende betlere og de bevarede regn
skaber og protokoller tyder alt sammen på, 
at den offentlige fattigforsorg, der i Dan
mark får sin start med 1708-forordningen, 
langt fra er tilstrækkelig. Selve lovgivnin
gen er udtryk for en central styring, men 
den centrale magt tager afsæt i en allerede 
eksisterende forsorg baseret på etablerede 
institutioner som husholdet, landsbyen, 
sognet, godset, birket og herredet.
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POUL KJELDGAARD

Nors Skovhus og
Dorthea Gasbergs barndomsminder

/  1950'eme nedskrev Dorthea Gasberg sine barndomserindringer. Poul Kjeld- 
gaard har udvalgt den del, der vedrører tiden i Nors Skovhus, og han indleder 
også hendes beretning.

Langt ude i skoven lå et lille hus. Nej, 
sådan var det ikke helt. Langt ude var det, 
og et lille hus var det også, men der var 
ikke noget, man med rette kunne kalde en 
skov. Ganske vist havde man plantet i 
tusindvis a f små træer, men det havde 
været umuligt at få  dem til at gro ordent
ligt derude i klitterne.

I begyndelsen a f forrige århundrede 
blev der med sandflugtskommissær Lau
ritz Thagaard som leder gjort en stor ind
sats for at få  dæmpet sandflugten, som 
havde været en stor plage i Thy og Vester 
Hanherred. Det lykkedes, og det næste mål 
var nu at få  anlagt plantager på de tidlige
re a f sandflugt plagede arealer. I myndig
hedernes sprog hed det dengang ikke 
anlæg a f plantager, men »opelskning a f 
skov«, og et a f de steder, hvor man gik i 
gang med at opelske en skov, var i Nors 
sogns klit.

I 1821 blev ansat en opsynsmand 
(skovløber), og han flik lov til for egen reg
ning at opføre et beboelseshus ved skovan
lægget. Huset blev bygget ca. 800 meter 
fra havet og tæt på sognegrænsen mellem 
Nors sogn og Vester Vandet sogn.

Det var imidlertid svært at få  træer til 
at gro i det hårde klima, og efter en snes år 
måtte man konstatere, at det, der skulle 
have været en ung skov, ikke var blevet

højere end lyngplanter. Skovanlægget i 
Nors sogns klit blev opgivet, og skovløber 
Jens Nielsen blev opsagt fra den 1. maj 
1843.

Samtidig med opsigelsen havde Jens 
Nielsen fået besked på at nedrive skovhu
set. Ejeren a f Søgård, hvorunder det 
pågældende klitareal hørte, havde imidler
tid ikke noget imod, at huset blev stående, 
og Jens Nielsen opnåede også amtsrådets 
tilladelse til at bevare huset.

Det ensomt beliggende hus ved skoven, 
der aldrig blev til andet end nogle 
lavtkrybende og vindblæste bevoksninger 
a f rødgran og birk, blev bevaret i mange 
år, og man blev ved med at kalde det 
»skovhuset«. Huset havde imidlertid en 
meget ensom beliggenhed, og til sidst blev 
det i begyndelsen a f dette århundrede 
nedrevet.

Fra 1883 og til 1897 boede i skovhuset 
husmand og fisker Christen Philipsen 
Jensen med kone og en stor børneflok. 1 
1885 fødtes datteren Dorthea, der senere 
blev gift Gasberg, og hun nedskrev som 
68-årig sine barndomserindringer. Hun 
skriver medrivende om et rigt og kærligt 
familieliv på trods a f fattige og barske livs
vilkår, og efterfølgende er gengivet den del 
a f erindringerne, som omfatter tiden i 
Nors Skovhus.
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Nors Skovhus tegnet a f Dorthea Gasberg som forside til »Barndomsminder«. Lånt a f a f hendes barnebarn, 
Birthe Larsen. Hornbæk.

Dorthea fortæller
Mine forældre -  altså Chresten Philipsen 
og Dorthea Philipsen, født Sunesen, boede 
i Nors Skovhus, der lå midt imellem Han
sted og Klitmøller. Der var en halv mils 
vej at gå til Klitmøller og lidt længere til 
Hansted, så der kunne godt gå lang tid 
imellem, at vi så fremmede mennesker -  
især om vinteren. Huset var for så vidt nyt. 
Jeg kan lige huske, at det gamle skovhus 
blev raget ned og det nye bygget op.

Hvor mange tdr. land, der hørte med, 
ved jeg ikke rigtigt, men et stort areal var 
det, mest hede og agerjord. Det var mest 
sand, og afgrøden var derfor meget ringe.

Kartofler avlede vi bedst, selv om de var 
små -  og lidt rug, men som føde forslog 
det alligevel ikke. Vi havde to køer og op 
til 30-40 får. Det var vist den bedste ind
tægt, når der var held ved uld og lammene. 
Vi havde også nogle høns.

Huset var ikke stort og ikke vort, men 
hørte til Søgård i Nors. Det var lejet -  far 
skulle som leje for huset grave 24 læs flad- 
tørv og slå 12 læs lyng om året.

Om vinteren fiskede far fra Klitmøller -  
de var 12 mand, som havde slået sig sam
men. Tidlig efterår begyndte de, og den
gang havde de kun små robåde, som de 
drev frem ved hjælp af årer, og kl. 1 om 
natten skulle de være parat til at gå ud. Jeg
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kan endnu se far, når han havde rygkurven 
på og tejnen, hvori der var mad, og tre tru
ge kroge snurret fast oven på. Så tog han 
afsked med mor, og vi, der var vågne, og 
så sagde han: Ja, så går jeg i Guds navn. 
Det kunne tage ham en time at gå det styk
ke vej. Mor græd gerne, når han var taget 
af sted, og så bøjede hun sine knæ og bad 
Gud bevare far og dem alle på havet.

Ved hjemkomsten havde han gerne fisk 
med, som mor lavede i stand til aftensmad, 
og vi børn kom til at klare kroge op og 
vaskede dem, så de var klar til at bedes 
igen, og så far kunne få det samme antal 
truge med igen. Der var 700 kroge på 
hvert trug ialt, hveranden med lever og sil
deterninger. Mens dette foregik, skulle far 
sove -  og så afsted igen klokken 12 mid
nat.

Når der ikke var havvejr, gik far på jagt. 
Det var mest ræve, han skød. Vi børn var 
ikke særlig glade ved den væmmelige lugt, 
når han kom med et par stykker. Skindene 
skulle af, og så skulle de spilkes ud og 
tørres -  dette foregik jo sommetider ved 
kakkelovnen.

Når det var frostvejr med tilstrækkelig 
tyk is, stangede far ål på Blegsø og Nors 
sø. Sikke dejlige fede ål, han tit kom hjem 
med. Dog var de ikke lige tykke. De bed
ste skulle jo sælges til gårdmændene i 
Nors og Hinding, en halv mils vej for far 
at gå, inden han nåede den første gård. Jeg 
kan se ham endnu, når han kom hjem med 
et stort knippe ål. Det kunne godt være, at 
vejret var så slemt, at der var istapper i 
hans lange skæg og vanterne stivfrosne, 
men ansigtet havde et tilfreds smil, vel 
mest over den gode fangst. Vi hørte aldrig, 
at han beklagede sig. Når han var blevet 
tøet op og havde fået en bid brød og en 
kop varm kaffe, var han godt tilpas.

Vi børn glædede os altid til aften, når

far holdt mørkningstime med os, og mor 
gik i køkkenet og lavede aftensmaden -  
det var nok mest for at spare belysningen, 
men vi tænkte mest på hyggen dengang. Vi 
sad på fars knæ -  vi kunne være fire der, 
når vi fik os godt sat sammen, og far holdt 
om os med sine stærke arme. Og så sang 
han salmer og sange, og engang imellem 
fortalte han også en oplevelse fra sin egen 
barndom. Der er især en sang, vi børn 
aldrig glemmer; vi kaldte den fars og mors 
aftensang, og den lyder således:

Eh dag nu alter er forbi, og lykkelig til ende
med takkesang jeg stemmer i. med den vil jeg mig vende
til Gud i himmelen, han er min bedste ven;
han fører mig ved almagtshånd, ledsaget af sin helligand.

Han har i dag forsørget mig med føde og med klæder.
I morgen han ej glemmer mig. o, hvilken trøst og glæde.
Jeg selv ej sørge må, kun bed -  arbejd’ og tro.
Kun det forlanger han af mig -  o, hvor jeg dog er lykkelig.

Derfor kaster jeg al min sorg. som er til ingen nytte 
på Gud -  han er min faste borg, han skal mig vel beskytte. 
Enhver, som på ham tror, til skamme aldrig står; 
om tro jeg daglig beder Dig, i tro jeg daglig øver mig.

Forlad -  forlad min synd så stor. jeg har i dag bedrevet 
i tanker, ord og gerninger, du har det jo opskrevel.
O! Fader mild og god. slet udfor Jesu blod
min store synd. thi han er min. han har mig frelst og kaldet sin.

Vi alle nu til senge går i Jesu navn at hvile.
så lad os sove trygt i ro for alle Satans pile.
Skal vi stå op igen. vi atter haster hen
til Dig påny med tak og bøn. thi Du os frelste ved Guds søn.

Men hvis det er dit øjemed i nat min sjæl al kræve, 
så lad mig findes vel bered’ at møde dig med ære.
Tak da for sidste gang, vi sjunge aftensang 
- men hisset i din højtidsal. vi uden ende synge skal.

Aftensmaden bestod gerne af kogt, saltet 
fisk og kartofler med salt som sauce eller 
»dippels«, som vi kaldte den, og stegt 
flæsk, som for os var en herreret; og vi fik 
besked på at spise tre kartofler først, før
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der vankede et stykke flæsk til hver. Det 
var lille og tyndt, men jeg syntes aldrig, at 
nogen kunne stege flæsk som mor.

Slagtere kendtes ikke, og det var ikke 
hvert år, der blev råd til at slagte en gris; 
men om efteråret, når fårene blev indbun
det, var der gerne et par stykker, som var 
så gamle, at de ikke kunne tygge foderet. 
Så blev de slagtet og nedsaltet. Jeg kan 
endnu se min mor, når kødet var nedsaltet, 
at hun knælede ned ved karret og takkede 
Gud, at hun nu havde så meget kød at gå 
til vinteren med, samt nedbad hans velsig
nelse.

Arbejde
Vi fik tidligt lært at bestille noget. Far sag
de altid, at det var den eneste arv, han kun
ne give os. Men det tror jeg, vi alle er ham 
taknemmelige for. Vor mor lod os heller 
ikke gå med et par tomme hænder. Hun 
selv kartede, spandt og vævede og syede 
selv vort tøj. Det var sjældent, der blev råd 
til at købe et stykke tøj til en pæn kjole, og 
så var vi 2-3 stykker om at bruge den. Til 
eksamen skulle den ene hjem og skifte, før 
den anden kunne komme af sted, når vi 
ikke gik i samme klasse -  og med sko lige
så.

Om aftenen målte mor garn op til os, 
der var så store, at vi kunne strikke -  jeg 
husker ikke hvor mange favne til hver, 
men vi fik besked på at få det strikket og 
så i seng. Vi var ikke ret gamle, før vi fik 
lært at strikke vore egne strømper -  det 
gjaldt også drengene. Der var ingen af os, 
der gik i skole, før vi kunne strikke strøm
per. Dengang syntes vi vist ikke altid, det 
var lige rart, men når jeg nu tænker tilba
ge, var der en egen hygge, når mors rokke
hjul snurrede, og far snoede simer for

Dorthea Gasberg var 68 år, da hun skrev sine barn
domserindringer. Her fotograferet som 70-årig i 
1955.

gårdmændene i Hinding, en to-tre stykker 
strikkede, og de mindre søskende sov. Det 
billede har tit siden hjulpet mig over 
meget, siden jeg selv fik hjem, og mange 
børn skulle have mad og klæder. Så er det 
en god ballast at have med hjemmefra, at 
det nytter at udnytte tiden og skønne på, 
hvilken stor gave Gud har givet os, at vi 
kunne arbejde.

Om sommeren gravede far en masse 
tørv, fladtørv og soj -  også en slags tørv, 
blot med en anden facon og bedre til at 
brænde. Ligeledes slog far en masse læs 
lyng, og mor hjalp så meget, hun kunne. 
Og når vi børn kom fra skole og havde fået 
et stykke mad og skiftet tøj, måtte vi i 
heden for at rejse tørv og sætte dem i skru
er.
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Vi blev ved så længe, vi kunne se. Der 
var dengang ikke noget, der hed 8 timers 
arbejdsdag. Om vi var trætte, husker jeg 
ikke. Vi kappedes om, hvem der først blev 
færdig. Når jeg tænker tilbage derpå, synes 
jeg at høre hjejlens klagesang, viben, der 
slog »bovt«, og rylens fløjt omkring i de 
dejlige sommeraftener. Og så gik det 
hjemad til vores »nætter« (aftensmad), der 
bestod af rugbrødsterninger og nymalket 
mælk.

Der skulle jo også bjerges vinterfoder til 
køerne og fårene. Sådanne dage blev køer- 
ne spændt for vognen, og vi kom allesam
men med. Det var en hel udflugt. Mor hav
de pakket brød og smør, som vi skulle 
have med, samt en stor pandekage i en 
kasse og en ske og tallerken til hver -  og 
så kørte vi af sted.

Ved bestemmelsesstedet blev køerne 
spændt fra. Vi store børn skulle så passe 
køerne og de små børn og plukke blåbær 
og sortebær, som vi skulle have til middag. 
Da blev køerne malket, og så kan det nok 
være, vi nød en god middagsmad -  et styk
ke pandekage til en rundtenom rugmad -  
jeg kan huske mor gav far først, og det var 
lidt større end vores. Men hvor det smagte 
dejligt, og så fik vi nymalket mælk til 
bærrene, vi havde plukket, og rugbrød til. 
Vi fik ingen sukker til, men det savnede vi 
heller ikke. Mor fik kun et halvt pund pud
dersukker om ugen, så den slags var vi 
ikke forvænte med. Når vi så var færdige 
med måltidet, foldede vi vore hænder, og 
far takkede Gud for maden. Så måtte far jo 
igen til at slå gråris og græs til mor, som 
rev det sammen til tørring. Hun bar det i 
dynger og spredte det ud, så det kunne 
tørres.

Sådan gik der for os børn mange skønne 
dage, til de mente, at der var foder nok 
vinteren over. Når det så skulle køres

hjem, var det oftest mor og os børn, som 
skulle have køerne spændt for vognen og 
køre det hjem. Der var mange læs. Vognen 
var jo ikke ret stor, og køerne var heller 
ikke altid lige nemme at køre med -  især 
ikke i bissevejr. Jeg kan huske engang, 
mor og jeg var kørende efter et læs, og 
køerne blev bissegale, så de nær havde 
taget magten fra mor. Vi måtte så spænde 
fra og tage seletøjet af de tossede køer, og 
så lod vi dem løbe med halerne i vejret. Og 
først da det blev aften og køligere i vejret, 
fik vi dem fanget og spændt for igen. Det 
blev kun til ét læs den eftermiddag.

Far var jo på arbejde det meste af tiden 
om sommeren og sommetider noget af vin
teren med (når det da ikke var havvejr). 
Det var en lille dagløn -  50 øre pr. dag om 
vinteren og lidt mere om sommeren -  10- 
12 timers arbejdsdag, frem og tilbage på 
apostlenes heste. Det var sjældent, der blev 
en to-øre tilovers til et kræmmerhus bol
cher, og når en af os havde fødselsdag, 
blev der købt en halv-skillings kringle til 
hver. Så kan det nok være, der var fest!

Jul
Nu vil jeg skrive lidt om forberedelser til 
jul-

Længe før jul begyndte mor med at 
gemme cikoriepapir (det var rødt papir) og 
al slags kulørt -  også glanspapir, tændstik
æsker og grankogler. Der var jo et lille 
stykke skov, som hørte til huset -  deraf 
måske navnet »skovhuset« -  så et juletræ 
kunne vi altid få. Og så blev der gerne 
købt et par ark glanspapir, og så en dejlig 
aften inden jul fik vi store børn lov at hjæl
pe mor med at lave poser og hjerter -  
tændstikæskerne blev pyntet med forskel
lige slags papir, der blev klippet i frynser,
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og cikoriepapiret blev brugt til hanke. Mor 
støbte selv lys. Flagene lavede vi også 
selv. Grankoglerne blev bronzerede -  så 
kan det nok være, vi havde et fint juletræ. 
Ingen af os kunne tænke os andres finere.

Så var der julebagning. En 14 dages tid 
før jul fyldte far en halv tønde rug i en 
sæk, og så bar han det på ryggen til Klit
møller. Dér var en møller, som malede det 
til groft rugmel. Når han så fik det hjem 
igen (og det foregik på samme måde), måt
te mor selv sigte det fine mel fra det grove. 
Det foregik på denne måde: Det kom i en 
»temse«, der lignede en hårsi, men mange 
gange større. Og så blev det rystet så læn
ge, der var melstøv, og det grove kom så i 
en pose for sig selv. Det blev brugt til groft 
rugbrød, og sådan blev hun ved, til hun 
havde det ønskede kvantum sigtemel. Der 
blev så købt nogle pund flormel til en jule
kage og nogle boller. Dengang lavede møl
lerne ikke sigtemel.

Den dag, der så skulle bages, var far og 
mor tidligt oppe. Først skulle det grove 
rugbrød bages, dernæst sigtebrødet og bol

lerne. Til slut en stor julekage. Når jeg 
tænker tilbage derpå, kan jeg næsten mær
ke duften af al den dejlige nybagte brød. 
Mor lavede gerne af dejen en rund kage, 
som vi kaldte en »rulli«. Den måtte vi 
smage med det samme, men resten skulle 
jo gemmes til jul. Der var ikke noget med 
småkager og knas. Jeg tror, mor bagte nog
le få nødder til at komme i poserne på 
juletræet sammen med lidt bolcher og et 
par rosiner.

Juleaften fik vi krystet hvidkål med 
flæsk og medisterpølse til. Og så skulle 
juletræet tændes. Så fortalte far os, hvorfor 
vi holdt jul, og hvad julen var symbol på, 
og så takkede han Gud, som havde sendt 
sin søn herned, at vi kunne blive frelste. 
Og så gik vi omkring vores juletræ og sang 
salmer, så længe lysene brændte. Vi syntes 
ikke, vi skulle holde op før. Julegaver 
kendtes og savnedes ikke; men det var for 
os alle den største højtidsaften, vi kendte. 
Den aften har jeg altid længtes tilbage til. 
Det var, som Gud var os nær med sin egen 
fred.

Nors skovhus lå ude i det klitområde mellem Klitmøller og Hanstholm, der i dag ejes a f staten og er udlagt til 
vildtreservat, På fotografiet a f det sted, hvor huset lå, ses nogle lave og vindhhvste bevoksninger a f rødgran og 
birk, der er rester a f den planlage, som man forsøgte at anlægge fo r  mere end halvandet hundrede år siden.
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Udsnit a f Generalstabens målebordsblad 1:20.000 efter opmåling i 1883. Beliggenheden a f Skovhuset er angi
vet på kortet.

I vort eget hjem har jeg aldrig kunnet få 
den samme julestemning ind, og tit har jeg 
tænkt, om vore børn denne aften mærkede 
noget til den samme julefred, som da vi 
var børn.

Jeg var kun seks år, da mine forældre 
blev troende mennesker. Før den tid holdt 
far ikke hviledag. Der var altid noget, der 
skulle ordnes om søndagen. Så den ene 
dag var som den anden. Det, kan jeg 
huske, var vor mor meget imod. Hun sag
de sommetider til far, at så megen tillid 
havde hun til Gud, at han kunne velsigne 
de seks dages arbejde, så de måtte være fri 
den syvende dag. Det ville han ikke høre 
tale om. Det med Gud beskæftigede han 
sig ikke med dengang, så jeg kan godt for
stå, mor blev forundret, da far en dag med
delte, at han ville til Thisted for at høre 
pastor Vilhelm Beck prædike, og det vare
de heller ikke så længe efter, at far blev en

troende og bedende mand. Derimod havde 
mor svære kampe, før hun fandt hvile i 
Gud.

Dengang var der længe imellem, en 
missionær talte, og der var få troende men
nesker. Der var kun en ældre pige i Klit
møller, der gik efter at høre Guds ord, og 
hun måtte ligesom mine forældre gå den 
lange vej til Nors. Dér var nogle få troende 
mennesker, der holdt møde rundt om i 
hjemmene, indtil de fik bygget missions
huset i Nors. Far og mor skiftedes til at tra
ve den lange vej for at samles med troende 
mennesker og dele Guds ord sammen, og 
vi børn fik lov at følge med -  det skiftedes 
vi til.

Der blev også holdt børnemøde hveran- 
den søndag. Det var maler Bach fra Thi
sted, der holdt møderne, og jeg kan huske 
endnu, når han talte med os om Jesus, at 
tårerne trillede ham ned ad kinderne. Så
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levende malede han det for os, at vi ikke 
glemte det. Jeg tror, det var tårerne, sam
men med det, han fortalte, som gjorde så 
dybt et indtryk på os.

Omsider blev der nogle få mennesker 
flere i Klitmøller, som gerne ville høre 
Guds ord, og de fik en missionær til at hol
de møde i skolen.

En aften i januar fulgte jeg med mor til 
møde, og så skulle far passe de små. Den 
mindste var kun to måneder gammel. Der 
var jo længe imellem, mor kunne komme 
til møderne. Vejret var denne aften koldt, 
men tøvejr. Da vi så skulle hjem, var det 
blevet storm med sne og slud af nordøst. 
Da vi kom til det sidste hus, inden vi skul
le over klitten, var der kun en smal sti at 
følge og mange forhindringer med store 
vanddannelser og Nors å og flere render 
med vand. Da stod mor stille -  grædende 
siger hun: Nej! Vi finder aldrig til skovhu
set i aften. Hvad skulle vi gøre? Hjem 
skulle vi -  den lille fik kun bryst.

Pludselig var det, som om en mand tog

mig i hånden. Da sagde jeg til mor: Lad os 
nu gå, for nu har Jesus mig i hånden, så 
skal vi nok komme hjem. Jeg var otte år 
dengang. Først stod mor lidt tvivlrådig, så 
siger hun: Lad os da gå i Guds navn! Det 
var en tildragelse, mor aldrig glemte. Det 
var, som Gud ville sige til hende: Hvor er 
din tro, når det gælder? -  Jeg kan huske, 
far tog imod os ved fordøren. Han havde 
glædestårer i øjnene, da han så os, og han 
takkede Gud, at han havde ført os vel 
hjem. Det var ikke længe før mor døde, at 
hun spurgte mig, om jeg kunne huske den
ne oplevelse. Det kunne jeg, om også 60 år 
var gået siden.

NOTE:
Omtrent samtidig med at der blev ansat en skovløber 
ved plantagen i Nors sogns klit, blev der ansat en 
skovløber tre andre steder i Thisted Amts klitter, men 
også disse steder mislykkedes det at få træerne til at 
gro. Se Poul Kjeldgaard: Lauritz Thagaard -  en 
embedsmand ved enevældens lokaladministration i 
Thisted (Udgiverselskabet ved Landsarkivet for 
Nørrejylland, 1994).
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ORLA ABILDGAARD JACOBSEN

Typografen fra Thisted, der blev 
»Amagers konge«

/ 1943 opfordrede redaktør Clemmen Brunsgaard, Thisted Social-Demokrat, 
artiklens forfatter til at skrive en artikelserie om thyboer i København. Udfordrin
gen blev taget op, og serien blev indledt med Thyboforeningens første formand, 
forfatteren Bertel Budtz Midler. I 1944 var turen kommet til typograf Anton 
Jensen, der boede på en stille villavej på Amager. Artikelen fra dengang har Orla 
Abildgaard Jacobsen brugt som forlæg til nedenstående beskrivelse. Anton 
Jensens egne erindringer om barndomstiden kan man læse om i Historisk Årbog 
1990.

Anton Jensen blev født i Thisted i 1873. 
Hans far var fisker i Thisted og hed Chr. 
Jensen. Anton var den ældste af en søsken
deflok på fem. 1 sine sidste leveår handle
de faderen med fisk fra et stade på Store 
Torv. Det gav lige til dagen og vejen, men 
der blev ikke til varm mad hver dag. Fade
rens helbred var efterhånden ikke meget 
værd, og i 1880'erne stødte en slem 
lungebetændelse til. Sygekasse kendte 
man ikke til dengang, så der var ingen 
understøttelse at hente. Det gav ikke de 
bedste løfter for hans helbred at stille på 
torvet ved 3-4 tiden en vintermorgen med 
feber i kroppen. Men han mente, det var 
nødvendigt at stå op af sengen, før han var 
rask. Resultatet blev da også et tilbagefald 
med tuberkulose som resultat. Han døde i 
en alder af kun 51 år.

Anton Jensen huskede fra sin barndom, 
hvilket indtryk det gjorde på børnene, da 
familien måtte ty til fattigvæsenet for at få 
hjælp. De syntes, det var en skam, som 
dårligt kunne bæres. Anton var 17 år, da 
faderen døde. Efter at have været avisbud 
på Thisted Amts Avis i et par år havde han

absolut ikke lyst til at blive typograf. I ste
det kom han så til en isenkræmmer. Denne 
isenkræmmer forstod sig ikke på sin hånd
tering og gik fallit efter tre måneder. Der
efter blev Anton Jensen fiskerdreng nogle 
måneder sammen med en kammerat, hvis 
far foruden fiskeri også drev et lille land
brug.

Herefter blev Anton Jensen ansat hos 
rebslager Kjær som hjuldrejer fra kl. 5 
morgen til 6 aften for 50 øre om dagen. 
Men han måtte tænke på sin fremtid. Det 
havde under hele opvæksten været mode
rens ønske, at hendes sønner skulle lære et 
håndværk frem for at skulle leve af tilfæl
digt arbejde. Hun fortalte tidligt og silde, 
at dette at have lært et håndværk senere 
hen i livet ville give dem flere fordele. 
Anton Jensen var senere taknemmelig for, 
at hun trods sin fattigdom fik sat det igen
nem. Hos rebslager Kjær fik han tilbud om 
at komme i rebslagerlære, men det havde 
han absolut ikke lyst til -  så hellere typo
grafien!

Fra Thisted Amts Tidende fik Anton til
bud om kost og logi samt løfte om et sæt
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Amagers konge, Anton Jensen. 1873-1949.

svendetøj, hvis han blev der læretiden ud i 
fem år. Dette med svendetøj var alminde
ligt dengang. De fem år blev imidlertid til 
syv år, de to sidste som svend og udlært 
håndsætter. I trykkeriet var det et hårdt 
arbejde. Han blev dårligt behandlet, men 
kost og logi var der ikke det mindste at 
udsætte på. Trykker Marius Jensen var 
kommet i lære et halvt år tidligere, og i 
1944 var han den eneste, Anton Jensen 
besøgte, når han en gang om året besøgte 
sin barndomsby.

Tiden i København
Inden for afholdsbevægelsen i Thisted tog 
Anton Jensen ivrigt del i arbejdet. Konto

rist Schaltz var en kendt mand inden for 
afholdsbevægelsen, og en dejlig mand, 
huskede Anton Jensen. Han skaffede ham 
plads som annoncesætter og ombryder på 
»Ugens Nyheder« i København. Her del
tog Anton Jensen også stærkt i afholdsbe
vægelsen i mange år. I lockoutåret 1899 
var han som 25-årig både formand, kasse
rer og sekretær. De øvrige bestyrelsesmed
lemmer var rejst på landet til familie og 
venner. Han skulle skaffe foredragsholde
re, byde velkommen, inkassere kontingent 
og meget andet. Senere kunne han godt 
undre sig over, at han kunne overkomme 
det altsammen.

Ved nytårstid 1902 blev Anton Jensen 
inkassator for typograferne i København. 
Han havde pådraget sig blyforgiftning. Det 
var årsagen til, at han fik denne stilling. 
Inkassatorposten var ikke beregnet til fuld 
beskæftigelse. Lønnen var også kun 15 kr. 
om ugen til at begynde med. Senere blev 
det til fuld beskæftigelse, og lønnen steg i 
takt hermed.

1904 flyttede Anton Jensen til Amager. 
Der foregik på det tidspunkt en stærk agi
tation for, at arbejderne skulle flytte derud. 
Her var gode og sunde omgivelser, og 
huslejen var billig. 1910 kom Anton 
Jensen ind i bestyrelsen for 9. kreds i soci
aldemokratiet, og i 1921 blev han for
mand. Denne post havde han til 1941. Det 
var en tid, han mindedes med glæde. I 
begyndelsen var der 2300 medlemmer, og 
da han fratrådte i 1941, lå medlemstallet 
på ca. 9000.

I 1917 fik Anton Jensen et brev fra par
tiets formand, Thorvald Stauning, der 
opfordrede ham til at lade sig opstille til 
valget til Borgerrepræsentationen. På det 
tidspunkt var han ikke så godt kendt inden 
for det politiske arbejde. Trods det fik han 
en nogenlunde god placering på listen, og i
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1919 rykkede Anton Jensen ind i Borger
repræsentationen på Københavns Rådhus. 
Samme dag fik hans søn studentereksa
men, så de fik lejlighed til at gratulere hin
anden.

Arbejdet i Borgerrepræsentationen var 
nyt og krævende, men Anton Jensen fandt 
det såre interessant og indholdsrigt. Det 
var ikke betalt arbejde, og mange gange 
måtte natten tages med. 1924 blev Anton 
Jensen medlem af hovedbestyrelsen i Soci
aldemokratiet efter også at have været 
revisor. I hovedbestyrelsen sad han i en 
halv snes år. Anton Jensen blev allerede i 
1912 valgt til medlem af Københavns 
Værgeråd. Det var i de år, Peter Sabroes 
navn var meget fremme. Hans arbejde for 
børnesagen var meget fortjenstfuldt efter 
Anton Jensens mening.

Efter 24 års intenst arbejde i Køben
havns Borgerrepræsentation udtrådte An

ton Jensen i 1943. og året efter fratrådte 
han stillingen som inkassator for de køben
havnske typografer. Han fik ikke lov til at 
nyde sit velfortjente otium i mange år. Han 
døde i august 1949, 76 år gammel.

Typografen fra Thisted skabte sig et 
navn blandt de københavnske arbejdere. 
Erindringen om denne store og stovte thy
bo står tydeligt i min erindring. Når han 
ankom til sætteriet oppe hos Egmont H. 
Pedersen for at hente kontingenter hos fæl- 
lesinkassatoren, Henrik Hansen, var der 
mange af de ældre kolleger fra Amager, 
som råbte: »Stuen ret! Nu kommer Ama
gers konge!« Det var et tilnavn, mange 
amagerkanere havde givet ham for det sto
re arbejde, han havde været med til at 
udføre for denne bydel i Københavns Bor
gerrepræsentation. Jo, Anton Jensen var et 
bysbarn, man godt kan være lidt stolt over 
at have kendt!
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AKSEL KIRK

Historier om bedstefar og om den hvide hest

/ 40 år skrev smeden Jens Kirk i Heltborg dagbog. Mange år senere skulle den 
blive et uvurderligt klenodie for barnebarnet Aksel Kirk, der her giver smags
prøver på dagbogens indhold. Desuden fortæller Aksel Kirk om sine oplevelser 
med en hvid hest på gården Futtrup, hvor bedstefaderen også havde sin gang.

Min bedstefars ejendom ligger eller lå øst 
for møllen i Heltborg. Det var engang en 
god lille gård på 3,6 td hartkorn, (ca. 17 
ha) og eng, men ved udflytning fra lands
bydrift for ca. 140 år siden blev udmarken 
solgt fra, og med knap 7 ha blev ejendom
men drevet videre, indtil for 45 år siden, 
hvor min far solgte den til en nabo, hvis 
gård den blev lagt under. Denne fjernede 
udhusene og restaurerede stuehuset, som 
han derefter solgte fra (nuv. adresse Fut- 
trupvej 1).

På denne ejendom har min slægt levet i 
ca. 250 år. Min bedstefar, som denne arti
kel handler om, blev født her 8. september 
1836. Her blev jeg født for 76 år siden, og 
om bedstefar vil jeg fortælle. Som ung 
blev han udlært smed i Tåbel. I 1859, fra 
marts til november, aftjente han sin værne
pligt i Kiel (det gi. Slesvig), derefter sme
desvend på Thyholm til maj 1863 og de 
næste 7 måneder i Thisted, da han blev 
indkaldt til deltagelse i krigen 1864 og 
skulle møde ved »Dannevirke« 3. decem
ber 1863.

Han vendte uskadt hjem fra krigen 20. 
august 1864, hvorefter han nedsatte sig 
som smed i en gammel landsbysmedje, 
som lå nær hjemmet. Min ældste bror la
vede en tegning af den 250 år gamle smed
je, før den faldt ned. Smedjen var på 30 n r 
og i østre ende med et lille kammer på

9 m2, hvor bedstefar boede som ungkarl i 
13 år. Kammeret var møbleret med en 
seng, en stol og et chatol; en lille kakkel
ovn havde han også til at give lidt varme i 
kammeret samt til madlavning.

Foruden at passe håndværket gik han 
ofte hjem og hjalp faderen ved landbruget. 
500 m fra smedjen lå en gård, hvis ejer, 
Niels Lings, var bedstefars gode ven og 
krigskammerat. Her havde de på sjette år 
en tjenestepige ved navn Stine, født 1849 
på et lille husmandssted nær Vestervig.

Jens Kirk fotogra feret i Hurup i 1875
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Hun blev min bedstemor. De blev gift 5. 
februar 1878, og bryllupsfesten blev fejret 
i smedjen, hvor der nok kunne blive plads 
til ca. 25 gæster.

De overtog nu fædrenehjemmet, hvor 
de sammen udførte en livsgerning, der 
kom til at præge deres tid og egn. Ved 
siden af landbruget fortsatte han i nogle år 
håndværket, indtil et utal af tillidshverv 
efterhånden lagde beslag på en stor del af 
hans tid, hvor særlig biblioteket fortjener 
at bleve nævnt. 11815 fik de i Heltborg en 
ny lærer. 21-årige Anders Søndergård fra 
Silstrup, lige dimitteret som en af de første 
fra Snedsted seminarium. Han var en 
fremragende lærer og foregangsmand på 
mange områder, bl.a. oprettede han af egne 
midler et bibliotek i sit hjem ca. 1826 som 
et af de første i Thy. Formålet var jævnfør 
loven om undervisningspligt fra 1814, at 
alle skulle blive læsekyndige og ved bib
liotekets hjælp få bedre kulturel viden. 
Lærer Søndergård bestyrede det til sin død 
i 1863, og i 1879 blev det flyttet til mit 
hjem, hvor bedstefar bestyrede det til sin 
død i 1909.

Dagbøgerne
Hele sin livsgerning har bedstefar skrevet i 
dagbøger, hvor første notat blev skrevet 1. 
april 1866 (påskedag). Det blev skrevet 
ved klappen af nævnte chatol, hvor han 
sluttede 40 år senere uden at have forsømt 
en aften i de 40 år. Derforuden har jeg 
hans regnskab fra 25 år, startet 1881. Cha
tollet pryder i dag vort hjem i Elsted.

Stuehuset, der nu er nyrestaureret, byg
gede han i 1886. Det var på 23 alens 
længde og kostede ialt 1202 kr. 81 øre, 
hvad den bevarede regning viser. Med den 
samme nøjagtighed er det hele ført, og da

han satte klokkeslæt på en stor del af 
arbejdet, kan man se, at hans arbejdsdage 
sjældent var under 16 timer.

Før giftermålet var hovedparten af sme
dearbejdet hesteskoning, et arbejde han gik 
ud på gården at udføre, sko og søm lavede 
han selv hjemme i smedjen. Når han slog 
sko, havde han altid en mand til hjælp, 
måske stammer det gamle ord herfra: 
»Man skal smede, mens jernet er varmt«, 
vist ingen steder passede det bedre end her. 
De første var som regel kl. 4 om morge
nen, hvor han sikkert i en sæk over nakken 
havde sko, søm og værktøj.

Bedstefars største kunde var en stor 
gård. Futtrup, som lå afsides fra lands
byen, et stenkast fra Limfjorden, hvor den 
slog et sving. Fra den ene side af gården lå 
et stykke højmark på ca. 25 ha, med store 
skrænter ned mod fjorden, ellers var det 
hele omkredset af vidtstrakte, nærmest 
bundløse enge. Et gammel sagn fortæller, 
det engang har været en sørøverborg.

På højmarken, som var rig på fint 1er, 
blev der i ca. 1835 bygget teglværk bag de 
store skrænter ned mod fjorden. Set med 
vore øjne var det et ucentralt sted helt iso
leret fra omverdenen, men for 160 år siden 
et centralt sted op til vandvejene, hvor 
kunderne fandtes ved de store havnebyer 
som Thisted, Nykøbing, Skive m.fl. I 
engene gravede de tørv til at starte 
opvarmningen i højovnen med, kul skulle 
der til de sidste dage for at nå de 11-1200 
grader, der krævedes, men det blev leveret 
ad søvejen.

Teglværket blev nedlagt omkring år
hundredskiftet, men ruiner fra ovnen er der 
stadig, ligeledes gravene hvor de æltede 
leret, først var det med stude, som de trak 
rundt i leret, senere fik de en æltevogn. Da 
man i sidste halvdel af 1800-tallet be
gyndte at dræne, fik de produktion af
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Regning orer udgifter red nybygningen a f et stuehus.

drænrør sat i gang i alle størrelser, og da 
havde de en lille vindmølle til at trække 
lerpresseren. På teglværket var der 4 heste, 
der altid skulle være velskoede til det 
hårde arbejde i lergraven. Når bedstefar

skulle på teglværket for at sko eller istand
sætte nogle maskiner, var det altid kl. 4 om 
morgenen, alt skulle være klart, når arbej
det begyndte kl. 6. På gården var der 5-6 
heste og redskaber, som også af og til
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krævede en smed, så det skete ofte, særlig 
om foråret, at han var der 3-4 dage i træk, 
og der var 3-4 km at gå derned.

Selv om bedstefar var stærkt religiøs og 
sjældent forsømte kirken en søndag, skete 
det ofte, han en søndag før kirketid, det 
kunne være kl. 9, først var ude for at sko et 
par heste. Om vinteren, når det var glat, 
var han ofte 2-3 steder for at »skjærpe« 
bøndernes heste, da de ellers ikke kunne 
køre til kirke. Lidt glæde og fornøjelse 
blev der også tid til engang imellem, f.eks. 
25. juli 1875, hvor der var stor fest i Thi
sted i anledning af 25 års dagen for slaget 
ved Isted, det slag som afgjorde dansker
nes sejr i 3-årskrigen.

En af bedstefars gode venner, gartner 
Nielsen, gi. krigskammerat fra Thyholm, 
havde han sikkert aftalt med, at de ville til 
Thisted den søndag. Han skrev da i dagbo
den:

Om morgenen var jeg på Futtrup tegl
værk at sko 2 heste. Kl. 9 hvor gartneren 
var kommet fra Hvidbjerg, gik vi til Thi
sted, hvor vi var kl. I, derefter til gudstje
neste på Rådhuset.

Om aftenen var der fest i plantagen med 
stort fyrværkeri. De blev i Thisted om nat
ten, da turen sikkert havde haft et formål 
mere. Han skrev:

Om morgenen kørte gartneren og jeg 
sammen med nogle flere i en lejet vogn til 
Sjørring og Rosvang, hvor der var et kort 
ophold, derefter til Egebaksande, hvor vi 
var et par timer. Derefter til Hundborg, 
hvor gartneren og jeg steg a f og gik hjem. 
hvor vi var lidt før aften.

Det har sikkert været en oplevelse, samt 
en stor turistattraktion, at se de store 
moderne gårde, som nu skød op på den 
afvandede Sjørring Sø. For de to gamle 
soldater od kridskammerater var det intet
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problem at gå den tur frem og tilbage, en 
tur bedstefar tiere gange har gjort samme 
dag, 60 km. i alt. Om gartneren skrev han 
10. februar 1881:

Om aftenen kl. 7 kom gartner Nielsen 
fra Hvidbjerg, efter nogle ærinder på 
egnen, og kl. Il gik ban mod Thy holm, i et 
næsten overkast vejr.

I sommeren 1880 skete et par gange, at 
der til bedstefar kom en stenkører fra 
Nykøbing og skulle have sine heste skoet. 
Nu da Thybanen blev anlagt, har der sik
kert været mange bløde lavninger, som 
skulle fyldes op med store sten, for at det 
kunne bære togstammen. De almindelige 
kassevogne, man brugte, var alt for be
sværlige at læsse sten på og af igen. Måske 
har en fra Nykøbing specialiseret sig i den 
slags med praktiske vogne og er som en 
slags entreprenør hentet herover til hjælp 
ved arbejdet med banen. 20. april 1882 
blev Thybanen åbnet for drift. 23. maj 
skrev bedstefar:

Formiddag var jeg og min kone ved 
Hurup st. da kongetoget kom hertil og kør
te videre, det var i anledning a f Thybanens 
åbning.

4. juli. Jeg og min kone var med toget 
kl. 8.30 til Thisted og med eftermiddagsto
get hjem kl. 6.20. Der var kræmmermar
ked, og det var min kones 33 årige fødsels
dag.

I hans regnskabsbog kan jeg se, at bil
letterne kostede i alt 3 kr. 20 øre. Det var 
en luksusrejse, og en sådan rejse for mand 
og kone kunne ikke gøres for en arbejders 
ugeløn, når han kun tjente 40-50 øre om 
dagen. Var der festligheder som dyrskue 
og lignende, og man ventede mange 
gæster til byen, sattes ekstra tog ind. Det 
var kreaturvogne, hvor der var sat bænke 
ind, så man kunne rejse for halv pris.

29. marts 1884 blev bedstefar på her

redskontoret i Vestervig edsfæstet som 
sognefoged for Heltborg sogn. et arbejde 
som vel tog det halve af hans tid. Sognefo
geden var en slags politimyndighed, alt 
hvad der var af kriminalitet skulle gennem 
ham. Konge-, kirke- og præstetiende m.m., 
som indtil ca. 1880 blev betalt med korn, 
var nu gået over til kontanter. Det var sog
nefogedens gerning at indkræve disse 
penge, og var det ikke betalt til tiden, 
skulle han ud at pante, hvilket også gjaldt 
for kommuneskat. Alt det faste blev lønnet 
med 60 kr. om året. dertil et utal af mindre 
opgaver som f.eks. påtegning af skuds
målsbøger, hvor han fik 25 øre for hver -  
for hver bekendtgørelse læst ved kirke
stævner fik han 33 øre. Og det. som vel tog 
mest tid, var ud med stævninger, politiind
kaldelse, forskellige tilsigelser m.m. Med 
alt det løse lagt til den faste løn lå indtje
ningen i reglen på 150-155 kr. om året. 
Derforuden fik han fra det offentlige som 
bestyrer af biblioteket 12 kr. om året, incl. 
lokale til bøgerne. Han var også ligsyns
mand, hvor han fik 1 kr. for hvert ligsyn.

Jeg vil berette lidt om den kongelige 
skat (statsskat), der skulle betales to gange 
om året. Da der i sognet var 8-9 km fra den 
ene til den anden ende, var der 2-3 steder, 
hvor han opholdt sig visse dage, så de kun
ne komme og betale på et bestemt tids
punkt; men ofte måtte han trave sognet 
rundt efter pengene, hvorefter han skulle 
aflevere dem på Amtsgården i Thisted, 
hvortil han benyttede toget. Al skat blev 
betalt efter hartkorn, og da bedstefar be
talte 33 kr. (ca.) halvårlig af hans l ’/z td, 
var det 22 kr. pr. td. hartkorn, og da der i 
sognet var 240 td, blev det ca. 5000 kr., han 
rejste med to gange om året. Et stort beløb i 
relation til en arbejderdagløn på 50 øre, set 
med vore øjne i dag et ikke ufarligt job ene 
mand at rejse med så mange penge.
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Det skete enkelte gange om sommeren, 
han kørte derud og havde kone og børn 
med. Da fik de en lille udflugt ud af det. 
Når jeg nævner udflugt, søndag 6. juli 
1893 skrev han:

Jeg kørte til Agger med børn, imellem 
klitbakkerne ikke langt fra havet holdtes 
børnegudstjeneste. Der var ialt 20 vogne.

Nu begyndte tiden med børneudflugter, 
de skulle også prøve at rejse med tog, 30. 
juli 1894 skrev han:

Jeg kørte et læs skolebørn til Hurup st. 
de skulle med morgentoget til Thisted kl. 8, 
og hentede disse ved aftentoget kl. 8.

Hvad de har set i Thisted meldes intet 
om, for de fleste var det sikkert første 
gang, de var med tog. alene det har været 
en oplevelse.

Henimod århundredskiftet begyndte 
økonomien at bedres takket være andels
bevægelsen. I 1893 blev stadig det meste 
korn tærsket med plejl, et arbejde bedste
far havde en mand til at udføre, hvorved 
gik ca. 40 dage. Daglønnen var i 1883 ste
get fra 40 til 50 øre, måske har manden 
været lidt glad ved brændevin, som den
gang vist kunne købes for 16 øre pr. 1. 
Bedstefar, som var afholdsmand, var sik
kert ked af det brændevinsdrikkeri. Der 
stod del år i regnskabsbogen: Betalt min 
tærsker, for afsavn a f brændevin l kr. Her 
tjente manden 2 daglønninger og sparede 
denne udgift. Da de året efter havde 
optærsket, blev plejlen hængt på knagen 
for bestandig.

I 1895 købte et A/S for Heltborg og 
omegn et nyt amerikansk tærskeværk samt 
en lille dampmaskine til at trække det. 
Presseren var endnu ikke opfundet. Beds
tefar blev bestyrelsens formand. Han fik 
det år avlen tærsket på 8 timer, og det 
kostede for maskinen 8 kr., dagløn tilsam
men 10 kr. Men det steg nu ret kraftigt.

året efter fik arbejderne 20 øre i timen og 
det fortsatte de med. Da vi nærmede os 1. 
verdenskrig, var det blevet ret gode tider 
for både bonde og arbejder.

Det var et lille udpluk fra bedstefars 
dagbøger, et klenodie som indtil for ea. 10 
år siden har ligget gemt hos familien i 
København, men nu opbevares de på egns
historisk arkiv på biblioteket i Hurup på 
den egn, de er skrevet. Her har jeg haft 
stor glæde af at bruge dem.

Den hvide hest på Futtrup
Gården Futtrup, som jeg skrev lidt om tid
ligere, ejedes fra omkring århundredskiftet 
til 1927 af Chr. P. Christensen, i daglig tale 
kaldet Chr. Peter. Han drev gården frem til 
et mønsterbrug, forstod at udnytte de gode 
tider inden 1. verdenskrig, og var en meget 
velstillet mand.

Mine første barneminder er nok knyttet 
til Chr. Peter. Skulle han til Heltborg eller 
Hurup, kom han altid forbi mit hjem. Det 
var et flot syn, en stor og stovt bonde i en 
flot jumbe, påspændt med en smuk hvid 
hest, han havde købt af Cirkus Miehe. 
Man sagde om ham, at havde han haft bil, 
så kunne han ikke være kommet hurtigere 
til Hurup end med den hvide hest. Når den 
løb, var det som om, benene slet ikke rørte 
jorden. Når han kom til Hurup, parkerede 
han hest og vogn ved fortovskanten. Chr. 
Peter havde måske flere ærinder, der tog 
en time eller to. Med tømmen liggende løs 
i vognen stod hesten troligt, til han kom 
igen, intet kunne skræmme den.

Chr. Peter solgte Futtrup i 1927 til en 
ung mand fra Thyholm. Gården var fanta
stisk godt besat. Chr. Peter havde ombyg
get hele gården. Heste og kvæg var 1. klas
ses. Den nye ejer løb nu ind i de dårlige
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Mine bedsteforældre og tre a f deres børn foran ejendommen i 1901. Fra venstre er det min far. Andreas 
Kirk ( f  1881). Hanne (f 1886). Mette ( f 1889) oi> derefter mine bedsteforældre. Manden til højre er en 
købmand.

tider i trediverne, og måske var han heller 
ikke dygtig nok. 1933 gik gården på 
tvangsauktion. Den gode kvægbesætning 
var meget forringet, ligeledes var de præg
tige heste, han overtog, erstattet med dårli
ge gamle krikker, kun den hvide hest var 
blevet på gården.

Foråret 1934 blev jeg konfirmeret, og 1. 
maj kom jeg til Futtrup at tjene, med titel 
af fjerde karl. Gården var nu overtaget af 
en ung mand ved navn Peder Riis. Jeg 
glemmer aldrig min første dag på Futtrup, 
hvor jeg med den hvide hest for en 
arbejdsfjedervogn blev sendt til købman
den i Heltborg efter nogle varer. Ankom
met til købmanden bandt jeg hesten for
svarligt med tømmen viklet ret om navet, 
jeg vidste, den hvide var tro, så det var 
med god samvittighed, jeg gik ind til 
købmanden.

Jeg var vist knap kommet inden for 
døren, da vendte den hvide vognen og i 
stor fart løb den syd på ad landevejen.

Aldrig er jeg blevet så bange. Heldigvis 
nåede den kun 2-300 m frem, hvor smeden 
stod uden for værkstedet, han stoppede 
den. Jeg var lige så bange, da jeg kørte 
hjem. Hvad ville P. Riis sige. Hans eneste 
kommentar var: »Du må aldrig binde den 
hest, den vil ikke bindes«. Denne lille 
episode har sin forklaring, for den hvide 
hest var klog. Når tømmen var viklet om 
hjulet, strammede den, når hesten gik 
frem, men når den gik et skridt baglæns, 
var tømmen fri, men den har dermed vre
det vognen sammen, og der er gået panik i 
den.

Jeg havde en dejlig sommer på Futtrup. 
Den lå, hvad vi kalder uden for lov og ret, 
måske for 4-500 år siden er der anlagt vej 
til gården, som snoede sig gennem engen. 
Man kan se, den er anlagt, hvor der er lidt 
højt terræn, så vi forlod faktisk aldrig 
gården undtagen hveranden søndag, når vi 
havde fri.

Peder Riis havde købt en lille båd, vi
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havde megen glæde af. Om aftenen efter at 
vi havde været ude at bade, sejlede vi ofte 
en tur til Mors, eller vi gik en tur om bag 
de store skrænter, hvor ruinerne af tegl
værket lå. Et sted ned ad skrænterne, som 
vel var 7-800 m lange, var en lille skov. 
Hver sommer kom der spejdere fra Hurup, 
som havde lov til at tilbringe weekend her 
bag skrænterne ned mod tjorden.

Denne plet var et eldorado. Jeg husker 
en ældre mand fra Heltborg, der engang 
imellem kom cyklende til Futtrup, vi kal
der ham Peter, han havde været røgter på 
gården i 1893. Han fortalte, at under vin
terstorme blev der altid højvande i fjorden, 
og det år var der så store oversvømmelser, 
at vandet stod inde i stalden til grebnings
kanten. Malkning var dengang pigernes 
arbejde, gummistøvler var der intet, der 
hed, men Peter har nok haft et par træsko
støvler. Han fortalte, han skulle bære 
pigerne fra ko til ko, når de malkede. Peter 
og kone havde et lille veldrevet husmands
sted, men man sagde om ham, at han hver
ken kunne læse eller skrive.

Jeg husker, der gik en historie om Peter, 
da han var i Futtrup. Han var da forlovet. 
Pigen var vist fra Ydby, hun skrev ofte 
brev til ham, som en af karlene derefter 
skulle læse for ham. Mens karlen engang 
læste et modtaget brev, blev Peter under 
læsningen mere og mere bleg, og da han 
var færdig, sagde Peter brødbetynget. »Det 
står der da vel ikke«. Hun skrev bl.a., vi 
har jo sovet sammen en nat, nu skulle han 
få sin plads sagt op, så de kunne blive gift.

Da vi kom til november, fik jeg rang af 
tredie karl, da vi kun skulle være 3 om vin
teren. Vi havde 3 spand heste, og det tredie 
blev mit. Den nye gårdejer havde ikke råd 
til, at den hvide hest kun skulle bruges til

luksuskørsel. Den og en ældre hoppe, så 
stædig som en hest kunne blive, blev mit 
spand, men de gik godt sammen. Jeg 
husker, Peder Riis roste mig, jeg var den 
første, sagde han, som havde kunnet få den 
gamle hoppe til at arbejde, men denne ros 
skulle tildeles den hvide hest. (Jeg glem
mer den aldrig). Det var som om det kloge 
dyr var i besiddelse af en magisk evne til 
at få den gamle med. Hvis en af de andre 
heste engang imellem skulle erstatte den 
hvide, ville den overhovedet ikke stramme 
skaglerne.

Desværre var arbejdet i marken for hård 
ved den, de tynde ben, som var skabt til 
cirkus, begyndte at blive stive. En dag i 
maj 1935, vi kørte møg, skete en tragisk 
affære, andenkarlen Niels og Peder Riis 
var i marken med et læs, da pludselig 27- 
årig Peder sank om, ramt af en hjerneblød
ning, på vognen hvor Niels lagde den ene 
side ned, fik han Peder anbragt og lang
somt kørte den 1 km lange vej hjem. Da de 
ingen telefon havde på gården, måtte Niels 
cykle 3-4 km til nærmeste gård for at ringe 
efter læge. Peder blev hjemme, men efter 
flere måneder var han nogenlunde rask 
igen. Efter 1 '/? år i Futtrup ville jeg prøve 
en anden plads. Min gode ven Niels, med 
hvem jeg havde delt værelse hele tiden, 
skulle være soldat. Efter soldatertiden kom 
Niels tilbage til Futtrup som forkarl. 30. 
august 1938, hvor Niels stadig var på Fut
trup, var alle mand i engen for at lave 
hegn. På en fladvogn forspændt den hvide 
hest stod Niels og hamrede pæle ned, da 
der pludselig kom et heftigt uvejr med lyn 
og torden. Et lyn slog ned og dræbte går
dens hund som lå ved vognen, samme lyn 
dræbte mine to gode, gamle venner. Det 
var Niels og »Den hvide Hest«.
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H. V. JACOBSEN

Et kongebesøg og en altertavle

Hvordan hænger indvielsen a f Thybanen i 1882 sammen med altertavlen i Klit- 
møller Kirke? Det kan man få  svar på i følgende artikel, der samtidig giver et 
godt indtryk a f provisorietidens højtstemte kongedyrkelse i de højrevendte købstæ
der. Thistedborgerne holdt sig bestemt ikke tilbage.

Tirsdag den 23. maj 1882 skulle Thybanen 
indvies under deltagelse af kongeparret, 
Chr. d. 9. og dronning Louise. Kongebe
søget strakte sig over fire dage, med 
ankomst til Thisted mandag eftermiddag

og afrejse torsdag formiddag. Tirsdagen 
var forbeholdt baneindvielsen. Om onsda
gen havde arrangementsudvalget planlagt 
en udflugt til Klitmøller.

Kongeparret boede under besøget på

Thybanens indvielse. Illustreret Tidende 1882.
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Hotel Aalborg. Herfra startede onsdagens 
udflugtstur om formiddagen kl. 11. »Toget 
aabnedes cif to Politibetjente til Hest, og til 
disse sluttede sig senere Sognefogeden i 
Skinnerup. I de forreste Vogne kjørte Byfo
geden og Amtmanden, derefter kjørte Kon
gen og Dronningen i halv nedslaaet Lan
dauer, Kronprinsessen med Hofdame i helt 
nedslaaet Vogn og dernæst Prinds Hans. 
Derefter fulgte Følget samt alle Indbudne 
og til Toget havde sluttet sig mange a f 
Byens Borgere, saa der var ialt 42 Vogne«.

Ved Skinnerup, 0 . Vandet og V. Vandet 
var der rejst æresporte. Fra de fleste huse i 
Klitmøller blev der flaget og langs vejen 
igennem byen var der rejst flagstænger 
med signalflag. Kongeparret steg af ved 
kroen, hvor der også var rejst æresport. 
»Kongen blandede sig strax i Mængden, 
men mange kjendte ham ikke rigtig. En 
Mand som Kongen længe talte med, spurg

te bagefter sin Sidemand: »Hvem var den 
pæne Mand?« -  »Det var jo  Kongen!« -  
»Det kunde Du gjerne have sagt noget før, 
at jeg kunde have taget min Lue af!««.

Efter man havde spist frokost i kroen 
begav alle sig til stranden. Her stod red
ningsstationens nye båd klar til at gå ud. 
Kongen hilste på besætningen og fik fore
vist båden af redningsbestyrer Andersen. 
Herefter gik båden ud. Da den var ca. 300 
m fra land modtog den signal om at retur
nere. »Kongen ønskede da at tage med ud, 
og a f Reservemandskabet bares han gjen- 
nem Brændingen ud i Baaden under 
ustandselig Jubel fra Mængden paa Stran
den, som udgjorde mindst 500. Ved Land
stigningen lod Kongen uddele til de 12 
Mand en Dusør a f 120 Kr«. For rednings
mandskabet en ganske indbringende dag, 
idet de ud over dusøren fik den sædvanlige 
betaling for øvelse å 4 kr. 50 øre pr. mand.

Klitntøller Kirke på kongebesøgets tid.
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Ved denne lejlighed bestemte kongen, at 
redningsvæsenet fremover skulle føre 
splitflag.

Turen gik igen til fods tilbage til kroen. 
Her takkede kongen kroejer O. Hausgaard 
for at have »lånt ham hus og ly«. Selskabet 
besteg nu vognene og begav sig til kirken 
for at se gravstedet over barken »Sleip- 
ners« besætning. Kirken blev ligeledes 
beset af kongeparret, og her lovede Dron
ning Louise kirken en altertavle.

»Kl. 3 % tiltraadtes Tilbageturen og Vel
vet var nu bleven meget smukt. Det lange 
Vogntog -  det talte nu 56 Vogne -  tog sig 
særdeles smukt ud paa den bugtede Vei, 
henad hvilket det strakte sig over en halv 
Fjerdingvej. Kl. 4 7-t naaede Toget Thisted 
og modtaget langt udenfor Byen a f tætte 
Skarer, og jo  længere det naaede ind i 
Byen des tættere blev Menneskemængden, 
og hele Torvet var aldeles tæt pakket, en 
saadan Mængde a f Landboere vare komne 
herind«.

Hvis man læser »Thisted Amtsavis« 
artikler igennem vedr. kongebesøget, får 
man indtrykket af, at »Kongeugen« forløb 
særdeles tilfredsstillende og meget festligt. 
Det har muligvis haft en del indflydelse, at 
Thy var et af de få landdistrikter, der i 
1880’erne var domineret af partiet Højre. 
Politisk set var landet midt i »Provisorieti- 
den« -  kampen mellem partierne Højre og 
Venstre. Kongen var officielt upolitisk, 
men ingen var i tvivl om, at han støttede 
Højre og dermed Estrup. Yderligere havde 
man socialisterne »stående ude i kulissen«. 
De var ganske vist svækket efter »Slaget 
på Fælleden«, men hvor galt »den slags« 
kunne gå, huskede de fleste borgerlige fra 
Kommuneopstanden i Paris 1871 -  selv de 
der boede i den fjerneste danske provins. 
Danmark var i 1880’erne ikke ren idyl. 
Heller ikke for konger. I datidens aviser

ses med jævne mellemrum, at hr. N. N. 
har fået tre måneders fængsel for maje
stætsfornærmelse.

Derfor er Thisted Amtsavis' beskrivelse 
af kongeparrets sidste aften i byen også 
bemærkelsesværdig. »De Kongelige kjørte 
efter Taflet rundt i Gaderne hilsedes a f en 
ustandselig Jubel, men størst var denne 
paa det overfyldte Torv, hvor Vognene kun 
med største Besvær kom igjennem op til 
Raadhuset. Saa kom Fakkeltoget, og Sang
foreningens Sang klang smukt ud over 
Mængden. Kongen traadte frem paa Bal
konen med Taarer i Øjnene og takkede 
meget rørt og hilsedes derefter med ustan
selig Jubel. Nu havde Folk lært at raabe 
Hurra, nu var der den rette begeistrede 
Klang i Raabene, men størst var Jubelen, 
da Kongen ganske alene gik ned i Vrimlen 
for at takke alle, og man maatte uvilkaar- 
ligt spørge sig selv: »Hvor i Alverden fin
des den Fyrste som er saa afholdt og elsket 
a f sit Folk, at han turde gjøre det samme ?«

Et år senere modtog man i Klitmøller 
dronningens altertavle. Søndag den 8. juli 
1883 blev den indviet bl.a. under deltagel
se af »særlig indbudne lokale myndigheder 
og deres fruer«. Sognets præst, pastor Lar
sen prædikede over billedets motiv, der er 
hentet i Matt. Evangeliet kap. 14, 22.33.

Dagen var, ifølge Thisted Amtsavis, for 
menigheden præget af samme højtid og 
glæde som ved kirkens indvielse i 1872. 
For kirkeinspektionens medlemmer blev 
denne følelse ikke mindre, da man samme 
dags aften modtog følgende telegram fra 
dronningen: »Det var med sand Glæde, at 
jeg opjyldle mit givne Løfte, at male en 
Altertavle til Deres Kirke; jeg takker Dem 
for Deres venlige Modtagelse a f samme -  
Louise«.

Dronningen havde allerede som barn 
vist kunstneriske anlæg og fik her tegne-
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undervisning af Heinrich Bentzen. Da hun 
senere gik i gang med maleriet var to af 
lærerne Vilhelm Marstrand og Martinus 
Rørbye. Dronningens talent for figurmale
riet ses på alterbilledet bl.a. i de fint udfør
te hænder. For de fleste ikke-professionelle 
malere volder netop disse store problemer.

Der vil altid være en forbindelse mel
lem altertavlen og gravstedet for »Sleip- 
ners« besætning. Det var gravstedet og 
ikke kirken, kongeparret skulle se i 1882. 
Ikke så mærkeligt, ingen stranding på Thy- 
kysten har medført så stor avisomtale, som 
netop denne. Strandingen skete den 19. 
november 1880. I løbet af få dage var avi
serne fyldt med hidsige debatter. Lokalt 
gik disse på redningsvæsenets uduelighed. 
Hovedstadsbladene og den øvrige provins
presse beskæftigede sig derimod mest med 
griske skibsredere og manglende sikkerhed 
til søs. Lokalt strakte avisomtalen af stran
dingen sig over tre måneder. Også politisk

Dronning Louise. Danmark dronning 1863-1906.

Da Chr. IX endnu herskede over Store Torv. Statuen 
blev afsløret a f kong Fdr. VIII og dronning Louise i 
1910.

vakte den røre. Indenrigsministeriet måtte i 
Rigsdagen redegøre for. hvorfor stationen i 
Klitmøller var udstyret med en øjensynlig 
ubrugelig redningsbåd.

Oven på al denne ret negative omtale 
kunne man i Klitmøller godt bruge lidt 
»moralsk oprustning«. Måske er det en del 
af forklaringen på, hvorfor arrangements
udvalget kort før kongebesøget udskiftede 
Vildsund med Klitmøller som udflugtsmål 
for onsdag den 24. maj 1882.

KILDER:
Thisted Amtsavis 1880-81 -82-83.
Klitmøllcr Redningsprotokol 1882.
Politikens Danmarkshistorie Bd. 12.
Alle citater er fra Thisted Amtsavis.
Vedr. »Sleipners« stranding kan henvises til »Det 
Norrejydske Redningsvæsen«. C. P. Eiscnreich samt 
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1984.
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BENT ROLIGHED

Niels Gertsen -
Han Herreds første friskolelærer

De gamle friskolelærere var gjort a f et særligt stof Artiklen handler om, hvordan 
den unge morsingbo, Niels Gertsen, med udgangspunkt i det dynamiske grundt
vigianske center i Øster Jølby på Mors blev opfordret til at starte friskole i Klim. 
Det blev begyndelsen til en omfattende folkelig virksomhed.

Da thyboen Christen Kold åbnede sin fri
skole på Fyn i 1852, skabte det liv og røre 
inden for skoleverdenen. Det nye var, at 
han afskaffede udenadslæren, og i stedet 
fortalte han bibelhistorien for børnene, så 
skoletiden for dem derved blev den store 
gennemgribende oplevelse. Senere bredte 
disse gode skoletanker sig til Sjælland og 
Jylland, og i slutningen af 1860’erne 
begyndte man i Han Herred at tale om de 
nye idéer, så her var folk rede, da Niels 
Gertsen kom til egnen. Niels Gertsen, der i 
1872 blev den første leder af Klim Frisko
le, blev født i Erslev på Mors den 9. juli 
1848. Han var søn af kromand Christen 
Gertsen og hustru Maren Møller. Han hav
de flere søskende, og hos familien boede 
endvidere hans mormor Ane Marie Nybye. 
Han blev konfirmeret i Erslev 1863, og da 
var hans fars stilling angivet som tømrer. 
Det arbejde har nok tiltalt Niels Gertsen, 
for han blev oplært i snedkerhåndværket. 
Men senere fik han lyst til at blive lærer.

Der var sket det, at i hans ungdomsår 
nåede en stærk åndelig bevægelse til Mors. 
Små friskoler blomstrede op i nabobyerne 
-  senere også i Erslev. I 1864 åbnedes høj
skolen i Galtrup med Anders Poulsen Dal, 
den tidligere lærer hos Christen Kold, som 
forstander. Kort tid efter begyndte man at

bygge valgmenighedskirke i Øster Jølby, 
og få år senere blev endvidere bygget det 
store ottekantede forsamlingshus i Galtrup.

Niels Gertsen kendte de mænd, der gik 
foran i denne bevægelse, nogle af dem 
endda meget godt.

Én af dem var en seminarieuddannet 
lærer ved navn Jens Peter Jespersen. Da 
krigen brød ud i 1864, blev Jespersen ind
kaldt til militærtjeneste, og han deltog i de

Niels Gertsen
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hårde kampe ved Dybbøl og senere på Als, 
hvor han blev taget til fange.

Efter krigen slap han atter fri og kom 
tilbage til Mors, hvor han blev leder af fri
skolen i Øster Jølby. Han huskes især for 
sin fortælleevne, navnlig når det gjaldt 
bibelhistorie og gudesagn, og endvidere 
for, at han var en dygtig taler, der ihærdigt 
kæmpede for sine idealer i skole- og kirke
liv. Om Niels Gertsens forhold til denne 
mand fortælles i K.A. Langes Den danske 
Friskole: »Han kom så i forbindelse med 
Jens Peter Jespersen, og var hos ham en 
tid«. Om han kom der som snedkersvend, 
som medhjælper i skolen eller noget helt 
andet er ikke nævnt, men fortsættelsen er: 
»Han kom herfra til Gedved Seminarium«. 
-  Man aner, at opholdet i Øster Jølby fri
skole hos Niels Peter Jespersen havde haft 
afgørende betydning for Niels Gertsens 
fremtid.

Under opholdet i Gedved, en lille lands
by nord for Horsens, måtte Niels Gertsen 
engang på grund af sygdom rejse hjem. 
Meningen var, at han ville fuldføre sine 
studier, når han blev rask, men så skete 
noget helt andet.

I Vust boede dengang en gårdejer Niels 
Thorhauge. Han havde en stor børneflok, 
og det var kommet til at ligge ham stærkt 
på sinde at give dem en god undervisning 
og opdragelse, kort sagt, sådan som det 
skete efter Koids anvisning. For at få råd 
og vejledning opsøgte han forstanderen på 
Galtrup Højskole, Poulsen Dal. Han kunne 
ikke alene give praktiske råd, men også 
henvise til den rette lærer. Det var Niels 
Gertsen, og han sagde ja til opfordringen.

Den 25. januar 1869 begyndte han 
undervisningen i Vust. Den første dag var 
der foruden Niels Thorhauges børn en 
dreng og en pige fra nabolaget, og siden 
voksede elevtallet.

Niels Gertsen var i Vust et par år, og i 
den periode deltog han i et høstmøde hos 
Kold i Dalum. Det må have været høsten
1869, for Christen Kold døde 6. april
1870. Således nåede Niels Gertsen da at 
mødes med og blive inspireret af den 
mand, der havde sat sig det mål at videre
give til børn og unge, hvad han selv havde 
følt og omtalte som »Guds kærlighed og 
Danmarks lykke«.

Niels Gertsen blev nu indkaldt til mili
tærtjeneste, og i den tid voksede ønsket om 
at oprette en friskole i Klim.

I den nordlige del af byen, lidt syd for 
det sted, hvor Stubmøllevej mødes med 
Sandvejen, boede en mand, hos hvem der 
blev lejet to stuer, den ene til skolestue og 
den anden til læreren. Og læreren var Niels 
Gertsen, som efter militærtjenesten nu var 
ledig, da man under hans fravær havde 
ansat en anden lærer i Vust.

Den første skoledag i Klim Friskole var 
mandag den 11. november 1872. Mange 
forældre og børn var mødt, endog fra Vust 
var der deltagere. Der blev talt af Niels 
Gertsen og af pastor Rønne, og til sidst var 
der en overraskelse. En af skolepigerne, 
Trine Gårdal, havde fødselsdag, og hendes 
far havde i den anledning medbragt 2 pot
ter mjød, så alle kunne smage den herlige 
drik. Det må have været festligt!

Dog forløb dagen ikke helt uden mis
lyd. Sagen var, at ved huset var der hejset 
et flag, og det var ret usædvanligt, da man 
i almindelighed ikke plejede at se flag 
andre steder end hos toldkontrolløren ved 
stranden. Nu gav det anledning til, at en 
ældre kvinde til nogle børn og forældre 
hånende udbrød: »Vil I se det røde helve
de!« Nogen blev herved mindet om, at det 
kostede at bryde med gamle vaner, at ind
tage en ny holdning og træde frem med 
nye ideer.
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Klim Friskole 1872-1902. Ane Marie og Niels Gertsen står foran skolen.

Men for skolearbejdet var der nu et 
godt grundlag for trivsel på længere sigt 
med 12 familier og 20 undervisningsplig
tige børn. Niels Gertsen tog sig af alle 
praktiske gøremål, han ledede undervis
ningen, og til tider kom pastor Rønne i 
skolen og fortalte bibelhistorie. I middags
pausen spiste Niels Gertsen som regel hos 
gårdejer Kr. Myrup, og mad til de øvrige 
måltider blev i rigeligt mål sendt fra sko
lekredsens medlemmer.

Sådan gik den første vinter, men ved 
forårstide var der brug for nye planer. 
Niels Gertsen var nemlig blevet forlovet 
med Ane Marie, gårdejer Niels Jakobsens 
datter fra Vust Holme. Måske havde de 
allerede truffet hinanden, da hun var elev 
på Galtrup Højskole i 1866, og nu havde 
bekendtskabet udviklet sig. Snart var der 
tale om bryllup, og herunder har Ane 
Marie måske hvisket sin forlovede i øret, 
at det ville være skønt med lidt mere plads 
end det ene værelse, når de nu skulle til at 
stifte familie.

Den forbindelse var nok ikke helt efter

forældrenes ønske, idet en friskolelærerko- 
nes kår ikke var så gode og sikre som 
f.eks. en gårdejerkones, men da hun holdt 
fast på sit. ville forældrene også støtte hen
de på bedste måde. Niels Jakobsen hjalp 
derfor Niels Gertsen med en sum penge, så 
han i den sydlige del af byen - nuværende 
Oddevej nr. 62 -  kunne købe en lille ejen
dom på 6 tdr. land, og på den plads lod 
Niels Gert- sen opføre en ny og efter 
tidens forhold anselig bygning, hvor der i 
vestenden var skolestue, i midten beboelse 
og i resten lade og stald med plads til et 
par køer, en hest, grise og høns.

Brylluppet blev fejret den 25. juli 1873. 
Niels Gertsen var da 25 år og Ane Marie et 
år yngre.

Pastor Rønne, der nogle måneder forin
den var flyttet tilbage til sin fødeø Sjæl
land, kom og viede dem, og han var også 
med og holdt tale, da man dagen efter på 
festlig vis indviede den nye skolebygning.

Den gamle bygning står der endnu. Den 
er blevet en smule afkortet for at give bed
re plads til trafikken på Odde vej, men sko
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lestuen med vinduer mod syd og vest er 
stadig intakt.

Det var her Niels Gertsen holdt friskole.
Hvem var mon forældrene og de 20 

børn, der var med fra starten? Herom har 
Niels Gertsen givet besked i en gammel 
vaccinationsprotokol, der rækker tilbage til 
1874. På en ubrugt side forrest i bogen har 
han skrevet:

Fortegnelse over medlemmer a f Klint 
Friskole begyndt 11. november 1872 med 
Niels Gertsen som lærer:

Gmd. Kristian Myrup:
3 børn, Maren, Niels, Rasmus.

Hmd. Kristen Madsen:
2 børn, Kristian og Andrea.

Hmd. Niels Andersen:
1 barn, Maren Katrine.

Inds. Niels Mikkelsen:
2 børn, Marie og Jens Mikael.

Hmd. Hans Bænu Jensen:
I barn, (Plejesøn) Otto Jensen.

Hmd. Morten Kristensen (Vibe):
1 barn, Karl.

Hmd. Kristen liner: 1 barn, Karl.
Gmd. Peder Gårddal:

l barn, Ane Katrine.
Hmd. Peder Lambertsens enke.

1 barn, Ane Margrete.
Hmd. Andreas Hjortdal:

2 børn, Jens Peter og Kristian.
Inds. J. Peter Poulsens enke:

2 børn, Karl og Kristine.
Gmd. Kristen Nielsen, Odde:

3 børn, Niels Madsen, Inger Marie og
Kristine.

Niels Gertsen skriver videre: »Desuden 
var der lovet støtte til skolen a f Mogens 
Vestergård i Ullerup og fra Vestergård i 
Klim«. De nævnte havde senere deres børn 
i friskolen.

Det, der af andre fortælles om Ane 
Marie og Niels Gertsen, giver det indtryk, 
at de havde lykke til at skabe et godt

Niels Gerisen (>x hans hest.
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I Historisk Atlax Danmark ses Margaretha Balle-Petersens kort orer forsamlingshuse på landet opført 1871- 
1889. Herfra en kopi. hvor de indtegnede pile riser de 5 første forsamlingshuse i det nordjyske område. B'et til 
højre riser Klim forsamlingshus hygget 1877.

skolehjem for de mange elever, som gen
nem årene var under deres påvirkning.

En tidligere elev har meddelt, at Niels 
Gertsen fortalte så levende om alt i Dan
marks historie, at man fik det indtryk, at 
han havde kendt alle de personer, han for
talte om, så det er klart, at han med sin 
sang og sin fortælling havde noget ganske 
særligt at give.

Han havde også en god evne til at lægge 
mærke til de forskellige elevers udvikling 
og afpasse deres opgaver derefter. F.eks. 
opdagede han, at en tungnem dreng lettere 
kunne lære sin tabel efter en melodi, og så 
sang han tabellen for drengen.

En gang havde en pige fået en plet på 
sin kjole. Niels Gertsen trøstede hende 
med, at pletten kunne vaskes af. »Men«, 
sagde han, »det er værre med ham, der har 
sat pletten på dit tøj, for derved er der 
kommet en plet på ham, og den er ikke så 
let at vaske af«.

At Niels Gertsen havde landbrug med 
planteavl og dyr, som de fleste børn var 
kendt med fra deres eget hjem, var også 
medvirkende til, at de hurtigt blev fortro

lige med skolen og dens omgivelser. I fri
kvarteret kunne det let ske, at læreren skul
le have hesten spændt for vognen, eller 
han gik over legepladsen for at flytte kø- 
erne, og han kom derved på en natur
lig måde til at færdes mellem børnene også 
i fritiden. Sådanne kendte forhold kunne 
være med til at skabe tillid og fællesskab 
mellem hjem og skole og dermed samtidig 
et tillidsforhold mellem barn og lærer. 
Hvad det betyder i en fortælletime eller en 
undervisningssituation, ved enhver lærer.

Elevtallet voksede da også med tiden, 
så der snart var over 30 børn i skolen. I 
slutningen af 1890’erne var der omkring 
50, et enkelt år -  1898 -  var der 57, hvor
efter tallet dalede en smule.

Tre betydelige bygninger
indenfor 10 år
I børneskolen og i aftenskolen var Niels 
Gertsen den gode vejleder, og han indbød 
også i vinterhalvåret forældre og andre 
interesserede til møder i friskolen, ligesom
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det også er kendt, at han arrangerede jule
fest for de fattige. Dertil kom, at han pas
sede sit landbrug og en stor nyanlagt have 
med blomster, køkkenurter og frugttræer, 
så man synes, at han dermed havde nok at 
tage vare på.

Alligevel var han dertil også af stor 
betydning i det folkelige og kirkelige arbej
de, som efter friskolens bygning i 1873 
kom til at præge egnen, og som i løbet af 
den næste halve snes år blev til nye skud på 
stammen i form af forsamlingshus i 1877 
og frimenighedskirke i 1883.

Højskolebladet bragte i 1876 den notits, 
at man ville opføre et forsamlingshus i 
Klim. Samme år opførtes i Galtrup på 
Mors det store ottekantede forsamlingshus 
efter tegning af thyboen Niels Poulsen 
Nørbjerg. Det har Niels Gertsen naturlig
vis set, når han besøgte familie og venner 
på egnen, og der var da også tale om en 
lignende bygning i Klim.

Bygmester N. Poulsen Nørbjerg, der i 
øvrigt i disse år gennemgik vinterkurser på 
Teknisk Skole i København, var sommeren 
1877 i Klim og ledede arbejdet med 
opførelse af forsamlingshuset, dog her 
efter en mere traditionel tegning.

Klim Søndre Forsamlingshus. Rejst 1877, nedbrudt 
1965. / stedet blev opført gymnastik- og mødesal ved 
Klim friskole 1965. I baggrunden tårn og spir på fr i
menighedskirken.

Huset blev opført parallelt med frisko
len, men få meter længere mod syd og på 
den modsatte side af vejen.

Under bygningen var der hestestald, 
for det må jo erindres, at på den tid færde
des man til fods eller med hestekøretøj, 
hvis det var over længere strækninger.

Salen, som man kaldte det største rum. 
havde et gulvareal på godt og vel 1 0 x 8  
m, og tagkonstruktionen var dannet såle
des, at loftet var buet. Foldedøre gav 
mulighed for ydermere 30 m, og dertil 
kom loftsrummet med balkon.

Langs ydervæggene i vinduessiderne 
var der faste bænke, og der var desuden 
løse bænke og borde, som blev brugt ved 
møder og fester. Af inventaret må nævnes 
endnu to elementer, nemlig ribbevæggen 
langs gavlen og talerstolen, hver for sig 
symboler på husets vigtigste funktioner.

Huset kom i de følgende 90 år -  indtil 
1965 -  til at danne ramme om mange gode 
aktiviteter for børn og forældre, for skytte
foreningens medlemmer, gymnaster, folke
lige møder, og her tænkes især på de 
såkaldte efterårsmøder, der samlede mange 
deltagere fra både nær og fjern.

Forsamlingshuse var noget nyt i tiden. 
At holde folkelige møder, som huset var 
bestemt til, var en forståelse af, at livet er 
mere end slid og slæb, og at mennesket er 
skabt til højere mål. Det ønskede man at 
bekræftes i ved møder og fester, og derfor 
byggede man huset og viste derved det 
etablerede samfund, at menigmand havde 
mod, kræfter og frihed til at gå nye veje. -  
Det var ikke noget enestående. Det var et 
led i en kæde, der senere skulle styrke det 
hele land, men bemærkelsesværdigt tidligt 
var tanken fremme i Klim.

Her følger uddrag af forsamlinghusets 
protokol, der viser interessante glimt af 
livet i 1880'erne:
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Det var denne type, der i den første tid blev brugt i 
Klint Skytteforening.

1884: »7. febi: afholdtes Aarsmøde i Aktie
selskabet. Formanden for Udvalget, N. 
Gertsen, fremlagde Regnskabet, som god
kendtes. Følgende Udkast til Vedtægter for  
Selskabet fremlagdes og vedtoges ilden 
forandring:

l ) Selskabet kalder sig Klitn Samlingshus.
2) Det har dannet sig for at opføre Sam

lingshuset i Klim, bestemt til deri at hol
de folkelige møder og fester.

3) Medlem a f Selskabet er enhver, der har 
indbetalt en Aktie eller ydet en gave paa 
mindst 10 Kr.

1885: »... man sluttede Overenskomst med 
Niels Gertsen vedr. Rengøring a f Salen 
samt pasning a f Lamperne for 10 Kr.«

1886: »... det vedtoges enstemmig, at når 
Skytteforeningens Medlemmer holder fest
lig Sammenkomst med Dans i Huset, skal 
Adgangen betales med JO Øre for hver 
Person baade mandlig og kvindelig.«

»... i Stedet for frat raadte (Brahm) valg
tes Jens Simonsen Vestergaard. Styrelsen 
valgte til formand Niels Gertsen. Der 
forelaa Forslag fra Niels Gertsen angaa- 
ende Opstilling a f en Del Øvelsesredska
ber til Brug ved Øvelser i svensk Gym
nastik. Forslaget vedtoges.«

I forbindelse med forslaget, der vedtoges, 
kan det nævnes, at det var højskolerne, der 
indførte Lings svenske gymnastik, og det 
skete, da Vallekilde Højskole ved Kalund
borg 25/2 1884 indviede sin nye gym
nastiksal. Og det er bemærkelsesværdigt, 
at denne gymnastik så tidligt som i 1886 
blev kendt i Klim. Skytter og gymnaster 
gjorde straks fra starten brug af forsam
lingshuset i Klim, og her som mange andre 
steder i landet var skytteforeningerne nært 
knyttet til friskolebevægelsen. Sådanne 
steder var der dannet foreninger med ung
dommens frivillige opøvelse i våbenbrug 
for øje, og den første amtsskytteforening 
blev oprettet i Svendborg amt. Tanken var, 
at der kunne komme den dag, da Sønder
jyllands tilknytning til Danmark igen kom 
på tale, og så tænkte man, at det kunne 
være af betydning, om Danmark også kun
ne præstere våbenmagt. Derom handlede 
også mange af de sange, der blev skrevet i 
tilknytning til bevægelsen, f.eks. Mads 
Hansens: Til Vaaben, brødre! Tag Bøssen 
fa t ’ Vor bane ved vi, vort Maal er sat, -  og 
Maalet er Danmarks Frelse!

Thisted Amts Skytteforening blev dan
net i 1868. Niels Kjær fra Liid sogn fortæl
ler, at da han som 20-årig kom til Klim, 
meldte han sig straks ind i skytteforenin
gen, og han beretter videre: »For ret at for
stå den alvor og begejstring, hvormed vi 
unge tog sagen i de dage, må man huske, 
at vi deltagere som børn havde oplevet 
tabet af Sønderjylland ... Det var en herlig 
tid for os unge, som folkedes under skytte
foreningernes faner, fordi vi følte os fore
nede i det store mål: Danmarks frelse.«

Skytteforeningens våben i form af 
geværer, sabler og skjolde m.m. blev opbe
varet i forsamlingshuset, da det blev byg
get. Skydebanen var ved nordsiden af 
Klim Bjerg, og her holdt man konkurren-
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Miniriffel ex fransk model 1822 transformée.

cer med deltagere på op til en halv snes 
skytteforeninger. Så marcherede man med 
faner og musik i spidsen hen, hvor skyde- 
programmet blev afviklet, og siden samle
des man til præmieuddeling og dans i for
samlingshuset.

Niels Gertsen, der som ung var præget 
af en af de gamle veteraner fra 1864, var 
ivrig deltager i bevægelsen. Han nævnes 
adskillige gange i et skrift, der har titlen 
»Thisted Amts Skytteforening 1868-1968«. 
Man kan her læse: »1 1872 kom morsingen 
N. Gertsen til Klim, hvor der nu komfort i 
arbejdet«.

Det har dog åbenbart været svært at hol
de sammen på amtsorganisationen, for i 
1878 blev der stiftet en ny Thy og Vester 
Han Herred Skytteforening, og her blev 
Niels Gertsen i 1884 formand. Flere kred
se tilmeldte sig dog igen senere, så den 
såkaldte overbestyrelse foreslog, at man 
atter brugte navnet Thisted Amts Skytte
forening, hvilket skete.

Væksten stod i forbindelse med, at den 
militærprægede gymnastik, som man fra 
begyndelsen havde brugt, skiftende med 
skydeøvelser og eksercits, efterhånden alle 
steder blev afløst af den svenske gym
nastik, som Niels Gertsen fik indført i Klim 
på et ganske tidligt tidspunkt. I 1903 kunne 
Niels Gertsen som formand aflevere en stor 
og velorganiseret amtsforening til sin efter
mand lærer J. R. Møller i Østerild, og ved 
den lejlighed blev han som den første i for
eningen udnævnt til æresmedlem.

Grundtvigs myndige tale om »frihed for 
alt, hvad der stammer fra ånd« kom efter
hånden til stærkt at præge de kirkelige for
hold i Danmark. 1868 kom valgmenig
hedsloven, der bestemte at 20 familier 
inden for folkekirken, der selv sørgede for 
de nødvendige bygninger og deres udstyr 
og selv lønnede deres præst, havde lov at 
danne en fri menighed.

I Klim havde man nu friskole og for
samlingshus, og man havde mod på mere, 
der kunne give frie forhold. Ligesindede 
var der især i Vust, Gøttrup, Kettrup, Tor
slev og 0 . Svendstrup, og man begyndte at 
lægge planer for et samarbejde.

På den tid var der hos præsten i Øsløs 
en kapellan ved navn Søren Anker-Møller. 
Han var grundtvigianer, og han havde i ord 
og handling gjort sig bemærket af folk i 
Han Herred. Det blev da til, at et lille 
udvalg fra Klim og Vust med Niels Gert
sen som ordfører rejste til Øsløs og spurgte 
ham, om han ville være kredsens præst, og 
den 33-årige Søren Anker-Møller sagde ja 
til opfordringen.

Der var ganske vist endnu ingen kirke 
og heller ingen præstegård, men der var 
folk med initiativ og tro på sagen, og det 
var af større betydning for Søren Anker- 
Møller.

Niels Gertsen, ved vi, abonnerede på 
Højskolebladet, og i nr. 14, årgang 1880 
ses en interessant illustration, et træsnit, 
der til forveksling ligner den nuværende 
Klim Valgmenighedskirke, men som i vir-
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keligheden forestiller en bygning på Sjæl
land, Høve Valgmenighedskirke, der den
gang lige var blevet opført. En tilhørende 
tekst oplyste: »Tegningen til Kirken er 
leveret cif Højskolelærer Andreas Bentsen i 
Vallekilde, der ogsaa har forestaaet Arbej
dets Udførelse«.

Dette træsnit har Niels Gertsen set på et 
tidspunkt, da han og hans venner arbejde
de på at danne frimenighed. Tilmed var 
billedet tilføjet bygmesterens navn og 
adresse, så her var som et fingerpeg, der 
kunne vise vej til næste trin. Og her siger 
overleveringen, at Niels Gertsen af sin 
egen jord gav byggegrund til kirken, og 20 
mænd gik sammen om at betale de øvrige 
udgifter, som var ca. 8.000 kr. Da kirken -  
i første omgang uden tårn -  var bygget, 
var således alle udgifter betalt.

Døbefonten, der blev hugget a f en limste/isblok.

Ved byggeriets udførelse under Andreas 
Bentsens ledelse havde også Niels Gertsen 
vigtige opgaver. Hos ham lå tegning og 
overslag til eftersyn, og skriftligt tilbud om 
arbejde skulle indgives til ham. Det skal 
også nævnes, at foruden håndværkerne, 
var der mange, der deltog ved kørsel af 
mate-rialer til byggepladsen.

Til brug i kirken blev der på samme tid 
tildannet en døbefont af limsten fra Klim 
Bjerg. Limstensblokken var af Mogens 
Imer på Imergård leveret i Niels Gertsens 
lo, og her gik to mænd i lag med at udhug
ge den ottekantede døbefont med den 
smukke romanske bort. Kunstnerens navn 
er glemt, men hans medhjælper var Niels 
Gertsen, ifølge et notat efterladt i min fars 
skrivebordsskuffe.

Byggeriet var tilendebragt i efteråret 
1883, og på åbningsdagen den 10. novem
ber var der fra nær og tjern samlet 
omkring 500 mennesker, så det har nok 
været svært at finde siddeplads til alle. 
Indledningssalmen var »Hyggelig, rolig, 
Gud! er din bolig«, Davids gamle salme 
oversat af Grundtvig. Der var endnu ikke 
noget orgel, men Niels Gertsen sang for. 
Sognepræsten pastor Brahm holdt indviel
sestalen, og derefter prædikede Søren 
Anker-Møller.

Noget af det mest betagende i menighe
dens historie er det, at en flok mennesker 
satte sig det mål, at de ville bygge en kir
ke. På denne festdag var målet nået.

Ikke et mål, der betød afslutning, men 
et mål, der var indgang til en ny tid, 
præget af frihed og selvstændighed på det 
kirkelige område.

Det betød også øget ansvar, og her fik 
Niels Gertsen meget at tage vare på. Han 
blev formand for det nyvalgte menigheds
råd. Ved gudstjeneste var det ham, der rin
gede med kirkeklokken, som var ophængt
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i en klokkestabel nær kirkedøren. Det var 
også ham, der bad indgangsbønnen og 
ledede salmesangen, lige som det var ham 
og hans kone Ane Marie, der forestod 
rengøring af kirken og sørgede for at fyre i 
de to kakkelovne, når det var nødvendigt.

Dertil kom endnu en opgave, som Ane 
Marie og Niels Gertsen tog sig på. Sagen 
var, at der jo ikke var nogen præstebolig, 
da Søren Anker-Møller flyttede til Klim, 
og det blev da ordnet sådan, at han kunne 
bo i friskolen. Han fik sin egen stue og ved 
måltiderne spiste han sammen med fami
lien, hvor der på den tid var 5-6 børn. »Det 
var ingen sag at have Møller«, sagde Niels 
Gertsen, »for han stillede ingen fordrin
ger«.

Tre år senere blev Søren Anker Møller 
gift, og parret flyttede ind i en nyopført 
præstebolig.

Efter 30 års virksomhed trak Niels 
Gertsen sig i 1902 tilbage fra skolearbej
det, men han vedblev at passe sin tjeneste 
som kirkesanger og ringer ved frimenighe
den, omtrent til sin død i 1926. Ligeså fort
satte han med at lede de 2-dages efterårs
møder, der hvert år holdtes i forsamlings
huset, og som han i sin tid selv havde star
tet. De lokale skytter havde han også fort
sat kontakt med, hvilket fremgår af et avis
referat af foreningens 50-års jubilæumsfest 
i 1921, hvor forskellige skydeprogrammer 
blev afviklet herunder en jubilæumsskyd
ning, hvor følgende fik medaljer: Niels

Lassen Nielsen, Klim, Niels Gertsen, Klim 
og J.P. Nørhave, Vust.

Niels Gertsen var den første friskole
lærer i Han Herred, og han fik stor betyd
ning for det folkelige arbejde. Uvilkårligt 
tænker man på ham, når man læser, hvad 
daværende redaktør af Morsø Folkeblad 
1910 skrev om »De gamle friskolelæ
rere«:

»Det var en ejendommelig race, disse 
gamle friskolelærere. De spurgte ikke efter 
løn, men kun efter en lejlighed til at bringe 
den livsoplysning, der havde gjort dem 
selv så rige og lykkelige, videre.

De var skolens apostle, der gik uden 
sølv eller guld i deres bælte. Og mens de 
lærte børnene at elske Vorherre og Bibe
lens og fædrelandets store skikkelser, lærte 
de mangen gang forældrene, hvorledes de 
bedst skulle dyrke deres jord og røgte 
deres kvæg.

Deres løn som lærere var ofte mindre 
end sulteløn. Men deres ærgerrighed var 
ikke at blive velhavere, men at blive tjene
re for den befolkning, de levede iblandt.

Når de gamle friskolelærere er gået 
over i historien, vil de stå der som lysende 
skikkelser, og glansen om dem vil tiltage i 
styrke, jo  længere man kommer dem på 
afstand. Og når eftertiden engang skal 
drøfte det spørgsmål, hvem der reddede 
Danmark, da undergangen truede det, da 
vil den nævne de gamle friskolelærere 
blandt dem, som afværgede ulykken«.
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OSCAR MADSEN

En vådeskudsulykke i Vang

Når man dyrker slægtsforskning, må man være forberedt på lidt a f hvert. Det måt
te Oscar Madsen sande, da han fandt ud a f hvordan det gik hans oldemor, Mette 
Marie Thomasdatter.

Mette Marie Thomasdatter blev født den 
20. maj 1815 i Vangså som datter af hus
mand og fisker Thomas Jensen og Anne 
Christensdatter Trab. Hun blev konfirme
ret i Vang kirke i 1829 og fik skudsmålet: 
kundskab og opførsel god.

Mette Marie blev aldrig gift, men fødte 
en dreng uden for ægteskab. 1 kirkebo
gen er faderen noteret som ubekendt, så 
her ophører muligheden for at komme 
videre med udforskningen af denne slægts
gren. Drengen blev født den 14. marts 
1845 i Vangså og blev døbt Thomas Mor
bjerg.

Der er ingen tvivl om, at Mette Marie 
har haft en kummerlig tilværelse. Ved sin 
død betegnes hun som sindssvag og var i 
pleje hos fremmede, der fik penge for at 
have hende. Hun var hos Christen Nielsen 
Elkjær i Vang sogn, og det var her, hun led 
en frygtelig død søndag den 28. januar 
1855. Hun blev begravet på Vang kirke
gård den 5. februar.

Efter moderens død kom Thomas Mor
bjerg i pleje hos husmand Jesper Poulsen i 
Vangså. Thomas blev i 1878 gift i Ræhr 
kirke med Ane Marie Jensdatter Bunk, 
men de fik kun kort tid sammen. Han døde 
allerede den 1. marts 1880. I ægteskabet 
fødtes min mor, Kristine Anine Morbjerg.

Dagen efter Mette Marie Thomasdatters 
død var der følgende omtale i Thisted 
Amtsavis:

Thisted
Igaar Formiddag indtraf i Wang Sogn den 
Ulykke, at et Al misse l em blev skudt ihjel 
ved Vaadeskud paa følgende Maade: huus
mand Christen Snedker havde været paa 
Jagt, og da han kom hjem lagde han 
Geværet paa Bordet og ville gjøre Laasen 
istand, men i det samme sprang Hanen til
bage, Skuddet gik af, og traf det ligeover- 
for siddende Almisselem ved Navn Mette 
Marie Thomasdatter i det høire Bry st, saa 
at hun faldt om og døde paa Stedet. Man
den føler sig meget ulykkelig over det Ske
te. Det afdøde Almisselem var sindssvag 
og henimod 40 Aar gammel.

Justitsprotokollens
redegørelse
Allerede dagen efter skudepisoden, altså 
mandag den 29. januar 1855, blev der 
afholdt retsforhør på ulykkesstedet i Vang 
under ledelse af den konstituerede politi
mester, Jespersen. Som vidner optrådte 
sognefogeden i Vang, Niels Christensen og 
gårdmand Bertel Poulsen, Vang. Om 
dagens første afhøring hedder det i refera
tet:

For Protokollen fremstod Huusmand 
Christen Nielsen Elkjær i Vang og forkla
rede, at han igaar Formiddags var paa 
Jagt, men da Hanen paa Laasen a f hans
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Gewehr ikke vilde staae, gik han hjem paa 
sin Bopæl for at rette denne Feil ved Bøs
sen. 1 den Anledning tog han Gevæhret, 
som var ladet med Harehagel, med sig ind 
i sin Stue og lagde dette paa Bordet uden 
at tage Skuddet a f Han tog derpaa Laasen 
a f og efter at han havde rettet Feilen ved 
den, satte han denne igjen paa Bøssen, 
som var bleven liggende paa Bordet. Idet 
han nu vilde til at skrue Laasen fast og for  
at kunde gjøre dette lod Hanen staae op- 
spændt, vilde denne ikke staae fast, men 
derimod slog ned paa Pistongen, hvorpaa 
Knaldhetten ikke var aftagen og Explosio
nen indtræffer derpaa, saaledes at Skuddet 
gaar a f Bøssen.

I dette Øieblik var Fattiglem Mette 
Marie Thomasdatter, som a f Fattig væsenet 
var indtinget i Pleie hos ham, i Stuen og 
sad paa en Stoel ved Bordet lige for Piben 
a f Gevæhret, der i det samme gik af, og 
Skuddet gik derfor ind i hendes høire 
Brøst, der havde til Følge, at hun strax 
faldt ned a f Stolen og døde omtrent 10 
Minutter der efter. Imellem Bøssen og Met
te Marie var der ikkun en Afstand a f 
omtrent 1 1/2 Alen, saa at hele Skuddet gik 
samlet i Brøstet paa hende og saa at sige 
Øieblikkelig dræbte hende, da hun blot 
sagde »see at stil Blodet«, hvorpå hun 
faldt ned a f Stolen og hverken talte eller 
klagede sig.

Christen Elkjær erkendte, at han havde 
været uforsigtig og forklarede, at han må 
have været noget åndsfraværende og ikke 
husket på, at geværet var ladt. Han forsik
rede, at han ellers altid var forsigtig i sin 
omgang med skydevåben. Det var alene en 
ulykkelig hændelse, at han havde været 
årsag til kvindens død.

Det eneste vidne til ulykken var Chri
sten Elkjærs 12-årige søn, Hans, der

bekræftede faderens forklaring. Dernæst 
afgav Jens Christian Pedersen i Vang for
klaring. Han var blevet hentet efter ulyk
ken og havde fået den samme redegørelse, 
som Christen Elkjær lige havde givet. Han 
nærede ikke den ringeste tvivl om, at der 
var tale om et vådeskud. Samme fremstil
ling gav Christen Jensen Hover, der også 
var blevet hentet efter ulykken.

Derefter forklarede pastor Bondo i 
Vang, at Christen Elkjær straks efter ulyk
ken var kommet til ham i en meget 
bevæget sindsstemning og havde beklaget 
det skete. Præsten havde rådet ham til at 
hente de to mænd, der lige var blevet 
afhørt.

Om den afdøde, fortalte præsten, at hun 
var 39 år gammel, sindssvag og periodisk 
rasende, og da måtte holdes under bevogt
ning. Hun var i kost og pleje hos Christen 
Elkjær, der fik en årlig godtgørelse på 3 
tdr. rug, 4 tdr. byg og 25 rigsdaler. Sogne- 
forstanderskabet havde altid været særde
les vel tilfreds med den måde, han havde 
behandlet den afdøde på. Præsten var fuld
stændig overbevist om, at hendes død var 
foranlediget af et vådeskud, og han kendte 
Christen Elkjær som en agtet og ædruelig 
mand.

Liget af den afdøde befandt sig i et kam
mer, der var indrettet til hende. Hun blev på 
stedet undersøgt af distriktslæge Wille- 
moes, der erklærede, at den afdøde efter al 
rimelighed var død af kvælning som følge 
af skudsåret. Bortset fra såret fandtes der 
på liget ingen tegn på udvortes vold.

Christen Elkjær fremstod derpå og bad 
om at blive fritaget for videre tiltale, imod 
at han betalte en mulkt på 20 rdl. til amts
fattigkassen. Dette tilbud ville politime
steren efter de fremkomne oplysninger 
under forhøret indstille til amtets godken
delse.
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HANS OVE SVALGAARD

Manufakturforretninger i Thisted

Artiklens forfatter er udlært i Peter Jensens manufakturhandel i Vestergade. Med 
udgangspunkt i denne forretning gives her en miljøskildring a f manufakturhande
len i Thisted fra midten a f trediverne til midten a f fyrrerne.

Efter byens størrelse var der forholdsvis 
mange manufakturhandlere i disse år, men 
på grund af det store opland med de mange 
landboere var der, tillagt det voksende 
antal byboere, en stabil kundekreds, som 
gav et solidt økonomisk grundlag at bygge 
på, og alle klarede sig ganske godt. Det 
skal bemærkes, at denne artikel omfatter 
forretninger i kategorien »blandet manu
faktur«, idet de markedsførte alle daglig- 
og luksusvarer lige fra knappenåle, meter
varer, lingeri, kjoler og frakker til gardiner,

sengetøj og gulvtæpper. Herreekviperings- 
og trikotageforretninger omtales ikke her.

Hvis man ved beskrivelsen af manufak
turforretningerne holder sig til kalejdosko
piske glimt, kan man præsentere deres 
image på samme måde, som de selv præs
enterede sig for den bestående og potenti
elle kundekreds, ved at lade deres ofte fan
tasifulde reklameslogans i dagbladene teg
ne deres egne portrætter.

Her er nogle eksempler fra annoncer i 
aviserne i 1935/36:

Udover disse forretninger var der: Aage Ditzel, Vestergade »Den lille butik med det store udvalg« samt Jagd, 
Lilletorv »Forretningen med de gode kvaliteter og de rimelige priser«.
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Vestergade 19 omkring 1910. Da Peter Jensen overtog huset i 1930, var det blevet bygget højere.

I årenes løb var der mange variationer i 
teksterne, som var tilrettelagt efter sæso
nerne og ved specielle lejligheder, hvor 
forretningerne ønskede at friste kunderne 
med gode tilbud.

Efter denne korte præsentation vil jeg 
gå nok så grundigt til værks, idet jeg er ret 
godt orienteret om, hvad der gemte sig bag 
navnet på et af de gamle handelshuse. Jeg 
vil forsøge at samle glimtene og i det føl
gende kaste et klarere skær over dette fir
mas ydre og indre:

Forretningen havde lokaler i et af byens 
højeste huse, Vestergade 19, som var byg
get omkring århundredskiftet, og navnet 
var Th. Nielsens Eftf. Peter Jensen -  sene
re forkortet til Peter Jensen.

Da Peter Jensen købte forretningen i 
1930, så facaden omtrent ud, som det ses 
på billedet, hvorimod huset var blevet 
to etager og en loftsetage højere. Udstil
lingsvinduernes glasareal var forholdsvist 
lille, idet bygningens bærende piller var 
meget bastante og udformet i henholdsvis 
romanske og kurvehanksbuer, som var 
karakteristiske for større huse på den tid. 
Store markiser med stribede duge var dog 
nødvendige for at undgå, at varerne i vin
duerne falmede. Lærlingene rullede mar
kiserne ned og op morgen og aften -  hver
dage og helligdage, hvis solen ellers skin
nede.

Stilarten gik igen indendøre, hvor de 
høje, hvidlakerede varereoler var stabilise
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rede og dekoreret med pilastre (halvpiller), 
hvis skafter var med kannelurer og ud
styret med kapitæler og baser. Diskene 
havde hvidlakerede forsider med samme 
udsmykning som reolerne, men kunne 
også være pyntet med billedskærerarbejder 
i form af rosetter og fabeldyr. Der var såle
des ingen mangel på »løvefødder og 
gesvejsninger«, men bagsiderne, der vend
te ind mod ekspeditricerne og ekspedien
terne, var grå eller brune og i øvrigt forsy
net med skuffer.

Montrer eller glasdiske med forskellige, 
sartere varer og borde med stofrester og 
småting var anbragt i lokalerne og funge
rede som lette specialafdelinger i de nok så 
tunge metervaregrupperinger. For enden af 
én af de lange diske var der afsat plads til 
kassen, som egentlig kun var en bordplade 
og en underliggende skuffe med små og 
store rum. En kasse cigarer til kunderne 
stod altid fremme der.

Der var et mindre lokale i forretningens 
østlige del, hvorfra der også solgtes for
skellige varer. I dette rum hang firmaets 
eneste telefon. 1 samme del af butikken lå 
chefens kontor, som også fungerede som 
bogholderi.

I konfektionsafdelingen opbevaredes i 
store skabe med glasdøre finere selskabs
kjoler, og i åbne reoler hang frakker, kjoler 
og bluser. Store spejle med hvide, brede 
rammer, der var dekoreret med forgyldte 
ornamenter og med blomstermotiver, stod 
til kundernes rådighed, ligesom stole var et 
nødvendigt tilbehør i en manufakturforret
ning. I forbindelse med denne afdeling var 
der to prøveværelser, hvor kunderne kunne 
prøve kjoler og frakker, før de besluttede 
sig til at købe.

De høje lofter var belagt med mælke
hvide, kvadratiske glasplader, holdt på 
plads af forgyldte lister med rosetter i sam

lingerne, og belysningen kom fra store, 
klokkeformede glaskupler. Glaspladerne 
har muligvis dækket stukkatørens kunstne
riske arbejder. Gulvbelægningen bestod af 
storternet linoleum i lyse farver, og kunder 
med hunde var også velkomne!

På første sal lå systuen, hvor kjoler og 
frakker blev rettet til, så de passede kun
derne, men der blev også syet nye kjoler af 
stoffer fra forretningen og i faconer, som 
kunderne havde udvalgt sig efter først at 
have studeret modejournalerne og efter 
samråd med direktricen.

I baggården var der et loftslokale, hvor 
der blev stoppet fyld i dyner, underdyner 
og hovedpuder. Fyldet blev valgt af kun
den og kunne bestå af rene gåse- eller 
andedun, halvdun eller grovere fjersam
mensætninger, alt efter køberens behov og 
økonomiske formåen. Kælderen under for
retningslokalerne var indrettet med hylder 
og stativer til færdigt sengetøj, uld- og flo
nelstæpper og plaider m.m. Madrasser, spi
ralsenge, barnesenge, symaskiner samt 
tæpper og tæppestof blev ligeledes ekspe
deret fra denne afdeling.

Dengang var der også et isoleret rum, 
hvori der stod et stort fyr, som i kraftige 
rør sendte varm luft op i butikken gennem 
riste i gulvene. Fyret skulle jævnligt påfyl
des koks eller cinders. I de føromtalte 
prøveværelser var der kakkelovne, som 
budet eller en lærling måtte tænde op i 
hver morgen og se til i løbet af dagen.

Dette er i store træk, hvad der er at for
tælle om denne specielle manufakturforret
ning vedrørende eks- og interiøret i midten 
af trediverne. Men i de følgende år blev 
der foretaget flere ombygninger af lokaler
ne og udstillingsvinduerne. Lofterne blev 
sænket, og inventaret udskiftet, gulvbelæg
ning og belysning blev fornyet, og facaden 
moderniseredes, så vinduerne fremstod

109



mere tidssvarende. Første sal indrettedes 
til kjole- og konfektionsafdeling, og plad
sen, som dette dametøj tidligere optog i 
stueetagen, blev inddraget til udstillings
vinduer og et kontor til chef og bogholderi. 
Efterhånden var der således salgslokaler i 
tre etager.

Kunderne
Hvis man kigger nærmere på annoncerne i 
dagbladene fra 1935-36 og fæstner sig ved 
de sort/hvide billeder af de forskellige til
bud inden for de konfektionerede og mere 
modeprægede varer, er man ikke i tvivl 
om, at forretningerne har holdt sig à jour 
med de sidste moder -  dog med en vis ske
len til kundernes smagsretning og til vejrli
gets specielle karakter på disse kanter. 
Tøjet skulle jo ikke være så sofistikeret, at 
det kun kunne anvendes til at promenere i 
på Strøget i København.

Men det var svært at disponere således, 
at de indkøbte modevarer svarede til det 
aktuelle behov, og derfor havde udsalgs
perioderne deres berettigelse. Disse rydde
de ud i varelagrene og gav plads til nye 
indkøb, og kunderne fik lejlighed til at 
erhverve sig, omend ikke nye, så dog 
fornuftige varer til rimelige priser. I 
januar/februar og i juli/august afholdtes 
udsalgene sædvanligvis og var attraktive 
for mange by- og landboere og resulte
rede i pæne omsætninger i de ellers ret 
stille perioder. Det bør tilføjes, at der kun
ne gives tilladelse til endvidere at af
holde udsalg ved forretningsophør og 
forretningsovertagelse, ved ombygninger, 
brand- og vandskader o.lign.

I det daglige var tilstrømningen af kun
der jævn, men på skiftedage, som var 1. 
maj og 1. november, hvor unge kvindelige

og mandlige tjenestefolk fratrådte deres 
gamle stillinger og tiltrådte nye, kulmine
rede antallet af kunder og besøgende i 
byen. Landkunderne kom agende, altså 
kørende, med hestevogne eller i egne biler, 
med rutebiler eller tog eller på cykel. Hes
teforspandene stod opstaldet forskellige 
steder i byen, som f.eks. på Hotel Jylland i 
Vestergade, Landmandshotellet i Vesterga
de, ved Brugsforeningen Nordthy i Aaga- 
de, i Hotel Royals og Cafe Nytorvs stalde 
m.fl. Hestevognene stod i de respektive 
gårde. Cyklerne blev henstillet i cykelstal
de de nævnte steder -  for betaling naturlig
vis, og bilerne var parkeret på torvene 
rundt omkring i byen.

Hvis man gik om på jernbanestationen, 
fremgik det med al ønskelig tydelighed, at 
det var skiftedag, idet der på DSBs og Thi- 
sted-Fjerritslev Jernbanes perroner var en 
veritabel ophobning af karlekammerskabe 
og kommoder, og det var ikke et sjældent 
syn i Vestergade at se en lille forknyt bon
depige, der sad i en hestevogn støttende 
sin kommode, mens vognen rumlede hen 
over de ujævne brosten til hendes nye 
plads. 1 forbindelse med skiftedagene hav
de forretningerne tilladelse til at holde 
åbent første søndag i maj og første søndag 
i november.

En anden af de store tilstrømningsdage 
var »Store Onsdag«, som den benævnedes. 
Det var den anden onsdag i oktober, og 
derefter fulgte de såkaldte »Bette Onsda
ge«. Disse dage var alle markedsdage, men 
særlig Store Onsdag gjorde sig stærkt gæl
dende som en dag, der kunne mærkes på 
firmaernes omsætning. Blandt de besøgen
de landboere var der nok en del, der ikke 
var taget til byen for at handle, men for at 
færdes i den specielle Store Onsdagsatmo
sfære -  hilse på venner og bekendte og 
holde en tradition i hævd.
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Inden skiftedage, Store Onsdage og 
øvrige markedsdage havde forretningerne 
naturligvis rørt reklametrommerne for 
gennem store annoncer i aviserne og aktu
elle, prisbillige tilbud i vinduerne at friste 
publikum til at købe ind, og kunderne søg
te fortrinsvis til de butikker, der skiltede 
med de mest fordelagtige priser for de til
nærmelsesvis samme varer. Dog var der 
altid en del kunder, som foretrak en 
bestemt forretning, fordi de måske havde 
handlet der i mange år og af veneration 
for firmaet ikke kunne forestille sig at gå 
andre steder hen.

De førnævnte merkantile initiativer blev 
også taget før de store højtider, jul, påske 
og pinse. I det hele taget blev der kontinu
erligt tilrettelagt reklamekampagner for at 
»holde skuderne oven vande«. Reklame
fremstødene inden Store Onsdag var sær
deles massive, for alle forretninger annon
cerede kraftigt -  også hoteller, restauratio
ner, cafeer og biografer -  selv Thykiers 
Zoologiske Have med vilde dyr inviterede 
publikum til at aflægge haven et besøg. 
Billetpris for en voksen: 50 øre. Byen var 
simpelthen fyldt med mennesker, der for 
størstedelens vedkommende var landboere, 
og hestekøretøjer og biler måtte snegle sig 
afsted i hovedgaden.

Og hvad var det så, de købelystne gik 
efter i 1936:

•  Aage Ditzel i Vestergade averterede 
feks. med frottéhåndklæder til pr. stk. 39 
øre, lagentwistlærred til pr. mtr. 82 øre, 
karklude 13 øre pr. stk. og coulørte dyne
betræk til kr. 2,85 pr. stk.

•  Peter Jensen tilbød bomuldstøj til 48 
øre pr. mtr., kjole tøj til 78 øre pr. mtr., 
vattæpper til kr. 8,85 og ungpigekjoler til 
kr. 3,85 og kr. 7,85.

•  Chr. Søndergaard, Vestergade 6, averte
rede med nederdele til kr. 3,85, men 
erkender også i samme annonce: »Hvor 
der handles, der spildes«.

•  Langgaard, Store Torv, og Jagd, Lille 
Torv, havde også favorable tilbud, og 
Valdemar Smith, Storegade 7, bør cite
res for følgende overskrift: »Og ræven 
lå under birkerod -  nu ligger den i et 
a f vore vinduer -  Køb pelsvarer nu«. I 
øvrigt anbefaledes frakker og kostumer 
fra kr. 9,85.

Nogle af de største forretninger havde ind
købt en speciel god kvalitet i bomuldstøj i 
forskellige farver og mønstre. Det var far
veægte stoffer uden appretur og i 70 cm's 
bredde. Forretningsindehaverne blev enige 
om at sælge varen for pr. mtr. 68 øre, selv 
om det af den hemmelige talkode på det 
vedhængte prismærke fremgik, at indkøbs
prisen faktisk var 73 øre pr. mtr. Man 
prøvede af og til at fortælle kunderne, at 
det ikke var alle varer, firmaerne tjente på, 
især hvis kunden havde lidt svært ved at 
bestemme sig. Men den gik bare ikke. 
Ingen troede på forklaringen!

Til belysning af forholdet mellem udbud 
og købeevne skal anføres, at en arbejds
mand på landet i midten af trediverne tjente 
50 øre i timen. For et svin på 65-72 kg fik 
landmanden 37 kr. Min gage som manufak
turelev var i det første år 35 kr. pr. måned.

Når forretningen selv købte varer, fore
gik det hovedsagelig gennem de mange 
forskellige engrosfirmaers repræsentanter. 
Pæne, velklædte og dannede herrer kom 
og afgav deres tilbud ved hjælp af vare
prøver. som vistes frem på diskene eller på 
stativer med kjoler, frakker og andre »bøj
levarer«. Det hørte til sjældenhederne, at 
damer varetog dette hverv.
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Valdemar Smiths kontante manufakturhandel.

De købte varer blev sendt pr. bane, hvis 
de var tunge eller omfangsrige, eller begge 
dele. Fra banen blev de bragt lige til døren 
af jernbanevognmanden. Han transportere
de varerne på en flad vogn forspændt to 
store heste. Mens vognen blev aflæsset, 
stod hestene fuldstændigt stille, upåvirke
de af anden trafik. Drejede det sig om min
dre forsendelser, blev de bragt ud med 
postvæsenets store, gule bil.

Udbringningen af de varer, som forret
ningens kunder ønskede bragt, sørgede et 
cykelbud for. Han havde også en trækvogn 
til rådighed. De landmænd, der var bilen
de, anmodede ofte om at få de købte ting 
lagt ind i deres biler. Bilernes numre blev 
opgivet til budet, som lukkede de ulåste 
bildøre op og lagde pakkerne ind på 
sæderne og lukkede dørene -  ulåste! Der 
forsvandt aldrig noget fra disse biler.

Personalets
arbejdsopgaver
Personalets opgaver var først og fremmest 
at betjene kunderne, da begrebet »selvbe
tjening« ikke eksisterede. Kunderne blev 
oftest modtaget ved indgangsdøren og der
efter henvist til de afdelinger, hvor de 
varer, kunderne havde udtrykt interesse for 
at købe, blev præsenteret.

Forretningsmoralen var høj. Det var 
chefens ønske, at alle ansatte i huset skul
le yde alle kunder -  uanset rang eller 
stand -  en høflig, reel og fagmæssig fyl
destgørende betjening og derved opbygge 
og forstærke det tillidsforhold mellem 
kunder og forretning, der ville resultere i, 
at kunderne kom igen og igen. Dette 
ønske søgte personalet at opfylde til punkt 
og prikke. Det var en selvfølge, at kunder-

112



ne blev fulgt til døren, og at der blev sagt 
farvel og tak.

Når medarbejderne ikke ekspederede, 
tog de sig af mange forskellige opgaver, 
såsom oprydning, varekalkulationer, pris
mærkning, gardinophængning i private 
hjem, vinduesdekoration og meget andet. 
Disponenten købte varer, udarbejdede 
annoncer og tilrettelagde udsalg m.m. 
Enhver havde sit specielle gøremål, og 
huset summede af liv og travlhed.

Uddannelsen i manufakturfaget strakte 
sig over fire år, og obligatorisk var de tre 
vintersemestre i handelsskolen. Obligato
risk var også en nobel påklædning af såvel 
kvindelige som mandlige medarbejdere. 
Ofte ens kjoler for ekspeditricernes ved
kommende, men dog forskellige habitter 
med ensfarvede skjorter og diskrete slips 
for ekspedienternes vedkommende. Den
gang herskede i forretningen den gode ånd 
og den behagelige atmosfære, som i dag 
sammenfattes i begrebet: Miljø.

Erindringsglimt fra  
elevtiden
Hvis der en vinterdag ikke var så meget at 
bestille, og vore respektive pligter var 
udført, og vejret og føret ellers indbød til 
det, sendte vores chef os om i skoven, hvor 
vi måtte kælke en time eller to. Der var en 
lang, stejl sti eller vej, som blev kaldt 
Skovbakken, som var velegnet til formålet. 
Det var de yngste blandt personalet, som 
fik tilbudet, og vi var meget glade for den 
uventede frihed.

Hvert år ved regnskabsafslutningen til
deltes personalet et pænt beløb af forret
ningens overskud, udregnet efter hver 
ansats anciennitet. Det vakte naturligvis 
stor glæde, og for mit eget vedkommende

-  som lærling -  faldt pengene altid »på et 
tørt sted«.

Hver sommer blev der arrangeret en 
udflugt for personalet samt ægtefæller og 
kærester. Kærester dog kun, hvis parret var 
ringforlovet! (Det skulle være et fast for
hold). Turen i bus gik altid til et naturskønt 
område ved fjorden eller havet, og efter 
badet i de friske bølger spiste vi vort med
bragte smørrebrød ved strand, klit eller 
skov. Om aftenen spiste vi middag på 
hotellet på stedet -  altsammen på firmaets 
regning. Disse ture var en succes hver ene
ste gang.

Vi titulerede altid vores chef med De og 
Herr, men nogle år før jeg kom i lære i fir
maet -  i Th. Nielsens tid (Peter Jensens 
forgænger) -  var der en nyansat ung mand, 
som ikke rigtigt havde begrebet, hvordan 
man burde opføre sig, hvilket afstedkom 
følgende tildragelse:

Lærlingen skulle klippe et stykke stof 
over, men havde ingen saks, hvorfor han 
bad Th. Nielsen, som var lige i nærheden, 
om at måtte låne en saks med ordene: »Må 
jæ' lån' di saks?«. Th. Nielsen svarede: 
»Jamen, unge mand, du skal da sige De til 
mig.« Hvorpå lærlingen replicerede: »Det 
sagde jæ' osse, jæ' sagde må jæ' lån' di 
saks!« Ak ja, han fik det jo nok lært hen ad 
vejen.

Fra afdelingen med blandet manufaktur 
mod Vestergade var der et trappetrin op til 
konfektionsafdelingen mod Frederiksgade, 
hvilket en dame havde overset. Hun snuble
de over trinet og stødte hovedet ind i maven 
på en af ekspedienterne, som var på modsat 
kurs. Damen bar en stor hat, der var dekore
ret med farverige bær og blomster. Ved 
sammenstødet blev hatten presset ned over 
hendes ører og øjne! Det siger sig selv, at 
det vakte stor moro at få den fortumlede 
dame befriet og hjulpet frem i lyset igen.
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Åbnings- og lukketider
I henhold til lukkeloven af 1933 måtte der 
på ugens første fire dage handles fra kl. 
8.00 til kl. 18.00, men fredag vardet tilladt 
at holde åbent til kl. 20.00. Lørdag kun til 
kl. 14.00. Dertil kom forlængede åbnings
tider i forbindelse med skiftedagene og 
Store Onsdagene samt i ugen før jul og de 
øvrige højtider og mærkedage.

Efter lukketid ventede der et større 
oprydningsarbejde for personalet. Alle stof
hylder blev sirligt rettet af, og varer af for
skellig art lagt på plads i skuffer og skabe. 
Udstillingsvinduerne fyldtes op, og gulve 
og trapper i forretningen blev rengjorte. Det 
blev ofte sent, før huset kunne forlades, 
men det var en tilfredsstillelse at kunne 
møde i en velordnet butik næste morgen.

Dette var et lille kig bag facaden på én 
af Thisteds forretninger. Men den og de 
andre handelshuse er i tidens løb undergået 
store forandringer. Udviklingen stillede 
krav om andre stilarter -  renere og klarere 
linjer, og butikkernes indre fulgte med og 
nåede den funktionelle standard og det 
moderniserede, kundevenlige miljø, som 
kendetegner forretningerne i dag.

Krigstiden 1940-1945
Kort tid efter invasionen af de tyske trop
per den 9. april 1940 dukkede soldaterne 
op i byens forretninger. De købte varer til 
deres egne og deres familiers fornøden
heder fra butikkernes righoldige lagre. På 
dette tidspunkt anede naturligvis ingen 
noget om krigens varighed og omfang, 
men ingen havde vel forestillet sig, at den 
først sluttede i 1945. Derfor solgtes del
en del til tyskerne. Blandt de foretrukne 
varer kan eksemplelvis nævnes: kjolestof,

undertøj, strømper, handsker og tvistlærred 
samt forskellige andre artikler, som hørte 
til i en velassorteret manufakturbutik. 
Nogle officerer købte selskabskjoler.

Som tiden gik, tyndede det ud i vare
sortimentet, og de fremmedes anmodnin
ger om køb af forskellige ting blev mødt 
med beklagelser fra ekspedienten og med 
henvisninger til de gabende huller i hylder
ne. For dog at illudere som en forretning 
med udvalg og bevare husets image blev 
hylderne fyldt op med attrapper, hvorom 
der var viklet et lille stykke stof, så det så 
ud, som om der var mange meter at sælge 
af i hver eneste stofrulle.

Andre hylder blev udnyttet til udstilling 
af syskrin af træ, cremer, sæbe, parfumer 
og andre kosmetiske artikler samt »stop
petønder« -  en tapetseret papcylinder ca. 
40 cm høj og med en diameter på ca. 25 
cm. 1 den øverste del af cylinderen fandtes 
en indsats med små rum beregnet til sy- 
og stoppenåle og andre reparationsredska
ber, og under indsatsen var der plads til de 
emner, der skulle bearbejdes. Der var han
ke på stoppetønderne, som i øvrigt var ret 
pæne. Men tønderne og attrapperne var 
alligevel et sørgeligt syn i en manufaktur
butik!

Firmaets gamle og trofaste kundekreds 
forsynedes i videst muligt omfang med de 
nødvendige beklædningsgenstande og 
metervarer til samme til opretholdelse af 
kundernes krav om velklædthed for såvel 
voksne som børn til trods for tidernes 
ugunst. De sparsomme tildelinger af for
skellige varer, som forretningen modtog 
fra grossisterne, søgtes således fordelt på 
bedste måde; men en gang så jeg dog en 
ung mor stå og græde foran disken, fordi 
hun manglede stof til syning af kjoler til 
sine to små piger. Ekspedienten turde ikke 
udlevere stof til to kjoler, kun til én. Dis
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ponenten blev tilkaldt og sørgede for, at 
moderen fik, hvad hun skulle bruge.

Efterhånden blev varernes kvalitet rin
gere. Uld og bomuld blev iblandet »cel
luld« -  et kunstprodukt, men kunderne 
vænnede sig hurtigt til at sy kjoler og 
skjorter af disse stoffer. 1 fyrrerne blev der 
gennemført en genbrugskampagne, hvis 
sigte var at indsamle gamle eller brugte 
klude, der kunne »kradses op« og forar
bejdes til »nye« stoffer på spinderierne. 
Kampagnens devise lød: »Sæt alle klude 
til -  for at skaffe tøj«, og et fantasifuldt 
reklamemateriale og en ligeså fantasifuld 
indsats fra forretningernes dekoratører 
gjorde kampagnen til en succes over hele 
landet, og resultaterne manifesterede sig i 
stoffer, der var egnede til konfektionerede 
dame- og herreklæder. Jeg anskaffede selv 
en habit af dette stof, som benævnedes 
»maksimalstof«. Den var nu ikke særlig 
pæn!

Manglen på råstoffer var årsag til en 
knap så heldig løsning, idet man blandede 
fæhår i vævningen af garnerne for at 
strække på de svindende lagre. Fæhår 
kom, som navnet fortæller, fra dyr. At det 
ikke var en heldig blanding, vidner følgen
de lille episode om:

En dag var jeg ude at gå med regninger 
for firmaet og var iført et par lyse benklæ
der samt en brun jakke med indvævede 
fæhår. Jeg har altid haft et godt forhold til 
dyr -  herunder hunde. Det havde jeg ikke 
denne dag ...Da jeg gik i Vestergade ikke 
langt fra forretningen, blev jeg overfaldet 
-  forfulgt og overfaldet gang på gang af et 
bæst af en hund. Dengang måtte hunde 
færdes uden snor, og jeg var prisgivet dens 
hurtige angreb på mit tøj. Det lykkedes 
mig at komme i sikkerhed i butikken, og 
kun jakken -  ifølge sagens natur -  havde 
fået nogle rifter, men jeg viste mig aldrig

siden udendørs i dette tøj. Det skal 
nævnes, at disse fæhårsblandinger påførte 
nogle mennesker hudsygdomme, der var 
svære at slippe af med.

Tæppefabrikanterne havde ligeledes be
svær med råvaretilførsel og vævede derfor 
små og store tæpper af papirgamer. Disse 
tæpper var faktisk meget slidstærke, og man 
blev i hvert fald ikke syg af at gå på dem!

Knapheden på varer, som der tidligere 
havde været en sand overflod af, blev 
større og større, og af og til måtte kunder
ne gå forgæves, når de søgte en bestemt 
vare, der viste sig at være udsolgt, og 
hvoraf der endnu ikke var udviklet et 
anvendeligt surrogat. Produktionshjulene 
knirkede faktisk fælt, og der krævedes stor 
tålmodighed på begge sider af disken i 
lang, lang tid.

Mørklægning og luftalarm
Mørklægningen, der iværksattes umiddel
bart efter besættelsestroppernes ankomst, 
var til besvær for alle. Ikke mindst i den 
mørke tid. Alle vinduer var forsynet med 
sorte rullegardiner, så intet lys kunne træn
ge ud. Hvis gardinerne ikke sluttede tæt til 
vinduesrammerne, kunne man risikere at 
få en bøde. Der var aldrig lys i de store 
udstillingsvinduer, og der var anbragt en 
indgangssluse ved forretningens dør, såle
des at døren kunne åbnes uden lysudslip.

I begyndelsen af mørklægningsperioden 
var det også besværligt at færdes på veje 
og gader. Mange mennesker bar derfor 
hvide armbind eller selvlysende figurer, 
der kunne hæftes på hat eller frakke. Jeg 
husker ikke, om vi solgte nogle af disse 
hjælpemidler i butikken.

Jeg har ikke noget tal på, hvor mange 
gange der var luftalarm i disse krigsår. De
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fleste kom ved nattetide, og uhyggeligt 
var det hver gang. Jeg erindrer ikke, at vi 
nogensinde var i beskyttelsesrum i arbejds
tiden. Jeg må altså have glemt det! Men 
gode minder fra mine mange år i dette fir
ma glemmer jeg aldrig. Jeg tager dem frem

ved forskellige lejligheder. Denne her er 
én af dem!!

Forretningen Peter Jensen overlevede 
alle besværligheder under krigen og eksi
sterede til 1959, da Mogens Lorentzen 
overtog firmaet efter Peter Jensens død.

Peter Jensen, ca. 1950.
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KÅRE RØNHEDE

Henrys kamp

Artiklen handler om de dramatiske begivenheder, Henry Christensen, Hassing- 
Stagstrup, blev involveret i som aktiv i modstandsbevægelsen. Gennem artiklen 
tegnes et portræt a f en a f de stoute »bondepartisaner«, der var et særkende for  
modstandsbevægelsen i Thy.

»Pludselig kom flyvemaskinen ind over os. 
Jeg glemmer aldrig det syn. Se de tolv 
faldskærme folde sig ud, og langsom dale 
ned til os. Det var ligesom en hilsen og en 
håndsrækning, og vi følte, at vi ikke stod 
alene«.

Denne beretning, om en våbennedkast
ning, er en af de mange oplevelser, som 
Henry Christensen kan fortælle om, som 
aktivt medlem af modstandsbevægelsen i 
Harring/Stagstup under den anden ver
denskrig. Artiklen er en skildring af en 
person, der gjorde en indsats, samtidig 
med at det ikke berørte hans normale liv 
radikalt. Henry Christensen blev født den 
2/5-1918 på en gård i Harring. Han gik i 
skole i 7 år, hvad der var normalt den 
gang. Derefter kom han ud og arbejde på 
andre gårde og kom på landbrugskole i 
Høng. Samtidig havde han plads på en 
gård i Havrebjerg på Sjælland. Under kri
gen købte han en landbrugsejendom ved 
Øland; men senere efter krigen overtog 
han slægtsgården i Harring, Harringgaard.

Et ophold på Salling Ungdomsskole var 
startskuddet til at deltage i modstandskam
pen, ifølge H. Christensen. Dér blev han 
undervist i et emne, som en lærer kaldte 
»introduktion til vores tidsalder«. Læreren 
fortalte om de forskellige -ismer, der var i 
1930’erne. Henry fik øjnene op for, at 
fascisme og nazisme var en trussel for

vore demokratier, og at det var vigtigt at 
bekæmpe alle strømminger, der var ek
stremt højerorienterede.

Den 9. april 1940, da landet blev besat, 
arbejdede H. Christensen hjemme hos sin 
far som landbrugsmedhjælper.

»Det var en uhyggelig dag. Jeg stod 
ude ved laden om morgenen og var ved at 
tage en kartoffel kule ind, da jeg så de 
tyske bombemaskiner komme flyvende i lav 
højde lige over hovederne på os«.

Reaktionen var i den første tid en sik
kerhed om, at nazismen nok skulle blive 
knust. Man troede simpelthen ikke på, at 
»Det tredje Rige« kunne sejre i krigen. 
Men da tyskerne overfaldt Frankrig og på 
kun 6 uger fik landet til at kapitulere, var 
det svært at tro på de allieredes sejr. Da 
USA kom med i krigen faldt alt tvivl væk 
for H. Christensens vedkommende. De 
færreste troede på, at Tyskland kunne 
besejre hele verden.

Omdeling a f illegale blade
Henry første modstandsaktivitet var omde
ling af illegale blade. Han fik tilsendt en 
del blade med besked om at bringe dem 
videre. Et af bladene var »5 min. i 12«, der 
blev udgivet at Arne Aabenhus, lærer i 
Skjoldborg og lærer Gunnar Peters-Lehm.
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Medlemskort i Nordthy Hjemmevtvnisforenbifi.

Begge to ophørte hurtigt med deres illega
le arbejde, for Arne Aabenhus blev arre
steret af Gestapo. Han blev senere løsladt 
og gik under jorden. Peters-Lehm blev 
bange og flygtede til Sverige; men kom 
hjem som soldat i den danske brigade.

Da Peters-Lehm flygtede, blev Henry 
inddraget i ledelsen med det samme. Han 
kontaktede nogle folk, der kunne skrive i 
bladet, bl.a. redaktør Clemmen Brunsgaard 
og lærer Skov i Thisted. De skulle sende 
deres materiale til Henry, der foldede papi
rerne til aviser. De pakker, han modtog 
hver uge, var af betydelig størrelse, og han 
fandt hurtigt ud af, at han ikke kunne klare 
at folde alle de aviser alene, så forældrene 
blev også inddraget i arbejdet en aften en 
gang i ugen. Om morgenen gik han et

stykke hen ad vejen, der førte forbi hans 
forældres gård. for at vente på statsbane
manden, der så kunne tage posten med. 
Denne forstod hurtigt, hvad han havde 
med at gøre, og sørgede for, at det blev 
videresendt gnidningsfrit. Dette arbejde 
stod på en måned, og af sikkerhedsmæssi- 
gede grunde blev det videregivet til en 
anden person.

Våbennedtagning
To af Henrys kammerater var også indstil
let på at udføre sabotage, der kunne hæm
me tyskernes krigsførelse. Men de kom 
aldrig i gang, fordi de manglede våben, 
ammunition og sprængstoffer.

I efteråret 1944 kom Steen Fibiger fra 
gården Øland og spurgte Henry, om han 
havde lyst til at indtræde i de såkaldte 
»ventegrupper«. Disse grupper skulle bru
ges til at hjælpe de allierede tropper i 
tilfælde af, at det kom til kamp i Danmark. 
H. Christensen sagde ja med det samme til 
at indtræde i sådan en gruppe. Men han 
havde lyst til at yde en større indsats. Sam
men med Chr. Hammer fra Stagstrup kom 
han i kontakt med Knud Korsgaard, som 
var forvalter på gården Tøttrupgård. K. 
Korsgaard var næstkommanderende i Syd
thy landeværn. Thy Landeværn var under
opdelt i Sydthy- og Nordthy Landevæm. 
Det var ganske normalt, at modstandsfolk 
optrådte i flere forskellige sabotagegrup
per. Således var H. Christensen med i Har- 
ring/Stagstrup modstandsgruppe; men han 
deltog også i nogle aktioner, som ellers 
blev udført af Knud Korsgaards gruppe.

Som medlemmer af Knud Korsgaards 
gruppe var Christensen og Hammer med 
til en våbennedkastning ved gården Irup i 
februar 1945. Igennem den engelske radio
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BBC fik de forskellige modstandsgrupper i 
kodemeddelse besked på, om de skulle i 
aktion. Knud Korsgaards gruppe havde 
»Nataniel« som kodeord. En Søndag aften, 
da Henry Christensen sad hjemme hos sine 
forældre og spiste aftenmad, var der plud
selig en »hilsen til Nataniel«. Derefter vid
ste gruppemedlemmerne, at de skulle 
møde kl. 23.00 hos Knud Korsgaard i hans 
hus i Koldby. Efter aftensmaden tog H. 
Christensen hen og besøgte sin pige til kl. 
22.30, hvorefter han tog hjem og skiftede 
tøj. Hos K. Korsgaard var alle samlet. De 
kørte ud på en mark øst for Irup. Henry 
Christensen fik besked om at holde vagt 
ved en vej, der førte igennen gården. 
Engang efter kl. 24.00 skulle flyveren 
komme ind. Henry Christensen fortæller: 
»Det var en søndag aften, så der var en 
del trafik. Jeg stod gemt bag et dige. Kl. 
24.00 skulle al trafik ophøre. Hvis der kom 
nogle personer efter dette klokkeslæt, skul
le de holdes tilbage til aktionen var over
stået. Derefter skulle de sendes bort med 
besked om, at det de havde set var livsfar
ligt at snakke om. Den livlige trafik ophør
te lige omkring kl. 24.00. Det var jeg glad 
for«. En gang var det nødvendigt at stoppe 
en forbipasserende person: men da Henry 
råbte »Holdt!«, svarede personen »Natani
el«.

De sad og ventede i lang tid, følte han. 
»Pludselig kom flyvemaskinen ind over os. 
Jeg glemmer aldrig det syn. Se de tolv 
faldskærme folde sig ud, og dale ned til os. 
Det var ligesom en hilsen og en hånds
rækning. Vi følte, at vi ikke stod alene«, 
beretter Henry Christensen.

Det var meningen, at vognmand Johan
nes Krog fra Hørdum skulle køre de ned
kastede contianere med våben, ammuniti
on og sprængstoffer til Uhrhøj, hvor grup
pen havde sine våben gemt. Gasgenerato

ren på Johannes Krogs lastbil kunne ikke 
starte, så han blev nødt til at køre ud til 
nedkastningspladsen på en hestevogn. 
Men vognen var des være for lille, så vogn
manden blev nødt til at køre to gange. Alle 
containerne var først i sikkerhed ud på 
morgenen.

Efter aktionen har H. Christensen ofte 
tænkt på, at det ikke var nok med en mand 
til at holde vagt. Hvis der nu var kommet 
en tysk patrulje, havde det været hans 
opgave alene at stoppe tyskerne, og det 
havde ikke været muligt for en enkelt 
mand. Men Henry Christensen ville havde 
solgt sig selv så dyrt som muligt for at red
de sine kammerater. For, som han selv 
siger: »I tilfælde af, at sådan en situation 
var opstået, ville jeg ikke have kunnet se 
mig selv i spejlet, hvis jeg bare var stukket 
af«.

Henry fortæller, at han under hele aktio
nen var bange; men han var aldrig i tvivl 
om, at det han deltog i, var det rigtige at 
gøre.

Hjælp til engelske flyvere
Henry Christensen har også været med til 
at skjule engelske flyvere og hjælpe dem 
med til at komme til Sverige. Det var den 
5. april 1945, og han stod på Øland mark. 
Der så han en del engelske Mosquito-jage- 
re flyve lavt hen over landet på vej øst på. 
Om aftenen kom Steen Fibiger på besøg 
hos H. Christensen og fortalte, at Richard 
Dam Jensen, der var vikar på Bedsted sko
le, havde ringet til ham og sagt, at to 
engelske flyvere var styrtet ned på en mark 
i nærheden af proprietærgården Tandrup 
ved Bedsted. Steen Fibiger spurgte Henry, 
om han ville cykle til Bedsted og derefter 
bringe dem i sikkerhed. Det ville han ger-
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ne; men da han ikke var lokalkendt, og da 
det var mørkt, ville chancen for at han 
fandt dem, være meget lille. I stedet fore
slog Henry, at han selv ringede til Richard 
Dam Jensen, når Jensen mødte på Bedsted 
skole kl. 08.00 den næste morgen. Lige 
inden kl. otte næste morgen ringede Henry 
så til Bedsted skole, og Jensen kom til 
telefonen. Der kunne være en chance for at 
tyskerne aflyttede telefonen, så derfor ud
sprang der sig følgende dialog: »De før  
omtalte hiuidevalpe har jeg fundet en 
køber til«. »Hiuidevalpe«, sagde lærer 
Jensen. »Ja, du ved godt de to engelske 
Scethere«, replicerede Henry. »Ja, dem har 
jeg endnu«. »Dem kan jeg godt tage mig 
af«, sagde Henry.

De engelske mosquito-jagerbombere 
havde fået den opgave at bombe en tysk 
skibskonvoj i Kattegat. Da de fløj tilbage 
efter endt mission mod deres base i Skot
land, blev de beskudt af antiluftskyts i 
Nykøbing M. Det fly, der fløj foran, for
søgte at undgå at blive ramt ved at lave en 
undvigemanøvre. Denne undvigemanøvre 
forårsagede, at de to engelske piloter 
mistede kontrollen med flyet, så de strejfe
de jorden. Mosquitoen blev beskadiget, og 
derfor blev de nødt til at nødlande ved 
Tandrup. Da de nødlandede, var der nogle 
få landarbejdere tilstede. De kunne ikke 
hjælpe; men de var meget interesserede i 
at få faldskærmene. Det fik de nu ikke, for 
de engelske flyvere skulle bruge dem som 
middel til at brænde Mosquitoen af. 
Destruktion af alt militært materiel er nor
mal militær procedure, når man nødlander 
på fjendligt territorium.

På det tidspunkt, da det var gjort, var 
der en del mennesker til stede ved flyet. 
De var i et øjeblik i livsfare, fordi flyet 
affyrede maskinkanonens ammunition 
p.g.a. den voldsomme varme.

Den eneste, der kunne tale engelsk, var 
fru Lützhöft, Tandrup; men hun havde ikke 
mulighed for at hjælpe, for hun kendte 
intet til modstandsbevægelsen. De engel
ske piloter så ingen anden mulighed end at 
gemme sig. Så de fandt en høstak som 
skjulested.

Der var de, indtil lærer Richard Dam 
Jensen og en lærling fra Bedsted Brugs 
fandt dem. De hjalp dem i skjul på Bed
sted kirkegård, lige inden tyskerne ankom 
til det nødstedte fly.

Derefter ringede Richard Dam Jensen 
til Steen Fibiger på Øland, der, efter at 
have snakket med Henry, gav beskeden 
videre til Peter Nielsen, Skjoldborg, som 
var villig til at hente de engelske piloter. 
Da han nærmede sig Bedsted kirkegård, 
opdagede han, at der var en del tyske vej
spærringer. Peter Nielsen fandt piloterne 
og skjulte dem på bagsædet i sin taxa. Ad 
små veje kørte de til Skjoldborg Brugsfor
ening. Der fik de engelske piloter et måltid 
varm mad, og man fandt ud af deres nav
ne, som var A. E. Winwood og Raymond 
Harrington. De blev derefter anbragt på 
Skjoldborg præstegård.

Næste morgen fik husassistenten et 
mindre chok, da hun åbnede døren til 
gæsteværelset og så to mænd ligge i 
gæstesengene. Men man fandt på en for
klaring, der kunne berolige hende.

Ved aftenstid blev Winwood og Har
rington efter tidligere aftale flyttet til Hen
ry Christensens ejendom ved Øland. Der 
blev sendt bud efter Henrys forlovede, der 
skulle lave mad. Da Henry ikke kunne tale 
engelsk, var Steen Fibiger der noget af 
tiden for at oversætte, hvad der blev sagt. 
Der var naturligvis en meget nervøs stem
ning, som blev blødt lidt op af den gode 
mad, de fik serveret. Mange flere fødeva
rer var rationeret i England, så det var
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overvældende for dem, at de fik lov til at 
spise 6 spejlæg hver til et måltid.

Om natten sov de på høloftet, da det var 
det mest sikre sted. Om morgen var de ble
vet så trygge ved situationen, at de nær
mest glemte, hvor de var, og Henry havde 
svært ved at holde dem oppe på høloftet. 
De for rundt på gården uden at skænke 
faren en tanke. Tyskerne var tæt på. De 
havde en maskingeværstilling ved en jern- 
baneoverskærring kun 300 meter fra gård
en. Først på eftermiddagen ville Henry 
illustrere situationens alvor for dem, så 
han tog dem hen til stalddøren, hvor de 
kunne se de tyske soldater ved jernbanen. 
Da de engelske flyvere så det, faldt de lyn
hurtigt til ro.

Sidst på eftermiddagen kørte Henry 
mod Snedsted. Da han nærmede sig statio
nen, lød der et overdøvende brag. Henry 
fandt hurtig ud af, at det drejede sig om en 
sabotageaktion på en togstamme ved 
Snedsted station. Det myldrede med tyske
re, og de udspurgte de omkringværende 
personer, om de havde set noget. Henry 
kom også i forhør. Han fortalte, at han 
havde set nogle personer forsvinde ud i 
Hørsted mose, som lå et stykke derfra. 
Henry havde naturligvis ikke set nogen; 
men de tyske soldater afbrød straks for
høret og lod ham gå. Da de var ude af 
syne, vendte Henry cyklen og kørte til 
Øland, hvorfra der blev ringet til journalist 
Holger Hebsgård, der var modstandsbe
vægelsens leder i Thisted. Steen Fibiger 
fortalte Hebsgård, at de mente, at det var 
nødvendigt at bringe flyverne videre, for 
Snedsted og omegn kunne ikke mere 
betegnes som sikkert skjulested.

At der overhovedet blev fortaget en 
sabotageaktion i det område, skyldtes en 
fejl. For reglen var naturligvis, at når der 
befandt sig allierede flyvere i området, var

det forbudt at lave sabotage. De, der udfør
te sprængningen, vidste ikke, at der var 
sådan et forbud.

Peter Nielsen, Skjoldborg, kom og hen
tede dem sammen med »Boysen«, en af de 
ledende modstandsfolk i Thisted, som i 
virkeligheden hed Orla Klitbjerg Nielsen. 
Han forlangte, at de skulle aflægge deres 
uniformer og tage civilt tøj på. Det var 
Win wood og Harrington kede af, og de 
protesterede imod det. For i civil beklæd
ning ville de ikke blive regnet for krigsfan
ger, hvis de blev fanget af tyskerne; men 
som sabotører eller spioner. Det blev alli
gevel som »Boysen« havde bestemt. Efter 
at de var kørt, stoppede Henry deres uni
former ned i en sæk og gemte dem oppe på 
høloftet. Mens han kravlede ned ad stigen 
fra loftet, kørte de første tyske soldater ind 
i gården. Så Henry var glad for, at de var 
væk. Tyskerne ransagede ikke gården og 
var overhovedet ikke oppe på høloftet. 
Men de gik rundt om gården de næste par 
dage.

»Boysen« og de engelske flyvere kørte 
til Thisted, og flyverne blev indkvarteret i 
ekviperingshandler Møllers private hjem. 
De havde ikke noget legitimationskort, og 
det skulle alle danskere have. Så i Møllers 
private fotoalbum fandt de nogle billeder, 
som de mente lignede englænderne, og 
som de kunne bruge til de nødvendige 
legitimationskort. Dette problem med legi
timationskort er senere blevet kritiseret af 
Ejby-Nielsen, der var leder af modstands
bevægelsen i Thy Mors og Hanherred. 
Senere opdagede jeg, hvad der var tids
typisk, at mine folk ikke havde gidet at 
fremstille regulære legitimationskort; men 
mellem venner og bekendte havde fundet 
to billeder, der lignede nogenlunde, hvad 
de absolut ikke gjorde.

Alt gik dog glat. De kom til Nykøbing
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Henry står sammen med de to engelske flyvere ved Hentys landejendom på Øland Mark, hvor de to englændere 
var skjult. Henry viser dem et billede a f gården dengang.

via Vildsundbroen, hvor der var udstatio
neret russiske soldater med ringe interesse 
for, hvad der kom over broen. Senere, efter 
krigen har Winwood og Harrington været 
på besøg hos Henry, og de har fortalt ham 
at da de kørte over broen for at komme til 
Nykøbning føltes den meget længere.

Der er mulighed for at læse om hele 
flugten i Chr. Hammers artikel, »Flugtrute 
Thy-Stockholm-Skotland« i Historisk År
bog 1986 side 32-41.

Frygten for at blive pågrebet af tyskerne 
var ikke så stor, man må tage i betragning, 
at modstandsaktiviteterne i Harring/Stag- 
strup ikke var så omfattende, at det fik stor

indflydelse på dagligdagen. Henry husker 
dog nogle episoder, hvor han blev rigtig 
bange. »Jeg husker engang, jeg gik ude i 
stalden ved køerne, da en dyrlæge kom 
uanmeldt ind i stalden. Da blev jeg meget 
bange, jeg havde nok gået og tænkt på, 
hvad der kunne ske, hvis jeg blev arreste
ret a f tyskerne«.

En anden hændelse, hvor nogle mod
standsfolk, som Henry var gruppefører for, 
holdet våbeninstruktion. »Vi var inde i stu
en, hvor der både var maskinpistoler og 
US karabiner på bordet, da vi høre støvle
tramp lige ude for vejen. Men de gik hel
digvis forbi«.
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Tragisk hændelse
Henry Christensen har deltaget i en sabot
ageaktion, der desværre fik alvorlige føl
ger.

Den 23/4-1945 skulle Hans Peter 
Jensen, Sundby, Chr. Hammer, Stagstrup 
og Henry Christensen udføre en sabotage
auktion i Snedsted. De havde til opgave at 
sprænge en lastvogn, der kørte for tysker
ne. Men ulykkeligvis sprængte bomben for 
tidligt, Hans Peter Jensen blev kvæstet så 
kraftigt, at han døde straks efter indlæggel
sen på Thisted sygehus. Da de opdagede, 
at Hans Peter Jensen var død, skyndte de 
sig at komme væk. Tyskerne lå i forsam
lingshuset få hundrede meter derfra. De 
blev også kommanderet ud derfra, men så 
vidt Henry er orienteret, løb tyskerne med 
vilje den forkerte vej, for de var ikke inter
esseret i at risikere liv og lemmer, når man 
kunne se en ende på krigen.

Efter den ulykkelige sabotageaktion 
blev Chr. Hammer og Henry Christensen 
nødt til at gå underjorden. I første omgang 
kørte de hen til Knud Korsgaard i Koldby, 
derfra blev de sendt videre til Uhrhøj, hvor 
der normalt var de våben, som modstands
gruppen modtog fra RAF.

En tidlig morgen blev Henry sejlet over 
til Mors. Han cyklede til Bredsbro. I kraft 
af det arbejde, han havde gjort i forbindel
se med de illegale blade, kom han i kon
takt med Arne Aabenhus, der tog meget 
godt imod og hjalp ham til lægen. Henry 
fik at vide, at han havde sprængt en trom
mehinde og pådraget sig en mindre hjerne
rystelse og derfor skulle han holde sig i ro 
en uge.

På daværende tidspunkt var alle klar 
over, at tyskerne snart ville tabe krigen. 
Men man vidste ikke, om de ville kapitule
re eller det blev nødvendigt for modstands

bevægelsen og de allierede tropper at 
kæmpe mod de tyske styrker i Danmark. 
Modstandsbevægelsen gjorde sig derfor 
klar, og Henry deltog sammen med nogle 
modstandsgrupper på Mors i fordelingen 
af de våben, de havde gemt, så alle kunne 
være parat til den værst tænkelige situa
tion.

Efter en uge cyklede Henry videre til 
Sillerslev, hvor en fisker hjalp ham over til 
Salling. Der blev han indkvarteret hos sin 
onkel i Retrup, de sidste 8 dage inden 
befrielsen.

Den 4. maj om aftenen var Henry hos 
sin moster og onkel i Retrup. Da de hørte 
frihedsbudskabet, blev de narturligvis me
get glade, men Henry gik tidligt i seng, for 
næste morgen måtte han skynde sig videre 
til Thy og indtræde i den »ventegruppe«, 
han var tilknyttet.

Selve køreturen over Mors glemmer 
Henry aldrig. »Del var en dejlig sommer
morgen, og da jeg var kommet godi ind på 
Mors begyndte kirkeklokkerne at ringe. 
Folk kom ud a f deres huse, hejste flag, 
vinkede og omfavnede hinanden. Jeg kun
ne rigtig mærke, at vi var blevet befriet«.

Da Henry nåede til Thy, og skulle mel
de sig til Knud Korsgaard, var han lige 
inde at hilse på sin forlovede, der boede på 
en gård hos sine forældre mellem Vildsund 
og Sundby.

Den første opgave var at bevogte kors
vejen ved Sundby. På vagtposten skete der 
ingenting. Sommertider kom der en tysk 
bil forbi; men de tyske soldater havde 
modstandsfolkene intet at gøre med, så 
længe de opførte sig ordenligt.

Sidst på eftermiddagen blev modstands
grupperne fra Harring/Stagstrup samlet, de 
blev læsset på lastbil og kørt til Realskolen 
i Thisted, der var modstandsbevægelsens 
hovedkvarter i Thy. Det tilbagevendte po-
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liti og modstandsbevægelsen var igang 
med at arrestere værnemagere, og dem 
kom Henry til at holde vagt ved.

Om aftenen skulle de holde vagt ved et 
tysk flygtningetog. Flygningene måtte ikke 
komme af toget, og det var også vagternes 
opgave at sørge for, at der ikke var nogen, 
der forulempede de tyske flygtninge eller 
øvede hærværk mod toget.

I den næste måned havde Henry flere 
bevogtningopgaver rundt omkring i Thi
sted. Vagterne havde de hver andet døgn, 
men til sidst var der længere imellem.

Et af stederne, hvor Henry var med til at 
holde vagt var OT-lageret på Nørreallé, 
hvor tyskernes »glemte« udrustning blev 
samlet.

Efter en måneds tid, sluttede bevogt
ningsopgaverne. Derefter skulle man til at 
indstille sig til et normalt liv. For Henry 
var dette ikke noget problem, for han hav
de sit arbejde som landmand at koncentere 
sig om.

Den 27. maj blev Henry gift med sin 
forlovede Helene, det var for begge to en 
uforglemmelig dag. Henry fortæller: »Hele 
familien var samlet, det var et ganske 
almindelig bondebry llup. Da vi så var ble
vet gift i kirken og kom ud på kirkegården, 
stod hele modstandsbevægelsen fra Har- 
ring/Stagstrup æresvagt fra våbenhuset til 
kirkegårdslågen. Det var for mit vedkom
mende en meget gribende oplevelse, jeg 
tror nok, jeg græd«.

KILDER:
Henry Christensen fortælling til båndoptager.
»Krigsværk«. Af Knud Holch Andersen og Orla 
Poulsen. Morsø Bogtrykkeri 1982.
»Krigsdagbog«. Af Clemmen Brunsgaard. Forlaget 
Sparekassen Thy/Knakken. Thy Bogtryk og Offset 
A /S-913.
Historisk Årbog for Thy. Mors og Vester Hanherred. 
1986 »Flugtrute Thy-Stockholm-Skotland«. Af Chr. 
Hammer.
Thy Bogtrykkeri 1986.
Thisted Amtsavis 11/5-1945.
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JETTE THAGAARD JACOBSEN

Ingeniør Jacobsen og Sj ørring Maskinfabrik

1990'ernes Thy er et veludviklet og eksportrettet industrisamfund. Én a f banebry
derne i denne udvikling har været Sjørring Maskinfabrik.

Jette Thagaard Jacobsen tegner i følgende artikel et portræt a f sin far, ingeniør 
Svend Jacobsen, der i årene fra 1946 til 1974 udviklede den lille maskinhandel, N.
P. Guld & Søn, til en moderne maskinfabrik, fra 1949 med Ernst Nielsen som 
kompagnon.

Det hele begyndte for halvtreds år siden, 
nærmere betegnet den 1. december 1946, 
da ingeniør Svend Jacobsen sammen med 
sin svoger, proprietær Niels Madsen, 
Skibstedgaard, overtog det næsten opgiv
ne gamle firma N.P. Guld & Søn i 
Sjørring. Hermed var grunden lagt til den 
virksomhed, der skulle blive af stor betyd
ning for byen og egnen, nemlig Sjørring 
Maskinfabrik I/S.

Egentlig begyndte det hele naturligvis 
den 20. december 1900. Da fødtes Svend 
Erik Peter Emil August Jacobsen i Taar- 
bæk ved København; men han var ikke 
mere end seksten dage gammel, da hans 
mor døde af barselsfeber. Af praktiske 
grunde blev han derfor opdraget hos sine 
bedsteforældre, der kort efter købte et hus
mandssted i Hallenslev ved Høng på 
Vestsjælland. Her kom han i skolens lille 
klasse som seksårig. Om sommeren betød 
det fire, om vinteren to dages skolegang 
hver uge. Det var dejlige år for en videbe
gærlig knægt. Han lærte sin bibelhistorie, 
katekismus, dansk, regning og danmarks
historie. Der var også tid til sang ind i 
mellem, og så lidt »militærgymnastik«, 
når vejret var godt.

Efter konfirmationen blev Svend 
Jacobsen maskinlærling hos A/S Vilh.

Pedersen i Høng. Fabrikken fremstillede 
værktøjsmaskiner, men lavede også for
skellige landbrugsmaskiner. Læretiden 
faldt under 1. Verdenskrig. Det betød, at 
der ofte var mangel på elektrisk strøm. 
Lærlingene måtte så trække maskinerne 
med håndkraft, - og der var sengetid kl. 
10, for da blev lyset slukket.

Efter udstået læretid arbejdede Svend 
Jacobsen endnu et år hos Vilh. Pedersen,

Ingeniør Svend Jacobsen.
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Svend Jacobsen ved tegnebnedtet.

før han i 1920 blev optaget på Køben
havns Teknikum (dengang Konstruk
tørskolen). Her åbnede der sig en helt ny 
verden for det unge menneske fra landet. 
Der var stærk politisk uro med arbejds
kampe, kongens afskedigelse af ministeri
et Zahle, generalstrejken, landmandsban
kens krak, osv. Det var spændende at stå 
på Christiansborgs slotsplads til opløb, når 
der forhandledes i Rigsdagen om aftenen.

Det politiske liv interesserede Svend 
Jacobsen hele livet. Når han senere var i 
København, benyttede han ofte lejlig
heden til at overvære forhandlingerne 
på Christiansborg. Således oplevede han 
den 24. marts 1949, at udenrigsminister 
Gustav Rasmussen forelagde Atlantpagt
forslaget, mens Julius Bomholt sad velfri- 
seret og alfaderlig i formandsstolen. Der 
blev rullet transparenter ned fra tilhører

pladsen og lavet en del uro. Bomholt fore
holdt i en værdig og myndig tone urostif
terne, hvor udemokratisk de handlede ved 
at forstyrre det høje Ting. De blev så ført 
ud af rigsdagsbetjentene. Bagefter talte 
Svend Jacobsen med en af de ældre 
betjente og nævnede, at det var de nok 
ikke vant til. »Næh«, sagde betjenten, »det 
er ikke sket, siden det var Bomholt med 
kasket og rød klud om halsen, der var uro
stifter!«.

Inden for det rent faglige holdt han sig 
heller ikke dengang kun til sit eget pen
sum for maskiningeniører på Teknikum. 
Han fulgte bl.a. professor Niels Bohrs 
banebrydende forelæsninger i teoretisk 
fysik og atomteori; de teorier, der førte til 
Bohrs Nobelpris i 1922.

Efter to års studium stod Svend Jacob
sen i 1922 med eksamenspapirerne i hånd
en og kunne smykke sig med titlen inge
niør, M.a.I. (medlem af Ingeniørsammen
slutningen) - en titel han senere holdt fast 
ved som den, han havde arbejdet for og 
gjort sig fortjent til. Det var ikke hans nor
male beskedenhed, der gjorde, at han ikke 
brød sig om at kaldes »direktør«. Han 
mente blot, at det kunne enhver kalde sig.

Nu stod verden åben for ham, nu skulle 
han til at virke. Men der var slet ikke brug 
for alle de nyuddannede maskiningeniører 
i efterkrigens trange tider, så ingeniør 
Jacobsen tog tilbage til sin gamle lære
plads i Høng som maskinarbejder. Her 
arbejdede han de næste seks år afvekslen
de med perioder på bl.a. Thrige og De for
enede Jernstøberier.

Samtidig havde han tid til at udvide sin 
horisont på andre felter end det faglige. 
Det startede med, at han i stedet for Fami
liejournalen fik fat i Jacob Knudsens 
»Angst« og »Mod«. Herefter var interes
sen vakt for den slags litteratur; han fort-
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satte med Holberg og forskellige populær
videnskabelige bøger af filosofisk indhold 
og sugede til sig, alt hvad han kunne.

Desuden var han i udlandet på rejsele
gater. Egentlig i første omgang i 1923 for 
at videreuddanne sig på et Teknikum i 
Tyskland; men det viste sig at være et fup
foretagende. En eller anden spekulerede i 
udenlandsk valuta og havde fundet ud af 
at indkassere kursuspenge, uden at der var 
noget studium for hånden. Legatpengene 
var forsvundet ud i den blå luft. Svend 
Jacobsen tabte dog ikke modet. Heldigvis 
havde han endnu penge til at rejse og 
opleve og eventuelt finde arbejde under
vejs. Det sidste viste sig umuligt over læn
gere perioder; men han fik set store dele 
af Tjekkoslovakiet. Østrig. Italien og 
Schweiz, før han igen drog hjem gennem 
Tyskland.

I 1926 fik Svend Jacobsen et nyt rejse
legat. Denne gang gik turen først med båd 
til Holland, dernæst på cykel gennem Bel
gien og Frankrig, og hjem gennem Tysk
land. Igen søgte han arbejde undervejs; 
men arbejdsløsheden var stor i Europa, og 
det blev kun til korte ansættelser bl.a. på 
bilfabrikker i Frankrig. Europa ømmede 
sig endnu efter Verdenskrigen. Det var 
ikke længere almindeligt, at folk af Svend 
Jacobsens stand og håndværk rejste uden-

Annonce fo r  firmastart.

lands. Kun få gik på valsen som i gamle 
dage; Svend Jacobsen blev derfor også 
temmelig berømt på hjemegnen og måtte 
holde adskillige foredrag om sine ture.

Endelig opfordrede en bekendt ham til 
at søge plads som maskinassistent på Thy 
Højspændingsværk i Bedsted, hvor han 
blev ansat den 15. januar 1928 og arbejde
de i to år. Ud over at få smag for Thys 
stemninger traf han også sin senere kone, 
der var datter af naboerne, skrædderme
ster Mikkel og Kirstine Thagaard.

Men så bød der sig en mulighed for vir
kelig at bruge det håndværk og studium, 
ingeniør Jacobsen havde arbejdet for. Han 
fik arbejde på tegnestuen hos Frichs A/S i 
Århus - og blev der i 13 år. Her løste han 
forskellige store opgaver. Først i dieselaf
delingen og til slut i kedelafdelingen med 
arbejder for f.eks. Aarhus Oliefabrik, 
Bryggeriet Ceres, og Sønderjyllands Høj
spændingsværk; det sidste sted arbejdede 
han sammenlagt i ca. 2 '/? år som mon
tageingeniør.

I 1933 var ingeniør Jacobsen blevet gift 
med Karen Margrethe Thagaard. De dyr
kede ivrigt det store udbud af koncerter, 
teater, foredrag og politiske møder i 
Århus. På det tidspunkt var der rigtig gang 
i kulturdebatten med deltagelse af tidens 
koryfæer såsom Poul Henningsen, Otto 
Gelsted, stiftsprovst Skat Hofmeyer, Kaj 
Munk og mange flere.

Men med en familie, der efterhånden 
var forøget med fire små piger, søgte 
Svend Jacobsen igen nye erhvervsmæssi
ge udfordringer. Det førte i 1943 til stillin
gen som overingeniør hos G. Meier Jæger, 
et mindre kedelfirma i Århus. Her var han 
bl.a. med til at lave Karl Krøyers første 
trykkedel såvel som hans første anlæg til 
kontinuerlig fremstilling af glykose. 
Svend Jacobsen noterede, at anlægget
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nærmest så ud, som om det var tegnet af 
Storm P; men det virkede. Og han plejede 
da også at »prale« med, at han var med til 
at grundlægge SYNOPAL og dermed 
noget af Thisteds verdensry! - uden anelse 
om, at han nogle år senere skulle komme 
til at udføre sit egentlige livsværk i en sta
tionsby syv kilometer fra Thisted.

Det kom sig af, at Svend Jacobsens svo
ger, Niels Madsen, som ejede Randrup 
Hovedgård ved Viborg, havde hørt, at 
Gulds gamle fabrik i Sjørring var til salg. 
Niels Madsen, der havde en fortid som bil
forhandler, ville gerne flytte til Thy, hvor 
både han og hans kone, Signe (Sigga) 
Madsen, var født. Han tilbød Svend Jacob
sen kompagniskab, og da denne var blevet 
»taget« af Thy under sit ophold i Bedsted 
tidligere, slog han til og glædede sig til 
igen at kunne færdes i naturen i den helt 
specielle stemning, under den himmel, han

ikke havde kunnet glemme - i plantagerne, 
klitterne, ved havet og fjorden.

Det er nu halvtreds år siden. Den 1. de
cember 1946 overtog proprietær Niels 
Madsen, Skibstedgaard, og ingeniør Svend 
Jacobsen den næsten opgivne maskinfa
brik, N.P Guld & Søn i Sjørring. Ifølge 
kontrakten forpligtede ingeniør Jacobsen 
sig til at anvende hele sin arbejdskraft 
i forretningen, mens Niels Madsen skul
le deltage med den del af sin tid, som 
derudover måtte være nødvendig for for
retningens trivsel. Ingeniør Jacobsen skul
le forestå den daglige driftsledelse.

Sjørring Maskinfabrik startede med at 
videreføre Gulds reparation og salg af 
landbrugsmaskiner samt fabrikation af 
stempelpumper. Der var ialt 12 mand på 
værkstedet og en halvdags kontorist. Men 
kunderne var forsvundet fra den hensyg- 
nende forretning, og leverandørerne var

Kontor og bolig fo r  Svenil Jacobsen og familie i 1947.
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Rejsegilde pa den »gande« / fabrik.

tilbageholdende. Det var sælgers marked i 
den vanskelige tid efter 2. Verdenskrig. 
Sporene skræmte. Man havde nok at gøre 
med at forsyne sine faste kunder med 
reservedele og råmaterialer.

Det var i det hele taget magre år for 
alle. Der var ikke mange likvide midler 
blandt folk, men der var heller ikke mange 
varer på markedet -  meget kunne kun fås 
ved aflevering af rationeringskort. Man 
skulle først til at genopbygge, hvad der 
var blevet forsømt under krigen. Desuden 
blev Danmark hårdt ramt af kulstrejken i 
USA. Ligesom efter 1. Verdenskrig blev 
det nødvendigt at rationere elektriciteten. 
Der var ikke lys i butikkerne, og det kun
ne være deprimerende, når byerne stod 
uden gadebelysning i de mørke vinterafte
ner. For at spare på strømmen måtte man 
f.eks. i København sløjfe flere af sporvog
nenes stoppesteder. I januar 1947 var det 
en overgang nødvendigt at holde skolerne 
i Thisted lukket. Resten af kommunens

brændselslager blev fordelt til de private 
hjem, der trængte mest. Der var kun uhar- 
pede brunkul til rådighed, og de kunne 
ikke bruges i kakkelovne. Oven i al den 
elendighed var det en af de værste isvintre 
i mands minde. Isen havde standset al 
sejlads på tjorden.

Heldigvis havde Sjørring Maskinfabrik 
sit eget lille elektricitetsværk, og da det 
kneb med afsætningen af landbrugsmaski
ner, var det i første omgang egenprodukti
onen, der skulle skabe et eventuelt over
skud. Gennem sine gode, personlige kon
takter fra tiden i Århus lykkedes det for 
ingeniør Jacobsen at skaffe både lønarbej
de, materialer og den fornødne kredit. Det 
hindrede ikke, at der i de første mange år 
adskillige gange opstod kriser; men på 
basis af ingeniør Jacobsens ingeniørmæs
sige kunnen lykkedes det at ride stormene 
af. Ikke mindst fordi Svend Jacobsen alle
rede tidligt i 1947 fik udbygget sin forbin
delse til F. L. Smidth & Co. A/S, der var
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Færdigt arbejde til F. L. Smidth & Co.

interesseret i underleverance af kvalitets
arbejde. I begyndelsen drejede det sig om 
almindeligt pladearbejde; men senere kom 
ordrerne på mere avanceret udstyr til 
cementproduktion. E L. Smidth skulle bli
ve fabrikkens første og mest stabile kun
de, en uundværlig og vigtig grundsten i 
produktionen og i det hele taget i fabrik
kens eksistens. Siden den første kontrakt

Teutonia - klistermærket.

blev underskrevet i 1947, har Sjørring 
Maskinfabrik aldrig været uden ordrer fra 
F. L. Smidth.

Men det krævede sin mand at tage 
kampen op med de firmaer, der alle sloges 
om arbejde og kunder. Svend Jacobsen 
foretog mange salgsrejser rundt i landet til 
andre, større fabrikker, hvor han demon
strerede, hvad Sjørring Maskinfabrik kun
ne præstere af lønarbejder. Og det blev til 
lange, sene aften- og nattetimer ved tegne
bordet. Familien fik også på anden vis at 
mærke, at ingeniør Jacobsen var blevet 
selvstændig. Han havde ikke længere faste 
arbejdstider. Der var tit landmænd, som 
havde brug for assistance efter lukketid. 
Kunderne skulle plejes, og når der var 
besøg på kontoret af ingeniører fra F.L. 
Smidth, Jernkontoret osv., var det Karen 
Margrethe Jacobsen der stod for serverin
gen. De største af pigerne tog deres tørn 
med rengøring af kontor og med pasning 
af benzinpumpen foran huset.
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Omsætningen kom langsomt i gang. 
Generelt kneb det betydeligt med afsæt
ningen af landbrugsmaskiner. Så meget, at 
maskinhandler Ernst Nielsen fra Hund
borg i 1949 blev optaget som kompagnon 
for samme beløb, som de to andre interes
senter havde skudt ind, nemlig 35.000 kr. 
Det var så meningen, at han skulle virke 
som Niels Madsens medhjælper. Men 
afsætningen var stadig meget træg. Land
bruget var tilbageholdende med nyanskaf
felser, og blev der endelig solgt nyt, var 
det som regel nødvendigt at tage gamle, 
mere eller mindre defekte maskiner i byt
te. De udslidte maskiner hobede sig op, 
mens ordrebogen forblev mager. Senere 
tog egenfabrikationen af landbrugsmaski
ner dog fart, inklusive den af Svend 
Jacobsen tegnede gødningsspreder »Teu
tonia«, der kom på markedet i 1951. I 
1957 trak Niels Madsen sig ud af interes
sentskabet.

Lidt efter lidt rykkede fremstilling og 
forhandling af landbrugsmaskiner i bag

grunden for et fast samarbejde som under
leverandør for bl.a. Taarup, Volvo og især 
EL. Smidth. Cementkoncernen vurderede 
Svend Jacobsens evner som konstruktør 
meget højt og placerede efterhånden store 
ordrer hos Sjørring Maskinfabrik, der eks
panderede og blev en stadig mere bety
dende faktor for Sjørring by og omegn.

I 1974 kunne ingeniør Svend Jacobsen 
efter nøjagtig 27 år og 11 måneder med 
god samvittighed holde »fyraften« og 
overlade sit livsværk til efterfølgerne i 
bevidstheden om velgjort arbejde. Medar
bejderstaben var nu på 120 mand, hvoraf 
de 15 var ingeniører og funktionærer, 
mens resten var værkstedsarbejdere. Og 
selv om han altså trak sig ud af interes
sentskabet, beholdt han dog sin nøgle til 
virksomheden. Så kunne han komme og 
gå og hjælpe til i den udstrækning, han 
fandt det påkrævet og interessant uden at 
skulle binde sig til flere pligter.

Svend Jacobsen fik ikke lov at nyde sit 
otium i mange år. Den 30. september 1979

Sjørring-Thorsted sogneråd 1955, bordel rundt fra venstre: Engelbrecht Christensen, Anton Andersen, Holger 
Visby. Johannes Larsen. Henry Brix Nielsen. Svend Jacobsen. Johannes Skaarup. Thomas Overgaard.
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holdt hans hjerte op med at slå. I nekrolo
gerne skortede det ikke på store ord i 
omtalen af hans fortjenester. Han tilhørte 
den kreds af erhvervsfolk, der bragte 
dansk industri på fode efter 2. Verdens
krig, idet han forvandlede en underskuds
forretning til en solid virksomhed, som 
senere kriser ikke kunne røre. På bag
grund af hans indsats fremstod en virk
somhed, der også på baggrund af en stab 
af gode medarbejdere eksisterer i bedste 
velgående den dag i dag, naturligvis til 
glæde for efterfølgerne, men også for hele 
byen og egnen. For Sjørring-Thorsted 
kommune var det af ikke så ringe betyd
ning at have et sundt foretagende af 
Sjørring Maskinfabriks karakter.

1 Svend Jacobsen havde det lokale sam
fund et værdifuldt menneske, der tænkte 
mere på sine medmennesker end sig selv, 
en god ven, der var respekteret for det, 
han stod for. Han så alt i et videre per
spektiv uden at ville sættes i bås; han hav
de sin egen holdning og sine standpunkter. 
Han var en human og moderne tænkende 
industrimand, der var interesseret i alle 
samfundsanliggender, og med sin utrætte
lige arbejdskraft og forhandlingsevne blev 
han trukket med i mange aktiviteter. I 
tidens løb havde han adskillige tillids
hverv, f.eks. som formand for Arbejdsgi
verforeningen for Thisted og Thy og for 
Sjørring-Thorsted Menighedsråd, og som 
medlem af sognerådet og af Arbejdstek-

nisk Skoles repræsentantskab i Thisted 
Amt.

Men den største anerkendelse høstede 
Svend Jacobsen dog ved sin 70 års fød
selsdag, da Niels Søndergaard fra Sjørring 
Vold sagde: »...han kom jo alligevel som 
nok så meget, som vi andre. Men det kun
ne vi ikke mærke på Jacobsen..., tænk, at 
sådan en sjællænder, en københavner, kan 
komme her til Sjørring og blive lige som 
vi andre almindelige thyboer, for det er 
han bleven nu. Han er ægte, vaskeægte 
thybo«.

Den accept, og følelsen af at blive anta
get som en thybo -  som Svend Jacobsen 
også havde følt på værkstedet, hvor nogle 
af svendene holdt ud lige så længe som 
han selv -  var han dybt taknemmelig for. 
Det er ikke enhver forundt at blive sat så 
højt. Så betød det trods alt ikke nær så 
meget, at biskop Erik Jensen, Aalborg, 
havde omtalt Svend Jacobsen som »den 
gode ånd« i Sjørring.

KILDER:
Svend Jacobsens privatarkiv
Kassettebånd med taler den 20.12.70 
Thisted Amtsavis nov. 46 - jan. 47 
Thisted Amts Tidende nov. 46 - jan. 47 
Thisted Dagblad 19.12.70.9.11.74. 19.-20.12.75. 
1.10.79. 4.10.79
Thisted Social Demokrat 23.1.47
JyIlands-Posten 2.10.79
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INGVARD JAKOBSEN

Fede dage på Hannæs

Blade af F røst ruplej rens historie. Artiklen sætter historisk perspektiv på Frøstrup
lejren og behandler forholdet mellem lokale myndigheder, lokalbefolkning og de 
tusindtallige lejrgæster.

I slutningen af 60’erne gik den vestlige 
verdens ungdom amok. 1 protest mod stiv
nede undervisnings- og livsformer, den 
stadig blodigere Vietnamkrig og den øgede 
oprustning stormagterne imellem, demon
strerede de unge bl.a. ved at lade håret og 
skægget gro, ved at flytte i kollektiver og 
ved at afholde happenings og musikfesti
valer med slogans som »Make love not 
war« og »give peace a chance« og »flow
er power«. Desuden eksperimenteredes 
med euforiserende stoffer, hash og alterna
tiv madlavning. Bevægelsen startede i 
USA med San Francisco som ud
gangspunkt og kulminerede med Wood- 
stockfesti valen 1969, hvor op imod 
450.000 mennesker i kærlighedens og fre
dens navn oplevede nogle af rockens store 
navne på en mark uden for den lille by 
Woodstock.

Men bevægelsen fortsatte, og i somme
ren 1970 kom festivalidéen til Danmark 
omend i mindre format. Foreningen »Det 
ny Samfund« havde fundet et stykke jord 
på Hannæs »Trægården« i nærheden af 
Frøstrup for at afholde en sommerfestival, 
med den samme målsætning som Wood- 
stock.

Allerede i maj begyndte de lokale avi
ser Fjeritslev Avis og Thisted Dagblad at 
interessere sig for sagen. Sidstnævnte avis 
med overskrifter som »Indianerlejr ved 
Frøstrup« og »Jamen så bliver Frøstrup jo

Danmarks navle i år«. Avisen beskrev lej
ren på følgende måde:

»Så vidt det har været muligt at få  
oplyst, skal de unges teltlejr rejses på for
fatteren Leo Kari s marker ved Frøstrup. 
Karis gård brændte i efteråret, og selv har 
han ikke været at træffe. Det menes, at han 
er taget til København. Fra arrangørernes 
side »Det ny Samfund« er sommerfesti
val’en et forsøg på at etablere en by med 
sine egne normer, et stammesamfund, hvor 
der skal være plads til en del mere end tant 
og fjas. Planen er, at deltagerne selv med
bringer telte og øvrigt udstyr. De slår sig 
ned på det 40 tdr. land store område, hvor 
Det ny Samfund sørger for fællesfaciliteter 
som toiletvogne, skurvogne med håndva
ske og brusere, læge te l te, dublikatortelt, 
telefonboks, foruden store telte til fælles 
arrangementer: Film, beat- og jazzkoncer- 
ter, og hvad man ellers kan hitte på.«

I Hanstholm kommunalbestyrelse var 
festival’en til diskussion længe før den 
åbnede. Man diskuterede, hvad det over
hovedet var for nogen mennesker, der ville 
komme, og en af kommunalbestyrelsens 
medlemmer sluttede diskussionen ved at 
sige: »Det er farligt på forhånd at klassifi
cere lejrens indbyggere som uønskede 
langhårede. Så sætter vi os selv i bås. Er 
de unge yderliggående, er samfundet 
måske ikke selv helt uden skyld i det.«

For at imødekomme enhver skepsis
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Bygninger i Frost rnplejren.

inviterede Det ny Samfund hele kommu
nalbestyrelsen og kommunens teknikere på 
besøg.

Lejrens åbning
Lørdag d. 4. juli åbnede lejren, uden nogen 
form for officiel åbning. Deltagerne an
kom bl.a. med særtog til Thisted. På Thi
sted banegård var flere hundrede menne
sker mødt op lørdag aften for at tage imod. 
I forvejen var det bebudet, at toget ville 
være festligt pyntet. Men DSB havde 
nedlagt forbud, og den specielle festival
melodi, beatgruppen »Blue Sun« havde 
komponeret, spillede orkesteret ikke ved 
ankomsten. En af deltagerne mente, at 
gruppen på det tidspunkt »var kokset ud«, 
efter at have spillet meget længe i toget.

Ifølge Thisted Dagblad var de fleste 
trætte efter rejsen og slæbte straks deres 
habengut og husdyr med sig ind i de ven

tende busser. Flere medbragte skildpadder, 
katte og hunde. Studerende ved Køben
havns universitet Gilbert Jespersen, sadle
de sin hest, »Kaktus«, der også var med 
toget, og red i ensom majestæt i vejsiden 
fra Thisted til Frøstruplejren, hvortil han 
ankom halvanden time efter busserne. Han 
havde haft en dejlig ridetur, sagde han ved 
ankomsten til lejren. Kun havde han haft 
svært ved at holde »Kaktus« borte fra de 
bondegårde, de passerede. Når han tog 
hesten med, var det fordi han syntes det 
var synd, at den skulle opstaldes i Køben
havn, når han tog på ferie.

Om sine bevæggrunde til at deltage i 
lejren fortalte Gilbert Jespersen til avisen, 
at han måske søgte en ny livsopfattelse, 
nye miljømuligheder, og så var han natur
ligvis også kommet bare for at holde ferie 
blandt mennesker, han syntes om. Blandt 
de mere specielle deltagere var lederen af 
New Eksperimental College i Skyum, 
Aage Rosendahl Nielsen, der sad med et
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tæppe over skuldrene på en balle halm for
an sit telt og glædede sig over solnedgan
gen.

New Eksperimental College havde sam
men med filmskolen i Kettrup lejet et telt 
for hele perioden. Ifølge Rosendahl Niel
sen deltog man for at være med i samværet 
og for at få positive diskussioner i gang. 
Også en del af de lokale besøgte lejren på 
åbningsdagen, bl.a. reservepost Thomas 
De Lasson fra Frøstrup, der mente det var 
nogle flinke unge mennesker, der nok så 
anderledes ud, men at de var præget af 
hjælpsomhed og venlighed.

Lejren og de lokale
De første dage boede der op imod 700 
mennesker i lejren, og de måtte deles om 
14 toiletter. Det vakte en del utilfredshed 
blandt lejrens beboere. De manglende 
toiletfaciliteter bevirkede bl.a., at mange 
»trådte af i naturen«. Mange lokale besøg
te lejren, og et ældre ægtepar oplevede, at 
da de ankom, blev de mødt af en yngre 
mand, der sad og forrettede sin nødtørft. 
Da han så gæsterne, vendte han så for
øvrigt provokatorisk forsiden til dem. Der 
var også affaldsproblemer, ligesom der 
åbenlyst blev handlet og røget hash.

Alle de her skitserede problemer skabte 
uro i lokalbefolkningen og flere og flere 
henvendte sig til de lokale kommunalbe
styrelsesmedlemmer, bl.a. Gustav Kasper- 
sen fra Tømmerby, der lovede at tage det 
op på næste kommunalbestyrelsesmøde og 
i øvrigt ville komme med et læserbrev om, 
at man ikke kunne acceptere de forhold, 
der herskede i lejren.

Under overskriften »Ung opposition og 
lokalbefolkning mødes i fordragelighed i 
teltlejren«, beskrev Fjerritslev Avis forhol

det mellem lejren og de lokale beboere på 
følgende måde:

»Teltliggerne har taget de lokale beboe
re i deres favn. Fiskere fra Hanstholm, ja 
hele Hanherred og Thy kommer jævnligt i 
lejren. Ikke alene a f ren og skær nysgerrig
hed, men nu også for at lytte til den unge 
opposition og samtidig få  sig en dram eller 
øl i restaurationsteltet. Hyggeligt er det at 
høre det djærve Thy- eller Hanherredmål 
blande sig med, i de j l  es te tilfælde, køben- 
lia vnske stemmer. Sprog vanskelighederne 
er til dels gensidige. Deltagerne i lejren 
bruger deres »flip-sprog« og lejrens 
gæster taler »sort«. Men trods dette handi
cap forstår man hinanden . . . Der bliver

Fra Frost ruplej ren 1970: Hvor mon skiltet peger 
hen ?
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vist interesse for de lokale beboere, og 
bemærkelsesværdigt er også, at de snart 
sagt er de eneste, der kommer gratis ind i 
lejren. De, der blot går for at være nysger
rige tilskuere, må aflægge entré, men folk, 
der taler det lokale tungemål, behøver ikke 
anden legitimation for at slippe for beta
ling ved indgangen«.

Hver dag blev der i lejren afholdt beat- 
og jazzkoncerter med bl.a. de senere så 
kendte grupper Gasolin, Gnags og Burnin 
Red Ivanhoe, og forstærkerne gik for fuld 
udblæsning. Musikken kunne høres i flere 
kilometers afstand. Dette medførte selvføl
gelig klager fra vrede beboere. De mange 
besøgende i lejren gav store trafikale pro
blemer. I det allerede nævnte læserbrev fra 
kommunalbestyrelsesmedlem Gustav Kas- 
persen, Tømmerby. stod bl.a.:

»Efter at mine synspunkter, om det ny

samfunds lejr har været omtalt i flere avi
ser, vil jeg gerne præcisere mit standpunkt. 
Jeg var imod lejren, fordi jeg var bange 
for, at egnens karakter fuldstændig ville 
blive ændret. Vi havde i det gamle sogne
råd den glæde, at vi kunne blive enige om, 
at kommunen havde to store aktiver: For 
det første en a rbejdskraf treserve, for det 
andet naturen. Begge dele søger vi stadig 
at finde afsætning for. Det har hidtil været 
let at sælge, men jeg tror det bliver svært. 
Hvor vi bor ca. 3 kilometer fra lejren, kan 
vi tydeligt høre musikken larme. Trods 
gentagne påbud fra politiet om at dæmpe 
højttalerne, da lejren blev oprettet, udtalte 
arrangørerne, at kun toiletforholdene be
grænsede antallet a f deltagerne. Hvorfor 
er der så ingen begrænsning, når forholde
ne ikke er i orden på grund af, at toiletvog
ne ikke er leveret. Nøgenbadning foregår

Fra 1970. Politiet på besøg i lejren.
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Idyl fra lejren.

ved den ellers så fredelige Madsbøl rende, 
hvor man hidtil har kunnet gå i stille 
ensomhed ved hav og klit. Man har indtryk 
a f at arrangørerne mener deltagerne skal 
have frihed til alt -  også til at larme. Er I 
utilfredse kan I hare sælge lortet og flytte, 
har en a f deltagerne sagt til naboerne. 
Flere, der har besøgt lejren, har fortalt 
mig, at hashtygning foregår åbenlyst. Jeg 
synes lejrledelsen har svigtet myndighe
dernes tillid ved ikke at opfylde deres for
pligtelser med hensyn til hygiejnen, og de 
svigter det ansvar, der er ved at samle så 
mange unge, ligesom ledelsen a f Fiolteat
ret har svigtet. Jeg vil opfordre alle til at 
være deres ansvar bevidst, og være 
opmærksom på den fare der der ligger i 
det frihedsprogram, som man søger at leve 
efter i lejren«.

Læserbrevet og dets indhold blev selv
følgelig mødt med skepsis af lejrledelsen i 
Frøstrup. TV-producer John Sylvest, DR,

en af lederne bag »Det ny Samfund«, 
beklagede kritikken og dermed Gustav 
Kaspersens indstilling. Han betegnede 
mange af de påtalte forhold for direkte 
usande. Hans angreb på larmen fra lejrens 
højttalere, betegnede John Sylvest for 
usaglige, og oplyste at støjen lå langt 
under, hvad dansk støj nævn havde fastlagt 
som maksimum. Efter klager fra beboerne 
blev støjen nedsat med 30 decibel og var 
ikke siden blevet sat i vejret. Toiletforhol
dene beklagede Sylvest, og oplyste, at før 
lejren startede havde man kontakt med et 
svensk firma om opstilling af 5 toiletvogne 
med 8 klosetter i hver. Men de havde des
værre kun modtaget 2. I stedet var der 
bygget 10-12 interimistiske toiletter. Hvis 
der blev røget hash i lejren, kunne det ikke 
forhindres. Det var umuligt at vende lom
merne på folk og rode i deres bagage. John 
Sylvest sluttede med at invitere hele kom
munalbestyrelsen, i særdeleshed Gustav

138



Kaspersen, så de med egne øjne kunne se, 
hvad der foregik. Gustav Kaspersen afslog 
invitationen med den begrundelse at lejren 
ikke bød på noget, som kunne fatte hans 
interesse.

Den stadig voksende kritik af forholde
ne i lejren medførte et møde på Frøstrup 
Kro med repræsentanter for Thisted Politi, 
med politimester Jørgen Bodenhoff i spid
sen, og ledelsen af sommerlejren. Her blev 
der gennemdrøftet en række praktiske pro
blemer omkring lejren. Mødets målsæt
ning var at sikre beboerne i nærheden af 
lejren mere nattero og de mange besøgen
de bedre parkeringsmuligheder. Det sidste 
ville man søge at løse ved en udvidelse af 
den eksisterende parkeringsplads.

Fint besøg, besøgsforbud, 
tyverier og Elverhøj
Imens der tilsyneladende herskede et ude
mærket forhold mellem lejrdeltageme og 
langt den største part af lokalbefolkningen, 
der blev bl.a. arrangeret en håndboldkamp

imellem håndboldklubben HSH og lejren, 
der bl.a. havde håndboldlandsholdspilleren 
Palle Nielsen, kaldet Palle Vildmand, på 
holdet, så fortsatte kritikken af forholdene 
i lejren på bl.a. det hygiejniske og moral
ske område. Klagerne over musikken fort
satte også, lejrledelsen forklarede støjen 
med, at der var kommet et nyt orkester til 
lejren, og de var ikke til at stoppe.

Problemet blev løst ved, at ledelsen 
simpelthen afbrød strømmen. I slutningen 
af juli måned var beboerantallet i lejren 
vokset til omkring 2000, og efter pres fra 
brandmyndighederne blev der i lejren 
etableret et brandkorps under ledelse af 
ingen ringere end Palle Nielsen. De mange 
besøgende turister, en enkelt weekend var 
man oppe på 7-8000 besøgende, medførte, 
at lejrledelsen d. 28. juli indførte et 
besøgsforbud, der foreløbig skulle gælde i 
en uge. Forbudet gjaldt dog ikke for amt
mand Martensen-Larsen og Hanstholms 
borgmester Christian Hansen. De to var 
der dog ikke i embeds medfør, men som 
privat personer, for at orientere sig om, 
hvad det hele egentlig drejede sig om.

Fra politiets razzia il. 27. aagast 1970.
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Arkitekt Leo Jespergård. manden der 
stod bag lejrens opbygning, forklarede sine 
gæster om lejrens forskellige aktiviteter. 
Han oplyste, at toiletforholdene nu var 
bragt i overensstemmelse med myndighe
dernes krav. Besøget sluttede med, at 
gæsterne nød en håndbajer i selskab med 
en del af lejrens beboere.

Lejren fortsatte ufortrødent og de lokale 
medier kunne berette om en kraftig stig
ning i tyverier i området, og selv om der 
ikke var klare beviser, satte mange menne
sker stigningen i forbindelse med lejren. 
Lejren selv blev også udsat for tyveri. Det 
ny Samfunds pengekasse blev tømt, den 
indeholdt 1000 kroner. Samtidigt blev der i 
lejren opført en stor teaterforestilling, 
»Elverhøj«, hvor omtrent halvdelen af lej
rens beboere medvirkede. Blandt de mere 
kendte var sangerinden og skuespilleren 
Maria Stenz, der i en lang periode boede i 
lejren. Besøgsforbudet blev ophævet i 
løbet af en uge, og igen strømmede der 
mange mennesker til Frøstrup.

Hanstholm kommunalbestyrelse afholdt 
i begyndelsen af august et roligt møde, 
hvor naturligvis også lejren var på dagsor
denen. Igen kritiserede Gustav Kaspersen 
forholdene. Han tog udgangspunkt i en 
udtalelse fra Henning Prins, en af lejrle
derne, om, at lejren havde fungeret til
fredsstillende, og at alt var gået som ven
tet, han fortsatte: »Jeg vil gerne i aften føje 
til, at alt desværre er gået, som jeg havde 
frygtet. Vi har fået alle de ubehagelighe
der, som man kunne vente, når så stor en 
lejr skulle åbnes på denne måde, altså med 
adgang for alle og enhver, voksne som 
mindreårige. Men mest beklageligt er det, 
at kommunen er blevet kendt i alle landets 
politikredse. Alene den omgang med hash, 
der forekommer i lejren, berettiger efter 
min mening en lukning. Vi gør vore egne

unge en dårlig tjeneste ved at have lejren. 
Jeg beklager endvidere, at lejrdeltagerne 
krænker de fastboendes følelser ved 
nøgenbadning fra offentlig strand og ved 
scener a f blufærdighedskrænkende art.«

Borgmester Christian Hansen opfordre
de til en tolerant holdning: »Det er klart 
at, at en sådan lejr trækker en del dårlige 
elementer til sig, men når vi ser bort fra 
denne kategori, tror jeg såmænd, at vi i det 
gamle samfund godt kunne lære noget a f 
de helt unge i det ny samfund. Hash skal 
jeg ikke gøre mig klog på, fordi man bom
barderer os med så mange modstridende 
opfattelser fra såkaldt sagkyndigt hold, 
men jeg tror, at mange a f de unge fra de 
usunde københavnske huler har haft godt 
a f opholdet herovre«.

Razzia, kirkebesættelse, 
folkeophidselse 
og afslutning

Hele sommeren fik politiet henvendelser 
om den formodede hashhandel i lejren, og 
det kulminerede d. 25.8., hvor Morgenavi
sen Jyllands-Posten åbenlyst i en leder 
beskyldte politiet, og i særdeleshed politi
mester Bodenhoff, Thisted, for at se bort 
fra, hvad lovgivningsmagt, justitsministe
rium, rigsadvokat og højesteret havde fast
sat af regler for indskridning overfor for
handling »på dette snuskede marked«. Jyl
lands-Posten skrev endvidere, at salget af 
narkotika foregik åbenlyst og havde gjort 
det længe. Vidt og bredt havde denne han
delsvirksomhed været omtalt, ligesom det 
havde været kendt, at politifolk fra Thisted 
jævnligt havde inspiceret lejren og ikke 
kunne være uvidende om denne virksom
hed. Bodenhoff ønskede ikke at udtale sig.
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Få dage efter denne hårde anklage mod 
politiet i Thisted gav politiet efter for pres
set og gennemførte en razzia i lejren. Ak
tionen fandt sted den 28.8. om formidda
gen. Politiaktionen var rettet mod tre boder 
i lejren, hvor politiet havde formodning 
om, at der var blevet solgt hash og LSD. 
En snes betjente deltog i selve ransagnin
gen, mens de øvrige blev uden for lejrens 
område, mens undersøgelsen fandt sted. 
Gennem flere dage havde politiets besøg 
været ventet, og da en kortege af politibiler 
om morgenen passerede Aggersundbroen, 
trådte lejrens efterretningsvæsen i aktion. 
Kilometer for kilometer blev politiets 
bevægelser fulgt, til bilerne rullede op på 
lejrens parkeringsplads.

Under razziaen, der vel varede en times 
tid, og hvor der i øvrigt ikke blev fundet 
euforiserende stoffer, blev der råbt mindre 
pæne gloser efter betjentene, men alt for
løb tilsyneladende roligt, indtil der pludse
lig ved de parkerede biler ca. 100 meter fra 
lejrudkørselen opstod tumulter, hvorunder 
et par lejrindbyggere blev anholdt for bl. a. 
vold mod betjente i aktion og for kølleslag 
mod en patruljevogn, men de anholdte stak 
af, den ene med håndjern, som blev fjernet 
med værktøj, og skjulte sig i lejren, hvor 
en stor skare forhindrede politiet i at for
følge dem. Aktionen blev afblæst, da en 
betjent fik et voldsomt slag i nakken. 
Razziaen blev omtalt i alle landets aviser 
og i de elektroniske medier, og mange gav 
udtryk for, at den havde været en stor fia
sko.

Dette benægtedes af politimester 
Bodenhoff, Thisted, der sagde, at ganske 
vist blev der ikke fundet noget narkotika, 
men det havde man faktisk heller ikke 
ventet. Han mente, at lejrbeboerne på for
hånd var informeret om politiets planer og 
havde selvsagt fjernet, hvad der eventuelt

Den 31/8 1970 besatle aktivister, der alle havde 
ophold i Frøstruplejren, Hjardemål Kirke. Fra tårn
vinduerne hang lange bannere i forskellige farver.

måtte være af narkotiske stoffer. Politiet 
havde hele tiden troet, at muligheden for at 
beboerne i lejren ville få kendskab til pla
nerne var tilstede, men besluttede alligevel 
at gennemføre aktionen med det formål at 
manifestere, at handel med narkotika var 
ulovlig.

Kun tre dage efter razziaen skete den 
episode, som sommerlejren i 1970 huskes 
bedst for, nemlig besættelsen af Hjardemål 
Kirke. Natten til den 31. august besatte 15 
unge aktivister, der alle boede i lejren, men 
iøvrigt ikke havde noget med Det ny Sam
fund at gøre, kirken. Kirkedøren var stæn
get og vinduerne blændet med bordpapir, 
og fra tårnvinduerne blafrede en mængde 
bannere i forskellige farver. På kirkedøren 
blev der opsat en skriftelig meddelelse om 
aktionens formål, der stod bl.a.:

»Hjardemål Kirke er blevet taget i 
anvendelse til andet fortnål end det sæd
vanlige, og menigheden må undvære den 
sædvanlige service fra kirken.

Den valgte form er ikke tilfældig. Kir
ken er blevet kraftigt forskanset og vil ikke 
kunne tages tilbage uden stærk ydre vold. 
Erfaringen har lært os, at forsøg på at 
udbedre de skader, som hovedløs borgerlig
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politik i Danmark har forårsaget gang på 
gang er imødegået med direkte vold fra 
samfundets officielle aktivister politiet. 
Dette korps farer hårdt frem i et forsøg på 
at dæmpe en radikal alternativ politisk 
udvikling, en udvikling, der hl.a. vil føre til 
dets afskaffelse. Aktionens formål er at 
påvise, i hvilken grad statsmagten bygger 
på falsk autoritet og traditionelt accepte
res og adlydes a f de politisk set fremmed
gjorte indbyggere i Danmark«.

Om eftermiddagen den 31. august sam
ledes der, efterhånden som rygtet om 
besættelsen spredtes, i løbet af ganske kort 
tid mellem 50-100 personer uden for kir
ken med det formål at jage aktivisterne ud. 
Der var bl. a. mødt adskillige fiskere fra 
Hanstholm op, parat til at gå i aktion.

Den stedlige præst, J. E. Meng Søren

sen, forsøgte at berolige de vrede beboere 
og frarådede dem at gøre forsøg på at drive 
aktivisterne ud, men de var indstillet på at 
gøre arbejdet færdigt. Som et kompromis 
foreslog Meng Sørensen at forhandle med 
aktivisterne om at komme frem. Fra en sti
ge henvendte han sig til dem gennem et af 
kirkens vinduer. Han blev mødt med et 
svar om at nu gjaldt det øje for øje og tand 
for tand, her skulle der ikke forhandles, 
revolutionen var begyndt, efterfulgt af et 
»fascistsvin«. Dernæst blev der knust en 
rude indefra og skårene haglede ned over 
sognepræsten, et af dem strejfede ham i 
tindingen og slog hul på huden.

Denne handling gjorde ikke de i forve
jen vrede beboere mildere stemt, de brød 
kirkedøren op og skaffede sig adgang til 
kirken. Nogle stålhjelme af den type, der

Pastor Meng-Søreiiseit forhandlede uden større held med aktivister.
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bruges på farlige arbejdspladser, blev 
fremskaffet i en hast, og et stormløb mod 
lemmen i kirketårnet, hvor aktivisterne nu 
havde forskanset sig, blev tilrettelagt. For
inden var den 20-årige Søren Novack. en 
af lejrlederne i Frøstrup dukket op og til
bød at forsøge at overtale aktivisterne til at 
overgive sig, men de vrede beboere frabad 
sig hans assistance og bad ham om at for
føje sig. Det lykkedes at få lemmen til kir
ketårnet op, men næsten samtidigt blev 
hjelmen slået af Hanstholmfiskeren Bent 
Christensen og han fik en række slag, der 
medførte at han styrtede ned ad trappen, 
med blod løbende ned over ansigtet. Han 
blev med ambulance ført til sygehuset i 
Thisted, hvor han dog straks kunne udskri

ves. Han havde resten af sit liv tilnavnet 
»Bent Jernstang«. På dette tidspunkt stod 
det klart for politimyndighederne at tinge
ne ikke kunne klares ved indsættelse af et 
beskedent antal politifolk fra det lokale 
område. Der blev rekvireret assistance fra 
Århus og Aalborg og medens man ventede 
på, at de skulle komme, udviklede tingene 
sig til alt held nogenlunde fredeligt ved 
kirken, hvor de vrede beboere havde ind
set, at det ikke uden yderligere blodsudgy
delse ville være muligt at trænge op i kir
ketårnet.

Den næste times tid formede sig stort 
set som en ordduel mellem aktivisterne og 
den stærkt voksende tilskuerskare, som nu 
ikke bare talte lokale folk, men mange

Aktivister blev under politibeskyttelse ført ud a f kirken til den ventende bus fra Thinggard. der i dagens anled
ning blev brugt som »salatfad».
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langvejs fra. Klokken godt 16 dukkede en 
helikopter op og skabte forventning om en 
ny udvikling. Og den kom i form af en 
politistyrke på ca. 30 politifolk med hunde 
fra Aalborg. Medens man gjorde klar til 
aktion med tåregas og værktøj, dukkede en 
repræsentant for Frøstruplejren op med et 
»Undskyld jeg forstyrrer, jeg kommer fra 
Frøstruplejren«. Han præsenterede sig som 
journalist Niels Ufer1 og sagde henvendt 
til en overordnet politimand, at man ikke i 
lejren havde kendskab til aktivisternes pla
ner, og at man iøvrigt kun havde hørt om 
kirkebesættelsen i radioavisen. »Jeg forstår 
godt at folk er skidegale«, tilføjede han og 
oplyste, at der om en times tid skulle hol
des et møde i lejren, hvor man skulle drøf
te situationen. Senere dukkede yderligere 
to udsendinge op, en ung mand og en ung 
kvinde. Manden Mikael Hagen, henvendte 
sig til aktionens leder, politimester Boden- 
hoff og bad om at få tilladelse til at hen
vende sig direkte til tilskuerne. Den fik 
han og han sagde: »Jeg er blevet udsendt 
af lejren. Vi holdt for en time siden et 
møde, og man har bedt mig fortælle, at vi 
ikke har det mindste kendskab til denne 
kirkeaktion. Vi har ikke ansvar for den og 
for det forløb, den har fået.« Derefter fulg
te en række tilråb fra de ophidsede beboe
re, bl.a. »Vi rydder lejren bagefter«. Ved 
17-tiden skred politiet til handling. Den 
lange ventetid havde fremkaldt utålmodig
hed blandt folk på kirkegården, og det er 
næppe nogen fejlvurdering, når man 
lægger en god portion sarkasme i de klap
salver, hvormed politifolkene blev modta
get, da de med tåregaspistoler og værktøj 
rykkede ind i kirken. Politimester Boden- 
hoff henvendte sig direkte til folkemæng
den med en henstilling om, at alle holdt sig 
i ro under aktionen. »Vi er alle interesseret 
i, at dette bringes til ophør uden vold«,

tilføjede han. Efter ca. en timestid, kl. godt 
18, overgav aktivisterne sig i en sky af 
tåregas.

Medens aktivisterne fik navne og bopæl 
registreret af kriminalpoliti inde i kirken, 
afventede man den sidste politistyrkes 
ankomst. Politiet ønskede at undgå enhver 
risiko for selvtægt blandt de tilstedeværen
de. Først ved 19-tiden nåede forstærknin
gen frem, og derefter blev de anholdte ført 
ud enkeltvis med håndfaste greb og igen
nem et espalier af politifolk. Forinden hav
de politimesteren endnu engang henstillet, 
at fjernelsen af aktivisterne fandt sted i 
fuldstændig ro. Det er vor pligt at beskytte 
de anholdte, tilføjede han.

I kirketårnet fandt politiet et velassorte- 
ret fødevare lager, tilstrækkeligt til en 14 
dage lang belejring. Provianten omfattede 
også vin og snaps. En utrolig mængde 
effekter fyldte op i rummet. De anholdte 
blev kørt bort i en af Thinggårds rutebiler, 
der midlertidigt fungerede som »salatfad«.

Efter kirkebesættelsen vendte de vrede 
beboere sig mod Frøstruplejren. Knap hav
de politiet forladt Hjardemål, før flere hun
drede mænd og kvinder satte kursen mod 
Frøstrup, og kort tid efter kimede det ny 
samfunds beboere på det nærmeste politi
ets telefoner ned i forsøg på at få så hurtig 
og effektiv politibeskyttelse som muligt. 
Kun få af de lokale beboere kom ind i lej
ren, inden politiet nåede frem. Der blev 
ødelagt en mikro-makrobutik. et lysanlæg 
og en rude. Der var opstået et voldsom 
slagsmål med nogle af lejrbeboerne, før 
omkring 50 betjente kom til stede og bl.a. 
ved hjælp af hunde fik de to parter skilt. 
Politiet forhindrede en større folkemængde 
uden for lejren at komme ind og holdt vagt 
endnu nogen tid efter, at de ophidsede 
lokale havde trukket sig tilbage. Allerede 
aftenen efter var der igen optræk til uro i
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lejren, da et støne antal vestjyske fiskere 
og lokale beboere strømmede til lejren, 
men efter at en politipatrulje havde indfun
det sig, faldt beboerne til ro. Fiskerne var i 
løbet af dagen blevet informeret om begi
venhederne i Hjardemål og havde derpå 
ifølge Jyllands-Posten besluttet at sætte en 
offensiv ind mod lejren. Det blev altså 
ikke til noget.

Hele kirkebesættelsen endte med, at 
aktivisterne blev fængslet i tre uger, og ved 
retten i Thisted, d. 23. april 1971, dømt for 
husfredskrænkelse. 13 aktivister fik 25 
dagbøder å 20 kroner, mens en fjortende 
fik 35 dagbøder å 20 kroner. De ti ekstra 
dagbøder fik han for vold mod en betjent. 
De dømte skulle endvidere betale 7000 
kroner i salær til deres advokat, Jørgen 
Jacobsen.

Allerede dagen efter besættelsen mødte 
repræsentanter for lejrledelsen op hos 
pastor Meng Sørensen med 5100 kroner, 
der var indsamlet blandt lejrens tilbage
værende ca. 300 beboere og som et resultat 
af en kollektiv bevilling.

Med pengene fulgte en erklæring fra 
lejrens ledelse:

»Beboerne i lejren forstår den forbitrel
se, der har rejst sig i befolkningen ved 
besættelsen a f kirken i Hjardemål. Man 
har derved krænket følelser, som lokalbe
folkningen bærer overfor noget, der er 
deres. Vi forstår disse følelser, så meget 
mere, som vi selv ønsker det respekteret, 
som vi føler er vort, d.v.s. vor lejr og livs
form.«

Fjorten dage efter kirkebesættelsen 
stoppede Det ny Samfunds sommerlejr i 
Frøstrup, og såvel foreningen som andre 
instanser kunne gøre status oven på som
merens begivenheder. En af lejrlederne 
Mikael Hagen, udtalte sig til Thisted Dag
blad efter lejrens afslutning:

»Hvis man skal gøre status i dag, vil jeg 
sige, at vi stort set har været tilfredse med 
sommerfestivalens forløb, men jeg vil rig
tignok tilføje, at vi var kede a f kirkeaktio
nen i Hjardemål. Joh, jeg synes egentlig, 
at vi har klaret skærene på trods a f alle 
handicaps. Hvor mange der har boet i lej
ren i sommerens løb, har vi ikke tal på og 
får det næppe heller. Vor kasserer forsøger 
at pejle sig frem til et omtrenteligt resultat, 
men han siger, at det vil vare tre uger at 
arbejde sig igennem resultatet. Husk på, at 
mange fik gratis adgang, fordi de ingen 
penge havde. På et tidspunkt, da lejren var 
størst boede der ca. 3000 mennesker i den. 
Nu forestår der en rask oprydningsindsats, 
der bl.a. skal sikre mod sandflugt. 10-20 
mand bliver tilbage i lejren, og et tilsva
rende antal vil overvintre på Trægården, 
der skal genopbygges efter branden. Det 
ny Samfund har endnu ikke truffet endelig 
beslutning om ejendommens fremtidige 
anvendelse, måske skal den omdannes til 
revalideringscenter.«

Også kommunalbestyrelsen i Hanst
holm gjorde status efter lejrens afslutning. 
Borgmester Chr. Hansen fandt det sørge
ligt, at et sådant foretagende som sommer
lejren i Frøstrup har kunnet påkalde sig så 
meget interesse i pressen, og havde iøvrigt 
modtaget flere trusselsbreve, som han 
naturligvis havde smidt direkte i papirkur
ven. Borgmesteren kom endvidere ind på 
Hjardemålaktionen, og han hæftede sig 
ved en række henvendelser, der fra økono
miudvalgets side blev rettet til politiet. 
Dagen efter aktionen mødte tre repræsen
tanter for lejren hos økonomiudvalget og 
beklagede begivenhederne i Hjardemål 
med en tilføjelse om, at man i lejren ikke 
havde haft kendskab til aktivisternes pla
ner. Chr. Hansen sagde om lejren iøvrigt:

»Det er rigtigt, at jeg i mange tilfælde
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Politiet undersøger en u f de ulovligt opførte boliger i lejren. 1978.

udadtil er kommet til at stå som som en 
slags forsvarer for lejren. Udfra hævd
vundne demokratiske principper har jeg 
udelukkende forsvaret lejren på de punkter 
hvor det ville være komplet urimeligt at 
generalisere . . .  V/ må imidlertid huske, at 
Hanstholm er et nybyggersamfund, ikke at 
forveksle med Det ny Samfund. Vi kan ikke 
tillade os at dømme folk udfra deres 
hårlængde. Vi måtte efter min mening give 
dem en mulighed for at vise, hvad de stod 
for. Denne chance har de fået, og jeg skal 
være den første til at indrømme og bekla
ge, at vore forventninger til de unge men
nesker absolut ikke er blevet indfriet«. 
Borgmesteren sluttede debatten med 
ønsket om, at det var sidste gang Frøstrup
lejren stod på kommunalrådets dagsorden.

Hvad, der senere fulgte
Den gode Hanstholmborgmesters ønske 
om, at Frøstruplejren stod på kommunal
bestyrelsens dagsorden for sidste gang 10. 
september 1970, blev bestemt ikke 
opfyldt. Frøstruplejren sluttede som 
bekendt ikke med sommerlejren. Som alle

rede omtalt blev en række lejrdeltagere til
bage for at genopbygge Trægården. I køl
vandet på lejren udkom der flere bøger om 
emnet, og i 1971 kom dokumentarfilmen 
»Skæve dage i Thy«, der var produceret af 
det lokale filmselskab Obel film.

Efteråret 1970 dukkede der mere per
manente bygninger, der stred imod by- og 
landzoneloven, op. I de næste år blev der 
også afholdt sommerlejre omend af mindre 
omfang. Disse blev afholdt uden de nød
vendige tilladelser. Den permanente bebo
else, der talte ca. 45 bygninger, fortsatte. 
1978 opstod der smitsom leverbetændelse 
i lejren, og debatten blussede op igen. Bl. 
a. ønskede man lejrens børn fjernet. 1979 
erklærede landsretten lejrens bygninger for 
ulovlige. Beboerne blev idømt dagbøder, 
indtil de var fjernet. I de körnende 10 år 
løb bødernes samlede sum op i 600.000 
kroner, og lejren var gentagne gange truet 
af en tvangauktion. Den 15. februar 1989 
smækkede Hanstholm kommune kassen i 
for socialhjælpen til lejrens beboere, som 
kommunen mente, var klienteksport fra 
andre kommuner. Socialministeriet opret
tede nødbistandskontor på Frøstrup Kro, 
indtil kommunen efter halvanden måned
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Hanstholm Kommune lukkede i februar 1989 for  
bistandslija’lpen til lejrens beboere. Staten oprettede 
bistandskontor på Frøstrup Kro. Her ankommer en 
bistandsmodtager til hest.

indstillede sin betalingsboycot. Den 20. 
februar 1989 sagde Viborg Amt nej til en 
lovliggørelse af lejren ved at give en zone
tilladelse. Lejrens ca. 70 beboere ankede 
afgørelsen til miljøankenævnet. Den 31. 
august samme år nægtede nævnet at give 
dispensation. 1990 nedsatte regeringen en 
arbejdsgruppe med Lone Dybkjær (Rad.V.) 
som formand, der arbejdede med 4 model
ler for lejren:

1) Jævn den med jorden.
2) Lad den fortsætte som hidtil.
3) Giv den status af forsorgsinstitution.
4) Omdan den til en regulær boplads 

efter reglerne i campinglovgivnin
gen.

Den 2. juni 1995 vedtog folketinget en 
særlov på samme måde som med Christia
nia. Staten overtog ansvaret for lejren.

Særloven krævede hegn om lejren, at der 
blev bygget træk og slip-toiletter, og at 
bygningerne ikke måtte overstige 35 kvad
ratmeter eller have et støbt fundament, som 
gav dem præg af helårsbeboelse. I anled
ning af 25-året for lejrens oprettelse blev 
der sommeren 1995 afholdt »Åbent hus«. 
Forholdet til de omkringliggende beboere 
har igennem alle årene været anspændt. De 
fik lejlighed til at diskutere i debatprogam- 
met »Højlunds forsamlingshus« på TV-2, i 
en direkte udsendelse fra Tømmerby-Lild 
forsamlingshus. I 1992 sendte provinsafde
lingen i DR udsendelsen »Frøstruplejren 
1992«, af Mogens Rasmussen, der skabte 
en del debat. Bl.a. blev programmet kritise
ret for kun at vise de mørke sider ved lej
ren. Flere fremtrædende politikere har 
igennem årene besøgt lejren, bl.a. den 
daværende miljøminister Per Stig Møller 
(kons.) og fremskridtspolitikeren Kresten 
Poulsgård. Efter 1970 har en lang række 
mennesker boet kortere og længere tid i lej
ren, og mange har bosat sig på Hannæs, i 
Thy og Hanherrederne. De har bl.a. etable
ret sig i nedlagte landbrug og har for de He
stes vedkommende et godt forhold til de 
stedlige beboere. Historien om Frøstruplej
ren går videre.

KILDER:
Diverse numre af Thisted Dagblad. Fjerritslev Avis. 
Hannæs Avis. Morgenavisen Jyllands-Posten m. fl. 
Frede Rodbro m. fl: Østholmen. Østerild 1995.
Ellen Gregersen & Ingvard Jakobsen: Hannæs folk 
og egn. 1995.

NOTER:
1 Avisen Informations udsendte medarbejder. Niels 

Ufer, der døde 1994, modtog efter sin død Cavling- 
prisen, der er den fornemste udmærkelse en journa
list i Danmark kan få. Han er bl.a. også forfatter til 
monologen »Mens vi venter på retfærdigheden«, 
om Tamilsagen.
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ANE MARIE HOLMEHAVE

Lokalhistoriske årbøger og årsskrifter 
med relation til Thy og Vester Hanherred

Denne artikel giver en kort introduktion og beskrivelse a f de årbøger og årsskrif
ter der rummer artikler a f lokalhistorisk interesse vedrørende Thy og Vester Han
herred -  bredt forstået. Årsskrifterne omtales i geografisk rækkefølge, fra Han 
Herred til Thyholm.

Han Herred Bogen
Han Herred Bogen : Lokalhistorisk årbog 
for Øster og Vester Han Herred /  udgivet 
af Fjerritslev Avis og Lokalhistorisk Sam
virke for Han Herred. - 1995 -. Bogen er 
indbundet, illustreret og formatet er 
24 x 17,5 cm.

Han Herred Bogen udkom første gang i 
1995 med titlen: »Han Herred Bogen 
1996«. Den udgives af Fjerritslev Avis og 
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. 
Samvirket blev stiftet med bl.a. det formål 
at udgive Han Herred Bogen og dermed 
opnå et samlet overblik over Han Herreds 
historie, kultur og nutid.

Blandt artiklerne findes en historisk 
gennemgang af Han Herreds tilhørsfor
hold, sognehistorie vedrørende Tranum 
sogn, sundhedsvæsenet, bryggeriets histo
rie, lidt skolehistorie og erindringer skre
vet af såvel tidligere som nulevende perso
ner. Derudover er der en biografisk artikel 
om Berit Hjelholt, nulevende anerkendt 
tekstilkunstner, og »Årets gang i Han Her
red«, en kronologisk gennemgang af større 
lokale begivenheder, møder og arrange
menter mv. i perioden januar - oktober 
1995. Der er ikke nogen årsberetninger fra

foreninger mv., men et optryk af Vedtæg
terne for Samvirket. Forfatterne er dels 
fagfolk indenfor området, dels andre med 
lokalhistorisk viden.

Bogen har en indholdsfortegnelse, men 
intet stikords-, person- eller stedregister, 
hvilket ville forøge dens brugsværdi af 
artiklerne.

Bogen er indbundet med omslag med 
landskabsmotiv i farvefoto. Layoutet er 
fint, trykket og billedkvaliteten i orden.
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Historisk Årbog for Thy 
og Vester Hanherred.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanher
red /  udgivet a f Historisk Samfund for Thy 
og Vester Hanherred. - 1906-. Hæfte, illu
streret og formatet 21,5 x 15 cm.

Årbogen udkom første gang i 1906 med 
titlen »Historisk Årbog for Thisted Amt« 
uden noget eksakt formål udover »...at 
give Medlemmerne et Vederlag for deres 
Bidrag«.

I 1934 præciseres det at det skulle være 
»... udgivelse af en årbog, som udkommer 
med et årligt hæfte og bringer bidrag til 
egnens historie, fremdrager minder om 
befolkningens liv og færd i tidligere tid, 
meddeler oplysninger om egnens befolk
ning og indeholder en beretning om sam
fundets virksomhed«. I 1970 ændres titlen 
til »Historisk Årbog for Thy og Mors« og i 
1988 til »Historisk Årbog for Thy og 
Vester Hanherred«.

Årbogen rummer artikler om arkæolo
giske fund og udgravninger, gårde, kirker 
og andre bygninger, steder og begivenhe
der af lokalhistorisk interesse og tilknyt
ning. Der berettes i artiklerne om levefor
hold, erhverv, sognehistorie, slægts- og 
personalhistorie sammen med erindringer 
og sagn. Gamle ting og genstande, der kan 
fortælle historie, skrives der også om. For
fatterne er dels fagfolk, dels lokale folk og 
andre med speciel lokalhistorisk viden og 
interesse.

I 1924 udgives årbogen med titlen »Af 
Thisted Købstads historie« i anledning 
400-års købstadsjubilæet.

I 1988 ændres formatet, layoutet, og sti
len markant. Kvaliteten af billedgengivel
sen, trykket og layoutet forbedres væsent-

ligt. Fra 1993 indføres en ny side »Siden 
sidst«, som rummer supplerende oplysnin
ger og evt. rettelser. Litteraturlisten over 
bøger m.m., der rummer lokalt stof, bliver 
et fast indslag. Den årlige beretning fra 
bestyrelsen afløses af en beretning fra for
manden, og beretninger fra arkiverne med
tages ikke i de nyeste årgange.

De enkelte årgange rummer en ind
holdsfortegnelse. Der er lavet en særskilt 
udgivelse med emne- og forfatterregister: 
»Register til Historisk Årbog 1906 -  
1982« og som en del af 1994 udgivelsen et 
supplement, som dækker perioden 1983 - 
1993. Fremover er det hensigten at lave et 
register hvert 10. år.

Bogen er syet, uindbundet med om
slagsillustrationer, der har lokal tilknytning 
i form af fotos eller maleri.

Layout, tryk og billedgengivelse er i 
orden.
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Jul i Thy
Jul i Thy /  udgivet a f Erik A. Lauridsen og 
Jørgen Miltersen. - 1931 Hafte, illuste
ret og formatet 25 x 18,5 cm.

»JUL i THY« blev i 1931 udgivet og redi
geret af Georg Pors, der i 1. nummer frem
hævede, at udgiverens hensigt var »såvidt 
muligt udelukkende at bringe Thylandske 
Skildringer eller Bidrag skrevne af lokale 
Skribenter, selv de anonyme forfattere er 
fra Thy«.

I 1960 overtog C. Brunsgaard redaktio
nen og udgivelsen af JUL i THY, og fra 
1972 udgives den af Erik A. Lauridsen og 
Jørgen Miltersen.

Årbogen bragte fra 1931 digte og 
noveller af lokale forfattere eller folk med 
tilknytning til egnen -  oftest med julen 
som en væsentlig ingrediens. Beretninger 
om og af kendte forfattere fra egnen, inter
views med kendte borgere mv., fotos fra 
Thisted by og omegn. Lokalhistorie i form 
af sagn, myter og beskrivelser af lokale 
seværdigheder samt »Thisted Blæksprøj
ten«. Mange lokale forfattere har i tidens 
løb leveret noveller, digte og artikler til 
årbogen.

I 1960 overtog C. Brunsgaard jobbet 
som udgiver og redaktør. Artiklen »Årene 
de rulle«, en oversigt over lokale begiven
heder, bliver et fast indslag i årbogen. 
Fotografierne optræder også fra da af som 
et fast indslag med titlen: »Fra det gamle 
album«.

I 1972 overtages udgivelsen af Erik A. 
Lauridsen sammen med Jørgen Miltersen, 
der står for redaktionen. Visse ændringer 
sker herefter m.h.t. form og indhold, f.eks. 
bliver »Året der gik« mere sammenskrevet

og »Fra det gamle album« suppleres med 
noget nyt, nemlig: »Fra det nye album«. 
Der bringes bl.a. mere lokalhistorie, flere 
lokalhistoriske billeder, breve fra læserne 
og færre noveller og digte.

Der findes intet register udover ind
holdsfortegnelsen i de enkelte årbøger, 
men i 1993 er der lavet et samlet indholds
register fra 1972 til 1993 og i 1994 over 
perioden 1967 til 1971 samt i 1995 foråre
ne 1965 og 1966. Der er imidlertid ikke 
noget person-, navne- eller stedregister, 
hvilket ellers kunne gøre god fyldest. Det 
samme ville et alfabetisk titel- og forfatter- 
register

Selve bogen er limet og omslaget er 
illustreret med lokale motiver. Layoutet er 
sammen med tekst og billedgengivelse i 
orden.
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Sydthy Årbog
Sydthy Årbog /  udgivet a f Egnshistorisk 
Forening for Sydthy. - 1984-. Bogen er 
uindbundet, syet og formatet 24,5 x 17,5 
cm.

»Sydthy Årbog« udgives af Egnshistorisk 
Forening for Sydthy, der har udstukket føl
gende retningslinier: Smukt, tiltalende lay
out med omslagsillustrationer af kunstnere 
med lokal tilknytning. Indholdet skal for
midle »...såvel den brede fortælling som 
den grundigere gennemgang af et lille 
forskningsområde«. Første årgang udkom i 
1984.

I årbogen bringes bl.a. artikler om 
arkæologiske fund og udgravninger, 
slægtshistorie, lokale originaler, stednavne, 
gårde og andre bygninger af lokalhistorisk 
interesse og tilknytning. Det samme gæl
der for de begivenheder, erindringer, gen
givelser af brevvekslinger, byremser, san
ge, digte og mindeskrifter, der også medta
ges. Billeder, hvor personer eller stedet er 
usikre, bringes som efterlysninger. Årlige 
beretninger fra arkiv, egnshistorisk fore
ning, fyrspil og museum indgår som faste 
indslag sammen med listen over »Sydthy 
Bøger« og kontaktpersonerne til Egnshi
storisk Forening for Sydthy. Forfatterne er

dels fagfolk, dels folk med speciel lokalhi
storisk viden og interesse.

Årbogen har indholdsfortegnelse. Der 
laves person-, sted- og sagregister for 
hvert 5 år. Registrene, der er kortfattede, er 
bragt i årbøgerne fra 1988 og 1993.

Bogen er syet og uindbundet med 
smukke omslagsillustrationer. Layoutet er 
fint, tryk og billedkvaliteten er i orden. Stil 
og layout er den samme gennem alle udgi
velserne.
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Egnshistorisk Forening 
Thyholm og Jegindø

Egnshistorisk Forening Thyholm og Jegin
dø /  udgivet a f Egnshistorisk Forening 
Thyholm og Jegindø. - 1975-. Hæfte, for
matet 21 x 15 cm.

I 1975 udkom Årsskrift for Egnshistorisk 
Forening for Thyholm & Jegindø. Den 
udgives af Egnshistorisk Forening for 
Thyholm & Jegindø, som i 1977 ændrede 
navnet på foreningen og titlen på årsskrif
tet til: Egnshistorisk Forening Thyholm og 
Jegindø. Foreningen omtaler i forordet til 
1. nummer ønsket om at nå ud til en brede
re kreds, slå bro mellem fortid og nutid og 
bringe artikler af lokalhistorisk interesse.

Årsskriftet bringer bl.a. lokalhistoriske 
artikler om egnen, dets beboere, slægter og 
gårde, dialekter og digte fra egnen. Af 
erindringer om skoletid, barndom mv. 
bringes der som regel en til to artikler i 
hvert nummer. Derudover bringes også af 
og til causerende artikler med lokal til
knytning og indhold. Endelig rummer års
skriftet foreningens årsberetninger samt 
beretninger fra arkiv og egnsmuseum og 
oversigt over bestyrelser med lokalhisto
risk tilknytning.

I 1984 udkom årsskriftet som et to
bindsværk med titlen: »Thyholm og Jegin
dø gennem 100 år« i samarbejde med Jens 
Glob Samvirket.

Årsskriftet har en indholdsfortegnelse, 
men intet stikords-, person- eller stednav-

neregister. Samlet inholdfortegnelse over 
de første 5 årgange medtages i 1979 og i 
1986 over 6. til 12. årgang. I 1993 udkom 
Årsskriftregisteret 1975-1993 med et kort
fattet artikel- og emneregister samt et for
fatterregister. I forordet til registeret omta
les overvejelser om et mere omfattende 
register til 25-årsjubilæet.

Årsskriftet er i A5-format og samlet 
med hæfteklammer. Omslaget er i ensfar
vet kraftigt papir og illustrationer i form af 
tegninger og fotos. Kvaliteten af papir, 
tryk og billedgengivelse er forbedret gen
nem årene.
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REDAKTIONEN

Siden sidst

Kommentarer og rettelser til sidste års årbog.

Ved trykningen af årbogen sidste år skete 
der en fejl, så oplysningerne om billedet på 
omslaget ikke blev trykt på indersiden af 
omslaget og derfor måtte vedlægges som 
løsblad. Da sådanne blade har det med at 
forsvinde, skal vi af hensyn til eftertiden i 
korthed meddele, at omslagsbilledet var 
efter et maleri af Jens Søndergaard. Det 
har titlen »Aften ved havet« og hænger på 
Heltborg Museum.

I Lykke Christensens artikel om Hund
borg Gæstehjem var der på side 138 et

fotografi, som har været fejlregistreret på 
arkivet. Efter al sandsynlighed er der ikke 
tale om et billede af gæstehjemmet. Det 
råder vi bod på ved at bringe nedenståen
de billede. Huset længst til venstre er det 
hus, der i 1920 blev blev omdannet til 
Hundborg Gæstehjem. Billedet er taget, 
mens der endnu var cykelværksted og 
smedje i huset (bemærk redskaberne for
an). Huset blev bygget i 1907 af smed 
Edvard Hundahl og har i dag adressen 
Vorupørvej 198.

Hundborg Gæstehjem.
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FRANK WEBER

Formandsberetning 1995-96
Den første søndag i september gik udflug
ten i 1995 nordpå til Fjerritslev. Vi så 
»Bryggeri- og egnsmuseet«, der på frivil
lig basis er blevet etableret som et spænd
ende egnsmuseum i det gamle bryggeris 
bygninger. De 30-40 deltagere fik et ind
blik i ølbrygningens ædle håndværk og 
mange interessante redskaber og indretnin
ger blev studeret i detaljer. Turen fortsatte i 
øsende regnvejr til Aggersborggård, hvor 
ejeren fortalte om stedets historie og de 
seneste restaureringer. Den obligatoriske 
kaffe og kage blev indtaget i disse histori
ske omgivelser, inden vi vendte næsen 
hjemad. Mange nåede at svinge forbi 
Aggersborg, der på grund af vejret blev set 
fra bilen eller nærmeste læ. 1 år besluttede 
bestyrelsen at lade turen gå til Hanstholm, 
hvor vi gerne skulle høre lidt om byens og 
havnens historie, samt høre om de seneste 
planer om oprettelse af et dokumentations
center for 2. Verdenskrig. Desværre måtte 
turen aflyses på grund af manglende til
slutning.

Vi må have lagt os grundigt ud med 
vejrguderne sidste år, for da vi traditionen 
tro holdt reception i forbindelse med udgi
velsen af Historisk Årbog, var Thy og det 
meste af landet dækket af sne og is. 
Receptionen blev afholdt den 17. novem
ber på Østerild Kro, men en snes forfattere 
og bestyrelsesmedlemmer stred sig frem 
gennem elementernes rasen. Årbogen er 
igen i år et flot stykke arbejde, som jeg vil 
takke redaktionen for (Jytte Nielsen, 
Svend Sørensen og Knud Holch Ander
sen). Den redaktionelle linie, der blev lagt 
af dette trekløver i 1992, er siden blevet 
fastholdt og udbygget.

Indholdet bar, som alle historiske årbø
ger fra 1995, præg af 50-året for befriel
sen. Forsiden er et billede af Jens Sønder- 
gaard, som i 1930’erne blev betegnet som 
»entartet«. En nutidig Thy-kunstner. 
Erland Knudssøn Madsen, er født under 
Besættelsen og har lavet fire spændende 
vignetter til årbogen. Men et samlende 
tema omkring kro og gæstgiveri var der 
også plads til. Med 176 sider og en snes 
artikler var der nok at gå i gang med i de 
mørke vinteraftener. Har man ikke fået 
læst årbogen endnu, er den også god at 
have med på juleferie.

Igen i år havde vi et samarbejde med 
TFO og Åbent Gymnasium, idet vi sam
mensatte en foredragsrække under fælles
temaet: »Tro i Thy«. Foredragene behand
lede troslivet i Thy fra hedenold til i dag. 
Igen var foredragsrækken godt besøgt, så 
vi har fra bestyrelsens side barslet med en 
ny foredragsrække til indeværende sæson. 
Temaet er »Fra lokalhistorikerens arbejds
mark«, hvor forskellige sider af det lokalhi
storiske håndværk præsenteres: Den 28. 
januar handler det om arkæologien og den 
4. februar om slægtshistorien. Eksempler 
på forskning i lokalhistorien tages frem den 
18. februar, mens byhistorien og lokalhisto
rien som en del af danmarkshistorien bliver 
behandlet den 25. februar og den 4. marts.

Alle foredragsholderne er lokale bortset 
fra landsarkivar Hans H. Worsøe fra 
Aabenraa, som har lovet at komme og 
berette om det at drive slægtshistorie. Han 
har skrevet en række bøger om emnet og 
skal i februar revidere én af disse. Derfor 
lover han, at hans foredrag den 4. februar 
vil være topaktuelt.
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Udover den nævnte foredragsrække om 
»Tro i Thy«, som altså ikke formildede 
vejrguderne, har Historisk Samfund i løbet 
af vinteren endnu en gang været medarran
gør af et foredrag i numismatisk forening.

Når bestyrelsen har besluttet at hæve 
kontingentet med 10 kr., skyldes det sti
gende trykkeudgifter og almindelige ud
giftsstigninger. Dermed bliver kontingentet 
på i alt 100 kr.

For at sætte dette beløb lidt i historisk 
relief kan man tage et eksemplar af Histo
risk Årbog fra 1940! Omfanget var som i 
dag, men der var ingen illustrationer. Til 
gengæld var kontingentet på 3 kr. ! Det 
lyder ikke af meget, men aldrig har Histo
risk Årbog været dyrere! En faglært arbej
der tjente 1,91 kr. i timen og skulle altså 
arbejde 1 time og 34 min. for at kunne 
betale sit kontingent. 1 1950 skulle han 
arbejde 1 time og 14 min., mens han i

1960 kunne nøjes med 41 minutters arbej
de. I 1970 nåede prisen bunden: årbogen 
kostede 10 kr. og timelønen var 19,44 kr. - 
altså 3 1 min. arbejde var nok. Fattigfirser
ne fik kurven til at gå den anden vej, idet 
der i 1980 og 1990 skulle arbejdes hhv. 38 
min. og 49 min.

Nu bliver kontingentet på 100 kr., men 
omregnet i arbejdstid skal den faglærte 
arbejder blot investere 48 min. før med
lemskabet er hjemme -  det er da billigt!

Her til sidst vil jeg takke bestyrelsen og 
vores kasserer for et godt samarbejde og 
endnu en gang takke redaktionen for en 
flot og spændende årbog. Jeg vil takke 
Thisted Museum, Wadmanns Trykkeri og 
andre, vi har haft kontakt med i årets løb, 
for godt samarbejde og håbe, at det 
fortsætter i indeværende år.

Frank Weber

Minutters arbejdstid for en faglært arbejder for at kunne betale et årskontingent



ANE MARIE HOLMEHAVE

Lokalhistorisk litteratur om Thy og 
Vester Hanherred 1995-1996
Bronzealderens bopladser i Midt- og 
Nordvestjylland. Redaktion Jytte Nielsen 
og John Simonsen; bidrag af John Brinch 
Bertelsen...et al.. - De arkæologiske muse
er i Viborg Amt. - 285 sider : ill. 

Christensen, Jane
Ind i historien - ud i naturen... : en cykeltur 
i Thy og på Mors med sagn og fortællinger 
/ Jane Christensen, Bodil Bak, Beth Møl
ler. - s.n., 1996. - 32 sider : ill.

Erindringer fra Brund og Kjelstrup I red. 
Svend Sørensen og Tage Jensen. - s.n., 
1996. - 42 sider : ill. - (Lokalhistoriske 
skrifter fra Hillerslev Sogn : nr. 1 )

Hanstholm Idrætsforening 1920-1995 
. - s.n., s.a. - 64 sider : ill.

Hjerternes fest og andre julenoveller fra 
Thy I redaktion: Leif Damsgaard Jensen 
. - Forlaget TB, 1995. - 38 sider : ill.

Husliv i Thisted : Jubilæumsskrift i anled
ning af Plantagehusets 15 års dag / redige
ret af Lilli A. Pedersen, Morten Kyndby 
Holm og Ole Blomsterberg. - Plantagehu
set, 1996. - 50 sider : ill.

Jubliæumsnyt : udgivet i anledning af Ju
nior Chamber Thisted 25-års jubilæum I 
redaktion: Jens Fogh Andersen. - Junior 
Chamber. 1996. - 19 sider. : ill.

Mathiesen, Hanne
De fattige strandmænd : et essay om livet 
på grænsen. - Fiskeri- og Søfartsmuseet, 
Saltvandsakvariet, 1996. - 1 bind : ill. 

Odgaard, Jonna
Hanherred Statsskovdiskrikt : populærud

gave af driftsplan. - Miljø- og Energimini
steriet, Skov- og Naturstyrelsen, 1995. - 40 
sider : ill.

Rasmussen, Kurt
Fuglelivet i landet mellem hav og fjord 
Hanherred. - s.n., (1993). - 58 blade : ill.

Robinson, David Earle
Arkæobotaniske analyse af bronzealder 
gårdsanlæg og marksystemer ved Bjerre 
Enge, Hanstholm, Thy / David Earle 
Robinson, Annine Moltsen og Jan Harild 
. - Nationalmuseets Naturvidenskabelige 
Undersøgelser, 1995. - 20 sider, 10 bilag : 
ill. - (NNU Rapport : nr. 15)

Nedergaard, Erling
Turist i Thy. - Knakken, 1996. - 110 sider : 
ill.

Stensvig. Niels
Dejlig er jorden. - Forlaget Thise, 1995 
.-115  sider

Thylands sangbog I Chr. P. Fogtmann 
. - Thisted Dagblad, (1996). - 104 sider : ill. 

Zahle, Grethe
Himlens spejl : et hundrede tegninger og 
akvareller af Jens Søndergaard. - Rhodos, 
1994.- 159 sider: ill.

Lydbøger, musik og video
Kirke og kvadersten (video) : restaurerin
gen i Nørhaa, Thy / tilrettelæggelse 
Karsten Biering. - Center for Arbejderkul
turstudier: AV/ITV-Afdelingen Køben
havns Universitet, 1996. - 1 videokassette.
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Historisk Samfund for Thy og 
Vester Hanherred
Bestyrelsen
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Revisor:
Revisor:

Frank Weber, Platanvej 25, 7700 Thisted 
Ingrid Vang, Østeralle 25, 7760 Hurup 
Esper Lønborg, Rosenvænget 21, 7752 Snedsted 
Knud Holch Andersen, Røllikevej 11 , 7700 Thisted 
Ellen Helvind, Rugmarken 13, 9690 Fjerritslev 
Ingvard Jakobsen, Bygholmvej 15, 7742 Vesløs 
Jette Kjær, Thisted Museum, 7700 Thisted 
J.V. Præstgaard, Lunegårdsvej 33, 7752 Snedsted 
Aksel Thinggaard, Rosenvænget 35, 7752 Snedsted

Redaktionen
Jytte Nielsen, Heltborg Museum, Skårhøj vej 15, 7760 Hurup 
Svend Sørensen, Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted 
Knud Holch Andersen, Røllikevej 11, Hillerslev, 7700 Thisted

Kontaktpersoner -  »Rødderne«
Jens Andersen, Blåbærvej 10, Agger, 7770 Vestervig 
Svend Bro, Bautavej 8, Sjørring, 7700 Thisted 
Martin Dreschler, Tøvlingvej 32, Hørsted, 7752 Snedsted 
Chr. Houmark Hammer, Buen 47, Stagstrup, 7700 Thisted 
Otto Hansen, Tyskerbakken 2, Nørhå, 7752 Snedsted 
Gunnar Jensen, Bjerregaard, Randrupvej 9, 7770 Vestervig 
Gudrun Kaspersen, Rønnebærvej 23, 7741 Frøstrup 
Johannes N. Kjær, Tømmerbyvej 29, Tømmerby, 7741 Frøstrup 
Mogens Kristensen, Islandsvej 33, 7700 Thisted 
Christian Mikkelsen, Vestervigvej 47, 7755 Bedsted 
Grete Lyngs Mikkelsen, Møllegade 6, Lyngs, 7790 Thyholm 
Peder Ottosen, Lundvej 17,7741 Frøstrup 
Verner Paulsen, Faddersbøl Bro 11, 7700 Thisted 
Frede Rødbro, Basaltvej 14, Østerild, 7700 Thisted 
Knud Søe-Larsen, Hanstholmvej 127, Nors, 7700 Thisted 
Niels Søndergaard, Bryggerivej 6, 7760 Hurup

97 92 11 31 
97 95 13 51 
97 93 40 63
97 98 16 48
98 21 38 33 
97 99 35 08 
97 92 05 77

97 95 20 77 
97 92 05 77 
97 98 16 48

97 94 26 29 
97 97 12 18 
97 93 41 30 
97 93 10 13 
97 93 42 23 
97 94 13 20

97 99 11 27 
97 92 28 36 
97 94 51 17 
97 87 80 73 
97 99 11 82 
97 93 74 74 
97 99 71 14 
97 98 10 37 
97 95 20 04

158



Forfatterfortegnelse
Knud Holch Andersen, Røllikevej 11, Hillerslev, 7700 Thisted, 9798 1648

Erik Brandt, Vorupørvej 175, 7700 Thisted, 97 93 73 33

Torben Gjerløff, Degnevangen 14B, 7700 Thisted, 97 91 01 25

Ane Marie Holmehave, Vesløs Huse 12, Østerild, 7700 Thisted, 97 99 73 93

Ingvard Jakobsen, Bygholmvej 15, Øsløs, 7742 Vesløs, 97 99 35 08

Jette Thagaard Jacobsen, Fløjstrupvej 23, 8340 Malling, 8693 25 17

N. V. Jacobsen, Bybakken 42A, Ræhr, 7730 Hanstholm, 979651 87

Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, 1618 København V, 31 2431 37

Aksel Kirk, Engkærsbro 30, Elsted, 7752 Snedsted, 97 9343 23

Poul Kjeldgaard, Søvænget 16, 8800 Viborg, 866203 36

Knud Møller Madsen, Stensgaardsvej 10, 7760 Hurup, 9795 21 10

Oscar Madsen, Kiilsgårdvej 20, 7700 Thisted, 97 98 52 32

Dorette Mortensen, St. Paulsgade 7b, st., 8000 Århus C

Asger Nordentoft Nielsen, Kornvej 8, 7700 Thisted, 97 92 18 38

Bjarne Henning Nielsen, Søndergade 21, Tyregod, 7323 Give, 75 734841

Bent Rolighed, Havevej 49, 9690 Fjerritslev, 9821 1681

Kåre Rønhede, Nørrehus, Samsøvej 43, 2 (144), 4300 Holbæk, 59444200 - 2199

Bjørn Søndergaard, Fiskervej 58, Nørre Vorupør, 7700 Thisted, 97 93 83 58

159



Historisk Samfunds

FOREDRAGSRÆKKE
for vinteren 1997

28.januar
Arkæologen arbejder

»7 ntiiseuinsleder Jytte Nielsen

4. februar
Slægtshistorie -  var din tipoldefar pirat?

>7 landsarkivar Hans H. Worsøe

18. februar
Lokalhistorie -  om agenten fra Vorupør!

\7 cand. mag. Frank Weber

25. februar
Byhistorie -  om Thisted Købstads historie

i7 lektor Orla Poulsen

4. marts
Den lokale Danmarkshistorie

>7 lektor Knud Holdt Andersen

TID:
19.00-21.30

STED:
Lokale 37 (biblioteket)

Thisted Gymnasium, Ringvej 32, Thisted
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