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Doktor Nordentoft og baron Rosenkrantz
af Flemming Skipper

En historie om en omstridt Thisted-læge, en ligeså omstridt datter, der blev opfattet som 
en provokation mod fundamentale kristne værdier, og en nevø, der troede sig på den rigtige 
hest, da han blev nazistisk pennefører: Poul, Inger Merete og Knud Nordentoft. Ude i kulis
sen -  i begyndelsen a f 1900-tallet -  stod en baron med blok og blyant. Og en konge, der for
maner doktor Nordentoft at holde hovedet højt!

Thisted 1905. Postkortidyl fra Christiansgave 
med den lille købstads første tennisbane over 
for forlystelses-etablissement Sommerlyst -  
senere Sangernes Hus. I nærheden af Hotel 
Royals have med keglebanen. Esplanaden og 
Valmuesalen er andre navne i den lokale hi
storieskrivning. Fint var det. Folkeligt skulle 
det også være. Men tennissporten var nu det

pænere borgerskabs legeplads. Helt frem til 
1950 erne havde dette borgerskab en slags m o
nopol på tennissporten som i andre byer landet 
over. Det gik her i begyndelsen af 1900-tallet 
pænt og anstændigt for sig med stråhat og vest 
for herrerne -  stråhat og fodlange nederdele 
for damerne. Hvad hovedbeklædningen an
går, kan det være af hensyn til fotografen, der

Læge Poul Nordentoft var en aktiv mand med mange jern i ilden -  også indenfor den nye tennissport. Her 
sammen sin kone Astrid (bagest) ogen datter a f amtmand Simony. 1905. (Lokalhistorisk Arkiv).
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sikkert ikke var kommet tilfældigt forbi, da 
han med storkamera var på egnen for at lave 
optagelser til en serie postkort fra Limfjords
byen, der ville gøre omverdenen bekendt med, 
at Thisted var mere end en berømt digter. Først 
med det sidste i sportens nye verden. Thisted 
var blandt de første provinsbyer, der indførte 
tennisspillet efter britisk inspiration.

Man kan forestille sig, at fotografen har hid
kaldt repræsentanterne for det nævnte bedre 
borgerskab. Manden på postkortbilledet Fra 
Tennisbanerne er 31 år, en travl læge i byen med 
stort engagement og aktiv på mange fronter 
-  også de selskabelige. En af de første auto
mobilejere i Thisted. Der samles altid en hale 
af børn, når han skal ud at køre, og hvis han 
ude på landevejen eller i byens gader møder 
en hestevogn, må han holde stille -  ellers bli
ver hestene bange og kan løbe løbsk. Forbi er 
den tid, da en lænestol uden ben bliver spændt 
fast på bøndernes fladvogne, når de skal »hente 
doktoren«. Fagligt er den unge læge virksom på

»I Sandhed, atter er Fanden løs i Thisted«.
Palle Rosenkrantz 1907.

felter som hygiejne, sund mælk til børn og fød
selskundskab. Hans navn er Poul Nordentoft. 
Ifølge oplysninger, der er vedhæftet billedet 
mange år senere, er kvinden med ryggen til 
hans kone, Astrid -  datter af byens stations
forstander, Kabell. Mere kendt som »Kaptaj
nen« -  som han havde været i krigen i 1864. 
Den anden tennisspillende kvinde er datter af 
amtmand Simony.

Poul Nordentoft havde i 1901 overtaget en 
ældre bror, Severin Nordentofts praksis i byen 
og også hans stærkt konservative vennekreds. 
Han var svoger til en af Thisteds store køb
mænd (manufakturhandler) Brinkmann, der 
havde en ejendom med forretning og beboelse 
på Store Torv ved siden af rådhuset. Norden- 
toft-navnet havde han gennem sin farmor, der

Lilletorv 1908. Familien Nordentoft boede på første sal i hjørneejendommen Torvegade-Skovgade. Her lå 
også lægens meget omtalte »consultationsværelse«. (Lokalhistorisk Arkiv).
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var ud af Christen Pedersen Nordentofts slægt, 
skipper og købmand, der i Klitmøller havde 
drevet skudehandel på Norge, og hvis efter
kommere siden etablerede sig i Thisted med 
en større handelsvirksomhed.

Nordentoft-slægten kan føres tilbage til 
gårdfæster i Nors Vestergaard Thomas Chri
stensen Westergaard (ca. 1610-83), hvis tip
oldebarn var Christen Pedersen Nordentoft 
(1776-1827). Navnet stammer fra en gård i 
Sjørring.

Poul Nordentoft kom ud af en slægt med en 
usædvanlig portion selvbevidsthed, initiativ
rigdom og energi i bagagen, med en stor lyst til 
at give sig i kast med tilværelsens mangfoldig
hed af veje og -  vildveje. Således som det her 
skal søges afspejlet i de tre Nordentoft-skæb- 
ner: Poul Nordentoft, hans datter, Inger Merete 
Nordentoft, og nevøen Knud Nordentoft.

Vi begynder 18. juni 1907 med et citat fra 
dagbladet Politikens kronik:

»Jeg staar på Thisted Kirkegaard ved I.P. Ja
cobsens Grav, jeg vender mig og ser over mod 
Raadhuset, der ligger 20 Skridt fra Graven, og 
i et af de Gitrede Vinduer i Raadhusets Arrest 
ser jeg en ung Mand, der staar og stirrer over 
mod Alléen, hvor en Kvinde gaar med nogle 
Børn. Min Ledsager fortæller mig, at denne 
Mand er Læge Poul Nordentoft, der nu i tre 
Uger har siddet arresteret, fængslet af Kommis
sionsdommeren, Assessor Schou, som sigtet 
for at have anmeldt et fingeret Tyveri hos sig 
selv for derved at skabe sig Fordel, en Mand, 
der nu er ruineret, om hvem Dommeren paa- 
staar, at han er sikker paa sin Straf saavel for 
denne som for en Række andre graverende 
Forbrydelser«.

En sag for Palle Rosenkrantz
Kronikkens forfatter var få dage forinden an
kommet fra København og havde straks bevæ
get sig ind i begivenhedernes øje i Nordentoft-

Poul Nordentoft. Tegningen er fra dagbladet Poli
tiken under sagen mod den tidligere Thisted-læge 
i 1918, der få år senere bragte ham ti år i Horsens 
Tugthus.

sagen efter at have stillet kufferten fra sig på 
værelset på Hotel Aalborg nede ved havnen. 
Med beslutsomme og selvsikre skridt havde den 
københavnske journalist og forfatter bevæget 
sig gennem Storegade og vakt en del opsigt, for 
han lignede ikke nogen, man tidligere havde set 
i byens gader. Han skulle op til kirkegårdsplad
sen og digtergraven. Det er lige her i nabolaget, 
det hele foregår. Begivenhederne. Eller hvad 
det nu er, der går for sig. Al den snak. Ryg
ter og bysnak løb om muligt endnu hurtigere 
dengang, da man ikke havde hverken radio el
ler fjernsyn til at sprede tankerne. Til gengæld 
var der aviserne, og selv om de i sagens natur 
altid var en dag bagefter, så var de ofte foran. 
Poul Nordentofts meritter -  eller ikke-meritter 
i og uden for konsultationen i Torvegade/Skov- 
gade -  var »godt stof«. Mange forlydender blev 
bragt til store torvs, pludselig kunne mange se 
sammenhæng i meget, der ikke før havde givet 
mening fra sig; det kunne pludselig i denne 
bysnak knyttes sammen med én bestemt per-
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son, den unge læge. Og det havner åbenbart 
alt sammen for kommissionsdommerens øre. 
Sådan tegner billedet sig i al fald på over 100 
års afstand med de eksisterende kilder. Eller 
som det blev udtrykt i 1907 af en af dem, der 
forsøgte at komme Nordentoft til undsætning: 
»Thisted -  dette græsselige Sladderhul«. Og det 
skulle blive meget værre. Nordentoft-sagen vil 
komme til at strække sig langt op i 1930 erne. 
Mere end en snes år efter Nordentoft-familien 
havde sagt farvel og tak og forladt Thy.

Foreløbig er vi ikke kommet længere end 
til kirkegården, J. P. Jacobsens grav og Thisted 
Kirke -  til Politikens kronik 18. juni 1907 og 
flere »mærkelige« tildragelser, bl.a. mystiske 
brandstiftelser i et hus tilhørende J. P. Jacob
sens svoger, konsul Andersen: »Jeg siger til min 
Ledsager: »Hvad tror De, han, der hviler i Gra
ven, vilde have sagt til dette?«. Og han svarer: 
»Jeg tror, han vilde have haft nok at gøre med 
at arbejde for sin Søsterdatter, der er bleven 
indespærret til Observation paa en Sindssy
geanstalt, sigtet for Brandstiftelse, indlagt på 
Kommissionsdommerens foranstaltning paa 
en Attest fra en Mand, der udtrykkelig erklæ
rer, at han ikke kender hende nøje«. »Ja«, siger 
jeg, »dansk Retspleje rumm er mange Overra
skelser; men hvad jeg har set og hørt i Thisted 
i disse Dage, det kalder i min Erindring Bil
lederne frem fra den berømte Besættelsessag 
mod Præsten Ole Bjørn fra Thisted sidst i det 
17. Århundrede. I Sandhed, atter er Fanden løs 
i Thisted, og vi forlader J. P. Jacobsens Grav, 
gaar forbi Fængselsmuren, hvorfra den fangne 
Mand stirrer mod sin Hustru og sine Børn, 
for at tage fat i Arbejdet, som er at fortælle i 
Politikens kronik, hvad der virkelig er gaaet 
for sig i Thisted«.

Den københavnske journalist og forfatter 
er Palle Rosenkrantz. Han var 40 år i 1907, 
og med romanen Hvad Skovsøen gemte, der 
udkom i 1903, havde han slået sit navn fast 
som Danmarks første forfatter af moderne

detektiv- og kriminalhistorier. En skandina
visk -  og prestigefyldt -  krimipris er i mange 
år uddelt i Rosenkrantz’ navn af Det danske 
Kriminalakademi. Han skrev underholdende 
og umiddelbart fængende, og flere af hans bø
ger læses fortsat i modsætning til en stor del 
af hans samtids litteratur. Bøgerne udkom i 
Norden, England, Tyskland, og endda til USA 
nåede hans navn.

Men hvad får denne mand til pludselig at 
dukke op i Thisted og kaste sig ud i Norden
toft-sagen, som han tilsyneladende kender så 
meget til, at han også på forhånd er i stand til 
at fælde en slags dom? En onkel -  en anden 
baron Rosenkrantz -  havde midt i 1800-tallet 
været amtmand i Thisted, men det er næppe 
forklaringen. Den skal nok i stedet findes i 
Rosenkrantz’ egen historie. Og måske fordi 
der i sagens akter dukker et navn op, han kan 
nikke mere end genkendende til. Navnet på 
distriktslægen i Thisted. Det tænder en lampe. 
Nordentoft-sagen var måske en krimimesse 
værd.

En adelsmand uden gods 
og guld
Baron Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz var 
født i 1867 som adelsmand, men uden hver
ken gods eller guld. Navnet Rosenkrantz -  som 
Shakespeare udødeliggjorde i »Hamlet« -  stam
mer tilbage til 1500-tallet. Den betydnings
fulde adelsslægt kan dog føres endnu længere 
tilbage og tæller nogle af danmarkshistoriens 
mest fremtrædende mænd. Men nogen var 
mere betydelig end andre. Palle Rosenkrantz’ 
farfar var en tidligere lejesoldat fra Europas 
slagmarker, hans far var skriver i admiralitetet, 
senere diplomat i Rom, en post han i hast måtte 
forlade og aldeles ufrivilligt. Palles mor var en 
mange år yngre kvinde, som faren bortførte 
fra Skotland. Han døde, da drengen var seks 
år. Moren boede for det meste i udlandet, og
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han kom på Herlufsholm Kostskole. Vejen til 
juraeksamen var ikke lige ud ad landevejen, 
nærmest lettere slingrende og for det meste i 
godt humør. Ved venners hjælp blev han by
fogedfuldmægtig i Rødby på Lolland med en 
indtægt, der hurtigt fik ben at løbe på. Senere 
avancerede han til første herredsfuldmægtig 
i Nakskov. Lidt mere givtigt, men stadig ikke 
givtigt nok.

Palle Rosenkrantz slog stort om sig i ven
ners glade lag blandt den lollandske landadel, 
forsøgte at leve livet som en af de velhavende 
adelsmænd og levemænd, han ikke hørte til; 
i løbet af få år endte det med et brag af gæld 
og fallit. Hans foresatte havde i stigende grad 
følt sig utryg ved sin fuldmægtigs økonomiske 
situation. Resultatet var en fyring. Snart truede 
en ny skandale -  en mistanke om forbrug af 
betroede midler. Under stor opmærksomhed 
nåede Palle Rosenkrantz at blive arresteret på 
sit pensionatsværelse i København og med 
politieskorte ført til Lolland. I sidste øjeblik 
blev en dom for bedrageri undgået. En deroute 
der var guf for aviserne og i det hele taget en 
offentlig sag. Han blev direkte opfordret til at 
forlade landet for ikke at blamere adelsnav
net Rosenkrantz yderligere, men han fik dog 
redet stormen af ved at tage til Sverige en tid. 
Han genoptog juraen og begyndte at skrive. 
I en lang årrække var han medarbejder ved 
Politiken samtidig med, at han indledte et 
forfatterskab, der omfattede romaner i næ
sten alle genrer samt dokumentariske bøger, 
der kunne være udløbere af de affærer inden 
for politi og retsvæsen, han havde rejst i avi
sens spalter. Således som det var tilfældet med 
Nordentoft-sagen fra Thisted. Hvad Palle Ro
senkrantz forfulgte her -  at samle oplysninger 
og vidneudsagn i forsvar for den unge læge i 
arresten, som han var overbevist om var ud
sat for nærmest justitsmord -  kendte han på 
egen krop. Eller sjæl. For københavneren kan 
der i Thisted-sagen være noget personligt på

Forfatteren Palle Rosenkrantz fotograferet i 1930’- 
erne. Han blev stærkt optaget a f Poul Nordentofts 
skæbne, som han kunne identificere sig med, og det 
gav stof til såvel artikler i aviser landet over som 
bøger og skuespil. (Gyldendal).

spil -  tænker man her 100 år efter. Han har i al 
fald ikke haft svært ved ligefrem at identificere 
sig med et menneske som den syv år yngre 
Thisted-læge og den uretfærdige behandling, 
han -  tilsyneladende -  er udsat for.

Da Palle Rosenkrantz efter hjemkomsten 
fra Sverige genoptog den juridiske karriere, var 
han løbet ind i en ny affære. Efter alt at dømme 
uretfærdigt anklaget for checkbedrageri under 
en retssag, hvor han egentlig skulle møde op 
som vidne. Det er i sommeren 1899. For en 
bekendt, der er indehaver af et patentbureau, 
har Rosenkrantz foretaget en række oversæt
telser. Da en check bliver stjålet fra kontoret
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og kassereren arresteret, bliver han anmodet 
om at møde op i Kriminal- og Politiretten på 
Nytorv i København for at aflægge vidnesbyrd. 
Palle Rosenkrantz og dommeren går tilsynela
dende fuldstændig fejl af hinanden. Den tem 
peramentsfulde Rosenkrantz tager situationen 
fornærmeligt og vil forlade retssalen. »Vent 
lidt«, siger dommeren så. »Jeg sigter nu Dem 
for at have tilvendt Dem Checken. Nu er De 
sigtet, og nu vil De maaske opføre Dem søm
meligt«. Senere bliver tiltalen dog frafaldet. 
Rosenkrantz forsøger at få ret i en klage over 
kriminalassessoren, skriver en harmdirrende 
artikel om sagen, men klagen bliver afvist. Og 
dét glemmer han aldrig. Han har udpeget sine 
fremtidige fjender, set dem direkte i øjnene, re
præsentanterne for kriminalretten, retsplejen, 
politivæsenet. »Han havde fået et sår i sjælen, 
som aldrig lægtes. Man kan kalde det hans 
dommer-traume«, som krimieksperten Harald 
Mogensen udtrykker det i Mord og Mysterier 
(1983). Adelsmanden Rosenkrantz havde per
sonlig baggrund for at skrive om grundstoffet 
i krimigenren.

Rødder tilbage
til enevælden
Det var disse erfaringer, Palle Rosenkrantz 
havde med i den bagage, han stillede fra sig 
på værelset på Hotel Aalborg for straks at ile 
op til Store Torv og kirkegården, arresten med 
den fængslede Poul Nordentoft. Klar til kamp 
mod det danske politi og retsvæsen, lokaliseret 
i kommissionsdomstolen på Thisted Rådhus 
få meter fra arresten, personificeret i kom
missionsdommeren, assessor Schou. Tiden 
var inde til mere end blot et kritisk blik på 
retssystemet, vilkårlige isolationsfængslinger 
og politiets lemfældige omgang med og hold
ning til bevisbyrden. Der var nok at tage fat 
på. Palle Rosenkrantz var både en hurtig og 
effektiv efterforsker, der i sine artikler i Po

litiken, aftrykt i andre aviser landet over, i et 
klart og forbavsende nutidigt sprog rapporterer 
om, hvordan sagerne står til deroppe i den lille 
købstad ved Limfjorden, hvor borgerskabet for 
en stund har fået andet og mere end tennis 
på banerne i Christiansgave at tænke på. Og 
snakke om.

I begyndelsen af 1900-tallet var en reform 
af tidens retspleje og spørgsmålet om retssik
kerhed til debat. Palle Rosenkrantz var ikke 
ene med sin kritik af systemet. Men han var 
måske den mest ihærdige og dén med størst 
gennemslagskraft. Det danske samfund var 
blevet demokratiseret og humaniseret med 
grundloven i 1849, men halsede håbløst bagef
ter, når det gjaldt strafferet. Med rødder tilbage 
til enevælden var der en sammenblanding af 
domstole og politi, der kunne få de alvorligste 
konsekvenser for dem, der faldt -  ja, i politiets 
klør. Uden for København var det den samme 
jurist, der både efterforskede kriminalsager, 
forhørte den mistænkte for at få en tilståelse og 
bagefter idømme ham en straf. I Thisted hed 
han assessor Schou. Der var en atmosfære af 
hemmelighed over det gamle retssystem med 
lukkede forundersøgelsesforhør. Princippet var 
det inkvisitoriske. Den anklagede var forpligtet 
til at meddele alt, hvad vedkommende vidste, 
og til, når han var skyldig, at aflægge fuld til
ståelse. Det tvangsmiddel, der blev brugt, var 
varetægts- og isoleringsfængsel, man sad »på 
bekendelse«, og dér kunne man blive siddende 
på anklager-dommerens kendelse.

Og dér sad så læge Poul Nordentoft i en læn
gere periode. Når han ikke kiggede ud mellem 
tremmerne, sad han ved et lille bord og beskrev 
forholdene i arresten og dens indretning i de
taljer. Behandlingen af arrestanter i Thisted 
Arrest anno 1907. Denne rapport fra cellen på 
Thisted Rådhus er i dag et vigtigt lokalhisto
risk aktstykke. Hyggelæsning er det just ikke 
anno 2008.
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Den nye indretning af retsplejen fra 1919 
er i grundtrækkene præcis den samme, som 
gælder i dag -  med en forsvarer, en anklager 
og en uafhængig dommer.

Torvegade-Skovgade -
en kendt adresse
Men hvad var det nu med dét indbrud -  og 
navnet på dén mand, der fik journalisten, 
forfatteren, baron Rosenkrantz til at gribe til 
våben og drage til Thisted for at forsvare den 
unge læge, der var kommet på anklagebænk og

foreløbig -  med magt -  placeret på en hård stol 
i en lille arrest i den lille by højt mod nord, de 
færreste kendte noget til i København. Bortset 
fra -  måske -  navnet på en berømt digter. Og 
så -  naturligvis -  skriverierne i aviserne om 
denne Nordentoft-sag. Det var allerede mange. 
Det skulle blive til endnu flere, som århundre
det skred frem.

Poul Nordentoft havde anmeldt, at der 12. 
januar 1907 om natten var blevet begået et ind
brud hos ham, hvor der var blevet stjålet et 
beløb på 530 kroner -  et forholdsvis stort beløb 
på dette tidspunkt -  nogle Havana-cigarer og

Dette »Situationsrids over Læge Nordentofts Lejlighed« ledsagede flere a f de artikler, som Palle Rosen
krantz skrev om det mystiske indbrud og andre ligeså mystiske tildragelser i Thisted i 1907. Tegningen er 
her gengivet fra den bog, Rosenkrantz skrev om Nordentoft-sagen i 1909. Og da sagen genopførtes mange 
år senere, kunne avislæsere over hele landet se, hvordan en provinslæge i begyndelsen a f århundredet ind
rettede sig med privatbolig og »consultationsværelse«.
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en gammel hat. Umiddelbart efter anmeldte 
lægen, der havde forsikret mod indbrud, ty
veriet til forsikringsselskabet og fik 30 kroner 
for cigarerne. Hatten foreligger der ikke noget 
om. Derimod blev det straks fastslået -  hvad 
han vidste i forvejen -  at de rede penge ikke 
var forsikret.

»Nu, fire Maaneder efter, sidder Læge Nor
dentoft på tredje Uge i Thisted Arrest og enhver, 
der har Lyst til det, kan læse i alle Landets Blade 
om, at det til Evidens er godtgjort, at han selv 
har opfundet Historien om Indbrudstyveriet«, 
skriver Palle Rosenkrantz i Politikens kronik 
18. juni. Men ikke nok med dét. I samme blade 
kan læses, at Poul Nordentoft er en ruineret 
mand, der skylder Gud og hver mand i byen 
og står på fallittens rand. Og hvis man læser 
videre -  hvad mange nok gjorde -  fremgår det 
med al den tydelighed, der skinner igennem i 
den slags avisreportage, at Thisted-lægen er en 
slet person, en solderist og en dårlig ægtemand, 
at han har drevet en systematisk forfalskning 
af attester. »Kort sagt, at han er en Forbryder 
og oven i købet en almindelig og ret dum For
bryder, en Plet paa den Stand, han tilhører«, 
skriver Palle Rosenkrantz i den første af de to 
kronikker på det lejede værelse på Hotel Aal
borg. Med det tidligste tog fra Thisted bliver 
manuskripterne sendt til avisen i København. 
De bliver fulgt op af andre artikler.

»Der er i Thisted en Klike, særlig Embeds- 
mænd etc, der har baaret sig asenagtig ad 
imod mig. Om den indstiller sin Virksom
hed, ved jeg ikke. Smaafolk i By og paa 
Land søger mig flinkt. Jeg klager ikke, jeg 
hænger i, og det skal nok gaa. Navnlig nu, 
da jeg har faaet Sladderen slaaet ned ved 
Dom«.

Poul Nordentoft 1908.

Familien Nordentoft boede på første sal i en 
ejendom på hjørnet af Torvegade og Skovgade, 
og i en bog om Thisted-sagen, som Palle Ro
senkrantz udsendte i 1909, er der en skitse af 
lejligheden, så man bedre kunne finde rundt i 
bedømmelsen af, hvem der nu havde foretaget 
det indbrud, der fik lavinen til at rulle i aviser 
over hele landet. Og en sag og en skitse, der 
blev en fast bestanddel af senere retssager mod 
Poul Nordentoft, efter at familien for længst 
var rejst fra byen. En skitse med beboelse og 
»Consultationsværelse«. De ydre rammer for 
en tilsyneladende velstående borgerlig familie, 
et aktstykke i beskrivelsen af en retssag og et 
lokalhistorisk dokument på linje med den de
taljerede beretning fra denne lejligheds beboer 
om indretning af og ophold i en bys arrest på 
samme tidspunkt.

Assessor Schou og
distriktslæge Jørgensen
For Palle Rosenkrantz var der ingen tvivl: 
Kilden til oplysningerne i aviserne var kom
missionsdommeren, assessor Schou -  og di
striktslæge Jørgensen. Da distriktslægens navn 
dukkede op, var han med det samme klar over, 
at han måtte til Thisted. Han kendte Thisteds 
distriktslæge fra en anden lægesag. En læge Le
vin var i en årrække blevet forfulgt af Jørgen
sen og blev senere frifundet for anklager, der 
lignede dem, distriktslægen nu rettede mod 
Nordentoft. »Jeg er nemlig overbevist om, at 
Distriktslæge Jørgensen personlig er fuldt og 
fast overbevist om, at han har Ret. Distrikts
læge Jørgensen, der uden at blinke betegner 
det Samfund, hvori han lever, som en Hob af 
Skørlevnere og Bedragere, har i en Række Aar 
ivrigt arbejdet for at kalde Retten til Vaaben 
mod de talløse og uhyrlige Forbrydelser, hans 
bekymrede Øjne daglig ser«, rapporterer Palle 
Rosenkrantz. For ham er sandheden, at Nor
dentoft utvivlsomt har været genstand for et
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indbrudstyveri, at han er en brav og hjælpsom 
mand, 33 år gammel, ikke noget hængehoved, 
en mand med mange venner, med en stor prak
sis og et godt navn i vide kredse, støttet af en 
indflydelsesrig og velstående familie, som efter 
at have talt med ham i arresten »fuldt og fast er 
overbeviste om, at han er uskyldig«.

Assessor Schou karakteriseres som »en for
sigtig, humant tænkende Mand, han føler at 
han arbejder i en Overgangstid, en Tid hvor 
Kravet til Reform af Retsplejen tvinger en 
Kommissionsdommer til at forlade det gamle 
Inkvisitionsprincip og betræde mere moderne 
Veje«. Alligevel mener Palle Rosenkrantz, at

assessoren har lidt »skibbrud« i Nordentoft- 
sagen, han har samarbejdet daglig med di
striktslæge Jørgensen og har overvurderet sin 
evne til at sigte hans anklager og de rygter og 
forlydender, der har travlt på egnen og som 
også ankommer til kommissionsdomstolen: 
Sædelighedsforbrydelser, fosterfordrivelser, 
falske attester, skørlevned og uvederhæftig- 
hed, assurancesvig, solderi rundt om i Thy, der 
falder lidt uden for de borgerlige normer på 
egnen (»Svir, Spil og med Kvinder«) -  ja, endog 
mordforsøg anklages den unge læge for.

Alt og alle kunne tilsyneladende med ét 
hæftes sammen med den unge læges ophold i

Postvognen med hest og fører (og postmester?) har taget opstilling i Vestergade til ære for fotografen i 1908. 
Året forinden var postvognen blevet udsat for et røverisk overfald på Simons Bakke. Og det blev straks sat 
i forbindelse med den økonomisk pressede læge Poul Nordentoft, da sagen mod ham begyndte at tage fart. 
Han havde nu ingen andel i den dramatiske -  og over det ganske land meget omtalte -  affære. (Lokalhi
storisk Arkiv).
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arresten, der kom til at strække sig over en må
ned. Alligevel forekommer Rosenkrantz’ sam
menligning med besættelsessagen fra det 17. 
århundrede noget dristig, og når man ser på, 
hvad det hele ender med og Nordentoft dømt 
for, har det ikke stået så sløjt til i kommissi
onsdomstolen -  og hos assessor Schou -  som 
den københavnske journalist og forfatter ellers 
lader sine mange læsere landet over vide.

Poul Nordentoft
bliver arresteret
Poul Nordentoft var blevet anholdt 24. maj 
1907.1 samme dags udgave af den konservative

Byfoged -  og borgmester -  H. E. Clausen. Da Nor- 
dentoft-sagen dukkede op samtidig med andre stør
re sager om bl.a. brandstiftelser og et postrøveri på 
Simons Bakke, måtte han tilkalde assistance ude
fra. (Lokalhistorisk Arkiv).

Thisted Amtsavis kunne thistedboerne læse, 
at den unge læge havde været tilsagt til forhør: 
»Dette resulterede i, at han ved Middagstid blev 
erklæret for Arrestant, idet han sigtes for falsk 
Anmeldelse, Assurancesvig samt andre Be
dragerier«. Ikke meget længere var historien i 
Venstre-avisen Thisted Amts Tidende, der dog 
dagen efter fulgte sagen op og også kom ind 
på den såkaldte bysnak: »Vittige Folk gjorde 
Bemærkninger om, at Tyven havde været mere 
end almindelig heldig, da han fandt de 530 Kr. 
i Lægens Gemmer«.

I Palle Rosenkrantz’ bog Naar en Dommer 
tager Fejl er den dramatiske hændelse ind
gående beskrevet set med Nordentofts øjne 
og hjulpet på vej af forfatterens indignation: 
»Forhøret formede sig ret drastisk. Nordentoft 
anede intet, han var lidt arrig over alt det For
hørsvrøvl, men da Schou sigtede ham for selv 
at have begaaet Indbruddet, blev han ganske 
konsterneret. Saa fulgte Sigtelsen for forsøgt 
Assurancesvig, som Nordentoft afviste med 
den fornuftige Bemærkning, at han jo dog altid 
havde vidst, at han ikke havde assureret Penge. 
Nordentoft stod og legede nervøst med en Pen
nekniv, han havde taget op af sin Lomme, og 
pludselig, paa et Tegn fra Schou, kaster den 
firskaarne Overbetjent Andersen sig over Nor
dentoft og fratager ham Kniven. Man frygtede 
for, at han skulde begaa Selvmord. Nu forstod 
Nordentoft, at det var galt. Med den Energi, 
hvormed en Svømmer pjasker sig paa Brystet, 
inden han hopper ud i det vaade, gentog Schou, 
som for at stramme sig op, disse Ord: Der er 
fuldkommen tilstrækkelig Grundlag til en Ar
restation. Og Plumps -  der laa Kriminalasses
soren i Vandet. Tænk hvor hans Thisteddage 
vilde have formet sig anderledes, om han havde 
holdt sig oppe paa det Tørre! Men foreløbig 
var det Poul Nordentoft, det gik ud over. Han 
blev arresteret«.

Poul Nordentoft-affæren var som nævnt ikke 
den eneste »mystiske« sag i Thisted omkring
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1907. Der havde været et sparekasserøveri, 
pyromanbrande (af alle i Thisted hos den be
rømte digter Jacobsens familie som omtalt af 
Palle Rosenkrantz i Politiken) og et postrøveri 
på Simons Bakke. En postvogn var blevet røvet 
under ret dramatiske omstændigheder. Opkla
ringsprocenten var ikke at prale af. Byfoged 
Clausen, byens borgmester, var en mand på 73 
år, der med rette mente, at det var mere, end 
hans kræfter (og evner) rakte -  der måtte yngre 
folk til byen. Det var baggrunden for kommis
sionsdomstolen og assessor Schous ankomst til 
Thisted. Og for baron Rosenkrantz der vendte 
tilbage til Thisted-sagen flere gange. Foruden 
artikler i Politiken blev det til bogen med et 
forsvar for Poul Nordentoft Naar en Dommer 
tager Fejl. En redegørelse for Nordentoft-sagen 
fra dens kulisser, 1909. Stoffet blev i 1912 om
sat til en roman Baldrian, en fri behandling 
af Poul Nordentoft-sagen, som oven i købet 
blev dramatiseret og opført på Dagmar-teatret 
i København -  og med succes. Palle Rosen
krantz er på dette tidspunkt overbevist om, at 
Nordentoft med urette blev beskyldt for ind
brud hos sig selv. At han faktisk tilstod dette 
1918 førte ikke til nogen ændring i romanens 
sidste udgave fra 1928. Hvor hans holdning til 
Thisted i 1909 er ironisk-nedladende, bliver 
den senere en anelse mere forstående.

I audiens
hos Kongen
Men før det kom så vidt, havde Poul Norden
toft fået en idé, før det sidste afgørende slag 
skulle slås i Højesteret, der blev fulgt af en stor 
offentlighed, fordi man i mange kredse også så 
sagen som led i kampen for en radikal ændring 
af retsplejen i Danmark. Han ville i audiens 
hos Kongen! Kong Frederik den Ottende. »Alle, 
der kender ham, siger at han er en varmhjertet 
og god Mand, der virkelig føler Glæde ved at 
hjælpe dem, der henvender sig til ham. Norden-

Fra Læserne: De anonyme Breve
Idet jeg bestemt protesterer mod de af Læge 
Nordentoft fremsatte Beskyldninger, har 
jeg straks anmodet om en Retslig Under
søgelse. Jeg beder Publikum opsætte Dom
men, indtil Resultatet foreligger. Thisted, 
14. Januar 1909. Jørgensen, Distriktslæge. 
Thisted Amts Tidende.

Distriktslæge Jørgensen
ligger for Tiden meget betænkelig syg af en 
Blodforgiftning. Thisted Amts Tidende 15. 
Januar 1909.

Fra læserne: Lægestriden
At Dr. Jørgensen nu siges i den senere Tid 
at være bleven alvorligt syg, er, om end 
maaske ikke saa mærkeligt i og for sig, for 
alle Parter meget beklageligt. Ingen ønsker 
mere end jeg at bevare ham rask. Men at 
en Mand, der opfører sig slet, gaar hen 
og bliver syg, kan ikke gjøre Sagen klar. 
Hvad jeg har skrevet om Dr. Jørgensen er 
ganske vist modbydeligt, men ingenlunde 
Insinuationer, derimod aabenlyst frem
satte Beskyldninger, som jeg glæder mig 
til at bevise for Retten. Thisted, den 10de 
Februar 1909. Nordentoft. Thisted Amts 
Tidende.

toft tilhører en gammel Slægt af Højremænd, 
hans Brødre er trofaste og loyale Undersaatter, 
det var naturligt, at han paa gammel dansk Vis 
vendte sit Blik mod Kongen«, skriver Rosen
krantz, der sikkert også har en part i den gode 
idé med at inddrage majestæten.

Det er i Palle Rosenkrantz bog Naar en 
Dommer tager Fejl, at vi finder Kongens ord 
til thistedboen med det ramponerede rygte: 
»Jeg har beundret saa mandigt og modigt, De 
har baaret Deres skæbne. Jeg kender Deres sag,
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Børnene. Inger Merete, Else og Stig Nordentoft fotograferet 1911 i Thisted. Året efter forlod Nordentoft- 
familien Thisted. (Privatfoto).
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og jeg interesserer mig for den. Hvad jeg kan 
gøre for Dem, skal jeg gøre. Men jeg kan ikke 
love Dem, at jeg kan hjælpe. Det afhænger af 
Justitsministeren, han har én gang afslaaet De
res Ansøgning, og han hører til de Mænd, der 
ikke tror at kunde ændre, hvad de en Gang 
har gjort. Vær ved godt Mod -  jeg skal tage 
Deres Ansøgning, sætte mig ind i den og tale 
med Ministeren. Men hvad der end sker, drag 
tilbage til Thisted med hævet Pande, gjør De
res Arbejde og bær frem for alt Deres Hoved 
højt«.

Poul Nordentoft-sagen med dens princi
pielle strafferetslige sider med perspektiv ud 
over bygrænsen har hidtil kun været spora
disk behandlet i den lokale historieskrivning. 
Til gengæld optræder han jævnligt i Thisted 
Dagblads »Klip fra de gamle aviser«, fordi Nor
dentoft spøgte i de lokale aviser, længe efter at 
familien i 1912 havde forladt byen. Træt af den 
sladder og de rygter der blev med at klæbe til 
navnet.

I Torvene. Mennesker og huse i Thisted om
kring 1900 (1992) er Nordentoft-sagen kort 
omtalt i afsnittet om Lilletorv. Med baggrund 
i den kendsgerning, at Poul Nordentoft i 1918 
havde erkendt indbruddet i egen lejlighed til
bage i 1907 rekonstrueres forløbet: »Den 17. 
januar var begge ægtefæller ude om aftenen. 
Astrid var henne hos Brinkmanns på Store 
Torv, kom først hjem og gik i seng. Poul var 
på Hotel Thy i Storegade, hvor han var med 
til en prøve på dilettantopførelse af Genboerne 
og kom sent hjem. Her foretog han sig nogle 
usædvanlige ting. Dirkede gadedøren op, slog 
sin dørrude på første sal ud (og glemte at flytte 
skårene indenfor dagen efter) brød sit skrive
bord op, rodede tingene ud i herreværelset, ky
lede sin sparekassebog ned ad trappen. Gik så i 
seng for næste morgen at blive vækket af stue
pigen -  der havde været indbrud! Han påstod 
nu, at der manglede 530 kr., der havde ligget i 
sparekassebogen, nogle Havana-cigarer og en

gammel hat. Politibetjenten havde en mistanke 
til ham, men kunne intet stille op«.

Kunne aldrig sige
nej til at hjælpe
Hvem var denne Poul Nordentoft? Forfatte
ren Palle Rosenkrantz gav op gennem første 
halvdel af 1900-tallet flere bud. Lokalhistori
keren Jens Ole Petersen gjorde næsten 90 år 
senere et forsøg, da han forklarede, at Norden
toft var blandt en stribe meget begavede, men 
også selvhævdende søskende fra et højt prist 
præstehjem i Brabrand. »Poul Glad« blev han 
kaldt som barn. »Naturens muntre søn« lyder 
en senere karakteristik i Thisted-tiden. »Er 
noget af hans hemmelighed, at han var i kon
trast til de stræbsomme brødre?« spørger Jens 
Ole Petersen. Vi har mødt den ældste, Severin, 
Århus-professoren, en anden bror er forstander 
på en grundtvigsk højskole i Amerika, en tredie 
er sognepræst i Hellerup og flere yngre brødre 
er læger og jurister.

Poul Nordentoft kunne aldrig sige nej til at 
hjælpe folk. Sådan sagde man på egnen. Sådan 
kan man læse i læserbreve i aviserne. Læser
breve var ikke almindelige dengang, og helt 
ekstraordinært var det, at patienter uden for 
»den borgerlige kreds« på egnen bakkede op 
om lægen. Da familien i 1912 forlod Thisted, 
skrev Thisted Socialdemokrat: »Læge Poul 
Nordentoft forlader fra 1. Februar Thisted og 
nedsætter sig som praktiserende Læge i Vor
dingborg. Det er sikkert de uheldige Forhold, 
hvorunder denne stærkt omstridte Læge i de 
sidste 2 a 3 Aar har virket, der nu gør, at han 
ryster Thisted-støvet af sine Fødder. Norden
toft var vistnok en dygtig Læge, og han havde 
trods alt en ret stor Praksis«. Der var rod i 
pengesager -  det sagde man jo. Men han så 
heller ikke så nøje på at udsende regninger til 
dem, der ikke havde råd. Det fremgår bl.a. af 
læserbrevene.
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Thistedboerne blev gennem de lokale aviser holdt 
opdateret med deres tidligere læges meritter. Her et 
udklip fra Thisted Amts Tidende i april 1921. Den 
lokale avis skriver: »Poul Nordentoft kom, ledsa
get a f to Opdagere, ind i Retspalæet. Nordentoft er 
blevet bleg og gusten med indfaldne Kinder, men 
han er dog stadig ved godt Humør og bar på et lille 
blaat Hefte, i hvilket han agtede at gøre Notater 
under Retshandlingen. Der var ikke mødt ret man
ge nysgerrige for at overvære Retshandlingen, og de, 
der var mødt, blev skuffede, idet Rigsadvokaten, 
Topsøe Jensen, begærede Dørene lukkede. Efter at 
Folk havde forladt Retslokalet, blev Læge Norden
toft ført ind og placeret mellem sine to Forsvarere, 
Højesteretssagførerne Henriques og Bache, hvoref
ter Rigsadvokaten tog fa t på sit lange Aktorat«.

»Der er bestemt ikke noget justitsmord at 
opklare her«, fastslår Jens Ole Petersen. Efter 
hans vurdering tyder meget på, at den ulyksa
lige januarnat 1907 ikke var forsikringssvindel, 
men et forsøg på at slå en bror eller den rige 
svoger på Store Torv (købmand Brinkmann) 
for lidt penge. Måske skabe lidt »medlidenhed« 
hos grådige kreditorer? Trods en stor praksis 
havde hans familie et par gange måttet træde 
økonomisk til. Han havde sat bo seks år forin
den, konen havde ingen formue, og han anså 
det tjenligt at indrette sig stort fra begyndel
sen. Hans bo, hans store bibliotek og hans in
strumentsamling var vurderet til 20.000 kr. 
-  et kæmpebeløb dengang. Deraf gælden. Og 
snakken i byen: Er lægen nu også kommet ær
ligt til det hele? Og hvad med det automobil, 
han kører rundt i? Da den gamle byfoged -  og 
borgmester -  Clausen i 1907 blev foranlediget 
til at indkalde Poul Nordentoft til et møde på 
rådhuset for at forklare sig om de økonomiske 
forhold, kunne byfogeden af regnskabsjour
nalerne konstatere, at Nordentofts årsindtægt 
var på 8.000 kr. Et stort beløb for 100 år siden. 
(Ifølge en anden lokal kilde var timelønnen for 
en arbejder ti år senere -  i 1917 -  nået op på 
85 øre). Den mundtlige overlevering vil vide, 
at byfogeden lod en bemærkning falde om, at 
»det var godt nok mange penge; det var måske 
læge, man skulle have været«.

Poul Nordentoft havde som nævnt overtaget 
broren, Severin Nordentofts lægepraksis i Thi
sted i 1901. Severin var en af de få, der sammen 
med Palle Rosenkrantz drog i felten i et forsvar. 
Han vendte tilbage til byen og besøgte bro
ren i arresten. Det var efter at have hørt hans 
forklaringer, at han bagefter over for offent
ligheden mente at kunne erklære broren »så 
helt og aldeles uskyldig« i alle anklager. Han 
iværksatte -  ligesom Rosenkrantz -  undersø
gelser og indsamlede vidneudsagn i forsøget 
på at tegne et andet og mere nuanceret bil
lede end dét fra kommissionsdomstolen -  og

20 2008



distriktslægen. Han forsøgte således så at sige 
lægefagligt at udrede, hvad der var foregået i 
Poul Nordentofts konsultation, der af unge pi
ger, som måske var hos en læge for første gang, 
blev udlagt på en måde, der kunne stille alle 
læger i miskredit -  ikke kun den unge læge i 
Thisted.

Poul Nordentoft blev frikendt for indbrud 
både ved kommissionsdomstolen og i Høje
steret, hvor sagen sluttede i 1909. Han blev 
dømt 20 dages fængsel for meddelagtighed i 
assurancesvig og udstedelse af falske attester. 
En ansøgning om benådning blev afslået. Thi- 
sted-lægens audiens hos Kongen havde altså 
ikke haft sin virkning. Han blev også frikendt 
i en sag om blufærdighedskrænkelse i 1911. 
Der verserer flere andre sager om voldtægt og 
blufærdighedskrænkelser ved under- og over
ret, som mange år senere bliver genoptaget i 
forbindelse med nye »Nordentoft-sager«. Slad
deren tiltog, og 1912 fortrak hele familien fra 
Thisted. Nordentoft blev skilt. Men interessen 
for den kontroversielle læge forblev intakt. Og 
aviserne løb tilsyneladende aldrig tør for stof 
om den nu tidligere Thisted-læge. Alt blev re
fereret. Kilden var på det nærmeste bundløs 
for Thisted-aviserne, der refererede linje for 
linje, hvad der blev skrevet i københavnske 
aviser. Hvis man ikke ligefrem havde en »spe
cialkorrespondent« i hovedstaden. Som oftest 
blev der indledningsvis lagt en vis afstand til 
den tidligere Thisted-læge og hans meritter -  i 
stil med: »Når man kender Poul Nordentoft fra 
hans Thisted-tid, kan man ikke forbavses over 
... osv.« Otte år efter at lægen var rejst fra 
Thisted, kom der pludselig en »opdager« til 
byen for at foretage »Undersøgelser i Forhold, 
der ellers maa siges for længst at være ble
ven gennemtrawlet på Kryds og Tværs«, som 
det hed i den lokale avis i en artikel af egen 
tilvirkning.

En af de mere spektakulære hændelser er 
beretningen om en dramatisk flugt, som Nor

dentoft foretog fra arrestbygningen i Heste- 
møllestræde i København. Eller de jævnlige 
rapporter fra det tugthus, han til sidst hav
nede i. Han var ikke nogen nem fange, ville 
ikke finde sig i hvad som helst, kæmpede for 
at forbedre forholdene ikke kun for sig selv. 
Listen er alenlang i avisregistreringerne i det 
lokale arkiv. Det samme er den række af perso
ner -  sagførere, personale inden for politi- og 
retsvæsen, vidner m. fl. -  der i årenes løb var 
involveret. Så mange papirer krævede sagernes 
behandling, at sagsakterne måtte transporteres 
til retten af politiet på trækvogne. Dokumen
teret i både tekst og billede.

Sagerne drejede sig bl.a. om svangerskabs
afbrydelser og mystiske omstændigheder om
kring hans nye kones død -  der blev skrevet 
om giftmord. I 1918 var han blevet anholdt. 
To af hans patienter døde efter abort. En ny 
kommissionsdomstol blev nedsat. Poul Nor
dentoft blev idømt dødsstraf for 30 tilfælde af 
fosterfordrivelse, hustrumord iberegnet -  og 
så for resten indbruddet i Thisted i 1907, som 
han nu tilstod. I straffen er medregnet straf 
for overgreb mod fire unge kvinder i Thy, som 
han ellers i første omgang var blevet frifundet 
for ved Overretten i Viborg. Han blev desuden 
dømt for meddelagtighed i brandstiftelse og 
pengeafpresning. Højesteret ville ikke dømme 
for hustrumord, og han slap med 10 år af dom
mens 12 år i Horsens Tugthus. Derefter fem års 
landsforvisning, hvor han i nogle år var prak
tiserende massør i Paris, Marseilles og senere

»Ingen -  og da slet ikke den imponerede 
tjener -  ville have gættet på, at den selv
sikre og charmerende herre, ledsaget af en 
genert ung pige, lige havde forladt Horsens 
Tugthus«.

1996. Else Enemark, datter a f 
Astrid og Poul Nordentoft.
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ansat i et medicinalfirma i Algier. I 1931 kom 
han tilbage til Danmark og nedsatte sig som 
læge på Vesterbro i København. Han oparbej
dede en ikke ringe praksis og var meget søgt 
af kvinder. En overgang averterede han med 
specialbehandling i kvindesygdomme, men 
her skred lægeforeningen ind, og der rejstes 
tiltale mod ham ved byretten. Han var ikke i 
forbindelse med tugthus-straffen blevet fra
kendt retten til at drive lægepraksis. Da sagen 
blev behandlet i Højesteret, fandtes en sådan 
tiltale-paragraf ikke i loven, men Nordentoft- 
sagen gav anledning til, at den blev indført.

Den sidste
Nordentoft-sag
Poul Nordentoft døde i 1937 -  »en trist død« 
kan man læse. Men forinden -  samme år -  til
trak han endnu en gang de store bogstaver i en 
avisoverskrift, nu i Ekstra Bladet: »Anholdel
sen af læge Poul Nordentoft«. På grundlag af 
en anonym anmeldelse havde kriminalpolitiet 
mandag den 14. juni anholdt Nordentoft og 
sigtet ham for fosterfordrivelse. I et tilfælde 
skal han på sin klinik have opereret en kvinde 
mod en høj betaling. Under afhøringen er-

ANHOLDELSER
U  L / E G E  P O U L
NORDENTOFT
Kun én A nm eldelse

O g L æ gen  h æ vder, a t O pera tion en  
var lov lig , d a  d e t d re je d e  sig  om  en  
vo ld ta g e t K v in d e

Ekstra Bladet havde de store bogstaver fremme i 
1937, da den tidligere Thisted-læge dukkede op i 
offentligheden for sidste gang Samme år døde han.

kendte Nordentoft at have foretaget en sådan 
operation, men erklærede sig uskyldig i nogen 
strafferetslig handling, idet den pågældende 
kvinde skulle være blevet voldtaget. Denne 
påstand ville politiet nu kigge nærmere på, 
ligesom Nordentofts »Arbejdsforhold på Kli
nikken på Vesterbrogade skulde underkastes 
en politimæssig Belysning«. I juni 1937 havde 
Folketinget netop vedtaget en lov, som tillod 
abort på »medicinsk« indikation. Dvs. hvis 
kvinden ville lide varig legemlig skade ved at 
gennemføre en fødsel. Umiddelbart efter duk
kede historien om Poul Nordentoft op i avisen. 
Han var kun en af mange læger, der blev dømt 
for at foretage illegale aborter. Fri abort blev 
først legaliseret i Danmark i 1973.

Og baron Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz. 
Den mand der havde fulgt og forsvaret Poul 
Nordentoft gennem mange år -  hvad blev der 
af ham7. Han døde fire år senere -  i 1941. Han 
havde været journalist og forfatter gennem 50 
år, hvor de omkring 100 værker i forskellige 
genrer havde været vejen ud af en bundløs gæld 
og givet brød på bordet. Den gamle adelsmand 
vrængede ad det spirende velfærdssamfund 
med dets »negermusik« og »kammeratægte
skaber«. »Så i 1930 erne bliver Palle mere og 
mere alene i verden. For ideologisk til højre
fløjen, for reaktionær for venstrefløjen«, som 
litteraturkritikeren Bo Tao Michaelis udtryk
ker det.

En datter møder
en far
Else Enemark, datter af Astrid og Poul Nor
dentoft, døde i 1994.1 sin alderdom nåede hun 
at skrive en erindringsbog, der også handler 
om hendes søster, Inger Merete Nordentoft, 
der vakte opstandelse, da hun som ugift skole
inspektør og kommunistisk folketingsmedlem 
meddelte, at hun skulle have et barn, men ikke 
agtede at gifte sig.
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Else Enemark blev en engageret pædagog 
og sygeplejerske, siden lægefrue, hun var kun 
seks-syv år, da hendes forældre blev skilt, hvor
efter hun og hendes to søskende praktisk talt 
mistede forbindelsen til deres far. Inger Me
rete boede dog i nogle år hos faren. Det var 
naturligvis et chok for den helt unge Else og 
hendes søskende, da deres far blev arresteret og 
anklaget for de alvorlige forbrydelser.

Else Enemark fortæller om et møde med 
sin far, da han var blevet løsladt fra tugthu
set: »Hvordan mødet forløb, mindes jeg ikke 
præcis. Men at det blev en skuffelse for begge 
parter, er der ikke tvivl om. Måske er -  og var 
jeg -  snæversynet, men jeg havde nok allige
vel tænkt lidt i retning af en angrende syn
der. Det var han ikke. Han må have haft en

utrolig styrke, for ingen -  og da slet ikke den 
imponerede tjener på Hotel Dagmar i Ribe -  
ville gætte på, at den selvsikre og charmerende 
herre, ledsaget af en genert ung pige, lige havde 
forladt Horsens Tugthus. Da tjeneren på hans 
bestilling kom med fine cigarer, sagde han: 
»Har De virkelig ikke bedre?«. Tjeneren ilede 
beredvilligt af sted. (..) Jeg tror også, at far var 
skuffet over, at jeg ikke var lige så smuk som 
min mor. Jeg spurgte senere Inger Merete, hvad 
hun havde følt -  og det var akkurat det samme. 
Han var ikke særlig interesseret i, hvad mit 
arbejde gik ud på, men derimod at høre om 
mor og far-Georg -  og betro mig, at det var 
familiens skyld, mor havde forladt ham, og at 
mor udmærket forstod, at det var hende, han 
elskede, selv om han ikke altid kunne modstå

Inger Merete Nordentoft kom i Folketinget 30. oktober 1945 og er her samme år fotograferet med tingets 
øvrige kvindelige medlemmer. Det er (fra venstre): Petra Petersen (DKP, Kommunisterne), Elin Appel 
(Venstre), Inger Merete Nordentoft (DKP), Kirsten Gloerfelt-Tarp (De radikale), Ragnhild Andersen 
(DKP), Erna Sørensen (Konservative), Oda Christensen (Konservative) og Gudrun Hasseriis (Konserva
tive). Folketinget.
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andre kvinder. Ja, han havde faktisk haft det 
sådan, at når han så en kvinde, tænkte han: 
»Hende vil jeg gerne i seng med«. »Og«, tilfø
jede han, »jeg kom det næsten også altid«. Jeg 
følte mig klædt af til skindet og ækledes faktisk 
ved ham. Dengang havde jeg endda ikke læst 
hans sagsakter (..) Måske var jeg for bornert, 
men det hang jo sammen med hele den opdra
gelse, han selv havde udsat os for ved at svigte 
os alle på den måde. Af retssagen har jeg set, at

han selv prøvede at få skilsmisse for at gifte sig 
med en anden kone, som var gravid...«

En skole der
blev til to
Tre medlemmer af Nordentoft-slægten kom til 
at spille en rolle under den tyske besættelse af 
Danmark 1940-45. Knud Nordentoft på den 
forkerte side af den berømte kridtstreg under

Inger Merete Nordentoft-sagen førte til, at den skole, hun var leder af, blev delt i to skoler -  inden for 
den samme bygning -  og med to skoleinspektører. Præcis som Nordentoft-sagen havde spaltet samfundet. 
Skoledirektionens salomoniske afgørelse havde et skær a f komik -  sådan som Des Asmussen-tegningen fra 
bladet Muldvarpen 1946 ikke forsøger at skjule.
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fanerne hos tyskerne og de danske nazister. 
Inger Merete Nordentoft gik ind i modstands
bevægelsen. Einar Mygdal Nordentoft (1896- 
1968) var officer i hæren og fra 1938-43 chef for 
generalstabens efterretningssektion; flygtede 
1943 til Sverige og fortsatte efterretningstjene
stens virke fra Stockholm

Inger Merete Nordentoft (f. 1903) blev i 1923 
uddannet lærer og som 42-årig inspektør for en 
af Københavns største skoler -  Katrinedalsko- 
len i Vanløse. Under krigen gik hun som nævnt 
ind i modstandsbevægelsen, blev medstifter af 
modstandsgruppen Ringen og arresteret af ty
skerne -  sad en tid i Vestre Fængsel sammen 
med kommunistlederen Aksel Larsen. Hun 
skiftede parti -  socialdemokraten blev kom
munist. Hun kom til at repræsentere DKP, 
Danmark Kommunistiske Parti, i Folketinget 
sammen med blandt andre Aksel Larsen. Men 
det var dog hverken pædagogikken eller det po
litiske arbejde, som i slutningen af 1945 og de 
følgende to år bragte hende på forsiderne af alle 
landets aviser. Nej, dét der rystede store dele af 
den danske offentlighed var, at den ugifte Inger 
Merete Nordentoft -  uagtet sin position som 
skoleinspektør og folketingsmedlem -  åbent 
erklærede, at hun var gravid, og at hun havde 
i sinde at føde og opfostre sit barn. Og hun 
blev ved at fastholde, at det ikke ragede andre, 
hvem der var barnets far. I de fleste folks øjne 
var den unge skoleinspektør ikke længere »et 
Forbillede for den opvoksende og nysgerrige 
Ungdom«. Hendes fagforening tog afstand og 
kaldte hende »samfundsskadelig«. Det hjalp jo 
heller ikke på hendes omdømme, at hun på 
et møde i Aalborg uden spor af tøven havde 
sammenlignet den danske folkeskole med den 
tyske afdeling af Vestre Fængsel under besæt
telsen. Lærerne var fangevogtere og børnene 
fanger. Ordene vakte røre i forsamlingen af 
skolelærere, der alle var vant til at bruge næ
verne. Sammenligningen var ikke grebet ud 
af den blå luft. Hun kendte jo både nævnte

Inger Merete Nordentoft med datteren Kirsten, der 
blev født 23. marts 1946. (Privatfoto).

fængsel og skole. Hun blev opfattet som intet 
mindre end en provokation mod fundamen
tale kristne værdier, mod seksualmoralen -  en 
regulær skandale. Landets præster krævede 
hende afskediget. Det samme gjorde tusinder 
af konservative kvinder i Vestjylland, hvor der 
blev indsamlet underskrifter i protest. Rundt 
om i de små hjem gik bølgerne højt. Alle havde 
en mening. Og det blev en sag for det folke
ting, Inger Merete Nordentoft var medlem af. 
Et flertal fandt, at »Frøken Nordentoft-sagen 
skulde bringes i Overensstemmelse med det 
Grundlag, hvorpaa Folkeskolen hviler«. Men 
det skulle vise sig, at Inger Merete Nordentoft 
trods det politiske pres i sidste ende vandt over 
systemet.

Inger Merete Nordentoft havde et adoptiv
barn i forvejen. Da hun var blevet gravid, fore
slog den københavnske skoledirektør, at hun 
tog en så lang orlov, at hun kunne rejse bort og 
vende hjem med endnu et »adoptivbarn«. Men
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Knud Nordentoft var i dagbogen optaget a f »kors
toget mod bolchevismen« efter krigsudbruddet 
mellem Tyskland og Sovjetunionen. En periode var 
han knyttet til et a f hvervekontorerne for Frikorps 
Danmark. Under krigen gik omkring 7.000 dan
skere i tysk krigstjeneste.

hun valgte at bruge sin situation til at kæmpe 
for, at enhver kvinde, gift eller ugift, havde ret 
til at få et barn. Hun skrev med sine beslutnin
ger og handlinger ikke kun danmarkshistorie 
-  hun blev en pioner inden for kvindefrigørelse 
og kvindesag. En position der stadig er inspi
ration for mange kvinder. Hun har for længst 
sikret sig en plads i leksikaene. Hvad der ikke 
ville være en sag i dag, det var i årene lige efter 
krigen en større sag i både politiske og kirkelige 
kredse -  også i udlandet -  hvor man opfattede 
»sagen« som en principsag om den ugifte mors 
stilling. På Katrinedalskolen skabte sagen stor

splittelse. Og det endte med, at skolen blev delt 
i to afdelinger med hver sin inspektør. Langt 
den største del af forældrene bakkede dog op 
om Inger Merete Nordentoft og lod deres børn 
gå i »hendes« skole.

Inger Merete Nordentoft var medlem af Fol
ketinget fra 1945 til 1953.1 1957 udmeldte hun 
sig ud af Danmarks Kommunistiske Parti bl.a. 
på grund af Sovjets intervention i Ungarn året 
før. Hun var stærkt rystet over afsløringer på 
20. partikongres i Moskva og beskæftigede sig 
ikke efter udmeldelsen med partipolitik. Hun 
kastede sig i stedet bl.a. over arbejdet i forskel
lige kvindeorganisationer.

En famøs dagbog
Inger Merete Nordentoft, der døde i 1960, 
havde været en markant skikkelse i de kul
turradikale kredse i København og inden for 
folkeskoleverdenen og deltog gennem årene i 
udviklingen af nye læsesystemer og skrev selv 
flere skolebøger, især læsebøger. Hun fik stor 
pædagogisk og politisk betydning, bl.a. i kraft 
af sine lærebøger til faget dansk og pjecen Op
dragelse til Demokrati (1944). Hun var aktiv 
inden for Københavns Lærerindeforening, 
var formand for denne og Fælleslærerrådet 
og medlem af Nordisk Lærerindeforbunds 
bestyrelse.

En af bøgerne -  Bibelhistorie for Grund
skolen -  skrev hun i 1939 sammen med fæt
teren Knud Nordentoft, der også kom til at 
spille en vis rolle under den tyske besættelse. 
Han valgte dog en anden side -  den nazisti
ske. Han blev en slags kulturel banner- eller 
pennefører for det danske nazistparti; hans 
omfattende dagbogsskriveri tog karakter af et 
værk, der skulle dokumentere og forklare, at 
de danskere, der valgte at gå over stregen, over 
til tysk side, i virkeligheden havde handlet ud 
fra nationale og fædrelandskærlige motiver. I 
stedet blev dagbogen et anklageskrift mod de
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danske overløbere i retsopgøret efter krigen og 
i den såkaldte »æresret«, der blev rejst af Dansk 
Forfatterforening.

Til trods for at Inger Merete og Knud Nor
dentoft befandt sig på hver sin side af kridtstre
gen, bevarede de ifølge dagbogen forbindelsen 
gennem en del af besættelsen. Hun var en af 
de få i familien, han stadig havde kontakt til.

De to diskuterer (stadig ifølge dagbogen), hvis 
forbillede der er mest menneskefjendsk -  Hit
ler eller Stalin! Knud Nordentoft tillagde sit 
dagbogsskriveri så stor betydning, at han ville 
have kusinen til at opbevare dele af manuskrip
tet, hvis det blev nødvendigt, for det måtte jo 
endelig ikke gå tabt. Et værk på over 900 sider, 
hvori han nedfælder sine tanker om verden og

Den fire-årige Kirsten var med, da Inger Merete Nordentoft stemte ved folketingsvalget i september 1950. 
(Land og Folk, kommunistisk dagblad).
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ikke mindst sin egen rolle i den. Men ikke nok 
med dét. 26. august 1943 hedder det i dagbo
gen: »Jeg ringer til hende (Inger Merete, red.) 
og kræver hendes Beskyttelse, hvis der en Dag 
skulde staa en Bande Kommunister på Trap
pen!« I sin egen iscenesættelse af virkeligheden 
var det vigtigt for den meget selvbevidste Knud 
Nordentoft at nå helskindet frem også til tiden 
efter krigen, så han med hjælp fra dagbogen 
kunne forklare de danske nazisters sande hi
storie. Sådan kom det ikke til at gå. Det blev i 
stedet Knud Nordentoft og flere af dem, han

Knud Nordentoft -  juristen og forfatteren, der søg
te lykken og det daglige brød i nazismens tjeneste. 
(Scanpix).

havde skrevet så detaljeret om, der kom til at 
betale en pris.

Knud Nordentoft var, som Inger Merete, 
født i Thisted, og han var søn af Severin Nor
dentoft (f. 1866), hvis lægepraksis i Thisted 
blev overtaget af Poul Nordentoft. Severin 
havde taget kampen op i Thisted, da der i 1907 
rejste sig en storm mod broren efter det meget 
omtalte indbrud, der som det berømte fluepa
pir trak en masse andre »sager« til sig, som det 
var svært at gennemskue -  selv for den kom
missionsdomstol, der kom til byen. Severin var 
jo blevet overbevist om brorens uskyld. Han 
havde været læge i byen i syv år, blev siden dr. 
med. og skabte sig i Århus og København en 
karriere -  og et givtigt levebrød -  inden for 
kvindesygdomme, kirurgi og røntgenologi. 
Skrev bøger om kirurgi, populærmedicinske 
skrifter, »politiske brochurer« og æstetiske bø
ger. En begavet mand af stor energi »om end 
han saa noget optimistisk på sine Resultater«, 
som det hed i et biografisk leksikon fra 1924. 
Severin Nordentoft døde i 1922. I karakteri
stikken i det biografiske leksikon kan man 
genkende træk, der kan iagttages hos andre i 
Nordentoft-familien: »(..) et skarpt og kritisk 
Hoved, i Besiddelse af utrættelig Arbejdsiver 
og en brændende Ærgerrighed, men noget stejl 
og kantet i Formen (..) Manglede Selvkritik 
og Sans for nøgtern Vurdering, ogsaa af sine 
Omgivelser, som han jævnlig kom i Konflikt 
med«.

Dette gælder ikke mindst sønnen Knud 
Nordentoft (f. 1895). Selvbevidst, initiativrig 
og energisk hinsides det ubærlige -  det er en 
af de karakteristikker, man kan støde på i kil
derne. I en patientjournal fra Hareskov Kuran
stalt, hvor Knud Nordentoft lod sig indlægge i 
1938, hedder det, at han var »usvigelig sikker 
paa sin egen Intelligens, som han fandt endog 
særlig fremragende«.

Knud Nordentoft blev student i 1913 og 
cand. jur. seks år senere. Han ville oprindelig
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Knud Nordentoft var aktiv på mange fronter under krigen. Han var bl.a. tilknyttet Schalburgkorpset og dets 
efterretningsvæsen. Det var et tysk hjælpekorps, befolket a f danske håndlangere, der udførte terroraktioner og 
gengældelsesmord. De fleste »schalburgtager« fandt sted i København, men de større byer i Jylland og på Fyn fik  
også besøg. Her er det Fyns Tidende i Odense, som bliver sprængt i luften i februar 1945. (Frihedsmuseet).

være digter og studere nationaløkonomi, men 
faren lovede at finansiere både økonomistudier 
og en længere USA-rejse, hvis sønnen gjorde 
juraen færdig først. I 1919 rejste han til Cali
fornien for at undervise på den dansk-ameri
kanske højskole, hvor en farbror var forstander, 
afvekslende med arbejde på et savværk. Knud 
Nordentoft skrev under opholdet i USA den 
selvbiografiske roman Jørgen Laasbys Barndom 
1-3, der udkom i 1923-24.1 første del af roma
nen har Thisted og Thy lagt by og natur til. 
Kritikken gav den en hård medfart. Han havde 
vekslende medvind med de senere romaner og 
debatbøger. Det blev også til en digtsamling før 
krigen, og han debuterede efteråret 1940 som 
dramatiker med intet mindre end et tragisk 
lystspil om -  fosterfordrivelse. Inspirationen

kan kun være hentet fra farbroren, Poul Nor
dentofts virksomhed. Stykket gik dog kun kort 
tid. Et stykke på Det kongelige Teater nåede 
aldrig at blive opført. Det kan tænkes, at det 
var forfatterens politiske nyorientering, der var 
baggrunden. Stykket hed Genius og handlede 
om et genis trængsler. Sikkert baseret på egne 
oplevelser.

Knud Nordentoft virkede i 1920 erne som 
sagfører først i København og siden i Grind
sted, Århus og Hillerød, men havde ikke held 
til at forene borgerlig karriere og digterliv. Med 
den tyske besættelse af Danmark 9. april 1940 
åbnede sig imidlertid nye udfordringer, nye 
muligheder, en ny indtægtskilde. Ved årsskiftet 
1940-41 meldte Knud Nordentoft sig ind hos 
Fritz Clausens nazister -  medlemskabet er i
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Bovrup-kartoteket noteret på datoen 6. januar 
1941. Han helliger sig det danske naziparti 
(DNSAP), hvor han blandt andet fungerede 
som journalist og en slags kulturel medarbej
der og gjorde, hvad han kunne for at få en post 
som kulturdiktator efter den tyske sejr, han 
længe mente var en realitet. Han udarbejdede 
en plan for kulturlivets fremtidige indretning 
og førelse i Danmark. Senere blev han efter
retningsagent for terrororganisationen Schal- 
burgkorpset. Siden ventede tragedien: Han blev 
idømt otte års fængsel, »slap« med de fire; ud
stødelsen af samfundet og forfatterforeningen 
og til sidst selvmordet. Om aftenen den 15. juni

1953 sprang han i vandet ved Krøyers Plads 
på Christianshavn med to tunge murbrokker i 
frakkelommerne. Forinden havde han udgivet 
en sidste bog: Den hemmelige danmarkshisto
rie. Den forløjede udrensning. Heller ikke denne 
bog påkaldte den store interesse. Ingen ville tro 
på den nervesvækkede, forvirrede og næsten 
blinde Nordentofts påstand om, at han var 
uskyldigt dømt i retsopgøret efter befrielsen.

Flemming Skipper
Født 1939. Lokalhistoriske bøger og artikler.

Kilder
Foruden de i artiklen nævnte bøger er der hentet oplys
ninger og registreringer i »Nordentoft-sagen« på Lokal
historisk Arkiv for Thisted Kommune samt om Knud 
Nordentofts sidste år i Forræderens Dagbog. En dansk 
nazist 1941-45 af Arne Hardis (2005). Else Enemarks 
erindringer blev udgivet i 1996: M it sære sind. Palle Ro- 
senkrantz’ navn og forfatterskab dukker op hvert

år i forbindelse med uddelingen af krimiprisen i Det 
Danske Krim inalakademi. Desuden henvises til Politi
ken 08.11.2003: Baronen som gik sine egne veje (Bo Tao 
Michaelis), Politiken 31.05.2003: Hvad skovsøen gemte 
(Benni Bødker), Weekendavisen 31.10 2003: Skrivekugle: 
Den kriminelle baron (Poul Pilgaard Johnsen).
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En gård i Stagstrup
af redaktionen

Der er stor interesse for den lokale historie, men det er i dag ikke kun i tidsskrifter og bøger, 
det foregår. Internettet spiller en stadig større rolle. Fortsættelsen a f Stagstrup-sagaen fra 2006 
bliver således lagt ud på nettet. Historisk Årbog fortæller nærmere om Morten Hammers nye 
forskning omkring fødegården Aaagaard.

I den sydlige ende af den oprindelige Stag
strup landsby midt i Thy ligger min fødegård 
Aagaard. Som landbrugskandidat Jespersen skri
ver i sit værk »Danske Gaarde i Tekst og Billeder« 
fra 1924: » ... den ligger smuktpaa en Skraaning 
mod Øst, omgivet af kønne Haveanlæg«.

Sådan indleder Morten Hammer en ny 
artikel om Stagstrups historie, der samtidig

med Historisk Årbogs udgivelse er blevet 
lagt ud på Lokalhistorisk Arkivs og Thisted 
Museums hjemmeside http://arkiv.thisted- 
bibliotek.dk. Artiklen har overskriften »En gård 
i Stagstrup -  dens historie og beboerne gen
nem tiderne«.

Det er en opfølgning af en artikel i årbo
gen fra 2006, hvor Morten Hammer beskrev

Fotografi a f Aagaard 1920. Historisk Årbog kan ikke yde billedet fu ld  retfærdighed og gengive de farver, som 
den kendte »gårdmaler« Anton Jensen har lagt på. Men det kan Lokalhistorisk Arkivs og Thisted Museums 
hjemmeside, hvor man kan finde Morten Hammers nye Stagstrup-artikel.
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landsbyen Stagstrups historie, og her kommer 
så beretningen om selve gården og dens bebo
ere baseret på dét, han har kunnet finde i de 
forskellige historiske kilder samt på m undt
lige overleveringer fra familien. Læseren kan 
desuden finde mere generelle oplysninger om 
bondens vilkår gennem flere århundreder.

Hvor længe har der
ligget en gård her?
Ifølge Trap Danmark findes navnet »Stagstrup« 
nævnt helt tilbage til år 1474. Kulturarvssty
relsen har desuden registreret en hel del old
tidsfund omkring gården -  bl.a. blev der ved 
en udgravning i 2003 lige sydøst for Aaagaard 
fundet rester af en større jernalder-bebyggelse, 
så det er sandsynligt, at der her har ligget en 
gård meget langt tilbage i tiden.

Gården har tilsyneladende altid ligget på 
næsten samme sted og var bl.a. en af de få 
gårde i Stagstrup, der ikke blev flyttet efter 
udskiftningen i 1789.

Det er i den såkaldte »Amtsstuematrikel« fra 
1664, Morten Hammer første gang har fundet 
gården nævnt:

ogsaa afEijller Jacobsens Jordegods.
I grd. Niels Lauritzen.
II Tdr. Hartkorn

Den årlige landgilde (fæsteafgift) var angivet 
til:

VIII td. Biug(byg).
II pund Smør.
I Svin.
I Fæenød (ungkreatur).
I Lamb.
I Gaas.
II Høns.
IIII snes Aal.
VIII td. Arre. (havre /blandsæd).

Af landgilden kan man se, at gården allerede 
dengang blev drevet som et blandet landbrug. 
Der var åbenbart også ål i åen.

Det var i øvrigt den gård i Stagstrup by, der 
i 1664 betalte den største landgilde -  selv om 
»Stagstrup Annexkirkegaard« også på dette 
tidspunkt faktisk må have været større. I den 
modelbog for »Staustrup Bye« fra 1682, der var 
et af forarbejderne til den nye 1688-matrikel 
-  hvor hartkornet nu var direkte baseret på 
jordens bonitet (frugtbarhed) -  var hartkornet 
da også takseret til 8,4,0,1,-, mens hartkornet 
for »Annexgaarden« var takseret til 9,6,1,2, 
fortæller Morten Hammer.

En hjemmeside
med mange besøg
Morten Hammers uforkortede artikel er som 
nævnt lagt ud på den hjemmeside, som arkivet 
og museet er fælles om. Hjemmesiden har gen
nem de otte år, den har været i luften, altid væ
ret meget velbesøgt, men i 2008 er besøgstallet 
nærmest eksploderet. Årsagen er uden tvivl, at 
man nu via hjemmesiden har mulighed for at 
søge i de tusindvis af lokalhistoriske billeder, 
der er lagt i en billedbase.

1. november var der 10.000 billeder fra 
Thisted, Hurup og Hanstholm, og der lægges 
fortsat billeder ind. I maj 2008 var der 14.082 
besøg og 59.830 sidevisninger (hits). Der blev 
foretaget 46.392 billedvisninger.

Det var netop i maj, arkivet indledte en bil
ledindsamlingskampagne kombineret med 
artikler i den lokale avis under overskriften 
»Historien i billedet/billedet i historien«. Det 
har skabt run på døren til arkivets og m u
seets hjemmeside, og interessen for den lo
kale historie kan direkte læses ud af tallene i 
statistikken.

I september har der været 15.155 besøg med 
ikke færre end 113.171 sidevisninger (hits) -  
og 90.814 billedvisninger. Og tallet er fortsat

32 2008



Luftfoto a f Aagaard i 2007.

stigende. Med dette niveau vil man komme op 
på en million billedvisninger på et år!

De statistiske oplysninger for det øvrige 
indhold på arkivets og museets hjemmeside 
er ikke så sikre som med de lokale billeder, 
men det er et forbavsende stort antal histo
risk interesserede, der lægger vejen forbi. Mor
ten Hammer kommer i hvert fald ikke til at 
mangle læsere til det arbejde, han har lagt i 
kortlægningen af Aagaards historie. Hans ar
tikel med de mange illustrationer kommer ind 
under »Fra sognene«, en afdeling på hjemme
siden, hvor der findes et omfattende materiale 
bl. a. udarbejdet af de sognegrupper, der har 
været i sving i de tre tidligere kommuner i Thy, 
der nu udgør den nye Thisted Kommune. De 
lokalhistoriske arkiver er også blevet til ét med

afdelinger i Thisted og Hurup. Mange lokal
historikere har på egen hånd gennem flere år 
ihærdigt samlet lokalhistorisk materiale fra 
deres sogne og stillet det til rådighed for an
dre gennem det lokalhistoriske arkiv. Sene
ste eksempel herpå er et righoldigt materiale 
fra Nørhå. Og nu kommer Stagstrup med på 
landkortet.

I forbindelse med Historisk Samfunds 100 
års jubilæum blev indholdet i 100 års årbøger 
lagt søgbart ud på nettet, ligesom lokalhistori
ske bøger, der ikke længere genoptrykkes, har 
fundet et hjemsted her.

På hjemmesiden kan man finde registre
ringer af det store arkivmateriale fra Thisted, 
Hanstholm og Hurup, herunder en beskrivelse 
af arkivaliernes indhold. Og det er også på
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hjemmesiden, man kan skyde genvej til ind
holdet i de gamle aviser.

Alt hvad der kan gøres tilgængeligt på ar
kivets og museets hjemmeside vil med tiden 
blive det.

Det er en af målsætningerne for arbejdet på 
det samlede arkiv for Thisted Kommune. Og 
det gælder tekst, billeder og lyd. Det seneste 
eksempel på sidstnævnte er et genhør med ud
sendelser fra hedengangne Radio Thy. Et større 
arbejde med overspilning af de mange lokale 
videooptagelser, arkivet råder over, er ved at 
blive lagt over på dvd, og hvad der egner sig, 
vil også finde vej til nettet.

På hjemmesiden er der oplysninger om ak
tuelle udstillinger, aktiviteter og bogudgivel
ser på Museet for Thy og Vester Hanherred. 
Man kan via www.thistedmuseum.dk logge sig 
ind på museerne i Thisted, Vorupør og Helt

borg, digteren Johan Skjoldborgs Hus i Øsløs 
og Fiskerhuset i Agger. Der er mulighed for 
at stifte nærmere bekendtskab med fredede 
fortidsminder og det tilsyn, som museet nu 
har indledt. Der er sidste nyt om arkæologiske 
udgravninger. Og om særudstillingerne. Det er 
også på arkivets og museets hjemmeside, der er 
lagt beskrivelser -  med billeder -  ud om kul
turmiljøer og kulturområder langs vestkysten. 
En vandretur fra Agger Tange til Bulbjerg, det 
såkaldte Nortrail-projekt.

Man kan med andre ord komme vidt om
kring, når man via computeren lægger vejen 
forbi arkivets og museets hjemmeside. Det 
er der mange, der gør hver dag. Fremtiden 
er for længst begyndt for fortiden på nettet. 
En god forbindelse og et par klik er nok til en 
adgangsbillet.
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Foredragsforeninger i Thy
af Svend Sørensen

Artiklen sætter foredragsforeninger i et historisk perspektiv, og med udgangspunkt i Hillerslev- 
Kaastrup Foredragsforening gives et signalement a f deres virksomhed. Desuden gives en kort 
omtale a f foredragsforeningerne i Sennels, Snedsted, Bedsted, Østerild, Thisted, Vandet og 
Skyum. Stederne er valgt ud fra det registrerede arkivmateriale og forfatterens kendskab i 
øvrigt. Det er altså ikke en samlet kortlægning a f egnens foredragsforeninger.

I paragraf 92 i Danmarks Riges Grundlov 
fra 1849 står der at læse: »Borgerne have Ret 
til uden foregaaende Tilladelse at indgaa For
eninger i ethvert lovligt Øiemed.« Bortset fra 
en ændring af paragraffens nummer så er det 
næsten ordret den samme formulering, der an
vendes i den nugældende grundlov fra 1953. 
Når betegnelsen »forening« er skrevet ind i den 
danske forfatning, er det selvfølgelig ikke en 
tilfældighed. Foreningerne var kernen i en ny, 
demokratisk samfundsstruktur, som byggede 
på interessefællesskab. Dannelsen af foreninger 
var »folkets« vigtigste kampmiddel i forhold 
til »staten«.

Da historikeren Fridlev Skrubeltang hun
drede år efter grundlovens tilblivelse skulle 
gøre status over landbokulturens udvikling, 
fremhævede han avisen og foreningslivet som 
to kulturfaktorer, der havde formet nutids
bonden anno 1948. At vælge bestyrelse, føre 
forhandlinger, skrive protokol og føre regn
skabsbøger var færdigheder, som mange blev 
fortrolige med allerede i de unge år. Møder 
og generalforsamlinger blev en naturlig del af 
dagligdagen for en voksende del af befolknin
gen og havde afgørende betydning for udvik
ling af demokratiet.

Når det gælder foreningslivet, er der imidler
tid lang vej igen, før faglige studier får kortlagt, 
hvad foreningslivet og de folkelige bevægelser 
har betydet for samfundsudviklingen. I ny

ere tid er det især Margaretha Balle-Petersen, 
der har været banebrydende inden for denne 
forskning. Men netop foredragsforeninger er 
fortsat et ret uopdyrket område. De er slet og 
ret blevet opfattet som en selvfølgelig del af 
højskolebevægelsen uden at have været under
lagt særlige undersøgelser. Der findes litteratur 
om enkelte, lokale foredragsforeninger, men en 
landsdækkende beskrivelse savnes fortsat.

Foredragsforeninger var knyttet tæt til de 
grundtvigsk inspirerede kredse. Oftest var de 
startet af en grundtvigsk præst eller lærer eller 
hjemvendte unge fra et højskoleophold, og de 
nåede sjældent ud på landet før begyndelsen 
af 1870’erne. I den grundtvigske bevægelse 
blev det folkelige foredrag næsten betragtet 
som en forudsætning for dansk folkelighed. I 
arbejderbevægelsen derimod blev der i meget 
højere grad lagt vægt på biblioteker og læsesale. 
Mens ordet Blev det centrale dannelsesmedium 
i den grundtvigske bevægelse, blev bogen det i 
arbejderbevægelsen.

Det folkelige foredrag er udsprunget af den 
akademiske forelæsning. Den første dansker, 
som sprængte forelæsningens rammer, var 
uden tvivl Henrik Steffens. Han kom i 1802 
hjem til København som forkynder af en ny 
livsanskuelse, hvis grundtanke var åndens 
åbenbaring i naturen og menneskelivet. In
spireret af et personligt møde med ham skrev 
Adam Oehlenschläger digtet »Guldhornene«,
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og dermed var romantikken indledt i dansk 
litteratur.

Det var imidlertid Grundtvig, der frem 
for nogen skabte det folkelige foredrag. Selv 
om den unge Grundtvig overværede fætteren 
Henrik Steffens forelæsninger, så fik det ikke 
afgørende betydning for ham. Derimod var det 
hans »mageløse opdagelse« i 1825, der åbnede 
hans øjne for kraften i det levende ord. Grund
volden for den kristne menighed var ikke vi
denskabelige studier, men derimod det mundt
lige vidnesbyrd, som blev overleveret fra slægt 
til slægt og bekræftet i dåben og nadveren.

I begyndelsen af 1830’erne kom Grundtvig 
til den erkendelse, at det levende ord ikke kun 
gjaldt det religiøse liv, men også havde gyl
dighed for livet i historien, folkeåndens liv i 
historien, for nu at udtrykke det grundtvigsk. 
Denne opfattelse var baggrunden for Grundt
vigs banebrydende foredragsrække i 1838 på 
Borchs Kollegium i København, en begivenhed 
der er gået over i historien som mandsmin-

Grundtvig var ophavsmand til det folkelige foredrag. 
Her er han portrætteret i 1847 a f P. C. Skovgaard.

deforedragene. Anledningen var 50-året for 
stavnsbåndets ophævelse. J. Th. Arnfred be
skriver foredragene med følgende ord i »Dan
marks Folkehøjskole 1844-1944«:

»Frit og glad talte Grundtvig, blandede alvor 
og gammen. Forsamlingen var grebet, snart a f 
de mægtigste historiske syner, snart a f hjertelig 
munterhed. Når Grundtvig sluttede, brød san
genfrem, uvilkårlig og uimodståelig. Da fødtes 
den danske folkesang. Tilhørerskaren voksede fra 
gang til gang, indtil de fyldte forstue og trappe
gange. Grundtvig holdt højskole midt i Køben
havn, således som Georg Brandes 33 år senere 
og Hal Kock 102 årsenere, og indledede dermed 
det grundtvigske historiske foredrags tidsrum i 
sang og tale.«

Foredragene blev fulgt op af en folkelig fore
dragsforening, Danske Samfund, som Grundt
vig var formand for fra 1839, indtil han kom 
i Folketinget i 1849. Det kan betegnes som 
kernen til de senere foredragsforeninger, selv 
om Danske Samfund ikke havde et bestemt lo
kalsamfund som målgruppe, men også havde 
karakter af en landsorganisation. Grundtvigs 
taler blev forbillede for mange andres, og de 
små sanghæfter, som Selskabet fra 1840 ud
gav under titlen »Viser og Sange for Danske 
Samfund«, blev grundlaget for mange efterføl
gere. Betegnelsen Danske Samfund blev også 
brugt af Christen Kold, da han i januar 1840 
for første gang samlede unge bønderkarle til 
aftenskole i Forballum, hvor han også brugte 
Danske Samfunds sanghæfte.

Der kan være en form for logik i, at der ikke 
er så meget på skrift om foreninger, der dyr
kede det mundtlige ord. Det er i højere grad de 
personlige drivkræfter i de folkelige bevægelser, 
der har påkaldt sig opmærksomhed, som det 
er tilfældet i Holger Begtrups fembindsværk 
»Dansk Menighedsliv i grundtvigske Kredse«. 
Her kan man til gengæld konstatere, at der på 
vore breddegrader ikke har været mangel på 
ildsjæle. Han skriver således i forordet til sid-
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ste bind, der kom i 1934, at han har »dvælet 
længst i Limfjordsegnene, hvor menighedslivet 
har udfoldet sig rigest i slutningen a f det nittende 
århundrede.«

Holger Begtrup har imidlertid ikke dvælet 
ret meget ved foredragsforeningerne. Det er 
heller ikke tilfældet med Henning Ringgaard 
Lauridsen, der i 1980 modtog Århus Univer
sitets guldmedalje for en afhandling om de 
folkelige bevægelser i Nordvestjylland 1870- 
1914. Forskningsresultaterne er fremlagt i 
bogen »Folk i bevægelse«, men Thy-området 
falder uden for bogens rammer. Kort nævnes 
dog foredragsforeninger, og det oplyses, at den 
første grundtvigske foredragsforening i Nord
vestjylland blev oprettet 1875 i Lemvig.

Tabet af Sønderjylland efter krigen i 1864 
satte skub i den nationale strømning. Dan
marks ældste foredragsforening blev stiftet i 
1866 i Aagård nord for Kolding under navnet 
Fostbroderskabet, og året efter blev landets før
ste forsamlingshus bygget her. Ophavsmæn- 
dene til at få lavet et sådant samlingssted var 
gamle højskoleelever fra Rødding og Askov. 
Det var også i dette område, i Dons, at fyn
boen Peter Larsen fra gården Skræppenborg 
havde bosat sig i 1841, en mand der mere end 
nogen anden havde en afgørende betydning 
for Christen Koids udvikling.

Den lokale udvikling
Højskoletankerne fandt fodfæste i Thy og på 
Mors ved oprettelsen af Galtrup Højskole i 
1864. Forstanderen var Poulsen Dal, der havde 
været Christen Koids højre hånd på højskolen i 
Dalby. Han fik god forbindelse til Thy, navnlig 
til Tilsted og Thorsted sogne, hvor han holdt 
møder i forskellige hjem. Netop i Tilsted var 
P. Smidt blevet lærer ved almueskolen i 1865. 
Som sønderjyde var han stærkt optaget af det 
nationale, og han blev én af drivkræfter i den 
folkelige vækkelse på egnen. Han holdt aften

skole og fik desuden etableret aftenmøder, hvor 
der også deltog folk fra Thisted.

I 1868 var Smidt som privatperson med til at 
oprette en lille friskole i en gård i Silstrup, og 
året efter deltog han i høstferien i et lærermøde 
på Koids højskole i Dalum. Han var fortsat 
konstitueret som lærer i Tilsted, men da det 
efter syv år blev muligt at søge embedet fast, 
sagde sognerådet nej tak. Det er svært ikke at se 
afslaget som et resultat af Smidts engagement i 
friskolesagen. Han vendte dog hurtigt tilbage 
til egnen og blev leder af friskolen i Silstrup 
(1874-1909). En overgang var han sogneråds
formand, noget der tyder på almindelig respekt 
om hans person.

I Historisk Årbog 1953 kan man læse, at 
P. Smidt holdt sit første offentlige foredrag i 
1869 ved en skyttefest på Fårtoft bakker. At det 
foregik udendørs, var en nødvendighed, når 
mange mennesker var forsamlet, hvis man da 
ikke havde en tom lade til rådighed. I alminde
lighed følte man det uden tvivl praktisk at være 
ude, sådan som dagligdagen for mange var på 
landet i sommerhalvåret. Da man i skyttefor
eningerne begyndte at indføre gymnastik, var 
det da også en udendørs sommeraktivitet. Hvis 
man ville gøre gymnastik om vinteren, og det 
ville man, så måtte man bygge huse til formå
let. De blev ofte benævnt som gymnastikhuse, 
men det er betegnelsen forsamlingshuse, der 
har vundet hævd, og det skyldes selvfølgelig, 
at gymnastikken kun blev en del af husenes 
liv. Også foredragene blev afholdt her sammen 
med andre aktiviteter. På den baggrund kan 
man sige, at det flere steder var gymnastikken, 
der banede vejen for foredragsforeningerne.

Morsingboerne bag den folkelige rørelse 
havde et meget konkret forhold til det ånde
lige. Da de byggede deres egen kirke, Ansgar- 
kirken, gravede og brændte de selv kalken til 
byggeriet, der blev ledet af murer Laursen, 
Christen Koids svoger fra Thisted. Kirken 
blev indviet i december 1871, og fem år senere
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Foreninger i historisk belysning

Ordet forening er en betegnelse, der dækker 
over en bred vifte af tiltag. Rødderne går 
tilbage i 1700-tallets oplysningstid, da der 
opstod filantropiske og selskabelige forenin
ger. Og interessen for videnskab fornægtede 
sig heller ikke. Således blev Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab stiftet al
lerede i 1742. Dengang vandt borgerskabet 
frem i samfundet, og i København begyndte 
man i slutningen af 1700-tallet at danne 
klubber efter engelsk mønster. Her kunne 
mænd i selskabeligt samvær diskutere ti
dens politiske spørgsmål. I første halvdel af 
1800-tallet fik mange købstæder i provinsen 
også deres klubber. Det var mest et natio- 
nal-liberalt borgerskab, som stod bag, men 
i deres iver efter en ny forfatning indret
tede de klubvedtægterne efter demokratiske 
spilleregler.

I den samme periode skete der også noget 
på landet, hvor præster og godsejere stod bag 
en række landøkonomiske selskaber, læse
foreninger og hjælpeforeninger. I Thy var 
det således to præster, Damkjer i Kjettrup 
og Djørup i Hassing, der i 1841 tog initiativ 
til stiftelse af Landøkonomisk Selskab for 
Thisted Amt.

Klubberne i købstæderne gik efterhånden 
i opløsning og blev erstattet af kulturelle for
eninger. De første dukkede op i 1840 erne, 
således Århus Sangforening fra 1843.1 anden 
halvdel af 1800-tallet kom et bredt folkeligt 
foreningsliv til udfoldelse. Det juridiske 
grundlag for disse foreninger blev grund
lovens bestemmelse om foreningsfrihed, 
og modsat f.eks. de gamle bylav byggede 
foreningerne på et frit medlemskab. Gene
ralforsamlingen er den øverste myndighed,

og beslutningerne tages sædvanligvis ved 
almindelig stemmeflerhed.

Karakteristisk for tiden var, at forenings
formen blev brugt som ramme om mang
foldige sider af samfundslivet: Kulturelle, 
religiøse, sociale, politiske, nationale og øko
nomiske. På det økonomiske felt opstod der 
bl.a. brugsforeninger og andelsforeninger, og 
som bekendt blev den første brugsforening 
oprettet 1866 i Thisted, men vel at mærke 
med betegnelsen arbejderforening. Denne 
benævnelse passede ikke de mange efterføl
gere, der især havde deres vækstområde på 
landet.

De religiøse og kulturelle foreninger var 
mange steder koncentreret om de grundtvig
ske og missionske miljøer. Mens missionsfol
kene havde missionshuset som ydre ramme, 
så udfoldede det grundtvigske foreningsliv 
sig omkring forsamlingshuset, der frem for 
noget var foredragsforeningernes hjemme
bane. Her har den jævne befolkning gennem 
årene mødt utallige personligheder fra høj
skolens, kirkens og litteraturens verden. Som 
det eksempelvis var tilfældet i Hillerslev, så 
var et forsamlingshus dog ikke en nødvendig 
forudsætning for en foredragsforening.

De mange foreninger, som i sidste tredje
del af 1800-taller vandt udbredelse især på 
landet, havde oftest tidens folkelige bevægel
ser som forudsætning. Det havde et sådant 
omfang, at det bestemt ikke er uden grund, 
at Danmark er blevet betegnet som forenin
gernes land. Som det fremgår af eksemplerne 
i denne artikel, så forsatte udviklingen ind 
i det næste århundrede. Sagt med en anden 
mands ord: 1800-tallet i Danmark varede 
indtil 1960!
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kunne man tage et nyt forsamlingshus i brug 
i Øster Jølby. Og igen tænkte man meget kon
kret: Huset skulle signalere, at der var noget 
usædvanligt på færde, så det blev ottekantet! 
Året efter, i 1877, fik Klim forsamlingshus, og 
i de følgende årtier bredte forsamlingshusene 
sig i området.

De materielle levn er der blevet værnet om. 
Det ottekantede forsamlingshus er sat i stand, 
og da Koids fødehjem i 1933 blev nedrevet i 
Thisted, hentede morsingboerne murstenene 
og genopførte huset ved Galtrup Efterskole. 
Også da skolen ved sognekirken blev nedrevet, 
blev murstenene hentet og brugt i en bygning i 
Øster Jølby. For bag disse sten havde Christen 
Kold virket som vikar! Nok var det en åndelig 
vækkelse, men murstenene var en vigtig del 
af den.

I det følgende skal vi kigge på nogle lokale 
foredragsforeninger. Der er ikke gjort forsøg på 
at udforske udbredelsen af foredragsforeninger 
i Thy og Vester Hanherred. Det er alene hen
sigten at give et signalement af deres virke ud 
fra det kildemateriale, især protokoller, som 
har været tilgængelige i arkiver og eksisterende 
foreninger. Det vil være en sidegevinst, hvis 
artiklen kan føre til, at læsere melder sig med 
nye oplysninger.

Med i beskrivelsen hører også Thisted Høj
skoleforening. Der er ikke noget klart skel mel
lem højskoleforeninger og foredragsforeninger, 
selv om højskoleforeningerne synes at have 
været knyttet til større bysamfund. Således 
blev Københavns Højskoleforening som den 
første stiftet i 1878. I dag bliver betegnelsen 
også brugt i regional sammenhæng, som der er 
tilfældet med Højskoleforeningen Vendsyssel, 
der blev stiftet i 2005. Ud fra navnet er det nær
liggende at slutte, at højskoleforeningerne har 
følt sig tæt forbundne med højskolerne, mens 
denne tilknytning ikke har været lige udpræget 
i alle foredragsforeninger. En forskel må der 
i det mindste have været i Thisted. Selv om

Jordens grøde
Fællessangens betydning for de folkelige 
foredragsforeninger kan ikke undervurde
res. Den var med til at løfte samværet op 
i en højere sfære. Som et typisk eksempel 
kan nævnes Grundtvigs »Hvad solskin 
er for det sorte muld« fra 1856, der blev 
skrevet til en skoleindvielse og samme 
år ændret lidt og brugt ved indvielsen af 
Grundtvigs højskole Marielyst på Nørre
bro, lige uden for København. Første vers 
har denne ordlyd:

Hvad solskin er for det sorte muld, 
er sand oplysning for muldets frænde, 
langt mere værdt end det røde guld, 
det er sin Gud og sig selv at kende 

Trods mørkets harme, 
i strålearme
aflys og varme 
er lykken klar!

Thisted Højskoleforening blev dannet i 1898, 
så fandt man anledning til at oprette Thisted 
Foredragsforening i 1910.

De første år i Hillerslev
Hillerslev-Kaastrup Foredragsforening lever i 
bedste velgående og har været aktiv i over 90 
år. Så vidt vides, er det den eneste eksisterende 
foredragsforening i Thy, som kan prale af det. 
I Sennels har man også en aktiv forening, men 
den har ligget stille i nogle år, og i Snedsted 
indstillede man virksomheden i 2006.

Mens 1. verdenskrig rasede ude i Europa, 
tog provst Hilden-Petersen i 1916 initiativ til at 
oprette en foredragsforening i Hillerslev. Ifølge 
de vedtagne vedtægter er det foreningens for
mål »at arbejde for sand oplysnings fremme ved 
foredrag, oplæsning og underholdning a f forskel
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lig art.« Det stiftende møde blev afholdt i salen 
på Hillerslev asyl, der i mange år var rammen 
om foredragsforeningens møder. I de seneste 
mange år har de fleste foredrag været afholdt i 
konfirmandstuen i præstegården. Asylbygnin
gen (alderdomshjemmet) eksisterer stadigvæk 
med adressen Ballerumvej 153.

På det konstituerende møde den 24. no
vember valgte man en bestyrelse på tre med
lemmer, heraf to fra Kåstrup, nemlig lærer 
Dam (12 stemmer) og gårdejer P. Sunesen (10 
stemmer). Med 9 stemmer valgtes desuden 
provstinden, hvis borgerlige navn var Andrea 
Petersen. Kontingentet blev fastsat til 1 kr. for 
enkeltpersoner, 2 kr. for familier og 3 kr. for 
hele husstanden. Ved et efterfølgende bestyrel
sesmøde valgtes lærer Dam som foreningens 
første formand.

Ingvard August Dam (f. 1890) stammede fra 
Boddum, hvor faderen var sognefoged. Han 
fik en læreruddannelse på Skaarup Semina
rium, og et par år senere fik han ansættelse 
som enelærer i Kåstrup og giftede sig samme år 
(1915). Den 1. januar 1922 flyttede ægteparret 
til Storring skole mellem Århus og Silkeborg. 
Lærer Dam interesserede sig ikke blot for det 
mundtlige ord. Det kan man se i protokollen, 
hvor han gjorde sig anstrengelser for at for
mulere det skrevne ord kort og præcist. Dertil 
kommer, at han ikke var bange for at give sin 
egen bedømmelse af foredragets karakter. I dag 
er det med til at gøre hans referater til interes
sant læsning.

I december 1916 blev der afholdt bestyrel
sesmøde i præstegården, hvor det »bestemtes 
at tage mod de kræfter, som tilbødes gennem 
De samvirkende Foredragsforeninger, så vidt 
det passede os og var overkommeligt.« Denne 
organisation er det desværre ikke lykkedes at 
finde oplysninger om .1 På mødet blev det des
uden besluttet, at ikke-medlemmer skulle give 
25 øre i entré. Man vedtog også at bekendtgøre 
foredragene i de stedlige blade to gange.

I. A. Dam var lærer i Kåstrup og foredragsforeningens 
første formand.

Inden for det første år blev der afholdt seks 
arrangementer. Vi vil nævne dem her ud fra 
den betragtning, at man sikkert fra starten 
har anstrengt sig for at tilbyde den variation 
af foredrag, som man fandt dækkende for 
foreningens virksomhed. Det første foredrag 
fandt sted den 15. dec. 1916, da pastor Balslev, 
Thisted, fortalte om kirkefaderen Augustins 
ungdomsliv. Det »påhørtes med megen interesse 
af den lille forsamling -  ca. 35 -  der -  trods 3 
gilder i Hillerslev -  var kommen til stede. Et fra 
formens og indholdets side ypperligt foredrag.«

Johan Christian Balslev var kapellan i Thi
sted og sognepræst i Skinnerup 1915-17. Han 
kom fra en stilling som hjælpepræst i Skive og 
vendte tilbage hertil, inden han 1923-52 havde
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embedet som sognepræst ved Vor Frue Kirke i 
Århus. Den kendte teolog P. G. Lindhardt giver 
ham følgende skudsmål: »Det er én a f mit livs 
lykkeligste hændelser, at jeg gennem 7 år blev 
Balslevs medhjælper.«

Foreningens 2. foredrag blev afholdt to må
neder senere, den 16. februar 1917. Lederen af 
Thisted Museum, lærer P. L. Hald, fortalte om 
Thy under Svenskekrigene. Det fandt lærer 
Dam »meget interessant, da taleren særlig dvæ
lede ved forholdene her i omegnen.« Lærer Hald 
vendte tilbage et år senere med et lysbilledfore- 
drag, og igen i marts 1919 viste han lysbilleder 
og fortalte om jernalderfund og om cimbrerne 
og teutonerne. Selv om lysbilledfremviseren 
rent teknisk havde været kendt siden 1857, så 
var det fortsat en avanceret formidlingsform. 
Det viser imidlertid, at man hverken på museet 
eller i Hillerslev havde et dogmatisk syn på, 
hvordan et foredrag skulle udfolde sig.

Oplæsningsformen var en anden varia
tion af en foredragsaften. Oplæsning kendte 
folk fra læsning af bibeltekster i kirken, men 
under den folkelige vækkelse blev oplæsnin
ger så populære, at det kan betegnes som en 
oplæsningsbølge. Allerede det næste møde i 
marts var da også en oplæsningsaften, der blev 
afholdt sammen med ungdomsforeningen. 
Oplæseren var foreningens egen præst, provst 
Hilden-Petersen, som havde valgt »Det gamle 
spil om enhver«, der var udkommet på dansk 
i 1915. Forfatteren var den østrigske Hugo von 
Hofmannsthal (1874-1929), en stor beundrer 
af J. P. Jacobsen. Det omtalte stykke er blevet 
en klassiker og indleder hvert år Salzburg- 
festspillene.

Det 4. arrangement var mere traditionelt 
med Rasmus Bording, højskoleforstander på 
Ry Højskole som foredragsholder. Han fortalte 
om Luthers betydning og fremhævede, »at det 
kommer an på tro og ikke gerning.«

Efter sommerpausen tog man fat igen den 
11. okt. 1917, da der blev afholdt efterårsmøde

sammen med »Thylands Kirkelige Samfund«. 
Mødet begyndte om eftermiddagen med 
gudstjeneste under medvirken af pastor Bal
slev, Galtrup. Thorvald Balslev var præst i 
Nørhå 1902-05, derefter frimenighedspræst 
i 0 . Jølby, inden han i 1925 kom til Vartov. 
Han vendte tilbage til Hillerslev i 1920 med et 
foredrag om Timotius, én af Paulus’ disciple og 
medarbejdere. Efterårsmødet sluttede i asylet, 
hvor ca. 100 tilhørere hørte pastor Jens Ras
mus Jensen fra Thisted fortælle om sine rejser 
i Sydafrika.

I slutningen af oktober havde man besøg 
af P. L. Larsen, der havde været forstander på 
Levring Højskole ved Kjellerup. Efter hans 
foredrag om emnet »Opdragelse til Kristen
dom« var der generalforsamling med fælles 
kaffebord, som var meget smukt arrangeret 
af provstinden. Under kaffen blev der sunget 
et par sange, og formanden holdt en tale, hvor 
han slog til lyd for dannelsen af en læsekreds. 
En måned senere bemærkes i protokollen, at en 
læsekreds på 30 medlemmer er dannet.

Man kan vel ikke komme udenom, at det 
første års program var varieret. Hvis man kig
ger lidt frem, var det ikke alle foredrag, der 
faldt i formandens smag. Det var f.eks. tilfældet 
i februar 1918, da forfatter Niels Munk fra Mols 
talte om, hvad der holder mennesket oppe fra 
vugge til grav. Hans udgangspunkt var Ambro
sius Stubs digt »Hvad vindes på verdens vidt
løftige hav«. I protokollen skriver lærer Dam:

»Foredraget var yderst let og gik ikke særlig 
i dybden, trods det alvorlige emne, han havde 
valgt. Hans læsning i jysk mundart var bedre, 
men også alt for let stof, der i længden virkede 
noget trættende, når man skal have serveret 6-7 
småstykker a f den slags lette kost, nemlig 2 styk
ker a f »Æ Bindstow« og »Lyng-Lene« og flere 
småstykker a f »Teglovnssjow«. -  Mødet var be
søgt a f ca. 50-60 mennesker, hvad der må kaldes 
godt, eftersom der samme aften var begravelse i 
byen og møde i missionshuset.«
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Den sidste bemærkning er interessant, for 
der har altså været folk, der kom både i fore
dragsforeningen og i missionshuset.

Oplæsning er én ting, samlæsning noget an
det. Hvis man forestiller sig en læseprøve til 
et skuespil, så har man et billede af, hvad der 
engang blev betegnet som samlæsning. Denne 
form udviklede sig til egentlige dilettantforestil
linger, hvor man lærte rollerne udenad i stedet 
for at læse dem op. At samlæsninger var popu
lære, kan man få et indtryk af i april 1918:

»Sammen med Ungdomsforeningen »samlæs
ning« d. 13. i Brund skole og d. 14. i Hillerslev 
asyl. Der læstes Hostrups »Eva«. I Brund var der 
pågrund a f boil i Skovsted kun ca. 100 menne
sker, medens der i Hillerslev var stuvende fuldt, 
så folk måtte stå helt tæt pakkede ud i gangen. 
Oplæsningen blev udmærket udført og modtoges 
med stor begejstring. Der er intet, som i den grad 
kan samle folk, og intet, som bliver modtaget 
med så stor lykke, som den slags oplæsning a f 
lokale kræfter.«

Omkring årsskiftet 1918-19 indstilles m ø
derne »grundet på den spanske syges rasen her 
på egnen.« Til gengæld afviklede man fire ar
rangementer inden for en måned, da man kom 
i gang igen. Et af dem var den 12. marts 1919, 
da Søren Noe-Nygaard »talte sandt om småt og

stort og jævnt om alt det høje.« Han var året før 
blevet Thy Valgmenigheds første præst med 
bopæl i Hurup.

Søren Noe-Nygaard var også taler den 14. 
juli 1920 ved genforeningsfest i præstegårdens 
have i anledning af Sønderjyllands tilbageven
den til det danske kongerige. Denne begiven
hed samlede omkring 450 mennesker og var 
et højdepunktet i lærer Dams formandstid. 
Emnemæssigt havde man i december 1919 
forberedt folkeafstemningen med et foredrag 
om Sønderjylland af pastor Ravn, Sennels.

Genforeningsåret 1920 blev indledt med 
en oplæsning af landsbykomedien »Kloge El
len« under stort bifald. Men: »Da det jo kun er 
et stykke til bare grin, læste formanden »Terje 
Vigen« for dog at byde på et stykke med virke
ligt indhold i. En god aften med både alvor og 
gammen. Trods et yderst dårligt føre, var salen 
stuvende fuld. Blot folk vilde møde lige så flit
tigt, når der bydes på et almindeligt foredrag; 
men o’ vé, o’ vé!«

Af almindelige foredrag kunne man om
kring dette tidspunkt byde på forskellige em
ner. I oktober 1920 kunne man høre om for
skellen mellem Grundtvig og Georg Brandes, 
og et år senere var der et foredrag om vuggevi
ser. Sidstnævnte fik følgende skudsmål:

Hillerslev-Kaastrup Foredragsforenings forhandlingsprotokol 1918 med lærer I. A. Dams flotte håndskrift.
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»Et smukt og pænt foredrag, nærmest et lyrisk 
foredrag, der næppe havde meget med virkelig
heden at gøre, idet taleren hævdede, at hvad der 
synges for harnet i vuggen, har betydning for hele 
dets liv.« Hvis foredragsholderen -  forstander 
O. Stevns, Støvring -  var forud for sin tid, så 
var lærer Dam i denne forbindelse et barn af sin 
tid. Han ville have korset sig, hvis han kunne 
opleve vordende fædre i vor tid lægge øre til 
den gravide mave og synge for barnet!

Tiden i Hillerslev efter 1921
Da lærer Dam rejste fra egnen, blev han af
løst som formand af Andrea Hilden-Petersen, 
provstens tredje kone.2 Hun gjorde meget ud 
af den årlige udflugt. Allerede i 1918 var hun 
med til at arrangere foredragsforeningens før
ste udflugt, en tur til Eshøj, der samlede ca. 
150 deltagere fordelt på 25 vogne. I 1922 gik 
udflugten til Vestervig og i denne forbindelse 
skriver den nye formand i protokollen:

»Den 10. juli foranstaltede foreningen en fæl
lesudflugt til Vestervig. I udflugten deltog ca. 
135, som befordredes i 6 lastbiler. Ved middagstid 
samledes man ved præstegården og kørte derfra 
til Agger, hvor der var fælles kaffebord. Efter en 
tur til havet samledes man atter i kroen, hvor 
man under fornøjeligt samvær tømte madkur
vene. Derefter kørte man overKrik til Vestervig, 
hvor man beså den prægtige, nu smukt restau
rerede gamle klosterkirke. Provsten gav i kirken 
en oversigt over kirkens historie.

Efter det interessante besøg i kirken samt ved 
Liden Kirstens grav samledes man i hotellet i 
Vestervig og havde også der fælles kaffebord og 
tilbragte en hyggelig time sammen ved sang og 
tale. Provsten sluttede med at minde om ordspro
get: »En dag er som et kar, hvori der kan rummes 
meget, når man blot forstår at fylde det.« Derpå 
begav man sig på hjemvejen over Hurup og nå
ede vel tilbage kl. ca. 11, alle enige i, at udflugten 
havde været særdeles vellykket.«

I 1930 opførte udflugterne, og to år senere 
skriver formanden: »I de sidste to år har der 
ikke været afholdt udflugt om sommeren, dels vel 
på grund a f de nedadgående tider; men vel også 
noget a f den grund, at der er så meget optaget
hed, og mange foretager selv mindre og længere 
udflugter.« Selv om udflugterne var i krise, så 
blev der i årene omkring 1930 afholdt juletræ 
ved nytårstid med stor tilslutning.

Nok havde Andrea Hilden-Petersen ikke sin 
forgængers skarpe pen, men hun forholdt sig 
ikke ukritisk til foredragene. Det kom blandt 
andet til udtryk efter et foredrag i februar 1924, 
da valgmenighedspræst Anker Møller talte om 
forskellen mellem den jødiske sabbat og den 
kristne søndag: »Et foredrag der var mange 
gode tanker i, men som i sin helhed gik ud på at 
vise, at hviledag og helligdag ikke har noget med 
hinanden at gøre, et synspunkt som de fleste a f 
tilhørerne ikke delte med ham.«

Efter formandens fraflytning enedes besty
relsen i december 1932 om at dele formands
posten mellem mejeribestyrer Jensen, lærer 
Nedergaard og uddeler Enggaard. Sidstnævnte 
var protokolfører og omtales senere som for
mand. 1 1936 vælges gårdejer P. Mikkelsen som 
formand. Senere bliver protokollen så kortfat
tet, at formandsvalget ikke klart fremgår, men 
i december 1942 blev lærer Viggo Thorup valgt 
til formand. Han blev 12 år senere afløst af 
assurandør Ejnar Holm.

Da foreningen markerede sit 25 års jubi
læum i 1941, var det Kirstine Justesen, der 
skrev i protokollen:

»Med en fest i de gamles hjem fejrede fore
dragsforeningen mandag den 24. november sin 
25 års fødselsdag. Salen var smukt pyntet og fyldt 
til sidste plads. Pastor Arentoft, Fjerritslev, holdt 
festtalen, et udmærket foredrag, der blev påhørt 
med megen interesse a f forsamlingen.

Ved kaffebordet gennemgik frk. Hansen for
eningens virksomhed gennem de 25 år og frem
drog træk, som hun særlig mindedes. På grund
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a f mangelfuld ledelse blev ordet ikke givet til 
forsamlingen, og adskillige, der vilde tale, fik  
ikke udløsning

Der blev sunget en del sange, og til slut læ
ste pastor Arentoft et uddrag a f en interessant 
digtsamling

Festen sluttede med en aftensang«
Af pladshensyn vil tiden efter jubilæet blive 

behandlet mere sporadisk. Årene 1941 og 1942 
bød på en nyskabelse, idet der sent på året blev 
afholdt 3 dages møder med Aage Møller, Røns
hoved. Højskoledage kalder vi det i dag. Anden 
gang var der »overvældende tilslutning« med 
112 deltagere.

Foredragsforeningen havde i oktober 1945 
besøg af den nye præst i Hunstrup: »Pastor 
Langkjer, Hunstrup talte i kirken om eftermid
dagen og i asylet om aftenen. Begge steder blev 
der talt godt, så det blev en god dag Til foredraget

Birte Thastum sluttede som formand i Hillerslev i 
2006. Som kvinde med en læreruddannelse repræsen
terer hun en medlemskategori, der har sat sit stærke 
præg på foredragsforeningerne.

om aftenen var der så mange, som salen kunde 
rumme.« Georg Langkjer var senere en hyppig 
gæst i foreningen, og han har uden tvivl rekor
den som den mest brugte foredragsholder.

»Der blev sunget meget,« hedder det kort og 
godt i omtalen af fredsfesten, der blev afholdt 
i Skovsted forsamlingshus 4. maj 1946. Sun
get blev der også, da højskoleforstander Gustaf 
Bengtsson fra Lolland otte år senere holdt et 
foredrag om mennesket og maskinen. Det er 
ganske vist ikke nævnt i protokollen, men vi 
tør godt vove den påstand, at fællessangen var 
lige så ufravigelig i foredragsforeningerne, som 
den var i kirken.

Tidligere har vi set, at foredragsforeningen 
gik sammen med andre foreninger om ar
rangementer. Et sådant samarbejde var ikke 
mindst påkrævet, hvis man skulle have fat i »én 
af de store kanoner«. Det var således »sammen 
med flere foreninger«, at der i marts 1960 var ar
rangeret foredrag med minister Viggo Starcke, 
der talte om retten til at leve for omkring 200 
tilhørere. Senere kunne en anden politiker, 
Erhard Jacobsen, også samle fulde huse rundt 
om i landet. I november 1972 lagde han vejen 
forbi Hillerslev, hvor man siden 1949 havde 
mulighed for at benytte forsamlingshuset, når 
man kunne præsentere sådanne trækplastre.

Efter fjernsynets fremmarch blev det vanske
ligere at samle folk til foredrag, men forenin
gen har dog oplevet en fornyet opblomstring 
med Birte Thastum som drivkraft. Hun kom 
i bestyrelsen 1975 og var formand 1983-2006. 
Som formand blev hun afløst af Lene Thorup, 
der altså er den tredje kvinde på formandspo
sten. Generelt har kvinder gjort sig gældende i 
langt højere grad i foredragsforeningerne end 
i for eksempel politiske foreninger. Det er et 
synligt udtryk for, at kvinder har en central 
placering som kulturbærere i et samfund. En 
mand må dog ikke glemmes i denne periode, 
nemlig Knud Daugaard, der som kasserer har 
trukket et stort læs.
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Af økonomiske grunde har det været nød
vendigt i udstrakt grad at benytte lokale og 
regionale foredragsholdere, som var villige til 
at stille op uden store vederlag, eventuelt for 
kørepenge og et par flasker vin. Birte Tha- 
stum havde imidlertid også sans for at trække 
markante personligheder til Hillerslev. I flæng 
kan nævnes følgende med årstallet nævnt 
i parentes: Biskop Kristiansen (1977), Poul 
Engberg (1978), Niels Højlund (1982), Egon 
Nielsen (1982), Søren Krarup (1986), Rachel 
og Israel Rachlin (1989) og ErikAalbæk Jensen 
(1995). Ægteparret Rachlin samlede med deres 
foredrag »16 år i Sibirien« over 200 tilhørere i 
forsamlingshuset.

Det var dog ikke alle kendte personligheder, 
der nåede frem. I november 1988 kan man læse 
i protokollen: »Claus Toksvig skulle have holdt 
foredrag d. 22. november, men døde 14 dagefor.« 
Det var ikke for at være morsom, at Birte Tha- 
stum i den næste sætning lakonisk tilføjede: 
»Vi aflyste mødet.«

Birte Thastum sluttede sin formandstid 
med at arrangere foreningens 90 års jubilæum 
i 2006. Karakteristisk nok var det en utraditio
nel caféaften med musikalsk underholdning, 
fællessang og historisk causeri tilsat rødvin og 
lidt fast føde.

Før vi forlader Hillerslev, skal et par tradi
tioner fremhæves. På det praktiske område kan 
nævnes, at foredragsforeningen serverer kaffe, 
mens tilhørerne selv møder op med kop og 
brød. Af mere spirituel art er den skik, at tilhø
rerne i stilhed rejser sig op efter foredraget for 
at udvise respekt for det talte ord og dets for
midler. Denne tradition støder vi på allerede i 
1919. Provst Hilden-Petersen havde gennem
gået Grundtvigs oversættelse af salmen »Hil 
dig, frelser og forsoner«, som han »forklarede 
mesterligt i jævne og klare ord.« Efter foredraget 
sagde formanden, lærer Dam, at det ikke var 
skik og brug at takke provsten hver gang, han 
førte ordet. Men som vidnesbyrd om, at man

satte pris på hans ord, ville foredragsforenin
gen gerne sige tak, »hvortil tilhørerne sluttede 
sig ved at rejse sig.«

Sennels
Sennels Foredragsforening har bevaret en pro
tokol, der er påbegyndt i 1949. Da denne proto
kol blev taget i brug, var landmand Henry An
dersen fra Hov formand. Han gjorde det eneste 
rigtige, nemlig ud fra foreningens første proto
kol at give et rids af foreningens historie:

»Sennels Foredragsforening har bestået i flere 
år. Adskillige foredrag er blevet holdt i forsam
lingshuset, og der har været god tilslutning til 
møderne. Dette arbejde, der er gjort her i sognet 
i denne retning, skyldes særlig een mand, gård
ejer Søren Overgaard til Nr. Knudegaard. Han

Søren Overgaard (1845-1925) ejede i flere år både 
Nørre og Sønder Knudegaard i Sennels. Han huskes 
for plantningssagen, men var også drivkraften bag 
fo redragsfo ren i ngen.
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har med stor ihærdighed og kærlighed til sagen 
trukket læsset, og hans virksomhed er megen tak 
værd. Det var også på hans initiativ, at der i 
juni måned 1906 blev holdt generalforsamling, 
vedtoges love og valgt bestyrelse.«

I den første bestyrelse blev pastor Ejner Dahl 
valgt som formand, og Søren Overgaard blev 
næstformand. Søren Overgaard var også med 
til at skaffe rammerne omkring foredragsfor
eningen, idet han i 1910 var aktiv omkring 
opførelsen af forsamlingshuset, som dansk
amerikaneren Thomas Sørensen havde givet 
penge til.

Henry Andersen afgik som formand i 1952, 
og i de følgende år skiftede man jævnligt ud 
på formandsposten. Det har været lidt af et 
særkende for Sennels Foredragsforening, at den 
deltog aktivt i valget af menighedsråd. En tra
dition har det også været at afholde høstfest 
og juletræsfest, og når der var høstfest, var det 
som regel med dans.

Efterhånden nåede medlemstallet under 20, 
og juletræsfesten var den eneste aktivitet, der 
var tilbage. Derfor vedtog man på generalfor
samling i 1971 »at lade foreningen ligge stille i et 
år«. Det blev dog til 25 år, men efter en enkelt 
tom linje fortsætter protokollen, som om in
tet var hændt. Den »siddende« formand, Carlo 
Hundahl Jensen, kunne oven i købet fortsætte 
sit virke og byde velkommen til den »nye« ge
neralforsamling den 17. juni 1996. Derefter 
blev pastor Hindsholm valgt som ordstyrer. 
Af formandsberetningen fremgik det, at Sen
nels Kultur Samvirke blev dannet ca. ti år tid
ligere. Denne forening fungerede godt i nogle 
år og arrangerede blandt andet fællesspisning 
og foredrag. Da den blev opløst, fik folkene 
bag den derpå idéen til at genoplivede Sennels 
Foredragsforening, noget de 16 fremmødte til
sluttede sig. Senere på året kunne foreningen 
udarbejde en liste med 54 medlemmer.

I 1997 vedtog foredragsforeningen nye ved
tægter, hvor man i paragraf 1 kan læse: »For

eningens formål er at arrangere foredrag samt 
andre aktiviteter a f kulturel og folkelig art, der 
kan medvirke til at styrke sammenholdet i Sen
nels sogn.« I forhold til gamle formålsformu
leringer er den sidste sætning lidt bemærkel
sesværdig. Den moderne udvikling har trængt 
landbokulturen så meget i defensiven, at det er 
nødvendigt at mane til sammenhold.

De lave kontingenter i foredragsforenin
gerne har altid lagt bånd på udfoldelsesmulig
hederne. Den genoprettede foredragsforening 
valgte således at flytte fra forsamlingshuset, 
fordi man kunne få gratis lokaler på skolen. 
I dag afholdes foredragene i storstuen på æl
drecentret Fjordglimt, mens arrangementer i 
samarbejde med menighedsrådet afholdes i 
præstegårdens konfirmandstue.

Snedsted
Til de mere overlevelsesdygtige foredragsfor
eninger hører så afgjort Snedsted Foredragsfor
ening. Først i 2006 indstillede foreningen sin 
virksomhed, i øvrigt med museumsleder Jytte 
Nielsen som sidste foredragsholder og Esper 
Lønborg som den sidste formand.

Når det gælder starten af foreningen, skal 
vi tilbage til Nicolai Lomholt, der var præst i 
Snedsted 1907-17. Han var erklæret grundtvi
gianer og havde tidligere været højskolelærer 
og medhjælper hos valgmenighedspræst Mor
ten Larsen i Holstebro. Straks efter sin ansæt
telse begyndte pastor Lomholt at holde møder 
i præstegården en gang om måneden, hvor der 
ikke så sjældent mødte indtil 100 mennesker 
op. Desuden lagde præstegårdshaven hver som
mer græs til folkelige møder, der blev afsluttet 
med gudstjeneste i kirken. Hvornår der formelt 
blev oprettet en foredragsforening, kan vi ikke 
sige nøjagtigt, fordi den bevarede protokol i 
foreningen kun går tilbage til 1946.

Når man kigger tilbage i protokollen, er 
der et navn, som til stadighed vender tilbage
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Agnes Stensgaard gjorde en stor indsats i Snedsted 
Foredragsforening. Hun stammede fra Hurup, hvor 
hun også ligger begravet.

som fast medlem af bestyrelsen. Det er Agnes 
Stensgaard, som også er i levende erindring hos 
mange for sin indsats. Hun blev 1926 dimitte
ret fra kvindeseminariet i Ribe og fire år senere 
ansat ved Snedsted skole, hvor hun havde sit 
virke indtil 1971. Hun var ivrigt optaget af ar
bejdet med sognebiblioteket, som hun passede 
fra 1930, og da den nye centralskole blev taget 
i brug i 1959, blev hun tillige skolebibliotekar 
her. Frøken Stensgaard, som hun blev kaldt, var 
en dygtig og anerkendt underviser. Hun var 
berejst og aktiv i Kvindernes Fredsliga.

Agnes Stensgaard er endnu et eksempel på 
kvindernes engagement i foredragsforenin
gerne. Hun kom med, før protokollen kan be
vidne det, sikkert kort tid efter sin ankomst 
til byen. Da frk. Stensgaard trådte ud af be
styrelsen i 1974, blev hun afløst af en anden 
aktiv kvinde, Irma Præstgaard, der var med 
i bestyrelsen i mange år og tillige har været 
formand.

Foruden præstegården benyttede Nicolai 
Lomholt et lille forsamlingshus, som eksiste

rede dengang. Snedsted fik et større forsam
lingshus i midten af 1920 erne, hvorefter det 
var rammen om foredragsforeningens arran
gementer i næsten et halv århundrede. I mange 
år fortsatte man dog traditionen med et som
mermøde i præstegården, og da forsamlings
huset var under ombygning i efteråret 1949, 
måtte man henlægge et møde til kroen. Da 
forsamlingshuset var kommet på private hæn
der i begyndelsen af 1970’erne, flyttede man 
foredragene til skolen.

At bestyrelsen havde en holdning til sin 
virksomhed, finder vi et eksempel på i 1949. 
Efter et bestyrelsesmøde på Elsted skole skrev 
lærer Søltoft-Pedersen bl.a.: »Foredragsforenin
gen ønsker ikke at stå som medindbyder til et 
a f Hjemmeværnet arrangeret hvervemøde, da 
hensigten med et sådant ligger uden for forenin
gens opgaver.«

Da andre foredragsforeninger havde krise, 
fortsatte man i Snedsted støt og roligt med 
foredrag og høstfest. I midten af 70 erne var der 
ca. 40 medlemmer, og sæsonen 1976-77 om
tales som vellykket i protokollen. De samme 
toner er fremme ti år senere i Thisted Dagblad, 
hvor der den 9. marts 1988 stod at læse:

»På generalforsamlingen i Snedsted Foredrags
forening tirsdag kunne J. V. Præstgaard berette 
for de knap 50 deltagere om en alsidig sæson med 
emner fra tyske KZ-lejre, rejseoplevelser fra Rus
land, Selma Lagerløfs og Astrid Lindgrens for
fatterskaber, Grønland og etiske problemer ved 
gensplejsning Tilslutningen havde været over 
forventning med 40 i gennemsnit. Kassereren 
Anders Knudsen, Gjersbøl, oplæste regnskabet, 
der udviste et overskud på 635 kr. og en formue 
på 3.536 kr.«

Seks foredrag hver sæson var det alm in
delige, og i mange år blev de holdt under be
tegnelsen Snedsted Aftenhøjskole. Da arkivar 
Orla Poulsen i 1998 holdt et foredrag med 
titlen »Thy i udvikling eller afvikling«, var 
skæbnegudinden måske blandt tilhørerne. For
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Snedsted Foredragsforenings vedkommen blev 
det desværre til afvikling.

Bedsted
Bedsted og Omegns Foredragsforening blev 
stiftet i 1901 med lærer F. A. Kristensen, Bed
sted som første formand. Foreningens formål 
var »afholdelse a f foredrag a f kristeligt opbyg
gende og folkeligt vækkende samt oplysende ind
hold.« Den stiftende generalforsamling blev af
holdt på Bedsted Kro, men i vedtægterne blev 
det direkte formuleret, at foredragene skulle 
holdes skiftevis i Bedsted stationsby og i Mo- 
rup Mølle.

Arkivet i Hurup opbevarer foreningens pro
tokoller, hvor der først fra 1922 er en nærmere 
omtale af arrangementerne. Fra den første tid 
er der dog regnskaber, hvor man kan se, at der 
i 1902 var en udgift på 15 kr. til 10 højskole-

Marie Toustrup Madsen var i mange år formand for 
Bedsted Foredragsforening. Herses hun ca. 1912 med 
datteren Ellen på skødet.

sangbøger, som blev solgt videre til medlem
merne for købsprisen. Protokollerne har Bodil 
Godiksen haft i hænde, da hun i 1982 skrev lidt 
om foredragsforeningen i hæftet »Da Bedsted 
var bedst«.

Bedsted har været præget af Indre Mis
sion, så grobunden for en traditionel fore
dragsforening har ikke været gødet af mange 
grundtvigske præster og lærere. Det gik da 
også sådan, at man på generalforsamlingen i 
november 1910 vedtog at nedlægge foreningen 
foreløbigt »af mangel på midler og interesse.« 
Der afholdes et foredrag i juni 1911, og der
efter gøres regnskabet op, og et lille restbeløb 
»vedtages at give den ny forening, nu under navn 
Foredragsforening.« Om der ligger uenighed til 
grund for nedlæggelsen, kan være svært at gen
nemskue i dag, men på generalforsamlingen i 
1909 forkastede man et forslag om at overgive 
foreningen »til en forening ved Bedsted St. a f 
kirkeligt Samfund.« Bodil Godiksen nævner, 
at lærerinde Maren Mortensen blev formand 
i 1911 og pastor Kuhlman i 1914, men den nye 
forening nævnes ikke som en selvstændig for
ening med en fortsat historie. I et opslagsværk 
karakteriseres Kuhlman som en højkirkelig 
præst med ringe kirkegang, og det tyder ikke 
på en tæt tilknytning til Indre Mission.

Eftersommeren 1922 var et nyt vendepunkt. 
Efter et møde med en norsk foredragsholder 
på Hotel Bedsted var der stemning for opret
telse af en foredragsforening, der snart kunne 
mønstre omkring 40 medlemmer. Ny formand 
blev Marie Madsen, der var gift med malerme
ster Lars Peter Madsen, som havde været med 
i foreningens første bestyrelse. Selv havde hun 
som bestyrelsesmedlem været med til at ned
lægge foreningen i 1910. Bortset fra en treårig 
periode i slutningen af 20 erne fortsatte hun 
formand indtil 1938.

Med efternavnet Toustrup kom Marie til 
Bedsted som ung lærerinde omkring århund
redskiftet for at undervise kromandens og
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enkelte andres børn. Da hun blev gift, helli
gede hun sig familien og sine efterhånden fire 
børn. Den næstyngste var kunstneren Ellen 
Raadal, der blev født i 1910. Hun var 12 år, 
da moderen blev formand i den genstartede 
foredragsforening. Det gjorde indtryk, at hun 
fik lov til at bære tasken for de store personlig
heder, når de efter en foredragsaften begav sig 
hen til hendes forældre for at overnatte. Både 
Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg har skrevet 
i hendes poesibog.

Johan Skjoldborg besøgte Bedsted i januar 
1926 og igen et år senere. I november 1926 var 
der oplæsning af Jeppe Aakjær, der skulle have 
et honorar på 100 kr., et beløb der også skulle 
dække rejseudgifter. Nok var Aakjær dyr, men 
han kunne samle folk, så foredragsforeningen 
kunne indkassere 202,75 kr. i entré.

1 1938 havde man inden for et halvt år besøg 
af ikke mindre end tre højskoleforstandere. Det 
var Brandt Petersen fra Vraa, J. Th. Arnfred fra 
Askov og Joh. Terkelsen fra Ry. Besættelsesti
den prægede selvfølgelig foreningens program. 
I november 1940 blev der således afholdt en 
Danmarksaften med alsang under ledelse af 
amtsskolekonsulent Mejlgaard. »Tilslutningen 
var stor og forløbet godt. Adgangen var gratis.« 
Så vidt protokollens sammenfatning. I anled
ning af befrielsen blev der sammen med den 
lokale sønderjyske forening afholdt et møde i 
Morup Mølle i juni 1945. Over 200 tilhørere 
hørte pastor Holm, Thisted og pastor Ander
sen, Visby, og under det fælles kaffebord blev 
de fem nordiske nationalsange sunget.

Fra omkring 1960 gik man over til at lave 
en foredragsrække med et tema, der blev be
lyst gennem seks foredrag i løbet af en vin
ter. I 1960/61 var temaet nyere tids litteratur 
med foredrag om bl.a. Kaj Munk og Martin 
A. Hansen. To år senere drejede det sig om 
folkelige bevægelser og derefter om proble
mer i velfærdsstaten Danmark. Disse fore
drag blev afviklet på centralskolen med start

kl. 20, et mødetidspunkt der har været gængs 
i foredragsforeningerne.

I 1970 erne kneb det med at samle folk, 
og man indskrænkede virksomheden til 2-3 
møder. Men så fik folkedansen en renæssance. 
Foredragsforeningen ophørte som selvstændig 
forening, og kassebeholdningen blev i 1979 
overført til Bedsted og Omegns Folkedanse- 
og Foredragsforening.

Østerild
I 1979 modtog skoleinspektør Bertel Bach to 
protokoller fra Varde. De stammede fra døds
boet efter lærerinde frk. Kirstine Andersen, der 
virkede ved Østerild skole fra 1921 og indtil 
midten af 1950’erne. Bibliotekssagen var en 
hjertesag for frk. Andersen, der var drivkraften 
bag et moderne bibliotek i Østerild. Hun blev i 
1949 formand for Østerild Foredragsforening, 
men havde i 30 erne været med i bestyrelsen. 
Den sidste indførelse i protokollen er fra gene
ralforsamlingen i november 1953, da hun trak 
sig ud af bestyrelsen. Derefter afholdes kun en
kelte arrangementer sammen med ungdoms
foreningen, men med underskud. Det sidste 
løse bilag i protokollen er fra efterårsmødet i 
1955.1 bogen »Østholmen« skriver Frede Rød
bro, at foreningen sandsynligvis ophørte på 
dette tidspunkt.

Hvis Kirstine Andersen var den sidste aktive 
formand, så kan det forklare, at protokollerne 
ikke kom videre. Det gjorde de derimod fra 
Bertel Bach, der afleverede dem til arkivet i 
Thisted. Med fulgte også en gammel sparekas
sebog, som ikke havde været brugt, siden der 
blev hævet et beløb i 1951. Kontoen blev ophæ
vet 1. oktober 1973 og 250 kr. fordelt mellem 
Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Missionsråd. 
Formelt var det det dermed slut med Østerild 
Foredragsforening.

Den ældste protokol blev taget i brug i 1922. 
Her kan man læse, at bestyrelsen i 1927 var
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samlet i »Dalgaard« for at tilrettelægge forenin
gens 25 års jubilæum. Blandt andet står der: 
»Bestyrelsen blev enige om at sende foreningens 
stifter, forhenværende overassistent Kristensen 
og hustru, Skyum, en indbydelse til, som æres
gæster, at deltage i festen.« Foredragsforeningen 
blev med andre ord oprettet 1902 med vejas
sistent Kristensen som initiativtager og første 
formand. På første side i den bevarede proto
kol kan man se, at han udgik af bestyrelsen i 
1922.

Bestyrelsen ved mødet i »Dalgaard« bestod 
af ægteparret Katrine og Søren Madsen samt 
Marie Nørgaard Dahlgaard. Sidstnævnte var 
formand i flere perioder. I de følgende år ar
bejde bestyrelsen flittigt og indbød 6-8 gange 
om året til foredrag og oplæsning, men ind 
imellem også til sang og musikunderholdning. 
Årets største begivenhed var efterårsmødet, 
der blev afholdt sammen med ungdomsfor
eningen. Her var der gudstjeneste om efter
middagen og foredrag om aftenen. Møder blev 
afholdt i skolen og i krosalen, og fra efteråret 
1939 blev det nye forsamlingshus i Falsbjerg 
taget i brug.

Thisted
Thisted Foredragsforening havde orden i sa
gerne. Det gælder både førelse af regnskabsbog 
og forhandlingsprotokol med tilhørende bilag. 
Når man hører, at formanden var museumsle
der P. L. Hald, så kan en sådan omhyggelighed 
ikke undre. Han har ført to forhandlingspro
tokoller, hvoraf den første er påbegyndt i 1912. 
Med de fleste af årene var også bogbinder Chr. 
Christensen som kasserer, godsinspektør C. 
Nielsen som sekretær, landstingsmand Aksel 
Hvid og skoleinspektør Anders Larsen. Efter at 
have ligget i dvale i 16 år blev foreningen opløst 
i sommeren 1948.1 den forbindelse skrev P. L. 
Hald i en »avisnekrolog«, der er klæbet ind i 
protokollen uden datoangivelse:

»Foreningen blev stiftet d. 29. september 1910 
med et lille medlemstal, der efterhånden voksede 
til 832 i 1918. Men så begyndte tilbagegangen. 
Radioen satte ind, og gennem den kom man jo 
nemt til et foredrag, så da man kom til 1932, 
var medlemstallet dalet så stærkt, at man ikke 
kunne fortsætte.

Siden har foreningen ligget stille, intet med
lemskontingent blev opkrævet, og da der ingen 
interesse har vist sig for at genoptage virksom
heden igen, har bestyrelsen besluttet at ophæve 
den. En lille kassebeholdning, der med renter 
i den forløbne tid var vokset til ca. 270 kr., er 
overgivet til Historisk Samfund og dens arkiv 
til museet.«

I begyndelsen benyttede man Afholdshjem- 
mets sal, men snart blev Hotel Phønix rammen 
om mange velbesøgte foredrag. P. L. Hald op
lyste i ovennævnte avisartikel, at der i perioden 
1910-32 blev afholdt 135 foredrag, hvoraf 41 blev 
formidlet gennem Folkeuniversitetet. Af hyppigt 
anvendte foredragsholdere nævnes med antal 
foredrag i parentes: Teatercensor P. A. Rosen
berg (11), Aage Meyer Benedichsen (7), professor 
Vilh. Andersen (6), prof. Edv. Lehmann (4) og 
dr. theol. Michael Neuendam (3).

Af forfattere havde man flere gange hørt 
foredrag af Johan Skjoldborg (5), M artin An
dersen Nexø (3), Helge Rohde (3) og L. C. 
Nielsen (2). Et enkelt besøg havde man haft 
af Johannes Buchholtz, Anders Tuborg, Hans 
Hartvig Seedorf Pedersen og Peter Freuchen. 
Til et foredrag af Jacob Knudsen havde der ind
fundet sig mellem 3 og 400 mennesker.

Udover egentlige foredrag havde der også 
været oplæsning, et par filmforestillinger og et 
kursus i egnens geologi. P. L. Hald gør desuden 
opmærksom på, at det var foredragsforenin
gen, der tog initiativ til oprettelse af bibliotek 
og læsestue i Thisted; det skete ved et møde d. 
29. april 1918.

Thisted Foredragsforening udgav eget sang
hæfte, som findes i to udgaver i protokollen.
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Det var ikke altid uden problemer at få kendte navne 
til Thy. Thisted Foredragsforening modtog i 1916 
dette afbud fra kongelig skuespiller Olaf Poulsen. 
Som københavner måtte han dengang rive 2-3 dage 
ud a f kalenderen for at kunne optræde i Thisted.

Udgaverne er ikke helt identiske, men de fleste 
af de 15 sange er gengangere.

Vandet
Efter nedlæggelsen af Vandet Foredragsfor
ening i 1966 blev der afleveret to protokoller 
til museet, hvoraf den første blev taget i brug 
af pastor Vinther i november 1922. Ganske 
vist fejrede foreningen 35 års jubilæum i 1958, 
altså med udgangspunkt i året 1923, men det 
kan skyldes en fejlskrivning i forbindelse med 
vedtægterne.

Pastor J. C. Vinther blev foreningens første 
formand. I bestyrelsen sad desuden Kr. Jensen 
Brunbjerg, Hans Skaarup, Kr. Kirk Vilsbøl og 
Jens Munk. Præsten var kendt for sit grundt

vigske ståsted, så der er næppe tvivl om, at han 
var initiativtager til oprettelse af foreningen. 
Efter hans flytning til Skørping i 1926 blev 
Hans Skaarup ny formand.

Foredragsforeningen kom godt i gang. En 
liste fra 1922-23 kan fremvise ikke mindre end 
80 medlemmer, hvoraf flere dog var fra samme 
husstand. Selv om foreningen kun har Van
det i sit navn, så er der ingen tvivl om, at den 
fortrinsvis hentede sine medlemmer i Vester 
Vandet.

Forsamlingshuset, der blev bygget i 1909, 
var rammen om foredragsforeningens virke. 
Her blev også det omtalte jubilæum i 1958 
holdt under ledelse af formanden, Ole Colding, 
der igennem 1950’erne var lærer i V. Vandet. 
Hovedtaleren var foreningens første formand, 
J. C. Vinther, der nu var provst i Skørping. Des
uden havde mejeribestyrer Chr. Larsen ordet. 
Han var én af foreningens veteraner, og han 
fremhævede pastor Vinthers evne til at samle 
folk til nogle vældige møder -  engang havde 
der ved et møde været to biskopper til stede 
som talere.

Når det gjaldt fremtiden, så mejeribestyre
ren mere pessimistisk på det. Ifølge avisrefera
tet gav han udtryk for, at »det var ligesom folk 
nu om stunder ikke ret havde sans for at høre.« 
I referatet kan man læse følgende om aftenens 
sidste indslag: »Efter kaffen sang landinspektør 
Boe og frue, akkompagneret a f fru skoleinspektør 
Larsen en række sange, og da de ikke alene er 
fine sangere, men også aktører, gjorde især deres 
duetter lykke.« Det kan tilføjes, at de optræ
dende var populære gæster i mange foreninger 
på egnen.

Selv om foredragsforeningen i efteråret 1960 
kunne afholde høstfest i en ny sognegård, så 
var man her på lånt tid. Ganske vist samlede 
man i begyndelsen af 60 erne 30-40 menne
sker til foredrag og afviklede velbesøgte ud
flugter, men i 1965 var der kun mødt 30 op 
til høstfesten, der gav et stort underskud, og
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juletræsfesten d. 3. januar 1966 måtte aflyses 
på grund af snestorm. Ved den følgende ge
neralforsamling var der ud over bestyrelsen 
kun mødt seks medlemmer, og formand Mads 
Dahlgaard kunne skrive, at det blev besluttet 
»at henlægge foreningen indtil videre.«

Skyum
Skyum Foredragsforening har været tæt for
bundet med forsamlingshuset. Her blev fore
dragene holdt, og mere festlige arrangemen
ter i forbindelse med høst, jul og fastelavn er 
mange gange blevet afholdt i samarbejde med 
forsamlingshuset. Da foredragsforeningen 
blev nedlagt i 1981, var det heller ikke svært 
for kasserer Lis Jacobsen at få støtte til at over
drage kassebeholdningen på godt 1770 kr. til 
forsamlingshuset, så der kunne opsættes en 
gasvandvarmer.

Lis Jacobsen, der blev valgt ind i bestyrelsen 
i 1963, skrev ved det sidste bestyrelsesmøde i 
protokollen: »Vi synes ikke mere, der er behov 
for en foredragsforening i Skyum, da der er star
tet en Borgerforening, og vi har fået Idrætsefter
skolen.« Protokollen opbevares nu i arkivet i 
Hurup sammen med et par ældre af slagsen.

Den ældste protokol går tilbage til 1929, men 
det er ikke oprettelsesåret. Hvornår var det så? 
Den eneste ledetråd er, at Jørgen Gærup og vej
assistent Niels Kristensens enke blev udnævnt 
til æresmedlemmer i 1932. Ingen af dem næv
nes i den eksisterende protokol, så deres ind
sats må ligge tidligere. Som før nævnt forlod 
vejassistenten foredragsforeningen i Østerild 
i 1922, så det er et kvalificeret gæt, at han og 
hans kone var med til at starte en foredrags
forening i Skyum omkring dette tidspunkt. 
Forsamlingshuset blev bygget i 1913, så ram 
merne var til stede.

1 1929 var der omkring 70 medlemmer, som 
betalte et kontingent på 2 kr. -  enkelte kun det 
halve, sikkert enlige. Skyum Foredragsforening

favnede bredt og afholdt møder i samarbejde 
med både Kirkeligt Samfund, ungdomsfor
eningen og gymnastikforeningen.

I foredragsforeningerne var der ikke noget, 
der hed »professionelle« bestyrelsesmedlem
mer. Der var plads til socialt samvær i besty
relsesarbejdet, som det fremgår i forbindelse 
med et bestyrelsesmøde 1953, hvor det hedder: 
»Alle var mødt og med damer.« Penneføreren 
var John Bisgaard, der var formand 1950-53.

På generalforsamlingen i 1961 drøftede 
man, om foreningen skulle opløses, da der ikke 
havde været afholdt møder det seneste par år. 
Man valgte at fortsætte med lærer Bak Olesen 
som formand, en post han bestred indtil 1968. 
I hans formandstid blev foredragene afholdt 
på skolen, hvor ca. 25 bl.a. hørte om dialek
ter: »Foredragsmøde i skolen 22. maj 1962 ved 
fhv. friskolelærer Jens Rolighed, Klim, der talte 
dygtigt og interessant om det jyske sprog og læste 
på glimrende måde forskelligt a f Aakjær, Anton 
Berntsen og flere.«

I sæsonen 1962-63 blev der afholdt en fore
dragsrække på seks med 50 tilhørere til det før
ste foredrag om Kaj Munk. Foredragsrækkerne 
fortsatte, men sluttede med rækken 1968-69, 
og i 1970 erne var det mest folkedansere, der 
bød op til dans. Endnu i 1973 kunne forenin
gen fremvise en medlemsliste på 43. Året efter 
står der »udgået« ud for syv af navnene, til gen
gæld havde Åge Rosendahl meldt sig som nyt 
medlem. Med ham fik Skyum en international 
vinkel på den danske folkelighed. Men det er 
en anden historie!

Thisted Højskoleforening
Selv om Thisted Højskoleforening ikke af navn 
er en foredragsforening, så skal den alligevel 
kort omtales her til sidst. Når man kigger på 
foreningens foredragsvirksomhed, adskiller 
den sig ikke særligt fra de øvrige foredragsfor
eninger. Hvis man kigger specifikt på Thisted,

52 2008



Sofie Korsgaard var flere gange formand for Thisted Højskoleforening Her ses hun med tørklæde ved mod
tagelsen a f sydslesvigske feriebørn på Thisted Station i juni 1983.

så havde Thisted Foredragsforening måske 
flere akademiske foredrag gennem samarbej
det med Folkeuniversitetet, mens den kirkelige 
tilknytning har spillet en stor rolle i Thisted 
Højskoleforening.

Hvor foredragsforeningerne var så at sige 
overalt, så var højskoleforeningerne færre i 
antal og som regel beliggende i bysamfund. 
Deres tilknytning til højskolebevægelsen var 
åbenbar, og sådan var det da også, da der blev 
holdt stiftende møde i Thisted Højskolefor
ening den 9. november 1898. Valgt til besty
relsen blev nemlig Peder Hansen, der de første 
seks år var forstander på Thylands Folkehøj
skole, der havde sit virke i Hundborg fra 1895 
til 1913. Tilhørsforholdet fremgår også direkte 
af vedtægterne: »Foreningens formål er at virke 
for folkelig oplysning på kristelig grund i lighed 
med den oplysning, der meddeles på de grundt
vigske højskoler.«

Thisted Højskoleforening havde også et høj
skolehjem på tapetet. Først lejede man lokaler 
hos købmand Bjerregaard i Vestergade og fra 
1902 hos grosserer Hans Laursen. Som »vært
inde« havde man i disse år frk. Cecilie Thom
sen. Højskoleforeningen betalte 200 kr. af lejen, 
så hun måtte skaffe resten gennem Højskole
hjemmets virksomhed. I 1916 fornyede man 
aftalen med Højskolehjemmet i Frederiksgade, 
men allerede et par år senere begynder man at 
benytte Afholdshjemmets sal. Under Besættel
sen blev også Asylet anvendt. I de sidste mange 
år var foredragene henlagt til Hotel Thisted, 
der også har båret navnet Merci.

Første formand var Jacob Hansen, der var 
sognepræst i Thisted 1896-1917. Da han rejste 
fra byen, blev han afløst af Erika Kirkegaard. 
I denne periode var Ingeborg Tolderlund aktiv 
i bestyrelsen igennem 20 år, og da hun trådte 
ud i 1926, blev hun udnævnt til æresmedlem.
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Ved Erika Kirkegaards fraflytning i 1931 blev 
formandsposten overtaget af den aldrende re
daktør Aaberg, der havde været med i besty
relsen siden foreningens start. Efter hans død 
i 1933 blev hans plejedatter frk. Karen Aaberg 
ny formand. Hun blev i 1940 afløst af frk. Julie 
Garnæs-Hansen, der var datter af foreningens 
første formand. Da hun i 1942 kunne holde 
25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem, blev 
hun fejret med blomster, taler og et festligt 
kaffebord.

Efter Julie Garnæs-Hansens fratræden i 
1947 var der tre mandlige formænd: Dr. Holm, 
pastor Sjølander (1954) og frugthandler Bis- 
gaard (1959). Frk. Sofie Korsgaard blev for
mand i 1964 og derefter erhvervsvejleder 
Schultz-Jacobsen 1967-72. Efter hans fra
flytning blev Sofie Korsgaard igen formand 
og derefter Niels Ramsgaard (1973) og Børge 
Vognstoft (1976). Sidstnævnte blev i 1981 er
stattet af Sigrid Poulsen, en trofast støtte, som 
gennem mange år førte protokol og var med 
til at arrangere foredrag.

Efter tre år blev Sigrid Poulsen afløst af So
fie Korsgaard, der fik sin tredje periode som 
formand. Begge var lærere, mens den nye for
mand fra 1989, Mette Fastrup, var journalist. 
Efter hende var lærer Per Knudsen formand 
1993-98. Han var én af veteranerne i forenin
gen, og allerede i 1959 fortalte han efter gene
ralforsamlingen i januar om den nystartede 
Thisted Ungdomsforening. Per Knudsens ef
terfølger var Inger Handest, foreningens sidste 
formand. 12001 kunne hun erklære foreningen

for ophørt, og fhv. cykelhandler Egon Han
sen kunne skrive sit sidste referat i protokol
len. Foreningens protokoller opbevares nu på 
lokalarkivet i Thisted.

Den tidligere fremsatte påstand om kvin
dernes indflydelse bekræftes af Thisted Høj
skoleforening. Ikke mindre end syv kvinde
lige formænd har der været i foreningens ca. 
100-årige historie.

I højskoleforeningen har der i årenes løb 
været mange gode diskussioner efter foredra
gene. Én af de mere livlige var, da man i marts 
1982 havde besøg af højskoleforstander Per 
Warming, Elbæk. I avisreferatet hedder det: 
»Flere gange på mødet skinnede det igennem 
via højlydte kommentarer fra tilhørerne, at de 
bestemt ikke var enige med foredragsholderen i 
hans betragtninger.« Uenigheden skyldtes ikke 
mindste, at han forholdt sig kritisk til Jeppe 
Aakjær. Men netop lysten til debat har ofte væ
ret et særkende for et foredrag, hvor det levende 
ord har virket i grundtvigsk forstand.

Da Thisted Højskoleforening ophørte 2001, 
blev den samme år afløst af Højskoleforeningen 
i Thy, der blev oprettet som følge af Højskolen 
i Thys lukning år 2000. Den nye forening blev 
dog nedlagt igen i 2007.

Svend Sørensen
Født 1949. Lærereksamen 1973. Siden 1976 mu
seumspædagog ved Museet for Thy og Vester 
Hanherred.

Noter
1 Bedsted betalte i m arts 1902 årskontingent (5,32 kr.) 

til »Fællesforeningen« Thisted. De følgende år betales 
også kontingent -  i 1907 indført som »Centralforenin
gen« med lærer Nørby, Thisted som beløbsmodtager.

Det er svært at gennemskue, om det er et lokalt initiativ 
eller en del af en landsorganisation.

2 I artiklen s. 165 kan man læse mere om Andrea og 
H einrik Hilden-Petersen.
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Den tyske skinflyveplads ved Fårtoft
af Jens Andersen

Under besættelsen oversåede den tyske værnemagt Thy med militære anlæg Nogle a f disse 
anlæg står stadig meget tydelige i landskabet, mens andre er næsten usynlige eller helt for
svundet i dag Et a f de anlæg der i dag er næsten usynlige, er den tyske skinflyveplads, som lå 
ved Fårtoft. Der er ikke umiddelbart mange spor a f anlægget, som ikke desto mindre har en 
både interessant og dramatisk historie.

Straks efter besættelsesoperationen af Dan
mark var gennemført, begyndte tyskerne at 
anlægge nye flyvepladser og udvide de eksi
sterende, så de havde mulighed indsætte deres 
fly i kampene mod englænderne.

Ved Ålborg anlagdes en større søflyveplads 
(Einsatzhafen I) med en satellit (Einsatzhafen 
II) ved Lyngs. Allerede efter en uge begyndte 
man imidlertid at overveje at nedlægge pladsen 
ved Lyngs, fordi den stort set ikke blev anvendt -  
rimeligvis fordi den lå for udsat for vind og vejr. 
Diskussionen om, hvorvidt pladsen skulle ned
lægges, gik frem og tilbage indenfor det tyske 
flyvevåben indtil slutningen af maj 1940, hvor 
beslutningen endelig blev truffet. Inden da var 
man imidlertid begyndte at overveje, om man 
ikke fortsat havde behov for en søflyveplads i 
den vestlige del af Limfjorden. I begyndelsen af 
maj dukker således for første gang overvejelser 
op om anlæggelse af en søflyveplads (Einsatz
hafen I) ved Thisted. Midt i måneden gennem
førtes en grundigere rekognoscering på stedet. 
En egnet lokalitet blev udpeget ved Dragsbæk, 
umiddelbart sydøst for Thisted. Sidst på måne
den blev den endelig beslutning om at anlægge 
flyvepladsen så truffet.

I slutningen af maj fandt Thisted byråd så 
endelig ud af, at tyskerne havde konkrete planer 
om at anlægge en søflyveplads ved Dragsbæk. 
Det skete ved, at en tysk ingeniør henvendte sig 
til kommunen for at få udleveret et strandareal

ved Dragsbæk. Thisted byråd var bestyrtet ved 
udsigten til at få placeret et militært anlæg - og 
muligt bombemål - så tæt ved byen, og både 
borgmester Iversen og amtmand Egedorf ap
pellerede indtrængende til tyskerne, bl.a. kon
sul Brandtner i Ålborg, for at få dem til at finde 
et andet sted til flyvepladsen. Man påpegede, 
at anlæggelsen af flyvepladsen ville betyde en 
stor fare for byen, da den lå kun 50-150 m fra 
nærmeste bebyggelse og to km fra selve byens 
centrum. Desuden beklagede man, at tyskerne 
derved lagde beslag på byens badeplads, som 
ikke ville kunne erstattes.

Amtmanden og borgmesteren havde håbet, 
at deres argumenter for at flytte flyvepladsen, 
ville blive hørt. Men de blev skuffede -  allerede 
inden man havde fået et endeligt svar, kunne 
man den 7. juni konstatere, at anlægsarbejdet 
var gået i gang. Den 24. juni mødte generalkon
sul Brandtner op på amtmand Egedorfs kontor 
og meddelte officielt, at den tyske værnemagt 
ikke ville give afkald på en søflyveplads ved 
Dragsbæk.

I mellemtiden var arbejdet fortsat på fuld 
kraft, og den 24. juli 1940 blev søflyveplad
sen erklæret for fuldt indsatsklar. Inden da 
havde landingsfeltet dog været i brug i et par 
uger, idet redaktør Clemmen Brunsgaard i sin 
»Krigsdagbog« allerede under den 6. juli no
terede: »Der kommer stadig flyvere, som går 
ned på vandet ved Dragsbæk«.
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Planer om et skinanlæg
I forbindelse med generalkonsul Brandtners 
besøg hos Egedorf den 24. juni fik de danske 
myndigheder også for første gang nys om, at 
tyskerne havde planer om at anlægge et skin
anlæg for søflyvepladsen. Meningen med et 
skinanlæg var, at det skulle ligne den rigtige 
flyveplads og dermed tiltrække sig fjendens 
opmærksomhed og bomber -  jo flere bomber, 
der faldt på skinanlægget, desto færre var der 
til den ægte flyveplads.

Ifølge konsulen skulle skinanlægget bygges 
i »behørig afstand (ca. 5 a 7 km)« fra byen. 
De nærmere bestemmelser omkring denne 
plads skulle træffes af oberst Schütz, Ålborg, 
og oberst Heling, Århus. Konsulen lovede, at de 
to officerer nok skulle konferere med amtman
den, inden der blev truffet en afgørelse om val
get af sted for placeringen af skinanlægget.

Amtmanden var derfor på vagt, da han og 
borgmesteren den 9. juli forhandlede med to 
tyske ingeniører om anlæggelsen af et bade
anlæg med badekabine og badebro. Tyskerne

Oversigtstegning over skinanlægget fra efteråret 1940. (Landsarkivet, Viborg)
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havde åbenbart oprindeligt tænkt sig at an
lægge badeanlægget mellem søflyvepladsen 
og Thisted Havn. Dette havde byen imidler
tid modsat sig, da man her havde tænkt sig at 
anlægge byens nye badestrand som erstatning 
for den ved Dragsbæk. Tyskerne kunne så op
lyse, at de havde talt med en gårdejer i Fårtoft 
om at anvende hans jord ved Limfjorden til 
dette formål.

Amtmand Egedorf blev mistænksom over
for denne plan, da Regierungsoberinspektor 
Justi på et foregående møde havde antydet no
get om, at den tidligere omtalte »Scheinplatz« 
muligvis skulle ligge der. Amtmanden spurgte 
derfor lige ud de to ingeniører, om det havde 
noget med skinanlægget at gøre. De to tyske 
ingeniører benægtede dog kategorisk, at det 
skulle have noget med det at gøre: »Sådanne 
pladser bygger man ikke!« Egedorf anførte des
uden i sit referat: »D’herrer bekræftede meget 
højtideligt, at der kun var tale om at anlægge 
den nævnte badebro og badekabine ..., og at 
grunden i øvrigt skulde bruges til nogen eks- 
cersits, men at der absolut ikke var tale om 
nogle militære mål.«

Ingeniørerne meddelte dog samtidigt, at fly
vemaskinerne ved Dragsbæk rimeligvis ville 
blive trukket ud i fjorden udfor Fårtoft om 
natten (langt ud i fjorden) for at gøre risikoen 
for byen mindre, og de fremhævede, at det var 
en tysk venlighed overfor byen. Dette måtte 
amtmanden tage til efterretning -  hvad enten 
han så troede på det eller ej.

Den 11. september havde amtmanden at
ter et møde med de to ingeniører. På det tids
punkt var badekabinen og badebroen opført, 
og man var i gang med at opføre en træbarak 
som depot for halm, ligesom der på en nabo
grund ville blive opført et depot for brændsel. 
Ingeniørerne fremhævede atter, at de tidligere 
havde lovet ham, at der ikke ville blive tale om 
militære mål i den østlige udkant af byen, og at 
dette løfte selvfølgelig ville blive holdt.

Amtmanden havde god grund til ikke at 
nære for meget tiltro til de tyske ingeniørers 
forsikringer, for tyskerne var faktisk i gang 
med at opføre et skinanlæg ved Fårtoft -  og 
badebroen og badekabinen var faktisk en del 
af dette anlæg.

Det er ikke muligt på dato at fastslå tids
punktet for de enkelte byggearbejder, men 
dateringer på byggetegninger og datoer på 
regningerne for anlægsarbejdet viser dog, at 
det meste af arbejdet blev gennemført i august
december 1940. Alt arbejdet blev udført af et 
stort dansk entreprenørselskab.

Allerede 15. august noterede Brunsgaard, at 
»Ved Fårtoft har i længere tid ligget fire Ma
skiner på Vandet. Det kunde se ud som om 
det er »Lokkeduer«, der skal narre eventuelle 
engelske Angribere til at tro, at det er her, det 
foregår. Det ser ud til at være gamle Maskiner, 
som ikke bruges.«

Den officielle overdragelsesforretning for 
skinanlægget blev gennemført den 16. januar 
1941.

Skinflyvepladsens bestanddele
Skinflyvepladsen lå ved stranden syd for Får- 
toftvej mellem Vibdal og Vestergård. Det fær
dige anlæg bestod af fem »bygninger«.

Mest dominerende var »S-Halle 1«, som lå 
længst mod øst. Det var en stor konstruktion, 
som havde en grundplan på 50 x 20 m og var 
8 m høj med to »tårne« på hjørnet af facaden. 
Bygningen var dog langt fra så massiv, som den 
umiddelbart kunne tage sig ud. I virkeligheden 
bestod den et stort antal 4 x 4  tommers bjæl
ker, som var beklædt med Vi tommers brædder, 
som var sømmet på med mellemrum. Bygnin
gen skulle forestille en hangar til søfly.

Vest for den store »hangar« lå »S-Sendean- 
lage«, som skulle forestille en radiostation med 
tre træmaster og en lille barak på 2 x 2,7 m. I 
toppen af træmasterne var anbragt lys, som ved
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Den store »hangar« set fra vest. Fra denne vinkel ses det tydeligt, at bygningen var meget »luftig«. (Lokalhi
storisk Arkiv for Thisted Kommune).

en rigtig flyveplads skulle have advaret flyene 
mod høje master -  i dette tilfælde skulle lyset 
blot lokke fjendens fly til.

Vest for »radiostationen« lå en lille bunker, 
»Lutzbunker«. Bunkeren, som har 30 cm tykke 
vægge, skulle fungere som beskyttelsesrum for 
de folk, som bemandede skinflyvepladsen. 
Bunkeren har to indgange, der begge vender 
ud mod vandet. Bunkeren har kun et enkelt 
rum, som måler 1,3 x 1,6 m, og det eneste, 
der var plads til i rummet, var en træbænk. 
I den væg, som vender ud mod vandet, er en 
10 cm høj udsigtssprække, så besætningen 
kunne holde øje med, hvad der foregik uden
for. Fra bunkeren kunne mandskabet tænde 
og slukke belysningen på pladsen og antænde 
falske brande m.m.

Vest for beskyttelsesrummet lå en anden stor 
bygning, »S-Halle 2«. Den havde en grundplan 
på 42 x 12,7 m og var 5,8 m høj. Den havde 
et langsgående saddeltag, og den skulle for
modentlig forestille en stor mandskabsbarak. 
Muligvis har denne bygning været af mere 
permanent karakter, idet bygningen stod på 
et regulært, 32 cm bredt betonfundament,

og det er muligt, at bygningen faktisk skulle 
fungere som en depotbygning, selvom det er 
uhensigtsmæssigt at anbringe en ægte depot
bygning i et skinanlæg. I hvert tilfælde erindrer 
Jens Godiksen, at der blev opbevaret kasser i 
bygningen -  muligvis ammunitionskasser.

Vestligst på området lå en bygning, som 
betegnedes som »vagten«, »Wache«. Udover 
bunkeren var det den eneste del af anlægget, 
som var en rigtig bygning. Bygningen var 21 
m lang og 4,15 m bred. Bygningen indeholdt to 
store omklædningsrum -  så langt holdt tysker
nes historie om badeanlægget altså. I enden af 
bygningen var et mindre rum  med et bord, to 
skamler, en køjeseng samt en kakkelovn -  her 
boede vagtmandskabet.

Fra stranden anlagdes to træbroer ud i 
vandet med en tværforbindelse yderst. Bro
anlægget var givetvis meget anvendeligt for 
de badende tyske soldater, men det var også 
en uundværlig del af en søflyveplads.

Skinflyvepladsens bygninger var forbundet 
med nogle 3 m brede og meget synlige vejan
læg, og foran »hangaren« var en større forplads. 
Vejene var rimeligvis konstrueret ved, at man

58 2008



havde gravet græstørvene af og derefter fyldt 
op med grus.

Fem zigzag-formede »dækningsgrave« var 
sandsynligvis konstrueret på samme måde -  i 
hvert tilfælde er der ingen spor af dybe ned
gravninger i terrænet eller på luftfotografier 
fra efter krigen.

Endelig var der i strandkanten tre betonkas
ser på 2,4 x 3,4 m. Disse kasser skulle rumme 
brændstof eller fyrværkeri, som kunne an
tændes af skinanlæggets mandskab fra be
skyttelsesrummet. Formålet var at tiltrække 
angribende flys opmærksomhed og få dem 
til at tro, at pladsen eller dens fly allerede var 
blevet angrebet af andre fly.

Hele anlægget var på de tre sider indhegnet 
med et i alt 500 m langt pigtrådshegn. Hegnet 
var ca. 2 m højt og havde tre porte.

Beskadiget tomotoret søfly a f typen Heinkel He 59 
liggende ved »badebroen« som en attrap tømt for 
udstyr. Beskadigelsen a f flyet kan være en følge a f 
angrebet den 20. oktober 1941. (Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune).

To søfly på forpladsen foran »hangaren«. Begge fly  
var forældede dobbeltdækkere a f typen Heinkel He 
42 -  på flyet til venstre havde man blot fjernet det 
øverste sæt vinger. I baggrunden anes endnu en ma
skine på vandet. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted 
Kommune).

Endelig var der anbragt et antal udrange
rede søfly som attrapper på skinflyvepladsen 
og i vandet foran den. Flyene havde fået deres 
motorer og andet udstyr afmonteret, så de bare 
stod som hule skaller. Selv uden motorer var 
flyene en god legeplads for egnens drenge, som 
de i første måneder kunne komme uhindret 
på stedet. Allerede under den 15. august 1940 
kan man i redaktør Brunsgaards krigsdagbog 
læse, at der lå fire Maskiner på vandet. Over
raskende nok nævner en tysk oversigt over 
skinflyvepladser i Danmark fra december 
1940 ved »S-Hafen Thisted« kun et enkelt fly 
af typen Heinkel He 42, som var forankret på 
vandet. Snart kom der imidlertid flere fly til: 
På et luftfoto fra juni 1941 kan man se mindst 
fire fly på landjorden og fem på vandet.

Nedlæggelse af
skinflyvepladsen?
Skinflyvepladsen ved Fårtoft var dårligt nok 
færdigbygget, da tyskerne begyndte at overveje 
at nedlægge den. Grunden var, at skinanlægget
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lå for tæt på civil bebyggelse, som tyskerne ikke 
ønskede at udsætte for unødig risiko. Tyskerne 
synes således at have haft en generel regel om, 
at skinanlæg ikke måtte ligge indenfor en ra
dius af 1 km af beboede gårde.

Det fremgår af nogle få bevarede breve, at 
Luftgaukommando XI i Hamburg, som havde 
ansvaret for Luftwaffes anlæg i Danmark, var 
blevet opmærksom på dette problem i oktober 
1940. Resultatet blev, at nogle af de allerede 
etablerede skinflyvepladser blev nedlagt. Om 
skinanlæggene for søflyvepladserne beslut
tede kommandoet, at de kunne fungere som 
reserveflyvepladser. Oberst Heidenreich, chef

for Flughafenbereich Jütland, som havde an
svaret for driften af flyvepladserne i Danmark, 
bad dog i et brev fra 24. juli 1941 indstændigt 
om, at skinanlægget Thisted kunne få lov til 
fortsat at eksistere som skinanlæg til både nat- 
og dagbrug. Da man regnede med, at flyve
pladsen ved Thisted senere ville blive kraftigere 
belagt, anså man det for ubetinget nødvendigt, 
at skinanlægget ved Fårtoft fortsat kunne fun
gere både om dagen og natten.

I brevet slog oberst Heidenreich fast, at det 
var nødvendigt at bygge to bunkere ved skin
anlægget -  rimeligvis til brug for de civile be
boere omkring den.

Opmåling a f bunkeren vest for skinflyvepladsen. De to bunkere er helt identiske og der er i teknisk henseende 
tale om anlæg a f god kvalitet. (Opmåling: Jens Andersen, tegning: Morten Søllegaard Jensen).
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Ved både »Vestergård« og ved gården umid
delbart vest for pladsen findes i dag et beskyttel
sesrum af beton. Som bunkere er de ikke særligt 
imponerende med et enkelt rum med et areal 
på 8 m2 og en vægtykkelse på 50 cm. Imidlertid 
er den tekniske udførelse af samme høje kva
litet som i de militære bunkere, som tyskerne 
havde bygget på den rigtige søflyveplads.

Svaret på Heidenreichs anmodning er ikke 
kendt, da der ikke er bevaret mere af kor
respondancen i arkiverne. Af dokumenter i 
Thisted Amts arkiv får man dog indtryk af, 
hvilke overvejelser, der blev gjort blandt ty
skerne på lokalt hold. Den 4. december 1940 
havde amtmand Egedorf således et møde med 
Regierungsoberinspektor Justi vedrørende for
skellige erstatningssager. Tyskeren oplyste un
der hånden, at det kunne blive aktuelt at an
bringe nogle fortøjninger til vandflyvere ved 
Hanklit på Mors samt eventuelt at bygge en 
barak på selve klitten. Disse overvejelser skal 
helt klart ses i forlængelse af afstandskravene 
til civil bebyggelse.

Knap et halvt år senere, den 3. april 1941, 
havde amtmanden et møde med to tyske inge
niører. Tyskerne oplyste her uofficielt amtman
den om, at overvejelserne vedrørende Hanklit 
ikke længere var aktuelle, så at der ikke ville 
blive tale om at lave militære anlæg der. De 
to ingeniører havde derimod overvejelser om 
at bygge et skinanlæg et andet sted på Mors, 
nemlig på Buksør Odde ved Dråby Vig. Buksør 
Odde ville være særdeles egnet, fordi der in
gen bebyggelse var indenfor et par kilometers 
afstand. Ingeniørerne mente, at der kunne der 
blive tale om at flytte de søfly, som nu lå ved 
Fårtoft, såvel som et par små barakanlæg der
fra over til Buksør Odde. Tyskerne understre
gede dog, at det var nogen overvejelser, som de 
selv havde gjort sig, og at planerne endnu ikke 
var forelagt de militære myndigheder.

Amtmand Egedorf var forsigtigt positivt 
indstillet overfor den nye plan, da den jo ville

fjerne en del af truslen mod Thisted - »Selvom 
de 3-4 Maskiner der nu ligger i fjorden ud for 
Fårtoft næppe har nogen større betydning, er 
det selvfølgelig rigtigt, at faren for byen i no
gen grad vil formindskes, hvis de bliver fjernet, 
idet det ikke er så rart at have militære mål 
på begge sider af byen. Og belysningen og lys
signaler m.v. ved pladsen i Fårtoft kan måske 
også betyde en vis fare, og det vil formentlig 
derfor i det hele taget være gavnligt, om hele 
anlægget fjernes.«

Anlægget ved Buksør Odde blev faktisk byg
get, og det blev taget i brug i april 1942. Opfø
relsen af det nye skinanlæg betød imidlertid 
ikke, at skinanlægget ved Fårtoft blev nedlagt, 
og ingen af attrapflyene blev flyttet dertil.

Tricket virker!
Den britiske efterretningstjeneste var godt klar 
over, at anlægget ved Fårtoft var en attrap. I en 
oversigt dateret 31. juli 1941 er anlægget såle
des opført som »Dummy Seaplane Station«. 
Man noterede sig, at de fly, som var anbragt 
på stranden, havde stået nøjagtigt samme sted, 
da de blev fotograferet tre gange i løbet af en 
måned -  det ville ikke forekomme på en rigtig 
flyveplads.

Alligevel lykkedes det tyskerne at få engel
ske fly til at angribe skinanlægget med tragisk 
udgang.

Kl. 12.30 den 20. oktober 1941 lettede tre 
»Lockheed Hudson«-patruljefly fra 608 Squa
dron fra basen Thornaby i Vestengland. Det 
drejede sig om flyene »F«, »L« og »M«. Deres 
opgave var at angribe tyske skibe langs den 
jyske vestkyst. Flyene fik landkending ved Blå
vandshuk og fortsatte mod nord langs kysten 
i en afstand af 5 miles uden at støde på skibs
mål. Ved Liid Strand skiftede man derefter 
kurs for at se, om man havde bedre held med 
sig i Limfjorden.
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Fårtoft, 1945. Skinbygning, som må være opført efter juli 1942. Foran bygningligger forskellige flydele, bl.a. 
pontoner. Bygningen til venstre i billedet er rimeligvis »radiostationen«. (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted 
Kommune).

Over Thisted Bredning delte formationen 
sig, idet Flight Sergeant Bonathan i »T« satte 
kurs mod en stor fabrik på nordenden af Mors, 
Skarrehage Molerværk. Her kastede han sine 
fire 250 pund sprængbomber, som anrettede 
betydelig skade.

De to andre fly fløj langs Limfjordens nord
lige bred for at lede efter skibe. Da de ingen 
fandt, besluttede W arrant Officer Walker sig 
for i stedet at angribe skinanlægget, som han 
havde identificeret som »Thisted Seaplane 
Base«.

Efter at have kredset over stedet, angreb de 
to fly fra sydvest i en højde af omkring 20 m. 
Forrest kom »F« med Sergeant Alan Hendry 
ved roret. Flyet kastede sine fire bomber mod 
flyene, som var fortøjet foran »den store han
gar«. Lige da flyet havde passeret bygningen, 
blev det grebet af et vindstød i den orkanagtige 
storm og krængede kraftigt over højre vinge. 
Flyet blev kastet ind i taget på Vestergårds stue
hus og gled videre hen over ladebygningens tag

for at ende på en mark, hvor den slog et par 
kolbøtter, eksploderede og spredte brændende 
benzin omkring sig. Den brændende benzin 
antændte Peter Nikolaj Pedersen gård, som lå 
150 m nordøst for Vestergård.

Straks efter fulgte førerflyet »M«, som ka
stede sine fire bomber mod det, som Walker 
betegnede »den lille hangar«. Antageligt dre
jede det sig i virkeligheden om Vestergård, for 
ved tyskernes efterfølgende undersøgelse kon
staterede man en række bombekratere, som gik 
fra 20 m fra skinhangarens nordøstlige hjørne 
over en strækning af 30 m med retning mod 
Vestergård. Efter angrebet kredsede »M« over 
pladsen og beskød flyene og hangaren med 550 
skud fra maskingeværerne. Man observerede 
en heftig brand i en bygning og et brændende 
flyved siden af, og i forvirringen antog man, at 
skaderne skyldtes ens egne bomber. Man satte 
derefter kursen mod England, hvor de to reste
rende fly landede sikkert. Hvad der egentlig var 
sket med »F«, fik man ikke klarhed over.
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Alle fire mand af »F«s besætning omkom 
ved nedstyrtningen. De tre af dem var døde, da 
redningsmandskabet ankom, mens den sidste 
også døde, inden han nåede det tyske lazaret. 
De blev den 24. oktober begravet af tyskerne 
på krigskirkegården i Frederikshavn med fuld 
militær honnør.

Skaderne på de to ramte gårde i Fårtoft var 
voldsomme. På Vestergård væltede stuehusets 
vestgavl, ligesom dets og ladens tag blev øde
lagt. Branden i Peter Nikolaj Pedersens gård 
udviklede sig eksplosionsagtigt p.g.a. den kraf
tige blæst, og hele gården nedbrændte. Nær
mest mirakuløst kom ingen mennesker alvor
ligt til skade. På Vestergård var kun en enkelt 
medhjælper, som fik sin skulder vredet afled af 
en flyvende genstand. Peter Nikolaj Pedersen 
sad med sin kone og seks børn ved kaffebordet, 
da flyet styrtede ned, og de reddede sig alle 
ud gennem et vindue på stuehusets bagside. 
Derimod lykkedes det kun at redde tre køer 
ud af stalden -  to heste, otte køer og seks grise 
brændte inde.

Skinanlæggets senere skæbne
Ødelæggelserne på de civile bygninger den 20. 
oktober 1941 bekræftede til fulde rigtigheden 
af betænkelighederne ved skinflyvepladsens 
nærhed til den civile bebyggelse. Alligevel ser 
det ikke ud til, at man tog konsekvensen af 
det.

Hvad der skete med skinanlægget i Fårtoft 
de følgende 3V2 år frem til befrielsen, ved vi 
ikke meget om, for der er meget få kilder til at 
belyse det. Rimeligvis fortsatte det simpelthen 
med at fungere efter sit oprindelige formål. I 
tyske regnskabsbøger kan man i hvert tilfælde 
læse, at der i efteråret 1943 blev udført noget 
anlægsarbejde i »S-Anlage Faartoft«. Desuden 
viser fotografier fra sommeren 1945, at alle 
anlæggets bygninger stadig var til stede, ja, 
faktisk kan man på fotografierne se en »byg-

Den beskadigede vestgavl på »Vestergård« stue
hus. (Foto: Johannes Thomsen via Ib Nielsen)

ning«, som må være opført efter juli 1942, da 
den ikke forekommer på et luftfoto fra denne 
tid.

Hvad kan man se i dag?
Området, hvor skinflyvepladsen i sin tid lå, 
henligger i dag igen som en eng, og umiddel
bart er der ikke meget, der viser, at der her en 
gang lå et militært anlæg.

Det mest tydelige spor efter skinanlægget 
er den lille betonbunker, som stadig er i god

Den lille beskyttelsesbunker, som i dag er den 
mest synlige del a f skinanlægget. (Museumscenter 
Hanstholm).

2008 63



stand. Imidlertid er bunkeren ikke en typisk 
»tyskerbunker«, så de fleste, der ser den, erken
der næppe dens historiske betydning.

Der er imidlertid også andre, ganske tyde
lige spor at se i græsset og ved stranden, når 
man blot kender til skinanlæggets indretning. 
Hele den sydlige side af »den store barak«s be
tonfundament rager således indtil 80 cm op af 
græsset. Ved stranden kan man se de tre beton
kasser til afbrænding af fyrværkeri, og midt på 
engen titter resterne af »radiostationen« frem. 
»Radiobarakken« afsløres af et kasseformet be
tonfundament med bolte i og fundamentet til 
en af masterne.

Selv den store skinhangar kan man se spor 
af, hvis man går på den øst-vestgående sti langs
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Små kulturhistoriske skatte fra Thy
af Maria Panum Baastrup

I de senere år er der ved hjælp a f entusiastiske metaldetektor folk gjort mange fine fund i den 
thylandske muld. I denne artikel behandles et a f de mere spektakulære fund, nemlig et beslag, 
som er a f karolingisk sølv. Dette lille beslag kan fortælle en historie, som forbinder Thy med 
den europæiske kulturhistorie.

Rundt om i hele landet bruges mange timer af 
amatørarkæologer på at gå med metaldetektor. 
De timelange ture på markerne kan give meget 
forskellige afkast. Indimellem er heldet med 
afsøgeren! Det var det eksempelvis i Thisted 
Museums område, da Peder Laursen gik med 
detektor på en mark (figur 1) ved Vestervig 
(Vestervig sogn, Refs herred, Thisted amt).

Fig. 1. Udbredelseskort over de i artiklen nævnte 
lokaliteter.

Her fandt han et smukt beslag, der bestemt 
ikke er hverdagskost i hverken dansk eller 
europæisk sammenhæng. Det fine beslag er 
af sølv -  såkaldt karolingisk sølv! Denne artikel 
omhandler fundet af netop dette pragtbeslag 
samt en lille håndfuld andre metalsager, der i 
vikingetiden er hentet til Danmark fra fjernere 
egne. Til disse importerede sager knytter sig 
nemlig spændende historier om kejserne på det 
europæiske kontinent, deres forkærlighed for 
fortidens storhed og ikke mindst vikingernes 
aktiviteter udenlands.

Beslaget fra Vestervig
Beslaget fra Vestervig er rektangulært og svært- 
støbt af sølv (figur 2) (inv.nr. THY3719xl72). I 
midten ses en ramme i firpas med en centralt 
placeret plantemotiv: en akantus-roset med 
fire blade. Udenom ses et firkantet felt, der 
også er udfyldt med akantusblade. I hvert af 
beslagets smalle sider er det forsynet med en 
plantedekoreret vulst med en centralt placeret 
blomsterfigur med fire kronblade. På stykkets 
overflade ses endnu rester af den oprindelige 
forgyldning, og i nogle af fordybningerne er 
spor af niello -  en sort masse bestående af me
talsulfitter (Lønborg 1998:101), hvis egenskab 
er at skabe kontrast til guldet. Bagsiden er glat 
og uden dekoration.

I den ene af de korte sider er beslaget for
synet med mindst tre, lettere asymmetriske,
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Fig. 2. Det karolingiske sølvbeslag fra Vestervig, for- og bagside (foto M. Baastrup).

gennemboringer, der er boret ned gennem de
korationen. I den modsatte side er endnu en 
sådan gennemboring. På bagsiden ses endnu 
rester af tre af sølvnitterne samt mulig anord
ning til sekundær ophæng. Stykket måler 4,2 
x 3 cm, og det vejer 25,42 gram. På overfladen 
kan man se, at det har fået lidt knubs af at ligge 
i jorden i mange hundrede år.

Karolingisk sølv
Der er ingen tvivl om, at beslaget fra Vester
vig skal dateres til vikingetiden, det vil sige 
perioden fra ca. 750/775-1050 f.Kr. I forbin
delse med beslaget er det især 800-årene, der 
er interessante. Netop i dette århundrede var 
Frankerriget den dominerende magtfaktor i 
Vesteuropa. 800-årenes Frankerrige kaldes 
også for det karolingiske rige efter karolin- 
gerfyrste Karl den Store, der fik magten over 
hele Frankerriget i 771, og som juledag i år 800 
blev kronet som kejser af paven i Rom (f.eks. 
Collins 1999:278ff.). Denne begivenhed kom 
til at sætte den tids europæiske dagsorden. Det, 
efter Romerrigets fald, splittede Vesteuropa var 
i løbet af få århundreder blevet omformet og 
samlet i ét rige med én kristen kejser. Paven 
var den øverste kirkelige myndighed, og kej

seren var den verdslige overherre samt kirkens 
beskytter. Karl den Store besad stor militær 
begavelse, og han kunne derfor genskabe en 
centraliseret europæisk regeringsmagt. Dette 
skabte et behov for en stor administration i et 
hidtil ukendt omfang, og kejseren oprettede et 
nyt hof i Aachen, i det nuværende Tyskland, 
med et palads og en domkirke (f.eks. Jensen 
2004:268ff., Baastrup 2006). Her blev tilknyt
tet skriftkyndige, der blandt andet studerede 
de latinske skrifter, og her blev også tilknyttet 
værksteder, der blomstrede op i forbindelse 
med hans palads i Aachen og i klostrene rundt 
omkring i riget. Karl den Store regerede sit rige 
via mange lokale grever, der ofte var af kongelig 
byrd, og som var del af et internationalt ari
stokrati (f.eks. Steuer 1989:100). Indkomsterne 
opnåede man via erobrings- og plyndringstog
ter samt tributopkrævning -  regelmæssig be
skatning eksisterede ikke (Ullmann 1969:15). 
(Figur 3)

Selv om Karl den Store var en dygtig leder 
og strateg, var der flere faktorer, der gjorde 
hans rige ustabilt. De mange forskellige et
niske grupper det bestod af, økonomien der 
tog udgangspunkt i villaen (gården) som en 
selvforsynende enhed frem for en decideret 
handelsøkonomi, den militære organisation
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der i høj grad var præget af det lokale aristo
kratis troskabsed til kejseren og den mang
lende bydannelse (Tvarnø 1993:96). Der var 
brug for elementer i samfundet, der kunne 
binde det sammen! Derfor forsøgte Karl den 
Store at indpasse riget under en fælles karo- 
lingisk identitet. I stedet for »normale« inter- 
grationstrategier, såsom militær og veludviklet 
statsforvaltning der begge var svage i det ka- 
rolingiske rige, valgte Karl at dyrke to vigtige 
ideer, nemlig at det karolingiske rige var det 
genfødte Romerrige, og at karolingerne var 
guds udvalgte folk. På denne måde søgte han

at benægte kløfter i det sociale system (f.eks. 
Moreland & Noort 1992).

Han prøvede med andre ord at forene sit 
splittede rige ved fremelske fællesskabet i dét 
at have en fælles fortid og kultur -  altså det 
fælles romerske ophav. Denne opblomstring 
af interessen for fortidens Romerrige kalder 
man også den karolingiske renæssance eller 
Renovatio (f.eks. Lennartsson 1999:435, We- 
stermann-Angerhausen 2006:107).

Et af de motiver, som Karl den Store især var 
begejstret for, var det såkaldte »akantus-motiv« 
(f.eks. Lennartsson 1999, Wamers 1985:73,

2008

Fig 3: Statue a f Karl den Store fra moderne tid. Denne statue, der er placeret i Paris lige uden for Notre Dame 
kirken, er et godt eksempel på en moderne hyldest a f Karl den Store (foto M. Baastrup).
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Fig. 4: Foto a f henholdsvis akantus-plante, foto
graferet i Tisvilde sommeren 2006 og et a f de karo- 
lingiske sølvbeslag fra Duesminde-fundet. Bemærk 
den slående lighed mellem beslagets akaktus-de- 
koration og plantens udseende (foto: M. Baastrup/ 
Nationalmuseet).

Ypey 1968:188). Et plantemotiv med rødder til
bage til den antikke verden som også var meget 
anvendt i Romerriget (Lennartsson 1991:435). 
Ved at benytte dette gammelkendte motiv i 
produktionen fra sine hofværksteder kunne 
Karl den Store sætte en form for lighedstegn 
mellem sin egen tid og fortidens Romerrige -  
han var Roms arvtager og han omgav sig med 
»romerske genstande«. (Figur 4)

På beslaget fra Vestervig ser vi netop dette 
plantemotiv -  det dækker faktisk det meste 
af dekorationsfladen. På grund af beslagets 
udsmykning og udformning kan vi afgøre, at 
det er fremstillet i 800-årene i et af karolin- 
gernes hofværksteder og siden hen hentet til 
Danmark.

Sølvbeslag, som det fra Vestervig, blev hyp
pigt anvendt i forbindelse med de karolingi- 
ske krigeres militære udstyr i sværdophænget 
(f.eks. Klæsøe 1995:109f.). Det var ikke alle 
soldater forundt at have så kostbart udstyr, så 
vi må forestille os, at udstyret var knyttet til 
de højere sociale lag.

Andre fund af
karolingisk sølv i Danmark
Beslaget fra Vestervig er ikke det eneste karo- 
lingiske sølvfund fra Danmark. Flere enkelt
fund er gjort rundt omkring i landet, men det 
største samlede fund er fra Duesminde på Lol
land (Schilling 2003, Schilling 2005, Wamers 
2005), hvor detektorfører Boje Hansen i 2002 
var årsag til, at man fandt en sølvskat på hele 
1,3 kg sølv. Efter den forudgående detektoraf
søgning lavede Lolland-Falsters Stiftemuseum 
en arkæologisk undersøgelse på stedet. Det vi
ste sig hurtigt, at her var tale om en samlet 
nedlæggelse af sølvet -  et såkaldt depot- eller 
skattefund. I alt indeholdt skatten omkring 50 
enkeltstykker -  det præcise antal er dog proble
matisk at anslå, da flere dele er meget fragmen
terede efter deres ophold i jorden. Hovedparten
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af fundet består af karolingisk sølv; forskellige 
beslag fra militær udrustning, men den inde
holder også skandinavisk fremstillede beslag, 
der synes at efterligne de karolingiske sager. 
Skatten er formentlig blevet nedlagt i anden 
halvdel af 900-årene. Det tyder både sammen
sætningen af genstandene samt det slid de har 
opnået på (Wamers 2005:142). (figur 5)

Hvorfor og hvordan
kom sølvet til Danmark?
Det er nu slået fast, at beslaget fra Vestervig, 
og dets artsfæller i Duesminde-skatten er

produceret hos karolingerne på kontinentet i 
800-årene, men hvordan er det efterfølgende 
endt i den jyske muld så langt fra sit oprinde
lige udgangspunkt?

Her bliver vi nødt til at se på vikingernes 
kontakter ud i verden.

Mange associerer vikingerne med plynd
ringer, vold og overgreb, når man tænker på 
deres aktiviteter i udlandet. Det er dog også 
ofte netop disse aktiviteter, der nævnes i de 
skriftlige kilder, der er til rådighed, når kon
takterne mellem Kontinentet og Skandinavien 
skal belyses. Men de skriftlige kilder er sam
mensatte og komplicerede. Alligevel findes en

Fig. 5: Det samlede fund a f karolingisk sølv fra Duesminde på Lolland. Bemærk det trefligede beslag der ses 
forrest til venstre i billedet (foto: Nationalmuseet).
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del beretninger om skandinavernes færden i 
de af de vesteuropæiske lande, der havde en 
skriftkultur. En af de væsentligste kilder er de 
frankiske rigsårbøger (Annales Regni Franco- 
rum), der er påbegyndt i Karl den Stores re
geringsperiode og som dækker perioden 741- 
829. Efterfølgende resulterede opsplitningen af 
det karolingiske rige (i 843) i en vestfrankisk 
(Annales Bertiniani) og en østfrankisk udgave 
(Annales Fuldenses). Mange af disse skriftlige 
kilder nævner plyndringer og angreb, og fra 
eksempelvis Den Angelsaksiske Krønike ved 
vi, at skandinaver allerede i 787 angreb den 
sydøstengelske kyst, efterfulgt at det legendari
ske angreb på det nordøstengelske Lindisfarne 
Kloster i 793 (f.eks. Garmonsway 1967:54ff.). 
Fra kilderne ved vi yderligere, at skandinaverne 
(eller »normannerne« som de også kaldtes) fra 
første halvdel af 800-årene satte voldsomme 
angreb ind forskellige steder på Kontinen
tet, og i perioden 834-844 ses, ifølge Capelle 
(2005:107ff.), en øget plyndringsaktivitet af 
handelsrelaterede lokaliteter med centrum i 
området omkring Dorestad, Holland. Af andre 
eksempler kan angreb på Toulouse, Frankrig, i 
844 nævnes, samt et angreb året efter på Paris, 
herefter tiltog angrebene (Wamers 1997:llf., 
Klæsøe 1999:127). Det er dog ikke kun denne 
form for konfliktprægede kontakter, der er at 
finde oplysninger om i de skriftlige kilder. Fra 
koncise kloster- og rigsannaler findes beskri
velser af Sydskandinavisk-kontinentale kon
takter mellem diplomater fra hhv. det karolin
giske hof og den danske kongeslægt, der blandt 
andet overbringer og modtager gaver. Endvi
dere findes oplysninger om, at to frankiske ud
sendinge, greverne Theothar og Rodmund, i 
823 bliver sendt til det danske hof for at skaffe 
informationer om de interne tronstridigheder 
(Wamers 2005:159). De diplomatiske kontak
ter blev plejet, så gidsler kunne udveksles, og 
unge skandinaver kunne modtage uddannelse 
(inklusiv dåb) ved det frankiske hof. Kejserne,

især Karl den Stores søn og efterfølger Ludwig 
den Fromme, var jævnligt involveret i de dan
ske magt- og tronstridigheder, og han forsøgte 
at præge udviklingen i Norden. Et højdepunkt 
var, da den danske regent Harald Klak besøgte 
karolingerne i Ingelheim, Mainz i 826, hvor 
han blev døbt og modtog kostbare dåbsgaver 
(Wamers 2005:159ff.). De skriftlige kilder skal 
altid tages med forbehold -  de er skrevet af den 
ene part, der er subjektiv, men trods alt giver 
de et billede af, at forbindelserne mellem de to 
parter blandt andet indbefattede: diplomatiske 
og politiske udvekslinger, deltagelse i forskel
lige konflikter som »lejesoldater«, befæstninger 
og plyndringer af byer, klostre og kongsgårde, 
skatteopkrævning fra vikingernes side på Kon
tinentet, men også fjernhandel og mere frede
ligt samkvem afspejles (Wamers 2005:159ff.). 
Beslaget fra Vestervig kan altså være faldet i 
hænderne på en viking af flere årsager: må
ske er det en del af et større plyndringsbytte, 
betaling til en viking der har været ansat som 
lejesoldat eller en gave fra en allieret. Under 
alle omstændigheder er det et meget konkret 
vidnesbyrd om den kontakt, der var mellem 
karolingerne og vikingerne -  venlig såvel som 
fjendtlig.

Vikingernes efterligninger 
af karolingiske sager
Der kan næppe være mange meninger om, 
at de karolingiske sager er smukke, og både 
karolingernes planteornamentik samt nogle 
af deres genstandstyper blev da også efterlig
net i stor stil af vikingetidens håndværkere i 
Skandinavien, der formentlig har delt dette 
synspunkt. Et at de mest oplagte eksempler 
på dette, er de karolingiske såkaldte trefligede 
beslag, der fungerede som sværdskedebeslag i 
den militære udrustning. (Figur 6)

Der er en meget tydelig formgivningsmæssig 
sammenhæng mellem disse militære beslag og
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Fig. 6: Foto a f trefliget beslag produceret a f en skandinavisk viking efter karolingisk forbillede. Bemærk 
ligheden med det trefligede beslag fra Duesminde (på figur 5). Fundet i Øster Vandet.

de nordisk producerede trefligede spænder -  
et forhold som Sophus Müller i 1880 var den 
første til at påpege (Müller 1880:349ff.). De 
karolingiske trefligede beslag er oprindeligt 
tiltænkt den mandlige sfære, men når form
givningen introduceres og efterlignes i Skan
dinavien, bliver de til kvindesmykker (Klæsøe 
1999:103). Som Wamers (2005:173) skriver, 
bliver »military look« en ny damemode. Ko
piering af karolingernes formgivning er dog 
ikke et isoleret fænomen, eksempelvis ser vi 
også karolingiske imitationer i det slaviske 
område (Lennartsson 1999:545).

Men hvordan skal vi forklare, at man i vi
kingetiden »lånte« dekorative elementer og 
formgivning fra lidt fjernere egne? -vikin
gerne havde jo allerede rigeligt med hjemlige 
dekorative elementer at vælge mellem. Det er 
naturligvis svært at påvise rent arkæologisk. 
Men man kunne forestille sig, at vikingerne 
var imponerede over supermagten i syd -  ka
rolingernes verden, og gerne ville tage nogle af 
disse elementer til sig. Det ville i hvert tilfælde 
kunne forklare, hvorfor en af karolingerne me
get karakteristiske type militær beslag efter
lignes og masseproduceres i Norden. Wamers
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(2005:177) påpeger, at vi også i det 20.århund
rede, ser at elementer og beklædningsdele fra 
den militære verden overføres til den civile; 
hvor noget så hverdagsagtigt som en base-ball 
kasket oprindeligt stammer fra den amerikan
ske militære udrustning.

Sekundært
omarbejdede sager
Vikingerne nøjedes ikke med blot at efterligne 
de karolingiske sølvsager. Fik de selv fat i sølv
sagerne kunne de også vælge at omarbejde dem 
til nye genstandstyper. Således ser en stor del af 
sølvsagerne fra den førnævnte Duesminde-skat 
ud til, sekundært, at være omarbejdet til nye 
typer genstande (Wamers 2005:142). Eksem
pelvis er et remspænde omarbejdet til en form 
for hængesmykke, og flere rembeslag er tilfø
jet øskener, så også de kunne bæres i en kæde 
eller lignende. Omarbejdning af genstande 
indebærer, at man foretager fysiske ændrin
ger. Man tilpasser den til sit eget formål eller 
tildeler den eventuelt en helt anden funktion 
end den oprindeligt tiltænkte. En sekundær 
omarbejdning ses ofte som efterfølgende til
føjede nåleanordninger, ophængningsøskener, 
gennemboringer, nitter (der for så vidt ikke 
kan tilskrives entydige reparationsspor) ofte 
i forbindelse med loddemærker eller rustspor

Fig 8: Korsemaljefibel a f type Frauenhofen fra pe
rioden 950-1050, fundet ved Øster Vandet (foto: M. 
Baastrup).

på bagsiden samt bortfilede partier såvel som 
fjernelse af andre primære konstruktioner (se 
Wamers 1985:40). Også beslaget fra Vestervig 
ser ud til at være omarbejdet til en ny gen
standstype. Flere steder er der boret huller 
igennem stykket, hvorved man har forulempet 
forsidens blomstermotiv. En sådan uelegant 
handling må være sekundær, da den oprinde
lige håndværker næppe ville have lagt hånd på 
sit eget værk på denne vis. Om beslaget fra Ve
stervig er blevet omarbejdet til en fibel, en ny 
type beslag eller et hængesmykke lader sig ikke 
afgøre. Formentlig har man værdsat stykket i 
en sådan grad, at man ville gøre en indsats for 
at omarbejde det til en genstand, man kunne 
smykke sig med, så også andre kunne se, at
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Fig. 7: Korsemaljefibelfra 800-årene fundet ved Nors 
(foto: M. Baastrup).

Fig 9: Stjerneformet fibel fra perioden efter 900fu n 
det ved Øster Vandet.
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man var i besiddelse af et af karolingernes små 
kunstværker.

Andre fine importerede 
fund fra Thyområdet
Det fine sølvfund fra Vestervig er ikke det ene
ste importfund fra Thisted Museums område. 
Andre detektorfund, der oprindeligt stammer 
fra det europæiske kontinent i vikingetiden, 
kan også nævnes. Eksempelvis tre små vid
nesbyrd om andre udenlandske kontakter -  
nemlig tre små fibler eller brocher af bronze. 
Den ene fibel er en såkaldt korsemaljefibel 
(2,0 cm i diameter, inv.nr. THY5052x5) (fi
gur 7) -  en cirkulær fibel dekoreret med et 
korsmotiv i emalje, den dateres, som sølvbe
slaget, til 800-årene (f.eks. Wamers 1994:50ff., 
Baastrup 2008). Den er fundet ved Nors (Nors 
sogn, Hillerslev herred, Thisted amt) af Tom 
Kæseler. Den anden er også en korsemaljefibel 
(2,3 cm i diameter, inv.nr. THY5045x2), men 
af den såkaldte type Frauenhofen, der date
res en smule senere til perioden 950-1050, det 
vil sige de sidste hundrede år af vikingetiden 
(Wamers 1994:82f.) (figur 8). Den er fundet 
ved Øster Vandet (Øster Vandet sogn, Hiller
slev herred, Thisted amt) af Chris Jarvis. Den 
sidste fibel er stjerneformet med otte takker 
(20 cm i diameter, inv.nr. THY5045xl4). Den 
dateres en smule bredere, til århundrederne 
efter 900 (Baastrup 2008). Den er, som den

forrige fibel, også fundet ved Øster Vandet af 
Amund Segerhard (figur 9). Det er urealistisk, 
at disse små fibler af »billig« bronze har været 
gentand for systematiske plyndringer, som det 
karolingiske sølv i princippet kunne være. Så 
hvor det karolingiske sølvbeslag både kan være 
kommet til Danmark via fredelige og ufrede
lige kontakter, synes de tre små fibler udeluk
kende at være kommet hertil ad fredelig vej, 
enten i forbindelse med handel, gavegivning, 
i kølvandet på eventuel kristenmission, fast
gjort til udenlandske gæsters klædedragt eller 
måske er de erhvervet som små souvenirs af 
en rejsende?

Det er ikke småting, der kommer for dagen, 
når detektorfolket går ture over markerne -  det 
er de fine fund fra denne artikel meget hånd
gribelige beviser på. Mange af disse fund giver 
nyt brændstof til forskningen, og vi må derfor 
håbe, at der også i de kommende år vil bliver 
gjort fine fund i mulden, således at vi skridt for 
skridt kan komme endnu nærmere fortidens 
samfund, og vi kan fortsætte det gode samar
bejde mellem detektorfolk og museer.

Maria Panum Baastrup
Født 1979. Mag. art. i forhistorisk arkæologi 
fra Københavns Universitet. Ph.D.-stipendiat 
på Nationalmuseet.
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Da kvinderne fik valgret
af Thomas Norskov Kristensen

I år er det 100 år siden, kvinderne fik  kommunal valgret. I den anledning kastes et blik tilbage 
i historien på den tidlige demokratiseringsproces i Danmark og på kvindernes repræsentation 
i Thisted Byråd fra 1909 til 1966.

Det er i de færreste kommuner, at borgme
steren færdes i stiletter og nederdel. Selvom 
kvinderne har haft stemmeret i 100 år og udgør 
omkring halvdelen af de stemmeberettigede 
borgere i Danmark, er der i dag kun otte kvin
delige borgmestre ud af landets i alt 98. Faktisk 
har der kun været 95 kvindelige borgmestre 
og 13 kvindelige sognerådsformænd i de 100 
år, kvinderne har haft valgret. Unægtelig ikke 
mange når man også tager i betragtning, at der 
frem til kommunesammenlægningen i 1970 
var over 1.000 kom munalråd.1

Ligesom i resten af landet har mændene 
siddet på magten i Thisted. Kun én kvindelig 
borgmester har kommunen haft, og det var 
Ruth Scharling i perioden 1994-1997. Kvinde
lige byrådsmedlemmer har der været flere af, og 
denne artikel har til formål at beskrive kvinder
nes kamp for valgret samt at undersøge hvem 
og hvor mange kvindelige byrådsmedlemmer, 
der blev valgt til byrådet i perioden fra 1909 til 
1966.2 En sammenlignende undersøgelse af den 
kvindelige repræsentation i Thisted Byråd og 
et par af de omkringliggende sognekommuner 
ville have været interessant. En sådan under
søgelse vil imidlertid kræve meget omfattende 
kildestudier i de sognekommunale arkiver.

»Demokratiske valgreglen 
og den kvindelige vækkelse
5. juni er en festens dag i Danmark. Netop 
denne dag fejrer vi årsdagen for Grundlovens

og demokratiets indførelse, men det demo
krati, som vi har i dag, har udviklet sig mar
kant fra det demokrati, som enevælden under 
pres fra borgerskabet indførte i 1849. Hvor vi i 
dag opfatter politik som kampen om fordeling 
af samfundets ressourcer, var politik i demo
kratiets vugge også en kamp mellem hvem, der 
skulle have adgang til den magtbase, som den 
politiske styring udgjorde.3 Den demokrati
ske udvikling kan derfor karakteriseres som 
en kamp mellem dem, som gennem stand, 
privilegier og tradition har haft indflydelse og 
medbestemmelse, og dem der kræver ret til 
medindflydelse og medbestemmelse. Kampen 
var båret frem af den franske revolution og 
oplysningstidens idealer om frihed og lighed.

Efter demokratiets indførelse med Grund
lovens vedtagelse i 1849, ville Rigsdagen bringe 
valgreglerne til kommunalrådene4 i trit med 
Grundlovens demokratiske principper. Det be
tød i grove træk, at alle skattebetalende mænd 
over 25 år fik stemmeret.5 Datidens privile- 
giedominerede demokratiske valgregler ser 
med nutidens øjne ikke videre demokratiske 
ud. Store befolkningsgrupper var helt afskåret 
fra at tage del i folkets styre. Kvinderne, som 
udgjorde ca. halvdelen af befolkningen, havde 
sammen med de fire fer »fallenter, fattige, fjol
lede og folkehold« således ikke stemmeret. I 
forbindelse med grundlovsforhandlingerne 
udtrykte den nationalliberale A. F. Krieger 
sig således om emnet: »Overalt erkender man 
jo saaledes, at Umyndige, Børn, Fruentimmer,
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Forbrydere ikke bør have Valgret.«6 Kriegers ud
talelse viser datidens holdning til valgretten 
og deltagelse i demokratiet. Demokrati var i 
udgangspunktet den ideelle styreform, men 
deltagelsen i den demokratiske beslutnings
proces skulle forbeholdes de personer, som 
betalte den skat, der finansierede udgifterne. 
Derfor var blandt andre kvinderne, som for 
langt størstedelen ikke var selverhvervende, 
ikke berettiget til at have valgret.

Det var ikke kun politisk, men også juridisk, 
at kvinderne i mange henseender blev anset 
som umyndige og dermed underlagt m an
den. Kvindernes ansvar lå i hjemmene, og det 
var ikke deres opgave at have en mening om 
samfundsforhold.

Den kvindelige vækkelse 
og valgretten
Et oprør skal have en inspirationskilde oftest i 
form af en tanke. Som andre oprør begyndte 
den kvindelige vækkelse i litteraturen. Med 
inspiration fra udlandet udkom der allerede 
i 1850 erne flere dansksprogede værker med 
tanker om kvindefrigørelse såvel åndeligt 
som fysisk. Kvinderne skulle basalt set have 
de samme muligheder som mændene. Med 
Georg Brandes’ oversættelse af John Stuart 
Mills7 The Subjection of Women (Kvindernes 
Underkuelse, 1869) blev der for alvor båret 
brænde til bålet. Det litterære tankegods blev 
en betydelig forudsætning for den kvindelige 
vækkelse, idet litteraturen kom til at udgøre 
en stærk referenceramme for kvindernes krav 
om rettigheder.

Det ideologiske tankegods var støbt, men 
kvindernes krav havde svært ved at vinde ge
hør. Midlet til at nå ud til magthaverne var 
organisering i stærke enheder, og hjælpen var 
ikke mange år væk. Samfundsomvæltningerne, 
som for alvor brød frem i 1870’erne med den 
stigende urbanisering, medførte magtkampe

mellem de privilegerede klasser og den bredere 
befolkning. Pøblen ville med >det moderne 
gennembruds< optimisme udnytte de nye mu
ligheder inden for bl.a. uddannelse til at blive 
en del af folket på lige fod med borgerskabet. 
Det førte til en hidtil uset organisering af de 
forskellige interessegrupper.

Helt i tidens ånd forsamlede kvinderne sig 
også. I 1871 blev det borgerlige Dansk Kvin
desamfund etableret, og året efter forsamlede 
de kvindelige arbejdere sig i Organiseringen 
af kvindelige Arbejdere. Kampen bar frugt på 
mange områder. Frem til århundredeskiftet 
opnåede kvinderne således mere ligestilling på 
bl.a. de retlige, sociale og uddannelsesmæssige 
områder, hvor man eksempelvis fik adgang til 
universiteterne i 1877 og i 1899 ret til at stifte 
gæld.8

Valgretsspørgsmålet blev efterhånden det 
centrale emne for ledelsen af kvindebevægel
sen. Den kvindelige magtelite så det som en 
afgørende anerkendelse af kvinders rettighe
der, at de havde lige stemmeret med mændene. 
Troen på, at det kunne lade sig gøre, kom ude
fra. I lande som Sverige (1862), England (1869) 
og visse stater i USA (1869) havde kvinderne 
opnået hel eller delvis valgret. Alligevel var det 
først i 1886, at Dansk Kvindesamfund via Ven
stres Fredrik Bajer, som var gift med kvinde
samfundets leder Mathilde Bajer, fremsatte det 
første af flere forslag i Folketinget om kvinders 
valgret til kommunevalgene. Alle forslagene 
blev stemt ned i det konservative Landsting. 
Modstanderne mente, at hvis man åbnede det 
politiske liv for kvinderne, ville man rive dem 
væk fra familien.

Omkring århundredeskiftet opstod flere 
nye kvindeforeninger med valgretskravet som 
det eneste punkt på dagsordenen. Forenin
gerne sluttede sig i 1907 sammen i Landsfor
bund for kvindelig Valgret, som efterhånden 
omfattede 160 enkeltforeninger med 11.000 
medlemmer, og udgav bladet Kvindevalgret.
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Kvindeforeningerne håbede på, at den politiske 
forandring i 1901 med mindretalsparlamenta
rismens indførelse og indsættelsen af en ven
streregering ville bringe valgret til kvinderne. 
Derfor fremsatte Danske Kvindeforeningers 
Valgretsudvalg i 1901 forslag om, at kvinders 
valgret blev behandlet, men de måtte skuffet 
konstatere, at emnet ikke lå højt på den nye 
regerings prioriteringsliste.9

Når kvinderne ikke kunne tage det store 
skridt at få valgret i 1901, måtte de lade sig 
nøje med små skridt for at nå målet. Lidt efter 
lidt opnåede de valgret til de nyoprettede me
nighedsråd (1903), enker med skolebørn fik 
valgret til skolekommissionen (1904), kvin
derne fik mulighed for at blive udpeget til vær
gerådene (1905) samt til hjælpekasserne (1907). 
Sejrene kan synes begrænsede, men må på den 
anden side ikke undervurderes, da kvinderne 
på denne måde ad bagvejen fik mulighed for at

bevise, at de både var egnede til at bestride of
fentlige hverv og gennem stemmeafgivelsen vi
ste interesse for offentlige problemstillinger.

I 1908 fremsatte regeringen et valgretsfor
slag, som udover at give kvinderne valgret til de 
kommunale råd også afskaffede den privilege
rede valgret.10 Forslaget blev med nød og næppe 
vedtaget, idet to af Højres militærtilknyttede 
landstingsmedlemmer, som kunne vælte for
slaget, undlod at stemme for derved at forbedre 
mulighederne for at få en ny forsvarsordning 
vedtaget. Sådan er politik ofte speget.

Thisted Amtsavis var stærkt utilfreds med 
vedtagelsen: »Middelstanden paa Landet og i 
Byerne, som hidtil har haaret den kommunale 
Udvikling og jævnt og sindigt styret fremad, vil 
i Løbet a f nogle Aar være sat fuldstændig ud a f 
Spillet uden anden Ret end den at have en mag
tesløs Repræsentation i vore kommunale Raad, 
men med en saa meget mere tyngende Pligt til

Store Torv under Folketingsvalget i 1906. Læg mærke til kvinderne som står på behørig afstand fra klum
pen a f mænd. Der skulle gå to år, før kvinderne kunne deltage i politik. (Lokalhistorisk Arkiv).
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at betale de socialistiske Experimenter, som et 
besiddelsesløst Flertal gjennem sine Repræsen
tanter matte finde paa at anstille uden Risiko 
for selv at mærke Svien gjennem forøget Skat
teudskrivning«11 Avisens skarpe kommentarer 
var et sigende udtryk for den bekymring, som 
mange i Højre havde. Det drejede sig om kon
sekvenserne af afskaffelsen af den privilegerede 
valgret. Nu var der en risiko for, at det ikke 
længere var de skatteydere, som betalte største
delen af kommuneskatten, der afgjorde, hvad 
kommunen skulle bruge den til. De konser
vative måtte med gru sande, at kommunerne 
for fremtiden kunne styres af folk, som ingen 
erfaring havde med at forvalte andres penge.

Det var ikke alle, som delte den konservative 
bekymring. På Askov Højskole blev kvindernes 
valgret fejret på behørig vis. Således kunne en 
kvindelig elev berette: »Bravo! Er det ikke mor
somt. Fru Appel sagde os det i Gymnastiktimen 
Kl. 5, og I kan tro, der blev Glæde. Fru Appel 
foreslog, at vi i den Anledning skulde sende en 
>Raket< op med Ønsket om, at vi maatte benytte 
denne Valgret godt. Det var vi med paa. R aket
tern bestod i, at vi med Fru Appel i Spidsen først 
klappede i Hænderne, saa slog os paa Knæene og 
saa trampede i Gulvet og til sidst rakte Hænderne 
i Vejret og raabte et dundrende Hurra.«'2

Kommunalvalgene
i Thisted 1909-1966
I de følgende afsnit vil der på baggrund af stu
dier i venstreavisen Thisted Amts Tidende og 
den konservative Thisted Amtsavis blive fore
taget en undersøgelse af, hvor mange kvinder 
der fandt plads i det traditionelt konservativt 
styrede byråd i Thisted i perioden fra 1909 til 
1966. Valgresultater og valglister er gennem
gået for samtlige byrådsvalg i perioden.

Kandidatens valglisteplacering var af stor 
betydning for muligheden for at blive valgt. 
Valglisterne blev oftest sammensat efter en

demokratisk afstemning på de respektive par
tiers opstillingsmøder, hvor kun partimedlem
merne havde stemmeret. Ville man sikre sig en 
god placering og dermed også en god mulighed 
for at blive valgt ind i byrådet, skulle man altså 
have mange støtter på opstillingsmøderne.

Byrådsarbejdet var ikke den eneste mulig
hed, kvinderne havde for at få indflydelse på 
den kommunale forvaltning. Fra 1907 kunne 
de bl.a. få plads i hjælpekassernes bestyrelse. 
Tidligere havde kommunalrådet administre
ret fattigvæsenet, men i takt med at flere folk 
flyttede til byerne, steg kommunalrådets ar
bejdsbyrde bl.a. grundet det stigende antal 
fattiglemmer og arbejdsløse. For at mindske 
arbejdspresset blev selvstændige hjælpekas
ser med egen bestyrelse oprettet i 1907 med 
det formål at håndhæve Hjælpekasseloven. 
Hjælpekassernes opgave var midlertidigt at 
støtte værdige trængende, eksempelvis ar
bejdsløse, i deres bestræbelser for at ernære 
sig uden hjælp fra fattigvæsenet. Samme år 
vedtog Rigsdagen i øvrigt loven om anerkendte 
arbejdsløshedskasser.

Det sociale arbejde ansås traditionelt for 
et område, hvor kvinderne havde specielle 
kompetencer, og derfor faldt det måske mere 
naturligt for kvinderne at lade sig opstille til 
hjælpekassevalgene. Mange kvinder fik plads 
i hjælpekasserne og derigennem indirekte ind
flydelse på den kommunale forvaltning uden 
at være medlem af byrådet.13

Kommunalvalgene
1909-1917
Valget i 1909 indvarslede en ny epoke. Kvinder
nes valgret medførte, at vælgerskaren blev be
tydelig forøget, idet 62% af alle kvinder over 25 
år på landsplan havde valgret i 1909, et forhold, 
som kunne ændre den politiske og kønsmæs
sige sammensætning i byrådene markant.14 Til 
Thisted Byråd skulle der i perioden 1909-1917
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Højre /
De konservative Venstre Social

demokratiet
Indre Mission 
(Højre-liste)

Beværterne
(Højre-liste)

Det Radikale 
Venstre

1909 8 mænd,
2 kvinder

6 mænd,
2 kvinder

6 mænd,
1 kvinde

Ikke opstillet Ikke opstillet Ikke Opstillet

1913 6 mænd,
1 kvinde

7 mænd,
1 kvinde

7 mænd 6 mænd,
0 kvinder

5 mænd
Ikke Opstillet

1917 8 mænd,
2 kvinder

8 mænd 9 mænd 6 mænd Ikke opstillet 4 mænd

Tabel 1: Opstilling a f kandidater på valglisterne i perioden 1909-1917 efter køn

vælges 11 folkevalgte medlemmer, mens det 
12. byrådsmedlem var den kongeligt udpegede 
borgmester (Emil Bloch fra 1907-1911 ogA. T. 
Conradt-Eberlin fra 1911-1917).15

I Thisted tydede det på, at byrådet ville få 
kvindelige medlemmer efter valget i 1909. Så
ledes var fem ud af de 25 opstillede kandidater 
kvinder, og hver af de tre opstillede partier havde 
kvinder på listen. To kandidater var højt place
ret på valglisterne. Foredragsholderske Bertha 
Nielsen var opstillet for Socialdemokratiet på en 
næsten sikker plads som nr. 2, mens lærerinde 
frk. Marie Preuss på Venstres liste var stillet op 
som nr. 3. Grundet deres placering på opstil
lingslisterne var de kvindelige højrekandidater 
Ingeborg Tolderlund (nr. 8) og Christensen16 
(nr. 10) samt venstrekandidaten fru Kirke- 
gaard (nr. 7) uden mulighed for valg.

Thisted Byråd fik sine to første kvindelige 
byrådsmedlemmer. Bertha Nielsen fik et af 
Socialdemokratiets tre mandater, mens frk. 
Marie Preuss fik et af Venstres tre mandater. 
Alle fem konservative mandater blev besat af 
mænd. Det var to stærke kvinder, thistedbo
erne havde valgt ind. Bertha Nielsen var som 
foredragsholder kendt for sine skarpe hold
ninger, mens frk. Preuss qua sit job var en re
spekteret person. De var begge kendte borgere 
i byen.

Til trods for at Thisted Byråd for første gang 
havde kvindelige medlemmer, var der ingen af 
dagbladene, som reflekterede nærmere over,

hvilken betydning det havde for demokratiet. 
Hovedforklaringen er, at aviserne ikke interes
serede sig synderligt for det næsten upolitiske 
byrådsarbejde, hvor mange beslutninger blev 
vedtaget uden større diskussion. Endvidere 
havde byrådets arbejde såsom skatteligning 
og anlægsarbejde ikke menigmands interesse, 
hvilket også afspejlede sig i den efter nutidige 
forhold lave valgdeltagelse, som ved de første 
valg var nede omkring 65-70%.17

Ved valget i 1913 genopstillede Venstres by
rådsmedlem frk. Preuss som nr. 3, og Højre 
opstillede fru Gyber som nr. 8. Byrådsmedlem 
Bertha Nielsen genopstillede ikke for Social
demokratiet.18 Frk. Preuss’ placering gav gode 
muligheder for genvalg i og med, at Venstre ved 
sidste valg havde fået tre mandater, mens fru 
Gyber må betegnes som fyld på listen.

Byrådsvalget var specielt, fordi der i Thi
sted var flere stemmeberettigede kvinder end 
mænd. Dette forsøgte Thisted Amts Tidende 
at udnytte: »Der er i den forløbne Valgperiode 
a f Venstres Repræsentanter udført et betydeligt 
Arbejde i Byraadet, og da den eneste hidtil opstil
lede Kvinde, Lærerinde Frk. Preuss, findes paa 
Venstres Liste, tør man sikkert gaa ud fra, at 
mange Kvinder vil gaa sammen med Venstre for, 
at denne Liste kan faa et smukt Stemmetal.«'9

Opfordringerne fra Thisted Amts Tidende 
medførte større polemik med den konserva
tive Thisted Amtsavis, som i skarpe vendinger 
angreb Venstres valgmetoder: »Når Tidende
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Lærerinde Marie Prenss (tv.) her sammen med kollegaen Mariane Bjørndal. Frk. Preuss sad i byrådet for 
Venstre i perioden fra 1909 til 1913. Hun var ansat på Borgerskolen i Thisted, som hun grundet alder tog 
afsked fra i 1920. Herudover var hun engageret i Dansk Kvindesamfund. (Lokalhistorisk Arkiv).

endvidere gaar ud fra, at mange Kvinder vil 
gaa sammen med Venstre, for derved at sikre 
Frk. Preuss Genvalg, er det en udsøgt Haan mod 
de kvindelige Vælgere, thi derved tilkjendegiver 
Bladet, at det mener, at de kvindelige Vælgere 
ikke har mere Forstaaelse a f Valgets betydning, 
end at de lader sig friste til at stemme paa Frk. 
Preuss, blot for hun er en Kvinde og uden hensyn 
til, om Frøkenen repræsenterer de Anskuelser, 
som de paagjældende kvindelige Vælgere regner 
for sine.«20 En af grundene til interessen var 
naturligvis, at Venstre ville mobilisere og kapre 
kvindelige vælgere, som for første gang var i 
flertal i Thisted.21

Valget gik på ingen måde, som Venstre havde 
forventet. Man formåede ikke at mobilisere 
de kvindelige vælgere, idet næsten halvdelen 
blev hjemme i den senere så berømte sofa.22 
Venstre mistede et mandat til de konservative, 
og frk. Preuss blev ikke genvalgt. Hermed var 
Thisted uden kvinder i byrådet. Thisted Amts 
Tidende beklagede frk. Preuss’ afgang, idet hun 
var »blandt de dygtigste i Byraadet, og fordi hun 
som Kvinde har bedre Forudsætninger for at ud
føre det humane Arbejde end Mændene.«22

Ved valget i 1917 havde Venstre tilsynela
dende glemt sin holdning til kvinders evner 
ud i humant arbejde, for partiet opstillede in
gen kvindelige kandidater. Eneste parti med
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kvinder på listen var Højre, som opstillede læ
rerinde Mette Agerholm (nr. 6) og fru lærer 
Spanggaard (nr. 10). Ingen af de to kandidater 
kunne forvente valg, da Højre i så fald skulle 
have en markant mandatfremgang fra de fire, 
som de fik ved sidste valg.

De borgerlige dagblade var tavse om udsig
ten til endnu en periode uden kvinder i byrå
det, hvilket var underligt, når det blot var to 
år siden, at kvindernes valgret til Folketinget 
havde skabt en nærmest euforisk stemning. 
Valget rummede ingen overraskelser med hen
syn til kvindelig repræsentation i byrådet, som 
for anden periode i træk udelukkende kom til 
at bestå af mænd.

Kommunalvalgene
1921-1929
Valget i 1921 var indledningen på en ny periode 
for det kommunale selvstyre. Konsekvenserne 
af retsreformen i 1919 var bl.a., at embedet som 
kongelig udvalgt borgmester blev nedlagt. Det 
indebar, at vælgerne for første gang skulle af
gøre, hvilket parti og kandidat der skulle have 
mandat til at lede byen. Som følge af en større 
opgavebyrde blev antallet af byrådsmedlemmer 
udvidet fra 11 til 15. Perioden blev kendetegnet 
ved fraværet af kvindelige kandidater.

Ved valget i 1921 var blot tre ud af 47 af de 
opstillede kandidater kvinder, og kun to ud 
af de fem opstillede lister havde kvinder på 
kandidatlisten. De konservative opstillede igen

fru Spanggaard og Mette Agerholm (nr. 7 og 
13), mens Venstre opstillede frk. Lauritsen (nr. 
7). Alle tre måtte betragtes som fyld på opstil
lingslisterne. Heller ikke op til dette valg gjorde 
aviserne en særlig indsats for at promovere de 
kvindelige kandidater, og forventeligt blev in
gen af dem stemt ind i byrådet.

Ved valget i 1925 var der blot opstillet to 
kvinder ud af 45 kandidater. Aldrig tidligere 
havde forholdet mellem antal kvinder opstil
let og antal kandidater været mere skævt. For 
Venstre var den afgående borgmester A. M. 
Aabergs plejedatter, sygeplejerske frk. Karen 
Aaberg, opstillet som nr. 4, men med Venstres 
blot tre mandater ved sidste valg var der ikke 
stor sandsynlighed for, at hun blev valgt. Den 
blev yderligere svækket af en ændring af valglo
ven, som medførte, at vælgerne nu også kunne 
stemme på partilisterne, og at listestemmerne 
tilfaldt de mandater med flest personlige stem
mer. Indre Missions første kvindelige kandi
dat sekretær Cathrine Nielsen (nr. 7) var også 
med som fyld på listen. På grund af byråds
arbejdets til tider nærmest upolitiske karak
ter var valgkampen ikke interessant stof for 
aviserne, og derfor bragte de ikke andet end 
opstillingslisterne.

For fjerde periode i træk var Thisted Byråd 
uden en kvindelig repræsentant. Frk. Aaberg 
fik et flot valg med 108 personlige stemmer, 
hvilket var betydeligt flere end nr. 2 tømrerme
ster Kjellerup og nr. 3 avlsbruger Fr. Petersen 
på Venstres liste, men grundet listestemmer

Konservative Venstre Social
demokratiet

Det Radikale 
Venstre

Indre Mission 
(Højre-liste)

Det Uafhængige 
Venstre

1921 13 mænd,
2 kvinder

9 mænd,
1 kvinde

14 mænd 3 mænd 5 mænd Ikke opstillet

1925 12 mænd
7 mænd,
1 kvinde

14 mænd 3 mænd
7 mænd,
1 kvinde

Ikke opstillet

1929 15 mænd
6 mænd,
1 kvinde

13 mænd,
1 kvinde

2 mænd,
1 kvinde

Ikke opstillet 1 mand

Tabel 2: Opstilling a f kandidater på valglisterne i perioden 1921-1929 efter køn.
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Thisted Byråd samlet til møde i 1925 i en periode, da ingen kvinder var medlemmer. (Lokalhistorisk 
Arkiv).

blev Kjellerup og Petersen sammen med spids
kandidaten Th. Thomsen valgt.

I 1929 var der opstillet tre kvindelige kan
didater for tre forskellige partier, men de var 
alle opstillet så langt nede på listerne, at de ville 
få meget svært ved at blive valgt. Således var 
frk. Aaberg nr. 6 på Venstres liste, enkefru Ma
thisen nr. 7 på Socialdemokratiets liste og fru 
godsekspeditør Nielsen nr. 3 på den radikale 
liste. De konservative havde opfordret Dansk 
Kvindesamfund til at finde en kandidat, men 
ingen kvinder ønskede at stille op.24

Trods sin dårlige placering blev Karen Aaberg 
fremhævet i avisen. Hun havde oparbejdet en 
fremtrædende offentlig profil og havde ved sid
ste valg fået mange personlige stemmer. Hun 
var et kendt ansigt i byen, engageret i socialt 
arbejde som medlem af hjælpekassens besty
relse og en kvinde med kontante meninger.

Med andre ord en kandidat som mange bor
gere kunne identificere sig med. Det var derfor 
naturligt, at en række lokale venstrekvinder i 
Thisted Amts Tidende opfordrede andre til at 
stemme på Karen Aaberg: »En Kvindegaar ikke 
fejl i Byen, hvis hun stemmer paa en Kvinde. 
Byraadets Arbejde er i overvældende Grad blevet 
socialt Arbejde, hvor vi trænger til, at Moderin
stinktet kan gøre sig gældende. Derfor behøver 
Kvinderne ikke være i tvivl. Kvinde, stem på 
Kvinde.«25

Thisted Amtsavis kunne ikke lade sådanne 
opfordringer passere uden svar. Amtsavi
sen kopierede næsten sin 1913-retorik ved at 
hævde, at kvinderne ikke skulle lade sig lokke 
til at stemme på en kvinde på en anden li
ste, men i stedet stemme efter deres politiske 
overbevisning.26 De to aviser enedes dog om 
at gøre fælles front mod de »socialistiske eks
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perimenter«, som ville medføre højere skatter 
ved at appellere til husmoderens kamp for at 
få husholdningspengene til at slå til.

Valgresultatet talte for sig selv. Thisted stod 
for femte periode i træk uden kvindelig repræ
sentation i byrådet. Frk. Aaberg fik, sin place
ring til trods, et fornuftigt valg med tredjeflest 
stemmer på Venstres liste, men da partiet tabte 
et af sine tre mandater til den uafhængige Ven
streliste, blev hun ikke valgt.

Kommunalvalgene
1933-1946
Selvom det var 25 år siden, at kvinderne havde 
opnået kommunal valgret, var der ikke så me
get at fejre for kvindevalgretsforkæmperne i 
Thisted. Der havde blot været to kvindelige 
byrådsmedlemmer, frk. Marie Preuss og Ber
tha Nielsen, og det var efterhånden så længe 
siden, at de færreste kunne huske dem.

I tiden omkring valget i 1933 skete markante 
samfundsændringer, som også fik betydning 
for kommunalstrukturen. Det internationale 
børskrak og den deraf følgende finanskrise 
med stigende arbejdsløshed og social ulighed 
tvang Stauning-regeringen til at gribe ind. 
Efter svære politiske forhandlinger vedtoges 
Kanslergadeforliget, som bl.a. medførte en om
strukturering af socialvæsnet. Det betød bl.a.,

at kommunerne oprettede en socialforvaltning 
med faste embedsmænd ansat. Det nye forvalt
ningsområde indebar til gengæld nedlæggelse 
af hjælpekasserne, hvis bestyrelse kvinderne 
traditionelt var rigt repræsenteret i. De kvinde
lige medlemmer afhjælpekasserne stod hermed 
til at miste et offentligt hverv, hvilket kunne 
bidrage til en yderligere kønsmæssig skæv
vridning af den demokratiske repræsentation. 
1933-valgets betydning for den demokratiske 
repræsentation må ikke undervurderes.

For første gang siden 1909 var der dog en 
reel mulighed for, at Thisted Byråd fik et kvin
deligt medlem. På Venstres liste 2 var der gode 
muligheder for, at Karen Aaberg (nr. 2) blev 
stemt ind. Antallet af personlige stemmer ville 
afgøre, om nr. 5 på de konservatives liste, tri
kotagehandler frk. Marie Hansen, og Social
demokratiets nr. 7, Karen Tange Larsen, ville 
komme ind, mens fru godsekspeditør Nielsen 
fra Det Radikale Venstre var uden mulighed.

De kvindelige kandidater fik generelt mere 
spalteplads i aviserne end tidligere, hvilket 
i høj grad skyldtes de to føromtalte forhold: 
jubilæum for kvindernes valgret og nedlæg
gelsen af hjælpekasserne. Næsten en måned 
inden opstillingsvalgene bragte Thisted Amts 
Tidende den første opfordring til kvinderne 
om at bruge deres valgret, og i en senere artikel 
satte folketingsmedlem Inger Gautier27 i an-

Konservative
Folkeparti

Venstre
Social
dem okratie t

Det Radikale 
Venstre

D anm arks
K om m unistiske
P arti (DKP)

1933
14 mænd,
1 kvinde

VI: 6 mænd
V2: 4 mænd, 1 kvinde

14 mænd,
1 kvinde

4 mænd,
1 kvinde.

Ikke opstillet

1937
14 mænd,
1 kvinde

7 mænd,
1 kvinde

14 mænd,
1 kvinde

4 mænd,
1 kvinde

Ikke Opstillet

1943
13 mænd,
2 kvinde

5 mænd,
1 kvinde

14 mænd,
1 kvinde

4 mænd,
1 kvinde

Ikke opstillet

1946
14 mænd,
1 kvinde

8 mænd,
1 kvinde

14 mænd,
1 kvinde

4 mænd,
1 kvinde

5 mænd

Tabel 3: Opstilling a f kandidater på valglisterne i perioden 1933-1946 efter køn.

2008 83



ledning af jubilæet fokus på, hvad valget efter 
hendes opfattelse handlede om: »Kvindernes 
Repræsentation i vore kommunale Raad ligger 
under en Procent afMændenes. Ringere kan det 
da ikke være efter 25 aar med kommunal Valgret. 
Ingen maa blive hjemme og derved dokumentere 
Kvindernes Uværdighed til at besidde Valgret.«28 
Altså en klar opfordring til kvinderne om selv 
at engagere sig i kommunalpolitik ved som et 
minimum at gå hen at stemme.

Også Karen Aaberg havde spidset pennen 
under valgkampen: »I løbet a f en Maaned skal 
vi have Valg til alle Landets Sogneraad og By- 
raad, og det er derfor paa tide, at Kvinderne gør 
op med sig selv, om de vil tage Del i det kom
munale Arbejde. ..Der ersaa meget i den sociale 
Lovgivning, som netop har Brug for Kvinder
nes særlige Indstilling over Livet og dets mange 
Spørgsmaal, og derfor maa vi ikke svigte.«29 
Det er interessant, at Karen Aaberg undlod at 
komme med nogle direkte partipolitiske op
fordringer, men i stedet betonede vigtigheden 
af den kvindelige repræsentation for social
området. En mulig forklaring er, at hun ville 
udnytte den fokus, der var på socialområdet 
og kvindernes humane ekspertise frem for at 
føre en partipolitisk valgkamp i en tid, hvor 
specielt Socialdemokratiet havde en meget 
markant social profil.

I Thisted Amtsavis appellerede en række 
kvinder til, at de konservative kvinder skulle 
stemme på Marie Hansen. Denne appel er in
teressant, idet Thisted Amtsavis ikke havde for 
vane at agitere for de kvindelige kandidater, 
men valget tegnede til at blive en gyser, da 
Socialdemokratiet stod stærkt. Derfor var det 
nødvendigt at mobilisere alle vælgere.

Efter valget stod det klart, at Karen Aaberg 
blev den første kvinde i byrådet i 20 år. Med 
imponerende 214 personlige stemmer blev 
hun valgt som nr. 1 på Venstres anden liste og 
var dermed samtidig stærkt medvirkende til, 
at Venstre erobrede et konservativt mandat,

således at partiet blev repræsenteret med fire 
mandater. De konservative fik fem mandater, 
men Marie Hansen opnåede trods sin place
ring ikke valg.30

Valget i 1937 var kendetegnet ved partier
nes stigende professionalisering. De drypvise 
anbefalinger, som forskellige kvinder tidligere 
havde indrykket i forbindelse med kommu
nalvalgene, var i Venstre blevet organiseret 
af Kvindernes Agitationsudvalg, som skulle 
fremme kvindernes repræsentation i politik. 
Forbilledet var Danske kvinders politiske Sam- 
raad, som var stiftet i 1935 med det formål at 
vække kvinder til politisk ansvarsfølelse.31

Kvantitativt havde kvinderne fået en mere 
fremtrædende rolle på opstillingslisterne. Såle
des opstillede alle partier for anden gang i træk 
kvinder på valglisterne, hvilket bragte antallet 
af kvinder op på fire ud af 43 kandidater. Det 
var den højeste andel kvindelige kandidater si
den valget i 1909. Kvalitativt indtog kvinderne 
til gengæld ikke nogen fremtrædende rolle, idet 
Karen Aaberg var den eneste kvindelige kandi
dat med en mulighed for at blive valgt. Hun var 
til gengæld spidskandidat på den noget korte 
Venstreliste.

Professionaliseringen af partiorganisationen 
slog tydeligt igennem i aviserne. Venstrekvin
dernes Agitationsudvalg havde op til valgkam
pen flere annoncer i Thisted Amts Tidende, 
hvori de bl.a. fremhævede: »...Vi maa sikre os, 
at det bliver Mennesker, der har Forstaaelse af, 
og baade kan og vil yde Kvinder fuld Ligestil
ling med Mændene i deres Arbejde, saaledes at 
de Tilsidesættelser, der nu som tidligere finder 
Sted, dog engang kan forsvinde. Dette sikrer vi 
os bedst ved at sørge for at faa Kvinder opstil
let paa sikre Pladser paa Kandidatlisten, saa vi 
engang kan nå til at blive ligeligt repræsenteret 
med Mændene i de kommunale Råd til betryg
gelse for Kvinderne og til gavn for Samfundet.«32 
I Thisted Amtsavis forsøgte tidligere byråds
kandidat Marie Hansen at hjælpe den kvinde
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lige konservative kandidat fru Marie Høegh 
Andersen ved at fremhæve, fordi »der er mange 
Opgaver, hvor Kvinderne kan gøre en Indsats, 
ja, hvor det er gavnligt, at Sagen bliver belyst 
fra baade Mandens og Kvindens Side med deres 
forskellige Indstilling.«33 Selv i de konservative 
kredse var holdningen til, at kvinder havde an
dre og i visse henseender bedre kvalifikationer 
end mændene ved at bryde igennem.

De to citater viser forskelligheden i hold
ningen til den manglende kvindelige repræ
sentation. Mens Marie Hansens udtalelse 
var eksponent for den traditionelle appel til 
kvinderne om at engagere sig i politik, angreb 
agitationsudvalget direkte partistrukturen 
for at >tilsidesætte< de kvindelige kandidater 
ved opstillingsvalgene. Det var blevet legitimt 
for kvindelige organisationer at kritisere de 
etablerede politiske forhold, hvilket var i tråd 
med tidens stigende kvindelige selvbevidsthed, 
hvor flere kvinder bl.a. blev selverhvervende. 
Den selverhvervende kvinde kom til at danne 
grundlag for et nyt og moderne kvindesyn.34

Ved valget skete der store forskydninger i 
mandatfordelingen. Venstre tabte to manda
ter, men på trods heraf opnåede Karen Aaberg 
genvalg. Af de to tabte venstremandater gik det 
ene til Socialdemokratiet, som hermed fik syv 
mandater. Det andet tabte venstremandat gik 
til Det Radikale Venstre, som for første gang 
opnåede valg til byrådet. Efter en drabelig 
debat, hvor Aaberg i øvrigt i meget kraftige 
vendinger understregede, at hun ikke ville stå 
til ansvar for kommunens økonomi under et 
socialdemokratisk styre, blev det ved lodtræk
ning fastslået, at Thisted skulle styres af social
demokratiets Christian Iversen de kommende 
fire år.35

Oprindeligt skulle der have været afholdt 
kommunalvalg i 1941, men på grund af den 
tyske besættelse af Danmark blev valget ud
skudt til 1943. Igen havde alle opstillede partier 
kvindelige kandidater på listen, og forholdet

Karen Aaberg var A. M. Aabergs (borgmester og 
redaktør på Thisted Am t Tidende) niece og pleje
datter. Hun var uddannet sygeplejerske og sad i 
byrådet i seks perioder i træk fra 1933 til 1958. 
Hendes interesse lå primært inden for socialom
rådet. Karen Aaberg var desuden aktiv i Dansk 
Kvindesamfunds afdeling i Thisted. (Lokalhistorisk 
Arkiv).

mellem antallet af kvindelige og mandlige kan
didater blev stadig mindre.

Venstre opstillede igen Karen Aaberg som 
deres spidskandidat, og hun var dermed for 
anden gang i træk sikker på genvalg, mens 
husmoder Christina Dragsbæk som nr. 5 på 
Socialdemokratiets liste havde en reel mulig
hed for valg.

Trods krigens altoverskyggende betydning 
og avisernes opfordring til et bredt samarbejde 
i byrådet, bragte Thisted Amts Tidende fort
sat artikler med fokus på kvindernes valgret.
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Således kunne man læse folketingsmedlem In
ger Gautier Schmidts formaning om, at særlige 
kvindepartier ville være en ulykke. Et emne 
der dog ikke havde været på tale i Thy.36

For de thistedboer, som havde sat næsen op 
efter to kvinder i byrådet, blev valget en skuf
felse. Karen Aaberg blev endnu engang stemt 
ind for Venstre, mens den socialdemokratiske 
Christina Dragsbæk trods sin opstilling som 
nr. 5 ikke blev valgt.

Ved valget i 1946 var der opstillet fem par
tier. Det var ikke sket siden 1929, da det uaf
hængige venstreparti var opstillet. Danmarks 
Kommunistiske Parti (DKP), som efter krigen 
stod stærkt specielt i de større byer, forsøgte at 
blive valgt ind i byrådet i Thisted. DKP opstil
lede som det eneste parti udelukkende mænd, 
og det var første gang siden 1929, at et parti 
ikke havde kvindelige kandidater.

Der var en mulighed for, at to, måske endda 
tre kvinder, blev valgt ind i byrådet. Karen 
Aaberg havde efter et kampvalg i Venstre fået 
en placering som nr. 2 på listen og var ligesom 
socialdemokraten fru Helga Hove-Nielsen, der 
ligeledes var opstillet som nr. 2, så godt som 
sikker på en plads i byrådet. Den konserva
tive kandidat, fru Maria Nielsen, var opstillet 
som nr. 5 og kunne med et godt personligt valg 
blive valgt. Den radikale kandidat, fru Nehl 
Antonsen, var nr. 4 på listen og dermed uden 
mulighed for at blive stemt ind.

Aviserne var naturligt præget af krigens ef
terspil, men også under denne valgkamp fyldte 
temaet om kvindernes valgret i spalterne. Thi
sted Amts Tidende kunne således både referere 
fra den kvindelige professor Else Zeuthens og 
den socialdemokratiske folketingskandidat 
Bodil Kochs foredrag i Thisted, som begge 
omhandlede kvindernes manglende repræ
sentation i de offentlige hverv og konsekven
serne for samfundet.37 Efter en krig, hvor de 
fatale krigsbeslutninger hovedsageligt var 
truffet af mænd, var det nærliggende at fo-

»Man siger, at kvinder ikke forstår at 
administrere, men hvem er det, som i 
hjemmet administrerer den største del 
af mandens indtægt? Det er kvinderne... 
Hvorfor skulle kvinden så ikke udadtil 
kunne forvalte?«

Den konservative byrådskandidat 
Bertha Bjerregaard 

op til byrådsvalget i 1950

kusere på, at samfundet behøvede kvindelig 
repræsentation.

Thisted Amts Tidende opfordrede i deres 
valgleder kvinderne til at deltage i valget: »Det 
kan maaske knibe med at faa Kvinderne med til 
Valgstederne, men ogsaa denne Vanskelighed bør 
overvindes. Kvinderne har nu haft Valgret og 
Valgbarhed til Kommunalraad i snart 40 Aar, 
og de burde være repræsenteret i dem alle -  der 
er Opgaver, som de har bedre Forudsætninger 
for at varetage end mange Mænd. Antagelig vil 
der blive flere Kvinder denne Gang end tidligere. 
Der er i hvert fald opstillet flere nu. Men der er 
langt igen, især paa Landet, før Kvinder bliver 
repræsenteret i hvert Raad.«3S

Med Thisted Amts Tidendes ord in mente 
fik Thisted Byråd bedre forudsætninger, idet 
der for første gang siden 1909 blev valgt to 
kvinder. Karen Aaberg fik sin fjerde periode i 
byrådet, mens Helga Hove-Nielsen blev valgt 
til sin første periode. Hermed fulgte Thisted 
Byråd fint i tråd med udviklingen i resten af 
landet, hvor 348 kvinder blev valgt ind i kom
munalrådene, hvilket var en fremgang på næ
sten 50% i forhold til valget i 1943.39

Kommunalvalgene
1950-1966
Med krigen på afstand havde de danske po
litikere påbegyndt en modernisering af det
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danske samfund. Kvindernes rolle i den nye 
samfundsorden skulle vise sig at blive mere 
fremtrædende end tidligere. Udviklingen i pe
rioden gik mod mere ligestilling mellem køn
nene, hvor den anden industrielle revolution 
bl.a. medførte, at flere kvinder fik uddannelse 
og arbejde. Det var tendenser, som også kunne 
spores ved valgene i Thisted.

Ved valget i 1950 var DKP forsvundet i efter
krigstidens tåger, mens de radikale ikke kunne 
enes om at opstille en liste. Opstillet var de tre 
gamle partier og en uafhængig liste med læge 
Prior Larsen i spidsen. Alle partierne opstillede 
kvinder på deres lister. Der var seks kvinder 
ud af 43 opstillede kandidater, og i forhold 
til sidste valg var det en fremgang. Langsomt 
nærmede opstillingsforholdet mellem mænd 
og kvinder sig 1909-valget. Af de kvindelige 
byrådsmedlemmer havde kun Karen Aaberg 
fået et forholdsvist sikkert mandat som nr. 3 
på Venstres liste, mens byrådsmedlem Helga 
Hove-Nielsen denne gang var placeret på et 
tvivlsomt mandat som nr. 7. Aviserne nævnte 
ikke, at Hove-Nielsen var utilfreds med place
ringen, så noget kunne tyde på, at hun ikke øn
skede genvalg. Bertha Bjerregaard havde med 
en placering som nr. 5 på den konservative liste 
en god mulighed for at blive stemt ind. Hun

var som enke efter tidligere borgmester Søren 
Bjerregaard en offentlig person og kendt som 
en kvinde med stærke meninger.

Thisted Amts Tidende skruede i forhold 
til det seneste par valgkampe noget ned for 
fokuseringen på valgretsspørgsmålet. Eneste 
kommentar med relation til de kvindelige 
kandidater var blot en henkastet konstate
ring af, at kvinderne skam også denne gang 
var repræsenteret ved Karen Aaberg.40 Hvor 
Thisted Amts Tidende slækkede på dæknin
gen, opprioriterede Thisted Amtsavis sin dæk
ning, der dog aldrig havde været omfattende. 
I en helsides præsentation af de konservative 
topkandidater kommenterede Bertha Bjerre
gaard kvindernes underrepræsentation såle
des: »Man siger, at kvinder ikke forstår at admi
nistrere, men hvem erdet, som i hjemmet admi
nistrerer den største del a f mandens indtægt? Det 
er kvinderne... Hvorfor skulle kvinden så ikke 
udadtil kunne forvalte?«41 Bjerregaards kom
mentar var et tidstypisk billede af den moderne 
kvinde. Den var et opgør med den traditionelle 
opfattelse af kvindens rolle som husmoderen, 
der skulle passe børn og mand og udtryk for 
troen på, at kvinderne sagtens kunne udføre 
samme arbejde i byrådet som mændene.

Konser
vative

Venstre
Social
dem o
kratiet

Det
Radikale
Venstre

Uafhængige
Liste
(Prior-listen)

Frilisten -  
uafhængige. 
(Iversens liste)

Odgaards
Liste

1950
13 mænd,
2 kvinde

8 mænd,
1 kvinde

13 mænd,
2 kvinder

Ikke opstillet 3 mænd,
1 kvinde

Ikke opstillet Ikke opstillet

1954
14 mænd,
1 kvinde

6 mænd,
2 kvinder

13 mænd,
1 kvinde

2 mænd,
1 kvinde Ikke opstillet 2 mænd Ikke opstillet

1958
14 mænd,
1 kvinde

11 mænd,
1 kvinde

12 mænd,
2 kvinder

Ikke opstillet Ikke opstillet Ikke opstillet Ikke opstillet

1962
15 mænd,
1 kvinde

13 mænd,
2 kvinder

13 mænd,
1 kvinde

Ikke opstillet Ikke opstillet Ikke opstillet Ikke opstillet

1966
13 mænd,
2 kvinder

14 mænd,
3 kvinder

17 mænd,
0 kvinder

Ikke opstillet Ikke opstillet Ikke opstillet 1 mand

Tabel 4: Opstilling a f kandidater på valglisterne i perioden 1950-1966 efter køn.
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Trods en konservativ tilbagegang på et man
dat fra fem til fire og en placering som nr. 5 
på listen, blev Bertha Bjerregaard valgt ind i 
byrådet. Det var første gang i de 41 år, kvin
derne havde valgret, at de konservative havde 
valgt et kvindeligt medlem til byrådet. Karen 
Aaberg blev for femte gang i træk genvalgt til 
byrådet, idet hun via sine mange personlige 
stemmer sikrede sig det tredje og sidste ven
stremandat. Det var to af Thisteds stærke kvin
der, som havde fået sæde i byrådet. De havde 
begge fremtrædende positioner i byen og kom 
fra familier med stærke politiske traditioner.

I 1954 var valglisterne ikke præget af kvin
delige kandidater. Kun fem ud af 43 kandidater

Bertha Bjerregaard. Enke efter tidligere dommer 
og borgmester Søren Bjerregaard. Hun sad i byrå
detfor de konservative i en enkelt periode fra 1950 
til 1954, hvorefter hun trak sig på grund a f alder. 
(Lokalhistorisk Arkiv).

var kvinder, hvilket var en tilbagegang på én 
kandidat. Dette forhold, sammenholdt med 
hvor langt nede på listerne kvinderne var op
stillet, gjorde ikke udsigterne til at få genvalgt 
to kvinder i byrådet særligt gode. Det sikre 
kort, Karen Aaberg, som ifølge Thisted Amts 
Tidende ellers havde besluttet sig for ikke at 
lade sig genopstille, var denne gang endt helt 
nede som nr. 6. En besynderlig placering for 
en kandidat, som havde siddet i byrådet i så 
mange år og kun stillede op på opfordringer. 
Heller ikke på den konservative liste var den 
kvindelige kandidat at finde højt på listen. 
Byrådsmedlem Bertha Bjerregaard stillede 
på grund af alder (70 år) ikke op, mens Betty 
Frostholm (nr. 7) ikke havde chance for valg. 
Noget kunne tyde på, at Frostholm blot stillede 
op som fyld på listen, idet de konservative i 
1954 havde etableret en kvindekreds, som gan
ske givet kunne have stemt Betty Frostholm 
højere op på listen, hvis hun ville. Hverken So
cialdemokratiets eller de radikales kvindelige 
kandidat kunne forvente valg.

Avisernes omtale af kvindelig valgret var 
igen for nedadgående. Der var ingen referater 
fra foredrag om kvinders valgret, og omtale af 
kvinder, der var opstillet, fik ikke megen spal
teplads. Man fristes til at tro, at mange af de 
opstillede kvinder egentlig ikke ønskede valg. 
Man skulle helt til Jegindø for at finde kvinder, 
som kunne interessere redaktionerne og det 
tilmed med et initiativ, som ikke før var set på 
disse kanter. På Jegindø havde der ikke tidli
gere været et kvindeligt medlem af sognerådet. 
For at ændre på dét, blev en ren kvindeliste 
opstillet. Problemet var blot, at kandidaterne 
på listen for det første ikke var klar over, at de 
var opstillet til valg, og for det andet egentlig 
ikke ønskede valg! Således udtalte Jegindø- 
listens spidskandidat, fru Bjerregaard, som i 
øvrigt var erklæret modstander af kvinders 
deltagelse i politik: »Jeg kan forsikre Dem om, 
at ingen a f de damer, som er opstillet på listen,
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har haft nogen som helst anelse om, hvad der 
var på færde.« Jo -  Jegindø-kvinderne forstod 
at komme i aviserne.42

Da valgresultatet forelå, stod det klart, at 
Karen Aaberg igen blev den eneste kvinde i 
Thisted Byråd. Hun havde et godt valg med 
155 personlige stemmer, hvilket var nok til 
et af Venstres fire mandater. På Jegindø kom 
sognerådet traditionen tro til at bestå af mænd. 
Kvindelisten fik 0 stemmer! Mærkværdigt at 
ikke blot en af stillerne eller kandidaterne 
havde stemt på listen.

I 1958 kunne kvinderne fejre 50 års valg
retsjubilæum til de kommunale råd. I Thisted 
Byråd havde de været fast repræsenteret siden 
valget i 1933 af mindst én kvinde, nemlig Ka
ren Aaberg. Op til det forestående valg havde 
hun imidlertid besluttet sig for at sige stop. En 
institution og garant for kvindelig repræsen
tation i Thisted Byråd takkede hermed af. To 
kvinder så ud til at afløse hende i byrådet. På 
den socialdemokratiske liste havde Elna Bohm 
fået en sikker plads som nr. 3. Hun var gennem 
sit mangeårige arbejde i Thisted Sygekasse og 
engagement i bl.a. Thisted kooperative Husmo
derforening et kendt ansigt i byen. Det samme 
kan siges om nr. 2 på Venstres liste Sidsel Marie 
Petersen. Hun var gift med malermester Ove 
Petersen, som gennem mange år havde siddet 
i byrådet for Venstre.

I forhold til sidste valg var Thisted Amts 
Tidende fyldt af artikler og læsebreve om kvin
dernes underrepræsentation i de kommunale 
råd. I et læserbrev skrev Mitte Larsen således: 
»Jeg vil gerne sige til de thylandske mænd: Tag je
res kvinder med i spørgsmålet om, hvem der skal 
stilles op til kommunale råd og til de thylandske 
kvinder: Vis, at I er vågne -gøre t stykke arbejde 
for, at også kvinder kan få sæde i de kommunale 
råd.« Mitte Larsens holdning ligger helt i tråd 
med Bertha Bjerregaards >moderne< kvindeop
fattelse. Hun fokuserer ikke som udtalelserne 
fra 1930'erne på, at kvindernes evner ud i det

Elna Bohm arbejdede i mange år ved Thisted Syge
kasse og var derudover engageret i Thisted koopera
tive Husmoderforening og Danske Kvinders Bered
skab. Fra 1958 til 1962 sad hun i Thisted Byråd for 
Socialdemokratiet. (Lokalhistorisk Arkiv).

sociale arbejde skal legitimere deres valg. Fokus 
er rettet mod, at kvinderne er lige så kvalifice
rede som mændene til at sidde i byrådet.43

I Thisted gjorde vælgerne deres til at vælge 
flere kvinder i byrådet. For tredje gang siden 
1909 blev to byrådspladser besat af Elna Bohm 
og Sidsel Marie Petersen. Bohm fik et flot valg 
med 333 personlige stemmer, hvilket var næst- 
flest på Socialdemokratiets liste, mens Sidsel 
Marie Petersen fik 94 personlige stemmer på 
Venstres liste.

Ved valget i 1962 blev der kun valgt én kvin
delig kandidat ind i Thisted Byråd. Trods tilba
gegangen kan resultatet alligevel betegnes som
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en succes. Samtlige partier opstillede kvinder, 
men det var kun Venstres Sidsel Marie Petersen 
(nr. 4), som kunne gøre sig forhåbning om valg. 
Hos Socialdemokratiet ønskede Elna Bohm 
ikke genvalg, mens den kvindelige afløser på 
listen, Ane Marie Nielsen, var opstillet som nr. 
12. På den konservative liste var Lis Poulsen 
(nr. 7) ligeledes uden mulighed for valg. Kvin
dernes placering på listerne sandsynliggjorde 
hermed det scenarium, at ingen kvinder ville 
blive valgt til byrådet.

Thisted Amts Tidende havde øjensynlig fået 
en mission -  nemlig at forbedre kommunal
rådsarbejdets image hos kvinderne. Således

Sidsel Marie Petersen sad i byrådet for Venstre i 
perioden 1958 til 1970, hvor hun hovedsageligt 
beskæftigede sig med det sociale område. Hun 
var gift med tidligere malermester og mangeårigt 
byrådsmedlem for Venstre Ove Petersen. (Lokalhi
storisk Arkiv).

blev der bragt flere interviews med kvinde
lige byrådsmedlemmer, der bl.a. fremhævede 
arbejdets spændende og udfordrende karakter 
og det faktum, at kun 495 kvinder sad på by- og 
sognerådenes 11.529 mandater.44 Op til valget 
bragte man en sidste opfordring til at stemme 
personligt på en kvinde på Venstres liste: »En 
stemme kan netop være afgørende, og mange 
kvinders personlige stemmer kan være med til, 
at en kvindelig kandidat langt nede på listen 
kan blive valgt.«45

Venstres Sidsel Marie Petersen fik flest 
personlige stemmer af samtlige venstrekan- 
didater og sikrede sig derved et af Venstres 
tre mandater. Thisted Amts Tidendes artik
ler kan have fået vælgere, som ellers ville have 
stemt på listen, til at stemme personligt på en 
kvinde. Til trods for at Thisted Byråd mistede 
et kvindeligt medlem, må valget med demo
kratiske briller betegnes som en succes, når 
man erindrer kvindernes dårlige placering på 
opstillingslisterne.

Valget i 1966 var det sidste inden kommu
nalreformen i 1970. Udviklingen havde over
halet sogne- og købstadskommunerne inden 
om, og konklusionerne i de digre rapporter, 
som flere år i forvejen var udarbejdet, var klar: 
Nedlæg de små enheder, for den kommunale 
forvaltning skulle stå mål med de krav, som 
borgerne stillede.

Mange nye stillede op til valget i 1966. O p
stillet var 50 kandidater fordelt på de tre gamle 
partier og den tidligere socialdemokrat Svend 
Odgaards liste, hvilket var det højeste antal 
hidtil. De kvindelige kandidater udgjorde 10%, 
idet Venstre havde opstillet tre og de konser
vative to. Socialdemokraterne havde for før
ste gang siden 1925 ikke opstillet en kvindelig 
kandidat. To af Venstres kvindelige kandidater 
havde chance for valg. Den nyopstillede Ester 
Søndergaard, dommer ved Thisted Byret, var 
spidskandidat for Venstre. Det var første gang, 
siden Karen Aaberg i 1937 var opstillet som nr.
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Ester Søndergaard blev dommer ved retten i Thi
sted i 1964. I perioden fra 1966 til 1974 sad hun i 
byrådet for Venstre. Byrådet valgte hende i 1966 til 
1. viceborgmester. (Lokalhistorisk Arkiv).

1, at en anden kvinde indtog denne position. 
Ester Søndergaard havde gode muligheder for 
at blive en stemmesluger. Hun var kendt i of
fentligheden, og qua sit job fremstod hun tro
værdig og principfast. Endvidere kunne Ven
stres byrådsmedlem Sidsel M. Petersen (nr. 4) 
ved et godt personligt valg opnå genvalg.

De lokale aviser fulgte linien fra de seneste 
to valg og dækkede med flere artikler pro

blemet omkring kvindernes underrepræsen
tation. Thisted Amts Tidende var således til 
debatmøde i Hurup om De hellige køer i dansk 
politik. I referatet kan man læse, at de kvinde
lige vælgere i Sydthy også tog emnet alvorligt: 
»Fru Anna Andersen, Visbyaa, nøjedes med et 
enkelt emne, nemlig mandskønnets absolutte su
verænitet indenfor det offentlige liv... Her gæl
der endnu devisen: Hvad fatter gør, er altid det 
rigtige.«46 Anna Andersens udsagn er et udtryk 
for den holdningsforskel, som kunne spores 
mellem land og by. I mange hjem på landet 
var kvinderne fortsat låst fast i husmoderrol
len. I byerne havde de stærke kvinder indledt 
kampen for frigørelse og et mere moderne 
kvindesyn, som indebar, at kvinderne gjorde 
oprør, når de blev undertrykt.

Byrådet blev en kvinde rigere ved valget i 
1966. Ester Søndergaard bragede ind i byrå
det med 168 personlige stemmer. Det andet 
af Venstres mandater gik til Sidsel Pedersen, 
som endnu engang fik et flot personligt valg 
med 150 personlige stemmer trods opstillin
gen som nr. 4 på listen. To ud af Venstres tre 
byrådsmedlemmer var hermed kvinder, og det 
var ikke tidligere set i Thisted Byråds historie, 
at to kvinder var stemt ind fra samme parti. 
Ikke overraskende kom ingen af de tre andre 
kvindelige kandidater i byrådet.

Hvorfor stiller så
få kvinder op?
Undersøgelsen af den kvindelige repræsenta
tion i Thisted Byråd viser, at 13 kvinder blev 
valgt. Antallet synes ikke imponerende, når 
det tages i betragtning, at der blev afholdt 15

1909 1913 1917 1921 1925 1929 1933 1937 1943 1946 1950 1954 1958 1962 1966

Kvinder 2 ud 0 ud 0 ud 0 ud 0 ud 0 ud 1 ud 1 ud 1 ud 2 ud 2 ud 1 ud 2 ud 1 ud 2 ud
i byråd a f i l af 11 af 11 af 15 af 15 af 15 af 15 af 15 af 15 af 15 af 15 af 15 af 15 af 15 af 15

Tabel 5. Antal kvinder i Thisted Byråd i perioden 1909-1966.
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byrådsvalg, hvor 213 mandater blev fordelt, 
og at halvdelen af de opstillingsberettigede 
var kvinder.

Det kan derfor undre, hvorfor der ikke blev 
valgt flere kvinder. Som undersøgelsen doku
menterer, skyldes det lave antal, at der var få 
opstillede kvinder, og at mange af dem ofte 
var uden reel mulighed for valg på grund af 
en placering langt nede på listerne.

Denne konklusion leder til et nyt spørgsmål: 
Hvorfor var der så få kvinder, der stillede op til 
byrådsvalgene. Det kan ikke besvares entydigt, 
da holdningen til kvinders valgret og deres re
præsentation ændrede sig fra 1909 til 1966.

Kimen til at forstå ændringerne i antallet 
af kvinder i byrådet ligger i holdningen til og 
forståelsen af kvindernes rolle i samfundet ge
nerelt. I den første periode fra 1909 til 1933 var 
den fremherskende opfattelse hos mænd såvel 
som kvinder, at kvinderne skulle tage vare på 
familien. Det traditionelt konservative Dansk 
Kvindesamfunds nej til at finde kandidater til 
de konservative op til valget i 1929 er et eksem
pel på, at det var svært at engagere kvinderne. 
Hvis de endelig skulle engagere sig, var det 
i hjælpekasserne, som beskæftigede sig med 
socialpolitik, hvilket blev anset for værende 
et >kvindeområde<. Det handlede om at drage 
omsorg for andre -  en rolle, som kvinderne 
også havde i familierne. I Thisted var der da 
også en del kvindelige medlemmer i hjælpekas
sen, bl.a. Karen Aaberg.

At Bertha Nielsen og frk. Marie Preuss til 
trods herfor blev stemt ind ved det første valg 
skyldes, at partierne bag forliget om den nye 
valglov -  Socialdemokratiet og Venstre -  op
stillede dem på sikre pladser. Medvirkende 
hertil har ganske givet været, at begge kan
didater var kendte som dygtige kvinder med 
principfaste meninger, som qua deres job og 
fritid havde et stort netværk.

Valget i 1933 markerer et skifte, idet kvin
derne herefter havde fast repræsentation i byrå

det. Det skyldes i det væsentligste udviklingen 
og forandringen af kvindernes rolle i samfun
det, hvor kvindernes moderne selvopfattelse 
spirede. Flere kvinder blev selverhvervende og 
fik derved mere frihed til selvbestemmelse og 
dermed også mere lighed i forhold til mændene. 
Det kom bl.a. til udtryk ved, at flere kvinder 
blev engageret i politik. I Thisted var det de 
stærke kvinder, som fik plads i byrådet. Man 
kan blot nævne Bertha Nielsen, Karen Aaberg, 
Bertha Bjerregaard og Ester Søndergaard, der 
alle havde fremtrædende positioner i byen. At 
være en offentlig person var en væsentlig faktor 
for at sikre gunstige placeringer på opstillings
listerne og mange stemmer ved valgene.47

Omstruktureringen af den kommunale for
valtning i forbindelse med 1933-socialreformen, 
hvor hjælpekasserne blev nedlagt, styrkede 
processen. Mændene anerkendte kvindernes 
kompetence inden for specielt socialområdet, 
og skulle kvinderne have indflydelse, måtte de 
stille op til byrådet. Venstres Karen Aaberg var 
et eksempel på en kvinde, som var valgt ind i 
hjælpekassen for ved 1933-valget at blive valgt 
ind i byrådet. Således steg antallet af kvindelige 
repræsentanter i kommunerne på landsplan 
ved hvert valg fra 1933 frem til 1966.48

Udviklingen i kvindesynet slog også igen
nem i pressen. Forskellen i avisernes behand
ling af kvindernes valgret var -  som undersø
gelsen viser -  markant i de to perioder. I den 
første periode blev der bragt nogle få indlæg 
og artikler, som var appellerende i deres reto
rik. I den anden periode var der mere fokus 
på problemet. Internt i partierne, eksempel
vis i Venstre Kvindernes Agitationsudvalg, tog 
man fat om problemet ved bl.a. at anvende den 
dengang politiske dagspresse som platform for 
debatindlæg møntet på ens vælgerskare. Der er 
ingen tvivl om, at de borgerlige partier frygtede 
at miste kvindelige vælgere til især Socialde
mokratiet med dette partis sociale profil og 
moderne appel med kvindernes ret til arbejde
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og uddannelse. Undersøgelsen viser, at der er 
en tendens til, at dagbladenes fokus på kvin
delig valgret giver flere stemmer på kvinderne. 
Således kan der spores en sammenhæng mel
lem dagbladenes stigende interesse omkring 
jubilæerne for kvindernes valgret og antallet 
af kvindelige byrådsmedlemmer.

Gennem den undersøgte periode var ten
densen, at flere og flere kvinder blev valgt ind 
i byrådet som tiden gik, men set i forhold til at 
kvinderne udgjorde halvdelen af vælgerskaren, 
var kvinderne fortsat kraftigt underrepræsen
teret. De talrige opfordringer i dagbladene er et 
vidnesbyrd om, at problemstillingen blev taget 
alvorligt -  i hvert fald blandt kvinder. Alligevel 
ønsker nogle kvinder trods opfordring ikke at 
stille op. Det er en problemstilling, der i høj 
grad lever i dag, hvor kvinderne fortsat er un
derrepræsenteret i politik og erhvervsliv. Det 
paradoksale er jo, at der i dag ikke er mange,

som sætte spørgsmålstegn ved kvindernes ev
ner og lederegenskaber. Grundene til under
repræsentationen på ledende poster i politik og 
erhvervsliv er bl.a., at mange kvinder er fan
get i skismaet mellem karriere og familieliv. 
Rekrutteringsstrukturen fremmer heller ikke 
kvindernes muligheder, idet magteliten ofte 
er mænd, og de har en tendens til, trods gode 
intentioner om det modsatte, at rekruttere 
andre mænd. I Norge har kvindernes under
repræsentation medført lovgivning på områ
det, således at en vis del af bestyrelsesposterne 
skal besættes af kvinder. Så langt er vi ikke i 
Danmark -  endnu.

Thomas Norskov Kristensen
Født 1979. Cand.mag. i historie og samfunds
fag. Fra 2007 ansat som arkivar ved Lokalhi
storisk Arkiv for Thisted Kommune.
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Abbed Vilhelm og Vestervig Kloster
af Else Bisgaard

Denfranskfødte augustinermunk Vilhelm, kom i 1165 til Danmark for atgenoprete klostret i 
Eskildsø. Ca. 20 år senere skrev han to breve om etproblem i Vestervig Kloster. Brevene handler 
om en flok løsagtige munke, en forsømmelig biskop og en trængt provst.

Denne historie begynder i Paris ca. år 1150. 
Egentlig begynder den længe før, men vi må 
begrænse os.

I St. Genieviéve-kirken nær Seinens bred var 
en ung verdslig kannik og underdiakon med 
et heftigt temperament kommet alvorligt på 
kant med de øvrige kanniker. Han udviste så 
stor selvstændighed og ambition at han blev 
chikaneret af sine medkanniker og derfor ofte 
havnede som m idtpunkt i voldsomme stridig
heder. Det fortælles også, at der ved samme 
kirke var andre problemer. Under selveste pa
vens besøg i 1147 kom det til korporligt slags
mål mellem pavens og kannikernes tjenere. 
Efter sigende kom både pave og konge ilende 
til for at skille de stridende ad.

Den unge kannik kendes som dén abbed 
Vilhelm, der senere skulle vinde position og 
anseelse i vide kredse i Europa. Han var nidkær 
og dygtig og havnede som abbed i Æbelholt 
Kloster, hvorfra han havde kontakter vidt ud 
i verden -  også til Vestervig Kloster. Det ven
der vi senere tilbage til. Men inden vil vi for
søge at udrede nogle tråde, der binder paven, 
Vilhelm, bisp Absalon, Børglum og Vestervig 
klostre sammen.

Kirkelige reformer
Den katolske kirke gennemlevede fra sidst i 
1000-tallet og op gennem 11 -1200-tallet en art 
langvarig reformation. I virkeligheden er der

tale om en meget indviklet strid mellem de 
verdslige og de gejstlige magthavere, mellem 
konge- og kirkemagt. På én gang var kirke og 
konge som to forskellige og dog forbundne kar. 
Det var i den forbindelse vigtigt for kirken også 
indadtil at genskabe orden i eget hus og få ud
ryddet et stigende omfang af embedsmisbrug, 
simoni (at en person køber sig til et gejstligt 
embede), tiltagende begær efter materielle 
goder og magt for magtens skyld. I dén for
stand var kirken plaget af en stadig stigende 
verdslighed. Alt for ofte var kirkens mænd i 
virkeligheden styret af materielt begær frem 
for from og kristen tankegang. En teologisk 
opstramning med fokus på det åndelige og 
moralske liv syntes nødvendig.

Gregor d. 7. var pave i årene 1073-1085 og 
karakteriseres som en af disse ildsjæle, der 
lavede et såkaldt reformprogram. Bl.a. skulle 
kirken være fri af og adskilt fra den verdslige 
magt, så kirken frit kunne arbejde på det, der 
var det vigtigste for Gregor, nemlig at frelse 
mennesker. Kirkens frihed, libertas ecclesiae, 
betød en begrænsning af kongers og fyrsters 
beføjelser og indflydelse på kirkelige forhold.

Samtidig hermed ekspanderede den kristne 
kirke voldsomt. Gennem mission og forkyn
delse, kirke- og klosterbyggerier var kristen
dommen i en usædvanlig vækst helt ud i de 
fjerneste hjørner af Europa. Man taler ligefrem 
om et »kloster-boom«, f.eks. i Danmark, hvor 
hen ved 50 klostre blev anlagt i 1100-tallet. Vi 
ved jo også, at mange af de romanske kvader-
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I Vestervig kirke finder man en række fornemme ro
manskegravsten. Denne er en gravsten over kanniken 
Atte, som døde 1217. Foto: Else Bisgaard.

stenskirker blev opført i den samme periode. 
Alene Thy rummer over 50 sådanne kirker, 
næsten alle opført i 1200-tallet og som sådan 
et stærkt vidnesbyrd om kirkens vækst og etab
lering. Men mange af kirkerne er dog uden 
tvivl opført af lokale, verdslige herremænd -  og 
fortæller således også om en stadig sammen
vævning af kirkelige og verdslige interesser.

Svend Estridssøn var konge fra 1047. Om 
kring 1060 foretog han en strukturering af kir
ken i Danmark i otte bispedømmer, hvilket gav 
en effektiv og hensigtsmæssig styring af kirken. 
Nu var det ikke længere en formløs missions
kirke, men en fast og velstruktureret kirke med 
bispesæder i Ribe, Viborg, Århus, Vestervig, 
Roskilde, Lund, Dalby og Slesvig. Vestervig 
blev hermed det første sæde for Vendel stift 
og rummede således domkirke og domkapi

tel (det samlede præsteskab ved en domkirke). 
Med lidt usikkerhed menes det, at bispesædet 
ca. 1130 blev flyttet fra Vestervig til Børglum. 
Det var altså en relativ kort periode Vestervig 
fungerede som hjemsted for biskoppen i Vendel 
Stift. Sandsynligvis har der været flere grunde 
til at anlægge bispesædet netop hér. Dels lå Ve
stervig, »den vestre vig«, hensigtsmæssigt for 
færdsel og transport ad vandvejen, dels rum 
mede stedet jo en helgenkult for St. Thøger, der 
ifølge legenden kristnede thyboerne.

En sådan lokal helgen har bestemt givet 
både position og anseelse i tiden og dermed 
befordret udpegning til bispesæde. Antageligt 
omkring 1110 blev her påbegyndt et kloster
byggeri. Bare ca. 20 år før man så flyttede hele 
bispesædet til Børglum. Klostret blev anlagt 
og bygget. Først mange år efter reformationen 
blev disse klosterbygninger fjernet.

Augustinere
Klostret i Vestervig var et såkaldt augustiner
kloster, hørende til augustinerordenen, der 
var grundlagt omkring 1050 og som byggede 
på kirkefaderen Augustins Regel. Denne regel 
påbyder munkene i ordenen at leve i kyskhed, 
lydighed og fattigdom, som er det klassiske 
grundlag for alle munkeordener. Derudover 
påbydes augustinerne at »leve sammen i har
moni og kærlighed, for det er vejen til Gud.«

Det var specielt for augustinerordenen, at 
dens medlemmer i mange tilfælde også var 
præster, knyttet til en domkirke. De kaldtes 
»kanniker«. Disse præster antog Augustins 
regel og levede i et klosterfællesskab. De kom
binerede præstegerningens forkyndelse og 
ritualer med munkelivet og dets forpligtende 
fællesskab. I kraft af præstefunktionen havde 
de mere kontakt med folk og det almindelige 
samfundsliv udenfor kirke og kloster end andre 
munkeordener, der typisk levede mere isoleret 
i klostrene. Ofte, men ikke altid, havde kan-
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nikeklostre og domkirker tillige sognekirker i 
deres besiddelse, hvor kannikerne kunne fun
gere som egentlige sognepræster. I Vestervig 
har vi et eksempel på hvordan sognekirken, 
hvoraf nu kun fundamentet delvist er bevaret 
på den gamle kirkegård, har ligget tæt på klo
sterkirken, den »nye« kirke, som vi i dag kender 
som Vestervig Kirke.

Da bispesædet flyttede fra Vestervig blev 
kirken omdannet til et gejstligt fællesskab 
og fastholdt augustinerordenen, mens man i 
Børglum antog præmonstratenserordenen, en 
orden, der er beslægtet med augustinerne. Op 
igennem middelalderen var der augustiner- 
munkeklostre i Eskildsø, Grinderslev, Tvilum, 
Vestervig, Viborg, Æbelholt og Dalby (Skåne) 
samt et nonnekloster i Asmild.

Vilhelm
Den føromtalte unge kannik, Vilhelm, var 
altså i sine helt unge år kannik i Paris, hvor 
han antageligt er født 1127 og sat i skole i det 
store benediktinerkloster St. Germaine des 
Pres. Her var hans onkel ved navn Hugo ab
bed. Da Vilhelm var både flittig og klog, fik 
samme onkel ham placeret som diakon i Ste- 
Geniviéve-kirke og kloster. Geneviève, eller 
Genovefa, er værnehelgeninde for byen Paris. 
Hun levede i 400-tallet og siges at have været 
en meget from kvinde. Derfor var der altså rejst 
kirke og kloster til ære for hende.

Vores kilde til Vilhelm er levnedsbeskrivel
sen Wilhelmi Abbatas Vita eller Abbed Vilhelms 
levned. Denne tekst er affattet få år efter hans 
død i 1203 og må ikke opfattes som en absolut 
saglig og nøgtern korrekt kilde. Men vi læser 
heri, at Vilhelm som ung og fremadstræbende 
havde det svært. Han var både temperaments
fuld og dygtig og han stillede strenge krav til 
sig selv: »en kæk og uforfærdet Kristi strids
mand, der med glæde og nidkærhed gik op i 
alle augustinerkorherrens tjenester.« Men just

fleksibel og samarbejdsvillig har han næppe 
været. Levnedsbeskrivelsen giver flere eksem
pler på konflikter, som han var m idtpunkt i.

Fra Paris til Sjælland
I Paris var der i de forløbne år opstået et studen
termiljø omkring det »nye« universitet. Pierre 
Abelard (død 1142) havde fornyet lærdomslivet 
i Paris, der nu i det 12. århundrede var anset 
for den vigtigste lærdomsby i Vesteuropa. Unge 
mænd med akademiske ambitioner rejste til 
Paris for at studere, også fra Danmark. Der 
blev i 1150 stiftet et collegium Dacacium, en 
art kollegium for specielt danske studerende. 
Hér havde den for Danmarks historie så betyd
ningsfulde Absalon boet, i hvert fald en del af 
den tid, han studerede ved universitetet, årene

I Vestervig kirkes sydmur sidder denne mindeesten 
over præsten Finnbog. Han døde d. 8. marts, men 
årstallet oplyses ikke. Foto: Else Bisgaard.
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ca. 1146-1156. Absalon lærte Vilhelm at kende 
i denne studietid. Og da Absalon senere, som 
biskop i Roskilde, fandt det nødvendigt at få 
hjælp til at rette op på forholdene ved augu
stinerklostret Eskildsø, sendte han bud efter 
Vilhelm.

Absalon skrev til abbeden i Sainte Geneviève 
klostret og bad om at Vilhelm og tre andre klo
sterbrodre måtte sendes til Danmark. Den 15. 
august 1165 ankom så Vilhelm til Sjælland og 
Roskilde, hvorfra han senere rejste til Eskildsø 
kloster med den opgave at bringe det materi
elt og moralsk forfaldne kloster på fode igen. 
Ifølge kilderne gik Vilhelm straks og ivrigt i 
gang med at udrense de mest uduelige; han 
smed bogstavelig talt de værste kanniker ud.

De tilbageblevne kanniker ømmede sig 
dog over dén strenge livsførelse, som Vilhelm 
krævede af dem.Han genindførte streng klo
stertugt og som de klagende skrev: »Han lader 
os spise træernes blade.« Der hjalp ingen kære 
mor. Vilhelm var i den henseende særdeles 
dygtig. Klostret antog den strenge St. Victors 
ordensregel, hvilket gav klostret og Vilhelm 
stor anseelse. Absalon kvitterede selvfølgelig 
med at give både jord og gods til klostret. Ved 
hårdt arbejde, strenge krav, og veludviklede 
lederegenskaber bragte Vilhelm sit kloster til 
en høj position. I 1175 flyttede han imidler
tid klostret til en rydning i Grib Skov, en lille 
frugtbar holm, der lå afsondret og dog tæt på 
både søer og tidens landeveje. Klostret fik nav
net Æbelholt Kloster og skulle blive kendt som 
et center for både urtedyrkning og lægeviden
skab i middelalderen. Tilmed anses Æbelholt 
for det førende augustinerkloster i Norden i 
middelalderen.

Abbed Vilhelm må altså tilskrives stort ta
lent og dygtighed for at opbygge og drive et 
kloster i en periode, hvor hele den europæiske 
kirke ekspanderede og blev reformeret. Han 
var en fremmed fugl i Danmark, men han ind
førte franske augustinertraditioner og fransk

kulturliv og åndsliv her. Han forblev ven med 
den så mægtige Absalon og blev internationalt 
særdeles velanskrevet af paver og konger. Vil
helm fik en position som rådgiver i vanskelige 
sager og konflikter mellem verdslige og kir
kelige magthavere udover det ganske Europa, 
uden tvivl fordi han både havde diplomatisk 
snilde og indgående kendskab til magtspillet. 
Trods sit hidsige temperament i ungdommen, 
må han have haft en evne til konfliktløsning 
og til at indgå i vanskelige forhandlinger. Han 
døde efter alt at dømme i 1203 og blev i 1224 
kåret til helgen. Han virkede som helgen og 
hjælper for alle slags sygdomme. I helgen
skriftet gives mange eksempler på, hvordan 
Vilhelms tand havde helbredende effekt. Man 
bevarede nemlig en af hans tænder og vand, 
som denne tand havde ligget i, ansås for hel
bredende. Fænomenet »Vilhelms tandvand« 
var kendt viden om i middelalderen.

Vilhelms brevsamling
Vilhelm »net værkede« ! En række af hans breve 
er gemt i »Abbed Vilhelms brevsamling« og 
kan findes i publikationen »Danmarks Riges 
Breve«. Til denne brevsamling har Vilhelm selv 
skrevet en indledning eller fortale, hvori han 
tydeliggør indholdet og formålet med brev
samlingen. Det er almindeligt antaget, at Vil
helms brevsamling består af en række af ham 
selv udvalgte breve og som sådan har et ganske 
bestemt formål og sigte. Han ville højne dan
nelsen hos sine nye landsmænd. Måske fandt 
han, der var akademisk og intellektuelt skolet 
under indflydelse af Paris’ universitetsmiljø, 
at danskerne nok kunne have behov for lidt 
dannelse! Brevene udgør i hvert fald tilsam
men et værk, der kunne fungere som model 
og forbillede for andre brevsamlinger og brev
skrivning i det hele taget, som et studium til 
forbillede og efterligning for dén, der ville være 
bedre til skrivekunsten. Brevsamlingen er med
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A f Vilhelms kloster iÆbelholt er kun dele affundamentet, enkelte murrester og nogle få søjler tilbage. Foto: 
Else Bisgaard.

andre ord en konstruktion. Han gør tilmed 
klart, at visse af brevene i samlingen faktisk er 
fiktioner, hvor han skriver i kongers og pavers 
navn! Som middel helliger dette altså målet: 
at læseren kan »gøre fremskridt i at diktere« 
som der står -  at læseren gennem læsningen 
kan forbedre sin egen skrivekunst. Det var vig
tigt at den skriftlige kommunikation var klar 
og præcis, et klart budskab og et godt sprog. 
Også Vilhelm vidste allerede den gang at præ
cision i kommunikationen var afgørende for 
at budskabet kunne trænge igennem. En nø
jere granskning af, hvem der var læsere eller 
modtagere af brevsamlingen i sin helhed lader 
vi ligge her. Men i datiden var det jo altover
vejende personer med kirkelig uddannelse og 
dannelse, der overhovedet kunne læse latin.

Der hersker i forskningen en vis usikkerhed 
om brevenes overlevering; og med dette forbe
hold må vi læse brevene. Måske er første del

af brevsamlingen samlet af Vilhelm selv, mens 
anden del -  hvori Vestervig-brevene indgår -  
kan være samlet efter Vilhelms død og mulig
vis med henblik på at få ham helgenkåret.

Samlingen tager mange emner op, men et 
væsentligt tema for en del af brevene er formu
leringen af idealet for klostertilværelsen. Hvor
dan lever munken et rigtigt munkeliv, hvordan 
bør han tænke i forhold til andre mennesker. 
Hvordan svarer han sit kald. En række af bre
vene er i udgangspunktet direkte råd, trøst og 
formaninger til abbeder og priorer på andre 
klostre. Men bag dette læses tydeligt Vilhelms 
ideal for det monastiske liv.

Den, der havde valgt at leve i overens
stemmelse med Augustins regel, burde leve 
i nøjsomhed, fattigdom, lydighed mod sin 
overordnede, ydmyghed og tavshed. Var man 
ulydig skulle man tugtes og straffes. Vilhelm 
formulerer også den uselviske hjælp til de fat-
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En rest afÆbelholt kloster! Foto: Else Bisgaard.

tige og dårligst stillede som et ideal. Kærlighed 
og venskab, forstået som hjælp, gensidig støtte, 
trofasthed og taknemmelighed, bør kende
tegne den gode augustiner. Han skal kendes 
som en »Kristi stridsmand«. Vilhelms idealer 
for klosterlivet modsiger ikke andre kloster
regler. Klosterlivet i den katolske kirke er nu 
engang formet over disse regler, der første gang 
introduceredes med Benedikts regel ca. 526.

Vi møder i brevene et yderst dannet og intel
lektuelt udviklet menneske. Vilhelm forstår at 
benytte sproglige virkemidler. Han er tydelig
vis skolet i den middelalderlige brevtradition 
med et rigt billedsprog og mange metaforer. 
Dertil kommer de utallige referencer til det 
bibelske stof. Læseren må være velbevandret i

både Gamle og Nye Testamente for at kunne 
følge både direkte og indirekte henvisninger.

Om Vestervig
»Stank er trådt i stedet for liflig duft« -  der er 
noget råddent i Vestervig

Ærgerligt nok har vi ikke bevaret skriftlige 
kilder til livet og forholdene i augustinerklo
stret i Vestervig i middelalderen. Brande, re
formation og tidens tand har ødelagt de kilder, 
der ganske givet kunne have fortalt om klo
stret. Men et par af brevene i Abbed Vilhelms 
samling omhandler direkte eller indirekte til
standene i klostret i Vestervig, hvor der jo efter 
at biskoppen var flyttet til Børglum, fortsat
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var augustinermunke. Det må dog have været 
i en unægtelig mere ydmyg position end mens 
klostret også tjente som domkapitel.

Brevet, der i Vilhelms samling, benævnes 
liber II 41 er et brev til en vis Turgot, der i 
1187-88 var biskop i Børglum. Således kan vi 
nogenlunde datere brevet. Vi har ikke nogen 
forudgående korrespondance, men det ser ud 
som om Vilhelm med dette brev reagerer på 
problemer, der er opstået i forbindelse med 
augustinermunkenes adfærd i Vestervig klo
ster. Liber I I 66 i samlingen er næsten identisk 
med dette brev, måske et udkast til liber II 41, 
hvor kun få formuleringer er ændrede eller 
udeladte. Liber II 42 er et brev til provsten i 
St. Thøger, altså Vestervig kloster. En provst 
er i denne sammenhæng en overordnet ved 
klostret. Tydeligvis omhandler de 2 (3) breve

samme vanskelige sag, nemlig at biskop Turgot 
har holdt hånden over de formastelige munke, 
der lever et syndigt liv, »søger skøgens seng« og 
æder og drikker og tér sig i det offentlige rum. 
Kort sagt lever munkene et dekadent og ud
svævende liv. Provsten står derimod alene og 
uden bispens støtte til at irettesætte og straffe 
munkene.

Brev til biskop Turgot
Vilhelm indleder liber I I41 til Turgot i en ven
lig og servil tone og fremfører den almengyl
dige sandhed, at det er vigtigt at være åben om 
overtrædelser. Synden bliver blot større ved at 
man skjuler og fortier overtrædelsen. Vilhelm 
kender Turgot som en god kristen og appellerer 
til hans kristne sindelag og ambition: »I skal

I Skive gamle kirke finder man en sjældent flo t samling a f kalkmalerier. På dette billede ses Sankt Thøger 
med en model a f den første kirke i Vestervig. Foto: Else Bisgaard.
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A f gode grunde ved vi jo ikke, hvordan Vilhelm egentlig så ud, men i Skive gamle kirke er han afbildet med 
bispehue og stav, skønt han altså var abbed. Han ses til højre.

derfor vide, fader, at vi har glædet os over at høre 
om Eders glædelige forfremmelse, til visse des in
derligere, jo mere vi forventede, at Guds kirke ved 
Eders iver måtte bære rigeligere frugt.« Men der 
er i klostret i Vestervig sket grove overtrædel
ser af reglen, Augustins regel. Munkene færdes 
udenfor klostret, bedriver utugt og modsæt
ter sig provstens ord: »At de unge (munkene) 
efter eget forgodtbefindende begiver sig tilfods 
udenfor klostret for at se og ville ses og at besudle 
sovekammerets kyskhed... Når dyderne under
trykkes, gives der frit spillerum for lasterne og 
det er dadelværdigt.« Vilhelm konstaterer også, 
at det er en synd, når munkene ikke adlyder 
provsten. Herved nedgøres klosterreglens på
bud om altid at adlyde den overordnede -  en 
central tankegang i al klostervæsen i øvrigt: 
ydmyghed og underdanighed.

Efter således at have anprist biskoppen og 
gjort opmærksom på problemet under hen
visning til klosterreglens krav, skruer Vilhelm 
så bissen på i anden del af brevet. Han bliver 
utvetydigt skarp og gør et udfald mod Tur
got, »Hvem står under skyld og anklage om ikke 
den herre biskop, hvis myndighed er den største 
blandt dem, og som kan betvinge de oppiskede 
bølger og holde det uhyrlige indenfor rette mål... 
Det er jo skændigt at ville give det udseende a f 
at yde støtte til retfærdigheden og finde sig i, 
at fordærvede mænd med slette sæder under
graver kirketugten.« Formuleringen må have 
gjort ondt på biskoppen! En så klar anklage 
fra den højt respekterede Vilhelm for at svigte 
sin opgave, at affinde sig med fordærvelse og 
dermed kaste kirkemoralen i grams. Afslut
ningsvis spiller Vilhelm den endelige trum f ud
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ved at antyde, at selve biskoppens frelse er på 
spil, om han ikke fremover vil passe sit embede 
bedre: »Må Gud den almægtige give, at de, som 
måtte være fordærvede, for fremtiden ikke skal 
have et tilflugtssted hos Eder, men at de skal føle, 
at nidkærhed for det rette brænder i Eder, efter at 
vildfarelsen er ryddet a f vejen, thi dette stemmer 
overens både med eders ry og Eders frelse.«

Brevet må siges at være særdeles skarpt og 
tydeligt i sin kritik af biskoppen i Børglum, der 
på det groveste har svigtet sin embedspligt.

Brev til provsten af St. Thøger
I liber II 42, brevet til provsten af St. Thøger 
i Vestervig, finder vi en ganske anden tone. 
Munkene svigtet deres løfte og bispen svigtet 
sin embedspligt, og Vilhelm føler med prov
sten, der så grusomt er blevet svigtet. I brevet 
forsikrer Vilhelm først om sin store sorg og 
medfølelse med den ilde stedte provst. Han 
udtrykker sin broderkærlighed og sit store 
ønske om blot at kunne tale ansigt til ansigt 
med provsten. Derefter gør han det klart, at 
besvær og genvordigheder må man bære for 
Kristi skyld. »Man bør ikke opgive den kristne 
tålmodighedens dyd, men med Herren og for 
Herrens skyld udsætte dette legeme for genvor
dighedernes sting« Jesus har sagt: »I verden vil 
I have trængsel, men vær tillidsfulde: jeg har 
besejret verden.« Efter denne opmuntring til 
provsten om at holde ud, skifter Vilhelm bane. 
Hvis det bliver for svært for provsten, vil Vil
helm acceptere at han vælger at flytte: »fordi 
der deri ikke er noget som strider mod Eders 
agtværdige og uangribelige berømmelse. Hans 
ry vil altså ikke lide skade, om han giver op 
og søger væk fra Vestervig kloster.« Vilhelm 
tilbyder derefter provsten, hvis han, som det 
hedder, »vil vigefor de onde«, at han kan flytte 
til Æbelholt og der bistå med ledelsen af klo
stret. Et alternativ for provsten kunne dog 
være, at han i stedet søgte klostret i Esrom.

Brevet afsluttes med de trøstens ord, at »Hvad 
I end måtte vælge af disse muligheder, skal I vide 
forvist, at der er sørget for Eders frelse, eftersom 
begge stiftelser har sjælenes frelse til mål.«

Egentlig er det underligt, at Vilhelm på den 
ene side pointerer hvor vigtigt det er, at man 
bliver på sin post som en Kristi stridsmand og 
på den anden side udviser så stor forståenhed, 
ja ligefrem opmuntrer provsten til at søge væk. 
Det har været slemt i Vestérvig !!

Det er også interessant, at Vilhelm anbefaler 
klostret i Esrum som alternativ til Æbelholt. 
Esrum kloster var det mest betydningsfulde 
cistercienserkloster i Skandinavien i højmid
delalderen og blev stammoder til adskillige 
klostre i både Danmark, Norge, Mecklenburg 
og Pommern. Cistercienserordenen blev nok 
den mægtigste og mest indflydelsesrige klo
sterorden overhovedet med vide forgreninger 
og adskillige klosteranlæg i hele Europa. Cister- 
cienserne var en topstyret og meget hierarkisk 
organisation med årlige fællesmøder i Citeaux 
for alle ordenens abbeder. Centralt udformedes 
alle detaljer for klosterlivet, udtrykt i begrebet 
Uniformitas. Alle cisterciensere levede således 
efter ens og indiskutable normer, dikteret fra 
ordenens øverste ledelse i Citeaux. Derved er 
cistercienserordenen en noget anderledes or
ganiseret klosterorden end augustinernes, der 
jo var knyttet til bispesæderne.

Et sandt og godt liv
I de to breve, der angår problemerne i Ve
stervig i slutningen af 1100-tallet, formulerer 
Vilhelm en åbenlys og meget direkte kritik 
af biskoppens embedsførelse i Børglum. Han 
pointerer vigtigheden af den rette monastiske 
livsførelse, at afholdenhed og ydmyghed bør 
kendetegne augustinermunkens tilværelse. Og 
han formulerer sin bekymring og medfølelse 
med provsten i Vestervig i broderkærlighedens 
navn. Brevene er ganske givet autentiske. Der
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har været noget råddent i Vestervig! Men som 
elementer i den overleverede brevsamling fun
gerer de også som en slags konkretisering og 
iscenesættelse af Vilhelms budskab om det 
sande monastiske liv. De formulerer forbille
det og bliver eksemplariske.

Fyrig i sin fromhed
Med historien om abbed Vilhelm har vi et 
eksempel på, hvordan biskop Absalon ini
tiativrigt arbejdede på at udvikle den kristne 
kirke og sikre den nødvendige åndelige op
stramning. Han hentede den dygtige og am
bitiøse Vilhelm, der beskrives som »fyrig i sin 
fromhed« til Danmark og fik dermed sikret 
en lærd stemme, der kunne præge kirken og 
klostermiljøerne og som med international 
indsigt også kunne markere sig udadtil. Den 
internationale kirkes dannelse og livssyn fik 
herigennem udtryk.

Brevene om Vestervig vidner nok om en 
temmelig dårlig moral i klostret heroppe nor
denfjords, men hér var såmænd nok ikke værre

end så mange andre steder! Kirker og klostre 
havde absolut deres problemer med det køde
lige og det materielle begær, som Vorherre jo 
nu engang har udstyret det skrøbelige men
neske med!

Sådan et kloster var et levende sted med le
vende mennesker, der følte, tænkte og kæmpede 
med sig selv og tilværelsens udfordringer.

Vi aner med brevene dunkelt en lille smule 
af Vestervig klosters middelalderlige liv. Der er 
genstande i kirken, som løfter andre flige: de 
smukke romanske gravsten i kirken, mindeste
nen over præsten Finbog, so lu re t...

Desværre ligger meget af dette liv nu hen 
i mørke.

Else Bisgaard
Født 1960. Lektor og cand.mag. i religion og 
dansk.
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Erindringer fra Stenbjerg
af Emma Kaagaard

Forfatteren flyttede som 13-årig fra Thisted til Stenbjerg i 1938, hvor forældrene, Antonie og 
Martin Peter Hansen, overtog en a f stedets tre købmandsforretninger, som de drev indtil 1951. 
Forretningen, som lå umiddelbart øst for Stenbjerg Kro, er nu nedrevet. - 1 artiklen fortælles 
om livet og forholdene i Stenbjerg i årene 1938-1945, baseret på forfatterens egne oplevelser.

Mine forældre etablerede sig som købmands
folk i Hunstrup i 1919. Forretningen gik godt 
og blev efterhånden udvidet til også at handle 
med grovvarer. Desværre gav grovvareafdelin
gen så store tab under landbrugskrisen i be
gyndelsen af 1930 erne, at mine forældre måtte 
afstå forretningen i 1933.

Familien flyttede til Thisted, og far fik en 
stilling som repræsentant.

Tiden i Thisted varede dog kun 5 år, så blev 
en af Stenbjergs tre købmandsforretninger bil
ligt til salg. Det kunne far ikke stå for, så den 
købte vi i 1938. Det blev begyndelsen til 12 
dejlige år. Selve huset var et helt kapitel for 
sig. Indvendigt bestod meget af strandings
gods, bl.a. den lave kahytsdør fra køkkenet 
ud til gangen. Fra de høje, flotte svigersønner, 
der efterhånden kom til, lød der somme tider 
grimme ord, når de stødte hovedet imod.

Mor og far blomstrede op, da de igen blev 
købmandsfolk, og mor gik med liv og sjæl op 
i at indrette huset så hyggeligt som muligt. 
Da far absolut ikke var nogen ørn til at bruge 
hammer og søm, allierede mor sig med ste
dets altmuligmand, Jens Odder. Fra køkkenet 
gik en trappe op til et værelse, og i skakten 
må der have været et lille rum, for der var et 
lille vindue. Men rummet, der stod i forbin
delse med stuen, var muret til. Nu fik mor 
Jens Odder til at rive denne væg ned, mens 
far gik hændervridende rundt og mente, at 
nu gik Antonie da vist for vidt. Men det blev

selvfølgelig til alles yndlingskrog med østso
len strømmende gennem det lille vindue. Der 
var brændekomfur i køkkenet og kakkelovn i 
stuen, og vi fik hvert efterår et stort læs kvas og 
brænde. Kvaset blev hugget og brændet savet, 
hvis vi ikke var heldige at låne en speciel saks 
til at klippe det med -  det var både nemmere 
og hurtigere.

Huset havde ikke mange af de bekvemmelig
heder, vi i dag anser som nærmest en selvfølge. 
Toilettet var indrettet i et rum i garagen, og det 
var ikke med »træk og slip«! Hver lørdag blev 
der varmet vand i gruekedlen, så vi kunne få 
et bad i bryggerset. Selv om vandet var varmt, 
kunne det godt være en kold omgang om vin
teren, og i de meget kolde isvintre under krigen 
kunne bryggerset slet ikke bruges, hverken til 
storvask eller til bad. Afløbet var simpelthen 
frosset til og hele gulvet belagt med et tykt lag 
is. Jeg husker, at jeg, da vinteren begyndte at 
slippe sit tag, med hammer og mejsel forsøgte 
at fjerne isen fra gulvet.

Købmandsforretningen
Ud fra bygningsstilen vil jeg tro, at mine 
forældres købmandsforretning har været 
den ældste af de tre købmandsforretninger i 
Stenbjerg. Jeg husker, at der var et lidt specielt 
indgangsparti over butiksdøren, bestående af 
kalkede søjler, som øverst var afsluttet i en 
kunstfærdig støbt kugle. Tæt ved indgangsdø-
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Martin P. Hansens købmandsforretning i Stenbjerg. Luftfoto fra 1950.

ren stod i nogle år en rød Esso benzinstander. 
Uden elektrisk pumpe, men håndbetjent -  og 
flot var den.

Når man trådte ind i butikken, var det ens 
lugtesans, der først fornemmede lokalet. En 
blanding af krydderier, tovværk, petroleum, 
tobak, kaffe og røg fra den store kakkelovn 
huskes tydeligt. Lokalet var forsynet med to 
store butiksvinduer, hvoraf det ene var domi
neret af en gammeldags, eldrevet kaffemølle, 
som i nødstilfælde kunne betjenes med et 
håndsving. Det andet butiksvindue udgjorde 
butikkens udstillingsvindue, som ved juletid 
blev udsmykket med en kaminattrap, udstyret 
med en pære, hvis funktion var at efterligne 
gløden fra kaminen. Attrappen var lavet af 
min søster Ella, og den blev gennem årene 
flittigt brugt som fars væsentligste bidrag til 
forretningslivets juleudstilling i Stenbjerg.

Alle væggene i lokalet var forsynet med hyl
der og skuffer. Hylderne var dækket af hyl
depapir og hyldekanten pyntet med en bort. 
Træls var det, når hylderne skulle ryddes for 
at udskifte papir og borter.

Langs den ene side af butikslokalet stod en 
kunstfærdigt udformet bænk. Det fortaltes, at 
det var en gammel skibsbænk, der stammede 
fra vraget af et skib, strandet ved Stenbjerg. 
Jeg husker, at bænken var specielt udformet og 
lavet af en ædel træsort. Bænken blev flittigt 
brugt af kunder i venteposition. Her sad de og 
snakkede, alt imens de indsnusede duften af 
tovværk, som far opbevarede under bænkens 
sæde.

Disken var naturligvis det alt dominerende 
møbel i lokalet. Den var lavet i vinkelform, 
svarende til lokalets indretning med afdelinger 
for henholdsvis kolonial, gaver og husgeråd. 
På disken i kolonialafdelingen stod en dejlig 
gammeldags messingvægt og under disken en 
halvstor tønde med brun sæbe. I sæbetønden 
sad en kunstfærdig udformet træske. Også den 
stammede fra en stranding.

Et tilstødende lokale blev benyttet som 
bagbutik. Her stod mel i sække og andet ko
lonial, som dengang skulle afvejes og fyldes i 
brune eller hvide papirposer. I samme lokale 
tappede far petroleum og sprit. Levnedmid-
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delmyndighederne var ikke så nidkære den
gang. Også sirupskanden havde sit opholdssted 
i baglokalet, i hvert fald i den varme periode 
af året. Når vi nærmede os julemåneden, blev 
sirupskanden flyttet til området tæt ved bu
tikkens kakkelovn. Ellers kunne det blive en 
meget langsommelig affære at få siruppen til 
frivilligt at forlade kanden.

Bagerst lå grovlageret, hvor mangt og meget 
var opbevaret, også mor og fars lager af tørv. 
Til opvarmning af privaten og butikken brug
tes fortrinsvis tørv, hvis dejlige duft behageligt 
blandede sig med butikkens øvrige dufte. Ef
terhånden som tørvestablen svandt ind, svandt 
også musenes boligområde.

I et lokale i tilknytning til butikken havde 
far indrettet sit kontor. Eneste inventar var 
en dejlig stor chatol-lignende skrivepult, in
deholdende masser af skuffer, rum med låger, 
hylder og skabe. Der var ingen kontorstol, og 
far stod op, når han var på kontoret. Meget 
upraktisk var det, at vores telefon ikke befandt

sig på kontoret, men var installeret i privatens 
»rullestue«, men det levede vi selv samt kunder 
og forretningsforbindelser med.

Da mine forældre solgte købmandsforret
ningen, var det som igangværende forretning, 
hvorfor den nye ejer fik alt forretningsinventar 
med i handelen. Senere har vi søskende tit talt 
om og følt savnet af nogle af de gamle effekter, 
der pyntede i butikken.

Skolegang og
konfirmationsforberedelse
I Thisted havde jeg gået fem år på Vestre Skole 
(Borgerskolen), som jeg har mange gode m in
der fra. Især husker jeg den meget dygtige læ
rerinde frk. Garnæs-Hansen. Ved flytningen 
til Stenbjerg manglede jeg endnu et lille års 
tid i skolen, så jeg begyndte i Stenbjerg Skole 
hos lærer Nørgaard, der var forholdsvis ny i 
embedet. Var det en omvæltning for mig i sin 
tid at komme i skole i Thisted, kan jeg næ-

Stenbjergs ogNørhås konfirmander i april 1939. Artikelforfatteren sidder i midten i forreste række.
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Parti fra Stenbjerg i 1940. Kroen ses til venstre.

sten ikke beskrive, hvordan det var at komme 
tilbage til landsbyskolen. Lad mig nøjes med 
at sige, at jeg ikke havde besvær med at følge 
undervisningen.

Da jeg begyndte skolen i Stenbjerg lige efter 
nytår 1939, havde holdet, der skulle konfirme
res, »gået til præst« i 3 måneder. Der blev så 
sendt en ansøgning til biskoppen i Aalborg, om 
jeg måtte komme med på det allerede startede 
hold -  og altså kun gå til præst i 3 måneder. 
Dette blev bevilget, så jeg blev konfirmeret i 
april 1939 og sluttede skolen samme år. Kon
firmationsforberedelsen foregik hos pastor 
Iversen i Nørhå, vel 4-5 km fra Stenbjerg. Det 
var jo i den kolde vintertid, og vi gik til Nørhå. 
Nogle havde måske en cykel. Somme tider for
barmede far sig over os og kørte med så mange, 
der kunne være i »Rosalie« (vores meget gamle 
bil). Men der var ingen, der mukkede over den 
lange tur -  sådan var det bare. Vi var 14 kon
firmander det år. Jeg mener, at flertallet kom 
fra Stenbjerg, mens resten kom fra Nørhå og 
omegn.

Medhjælper i
købmandsforretningen
Så blev jeg pige og kommis derhjemme for den 
formidable løn af fire kr. om måneden. Men

allerede dengang -  som nu -  strikkede jeg på 
livet løs. En trøje til naboens dreng fik jeg hele 
fire kr. for at strikke.

Jeg blev hurtigt butiksvant og fik lært at 
pakke varerne pænt ind i papir (ingen plast
poser) og rive snoren over uden brug af saks. 
Det var en næsten nedkørt forretning, mine 
forældre overtog, og det var småt med omsæt
ningen den første tid. Jeg kan huske en aften, 
hvor far talte kassen op; det var hurtigt gjort, 
idet der kun var solgt for 12 kroner. Men det 
begyndte snart at gå bedre, og i forhold til by
ens andre familier syntes jeg ikke, vi manglede 
noget.

Forretningen var, hvad man i dag ville kalde 
en blandet landhandel med først og fremmest 
kolonialvarer, men også mange andre ting. 
Erfaringerne fra Hunstrup havde måske gjort 
min far nervøs for at give kunderne kredit; i 
hvert fald husker jeg det som om, at de fleste 
betalte kontant, men nogle af kunderne havde 
dog en kontrabog, der så blev gjort op med 
jævne mellemrum. -  Plantørfamilien Rune 
og tolderfamilien Rasmussen hørte til forret
ningens trofaste kunder. Også en del af stedets 
fiskerfamilier handlede hos os, selvom de fleste 
missionsfolk handlede hos købmand Tøfting 
Madsen. Men forretningen blev aldrig Sten
bjergs største, og jeg var min fars eneste med
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hjælp i butikken indtil 1945, hvor jeg begyndte 
på en anden uddannelse.

Stenbjerg var dengang en meget aktiv lille 
by. Som nævnt var der tre købmandsforret
ninger. Der var også kro, posthus og toldsted, 
bådebyggeri, tømrer, cykelsmed, fiskeekspor
tør, lastbilvognmand og så naturligvis alle 
fiskerne. Vognmanden havde ture til Thi
sted flere gange om ugen, hvor han så også 
udrettede mange småærinder for beboerne i 
Stenbjerg.

En fiskerfamilie
Om sommeren fik jeg lov til at gå til havet for 
at bade. Det var dejligt, og jeg blev altid meget 
brun. Jeg fik lige fra begyndelsen en god ven
inde -  Ida. Hendes far, Lars Møller, var fisker, 
og jeg kom meget i deres hjem, hvor jeg ople
vede, at de selv bryggede øl og kærnede smør. 
Fiskeriet foregik ved hjælp afkroge, der skulle 
»bedes« med muslinger. Den side af sagen kla
rede de kvindelige medlemmer af familien, og 
det var et stort arbejde. Om sommeren fore
gik det i udhuset, om vinteren i køkkenet og i 
stuen. Muslingerne fik de i sække, og jeg skal 
love for, at de var dygtige til at åbne muslin
gerne. Jeg lærte det også nogenlunde. Når det 
hele var klaret, blev krogene kørt til havet i en 
speciel vogn. Det var for det meste Idas job, og 
mange gange gik jeg med. Når bådene kom i 
land, blev de trukket op ved hjælp af håndspil 
og fiskernes stærke rygge. Derefter blev lasten 
båret op i de karakteristiske rygkurve, som 
man vist ikke ser mere. Det var et stort frem
skridt, da fiskerne senere fik et motordrevet 
ophalingsspil.

Idas far var redningsmand. Redningsmand
skabet holdt med jævne mellemrum øvelse, og 
en dag oplevede jeg en sådan. Inden rednings
båden skulle i vandet, stod mændene helt stille, 
tog huen af, og bad fadervor. Det var meget 
gribende. Ganske vist kun en øvelse, men med

Artikelforfatteren som 20-årig i 1945.

Vesterhavet som arbejdsplads, kunne det hur
tigt blive alvor.

Fritidsaktiviteter
Jeg blev tit spurgt, om det da ikke var kedeligt 
for en ung pige at bo i Stenbjerg -  især om vin
teren. Men det syntes jeg bestemt ikke. Tværti
mod var jeg rigtig glad for at bo i byen. Jeg nød 
meget, at jeg havde fået mit eget værelse, og jeg 
elskede at gå ned til havet -  især når det blæste 
nær orkan. Så gik havet helt op til klitterne, og 
man kunne ikke gå på stranden. I øvrigt så fik 
jeg min første cykel kort efter, vi var kommet 
til Stenbjerg. På den cyklede jeg tit til Thisted, 
og besøgte min veninde Henny. Jeg havde også 
en lille hund, der hed »Nulle«. Den sad tit i 
cykelkurven og nød turene, som jeg kørte med 
den. Om vinteren løb jeg på ski. Godt, at jeg 
havde en bror, der bare kunne lave alting. Vi 
havde nemlig ikke råd til at købe ski, så dem 
lavede min bror Gudmund til mig (Gudmund 
Hansen blev senere mangeårig leder af Falck- 
stationen i Hurup, red.} Det blev til mange
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skiture i klitterne og i skoven. En dag ringede 
den daværende plantør Rune og spurgte, om 
jeg havde lyst til at løbe på ski sammen med 
ham og hans to mindreårige sønner. Det ville 
jeg naturligvis gerne. Først drak vi kaffe i den 
hyggelige plantørbolig, og efter turen i skoven 
blev jeg kørt hjem i den flotteste kane, hvor 
hesten havde et flot dækken på -  og bjælder 
selvfølgelig. Plantørparret Rune og hr. og fru 
tolder Rasmussen var far og Mors gode ven
ner i hele Stenbjerg-tiden. Tolderparret ligger 
begravet på Stenbjerg kirkegård.

Den tyske besættelse
Et år efter at vi var flyttet til Stenbjerg, kom kri
gen, og landet blev besat af tyskerne. Jeg husker 
tydeligt 9. april, da flyvemaskinerne fløj hen over 
hovedet på os, og tyskerne ankom til Stenbjerg. 
De havde en radiovogn, der stod ved kroen og 
lige ved vores gårdsplads. Det var unge, pæne og 
sympatiske mennesker, der boede der, og da de 
handlede hos os, kom vi til at kende dem. En af 
dem var åbenbart ikke så god en soldat, som ser
genten ønskede, så han alene fik en meget streng 
eksercits på marken lige uden for vores vinduer. 
Det blev for meget for mor. Hun tog sergenten 
i »forhør«, om det virkelig kunne være rigtig, 
at den stakkels mand skulle straffes så hårdt. 
Sergenten tog det pænt og fortalte mor, at der 
nødvendigvis måtte være disciplin.

Tre måneder efter kom de yngste af dem ind 
i butikken og fortalte med tårer i øjnene, at nu 
skulle de sendes væk -  måske til fronten. De var 
som sagt ganske unge, men som krigsårene gik, 
blev det ældre og ældre soldater, der kom. Der 
kunne skrives en masse om de fem onde år, der 
også satte sit præg på Stenbjerg, hvor der var ty
ske soldater under hele krigen. Det værste for 
byen var nok, at halvdelen af alle husene -  dem 
nærmest havet -  blev overtaget af tyskerne, og 
beboerne blev beordret til at flytte med dags 
varsel -  med alt, hvad det indebar. Blandt dem

var min søster og svoger. De flyttede hjem til far 
og mor. -  Egentligt er det utroligt, men som jeg 
husker det, lykkedes det stort set alle de husvilde 
beboere at få tag over hovedet i selve byen ved 
hjælp af familie, naboer og venner.

Tyskerne lod bygge en del bunkers i Stenbjerg
området, og der blev opstillet antiluftskyts og 
lyskastere, som i klare nætter fejede hen over 
himlen og forsøgte at indfange de engelske fly
vere. Jeg husker fra 1941 en luftduel mellem en 
engelsk og en tysk flyvemaskine, som endte med, 
at den tyske maskine blev skudt ned og styrtede 
til jorden i plantagen mellem Stenbjerg og Nørhå. 
Stedet kaldes i dag for »Flyverlinien«. Jeg var med 
til at samle nogle mindre vragstumper sammen 
og havde gennem mange år stumperne stående 
i en kasse.

Vi måtte ikke gå til havet uden et særligt pas, 
der blev udstedt af værnemagten. Vores forbin
delse til omverdenen var rutebilen, der kørte til 
Thisted. »Rosalie« var, som alle andre private 
biler, klodset op under hele besættelsen. Når vi

Det tyske fly, der blev skudt ned 17. marts 
1941, var et 2-sædet jagerfly af typen Mes- 
serschmitt Bf 110. Begge de ombordvæ
rende, piloten Josef Steininger og Johannes 
Schönbach, omkom og blev begravet 21. 
marts på tyskernes såkaldte æreskirkegård 
i Frederikshavn.

I de første år af besættelsen blev om
komne tyske soldater begravet på særlige 
æreskirkegårde, der blev anlagt i Frederiks
havn, Esbjerg og København. Senere skete 
begravelserne oftest på de lokale kirkegårde. 
Også for værnemagten blev benzin efter
hånden en mangelvare.

Under hele besættelsen blev der begravet 
ca. 10.250 tyske soldater på danske kirke
gårde, heraf 1.220 på æreskirkegården i Fre
derikshavn. Red.
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skulle med rutebilen, blev der sat en stol ud til 
vejen. Under krigen kom der generator på ru 
tebilen. En søndag, jeg skulle med fra Thisted, 
satte jeg mig på det bagerste sæde, hvor der var 
lidt varme fra generatoren, for det var den kol
deste dag, vi endnu havde oplevet -  mere end 31 
minusgrader. Det var sidste tu r og halvsent, og 
det var sikkert besværligt at køre i vinterføret, 
så da rutebilejer Hedegaard, Snedsted, havde sat 
den sidste passager af i Nørhå, begyndte han at 
vende rutebilen. Mig havde han overset, da jeg 
var faldet i søvn, og sikkert var krøbet meget 
sammen, som jeg har for vane. Heldigvis vågnede 
jeg ved manøvren, og blev kørt til Stenbjerg. Det 
havde ikke været så rart at vågne op i Hedegaards 
iskolde garage.

På sommerlejr i 1942
Det var dejlige år i Stenbjerg. Men efterhånden 
som jeg blev ældre, syntes jeg måske nok, at der 
ikke skete så meget i byen. En dag jeg hørte radio, 
blev der talt om en sommerlejr i Spottrup, som 
»Dansk Ungdoms Samvirke« arrangerede. Alle 
kunne være med. Ja, man skulle vel være medlem 
-  det husker jeg ikke -  og selvfølgelig kostede det 
også en del. Lejren varede en uge. Da jeg sagde, 
at det kunne jeg da godt tænke mig at prøve, gik 
min rare far straks i gang med at få alt ordnet. 
Jeg drog af sted på cykel og nåede velbeholdent 
til Salling. Vi blev indkvarteret hos forskellige 
landmandsfamilier, men spiste alle måltiderne 
i restaurationen, der lå lige ved borgen Spottrup. 
Vi hørte mange foredrag, og en aften dansede vi 
folkedans på »Borgen« -  naturligvis i riddersalen. 
Vi fik »drinks«, der var lavet af urter fra haven, 
som var anlagt for mange hundrede år siden.

Med mine kun 17 år var jeg vistnok den 
yngste deltager. Jeg fik åbnet øjnene for mange 
ting, jeg ikke anede noget om. Det var også 
kompetente mennesker, der var der som fore
dragsholdere. Der var undervisningsminister 
Flemming Hvidbjerg, minister Bertel Dal-

Ausweiss, udstedt a f de tyske myndigheder 1. maj 
1944.

gaard, forfatter og journalist Tage Christiansen, 
højskoleforstander Jens Marinus Jensen og en 
journalist fra »Politiken«, hvis navn jeg ikke hu
sker. Trafikforholdene under krigen var dårlige 
og mangelfulde, så alle disse mennesker var nødt 
til at overnatte. Det afstedkom, at jeg ved mor
genbordet kom til at sidde ved siden af Flemming 
Hvidbjerg og med Bertel Dalgaard overfor. Jeg fik 
vist ikke spist ret meget, og gad vide, hvad jeg har 
svaret på deres venlige spørgsmål. Det var en stor 
oplevelse for mig at være med på denne tur, men 
jeg stortudede, da min far spurgte mig ud om 
mine oplevelser. Jeg indså, at jeg nok havde været 
lidt for ung til at begå mig blandt disse politisk 
bevidste mennesker, som de fleste af dem var.

En flyverbegravelse
i Stenbjerg
I slutningen af september 1944 drev liget af en 
engelsk flyver (troede man på det tidspunkt) i 
land ved Stenbjerg. Liget blev fundet af strandfo
ged Jens M artin Jensen, der anmodede tyskerne 
om tilladelse til at lade flyveren begrave på kir
kegården. Dette blev ham nægtet, og tyskerne 
begravede liget i klitterne uden kiste og uden 
ceremoniel af nogen art. Dog blev gravstedet 
markeret ved et simpelt trækors.

Såvel strandfogeden som Stenbjergs øvrige 
befolkning følte sig meget berørte over tysker
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nes lemfældige behandling af den ilanddrevne 
flyver. Man brød sig heller ikke om den tanke, 
at graven befandt sig på et sted, hvor en kraftig 
pålandsstorm kunne skylle liget tilbage i havet. 
Jens Martin Jensen rettede derfor henvendelse til 
overklitfoged Axel Rasmussen og bad om hans 
hjælp til, at Bernard Sabbath, som flyveren hed, 
kunne få en kistebegravelse på Stenbjerg Kirke
gård. Med stort besvær og efter mange forhand
linger med de tyske myndigheder lykkedes det 
overklitfogeden at opnå den ønskede tilladelse. 
Forinden måtte Axel Rasmussen dog give ty
skerne sit æresord for, at begravelsen ville foregå 
i dyb stilhed og især uden demonstrationer af 
nogen art.

På foranledning af min far var der i hele Sten
bjerg indsamlet penge til en meget stor krans, 
som på selve begravelsesdagen blev bragt fra 
Thisted til Stenbjerg med rutebilen. Heldigvis 
var overklitfogeden med samme rutebil, og han 
sørgede for, at kransen midlertidigt blev gemt 
på vort loft. Var den blevet anbragt på kirkegår
den, er det helt sikkert, at både overklitfogeden 
og min far havde fået meget alvorlige problemer 
med tyskerne.

Det var Axel Rasmussen ved at få alligevel. 
Uden hans viden havde beboere i Stenbjerg 
samme dag lagt en mindre krans på graven, li
gesom man fra nogle få huse havde flaget på halv. 
Det gav anledning til stor vrede hos tyskerne, 
og Rasmussen måtte stå skoleret over for en 
tysk oberstløjtnant. Jeg ved ikke, hvordan det 
nærmere gik til, men kun at det lykkedes Axel 
Rasmussen at klare frisag både for sig selv og 
beboerne i Stenbjerg. Men ikke alle i Stenbjerg 
ville bøje nakken for tyskernes krav, og også i 
dagene efter begravelsen blev der lagt småkranse 
og blomster på graven, jeg husker, at jeg selv var 
med til det. -  Men den 5. maj blev den store krans 
med signerede røde og hvide bånd taget ned fra 
vort loft og anbragt på det sted, hvor den rettelig 
hørte hjemme.

Umiddelbart efter flyverbegravelsen på 
Stenbjerg Kirkegård nedskrev overklitfoged 
Axel Rasmussen en beretning om hele for
løbet. Beretningen findes i Historisk Årbog 
1980, side 32.

Der henvises endvidere til Poul Martin 
Kjærs artikel i Sydthy Årbog 2007, side 27. 
Artiklen fortæller nærmere om de drama
tiske omstændigheder i forbindelse med 
flyverens død, og om hvordan det i 1946 
lykkedes for Tove Cox (Emma Kaagaards 
søster i England) at opspore Bernard Sab
baths mor i Los Angeles, U.S.A., som først 
på dette tidspunkt fik vished for, at hendes 
søn var omkommet under krigen.

Red.

Da min søster Tove efter krigen kom hjem fra 
England, hvor hun jo boede og havde oplevet 
alle krigsårene, gik hun en tur på kirkegården 
og så til graven. På en eller anden måde fik hun 
opsporet den forulykkede flyvers mor og skrev 
til hende. Det viste sig, at han var amerikaner, 
og da moren modtog Toves brev, var det næsten 
som en engel, der kom ind i stuen til hende. Hun 
vidste kun, at sønnen var meldt savnet, men ikke 
at han var død. Det førte til nogen brevveksling, 
og fra Amerika kom der pakker med bl.a. børne
tøj. Tove forærede mig en lille kjole fra en af disse 
pakker, og den har jeg endnu. Soldaten lå ikke så 
længe på kirkegården i Stenbjerg. Han blev tre 
år senere opgravet og derefter genbegravet på en 
militær kirkegård i Amerika.

Emma Kaagaard
Født 1925. Hjemmegående husmor fra 1946. 
Senere sygehjælper på Vestervig Sygehus indtil 
pensionering i 1988.
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En avishistorie -  set fra et faktorkontor
af Erik A. Lauridsen

Trykker Marius Jensen skrev i 1943 -  i forbindelse med sit 50 års jubilæum på Thisted Amts 
Tidende -  historien om avisens tekniske afdeling gennem bladets første 50 år. Nærværende 
artikel omhandler tiden fra 1960 til 1997, hvor artiklens forfatter som avisens tredje og sidste 
faktor ledede den tekniske afdeling Artiklen er en forkortet udgave afen artikel, forfatteren 
har indleveret til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Jeg kom til Thisted som dimittend fra Den 
Grafiske Højskoles to-årige studium i Køben
havn. En institution som i 2008 er fusioneret 
med bl.a. Journalisthøjskolen og bærer nav
net: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 
Vi var to fra skolen, som ansøgte om jobbet 
i Thisted. Min konkurrent var Helge Visby 
Sørensen, som var udlært typograf fra Thisted

Amts Tidende. Det blev altså mig, som vandt 
kapløbet efter ansøgning til De Bergske Bla
des hovedkontor i Hillerød og efterfølgende 
blev ansat af vicedirektør Torben Wied, som 
havde hjemme på hovedkontoret i Hillerød, 
hvor også De Bergske Blades største dagblad, 
Frederiksborg Amts Avis, havde til huse. 
Torben Wied kom en dag ind på højskolen

Jernbanegade 15-17 -  Thisted Dagblads facade, som den stort set ser ud også i dag. Foto: Tage Jensen.
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i København, hvor vi havde en samtale, og 
jeg blev så efterfølgende antaget som faktor 
ved Thisted Amts Tidende i Thisted. For ikke 
indviede skal det lige her bemærkes, at tit
len faktor anvendes for den tekniske leder i 
et trykkeri eller sætteri. Min opgave var at 
varetage funktionerne som leder i hele den 
tekniske afdeling.

Thisted Amts Tidende
i 1960
Set med nutidens øjne var det en utrolig for
tidig atmosfære, jeg dumpede ned i ved an
komsten i 1960. Lokalerne var fyldt op med 
et meget gammelt møblement, som havde helt 
forkerte former og indretninger -  helt sorte 
af mange års kontakt med trykfarvesværtede 
blylinier og løse bogstaver. Specielt »ombryder
bordene« havde en helt forkert arbejdshøjde. 
Det eneste møblement med den rette højde 
var sættereolerne, som jo havde den højde, 
sættereoler skal have, for at man står godt og 
sikkert for at fremstille håndsats med de løse 
typer, som samles i vinkelhagen. For ligesom at 
fjerne lidt af det fortidige, var det første tiltag 
fra min side, at jeg fjernede spyttebakkerne, 
som stadig stod under bordene som et minde 
fra den tid, hvor svendene konkurrerede om 
at sende den mest præcise spytklat. Det var jo 
i disse tider meget almindeligt med en skrå i 
munden. -  Spyttebakkerne blev dog ikke brugt 
mere og skulle måske have været gemt som 
gamle klenodier.

Mit beskedne kontor var anbragt i det nord
vestlige hjørne af sætteriet, og jeg glædede mig 
over, at næsten alle medarbejderne var gamle 
i gårde og vidste, hvad arbejdet gik ud på. Det 
gjorde jeg knap nok, idet jeg aldrig tidligere 
havde arbejdet på et dagblad, men havde dog 
haft et to måneders ophold på Holstebro Dag
blad under faktor Aage Hebsgaards ledelse. Jeg 
havde 22 medarbejdere i den tekniske afdeling

-  en stab som i 1970’erne voksede til 36 med
arbejdere. Heraf var de fire lærlinge.

Min første chef på Thisted Amts Tidende var 
redaktør J. J. Lustrup, som i 1933 havde over
taget posten efter redaktør M. Aaberg. Lustrup 
var et meget nøjsomt og sparsommeligt men
neske, som kun enkelte gange selv skrev bladets 
lederartikel. Gik han gennem sætteriet, hvor en 
el-pære måske var tændt, uden at nogen arbej
dede i nærheden, så blev den lige så stille sluk
ket. Det kunne være på tidspunkter, hvor han 
kom i sætteriet med sine manuskripter, som 
skulle omsættes ved sættemaskinerne til li
nier eller ved sættereolerne som håndsats, som 
stadig blev brugt til overskrifter og annoncer. 
Disse manuskriptark var altid genbrugspapir
-  enten opsprættede konvolutter eller bagsiden 
af ikke brugte telegrammer, som var modtaget 
på fjernskriveren. Mine medarbejdere fortalte 
mig, hvordan min fremtid ville blive på bla
det, og at jeg jævnligt ville blive kaldt op på 
redaktørens kontor, hvor jeg ville blive irettesat 
med hensyn til mange små detaljer i hverda
gen. Sådan havde det været for min forgænger 
i embedet, Wilhelm Pedersen, som ofte måtte 
acceptere en urimelig behandling.

Jeg besluttede tidligt, at sådan skulle det 
ikke gå til for mig. En dag, hvor jeg stod i et 
hjørne af sætteriet og arbejdede med at om
bryde avisen, kom redaktøren skridende gen
nem lokalet og råbte med høj røst: »Hvor er 
faktor«, (han kunne jo ikke se mig på mit kon
tor). Da han stod i døren til mit »lille bur«, 
råbte jeg fra mit hjørne: »Her«. Der kom ikke 
yderligere bemærkninger fra redaktøren. Jeg 
ræsonnerede, at Lustrup ville kontrollere min 
tilstedeværelse, og det måtte han selvfølgelig 
gerne, men i hvert fald skulle han efter min 
bedste overbevisning ikke gøre det højlydt i 
påhør af mit personale. Så jeg fulgte efter re
daktøren op på kontoret, hvor han allerede 
igen var i gang med sit arbejde. Redaktøren 
forlangte altid at blive tiltalt i tredje person, så
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jeg spurgte: »Ville redaktøren tale med mig«. 
»Næh«, sagde han blot. Så var det, at jeg blev 
lidt hed i kinderne og sagde følgende: »Så må 
jeg sige til redaktøren, at den adfærd accepte
rer jeg ikke. Redaktøren bør ikke igen spørge 
efter mig i mit personales påhør, hvis det ikke 
er, fordi redaktøren gerne vil tale med mig. Er 
redaktøren utilfreds med min måde at arbejde 
på, må redaktøren henvende sig til hovedkon
toret, som har ansat mig her i huset«. Den arme 
mand blev fuldstændig overrumplet og faldt 
helt bagover i redaktørstolen uden at sige et 
ord. Jeg gik nedenunder igen. Siden den dag 
var vi de bedste venner, men talte ikke så ofte 
sammen. Jeg blev aldrig kaldt op på redaktø
rens kontor til en overhaling.

I virkeligheden var J. J. Lustrup et elskeligt 
menneske, som ønskede det bedste for sine 
medarbejdere -  han var blot af »den gamle 
skole« og forstod ikke rigtig den moderne form 
for virksomhedsledelse.

I de kommende ca. to år var Lustrup chef 
i huset, og næsten alt gik ved det gamle. Vi 
havde en ældre rotationspresse, som lavede en 
forfærdelig larm under trykningen. Ingen i hu
set var i tvivl, når trykningen blev påbegyndt 
-  rotationspressens skrigende larm trængte 
ud i den yderste krog af bladhuset. I disse år 
havde vi en trykker, som kendte maskinen ind 
i de mindste detaljer og klarede dagligdagen i 
fin stil. Jens Birkemose var navnet på denne 
trykker. Hans far, Georg Birkemose, var ansat 
i bladhusets sætteri.

1. oktober 1962 fik vi ny redaktør på Thi
sted Amts Tidende, nemlig Chr. P. Fogtmann. 
Lustrup var gået på pension, og nu var hu
sets øverste chef altså Chr. P. Fogtmann, som 
var sønderjyde, men kommet til Thisted fra 
Midtjyllands Avis i Silkeborg. Han var som 
redaktør en helt anden type end J. J. Lustrup. 
Nu blev avisens leder skrevet af chefredaktøren 
stort set hver dag. Han forstod, hvad moderne 
ledelse gik ud på, og jeg følte straks en helt

anden tryghed i ansættelsen, nu hvor jeg følte, 
at mit arbejde blev respekteret, og vi talte ofte 
sammen om de store linier i dagligdagens ar
bejdstilrettelæggelse. Jeg følte, at han gav mig 
ansvaret for, at den tekniske afdeling udviklede 
sig på den rette måde.

Den tekniske afdeling
I støberiet havde vi en støberiarbejder, Karl 
Jacobsen. Han var tydeligvis den mest sam
vittighedsfulde medarbejder, jeg havde i den 
afdeling. Alligevel var der arbejdsgange, som 
jeg på et tidspunkt ønskede at få ændret, netop 
omkring det job, som han udførte. Det gjorde 
ham rasende. På et tidspunkt sagde han til mig: 
»Nu kan det være nok, skal en sådan »dren
gerøv« fra Den Grafiske Højskole komme her 
og lave om på tingene, ikke tale om«. Det var en 
hård mundfuld for en ny og ung arbejdsleder 
at sluge -  det var lige før, der skete noget alvor
ligt. Karl Jacobsen var en dygtig medarbejder, 
så jeg nøjedes med at fastslå, at som jeg havde 
skitseret arbejdsgangen, skulle det være. Og 
sådan blev det.

Støberiet var det sted, hvor trykpladerne i 
form af halvcylindre til fastspænding på ro
tationspressen blev fremstillet i bly. Gryden 
med det smeltede bly indeholdt ca. 1 ton og 
var en del af en ret avanceret støbemaskine, 
i hvilken vi støbte trykpladerne til rotations
pressen. En dag gik det rigtig galt, selv om 
der heldigvis ikke var nogen tilskadekomne. 
En medarbejder ved støbemaskinen fik ikke 
lukket rigtig for støbespalten, da en side var 
blevet støbt, og grydens indhold af bly be
gyndte at løbe ud på terrazzogulvet. Det var 
en meget farlig situation, når man betænker 
at blyets temperatur var på ca. 1100 grader. 
Folkene sprang i dækning bag et bord, hvorpå 
stod færdige trykplader. En snarrådig trykker 
greb en trykplade (vægt ca. 23 kg) og kastede 
den hen på støbegrydens lukkeanordning, (en
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Billedet viser uheldet med det størknede, udstrømmede bly. Det er trykker Frede Nielsen, som arbejder med 
at samle blyet, og stereotypør Knud Bonnerup som arbejder ved maskinen. Foto: Klaus Madsen.

fodpedal, som styrede den motoriserede luk
keanordning). Operationen lykkedes med rette 
resultat. Støbespalten blev lukket. Det meste af 
gulvet i lokalet var på dette tidspunkt dækket 
af bly, som omgående var størknet til en stor 
sammenhængende plade. Også den dag udkom 
avisen, men dog med nogen forsinkelse.

En af vore medarbejdere, tidligere omtalte 
Georg Birkemose, var ansat som håndsætter 
i husets bogtrykkeri, hvor vi fremstillede alle 
mulige slags tryksager, lige fra visitkort til 
bøger. Arbejdsgangen var sådan indrettet, at 
havde vi meget travlt med at fremstille store 
avisannoncer, så forlod Georg Birkemose ac- 
cidensafdelingen, som vi kaldte den afdeling, 
hvor der fremstilledes tryksager, og hjalp til 
på avisen. Også han var en meget solid med

arbejder, som vore kunder satte stor pris på. 
Jeg husker eksempelvis, hvorledes det lød, når 
byens manufakturhandler, Harald Kamp, kom 
i sætteriet med sit annoncemanuskript: »Er 
Birkemose her i dag, jeg vil gerne, at han sætter 
min annonce op«. Det var jo sådan i mange år, 
at alle vore kunder, som skulle have indrykket 
forretningsannoncer, kom til mig i sætteriet for 
at aftale, hvordan annoncen skulle sættes op. 
Den situation var nu ikke altid nem at hånd
tere. F.eks. var der i byen flere betydningsfulde 
manufakturhandlere, og i udsalgstiden ville de 
meget gerne ud i sætteriet og snakke direkte 
med typograferne, så var der måske en m u
lighed for, at de kunne aflure konkurrentens 
priser. Det var en af mine opgaver at undgå, 
at den slags skete.
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Det var også Georg Birkemose, indtil han 
gik på pension og blev efterfulgt af Søren Pe
dersen, som i det daglige på mine vegne havde 
ansvaret for de mange sætterlærlinge, der blev 
udlært på dagbladet. Det blev i mine 37 år til 
26 lærlinge, som for de flestes vedkommende 
blev udlært som håndsættere, men dog også 
enkelte trykkere.

Nogle af de største arbejder, vi havde i ac- 
cidensafdelingen, var budgetter og regnskaber 
for Thisted Kommune. Men vi havde også an
dre store, faste årlige arbejder som Historisk 
Årbog, Jul i Thy, dyrskuekataloget, Nordthy 
Landboforenings kvægavlsberetning og Thi
sted Amts Medicinalberetning. Af større én
gangsproduktioner havde vi nogle opgaver for 
Dansk Håndbogsforlag. En meget spændende 
opgave var et digert værk »Dansk/Spansk Tek
nisk Ordbog« på 1075 sider, et værk som vi 
kun skulle klare opsætningen på. Trykningen 
foregik i Viborg. En anden opgave var et to
binds værk med titlen »Tingbogsekstrakter fra 
Thy«, skrevet af lærer Torsten Balle, som også 
var redaktør af Historisk Årbog. Det var opga
ver, som blev udført med vort nye elektroniske 
og fotografiske udstyr. Af lidt mindre opgaver 
havde vi musikforeningens programmer, som 
meget omhyggeligt blev skrevet af musikfor
eningens formand, Poul Boe, samt Thisted 
Kirkes koncertprogrammer, som blev redigeret 
og skrevet af organist Aksel Munk.

Bogtrykkeriet var ikke stort, og den måde, 
hvorpå arbejdskraften blev udnyttet, kunne 
ikke holde i et moderne bladhus. I 1993 luk
kede bogtrykafdelingen, hvor som nævnt 26 
typografer havde fået deres uddannelse.

Trykmaskiner på
Thisted Amts Tidende
Oprindelig blev Thisted Amts Tidende trykt på 
en fladtrykspresse, en såkaldt hurtigpresse, som 
var hånddrevet. Senere blev installeret en gas

motor. 1 1920 erne blev installeret en fladtryks
presse, kaldet en Duplex, som tog papiret fra 
ruller. I 1951 havde man som omtalt erhvervet 
en rotationspresse, maskinen som blev anvendt 
på tidspunktet for min ansættelse. Ved en avis
størrelse på 12 sider kunne vi f.eks. trykke en 
annonce i sort plus to staffagefarver. Uden far
ver kunne vi komme op på 20 sider. Omkring 
mit ansættelsestidspunkt var man klar over, at 
der skulle anskaffes noget større trykkapacitet, 
hvilket medførte, at vi i 1963 indviede en for 
os ny rotationspresse. Det var en tysk Vomag, 
som havde tjent Fyns Tidende i mange år. En 
»kæmpestor« maskine, som var blevet delt i to, 
så der blev en halvdel til os i Thisted samt en 
halvdel til Ringkjøbing Amts Dagblad. For os 
var det en maskine med meget stor kapacitet, 
32 sider (Broadsheet-format) kunne den trykke 
med to kulørte farver på de 16 sider.

Opbygningen og installeringen af den nye 
rotationspresse var lagt i hænderne på vor lo
kale smedemester Knud Andersen, Havnesme
den, hvis søn i dag har overtaget værkstedet på 
havnen. Som tilsynsførende havde vi en inge
niør fra København ved navn Stockholm, som 
skulle sørge for, at de små tekniske detaljer blev 
udført på rette måde, især hvad angik den nye 
bygning. Maskinen havde allerede ligget på 
lager i Thisted i nogle år i den bygning, som 
oprindeligt blev opført af J. P. Jacobsens far, 
Christen Jacobsen, men nu tilhørte det tid
ligere Dansk Andels Æg (FDB), og hvor i dag 
banken Nordea har til huse. Jeg havde ansat en 
ny, ung trykker, Jens Jørgen Kristensen, som 
var med i arbejdet omkring opbygningen af 
maskinen og som var i besiddelse af megen tek
nisk snilde. Det var i virkeligheden en utrolig 
kompliceret affære at få samlet den nye ma
skine. Ingen af os havde været med til at skille 
den ad, da den blev taget ned i Odense. Ma
skindelene havde jo heller ikke haft det godt i 
det kolde og uopvarmede lokale, hvor de havde 
været opbevaret i ca. 3 år.
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Indkøringsfasen strakte sig over temmelig 
lang tid, så vi var i det første års tid ofte for sent 
på den med trykningen. Det var i Fjerritslev- 
banens tid, hvor mange aviser blev sendt med 
toget mod Fjerritslev. Når vi ikke nåede toget, 
måtte jeg ofte, sammen med mange andre, 
lægge bil til og køre ud med aviserne. Jeg kunne 
ofte nå toget i Østerild og måtte så på tilba
gevejen aflevere aviser i Hunstrup, Hillerslev, 
0 . Vandet, Nors og Nors Havreland (som kun 
var et lille »trinbrædt«).

Jeg vil her bemærke, at i de år, hvor vi ofte 
var for sent på den, var det altså ikke alene 
på grund af vor nye rotation, men lige så ofte 
skyldtes det for sen deadline fra redaktionens

side, specielt aflevering af dagens billeder til 
klichefremstilling.

Husets pressefotograf var på det tidspunkt 
Tage Jensen, som var en fremragende fotograf 
og som tog de mest pragtfulde billeder. Men 
god til at overholde deadlines var han ikke. 
Efter 25 års ansættelse valgte han at blive selv
stændig fotograf. Desværre styrtede han ned 
med sit lille fly og blev dræbt, da han i nærhe
den af Oddesund tog billeder ved Oddesund- 
broens 50 års jubilæum i 1988.

Det var altid årsag til megen diskussion, 
hvem der havde skylden for, at vi ikke havde 
trykstart til tiden -  jeg tror ikke, vi nogen sinde 
blev enige om at placere skylden.

Rotationspressen, som blev installeret i en ny bygning beregnet tilformålet. Her set gennem fiskeøj eobjektiv. 
Foto: Klaus Madsen.
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Denne rotation tjente os godt helt frem til 
1980. Men inden vi nåede hertil, måtte vi igen
nem en teknisk fornyelsesproces, som berørte 
os alle.

Faglige problemer
Det er klart, at omstillingsprocessen til »ny 
teknik« gav mange problemer og udfordringer. 
Alle medarbejdere skulle lære nye teknikker. 
Det var en tid, hvor Dansk Typografforbund 
fagligt stod meget stærk, og man må sige, at 
vi havde nogle fagligt turbulente år, hvor min 
placering i striden var som lusen mellem de 
berømte to negle. Det var jo arbejdspladser, 
det drejede sig om. De Bergske Blade ønskede 
selvsagt at minimere arbejdskraften, mens 
medarbejderne aktionerede for at bibeholde 
så mange arbejdspladser som muligt, og det 
var ikke altid lige de fineste metoder, der blev 
taget i anvendelse.

Som sagt fulgte nu et årti, som personale
mæssigt var meget vanskelig. Efterhånden som 
vi fik lært os den nye teknik, stod det ret klart, 
at der skulle ske reduktion i personaleantal
let. Arbejdsgangene var blevet langt lettere og 
mere rationelle. I slutningen af 1980 modtog 
jeg bl.a. et brev fra det tekniske personales til
lidsmandsgruppe, som lød således:

»Da vi har erfaret, at der yderligere skal af
skediges 2 medarbejdere fra den tekniske afde
ling den 1. februar 1981, vil vi fremkomme med 
følgende kommentar:

Som leder a f den tekniske afdeling må det 
være din pligt at gøre det forståeligt overfor bla
dets ledelse og direktion, at med den produktion 
vi har i dag, og det arbejdspres personalet har, 
kan der ikke undværes én eneste.

Enhver ansvarlig leders opgave er at følge 
med i produktionen og ikke ukritisk afskedige 
medarbejdere på grund a f økonomi og diktat fra 
ledelsen.

Vi gør opmærksom på, at det skaber utryghed 
og et dårligt arbejdsmiljø.

for det tekniske personale
Iver Andersen, Peter Nielsen, Aage Wiener.«

Der var jo ikke noget at sige til, at personalet 
kæmpede for at bevare arbejdspladserne. Men 
i den her situation repræsenterede jeg arbejds
giverne og måtte naturligvis i de kommende 
år tage de nødvendige økonomiske skridt, også 
hvad angik personalereduktion. En kendsger
ning var det, at personalebehovet med tidens 
udvikling og teknikkens fremskridt var mind
sket betydeligt.

Modernisering af
sætteriet
I slutningen af 60’erne var det lykkedes for 
os i den tekniske afdeling at få direktionen 
overbevist om, at det var nødvendigt med en 
modernisering af møblementet i sætteriet. Di
rektionen i Thisted bestod af chefredaktør Chr. 
P. Fogtmann og vor nye direktør Tage Rasmus
sen, som havde efterfulgt Chr. Jensen, der var 
fratrådt i 1965.

Modernisering af sætterimøblementet var 
yderst tiltrængt, og i Ringkøbing havde en 
tømrer specialiseret sig i at lave sætterim øb
lement til især avissætterier. Vi var yderst 
begejstrede for de nye møbler, som vi fik 
leveret. Reoler og ombryderborde i de rette 
højder og fremstillet til de formål, hvortil de 
skulle bruges. Hver lørdag blev der ekstra ryd
det op i sætteriet, og det var en fornøjelse at 
vise lokaliteterne frem for gæster i weekenden. 
Det var selvfølgelig et møblement, som var 
specielt udviklet til en teknik, der arbejdede 
med tunge materialer i bly -  så det var virke
ligt solidt kram, vi fik leveret, alt sammen i 
lakeret bøgetræ. På alle borde var overfladen 
beklædt med zink.
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Sætteri og maskinsætteri -  kort tid efter moderniseringen med nye møbler. Foto: Tage Jensen.

Omstillingsprocessen
Sidst i 70 erne blev vi klar over, at vor rota
tionspresse fra 1963 ikke kunne blive ved med 
at klare opgaverne. Fotosats og EDB bankede 
på, og vi skulle finde en løsning på, hvordan vi 
kunne udnytte den nye teknik. Der var mange 
planer fremme, bl.a. havde vi tankerne meget 
rettet mod en form for tøroffset, også kaldet 
»direct litho«, som kunne anvendes, hvis den 
gamle Vomag maskine blev ombygget.

Vi var nok her i Thisted rimeligt med på ud
viklingen inden for faget, og da jeg fra Dansk 
Presses Fællesindkøbsforening opnåede at få et 
stipendium (Scannews-Stipendiet) på 5000 kr., 
blev pengene brugt på en studierejse til Sverige 
og Norge for at studere teknikken direct litho. 
Denne studietur foregik i 1976, og vi overvejede

alvorligt at ombygge vor trykpresse til denne 
teknik, som blev anvendt visse steder i Nor
den, bl.a. Kuriren i Eskilstuna og Helsingborg 
Dagblad i Sverige samt Moss Avis og Varden 
i Skien i Norge. Dog -  årene gik, uden at vi i 
Thisted og Danmark i det hele taget rigtig kom 
videre med sagen, De Bergske Blade fattedes 
økonomiske midler.

I vor preepres-afdeling, altså dér hvor satsen 
fremstilledes og blev til hele sider, som skulle 
overføres til trykplader, var vi i 1978 og 79 be
gyndt med fremstilling af fotosats. Sideløbende 
med fotosatsfremstillingen, havde vi som én 
af de første avisvirksomheder i Danmark an
skaffet en lille Macintosh (en speciel PC særlig 
beregnet for den grafiske branche) på hvilken 
vi kunne fremstille annoncer fiks og færdige 
-  aldrig set før. Resultatet kunne printes ud
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på almindeligt papir, som var langt billigere 
end fotopapir. En af de første medarbejdere, 
som arbejdede med fremstilling af annoncer 
på Macintosh, var typograf Peter Klemme, der 
i øvrigt var den første lærling, som jeg ansatte 
på Thisted Dagblad.

Vi var faktisk inden for dagbladsbranchen 
de første i Danmark med dette system, og det 
var lidt morsomt, da Peter og jeg blev foreviget 
ved denne maskine, og billedet blev brugt i en 
annonce i »Grafisk Information«, som var et 
fagblad, der gik ud til alle grafiske virksom
heder i Danmark. Samme begivenhed gav an
ledning til, at jeg af Dansk Presses Fællesind
købsforening blev inviteret til at komme med 
et indlæg på den årlige teknikerkonference, 
dengang afholdt i H. C. Andersens Kongres-

Annoncen her gik landet rundt i et grafisk fagblad 
ved navn »Grafisk Information«.

center i Odense. Det vakte højlydt munterhed, 
da jeg bl.a. kunne fortælle, at den nye teknik, 
vi havde taget i brug i Thisted, bevirkede, at 
det var svært at få typograferne til at gå hjem 
til fyraften.

I disse år var jeg medlem af en lille eksklusiv 
»systemgruppe«, som gav sig af med at rådgive 
dagbladsvirksomheder i Danmark med hen
blik på indkøb af ny teknik. Formanden for 
denne gruppe var chefredaktør Johs. Bruun 
Bindslev fra Skagen Avis, som var den første, 
der konverterede sin teknik på avisen til et gen
nemført Macintosh system. I gruppen havde vi 
adskillige møder i Pressens Hus i Skindergade 
i København -  det var spændende år, og jeg 
følte taknemlighed over at få lov til at være 
med, hvor tingene skete.

Skift til »ny teknik«
Vi havde nu alle forberedelserne færdige til den 
begivenhedsrige dag, da vi ville forlade blyet og 
gå fuldstændig over til at fremstille de originale 
avissider i papir, af hvilke der skulle fremstil
les en negativ film og ud fra denne fremstilles 
fotopolymere trykplader, som kunne fastspæn
des på rotationspressens cylindre.

Dagen blev fastlagt til mandag den 1. marts 
1980. Vi havde solgt alt bly og flere maskiner 
til »Viktor Fidus«, handelsmand fra Ribe, hvis 
borgerlige navn var Viktor Pedersen. Det var 
en handelsmand, som vi ved flere lejligheder 
tidligere havde handlet med. Flere år tidligere 
var bladets forretningsfører Chr. Jensen og jeg 
i Ribe for at købe forskellige effekter og maski
ner, som vi kunne have god nytte af i Thisted. 
Støbemaskinen, med hvilken vi havde det tid
ligere omtalte uheld med bly på gulvet, havde 
jeg for år tilbage købt i Allingåbro, for næsen 
af »Victor Fidus«, som var ude efter den. Han 
vidste, at det var en vare, som det i fremtiden 
ville blive vanskelig at fremskaffe. Vor gamle 
støbemaskine var netop brudt sammen, så det
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En a f de gamle sættemaskiner står på fortovet og ven
ter på skrothandleren. Foto: Klaus Madsen.

var nødvendigt for mig at finde en ny (brugt). 
Det ærgrede Victor, at jeg kom først. Det var 
altså samme Victor, som nu kom i den sidste 
weekend i april og afhentede det meste af vort 
anvendte bly, såvel trykpladebly som gamle hæ
derkronede skrifter. Det skal også her nævnes, 
at det var den samme Victor, som med en stor 
samling værker af kunstneren Willumsen, fik 
sig indrettet på den gamle herregård Odden i 
det nordlige Jylland.

Det var en vemodig weekend. Også de 
gamle, spændende sættemaskiner måtte vi 
skille os af med -  de blev stillet ud på fortovet 
og senere afhentet af en skrothandler -  det 
var ikke morsomt. Og så dog. Jeg har altid 
været vældig interesseret i elektronik og haft 
stor interesse for EDB, så for mig var det alt 
sammen spændende udfordringer. At det så 
kostede mig mangen en aften og weekend, før

det hele fungerede så nogenlunde, var egentlig 
kun en ekstra udfordring.

Mit forhold til
De Bergske Blades ejere
På denne plads vil det være naturligt at fortælle 
lidt om mit forhold til Thisted Dagblads ejere. 
Det var den tidligere indenrigsminister Chre
sten Berg, som i 1882 startede Thisted Amts 
Tidende og som i løbet af nogle år havde startet 
10 dagblade. Ham har jeg af naturlige årsager 
ikke kendt, men hans svigersøn Aage Kristen
sen Randers, som var formand for selskabet, 
kendte jeg fra flere besøg i Thisted. Den fra 
familien, jeg kom tættest på, var søn af Aage 
Kristensen Randers, nemlig Ib Kristensen 
Randers, som kom til at stå i spidsen for det 
familieejede selskab De Bergske Blade.

På et tidspunkt blev jeg uddannet som ra
dioamatør med licens fra P & T og tilladelse til 
at sende med en på forhånd godkendt effekt. 
Ib Randers havde samme uddannelse og inte
resse. Mange gange havde jeg en lille sludder 
med Ib på radioen, når han lå med sin sejlbåd 
et eller andet sted i Danmark, eller fra hans 
hjem i Maabjerg ved Holstebro. Jeg følte mig 
på denne måde en lille smule privilegeret. Det 
var for mig en meget trist affære, da familien 
i slutningen af 1990 afhændede selskabet til 
Klaus Riskær Pedersen.

Trykkeriet lukker
I sommeren 1985 valgte redaktør Chr. P. Fogt- 
mann at gå på pension, og jeg fik nu min tredje 
chef på arbejdspladsen -  nemlig Hans Peter 
Kragh, som jeg havde kendt som journalistelev 
på bladet. Også han respekterede det arbejde, 
som vi udførte i den tekniske afdeling, og han 
blev min sidste chef på Thisted Dagblad.

Det stod klart for os, at teknikken, som vi 
anvendte med de fotopolymere plader i tryk-
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processen, ikke var langtidsholdbar. For det 
første var trykpladerne ret kostbare i forhold til 
offsetplader, og for det andet ville den tekniske 
kvalitet kunne forbedres.

I begyndelsen af 90’erne investerede De 
Bergske Blade i en brugt offsetrotation i Ring
købing. En såkaldt »Solna«. Der var ledig kapa
citet på denne maskine, så De Bergske Blades 
direktion besluttede, at Thisted Dagblad fra 
og med 28. septemberl993 skulle trykkes på 
Ringkøbing Amts Dagblad.

Var der noget, som bevirkede personalere
duktion, var det netop dén begivenhed. I Thi
sted lukkede vi ned for al trykkerivirksomhed, 
også vort lille bogtrykkeri, hvor vi fremstillede 
civilopgaver.

I september 1993 udsendte jeg følgende 
meddelelse til alle vore faste kunder:
»Kære tryksagskunde. . .
Da De Bergske Blades bestyrelse har besluttet 
at nedlægge Thisted Dagblads Bogtrykkeri pr. 
1. okt. 1993, må vi desværre meddele, at vi fra 
dags dato ikke længere kan fremstille tryksager 
her i bladhuset.

Idet vi takker for mangeårigt samarbejde, vil vi 
gerne henvise til et a f byens øvrige bogtrykkerier 
ved fremtidig bestilling a f tryksagsopgaver.«

Denne situation var måske den, jeg var mest 
berørt af, selv om jeg godt kunne se, at det måtte 
blive resultatet. I tidens løb havde jeg faktisk 
ofte ageret »Ole Opfinder«, hvilket jeg syntes 
var spændende. Vi havde, som allerede nævnt, 
haft en opgave for Dansk Historisk Håndbogs
forlag, som udgav »Teknisk Ordbog -  Dansk/ 
Spansk«. Satsen til denne bog blev fotosat på en 
såkaldt UniSetter, som jo var en indviklet tek
nisk konstruktion. Satsen fremstilledes fra en 
udskiftelig filmstrimmel, hvorpå alle bogstaver 
stod i negativ. Denne filmstrimmel sad på en 
cylinderformet tromle, som kørte rundt med 
høj hastighed. Maskinen blev »fodret« med 
den omtalte perforerede tape, hvor hullerne

i tapen var koder. F.eks. et P bestod af flere 
huller i tapen, som aktiverede en lysstråle, som 
blev sendt gennem den roterende filmstrimmel 
med P i negativ, som så eksponeredes over på 
fotopapir. I den omtalte bog skulle bruges flere 
tegn, som ikke fandtes på nogen filmstrimmel 
til den omtalte maskine. Jeg fremstillede de 
manglende tegn i små filmstumper, som jeg 
herefter monterede ind på filmstrimlen, så de 
kunne eksponeres på rette tidspunkt. Det var 
et utroligt pillearbejde, som skulle være pinligt 
nøjagtig. I øvrigt blev bogen trykt hos Nørha- 
ven Bogtrykkeri a/s, Viborg.

Et andet stort to-binds værk, som vi fik lov 
at udføre for Dansk Historisk Håndbogsforlag, 
var tidligere omtalte »Tingbogsekstrakter fra 
Thy«, henholdsvis Thisted Købstad 1670-1711 
og Hillerslev og Hundborg herreder 1666-1688. 
Redaktøren var som nævnt Torsten Balle. Disse 
værker, hvortil vi på sætteriet fremstillede den 
meget komplicerede sats, fik vi faktisk ros for. 
Jeg har lyst til at citere nogle linier fra forlæg
gerens forord i bøgerne, hvor der rettes en tak 
til forskellige sider, bl.a. Thisted Dagblads 
Bogtrykkeri:

I »Teknisk ordbog« skriver forlæggeren:
»Satsarbejdet, som indebar tolkning a f et til 

tider særdeles vanskeligt manuskript, er udført 
a f Thisted Dagblads Bogtrykkeri, som hermed 
takkes for godt samarbejde«.

I forordet til »Tingbogsekstrakterne« skriver 
forlæggeren:

»Denne fremstrakte hånd blev fulgt a f en an
den, nemlig fra Thisted Dagblads Bogtrykkeri, 
der har udført hovedentreprisen, nemlig sætnin
gen a f hele værket- til en konkurrencedygtig pris 
og med megen akkuratesse under ledelse a f faktor 
ErikA. Lauridsen.«

Ændrede arbejdsrutiner
Efter 1993, da trykning og samarbejde med 
Ringkøbing Amts Dagblad blev indledt og
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Thisted Dagblads trykkeri nedlagt, forandre
des arbejdsrutinerne meget for alle ansatte på 
Thisted Dagblad.

Efter et teknisk personaleantal på 36, da 
vi var flest, var vi nu nede på seks tekniske 
medarbejdere plus undertegnede, som stadig 
var arbejdsleder i teknikken. Min status var nu 
forandret til hovedsageligt at skulle vedlige
holde og servicere alle brugere i huset omkring 
arbejdet med EDB, vi var jo stadig koblet op på 
EDB-centeret i Holstebro, hvor nerven i vore 
systemer havde til huse.

I 1996 kunne jeg se, hvor det bar hen med 
mine funktioner i huset, som efterhånden også 
ville blive af en helt anden art, hvis jeg skulle 
fortsætte. Derfor meddelte jeg allerede midt 
på året 1996, Thisted Dagblads direktion, som 
nu kun bestod af Hans Peter Kragh, at jeg ag
tede at gå på efterløn pr. 1. februar 1997, når 
jeg fyldte 63 år. Min sidste arbejdsdag blev 31. 
januar 1997, efter at have været ansat på Thi
sted Dagblad ca. en tredjedel af den tid, bla
det havde eksisteret, og som Thisted Dagblads 
tredje og sidste faktor.

Efterskrift
Ovenstående er færdigredigeret i 2008, altså 
11 år efter min fratræden. Som formand for 
og stifter af Thisted Dagblads pensionistklub 
har det været en fornøjelse at kigge lidt tilbage. 
Samtidig kan man glæde sig over, at det må
ske er slut med de turbulente tider for Thisted 
Dagblad, som gennem de senere år sammen 
med de øvrige Bergske Blade, ud over at have 
været ejet af Klaus Riskær Pedersen, har været 
ejet af forskellige fonde og selskaber. Thisted 
Dagblad er ved årsskiftet 2006/07 overtaget af 
Nordjyske Medier i Aalborg. Samtidig er resten 
af De Bergske Blade indgået i Midtjyske Medier 
sammen med Aarhus Stiftstidende og Randers 
Amts Avis. De Bergske Blades epoke er slut.

Erik A. Lauridsen
Født 1934. Uddannet som typograf, efterfulgt 
af grafonomuddannelsen på Den Grafiske 
Højskole. Fra 1960 faktor ved Thisted Amts 
Tidende, senere Thisted Dagblad, indtil pen
sionering i 1997.
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10 lejligheder og 72 børn
af Rita Jensen

Erindringer fra et livligt kvarter i Thisted i 1940-1950’erne: Fårtoftvej

Mine forældre og mine fire ældre søskende 
boede på Kronborgvej i Thisted, da min mor 
ventede mig. Hun havde fået lovning på en 
lejlighed på 98 kvadratmeter i et nyt byggeri, 
som Boligselskabet af 1940 var ved at opføre på 
Fårtoftvej. Man forventede, at byggeriet skulle 
være klar til indflytning 1. januar 1942, men 
da min mor ventede mig i december, fik min 
familie lov til at flytte ind 1. december 1941, 
selv om man ikke havde fået fjernet rester af 
maling fra gulve og vinduer.

Jeg blev født 14. december 1941. Mine sø
skende på dette tidspunkt var Mary, som var 
født 7. december 1938, Arne (14. januar 1936), 
Børge (13. december 1931), Harry (25. septem
ber 1928). Han døde i 1995.

Lejligheden Fårtoftvej 34 var i to etager 
med en smal have. Fordøren var placeret 
midt mellem etagerne, således at man her
fra gik seks trin  ned ad en stentrappe til en 
lille gang, hvorfra en dør til venstre førte ud 
til køkkenet, som havde et vindue til vejen. 
Gik man lige ud, kom man gennem en dør til 
stuen, som havde et stort vindue og en dør til 
haven. Fra gangen førte en dør til højre til et 
vaskehus med gruekedel og en trappe ned til 
kulkælderen.

Fra fordøren kunne man ad en trætrappe 
med ca. 12 trin gå op til en gang, som til ven
stre førte til et WC og et lille pulterkammer, en 
dør til højre førte ind til et børneværelse med 
vindue til vejen. Og fortsatte man lige ud, kom 
man ind i soveværelset og derfra ind i endnu 
et børneværelse, som begge havde vinduer til 
haven.

Lejligheden var opvarmet med kakkelovn 
i både stue og soveværelse. Der var kun koldt 
vand og i køkkenet bygas. Der var ti lejlighe
der i en boligblok til børnerige familier. Man 
byggede kort efter en boligblok mere ved siden 
a f -  dog med en lidt anden indretning, idet der 
her var kælder under hele lejligheden.

Mine søskende og jeg har senere regnet ud, 
at der på et tidspunkt boede 72 børn i vores 
blok -  altså gennemsnitlig 7,2 barn pr. lejlig
hed. I vores lejlighed blev der foruden de fem 
børn, vi var med min fødsel, født en søster 
Karin 27. januar 1944, en bror Hans 31. juli 
1945, en søster Anne Grethe 27. juni 1948 og 
en søster Ninna 9. august 1951 -  hun døde 13. 
december 1952. Vi har altså boet ni børn i en 
lejlighed på 98 kvadratmeter.

Min far hed Ejnar Marinus Poulsen, født 
11. februar 1906, han stammede fra Thisted 
og døde 25. februar 1997. Min mor hed He
devig Kristiane Poulsen, født Jensen 26. april 
1909, og hun stammede fra Sennels. Hun døde 
6. maj 1972.

Da jeg blev født, arbejdede min far på Thi
sted Havn, hvor han var med til at losse og 
laste skibe, bl.a. kul fra Kulkompagniet. Den
gang havde man ikke kraner til arbejdet -  man 
bar sækkene på ryggen. Far mødte tidligt om 
morgenen og kom hjem for at spise til middag. 
Bagefter skulle han sove en halv time, hvil
ket var lidt problematisk med så mange små 
børn i huset, så vi lærte hurtigt, at når far var 
hjemme, skulle der være ro. Når far så kom 
træt hjem om aftenen, fik han sin aftensmad 
og igen en halv time på øjet, inden han gik
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ned til fjorden og sejlede ud for at fiske, så der 
kunne komme mad på bordet næste dag. Hvis 
han var ekstra heldig, kunne mor sælge fisken 
til naboer og venner og derved tjene til lidt 
kød til os. Senere har vi jo godt kunnet for
stå, at far sled og slæbte for at få det hele til at 
hænge sammen, men for os blev han lidt af en 
»bussemand«, og desværre husker vi nok hans 
vredesudbrud bedre end de hyggelige stunder, 
vi naturligvis også havde med ham.

Tyskerne på
Fårtoftvej
Foruden at passe hus og børn gjorde mor rent 
for andre og syede for folk. Under krigen va
skede hun tøj for de tyske soldater, som havde 
et vaskerum i forbindelse med deres barak
ker på Fårtoftvej. Tyskerne havde i 1940 besat 
Danmark, og det vendte om på alt i hele landet 
-  også i Thy. For ganske almindelige børnefa
milier var det strenge tider, og det kunne være 
svært at skaffe til dagen og vejen.

På et stort areal op til boligblokkens haver 
var der en maskinfabrik, og dette område be
slaglagde tyskerne. Det blev hegnet ind med 
højt pigtråd, og der blev opført mandskabs- 
og forplejningsbarakker samt garageanlæg. 
Bag pigtråden stod militærkøretøjer og andre 
spændende køretøjer, der blev bevogtet af store 
hunde. Vi børn fik besked på, at vi ikke måtte 
stå ved hegnet -  og da slet ikke kravle op på det. 
Inde i lejligheden var der også forbud. Om da
gen måtte vi ikke løbe rundt. Som noget af det 
første husker jeg, at spisebordet blev skubbet 
hen under det store vindue i stuen. Under bor
det måtte vi så sidde og lege med vores dukker. 
Det var en sikkerhedsforanstaltning fra min 
mor, fordi hun var bange for, at der skulle blive 
skudt på tyskerne og dermed ramme huset. 
Vinduerne kunne blive knust. En dag var jeg 
kravlet op på bordet for at se de flyvemakiner, 
som af og til fløj hen over byen. Min mor kom

ind i stuen og så mig oppe i vinduet, jeg fik en 
endefuld og blev sat ned under bordet igen.

Under besættelsen var det påbudt aften og 
nat at have mørklægningsgardiner, hvilket ville 
sige, at der var sorte rullegardiner overalt i hu
set, så lyset indefra ikke kunne anspore flyene 
til at opdage, at det kunne være et bombemål. 
Tyskerne tog det meget alvorligt, at dette blev 
overholdt. En aften mente de, at vores mørk
lægning ikke var god nok. Vi var for længst 
kommet i seng, da de pludselig sendte en kugle 
gennem vinduet i børneværelset! Min bror 
Arne lå i sin seng midt i alle glasskårene. Vi 
lå tre børn i det lille værelse. Foruden Arne 
var det min søster Mary og jeg. Karin har nok 
været nyfødt og i soveværelset hos mor og far. I 
værelset ud mod vejen har mine brødre Harry 
og Børge sovet. Harry flyttede hjemmefra, da 
han startede på Ranum Seminarium, og Børge 
flyttede, da han blev indkaldt til marinen med 
tjenestested i København. Herefter havde Arne 
værelset for sig selv, indtil han blev indkaldt 
til soldatertjeneste i Oksbøl. Mary og jeg delte 
derefter værelset. I begyndelsen havde vi kun 
én seng og måtte altså sove sammen. Det var 
derfor en stor begivenhed, da mor købte køje
senge til os, og det var nok første gang i mit liv, 
jeg fik egen seng at sove i. Min søster flyttede 
efter et par år til Kolding, og jeg fik værelset 
for mig selv, indtil jeg blev forlovet og flyttede 
ind hos min senere mand.

En dag var der temmelig meget tumult i 
huset, og vi små fik besked på, at vi skulle sige 
nej, hvis nogen spurgte, om vores bror Børge 
var hjemme. Han havde været med til at drille 
tyskerne -  og var blevet gemt i kulkælderen.

Hans og vrideren
I mit barndomshjem var der altid plads til le
gekammerater, mor sad og syede eller ordnede 
de hjemlige opgaver, og vi måtte lege alt dét, 
der passede os. Men hvis vi skændtes, blev både
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vi og kammeraterne jaget ud. Når mor bagte 
pandekager, lavede hun altid en stor grydefuld 
dej. Vi spiste alle de pandekager, vi overhovedet 
kunne få ned, og bagefter åbnede mor vinduet 
i køkkenet og kaldte på børnene udenfor og de 
fik resten. Når mor bagte, var det altid store 
sigtebrød eller kæmpe julekager, og hvis vi ikke 
fik spist julekagen den første dag, skar hun den 
i skiver, dryssede kanel og sukker på og stegte 
skiverne på panden. Det var en af mine livret
ter -  og er det for resten stadig!

I et hjem med mange børn sker der altid no
get. En hændelse har brændt sig fast i erindrin
gen. Min mor vaskede som sædvanlig storvask 
i vaskehuset. En gruekedel blev der fyret op 
under, og heri kogte hun det hvide tøj. For et 
vist beløb om året kunne man leje en vaskema
skine med vrider. Man kom det kogte tøj over i 
maskinen og vaskede det, hvorefter man kørte 
det gemmen vrideren. Min lillebror Hans var 
kommet ud i vaskehuset, hvor vrideren kørte. 
Små røde mærker viste, at vrideren kørte, og 
Hans, der var lidt af en pilfinger, rørte ved 
disse mærker, da vrideren greb fast i fingrene 
og førte den ene hånd og armen ind i vrideren 
op til albuen. Han begyndte at klynke, mor 
skulle jo se, hvad der var i vejen og fandt ham 
stående med armen i vridemaskinen. Der blev 
naturligvis stor ståhej, mor kunne i sin befip
pelse ikke finde ud af, hvordan man åbnede 
maskinen, så vi blev sendt ind til naboerne 
efter hjælp. Da vi kom tilbage, havde mor ved 
et tilfælde lagt sin arm på den bøjle, som gik 
rundt om vrideren, derved lukkede den sig op, 
og hun havde fået Hans fri. Armen var på det 
nærmeste helt flad, huden var blevet spilet ud, 
men ellers fejlede den ingenting, og i løbet af 
få dage var den, som den plejede ...

Da rationeringsmærkerne blev afskaffet efter 
besættelsen, fik vi børn lov til at købe 1 kg suk
ker og lave karamel. Det var tider! Det samme 
kan siges om det første boble-tyggegummi, 
som kom til landet efter krigen, det kostede

Rita Jensen -  artiklens forfatter -  i tredje klasse på 
Borgerskolen i 1951. (Privatfoto).

10 øre pr. stk, men så var munden også fyldt 
helt ud; vi kunne købe det hos »Ove Ismand«, 
som havde en iskiosk, hvor Margrethes Blom
ster i dag har forretning i Kino-komplekset ved 
havnen. I skolen kunne vi næsten ikke svare 
læreren, fordi alle havde tyggegummi og sendte 
store bobler ud af munden -  og som sprang 
med et stort knald. På et tidspunkt blev tygge
gummi forbudt i timerne, og vi måtte gemme 
det i et stykke papir til frikvarteret. Nogle 
gange satte vi det fast under skolebordet -  det 
kunne efterhånden blive til et tykt lag.

I skole
Da jeg begyndte i skole, var jeg en spinkel, 
ranglet pige på godt seks år. Jeg kom på Bor
gerskolen i Thisted i 1948, begyndte i 1. E, og 
minderne fra min skoletid er alle gode-jeg var
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glad for dansk og regning. Geografi, religion og 
historie var jeg ikke så interesseret i. Som fast 
sidekammerat havde jeg Kisse (Kirsten Snej- 
strup), den mindste af naboens otte børn. Hun 
og jeg havde det sjovt sammen -  det skete at 
vores klasselærer, Kurt Bak Jensen, måtte tale 
meget hårdt til os, for vi fniste tit blot vi så 
på hinanden. Både i skolen og hjemme hang 
vi sammen som ærtehalm. Da vi havde noget 
familie i Amerika, fik vi pakke derovrefra, og 
jeg kan huske, at vi fik fine bluser og at Kisse 
også fik en. Engang fik jeg en lyserød silkekjole 
med en stor sløjfe til at binde om håret. Da jeg 
havde tyndt og lyst hår, så det meget voldsomt 
ud med den store sløjfe, men jeg syntes jo al
ligevel, at jeg var den flotteste prinsesse.

Der var langt fra Fårtoftvej i østbyen til 
Borgerskolen i vestbyen. Ofte fulgtes jeg med 
mine ældre søskende til skole. Når vi nåede 
til kirken, var klokken som regel fem m inut
ter i otte, jeg var træt, men de andre hev mig 
i hånden og slæbte mig over kirkegården for 
ikke at komme for sent.

Bygrænsen gik imellem de to boligblokke. 
Vi boede i den nærmest ved byen og kunne 
derfor ikke komme med skolebussen. Det blev 
senere lavet således, at man indtil femte klasse 
måtte køre med bus fra vores blok.

Jeg klarede mig godt i skolen og opnåede 
at modtage flidspræmie flere gange. Jeg var 
glad for Kurt Bak Jensen som klasselærer. Han 
handlede næsten altid retfærdigt og var som 
en god ven af os, når vi opførte os ordentligt. 
Han var fantastisk dygtig til at lære fra sig og 
kunne gøre tingene interessante. Til regning 
havde jeg Elisabeth Hansen, og hendes måde 
at undervise på kom til at betyde, at jeg holdt 
meget af regning og altid fik lavet mine lektier 
til hendes timer. Sang var jeg også glad for, men 
jeg havde dog det problem, at jeg ikke brød mig 
om at synge førstestemme, hvilket min sanglæ
rer, Kantor Fredskilde, var utilfreds med. Når 
jeg nægtede at synge førstestemme, blev jeg sat

ud på gangen. »Jeg skulle ikke tro, jeg var klas
sens primadonna,« erklærede han -  jeg elskede 
at synge anden- og trediestemme, og de timer, 
jeg kunne få lov til det, nød jeg.

Til tegning havde vi en lærer, der hed Hr. 
Bagger, og som var flink. Da jeg var rimelig 
høj og slank og havde langt lyst hår, kaldte han 
mig »Christel« efter den figur, som en tegner 
blev berømt på dengang og som også blev til 
en påklædningsdukke.

Jeg husker en episode fra skolegården, hvor 
drengene drillede pigerne -  som det jo er til
fældet til alle tider. Erik fra min egen klasse 
havde drillet os, og det var lykkedes for mig 
at lange ham en lussing, så hans læbe blødte. 
Inde i klassen sad Erik og græd, da Bak Jensen 
kom, og han spurgte, hvad der var i vejen. Erik 
fortalte så, at jeg havde slået ham. Jeg krøb lidt 
sammen på min plads, for hvad skete der nu. 
Bak Jensen kikkede blot på mig og så sagde 
han: »Hvis Rita har slået dig, er jeg sikker på, 
at du har gjort dig fortjent til det!«

Det var en stor begivenhed, da vi fra de 
større klasser blev flyttet fra den gamle skole 
til den nye, som blev bygget på den anden side 
af skolegården. Det var store lyse lokaler i sam
menligning med dem, vi kom fra. Skolegården 
var den samme i begyndelsen, men senere blev 
den delt i to.

Skolebespisning
på Asylet
I forbindelse med skolen vil jeg nævne en social 
foranstaltning af stor betydning -  nemlig den 
fælles skolebespisning for børn fra børnerige 
familier. Når middagstimen oprandt, gik vi fra 
skolen i Skolegade til Asylet i Asylgade, hvor 
vi fordelte os ved lange borde og fik serveret 
varm mad -  to retter sågar. Det var ikke alle 
retter, jeg var lige glad for, især fisk og norsk 
øllebrød kunne få mig til at blive stående på 
trappen, indtil mine søskende skubbede mig
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Arne Smiths tricotagefabrik på Munkevej i 1950’erne. Børnerige og mindrebemidlede familier kunne til jul 
gratis vælge for et bestemt beløb børnetøj fra hylderne. (Lokalhistorisk Arkiv).

ind, satte sig ved siden af mig og spiste dét, 
jeg ikke kunne lide. Under spisningen var der 
stor disciplin. Man begyndte med bordbøn 
og herefter skulle der være ro -  og der skulle 
spises op! Til at holde øje med, at alt gik, som 
det skulle, gik to lærere rundt i lokalet; når 
alle var færdige med maden, blev der sagt vel
bekomme, og man skulle forlade Asylet og gå 
tilbage til skolen.

En anden social foranstaltning i Thisted på 
dette tidspunkt bestod i, at særligt børnerige 
og mindrebemidlede familier hvert år til jul 
på Arne Smidts trikotagefabrik på Munkevej 
kunne hente for et vist antal kroner børnetøj 
pr. barn. Da min mor var så god til at sy, bad 
hun om i stedet at få lov til at købe stoffet og 
derefter selv sy, hvad vi havde brug for. Det 
fik hun lov til, og jeg husker, hvordan vi godt

nok var i samme kjolestof som mange andre 
børn i byen, men ikke i samme kjolemodel. 
Dette kunne især ses til den årlige juletræsfest 
i Arbejdsmændenes Fagforening.

En tredje social foranstaltning var »Hvid- 
kærlejren«, som blev afholdt af Set. Georgs 
Gildet, og hvor to eller tre børn fra samme fa
milie kunne deltage i den uge, lejren varede. 
Vi blev afhentet på Store Torv i bus og kørt 
til Hjardemål. Lejren bestod af en pige- og en 
drengeafdeling, et stort køkken, en stor spisesal 
og et stort fælles opholdsrum. Om morgenen 
blev alle vækket aflederne, og vi skulle møde 
ved flagstangen, flaget blev hejst, og vi sang 
»Der er ingenting, der maner ...« Så blev der 
bedt en bøn, og man kunne gå indendørs til 
morgenmaden, som bestod af enten rå havre
gryn eller havregrød. I løbet af dagen havde
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Mange Thisted-børn var i 1950’ernepå koloni i »Hvidkærlejren« mellem Hjardemål ogHjardemål Klit. Her 
er pigerne på en udflugt fra lejren. (Lokalhistorisk Arkiv).

vi forskellige gøremål, og vi legede alle mulige 
lege. Til aften skulle vi hjælpe med at forberede 
maden, flaget skulle tages ned, og der var hygge 
indtil sengetid. Det var alle tiders lejr, og der 
var »kamp« om at komme med hvert år.

»Kom til Paven
i Rom, Arne!«
På Fårtoftvej var der altid nogen at lege med. 
Hvis ikke mine søskende ville, var der børn 
på vejen eller i de andre lejligheder. Hvis vi 
legede ude, kunne vi spille bold med op til fire 
bolde. Mellem den blok, som vi boede i og den 
næste, var der en vej ned til fjorden. Gavlene 
på blokkene var alle tiders til boldspil. Det var 
to etagers høje bygninger, så vi kunne spille 
virkelig højt, og det var ikke ualmindeligt, at

to-tre hold kunne spille på samme tid. Det var 
også blevet moderne at spille rundbold, hvilket 
krævede flere deltagere, men det var jo ikke 
noget problem at få samlet en flok.

Der var også en leg, som hed »at hugge i 
land«. Med en kniv afmærkedes en firkant på 
jorden og fra en aftalt afstand kastede vi kni
ven ind i denne firkant. Fra kniven og ud til 
omridset af firkanten blev der trukket en streg, 
der markerede det erobrede stykke »land«. Og 
derefter var det den næstes tur til at kaste kni
ven. Det gjaldt om at erobre nyt »område«, og 
man blev ved, indtil en af os havde erobret det 
hele.

Der blev spillet med kugler og hønseringe. 
Til kuglerne lavede man en fordybning i jor
den, og vi skulle så fra en vis afstand få dem 
til at lande her. Man vandt de kugler, som lå i
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hullet, og dem, som ikke var havnet det rette 
sted, slog vi til med hånden, så de kom ned i 
hullet. Med kuglerne havde vi en anden leg. En 
skotøjsæske blev vendt på hovedet og forsynet 
med »porte«, som kuglerne skulle trilles gen
nem. Over hver port kunne man se, hvilket 
antal kugler man havde vundet. Vi kunne også 
lave huller i bunden af æsken, som man fra et 
bestemt sted skulle forsøge at ramme. Med en 
pind (eller på fliser med kridt) tegnede vi en 
rundkreds på jorden og skulle så forsøge at 
ramme den ligesom med kuglerne. Det blev 
forinden aftalt, hvor mange hønseringe der 
skulle hænge sammen for hvert spil. Jeg hu
sker tydeligt, hvor dårligt man havde det ved 
at tabe kugler eller hønseringe.

En anden leg ude var »Kom til Paven i Rom!« 
Én skulle stå midt på gaden og tælle til 100 med 
hænderne for øjnene, mens de andre gemte sig. 
Man skulle råbe højt, når man var færdig med 
at tælle og alle andre blev musestille. Nu gjaldt 
det om at finde dem og løbe tilbage og f.eks. 
råbe »Kom til Paven i Rom, Arne!« Den først 
fundne skulle »stå« næste gang. Hvis man ikke 
blev opdaget og nåede hen til »tællestedet« -  ja, 
så var man »reddet«.

Meget af vores tid gik med at sjippe eller 
hoppe i tov, bytte glansbilleder eller prøve i 
hinandens prøvebøger. I bøgerne -  brugte 
regne- eller skrivehæfter -  bukkede man hvert 
blad ned og her gemte man de glansbilleder, 
som man ville af med. Den anden viste så et

Borgerskolen i Thisted i slutningen a f 1940’erne, da artiklens forfatter var elev. Der var fælles bespisning for 
børn fra børnerige familier. Når middagstimen oprandt, vandrede børnene fra Skolegade til asylet i Asylgade 
(det nuværende missionshus). Lokalhistorisk Arkiv.
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glansbillede, og man vurderede hvor mange 
gange vedkommende kunne prøve. Herefter 
lod hun en finger glide ned i prøvebogen. Hvis 
hun var heldig, kunne hun vinde et billede el
ler to -  og man kunne forhandle om et nyt 
billede.

Limfjorden som
tumleplads
Fulgte man vejen mellem de to boligblokke 
mod syd, kom man til fjorden, hvor vi tilbragte

mange timer i løbet af et år. Om sommeren 
badede store og små sammen, og når vi var 
trætte af vandet, var der et dejligt læbælte ud 
mod Lars Bisgaards kornmarker. Her byggede 
vi huler og legede Tarzan i træerne. Det skete 
også, at vi gemte os i kornet, når det var højt 
nok, men så skulle vi altid have nogen til at 
se efter, om Lars Bisgaard kom, for hvis han 
gjorde det, var der som blæst for børn -  han 
kunne nemlig blive så vred, når vi legede i kor
net. Fulgte vi vejen mod nord, kom vi til Noes’ 
kornlager. Der var udgravning til en branddam

Thisted Borgerskole, 4. E. 1952. Bageste række fra venstre: Frank Bode, Henrik Ottesen, Villy Pedersen, Kaj 
Ole Jensen, Arne Mikkelsen, Erik Christensen og Jørgen Kanstrup. I midten: Gunda Balle, Tove Jensen, 
Lillian Pedersen, Karen Christensen, Conny Larsen, Inge Riis Jensen, Sonja Thomsen og Lizzi Dahl. For
reste række: Kirsten Helleberg Nielsen, Tove Jensen, Hanne Christensen, Anni ???, Kirsten Snejstrup, Karen 
Larsen, Gunvor Mølgaard og Rita Poulsen (Jensen) -  denne artikels forfatter. Klasselærer Kurt Bak Jensen. 
(Privatfoto).
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i nærheden -  jeg mener ikke der var vand i den, 
undtagen når det havde regnet meget. I bunden 
var der jord og murbrokker. Det var også et af 
vore herlige legesteder. Om sommeren kørte 
vi væddeløb op ad siderne, og det skete, at vi 
fik vi fat i store papkasser, som vi så rutschede 
ned på. De yngste kunne have lidt svært ved 
at komme op til kanten igen, men så hang der 
som regel et reb, vi kunne få fat i, eller de store 
tog os med op. Hvis vi måtte være ude om af
tenen, kunne vi finde på at tænde bål i bunden 
og så sidde og snakke.

Jeg husker en efterårsaften med dejligt må
neskin, hvor vi havde sat os i branddammen 
og fortalte hinanden historier, det blev mørkt 
og koldt og pludselig kunne vi høre nogle af 
forældrene kalde på os hjemmefra. Vi skulle 
op af branddammen, men der ventede os en 
slem forskrækkelse, for der havde dannet sig 
et tyndt lag is på siderne, og det var umuligt 
for os at kravle op. Selvfølgelig var der netop 
denne aften intet reb, vi forsøgte på alle mulige 
måder, vi lagde os på cementsiden i forlængelse 
af hinanden, vi prøvede at stabler cykler op 
for at nå kanten -  men intet hjalp. Enkelte be
gyndte at græde, andre var noget betuttede ved 
udsigten til at sidde dér hele natten. Det endte 
med, at vi begyndte at råbe om hjælp, og efter 
nogen tid kom en mand, som boede omkring 
500 meter fra branddammen, og spurgte, om 
han skulle hjælpe os, han havde et reb med, og 
vi kom op, men alle fik denne aften -  jeg gjorde 
i hvert fald -  lidt mere respekt for branddam 
men. Når sneen om vinteren havde samlet sig 
omkring branddammen, kunne der danne sig 
nogle store udhæng på kanten, og det var til 
stor fornøjelse at glide ned gennem dem. I det 
hele taget havde vi dejlige omgivelser til leg 
i kvarteret. Længere ude ad vejen -  på Lars 
Bisgaards marker -  kunne vi løbe på ski. Hver 
familie havde et eller højst to par ski, som vi 
måtte forhandle med vore søskende om at 
bruge. Vi havde ligeledes kun et eller to par

skøjter, som vi måtte deles om. Vi kunne nogle 
vintre løbe på skøjter på fjorden eller køre ca. 
2 km til Fårtoft Dam. Det meste af skøjtetiden 
gik nu med at sidde og spænde dem på, for 
når de blev spændt på gummistøvlerne, kunne 
man risikere kun at løbe to-tre skridt, før de 
hang på siden af fødderne ...

Så var der Eshøj Plantage! Her var det især 
om sommeren, vi legede. Langs plantagen var 
der en dejlig strand, hvor vi badede og fiskede, 
og oppe på det flade stykke græs inden selve 
plantagen kunne man spille bold, bygge huler 
og køre væddeløb på cykel. I plantagen blev der 
også bygget huler oppe i træerne og på jorden. 
Og der blev konkurreret om, hvem der turde 
klatre højest op i træerne. Vi havde saftevand 
og kage med, når vi cyklede til Eshøj, men det 
skete også, at vi aftalte med mor, at hun sam
men med en eller to af de mindre søskende 
kom cyklende senere og havde kage med.

Lidt uden for plantagen lå der en frugtplan
tage, og vi gik på æble- og pærerov, man skulle 
passe på, for ejeren var ikke så begejstret for 
vores besøg. Æblerne og pærerne tog vi med 
til vores huler, eller vi sad i træerne rundt om 
Runddelen og spiste. Senere har jeg kunnet 
konstatere, at der midt på Runddelen vokser 
flere æbletræer, som måske stammer fra vores 
æblefester -  hvem véd?

En stor begivenhed i 1954 var Ungskuet 
på Lars Bisgaards marker i nærheden af bo
ligblokkene. Det var ved den lejlighed, at hele 
Fårtoftvej blev lagt om. Der kom fine fortove 
og asfalt på vejen. Alle børn var tidligt oppe 
om morgenen. Vi skulle jo følge med i, hvad 
der skete. Ud ad Fårtoftvej kom en strøm af 
biler, og det varede ikke længe, før næsten hvert 
barn havde en bog og en blyant, vi skrev bil
numre op, på den tid havde bilerne bogstaver, 
som svarede til de byer og amter, de var ind
registreret i. Der gik selvfølgelig konkurrence 
i det -  det gjaldt om at have bilnumre så langt 
væk fra Thisted som muligt. En oversigt over,
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Ungskuet i Thisted i 1954 var en stor begivenhed for hele Thy -  og ikke mindst for børnene på Fårtoftvej der 
fik  travlt med at notere numre på de mange fremmede biler, der kom til byen fra hele landet. (Lokalhistorisk 
Arkiv).

hvor bilerne stammede fra, kunne man se i en 
lommebog.

Den hjemmelavede
marcipan
Foruden fødselsdagene, som vi jo holdt mange 
af i vores hjem på Fårtoftvej, husker jeg Set. 
Hansaftenerne, som foregik på stranden neden 
for campingpladsen. Vi havde i ca. en uge for
inden samlet grene og andet affald til et stort 
bål, som haveejerne langs fjorden helt hen til 
slagteriet også havde bidraget til. Når bålet 
var brændt ned, gik vi hjem, og mor havde 
lavet rabarbergrød, som vi spiste med knuste 
tvebakker, sukker og mælk på. Mortensaften 
fejrede vi også, ikke med andesteg, men med 
flæskesteg. Juleaften var en dejlig aften, om 
eftermiddagen pyntede vi børn juletræet, og

til aftensmad fik vi flæskesteg med hjemme
lavet rødkål og hjemmelavede rødbeder og 
asier. Efter flæskestegen fik vi risalamande 
med mandel i -  bagefter vankede der slik og 
småkager. Marcipanen lavede vi selv, for på 
grund af krig og besættelse og de fattige kår 
kunne vi ikke købe den færdig. Min mor kogte 
nogle kartofler, afkølede og mosede dem, heri 
blev der blandet flormelis og mandelessens, 
og vi kunne forme det, som vi nu ville. Når 
»marcipanen« var formet og måske pyntet med 
kakaoglasur, blev den lagt til tørre på nogle 
bageplader og stillet op på dækketøjsskabet i 
stuen, det kunne godt vare nogle dage, før den 
var tør -  og vi syntes den smagte dejligt.

Når vi havde danset om juletræet og sunget 
alle de sange, vi kunne, skulle vi have gaver. De 
var dengang ikke store og flotte, men ting som 
enten far, mor eller mine store brødre havde

134 2008



lavet. Det kunne hænde, at far havde været 
heldig og fundet noget på lossepladsen, som 
kunne stykkes sammen til en cykel til en af 
os. Engang fik jeg en gammel radio til at skille 
ad, fordi jeg elskede at finde ud af, hvad der var 
inden i tingene. Engang havde min bror fun
det en symaskine på lossepladsen, den havde 
han renset, smurt og malet grøn, og det var 
en flot gave, Jeg har den endnu! Et af de store 
øjeblikke juleaften var, når mor fandt kassen 
fra bedstemor frem. Hun syede hvert år et par 
nye »futsko« til os alle, og det var spændende, 
om man nu kunne passe dem med det røde 
overpolster eller kun dem med det brune. Sko
ene var lavet af gammelt stof, som bedstemor 
havde klippet til såler, 10-12 lag til hver sål, og 
hun havde med kinesertråd syet dem sammen, 
ovenpå sålerne syede hun »overlæderet«, som 
kunne have alle mulige farver. Materialet var 
gamle habitter, bukser eller skjorter.

Nytårsaften fik vi altid krøstekål med stegt 
saltet stribet flæsk og medisterpølse. Krøstekå- 
len lavede mor således: hvidkåls-hoveder blev 
delt i både og kogt i godt saltet vand, til de var 
møre, herefter skulle de stå i vandet og afkøle, 
til man kunne komme dem i et viskestykke og 
vride vandet ud af dem. Den næsten tørre kål 
blev så kørt gennem kødmaskinen som en fars 
og blev lagt i en stor gryde, hvori mor havde 
smeltet smør. Nu blev kålen varmet op igen, og 
der blev tilsat mælk eller -  hvis det var rigtig 
fint -  fløde, som mor havde samlet fra det øver
ste af mælkeflaskerne dagene forinden, indtil 
kålen havde en passende konsistens. Når kålen 
blev serveret, var den varm, og man skulle så 
drysse en blanding af kanel og sukker over og 
spise den sammen med flæsket. En himmelsk 
ret! Senere på aftenen skulle de mindre børn 
ud og lave halløj, vi bandt dørhåndtagene sam
men i hele blokken og gik rundt og ringede på 
dørene. Hvis juletræet var blevet plyndret og 
smidt ud, stillede vi det op ad døren, ringede 
på, og når naboerne lukkede op, fik de træet

i hovedet. Vi havde også lidt nytårsskyts med 
ud -  det bestod som regel af nogle hundeprop
per og små kinesere. De større børn gik eller 
cyklede til Thisted by, hvor man samledes på 
Store Torv og Nytorv og skød alt det af, som 
man havde købt for sine surt tjente penge. Jeg 
husker endnu, hvor bange jeg var for det lidt 
mere farlige skyts som tudser og kanonslag. 
Ved midnat kom der masser af mennesker 
ud på gaden og alt skytset blev skudt af. Og 
Christensen fra Nytorvs Kiosk skød alt det fyr
værkeri af, som han ikke havde fået solgt. Det 
var både raketter, store kanonslag og sole og 
andre flotte ting. Jo, der var noget særligt ved 
Nytorv netop nytårsaften! De store drenge på 
Fårtoftvej havde hjemmelavede bomber med

1955. Konfirmation. Konfirmanden i andendagstøjet. 
Hatten og handsker er grønne, tørklædet grønternet 
og spadseredragten »salt-og-peber« ... (Privatfoto).
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sejlgarn omkring, de kunne give et ordentlig 
knald, men en af drengene mistede tre fingre, 
fordi han ikke slap bomben i tide.

Bypige og
klinikassistent
Fra min konfirmation har jeg en tydelig erin
dring, og den handler om min kjole, som min 
mor syede. Jeg syntes, den var flot, men da den 
var færdig, opdagede vi, at den var gennemsig
tig foroven, og selv om jeg ikke havde bryster af 
betydning, gik min mor med til, at jeg tog en 
BH på, som jeg havde fået i en pakke fra Ame
rika, jeg lagde lidt vat i, og nu så det skam ud,

Artiklens forfatter som 17-årig i haven til huset Får
to f  tvej 34. (Privatfoto).

som om jeg var begyndt at få bryster! Kjolen 
blev senere farvet lyseblå, og jeg brugte den til 
fester, jeg havde den også med, når jeg var på 
ferie hos min bror Børge i København. Og når 
jeg havde dén kjole på, følte jeg mig som en af 
de flotteste piger på gaden. Vi havde en aftale 
med mor om, at halvdelen af de penge, vi fik 
til konfirmationen, skulle gå til festen, og den 
anden halvdel måtte vi selv bestemme over. 
Min halvdel gik til udbetaling på en cykel, som 
blev købt hos min onkel Sigfred, der havde en 
smedeforretning i Sennels og skaffede mig en 
cykel til indkøbspris. Jeg betalte så min halv
del af konfirmationspengene, og da jeg havde 
en bypigeplads i Stærups vaskeri i Nørregade, 
cyklede jeg hver lørdag eftermiddag ud til min 
onkel og betalte 10 kr. i afdrag, indtil cyklen 
var betalt. Disse besøg hos min onkel og tante 
var noget ud over det sædvanlige. Min onkel 
stod altid i smedjen og arbejdede, når jeg kom. 
»Nå kommer du dér min pige, så må vi hel
lere få ordnet pengesagerne og komme ind til 
Agnes og få en kop kaffe.« Tante Agnes havde 
dækket fint bord med kniplingedug og fine 
kopper, det var jeg jo ikke vant til hjemmefra, 
så jeg syntes det var meget flot. Når jeg havde 
fået min kaffe og kage til, cyklede jeg hjem med 
besked om at hilse familien.

Efter konfirmationen måtte jeg begynde at 
gå til ungdomsfester, og jeg husker min diskus
sion med mor, som syntes, det var helt fjollet 
at gå i nylonstrømper, hun mente det var mere 
passende med ankelsokker, og så ville jeg ikke 
til fest, men til sidst købte mor da nogle strøm
per til mig.

Ejeren af vaskeriet i Nørregade var en sød 
ældre dame, Rita Skadholm. Når jeg kom der
ned fra skole, skulle jeg altid have et stykke 
hjemmebagt kage eller franskbrød, inden jeg 
skulle ud med pakker. Hvis jeg var så heldig at 
få drikkepenge på min vej, havde vi en aftale 
om en sparebøsse i vaskeriet. Hvis jeg lagde 
drikkepengene i den, fordoblede fru Skadholm
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Moderne tider kommer til Fårtoftvej i 1961: Fjernevarme. Yderst til højre skimtes en a f barakkerne fra krigens 
tid. (Lokalhistorisk Arkiv).

beløbet hver måned, når jeg fik løn. Lønnen 
skulle min mor have, men drikkepengene var 
mine lommepenge. Op til jul kunne det godt 
blive til en del penge.

Jeg sluttede min skolegang med 8. klasse 
1956, hvorefter jeg fik arbejde hos tandlæge 
Kloster, som dengang havde klinik i Østergade. 
Jeg mødte kl. 9 og arbejdede til omkring kl. 
17.30. Derefter cyklede jeg hjem på Fårtoft
vej og spiste aftensmad. Kl. 18.30 cyklede jeg 
hjemmefra for at være på handelsskolen kl. 19. 
Det var på Borgerskolen indtil kl. 22, hvorefter 
jeg cyklede hjem igen, fik en kop kaffe og ord
nede lektier til omkring midnat. Mine første to 
år på handelsskolen betalte tandlægen. Da der 
var gået lidt tid, blev jeg sat til at assistere ham 
ved en rydning af tænderne i overmunden på 
en patient. Det var første gang, jeg skulle være 
til stede, når der for alvor strømmede blod, 
men jeg klarede det godt, tandlægen skævede

op til mig flere gange for at se, om jeg blev bleg 
om næbbet, men der skete ikke noget, så jeg 
havde fået min bloddåb ...

Jeg kunne godt lide arbejdet hos tandlægen, 
men havde ondt af børnene, som skulle have 
ordnet tænder. Dengang var dette med regel
mæssig tandbørstning ikke så udbredt blandt 
arbejderbørn, og børnenes tænder var ofte i 
endog meget dårlig stand -  tandudtrækning 
var derfor en daglig begivenhed. Når jeg hen
tede børnene ind i tandlægestolen, var de fleste 
bange, og da tandlægen var en stor og kon
tant mand -  ja, så vidste jeg, at der som regel 
ventede dem en ubehagelig behandling. Jeg 
begyndte at fortælle en historie for dem, som 
jeg så kom og fortalte videre på, når tandlægen 
ind imellem skulle forlade behandlingen -  jeg 
legede katten efter musen med boremaskinen 
ved at sætte to stykker vat på den roterende 
snor, som trak boret: et stort stykke for katten,
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Fårtoftvej i 1970’erne. Bag Cimbria ligger de ejendomme og haver, der er omtalt i artiklen. (Lokalhistorisk 
Arkiv).

et lille stykke for musen! Disse lege behagede 
ikke tandlægen, og jeg fik mange irettesæt
telser. Efter et år hos tandlægen følte jeg mig 
ikke godt tilpas i arbejdet, og jeg måtte til at 
søge noget andet.

Min søster Mary var ansat hos Kopmanns 
udsalg på Nytorv, en lille slagterforretning i 
fremgang, og her kunne man godt bruge en 
yngre pige som hjælper. Det var godt nok et 
jobskift, og da kombinationen med to søstre 
på samme arbejdsplads ikke var så heldig, gik 
der ikke mere end et halvt år, før jeg var træt af 
det. Jeg havde søgt og fået arbejde som klinik
assistent hos tandlæge Nielsen på Plantagevej, 
et arbejde jeg blev meget glad for, ikke mindst 
da der i forvejen var en anden klinikassistent, 
Bente Mikkelsen. Hun havde arbejdet for tand
lægen i flere år, da jeg ankom og skulle således

lære mig flere ting, så jeg kunne assistere tand
læge Nielsens søn, Asger, når han efter endt 
eksamen kom hjem og skulle virke sammen 
med faren. Jeg blev hos tandlægen i 2 V2 år, og 
selv om han ikke ville betale mit sidste år på 
handelsskolen, gjorde jeg det færdigt og fik en 
pæn eksamen.

Film og kabaret
Da jeg var omkring 15 år, havde jeg en god 
veninde, Connie, hun var ganske vist et par 
år ældre end jeg, men vi gik meget sammen. 
Connie havde flere venner på sin egen alder, 
deriblandt et par drenge, som ville lave en film 
om ungdommen i Thisted. Filmen kom til at 
hedde »Sådan er vi ikke«. Svend og Hugo stod 
for manuskriptet. Hugo var meget interesseret
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i at fotografere og anskaffede et smalfilmsap
parat til optagelserne. En dag tog Connie, der 
som en af byens flotteste piger havde hoved
rollen, mig med til en optagelse -  og pludselig 
var jeg også blandt de medvirkende. En af de 
andre medvirkende var ansat i en urmager
forretning, og han havde fået tilladelse til, at 
der blev optaget et »indbrud«. Tyvene skulle 
stikke af i en bil ud ad Kystvejen, hvor politiet 
indhentede og arresterede dem. Kystvejen blev 
spærret af en tidlig morgen, og optagelserne 
kunne finde sted. Alt dette vakte stor opsigt 
i Thisted -  og mange rystede på hovedet af 
»den skøre ungdom«. Der blev optaget værts
husslagsmål og privatfester. Resultatet blev en 
underholdende og spændende film. Premieren 
fandt sted i Royal Teatret, der var fyldt til sidste 
plads. Og drengene fandt, at det ikke var nok

kun at være »kendt« i Thisted, de kontaktede 
både Billedbladet og Se og Hør, der sendte re
portere til Thisted, som skrev om og fotografe
rede de unge i Thisted, der havde lavet en film 
for at vise, at de ikke var sådan, som mange 
film på dette tidspunkt fortalte om ungdom
men. Efter den første berømmelse blev filmen 
lånt ud til ungdomsklubber i hele landet. 30 år 
senere blev filmen overspillet på video -  og jeg 
fik den i gave til min 54 års fødselsdag. Plud
selig kunne jeg sidde derhjemme i sofaen og 
genopleve Thisted i 1950 erne, som jeg havde 
været en livlig del af.

Efter de glade film-dage kom Connie i for
bindelse med Verner Simonsen, som havde en 
barbersalon i Frederiksgade. Han havde planer 
om en kabaret, der skulle turnere i de små byer 
i Thy, og da Connie vidste, at jeg var god til at

Familien samlet til Børges 60 års fødselsdag i 1991. Fra venstre: Børge og faderen Ejnar Poulsen, Harry, Rita 
(Jensen), Karin (Outzen), Mary (Odgaard), Hans, Anne Grethe (Damsgaard) og Arne. (Privatfoto).
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synge -  ja, så spurgte hun, om hun måtte tage 
mig med til en optagelsesprøve. Det var i orden 
-  og således kom jeg med i dét, som kom til at 
hedde »VK kabaretten«. K stod for Kjøler, som 
var trommeslager i det lokale danseorkester 
Poul Jensens orkester, og som foruden Kjøler og 
Poul bestod af Pouls kone og Svane. Kvartetten 
spillede bl.a. i Pariserhaven på Hotel Aalborg. I 
kabaretten optrådte vi med sketch, og jeg sang 
»Det bli’r aldrig det samme som med Ejnar«, et 
par unge mænd, der var gode til at fløjte, var 
også på programmet, det hele varede en time, 
og derefter spillede kvartetten til dans resten 
af aftenen. Denne form for underholdning var 
populær på landet. En enkelt gang var vi med 
til at servere for gæsterne, d.v.s. vi gik rundt 
med cigaretter og cigarer og havde bare ben i 
højhælede sko, små sorte shorts og korte hvide 
bluser på. Mit honorar for sådan en aften -  jeg 
skulle jo blive til ballet var forbi -  var 35 kr., 
og i betragtning af, at min månedsløn dengang 
var 200 kr., var det mange penge for mig, hvis 
vi var ude en eller måske to aftener i ugen.

Da vi havde spillet et stykke tid, blev vi bedt 
om at optræde på Hotel Aalborg. Det blev en

speciel aften for os, da en stor del af publikum 
var venner og familie. Således sad min bror 
Arne på balkonen og lavede en lyd, som når et 
barn græder, når jeg kom til linjen »... og han 
s ir  vi skal ha os et barn.«

En anden gang skulle vi lave en velgøren
hedsforestilling i Royal-biografen. Det var en 
særlig oplevelse for de optrædende, idet pub
likum for første gang sad skråt opad foran os. 
Da jeg var midt i min sang, opdagede jeg, at 
min far -  som hed Ejnar som ham i sangen -  
sad lige midt for på midterste række. Jeg må 
indrømme, at jeg blev ikke så lidt forbavset 
over at se ham dér og spurgte bagefter, hvad der 
havde fået ham til at gå ind til forestillingen. 
Han svarede -  at nu havde hans datter fjollet 
rundt i omegnen med noget sang og musik, og 
han havde altså fået lyst til at se, hvad det hele 
var for noget ...

Rita Jensen
Født 1941. Artiklen er uddrag af en større sam
ling erindringer på Lokalhistorisk Arkiv for 
Thisted Kommune.
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Kampen om morgensangen
af Per Warming

Artiklens forfatter var sanglærer på Tingstrup skole i 1969, da det i lærerrådet kom til en 
afstemning for og imod morgenbøn ved morgensang Han redegør for uenigheden og sam
menligner med nutiden og tiden for 100 år siden. Artiklen er årbogens markering a f 2008 
som Sangens År.

Da jeg blev ansat som lærer på Tingstup skole i 
1967, havde hver enkelt elev sin egen sangbog, 
ligesom de havde regnebog og læsebog. Sang
bogen hed »Arvesølv«, og den tog de med, når 
de samledes i biblioteket til morgensang hver 
dag kl 8. Lærerværelset var adskilt fra bibliote
ket med en foldedør, der blev skubbet til side, 
når tiden var inde. Og så stod vi dér, lærere og 
elever, alle sammen i ét stort lokale. Først sang 
vi en salme, så bad skoleinspektøren Fadervor, 
så sang vi en sang, og så gik vi hver til sit med 
hver sin klasse. Det var ikke så forskelligt fra 
det, jeg huskede fra min egen skoletid. Men 
forandringerne stod for døren.

Jeg vil fortælle om disse forandringer, og jeg 
vil sætte dem i perspektiv ved at kigge i en 100 
gammel sangprotokol og et besøg på Tingstrup 
skole i dag.

1968
Skoleinspektøren rejste allerede 1968. Jeg hu
sker ham som gråhåret, streng og patriarkalsk. 
Hans efterfølger var yngre, socialdemokrat og 
spillede jazztrompet. Det var hans ambition at 
gøre Tingstrup til en mønsterskole for de nye 
enhedsskole-ideer, og han holdt oplæg og viste 
plancher og argumenterede.

I første omgang overtog han morgensan
gen, som den var, men 1969 holdt han bare 
op med at bede Fadervor ved morgensangen. 
Tidspunktet for ændringen havde han, næppe

tilfældigt, valgt medens de to sanglærere var i 
Norge med de store elever. Havde han troet, at 
det ville glide lettere, hvis de to kom hjem til et 
fait accomplis, så tog han fejl. Morgensang og 
morgenbøn kom tværtimod på dagsordenen 
og blev styrket -  en tid.

Protokollen fra lærerrådsmødet 15. septem
ber: »Inspektøren meddelte, at han har undladt 
og undlader Fadervor ved morgensang med den 
begrundelse, at han ikke bryder sig om det, og 
oplæste derefter sin kommentar til hoslagte skri
velse (»Fadervor«) ... Efter en diskussion blev der 
stemtom, hvorvidt Fadervor skal bibeholdes. Det 
blev vedtaget med 11 stemmer. 7 stemte imod, og 
10 undlod at stemme. Morgensang ledes på skift 
a f hvem, der har lyst. Klasselæreren skal stå ved 
sin egen klasse.« Herefter blev skoleinspektøren 
inde på sit kontor under morgensangen, og en 
gruppe lærere (de 11) trådte i hans sted.

Lærerrådsprotokollen fortæller derefter 
jævnligt, at lærerne opfordres til at komme til 
morgensang. Skolen havde fået nyt lærervæ
relse, som lærerne fysisk skulle flytte sig fra. I 
1971 er der igen generaldebat, som ender med, 
at morgensangen fortsætter som hidtil, dog »er 
det frivilligt om lærerne vil komme til morgen
sang«. Senere indskærpes det, at de lærere, der 
ikke kommer til morgensang, »bør stå i klas
serne, når børnene kommer fra morgensang.«

Var der modvind fra (nogle af) lærerne, så 
var der medvind fra eleverne. Morgensangen 
swingede. Sanglærerne var kyndige og kom-
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Hvad ser man på disse billeder fra grundlovsdag 
1972 i Thisted?

Man ser en a f sangene fra Tingstrup skoles sangbog 
»Arvesølv« gjort til politisk parole.

Man ser denne artikels forfatter og skolens 
morgensangs-klaver og skolens kontrabas på den 
lastbil, der kørte forrest fra havnen op til grund
lovsmødet i Thisted Friluftsteater mens de spillede 
»Pippi Langstrømpe«.

Man ser »slumstormere« med barnevogne og 
bondemænd i jakkesæt i samme optog

Man ser skolens socialdemokratiske inspektør 
bære banner sammen med en provst, der i hvert 
fald ikke var socialdemokrat.

Man ser et øjebliksbillede a f en folkefront -  og 
det er dybest set det, denne artikel om morgensan
gen på Tingstrup skole handler om.

(Foto: Finn Engholm)
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petente. Og mobiliseringen mod inspektørens 
kupforsøg havde ikke gjort selvbevidstheden 
og sammenholdet mellem (nogle andre af) 
lærerne mindre. Men det betød trods alt bare 
udsættelse.

I dag husker kolleger fra den gang det sådan, 
at næppe var de to sanglærere rejst, før først 
morgenbønnen og siden resten af morgensan
gen visnede og til sidst forsvandt helt. Officielt 
blev den ikke afskaffet, det hed bare, at lærerne 
selv holdt morgensang i klasserne. Denne ud
vikling skete samtidig med, at den kommunale 
musikskole blomstrede op.

For 100 år siden
Efter en snes år begyndte man imidlertid at 
genindføre den fælles morgensang, men nu 
uden morgenbøn. Først med de helt små ele
ver, senere også med mellemgruppen. Men 
ikke med de store. Det vil jeg vende tilbage 
til, men først vil jeg se på »Sangprotokol, Ting
strup Skole 1892-1908« og på det, der rørte sig 
omkring skolen for 100 år siden.

I 1866 starter den 49-årige pastor H. Chr. 
Sonne »Thisted Kjøbstads Arbejderforening«, 
der bliver til den første brugsforening, og 
samtidig udgiver den grundtvigske friskole
lærer P. Smidt i Silstrup »Tisted Sangbog« og 
starter skytteforening i Tilsted. Fra midten af 
1880erne spidser magtkampen om virkelig
gørelsen af folkestyret til i en grundlovsløs tid 
(de såkaldte provisorieår). Over for kongen og 
Estrups Højre står en skrøbelig alliance, der 
rækker fra socialisterne til Frede Bojsen og 
Det Moderate Venstre. I den politiske debat 
får rygterne om kommunarderne i Paris 1871 
en funktion, der ligner den, rygterne om de 
autonome og muslimerne har i dag. 1893 indser 
Det Moderate Venstre, at de har flere interesser 
fælles med godsejerne end med husmænd og 
arbejdere, de bryder ud af alliancen og indgår 
det kompromis med Højre, der skulle afslutte

provisorierne og fjerne agitationsgrundlaget for 
arbejderbevægelsens »materialistiske og fæd
relandsfjendske strømninger«. 1901 kommer 
systemskiftet, hvor det mandlige befolknings
flertals repræsentanter får adgang til regerings
magten. 1915 kommer kvinderne med, og man 
kan tale om folkestyre i moderne forstand.

Sangprotokollen fortæller ikke, på hvilken 
side og i hvilket omfang folkene omkring Ting
strup skole for 100 år siden var med i dette. 
Det regelværk, de arbejdede under, skyldtes 
en af de sidste Højre-kultusministre, V. Sthyr, 
der senere blev biskop i Odense. Her var ene
vældens kobling af skole og kirke som stats
magtens kontrol- og opdragelsesapparat for 
menigmand endnu på plads. Samme Sthyrs 
»Plan for Sangundervisningen i Folkeskolen 
paa Landet« fra 1899 foreskriver, at børnene 
lærer mindst 12 salmer og 12 børne- og fæd
relandssange, hvoraf tre læres »udenad med tre 
Vers«. I Sangprotokollen er bl.a. noteret, hvilke 
sange de forskellige klasser lærte, og man kan 
konstatere, at man fulgte forskrifterne.

2008
Da jeg besøgte Tingstrup skole før påske 2008, 
deltog jeg i morgensangen med de små. Fire 
sange sang man, teksterne blev vist med over
head-projektor på en skærm, læreren spillede 
guitar og småsnakkede mellem sangene om 
årstiden og anemonerne, der var en rar stem
ning, børnene sang med og kunne lide det.

I begyndelsen af 1990 erne var der endnu et 
af digerne omkring »den nordiske samfunds
model«, der gav efter. Ind over de offentlige 
skoler brød det, der ved fabrikkernes samle
bånd i sin tid kaldes »taylorisme«. Lærernes 
arbejde blev med stopur og millimeterbånd 
opdelt i »U-tid«, »F-tid« og »Ø-tid« og skrevet 
ind i overenskomsten. Nu bliver de lærere, der 
står for morgensangen, aflønnet specielt for 
det -  og det gør det jo ikke lettere at argu-
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Fra Tingstrup skoles sangprotokol i skoleåret 1907-08.

mentere for, at de, der ikke får penge for det, 
skal være med. Men på Tingstrup skole har 
morgensangen ledelsens gunst. Nogle gange 
på bekostning af andre fag -  mumler nogle. 
(Er morgensang et fag?).

Morgensangslærerne fortalte, at eleverne 
ikke mere har deres egen sangbog. I musik
lokalet er der klassesæt af Folkeskolens Mu
siklærerforenings »Dansk Sang« og dens små- 
børnsudgave »Se og Syng«, og en stor del af 
morgensangs-mappen er kopieret herfra. Det 
er vores »kanon«, sagde en af lærerne.

Et af mine spørgsmål tog afsæt i historien 
om den gang, da vi 11 lærere satte skolens chef 
fra styret for så vidt angik morgensangen. Vi 
var jo en broget flok -  et par grundtvigianere,

et par konservative, mindst en missionsmand 
og mindst en venstresocialist, der siden gik 
med i Thylisten. Selv om spørgsmålet om Fa
dervor på skolen sikkert hørte mere hjemme 
i skolenævnet (eller Folketinget?) end i lærer
rådet -  så gjorde vi det altså til vores. For in
spektøren endte det som sagt med nederlag. 
Det pinte ham, men han levede med det. (Ville 
en patriark for resten have kunnet det?) Men 
vores personlige samarbejde tog ikke skade, 
dels fordi han var en flik fyr, dels fordi mange 
af de 11 (men ikke alle) snart mødtes med ham 
i lokalkomiteen mod EEC, der også havde præg 
af »folkefront«.

Hvordan er det billede i dag? -  spurgte jeg. 
Hvilke politiske, religiøse og kulturelle kræfter
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uden for skolen er virksomme indenfor skolen 
gennem de enkelte lærere? Kirken blev nævnt 
nogle gange, og det passede godt til en del af 
de nyere salmer i morgensangsmappen. Men 
ellers var det den kommunale musikskole og 
musiklærer-kurser, der blev henvist til. Nu
tidens bevægelser, som jeg jo spurgte efter, 
blev ikke nævnt. Men var vi blevet spurgt den 
gang, ville vi 11 sikkert heller ikke kunne have 
svaret. Vi ville jo bare forsvare noget, vi anså 
for vigtigt. Og så syntes vi ikke om at blive 
kuppet.

Men hvorfor synes I, at det er så vigtigt at 
holde morgensang, at I har genindført den? Jeg 
fik to svar. For det første for at videregive en 
kulturarv. »Det hele bliver så fladt, hvis vi ikke 
har traditionen med.« For det andet for fælles
skabets skyld. Dette »at røres« af noget sammen 
med andre-det oplever dejo ikke hjemme! Det 
sidste blev uddybet: Den fælles morgensang er 
et alternativ til den medie- og markedsskabte 
individualisering og forbrugerholdning.

1 1969 sagde vi ikke sådan. En af mine gamle 
kolleger huskede en sætning i den »skrivelse«, 
lærerrådsprotokollen henviser til i 1969. Fader
vor betyder, stod der, »en fcelles forladen sig på 
tilværelsens grundvilkår.«

Hvad sagde man for 100 år siden? Henviste 
man til cirkulæret vedr. skoleloven af 1899, 
hvor formålet for religionsundervisningen 
først og fremmest er: ...» i kristelig Aand at 
udvikle Børnenes religiøse Sans og opdrage den 
religiøse Følelse til en Livsmagt, der giver det sæ
delige Liv Kraft?« Eller talte man som frisko
lelærer Smidt ude i Silstrup om »et folkeligt og 
kirkeligt liv«, der vidner om, »at Guds faderøje 
våger over sine børn?«

Det siger sangprotokollen ikke noget om, 
men jeg hælder til den sidste mulighed. Lære
ren på Tingstrup skole hed dengang Jens Yde 
Kristensen Kirk. Han hentede husbestyrerinde 
i det grundtvigsk vakte Øster Jølby på Mors, 
da han blev enkemand 1899, og året efter var

han fadder ved en barnedåb i den nye Thorsted 
frimenighed. Men medlem var han ikke.

Morgensang betyder også »sang-kanon«. For 
100 år siden blev den fastlagt i Kultus-mini
steriet eller i folkebevægelserne -  begge uden 
for skolen. I dag er det i musikfagets faglærer
forening det sker. Midt imellem brugte vi ikke 
ordet »kanon« -  vi ville bare selv bestemme.

Spørgsmål
Vores sejr på morgenbønnens og morgensan
gens vegne var skrøbelig. Flertallet var proble
matisk, og det var uholdbart, at det blev gjort 
frivilligt for lærerne at deltage -  for hvorfor 
var det så ikke også frivilligt for eleverne? Jeg 
husker desuden, hvordan nogle lærere læste 
Fadervor, medens de med falkeblik holdt po
tentielle uromagere i skak. »Den bøn når ikke 
engang til loftet,« bemærkede kollegaen fra 
Indre Mission en gang -  og satte fingeren på 
et ømt punkt. Er morgensangen et discipline
ringsmiddel? Eller er den et sted, hvor vi gør os 
fri for al tvang? Er lærerne på arbejde, når de 
synger morgensang? Underviser de, opdrager 
de -  eller synger de? Og hvem bestemmer i 
grunden på skolen -  statsmagten, markeds
magten, de ansatte, børnene, børnenes foræl
dre eller tidens folkebevægelser bag dem (hvis 
der er nogen)?

Når jeg ser morgenbønnen som en del af 
morgensangen, er det for at fastholde, at skolen 
har en dimension, der ikke er undervisning. 
En dimension, hvor vi ikke først og fremmest 
er lærere og elever, men Guds børn, folk, søstre 
og brødre, hinandens næste, kammerater -  og 
hvad vi ellers bliver, når sangene »skaber, hvad 
de nævner«. En dimension, hvor vi »i fællesskab 
forlader os på tilværelsens grundvilkår.« Som 
landet ligger i dag, kan vi naturligvis ikke mere 
gøre det med Fadervor. Men hvordan så?

Da jeg kom til Tingstrup skole i 1967, mødte 
jeg endnu levende rester af enevælden. Siden
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Morgensang på Tingstrup skole i 100 år

For 100 år siden
Bygningerne var fra 1857 (forskolen) og 1900 (hoved
skolen). Der var 1 leerer og ca 70 elever delt i 2 klasser. 
1901 ansattes også en forskole-lærerinde. Tingstrup 
og Torp havde ca 450 indbyggere. Fårtoft , der også 
hørte med til Thisted Landsogn, havde 133 indbyg
gere og egen skole.

1968
Bygningerne fra 1954 blev udvidet 1961. Der var 24 
lærere og ca 250 elever i lo klassetrin. Overbygnin
genfik også elever fra Tilsted, Hillerslev og Østerild. 
Tingstrup skole var eneste skole i Thisted landsogn, 
som havde ca 1850 indbyggere. 1970 indgik Thisted 
Landsogn i Thisted Storkommune.

I østen stiger solen op
Nu titte til hinanden
Julen har bragt velsignet bud 
Det kimer nu til julefest 
Et barn er født i Betlehem 
Hist hvor vejen slår en bugt 
Op al den ting som Gud har gjort

I gamle dage det var en gang 
I skoven skulle være gilde 
Jeg ved hvor der findes en have så skøn 
Sol er oppe
I alle de riger og lande
Velkommen lærkelil

Stille nat
En lille nisse rejste
Højt på en gren en krage
Jeg er træt og går til ro
Langt højere bjerge
Sneen dækker mark og mose
Stork, stork langeben
Storken sidder på bondens tag
Til himlene rækker din miskundhed

I østen stiger solen op
Nu titte til hinanden
Julen har bragt velsignet bud 
Det kimer nu til julefest 
Et barn er født i Betlehem 
Hist hvor vejen slår en bugt 
Op al den ting som Gud har gjort

I gamle dage det var en gang 
I skoven skulle være gilde 
Jeg ved hvor der findes en have så skøn 
Sol er oppe
I alle de riger og lande
Velkommen lærkelil

Blæsten går frisk
Danmark nu blunder
Det lysner over agres felt
Jeg ved en lærkerede
Lysfyldt morgen
Se nu stiger solen
Vi pløjed og vi så’de
Sneflokke kommer vrinlende 
Jens vejmand

Den gang jeg drog af sted
Den sømand han må lide
Come back Liza
Nabots Vingård
Kalinka
Mads Doss
Marys Boy Child
Grøntsagsspisersang
Vi er børn af sol og sommer
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Morgensang på Tingstrup skole i 100 år

Idag
Bygningerne er senest udvidet 2002, der er nu 55 
lærere og ca 600 elever på 10 klassetrin. Hele Thi
sted stor-kommune har 46.000 indbyggere og 22 
kommuneskoler.

I østen stiger solen op 
Nu titte til hinanden 
Julen har bragt velsignet bud 
Det kimer nu til julefest 
Et barn er født i Betlehem 
Hist hvor vejen slår en bugt 
Op al den ting som Gud har gjort

Blæsten går frisk
Danmark nu blunder
Det lysner over agres felt 
Jeg ved en lærkerede 
Lysfyldt morgen 
Se nu stiger solen 
Vi pløjed og vi så’de 
Sneflokke kommer vrimlende 
Jens vejmand

Godmorgen min tøs
Godmorgen lille land
Jutlandia
Det er i dag et vejr et solskinsvejr 
Nattergalen på sin gren 
Når kirsebærtræernes blomstrer 
Regnvejsdag i November 
Livstræet
Sommersalme (Det dufter lysegrønt)

Disse (stærkt forkortede) sanglister viser mor
gensangsrepertoirets udvikling.

Grundtvig, H. C. Andersen, Brorson og ikke 
mindst Ingemann har været med i over 100 år.

1968 var Jeppe Aakjær, Jakob Knudsen og Johan
nes V. Jensen blevet en del af det fælles og er det 
stadig.

2008 er Kim Larsen, Sebastian, Pia Raug og Erik 
Grip med -  dels med nye sange, dels med nye 
melodier og ny interesse for gamle sange.

1968 er der ikke meget andet nyt end spirituals 
og folkesange (og som noget sær-Tingstrupsk: 
Grundtvigs bibelhistoriske sange med sanglæ
rerens melodier, f.eks. »Nabots Vingård«). 2008 
kan man derimod tale om egentlig fornyelse af 
den danske sang.

Selvfølgelig er der noget, der hedder gode 
morgensange og dårlige morgensange. Men det 
har ikke noget at gøre med, om sangene er gamle 
eller nye, eller om de er rytmiske eller ej. Både 
»Til himlene rækker« og »Come back Liza« kan få 
taget til at løfte sig. Og el-guitar og trommer kan 
være lige så dræbende som klaver. Sanglisterne 
viser da også et fællessangsrepertoire med andre 
vækstvilkår end markedets ny-model/gammel- 
model tænkning -  når altså bare skolen giver 
sangen en tid og et sted at være.

Folkeskolen er først og fremmest en børne
skole, og det er børns ret at leve på de voksnes 
ansvar. Og det er voksnes pligt at løfte det ansvar. 
Synger de voksne med glæde, synger børnene 
med -  med glæde. Mugger de voksne, mugger 
børnene med. Bruger de voksne sangen til op
dragelses- og disciplineringsmiddel, adlyder bør
nene -  og udfolder sig frit andre steder.

Kampen om morgensangen foregår blandt de 
voksne.
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mødte jeg den socialdemokratiske velfærds
stats parentes, og i dag har den nyliberale ma
nagement-stat etableret sig. Hvad gør vi den 
dag, regeringens mange kanoner og Dansk 
Folkepartis systemskifte fører til, at morgen
sang og morgenbøn genindføres fra oven, så 
muslimer og autonome og sådan nogen kan 
lære at rette ind?

Per Warming
Født 1943. Højskolemand, forfatter, kompo
nist og trubadur. Han debuterede i 1972 og har 
udgivet en snes titler omfattende både bøger, 
cd er og sange.

Verdens største morgensangskor i Christiansgave 2008. Foto: Ole Iversen.

Kilder
Foruden min egne erindringer bygger denne frem stil
ling på:
Sangprotokol for Tingstrup Skole 1890-1908.
Plan for Sangundervisningen i Folkeskolen paa Landet, 
v/ K ulturm inister V. Sthyr 1899.
Friskolelærer P. Smidts erindringer findes i uddrag i 
Historisk Årbog for Thisted Amt 1953.
Arkivmateriale fra museet og Thorsted frimenighed.

Lærerrådsprotokol for Tingstrup skole 1965-73. 
Sangbogen »Arvesølv« og duplikerede sangmapper. 
Samtaler med kolleger fra den gang: Finn Engholm, 
Connie Engholm, Inger Holmberg Andersen, Henning 
Andersen, Elisabeth Handberg, Arne Jensby. 
Morgensangsmapper og samtale med de nuværende m u
siklærere Rigmor W emmelund, Lene Skårup og Anne 
Kirstine Nysted.
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Gettrup skole efter 1940
af Henry Johansen

I forbindelse med lukningen a f Gettrup skole i 1990 blev der i Thylands Avis trykt to artikler, 
der fortalte om skolens historie efter 1940. Artiklernes forfatter har her til årbogen opdateret 
oplysningerne.

Den 1. november 1940 var der feststemning i 
Helligsø-Gettrup skoledistrikt. Flagene vajede 
fra næsten hver flagstang, og man så en masse 
mennesker samlet ved Gettrups nyeste byg
ning, skolen, som man langt om længe havde 
fået bygget færdig.

Det havde trukket i langdrag, fordi mange 
hindringer havde lagt sig i vejen. Oprindelig 
var det meningen, at skolen skulle have været 
færdigbygget 1. oktober 1939, men ministeriets 
sendrægtighed, en streng vinter og krigsud
bruddet havde forsinket foretagendet. Man 
havde dog ikke ladet sig gå på af forhindrin
gerne, og selv om skolen blev adskillige tusinde 
kroner dyrere end budgetteret, gennemførtes 
planerne, og ifølge pålidelige kilder var alle 
godt tilfredse.

I den store skare, som beså skolen hin 1. 
november, var blandet mange andre amtmand 
Egedorf, amtsprovst Garnæs Hansen, amtssko
lekonsulent Mejlgaard med følge, sognerådet, 
skolekommissionen, lærerpersonalet, hånd
værkerne samt arkitekt Foged.

Helligsø-Gettrup-boerne var stolte af deres 
nye skole, og det var ikke så underligt, for den 
svarede fuldt og helt til de krav, skoleloven af 
1937 stillede. Der var baderum, skolekøkken 
og sløjdlokale, hyggelige og lyse klasselokaler, 
rum  der kunne anvendes til bibliotek og læ
rerværelse, et rum  med borde og bænke, hvor 
børnene kunne nyde deres mad, og i kælder
etagen var der supermoderne toiletter. Der var 
en drøm af en gymnastiksal og et halvtag, hvor

eleverne kunne opholde sig i dårligt vejr. Og 
hvem ville ikke gerne være flyttet ind i den fine 
og velindrettede bolig, hvor førstelærerfami
lien og en lærerinde skulle bo!

Og udenomsfaciliteter var der skam også. 
Der var blevet plantet masser af træer rundt 
om skolen. De så noget spæde ud, men der var 
mange af dem, og det var tydeligt, at en natur
historieinteresseret havde haft en finger med i 
spillet, for sortimentet var meget varieret.

Efter besigtigelsen gik man ind i sløjdlokalet, 
hvor der var dækket kaffebord, og her havde 
adskillige ordet. Amtmanden understregede 
bl.a., at man mange steder i Thisted amt var 
interesseret i den nye skolelov, men at planen 
på grund af prisstigninger ikke havde kunnet 
realiseres. »Jeg vil ønske, at der inden for disse 
mure stadig må være en sund dansk ungdom, 
der vil søge at få den bedst mulige uddannelse, 
og at der stadig må være gode vejledere til gavn 
og glæde for det land og folk, vi alle tjener,« 
sluttede amtmanden sin tale.

Amtsprovsten fremhævede, at der skal 
foregå en indvielse i børnene fra dag til dag, 
og han ønskede, at lærerkræfterne altid måtte 
have lykke til at tale de ord, der kunne få dette 
til at ske. Sognerådsformand Knud Gravesen 
takkede for, at man havde fået en god skole 
til en overkommelig pris, nemlig ca. 100.000 
kr., men da man havde budgetteret med ca. 
65-70.000 kr., måtte han fortælle, at det ville 
betyde en forhøjelse af skatteprocenten med 
P/2 procent!
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Det var jo lidt af et chok! Men så rejste amts
skolekonsulenten sig og sagde, at andetsteds 
var en skole af samme slags blevet rejst til 
de samme penge, men uden lærerbolig. Han 
fremhævede, at en centralskole var nødvendig, 
for når der blev for få børn i klassen, kom der 
til at mangle liv.

Et amtsrådsmedlem sagde i sin tale, at ho
vedfagene ikke måtte glemmes. Arkitekten 
takkede sognerådet og håndværkerne for 
godt samarbejde, og daværende sognepræst 
N. P. Sørensen mindede om skolens motto:

»Kundskab er magt, men giv magten og æren 
til Gud.« Han pointerede, at der skal andet end 
kundskaber til; der skal også være hjerte og 
vilje.

Smed A. Vilhelmsen talte på håndværkernes 
vegne. Han mente, at de havde lavet et arbejde 
så solidt, »så skolen kan være lige god om hun
drede år.«

Den nye førstelærer, Mikkel Jensen, takkede 
»autoriteterne«. Desuden rettede han en tak 
til Danmarkssamfundet, som havde skænket 
skolen et flag. Han mindede om, at vi havde

Gettrup skoles 6. og 7. årgang fotograferet i efteråret 1956. Bagest fra venstre: Bent Thomsen, Kristian Høje 
Kristensen, førgen Andersen, Bjarne Skinhøj Pedersen, Ivar Kortegaard, Erik Fomsgaard, Ove Smed, Bjarne 
Poulsen, Svend Erik Andersen, Karen Jensen Aggerstrøm (lærerens datter) og Mikkel Jensen Aggerstrøm 
(lærer). Tredje række fra venstre: Henry Johansen (lærer), Poul Pedersen, Tage Liholm, Martin Jeppesen, 
Henning Krabbe, Kurt Philipsen, Curt Jensen, Ejvind Boddum og Christian Munk. Anden række fra ven
stre: Ellinor Kristensen, Karen Giltoft, Aasen Nicolajsen, Jytte Nielsen, Irma Madsen, Anne Marie Hansen, 
Conny Jensen, Henny Smed, Elna S. Pedersen og Anne Lis Madsen. Forrest fra venstre: Ebba Larsen, Hanne 
Pedersen, Astrid Henriksen, Elly Jensen, Alice Yde, Esther Krabbe, Elsebeth Jacobsen og Magda Hansen.
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grund til at være glade for det i disse år, da så 
mange havde mistet retten til at bruge deres.

Der blev desuden talt af pens. lærer Peder
sen, Kobberø, postekspedient Mikkelsen, Get
trup, og tømrer Anton Jensen, Gundtoft. Et 
smukt punktum  blev sat af amtsrådsmedlem 
Kr. Vestergaard, der bl.a. udtalte: »Vi ser ud 
over verdens store ødelæggelser. Hvad ville 
de samme kræfter, der anvendes dertil, ikke 
kunne udrette i det godes tjeneste. Jeg vil ønske 
lærerne held til at indpode børnene dette.«

Efter den festlige indvielse af Gettrup skole 
kom hverdagen, hvor man skulle omstille sig 
til de nye forhold. Centralskolen blev 3-klasset. 
Alle elever fra Gettrup, Kobberø og Gundtoft 
samt alle børn over 11 år fra Helligsø skulle 
gå i Gettrup. Resten skulle søge Helligsø 
forskole.

Men Danmark var jo et besat land, og Hel- 
ligsø-Gettrup-området blev oversvømmet af 
tyske soldater. Der blev bygget pejlestation, 
gravet skyttegrave og anlagt forsvarsanlæg, 
og de mange mennesker måtte have tag over 
hovedet. Snart var den ny skole fuldt belagt af 
tyskere. Den blev et slags hovedkvarter for om
rådet. Eleverne måtte så undervises andetsteds. 
Det lykkedes at leje lokaler hos Jens Hansen, og 
missionshuset blev også brugt en periode.

Det tjener Mikkel Jensens ære, at forholdet 
mellem befolkningen og besættelsesmagten 
var nogenlunde, idet han var en slags kontakt
mand. Trods sin nationale indstilling forstod 
han at få det bedst mulige ud af situationen, og 
da freden kom, kunne man med god samvit
tighed gå i gang med alt det, som de 5 onde år 
havde sat i stå.

Skolen havde stået sin prøve m.h.t. soliditet. 
Bortset fra støvlesømmærker og andre små
skrammer var den intakt, og havde den 1. no
vember 1940 været en glædesdag i sognet, så 
var »indflytterdagen« det ikke mindre.

Og der blev arbejdet godt og intenst, selv 
om forholdene ikke var de bedste, idet anden

lærerens timer i mange år til stadighed måtte 
læses af vikarer. Vikariaterne var af 1 uge til 
Vi års varighed, så eleverne måtte omstille sig 
hele tiden. Eksamensprotokollerne, underskre
vet af skolekommissionen, viser imidlertid, at 
der opnåedes fine resultater i hovedfagene, og 
en enkelt af skolekommissionsformændene har 
endda under orienteringsfagene skrevet sine 
personlige, begejstrede kommentarer.

Trods gangbesvær og svigtende helbred var 
lærer Jensen en meget interesseret mand. Han 
stod bag mange fritidsaktiviteter som f.eks. 
gymnastik og husflid. Der startedes aim. af
tenskole for de unge, aftenhøjskole, som sam
lede en masse mennesker, og snart blev skolen 
det sted, hvor mange holdt deres familiefester. 
På skolen samledes ikke blot Helligsø-Gettrup- 
områdets unge. Under Emil Skrivers dygtige 
ledelse holdtes der kammeratskabsaftener, som 
trak unge til fra store dele af Thy og Thyholm. 
M arthinus Thomsen interesserede sig meget 
for fritidsundervisningen, og han tog også ini
tiativet til, at Gettrup Bibliotek blev oprettet 
i 1958.

Lærer Jensen sad i embedet til 1956. Gen
nem alle årene havde han god kontakt til be
folkningen og fik som følge deraf en hel del 
tillidshverv. Han var altid, når skolen var på 
udflugt, letkendelig på sin hvide kasket, og han 
optrådte på en måde, så alle vidste, hvad de 
havde at rette sig efter.

1 1957 blev John Katballe antaget som første
lærer, og noget af det første, man nu begyndte 
at granske i, var børnetallet. 1. april 1939 var 
børnetallet 82. Nu ca. 20 år efter var det steget 
til 132, så der måtte, som Katballe udtrykte 
det, en omkalfatring til.

Så begyndte der at ske noget. Der byggedes 
en fløj ud mod nord med 2 klasseværelser + 
depotrum, og skolen gjordes 5-klasset. Sløjdlo
kalet, som hidtil havde været anvendt til klas
seværelse for de små, blev nu indrettet til sit 
formål, og sløjdundervisningen kom i gang.
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Skolekøkkenet blev også med ca. 20 års forsin
kelse møbleret, og en faglærer blev antaget.

Og Helligsø skole blev, ikke uden protester, 
nedlagt. Gennem årene er folkeskolen om
dannet næsten til ukendelighed, f.eks. kan 
nævnes:
• Centralisering af skolevæsenet,
• fjernelse af forskelle i skoletilbud mellem land 

og by,
• indførelse af forsøgsundervisning,
• afskaffelse af mellemskolen,
• afskaffelse af realskolen,
• indførelse af folkeskolens afgangsprøve,
• udvidelse af undervisningspligten,
• nye læseplaner (Den blå betænkning),
• afskaffelse af ret til korporlig afstraffelse,
• udvidelse af forældrenes indflydelse på 

skolen,
• formalisering af elevernes medbestem

melse,
• oprettelse af børnehaveklasser,
• smidiggørelse af indskoling.

Alt dette har naturligvis præget Gettrup 
skole. Overbygningen var i mange år i Hu
rup, en skole, som vi skylder stor tak for godt 
samarbejde.

1963 blev undertegnede antaget som før
stelærer ved skolen. Jeg kom til midt i en tid 
med store forandringer og måtte derfor gang 
på gang sende ansøgninger til kommunen. 
Denne har altid været imødekommende, og 
hvis der var råd, så var der også vilje til at 
gøre en indsats for, at skolen kunne følge med 
i udviklingen.

Indtil 1970 var vi selvstændige, men så 
kom kommunesammenlægningen, og alle 
var spændte på, hvad denne ville betyde sko
lemæssigt. Og det skulle ikke vare længe, før 
skolestrukturforhandlingerne begyndte. Den 
nyudnævnte ledende skoleinspektør J. K. 
Kristensen, Bedsted, arbejdede utrætteligt, 
og mange mulige og umulige strukturforslag 
blev lagt frem.

Prognoserne så ikke gode ud for Gettrup 
skole. Børnetallet var på 12 år dalet fra 132 
til 92, og kurven var for nedadgående. Alle
rede i 1971 kunne man læse følgende i Thisted 
Dagblad:

Til skolekommissionen!
Forældrerepræsentanter for 3 skolenævn: 
Helligsø-Gettrup, Boddum-Ydby og Vester
vig, udtaler:
1: at man ønsker bevaret mindst tre overbyg

ninger i Sydthy Kommune, for at børnene 
ikke skal gå i for store skoler,

2: at man ikke i øjeblikket ønsker at medvirke 
til skolenedlæggelser, men vil afvente udvik
lingen i Helligsø-Gettrup de kommende år 
og udviklingen omkring Randrupcentret,

3: at man henstiller til skolekommissionen 
ikke at medvirke til at flytte børn fra Bod
dum til Heltborg foreløbig.

Vestervig, den 22. januar 1971.

På forældrerepræsentanternes vegne: 
Karen Eriksen, Ruth Schiødt-Pedersen,

Arne Petersen

På et møde i Gettrup skolenævn den 12. 3.1971 
enedes man om at foreslå skoleforbund med 
Vestervig, og der blev senere holdt møde med 
Vestervig skolenævn om sagen.

Den 30. maj 1972 var tanken om, at man 
måske kunne køre børn fra skoler med høje 
klassekvotienter til skoler med lave klasse
kvotienter fremme på et møde i skolenævnet, 
men der skulle gå over ti år, inden dette blev 
en realitet.

De til enhver tid siddende skolenævn har 
gjort et stort arbejde for, at Gettrup skole som 
selvstændig skulle fungere godt, og det er lyk
kedes, men uden børn og uden ressourcer går 
det jo ikke i det lange løb.
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Lærerboligen 1973.

I skoleåret 1982-83 holdtes der mange mø
der, og slutresultatet blev en god ordning. Get
trup skole skulle være forskole til Vestervig. 
Gettrup skole skulle have hele 5 klasser. For
ældrene fra hele skoledistriktet kunne vælge, 
hvilken skole deres børn skulle søge de første 
år, og mange valgte at sende dem til Gettrup. 
Det blev en meget pæn flok, og mange håbede 
og troede, at ordningen ville betyde skolens 
redning.

Men der skulle kun gå få år, så blev det be
sluttet, at kun tre klasser skulle undervises i 
Gettrup. Selv om alle kunne se, i hvilken ret
ning det gik, benyttede befolkningen deres ret 
til at stemme skolen hjem. Stemmeprocenten

var overvældende, ja-stemmerne ligeså, men 
så blev loven lavet om.

Nu fulgte mange og lange forhandlinger. 
Så vedtoges det at tage Gettrup skole af bud
gettet, og dermed var lukning en realitet. Da 
skoleåret startede i august 1990, var det uden 
børn i skolen i Gettrup. Men vi kunne tage 
afsked med den 50-årige i bevidstheden om, 
at det havde været en god arbejdsplads, at det 
havde været et sted, hvor børnene trivedes, og 
hvor foreningslivet havde haft gode rammer. 
Og vi kunne være glade for, at vi havde haft en 
indkøringsperiode i Vestervig.

Om smed Vilhelmsens profeti ved skoleind
vielsen vil gå i opfyldelse, er det i skrivende
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stund umuligt at sige, men efter 68 år står byg
ningerne endnu, og faldefærdige ser de aldeles 
ikke ud. Det er ikke, fordi de ikke har været 
brugt til lidt af hvert efter skolelukningen, men 
befolkningens interesse for at have et samlings
sted har gjort, at man værner om stedet.

Allerede kort efter lukningen gik man i gang 
med på frivillig basis at ombygge gymnastik
salen, omklædningsrummet og sløjdlokalet, 
og det kom der et meget smukt resultat ud af. 
Skolen fik et nyt navn, nemlig Gettrup Bor
gerhus. Én af ildsjælene (der var mange) var 
malermester Alf A. Jensen. Borgerhuset bliver 
flittigt brugt, og da TV for nogle år siden havde 
en udsendelse, der hed Rutebilen, lagde køre
tøjet vejen om ad borgerhuset, så Danmarks 
befolkning kunne få et indtryk af, hvad en 
nedlagt skole også kan bruges til.

Klasselokalerne, der var blevet ryddet for 
møbler og andet inventar, kom til at stå ga
bende tomme i nogle år, men så fik Fyrspillene 
øje på dem. Teatret havde ellers haft til huse 
i den nedlagte lærerbolig ved Heltborg skole, 
men da kostumer m.m. var ved at sprænge alle 
rammer, blev det hele flyttet til Gettrup, hvor 
samlingen stadig er. Sognepræsten, Holger 
Laursen, har også haft fornøjelse af den ned
lagte skole, idet han her som leder af Helligsø- 
Gettrup kirkekor har haft mange øvetimer.

Lærerboligen er et kapitel for sig. Oprindelig 
var der jo to lejligheder, lærerindebolig i loft
etagen og førstelærerbolig i stueetagen, men da 
lærerinde Sigrid Billeskov byggede hus og der
for flyttede, overtog vi lejligheden og fik på den 
måde den største tjenestebolig i kommunen. 
Efter at vi flyttede til Ydby 1976, blev undereta
gen indrettet til bibliotek, som naturligvis efter 
nogle år blev nedlagt. Loftetagen blev af vores 
dygtige børnehaveklasseleder, Henny Asboe,

indrettet til en drøm af et klasseværelse for de 
små. Efter nedlæggelsen har der været legestue 
i bygningen, hvilket omgivelserne stadig bærer 
præg af (gynger, vipper m.m.).

Der går rygter om at nedrive boligen. For 
forbipasserende kan det måske synes under
ligt, men huset, der ser så solidt ud, har sine 
svagheder. Det er ikke hulmurisoleret, sydgav
len har i alle årene taget vand ind, når syd- og 
sydvestenstormene rigtig tog fat, og varmereg
ningen, ja, den var ikke rar at modtage. I mine 
gemmer har jeg fundet overenskomst vedrø
rende Esso varmekonto dateret 16. september 
1963, hvor man kalkulerer med et årsforbrug 
på 6000 liter olie!

Meget er forsvundet fra Gettrup siden 1940, 
men der er en ting, som det ikke er muligt at 
nedlægge. Da jeg som ung lærer kom til byen i 
halvtredserne, blev jeg modtaget meget, meget 
venligt. Jeg kom til at bo nabo til vaskeriet. 
Sønnen her havde motorcykel, og han havde 
benyttet sommerferien til en tur ned gennem 
Europa. På turen havde han taget en mængde 
fotos. En aften blev jeg inviteret ind for at se 
lysbilleder. Der var en masse fantastiske natur
dias, men det flotteste billede havde han gemt 
til sidst -  det var taget fra Gettrup kirketårn 
med vue ned over Helligsø med Limfjorden 
som baggrund. Ja, meget kan nedlægges, men 
områdets vidunderlige natur er forhåbentlig 
intakt også om hundrede år!

Henry Johansen
Født 1928. Lærer ved Gettrup skole 1956, fra 
1963 som skoleleder. Gjorde senere tjeneste ved 
Vestervig skole indtil pensionering i 1995.
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Om Galster og hans forlag
af Knud Sørensen

Et portræt a f juristen Johan G. Galster, der boede i Thisted fra 1904 indtil sin død i 1922.

Egentlig begyndte det med, at jeg sad og læste 
et brev, som var skrevet den 12. maj 1921 af 
Axel Sandemose (dengang havde den senere 
»Aksel« endnu ikke besluttet sig til ikke at gå 
rundt med et kors i sit fornavn). Brevet lyder:

Hr. Galster!
Vil De vise mig en godhed? Nemlig oplyse mig 
om, hvorvidt det a f Dem startede forlag er dan
net for at De og Deres venner kan slippe uden om 
det fatale »Eget Forlag«, -  eller om Deres døre 
står åbne for alle? Håber, Deforståe mine Tvivl, 
-  enhver, som sidder inde med en smule erfaring 
desangående, ved, at tiderne (ak, de tider!) er 
håbløsefor debutanter eller folk som har kildet 
en forlægger på næsen.

Hvis det sidste -  med de åbne døre -  er til
fældet, må jeg da sende Dem en samling digte? 
Og kan jeg gøre mig håb om at få dem frem, hvis 
De finder dem gode? Jeg besidder flere lispund 
forlæggerbreve, der alle indeholder ros, -  kan 
således dokumentere, at det i Nirvana vuggende, 
højærværdige Gyldendal betegnede mig som »- -  
har ubestrideligt talent —,« men, men -

Resten kender De antageligt.
Det var forfatteren Anders Tuborg, som ved 

et bæger på a Porta tilrådede mig at gå til Dem. 
Håber inderligt, De bliver min redningsplanke, 
-  om ikke andet, så fordi jeg er morsingbo.

Deres ærbødige 
Axel Sandemose
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Det brev vakte min nysgerrighed. Jeg vidste 
godt, at der havde været et Galsters Forlag, at 
Knuth Beckers Silhuetter var udkommet på det 
forlag, og at det samme gjaldt William Waag- 
ners Knøs og Tøs. Men hvad var forlaget egentlig 
for et, og hvor havde det hjemme? Jeg havde en 
fornemmelse af, at det måtte være Aalborg, selv 
om det nok var mindet om den legendariske 
rektor Kjeld Galster på Aalborg Katedralskole, 
ham der efter krav fra tyskerne blev tvunget på 
orlov i 1942, der fik mig til at forbinde Galster
navnet med den by. Men jeg blev altså ekstra 
nysgerrig, da jeg kom dertil, hvor Sandemose 
skrev: »- om ikke andet, så fordi jeg er mor- 
singbo.« Hvem i alverden skulle sådan et argu
ment mon gøre indtryk på. (Måske bør jeg lige 
bemærke, at når der i min gengivelsen af brevet 
er lille begyndelsesbogstav i navneordene, og 
»å« i stedet for det dengang dekreterede »aa«, 
er det ikke en afskrivningsfejl fra min side, for 
i en kortere periode dengang skrev Sandemose 
virkelig på den måde -  måske et ubevidst varsel 
om hans senere emigration til Norge).

Den digtsamling, som Sandemose omtaler, 
hed Skiftende Tider, og samme dag, som han 
skrev brevet til Galster, havde han fået ma
nuskriptet retur med afslag fra V. Pios Bog
handel. I afslaget står bl.a.: »I det Hele viser 
Forfatteren digterisk Temperament, om han er 
mere end en Dilettant, maa Fremtiden vise.« 
Galsters svar på Sandemoses brev findes des
værre ikke, men kendsgerningen er, at sam
lingen ikke udkom på Galsters Forlag -  og for 
øvrigt heller ikke på noget andet. Sandemose 
fik først sin debut på Gyldendal i 1923 med 
Fortællinger fra Labrador, og inden da havde 
han fået 11 forskellige manuskripter afvist af 
endnu flere forlag.

Som nævnt blev jeg nysgerrig, og resten af 
dette stykke fortæller om alt det for mig over
raskende, jeg fandt frem til om Galster og hans 
forlag.

Første overraskelse var, at Galsters Forlag 
havde hjemme i Thisted, hvilket altså var grun
den til, at Sandemose slog på, at han var mor- 
singbo (han har åbenbart ikke lagt noget i det 
modsætningsforhold mellem morsingboer og 
thyboer, som begge parter ynder at kokettere 
med), og anden overraskelse var, at Johan Ge
org Galster havde været overretssagfører dér. 
Og dertil kom så, at han selv var digter, hvil
ket jeg naturligvis burde have indset allerede, 
da jeg i Sandemoses brev læste »for at De og 
Deres venner kan slippe uden om det fatale 
»Eget Forlag«.«

Og nu vil jeg så prøve i det følgende at gå lidt 
kronologisk frem.

Johan Georg Galster blev født i København i 
1874 som søn af Carl Galster, som ikke bare 
var officer, men også pædagog, og som sådan 
oprettede han sammen med sin svoger, senere 
generalmajor H. Holbøll, et kursus, der forbe
redte til hærens og flådens officersskoler og til 
universitetet. Johan Georg blev student i 1892, 
tog juridisk embedseksamen 1899 og var indtil 
april 1901 fuldmægtig på et københavnsk sag
førerkontor, hvorefter han fik ansættelse som 
2. fuldmægtig på amtskontoret i Svendborg. 
Der var han indtil januar 1904, da han og hans 
kone, Gerda Westergaard, som han var ble
vet gift med i 1902, flyttede til Thisted, hvor 
han havde fået stillingen som 1. fuldmægtig 
og amtsrådssekretær på amtskontoret. Den 
post bestred han indtil 1913. Da søgte han sin 
afsked angiveligt på grund af samarbejdsvan
skeligheder med en ny amtmand, hvorefter 
han i juni samme år etablerede sig som sag
fører med kontor Vestergade 8, 1. sal, hvortil 
familien var flyttet efter at have afhændet de
res villa på Dragsbækvej. I februar året efter 
døde pludseligt en anden af byens sagførere, 
Niels Lyhne (det hed han faktisk!), og hans 
praksis blev erhvervet af Galster. I 1916 blev 
han overretssagfører, og at han har nydt an
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erkendelse blandt kolleger, kan ses af, at han i 
1920 blev formand for kredsbestyrelsen for 6. 
Sagførerkreds.

Han var dog ikke bare jurist, men også dig
ter. Allerede i år 1900 var hans første digtsam
ling udkommet, den hed Sange, men forfat
ternavnet på titelbladet var dog et pseudonym, 
nemlig Johan Castoni. 1 1904 udkom Fra Land 
og Vand: Digte og i 1905 Æsopiske Fabler og An
det, og forfatternavnet på de to samlinger var 
J. G. Galster. De to er altså udgivet i hans første 
år i Thisted, men hovedparten af digtene må 
være skrevet, mens han boede i Svendborg.

Måske fordi han nu er kommet et nyt sted 
hen, og måske fordi man som værdig 1. amts
fuldmægtig og amtsrådssekretær ikke skal gå 
rundt og skilte alt for meget med, at man også 
er noget så mærkeligt som digter, udkommer 
hans tre næste digtsamlinger ligesom debu
ten Sange under pseudonym. Først vender 
han tilbage til sit første pseudonym, idet han 
dog ændrer Castoni til Castony. Navnet er di
skret sløret, men henviser utvivlsomt til hans 
farmors fødenavn Castonier. Der kommer to 
samlinger under navnet Castony nemlig Havet 
vinker (1906) og Sø og Ild (1907), og fire år efter, 
altså i 1911, kommer en samling, der ligesom 
den første hedder Sange, men her anvender han 
et andet pseudonym, nemlig Svend Thy, hvil
ket også giver et vink om den inspiration, der 
ligger under digtene. Bogen kommer i to ud
gaver, den første på 21 sider er udgivet af Sorø 
Amtstidende, den anden på 71 sider er udgivet 
af Albert Beyers Forlag, som også havde været 
udgiveren af de æsopiske fabler, mens hans øv
rige udgivelser indtil da ikke har forlagsnavn, 
men trykkeriets navn.

Men så er det, at han som nævnt i 1913 ta
ger sin afsked fra amtet og etablerer sig som 
sagfører i Vestergade, og nu er det så i første 
omgang slut med digtningen, han koncentre
rer sig om sin sagførerpraksis og øvrige of
fentlige fremtræden. Først ni år efter, at han

Johan Georg Galster, sagfører og forlægger, deri 1922 
udgiveren bog, der vækker opmærksomhed i offent
ligheden. Artiklens billeder er lånt på Lokalhistorisk 
Arkiv for Thisted Kommune.

havde kaldt sig Svend Thy, optræder han atter 
som lyriker, oven i købet med to samlinger, 
Ildtaage. Udvalgte Digte og Ral, og nu er det 
slut med pseudonymer (i hvert fald for hans 
eget vedkommende, en andens pseudonym 
skulle senere gribe dramatisk ind i hans liv). 
Begge digtsamlinger kommer under navnet 
Johan Georg Galster på »Eget Forlag«. Men 
allerede året efter, altså i 1921, kommer der 
en ny udgave af Ral nu forøget med en række 
af de digte, der var med i de udvalgte digte, 
og det førte til en forøgelse af sidetallet fra de
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55 i første udgaven til de 108 sider i den nye. 
Og denne nye udgave kommer ikke på »Eget 
Forlag« men på Galsters Forlag, som altså be
gyndte sin virksomhed i 1921, og som kun kom 
til at eksistere det ene år, idet Galster døde i 
1922. Sandemoses fornemmelse af, at forlaget 
eksisterede for at Galster kunne komme uden 
om »Eget Forlag« er nok ikke skudt helt ved 
siden af. Og det med venner næppe heller. I 
de år, hvor han ikke selv publicerede noget, 
har han bevaret kontakt til folk, der gav sig 
af med kunst og litteratur. I perioder var der 
kunstnere, der opholdt sig i det lysthus, han 
ejede på havnen, og en forfatter som Poul Ut- 
tenreiter var en tid politifuldmægtig i Thisted, 
uden dog at blive en af de venner, der udkom 
på forlaget.

Selv om forlaget altså kun fik ét års levetid, 
udsendte det en række bemærkelsesværdige 
bøger, hvoraf én kom til at vække nærmest 
sensationel opmærksomhed og forargelse 
landet over.

Men inden jeg går over til forlagets udgivelser, 
vil jeg skrive lidt om Galster som lyriker.

I sine barndomserindringer (/u/ i Thy, 1982) 
skriver sønnen, billedhuggeren Johan Galster, 
bl.a. om farens vekslende humør, og dette veks
lende humør præger hans ungdomsdigte i den 
forstand, at de er meget svingende såvel motiv
som stemningsmæssigt. Det er f.eks. tydeligt 
i samlingen Fra Land og Vand. Ind imellem 
friske naturdigte -  meget ofte med motiver fra 
sejlads på sundet (må være Svendborgsund) 
-  er der digte, hvor han udtrykker en længsel 
efter det svundne, som f.eks. i digtet »Trappen« 
hvor han skildrer en gammel trappe, som hans 
oldemor har betrådt og som førte fra gaden 
lige ind i livet, som det levedes dengang, og 
karakteristisk ender det:

Alt ændredes som hued vore Fædre
Selv er vi meget langt fra deres Spor,

De ynked os, som tog alt nyt for bedre,
Vi har nu Vemod kun for Vildskab stor.

Nogenlunde samme holdning kommer til 
udtryk i digtet »Ved Aarhundredskiftet«. Det 
slutter: »I hastende Intethed Dagene gaar, / 
Hvornaar vil det nu blive Vaar.«

Der er også digte, hvor han bekender sig til 
det stille, rolige dagligliv, f.eks. i et digt »Stille 
Time«, der stemningsmæssigt kan minde om 
et maleri af Hammershøj. Her beskriver han 
pigen, der står og stryger, og katten, der krum 
mer sig ved hendes fødder, og digtet slutter:

En Time blid og stille,
Men fuld af Liv og Glæde,
Saa at den endnu lever
Hos En, der var tilstede.

Og så er der endnu to digte fra den samling, 
der lige skal nævnes. Det ene hedder »Arbejde«. 
Han taler om arbejdets nødvendighed, men 
også om valget af arbejde, og man fornemmer 
i digtet, at han føler, at han nok skulle have 
lavet andet end at beskæftige sig med jura. Han 
taler om, at der er ét arbejde, som den enkelte 
har særlig anlæg for, og det er en ulykke, hvis 
vedkommende ikke vælger det. Han slutter:

Vend om, vend om, hvis du har fejlet,
Og tag dit sande Arbejd op,
Da blomstrer atter dine Blomster,
Og dine Træer skyder Knop!

Og det andet, jeg ville nævne, hedder »Mand«, 
og i sit virke ved siden af digtningen lever han, 
som det senere skal fortælles, i høj grad op til 
det ideal, han opstiller:

En Mand maa gøre Skridtet ud,
Om også Vejen taages;
Om ogsaa Sagen broges,
En Mand maa staa for Skud
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En Mand maa gøre Skæbnen Bud,
Om Taagen ej vil lette;
Han kæmper for det Rette.
Naar han gaar lige ud!

Nu er det ikke tanken her at gennemgå alle hans 
digtsamlinger, men et par tilbagekommende 
motiver skal nævnes. Det vigtigste er havet, og 
hav, vand og sø indgår da også som led i titlerne 
på tre af hans samlinger. Havet er for ham bil
ledet på et liv i frihed. I samlingen Havet vinker 
finder man digttitler som »Længsel mod Havet«, 
»Flugt over Havet«, og i digtet »Havets Guddom« 
beskrives havet som »en aaben Hal for Livets frie 
Væld/ og stedet hvor Skel ikke eksisterer«. Og 
som et sidste eksempel på drømmen om havet, 
friheden og forløsningen dette citat fra digtet 
»Mod Havet« fra samlingen Ildtaage-.

Til vi fjernt fra skysvøbt 0  
Ene paa den øde,
Friske mørkegrønne Sø 
Guldrødt Purpur møde

Selvfølgelig har han skrevet masser af digte, der 
intet har med hav og sø at gøre, han har skre
vet de nævnte æsopiske fabler, han har skrevet 
satiriske digte, nu og da skarpe politiske digte. 
I andre digte udtrykker han kærligheden til 
sin familie, især børnene, og der er også digte, 
der svingende mellem ironi og oprigtighed gi
ver billeder af provinsbyen og livet dér. Der er 
f.eks. digtet »Du By -  «, som jo tydeligt har 
Thisted som motiv:

Du By ved den store og straalende Fjord 
med smaabitte Huse i Smaahavers Flor!

Din Kirke den lyser saa skinnende hvidt 
som Fyret ved Havet, som Klinternes Kridt.

Saa sagtelig summer din smuldrende Støj 
af trillende Vogne og Hamres Halløj.

Dit Torv er en brolagt og stejl bitte Skrænt 
en »Kressjan« staar Statu for Raadhuset

pænt;

og efter yderligere en snes strofer kommer slut
ningen, der munder ud i linier, beslægtet med 
længslen i hans havdigte:

Du ældgamle Købstad, beskedent du gror 
som Evighedsblomsten af Bøndernes Jord!

Hvor Kæmper i Oldtid sig skibed fra Krat, 
der driver paa Søen den druknede Kat.

Paa Bakken bag Byen gaar Bagerens Hors 
og nikker til Fællen derovre paa Mors.

Kun Maagerne kommer i flyvende Ridt 
og minder om Tider, da Livet för vidt.

Som lyriker tilhører han måske ikke ligefrem 
landsholdet, men der er specielt i hans digte 
om havet fine sansninger og naturbilleder, der 
falder godt ind i samtidens stil.

Og så må jeg endnu engang udsætte omtalen 
af forlaget og dets udgivelser for at give et par 
eksempler på, at det ikke bare var som lyri
ker og forlægger, at Galster skilte sig ud fra 
sine medborgere i Thisted. Ganske vist er min 
indgang til det første eksempel hans udvalgte 
digte Ildtaage, men ikke et af digtene, derimod 
er det en »Tilegnelse«, der i den sammenhæng 
er interessant. Den er også usædvanlig, den 
står ikke som normalt på bogens titelblad, 
men er anbragt bagest i bogen, og den fylder 
hele elleve sider, og er så tydeligt forfattet af 
den, der opstillede det tidligere citerede ideal: 
»Han kæmper for det Rette / Naar han gaar 
lige ud!«

Baggrunden er, at Galster havde ført en 
retssag mod byrådet. Hvad sagen helt konkret 
handler om, kan man ikke læse sig til i tileg-
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nelsen, sagen forudsættes bekendt aflæserne, 
men baggrunden er, at byrådet i Thisted i 1913 
havde behandlet en indstilling fra kommu
nens gade- og vejudvalg om en bevilling til 
regulering af Vestergade. Det ansøgte beløb 
var på 10.000 kr. og samtidig forelagdes un 
derskrevne erklæringer fra interesserede be
boere, hvori de forpligtede sig til at deltage i 
udgifterne. Blandt underskriverne var Galster, 
som jo da boede i Vestergade. Byrådet forka
stede forslaget (udtrykket »forkaste« bruges 
såvel i byrådsreferatet og avisernes mødere
ferat som i den retssag, der her skal omtales), 
og så skulle man jo tro, at den sag var ude af 
verden. Men fem år efter blev den taget op 
igen, og byrådsmedlemmerne erklærede, at 
sagen ikke var »forkastet« men kun udsat, og 
nu holdt man så beboerne fast på de erklæ
ringer om bidrag, der var afgivet i 1913 af bl.a. 
Galster. Men da opkrævningen af først rate 
kom, nægtede Galster at betale -  det var 75 
kr. -  med den begrundelse, at en forkastelse 
er en forkastelse, og at den afgivne erklæring 
derfor måtte være bortfaldet. Han anlagde sag 
mod byrådet, næppe på grund af de 75 kr. selv 
om beløbet skal bedømmes ud fra en tid, da 
en arbejders timeløn var 85 øre, men af princi
pielle grunde. Hans sammensatte natur rum 
mede åbenbart også noget rethaverisk. Han 
tabte ved underretten, vandt ved overretten, 
men sagen blev appelleret til højesteret. Her 
blev Galster dømt til at betale og fik samtidig 
pålagt sagsomkostningerne.

Det er den afgørelse, der får Galster at for
fatte sin »Tilegnelse«, som er et sarkastisk og 
skarpt angreb på højesteret, og ikke mindst 
på den juridiske modpart, som han beskriver 
som »et med en fornøjelig Kappe og den mest 
storskrydende Vigtighed beklædt Væsen staar 
op i Højesteret og beskylder mig uskyldshvide 
Lam for at have handlet i Strid med god Moral, 
fordi jeg har taget Byraadets Afslag alvorligt (det 
begavede Væsen opdagede slet ikke, hvor alvorlig

en saadan Paastand var for Byraadet). Var det 
nu ikke ganske dejligt? Men sig saa ikke mere, 
at Jurister ikke er morsomme.«

Sådan er tonen gennem de 11 sider tileg
nelse, som indirekte også er et angreb på by
rådets medlemmer og en anfægtelse af deres 
hæderlighed. Hverken sagsanlægget eller tileg
nelsen har været egnet til at gøre ham populær 
i de kredse.

Og så kommer historien om det russiske 
fyrstepar.

Efter revolutionen i Rusland i 1917 kom mange 
russiske flygtninge til Vesteuropa. En stor del 
af dem kaldte sig med rette eller urette for 
fyrster, og et sådant påstået fyrstepar Ira og 
Vladimir Uchtomsky, som var kommet illegalt 
til Danmark gående til fods over den dansk
tyske grænse, kom også til Thisted. En dansk 
bekendt havde sat dem i forbindelse med Gal
ster, som gav dem husly på førstesalen i det 
hus på Hundborgvej, kaldet Grønland, som 
familien nu beboede, mens sagførerkontoret 
stadig var i Vestergade. Det unge pars virkelige 
identitet er aldrig fastslået, men fra Berlin, hvor 
de havde opholdt sig en rum tid, og hvor Ira 
bl.a. havde virket som statist ved filmoptagel
ser og som forfatter af manuskripter, kom der 
forlydender om, at de var svindlere og mordere 
byggende på oplysninger fra berlinske privat
detektiver. Disse forlydender nåede udover til 
pressen naturligvis også til statspolitiet, og po
litiet indfandt sig den 28. juli 1921 i huset på 
Hundborgvej for at forhøre fyrsteparret, og an
tagelig har man ved den lejlighed også antydet 
muligheden for udvisning, selv om statspolitiet 
senere afviser Galsters protest desangående, for 
naturligvis engagerede Galster sig stærkt i de
res sag. Det var en ordinær pas-sag, forklarede 
politiet.

Men uanset politiets optræden har det væ
ret frygten for udvisning, der var grunden til, 
at fyrsten dagen efter politiets besøg forsøgte
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Russeren Vladimir Uchtomsky havnede efter et mis
lykket selvmordsforsøg i Galsters hjem på Thisted 
Sygehus.

at begå selvmord. Han skød sig, men kuglen 
ramte ikke hjertet som tilsigtet, han blev ind
lagt på sygehuset og overlevede. Og historien 
blev slået stort op i landets aviser.

Parret forblev foreløbig hos Galster, og der 
udviklede sig et varmt venskab mellem de to 
flygtninge og ham. Ira gjorde sig nyttig i huset, 
på sagførerkontoret og på forlaget, hun lærte 
sig dansk, og antagelig foranlediget af røret 
omkring dem udsendte hun -  naturligvis på 
Galsters Forlag -  en bog med titlen Sandheden 
om Fyrstinde Uchtomsky med forord af Johan 
Georg Galster. Hensigten med bogen er tyde
ligt at underbygge hendes historie om, at hun 
oprindelig var godsejerdatter. Hun beskriver 
sin oplevelse af revolutionen i 1917, parrets

flugt fra Rusland og deres ophold i Berlin. 
Bogen har meget hårde angreb på bolsjevik
kerne, samtidig med at hun antyder, at hendes 
mand, fyrsten, en overgang har arbejdet for 
dem, og at det var dem, der forsynede parret 
med de papirer, der satte dem i stand til at rejse 
til Berlin. Bogen er særdeles velskrevet, og med 
mindre hun har fået intensiv hjælp fra Galster, 
må hun have været et sproggeni.

Og dermed er jeg så nået frem til forlaget.

I løbet af det år, som forlaget eksisterede, ud
sendtes elleve titler. Forfatterne var udover 
Galster selv og den førnævnte Ira Uchtomsky: 
Dora Rylund (digte), Agnes Bøgh-Høgsted 
(digte), Lars C. Ringsholt (digte), Knuth Becker 
(digte), William Waagner (digte), Bertel Budtz 
Müller (skuespil), den norske J. Anker-Paulsen 
(roman). Og endelig er der så pseudonymet 
Emmy Carell, der udsender to bøger, og det er 
dem, der bør omtales nærmere.

Den første af bøgerne, der består af tre 
noveller, hedder Hugo fra Paris. I novellerne 
fortælles om unge lidenskabelige kvinder, der 
svigtes af de forføriske mænd, de falder for. 
I Thisted Amts Tidende hedder det i anmel
delsen: »Den belæring, som denne Bog giver, er 
altsaa for Kvindernes Vedkommende ikke uden 
Værdi. Forøvrigt indeholder Bogen gode Bidrag 
til Værdisættelse a f Livet i Storbyen.« Indtil vi
dere er alt godt.

Men så udkom Kan Mænd undværes? Det er 
en historie delvis i brevform om kærligheds
forhold mellem kvinder, om intriger, erotiske 
forestillinger og svigt. Hovedpersonen er den 
gifte kvinde Esther, der betages af den svenske 
skuespillerinde Maja, der kommer til Køben
havn. Men også andre drages mod fru Maja, og 
Esther, hvis mand skilles fra hende af jalousi, 
bliver dybt ulykkelig over ikke at have en slags 
eneret til Maja. Hun er ikke egentlig lesbisk 
(»musikalsk« hedder det i bogen), men hun 
tror en overgang, at hun elsker Maja over alt
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på jord. Men da Maja så svigter hende, forsøger 
Esther at overbevise sig selv om, at hun aldrig 
har elsket andre end ægtemanden, men at Maja 
vakte en erotisk længsel hos hende, og at hun 
søgte Maja ikke af kærlighed, men af betagelse, 
og senere også for at kunne glemme sin sårede 
stolthed, da hendes mand forlod hende.

At bogen, der rumm er den første skildring 
af lesbisk kærlighed, vi har på dansk, vakte 
sensationel opmærksomhed er ikke nogen 
overdrivelse. Specielt Ekstrabladet, som åben
bart har ment at vide, hvem der skjulte sig bag 
pseudonymet, førte en kampagne imod den, 
ikke mindst fordi man mente, at bogen var 
forfatterens hævn over en kendt svensk skue
spillerinde, ligesom man antydede, at Emmy 
Carell var en eventyrerske og en mislykket 
varietestjerne, som havde haft stor fiasko un 
der en optræden i Stokholm oven i købet iført 
mandstøj. Men nøgleroman eller ikke, bogen

blev i sin beskrivelse af lesbiske kærlighedsfor
hold præget af f.eks. sugende læber og vidun
derlige hænder og af det at skrige af fryd, be
tragtet som dybt forargelig, hvilket naturligvis 
har sat salget i vejret. Bogen blev trykt i fem 
oplag, inden den blev anmeldt til politiet den 
5. januar 1922. Få dage efter mødte betjente op 
på forlagets adresse og beslaglagde de eksem
plarer, der var tilbage på forlagets lager, 3400 
i alt. Rundt om i landet blev eksemplarer, der 
stod hos boghandlerne ligeledes beslaglagt.

Den 16. januar bragte Thisted Amtsavis et 
læserbrev fra Galster, hvori han protesterer 
mod beslaglæggelsen og betegner den som 
»et stærkt Angreb paa Ytringsfriheden i et de
mokratisk (?) Land« og citerer så et brev, som 
han har modtaget fra Emmy Carell, der på det 
tidspunkt opholder sig i Tyskland, hvor hun 
ligger syg. I brevet beder hun Galster anlægge 
injuriesag mod Ekstrabladet bl.a. for nogle
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Vestergade i Thisted i de år, sagfører Galster og Thisted Byråds medlemmer ikke kunne blive helt enige.

påstande, bladet også var kommet med om, 
at hun havde været spion. Interessant nok 
fortæller hun også i brevet, at hun var en af 
de 300 danske, der var interneret i Tyskland 
under krigen. Det samme gælder for øvrigt 
fru Esther i romanen. Hun slutter brevet: »De 
ved, jeg skrev til Dem, min Bog var en Advarsel, 
en Modkæmper a f Perversiteten ...«. Det er en 
forklaring, som hun gentager i et interview i 
Illustreret Kriminal Tidende (efter en læseraf
stemning netop omdøbt til KT) 6. Aargang 
nr. 19, 1926. Anledningen var, at bladet, der 
som hovedstof bringer erotisk pirrende ar
tikler og fortællinger vel at mærke med ud
præget heteroseksuelt sigte, i det foregående 
nummer havde bragt en anonym artikel, der 
var ét voldsomt angreb på og fordømmelse af 
kvindelig homoseksualitet. Som eksempel er 
fremdraget Emmy Carell, som den anonyme 
artikelforfatter tilsyneladende ved en del om,

f.eks. at hun er født i Århus, at hun under kri
gen var fange i Tyskland og der blev gift med 
en fransk generalssøn, der ligeledes var fange. 
Romanen beskriver han bl.a. som »et hysterisk 
Skrig, et abnormt menneskeligt dokument, som 
hun siden ofte har fortrudt.«

Men nu er det så, at Emmy Carell møder 
op på redaktionen for at protestere. Det hed
der i artiklen, at hun dukkede op med »sidste 
Skrig afAbehaar og med Hundepisk parat til at 
afstraffe hele K.T.s Redaktion for den formaste
lige artikel i forrige Nummer«, og redaktionen 
beskriver hende i øvrigt som værende »blæn
dende moderne parisisk i sit Ydre«.

Hun forklarer i interviewet, at hun ikke var 
fange i Tysklande, men kun interneret, og det 
blev hun, fordi hun havde lejet sin lejlighed ud 
til et russisk par, som myndighederne havde 
mistanke til. Om romanen fortæller hun, at 
hun selv havde givet den titlen »Typer«, men at
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hendes forlægger, altså Galster, havde omdøbt 
den. Og så fortæller hun -  ligesom i det brev, 
hun i sin tid havde sendt til Galster -  at hun 
netop havde skrevet bogen for at advare unge 
piger mod homoseksualitet, som hun siger, 
at hun betragter som en åndelig og legem
lig kræftskade. Interviewet er forsynet med 
et billede af hende siddende i en stol med en 
hundepisk. Men hendes rigtige navn nævnes 
ikke. Og hun bliver åbenbart ved med i visse 
situationer at bruge navnet Emmy Carell, f.eks. 
er det den underskrift, man finder på et brev 
til Thit Jensen 13. august 1928.

Naturligvis har der været mange spekula
tioner om, hvem der skjulte sig under pseu
donymet Emmy Carell, og nogle har hæftet 
sig ved, at der en del år før var udkommet et 
par bøger under pseudonymet Annitta Carell. 
De var skrevet af Conradine Barner-Aagaard, 
der også udsendte bøger i sit eget navn, men 
hun døde i 1920 og må frikendes i denne 
sammenhæng.

Tilbage til kronologien. Det ser ikke ud til, at 
Galster rejste den ønskede sag mod Ekstrabla
det, derimod rejste det offentlige en pornogra
fisag mod Galster i hans egenskab af forlægger. 
Sagen kom først for retten i Thisted, hvor Gal
ster blev frikendt, men ved Vestre Landsret gik 
det anderledes. Landsretten fandt, at bogens 
indhold var utugtigt, og at der var sket over
trædelse af straffelovens paragraf 184. Galster 
blev idømt en bøde på 200 kr. og dømt til at af
holde sagsomkostninger. Og landsretten fast
slår, at bogen fremdeles skal være beslaglagt. 
Og den var da også komplet utilgængelig for 
offentligheden indtil 1967, da pornografiloven 
blev ophævet.

Det var den 16. juni 1922, landsrettens dom 
blev afsagt. Galster døde den 28. juni. Ifølge ne

krologen i Thisted Amts Tidende var han dagen 
før kommet hjem fra en retssamling i Aalborg, 
men iflg sønnens erindringer havde han dog 
været i København for at skaffe midler til at 
betale terminen. Ifølge begge omtaler følte han 
sig pludselig sløj på dødsdagen. Emmy Carell 
har dog også sit bud. Da hun i det oven for 
citerede interview omtaler sin forlægger, er det 
med tilføjelsen »som tog Gift«.
Det har været almindelig antaget, at Galster 
er modellen for sagfører Nagel i Jacob Palu- 
dans Fugle omkring Fyret, men sønnen, Johan 
Galster, kan ikke helt godkende portrættets 
troværdighed. Han fortæller, at Paludan har 
fortalt ham, at figuren Nagel er sammenstyk
ket af to personer, nemlig Galster og amtsfor
valter Schou. Paludan har ikke mødt nogen af 
dem, men de er begge blevet beskrevet for ham 
af hans ven, dommersønnen fra Thisted Eric 
C. Eberlin. Derimod betragter han et digt, som 
Knuth Beckers skrev ved Galsters død, som 
det fineste minde om ham. Det står i Silhuet
ter II, hvor han omtaler ham som et strå med 
akset kærnefyldt, taler om en sjæl, der på én 
gang er blid og hvas, om strået, der bliver flået 
af storme, og roden, der bliver bidt af bidske 
orme. Og digtet slutter:

Et knækket Aks, en visnet Kærne,
Et stivnet Smil, en standset Hjerne.

Et følsomt Hjertes brændte Guld, 
der smuldrer nu til frodig Muld.

Knud Sørensen
Født 1928. Forfatter og tidligere landinspek
tør.
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Provst Hilden-Petersen - og en gravstedshistorie
af Adda Hilden og Ib Lydholm

Hillerslev og Kåstrup Sogne har i nyere tid skrevet ganske usædvanlig kirkehistorie. Fra 1899 til 
2006 -  altså i mere end hele det 20. århundrede -  har sognene kun haft 3 præster. Den første 
a f dem var sognepræst og senere provst H. Hilden-Petersen.

Da Heinrik Petersen den 4. september 1862 
blev født på Bianco Lunos Alle på Frederiks
berg, ville næppe mange have gættet på, at han 
skulle lægge sin livsgerning og sætte sine spor 
i Thy. Hans forældre, Johanne Lovise (f. 1831) 
og Daniel (f. 1818) Petersen, var allerede etab
lerede københavnere, selv om deres rødder var 
andre steder.

Daniel var sønderjyde, fra Ustrup nær Ha
derslev, og af en gårdmandsslægt, hvor gården 
igennem generationer var gået i arv fra far til 
søn -  hvis man var ældste søn. Det var Dani
els far ikke, og han blev derfor håndværker 
og fik sit eget værksted, hvor sønnen Daniel 
blev udlært. Daniel udførte foruden sit svende
stykke som snedker også det mesterstykke, der 
krævedes, for at man kunne være selvstændig 
håndværksmester. Tilsyneladende har han så 
på god navervis rejst rundt i nogle år og er endt 
i København.

Meget tyder på, at han gennem forbindelse 
med håndværkskolleger har truffet Johanne 
Lovise Børresen, som havde både en bror og 
en svoger, der arbejdede på flådens værksteder 
på Holmen. Johanne Lovises slægt stammede 
fra Norge og havde i flere generationer arbej
det på skibsbyggeriet på Holmen. Hendes mor, 
Inger Maria Hilden (1791-1867), og hendes far, 
skibstømrer Magnus Børresen (1792-1833), 
blev gift i 1814, i det år, hvor Danmark måtte 
afstå Norge.

Da Magnus Børresen døde af tidens svøbe, 
tuberkulosen, kun 40 år gammel, stod Inger

Maria Hilden tilbage med seks overlevende 
børn af de i alt otte, hun havde fået. Herefter 
ventede der hende en barsk tilværelse, hvor hun 
levede af at arbejde for andre med vask og andet 
forefaldende husligt arbejde, og hun formåede 
ikke at holde sig fri af fattighjælpen og måtte 
derfor sende de yngste af børnene i den gratis 
fattigskole, mens de ældste havde gået i beta
lingsskole. De to yngste børn, Johanne Lovise 
og Hans Peter Børresen (1825-1901), bevarede

Heinrik Petersen med sine forældre, Daniel og Jo
hanne Lovise, omkring 1870.
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Den velkonsoliderede københavnske snedkermester 
Daniel Petersen i sine velmagts dage, omkring 1880, 
før alle ulykkerne kom.

livet igennem en nær kontakt, også selv om 
Hans Peter efter 1852 levede næsten hele sit liv 
uden for Danmark i forbindelse med sit arbejde 
for Santalmissionen i Bengalen i Indien.

Johanne Lovise og Daniel blev gift i 1859, 
hvor Johanne Lovise var næsten 28 år, en ret 
høj alder for en brud dengang, og Daniel ef
terhånden var blevet 4L Alligevel fik de 47 år 
sammen. Alt tegnede lyst for det måske ikke 
helt unge ægtepar, i 1862 fik de som allerede 
nævnt en søn, året efter flyttede de til selve 
København, hvor de fik et lille hus med have 
i Blågårdsgade nær Åboulevarden, hvor der 
dengang var nærmest landlige omgivelser. I 
1865 fik Daniel tilladelse til at drive selvstæ
dig snedkervirksomhed, han havde speciali
seret sig i fremstilling af trapper og gelændere 
og oparbejdede snart en blomstrende virk
somhed med leverancer til mange af de for

nemme ejendomme i det indre Københavns 
Bredgadekvarter.

Da Heinrik var 10 år gammel, fik han den 
længe ventede lillesøster, som blev døbt Ma
rie. Selv var han kommet i Mariboes Skole, 
en velanskrevet grundtvigsk drengeskole, der 
lå i Stormgade lige ved Frederiksholms Kanal 
og ganske langt fra hjemmet i Blågårdsgade. 
Den lagde vægt på realfag, men havde latin
skole som overbygning og ret til at indstille 
til studentereksamen, som dengang blev aflagt 
ved Universitetet. Det er således næppe forkert 
at sige, at Heinrik voksede op i et grundtvigsk 
vakt hjem, som dog ikke var stærkt engageret 
i kirkeligt arbejde. Men i 1876 skete der noget 
afgørende. Hans Peter Børresen, der sammen 
med nordmanden Lars Skrefsrud en halv snes 
år forinden havde startet Santalmissionen, var 
hjemme i Danmark. Han talte i Skt. Stefans 
Kirke på Nørrebro, og en stor kreds af fremtræ
dende kirkeligt engagerede indbød ham bagef
ter til et møde, hvor Santalmissionens støtte i 
Danmark blev grundlagt. De var alle grundt
vigianere med basis i Vartovmenigheden. Et 
af de mest aktive og samtidig indflydelsesrige 
medlemmer var teologen Villiam Jacobsen, der 
var privatsekretær for enkedronning Caroline 
Amalie. Han fik på grund af det nære forhold 
mellem Hans Peter Børresen og hans søster 
kendskab til familien, og han fattede særlig in
teresse for den begavede søn, hvad der senere 
skulle få ganske stor betydning.

Opbakningen bag Børresens gerning i det 
fremmede bredte sig hurtigt, og over hele lan
det blev der dannet støttekredse. Det var også 
med til at trække Johanne Lovise ind i aktivt 
kirkeligt arbejde.

De lyse fremtidsudsigter 
blegner
Men få år efter væltede ulykkerne bogstaveligt 
talt ned over den lille familie. Det var årene,
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hvor byggerierne på Københavns brokvarterer 
løb grassat, som Herman Bang har beskrevet 
det i romanen Stuk. En stor bygherre var Hans 
Hansen, kaldet Hellig-Hansen, som endte med 
at gå fallit. Han trak en mængde investorer og 
håndværkere med ned, og blandt dem var Da
niel, som mistede alt. Omtrent samtidig døde 
den lille Marie af difteritis, og Daniel mistede 
i løbet af få år synet. Også Heinrik var blevet 
ramt, han fik konstateret tuberkulose. Syg
dommen blev heldigvis bekæmpet, men den 
måtte han døje med den næste snes år.

Efter Daniels fallit og tiltagende svagsyn 
var hjemmets økonomi ikke gearet til at un
derstøtte en studerende søn. Det blev Heinrik, 
der måtte administrere det lidt, hans forældre 
havde at leve af, og det blev et spørgsmål, om 
han kunne fortsætte sine studier. Men han fik 
hjælp, som blev formidlet gennem den tidligere

C. F. Jørgensen, tegnet før han kom til Bedsted og 
efter al sandsynlighed a f sin halvt grønlandske kone 
Henriette Bolette, der var en ganske dygtig tegner.

nævnte Villiam Jacobsen, og der er stor sand
synlighed for, at den nødvendige økonomiske 
opbakning kom fra nogle af tidens stormænd, 
bl.a. C.F. Tietgen, der ikke helt sjældent under 
anonymitetens dække gav en hjælpende hånd 
til unge mennesker i akut nød. Og hjælpen 
var tiltrængt i en familie, der pludselig var 
gået fra relativ velstand til noget, der lignede 
fattigdom.

Heinrik tog efter sin studentereksamen 
i et par år arbejde som huslærer hos pastor 
Ammundsen i Pjedsted mellem Fredericia og 
Vejle. Opholdet her havde også andre formål, 
dels betragtedes opholdet i en præstegård på 
landet som kur mod Heinriks tuberkulose, og 
dels ville pastor Ammundsen hjælpe ham med 
teologien under opholdet. Han var dog også i 
stand til løbende at sende små pengebeløb hjem 
til forældrene. Tilbage i København fortsætter 
han studierne. Det kunne godt se ud, som om 
de ikke ligefrem blev forceret frem, men først 
på året 1890 får han sin eksamen.

Helligsø
Men en ting var at blive cand. theol., noget 
andet at få et embede. Det tog normalt et par år 
dengang, og når Heinrik kunne springe denne 
ventetid over og få både sin eksamen og sit før
ste embede i 1890, skyldtes det formentlig, at 
hans velgører her en sidste gang gjorde sin ind
flydelse gældende på højeste sted, og resultatet 
var, at den unge præst fik kaldsbrev til Helligsø 
og Gettrup sogne i Thy. Han blev ordineret 
den 20. juli 1890 i Budolfi Kirke i Aalborg og 
en måned efter indsat i embedet.

I studietiden var Heinrik blevet venner 
med en præstesøn fra Bedsted i Thy, Holger 
Halfdan Henrik Jørgensen (1864-1909), der 
også studerede teologi. Hans far, Carl Julius 
Jørgensen (1816-1891) havde fra 1858 til 1879 
været sognepræst i Bedsted-Grurup. Forinden 
havde han i mange år været præst i Grønland
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Adamine Ludovica Petersen, født Jørgensen i Bedsted 
Præstegård, død i Helligsø Præstegård. Billedet er fra 
1895 eller lidt før.

og var kommet til at beherske det grønlandske 
sprog i så usædvanlig grad, at han oversatte 
danske salmer til grønlandsk. Han var også 
her blevet gift med Henriette Bolette Meyer 
(1825-1909), der var halvt grønlænder og adop
teret af kolonibestyrer Edvard Emil Meyer i 
Julianehåb. I årene i Bedsted kom i alt 5 børn 
til verden, og Adamine Ludovica Jørgensen, 
der var født 1866, var det yngste af dem. Den 
unge Adamine havde gjort indtryk på Heinrik, 
og sympatien var gensidig, så i 1889 havde de 
forlovet sig.

Men nu gik turen så op til det fjerne og 
fremmede Thy for ikke bare Heinrik, men 
også for hans forældre, der i praksis var helt 
afhængige af ham. Til gengæld stod han med 
det problem, at det første års løn gik til den af
gående præst og hele to enker efter foregående 
præster i embedet, og det blev derfor en tid på

lån og gaver. Året efter, i juni 1891 da det værste 
var overstået, blev Heinrik og Adamine gift i 
Frederiksberg Kirke, og hun flyttede tilbage til 
Thy og ind i præstegården i Helligsø.

En helt anden udfordring var det, at Heinrik 
var opdraget i og gennemsyret af det grundt
vigianske syn på livet og kirken, medens de to 
sogne var kendt som yderst indremissionske. 
Det var en ukendt verden for ham, og nogle af 
sognebørnene forsøgte vistnok også at fange 
ham i forkerte anskuelser, men han insisterede 
på at være præst for alle, og det lykkedes for 
ham at klare sig igennem med sin uangribe- 
lighed i behold. Faktisk fik han flere venner 
på stedet, således ikke mindst sognefoged Erik 
Jensen, farfar til den senere biskop af samme 
navn. Da den gamle sognefoged skulle begra
ves, blev Heinrik efter den afdødes eget ønske 
kaldt ned fra sit embede i Hillerslev for at fore
tage begravelsen.

Helligsø præstegård var gammel og uprak
tisk, men familien faldt efterhånden til. Daniel 
var nu næsten både helt blind og døv, men ikke 
sat mere ud af spillet af den grund, end at han 
på loftet fik indrettet et lille snedkerværksted, 
hvor han stod og lavede møbler. Den unge præ
stekone vidste, i modsætning til sin mand, no
get om præstegårdsliv i Thy, så hun var en stor 
støtte for Heinrik og samtidig en omsorgsfuld 
svigerdatter for Daniel og Johanne Lovise. Hun 
var i øvrigt også meget musikalsk og bidrog lidt 
til husets økonomi ved at give undervisning i 
klaverspil til børn i sognet.

Alle i huset havde således deres at passe. 
Men så slog lynet ned igen.

Adamine var efter 5 års ægteskab til det 
unge pars store glæde blevet gravid, og i okto
ber 1896 fødte hun en søn. Ulykkeligvis blev 
hun derefter ramt af den barselsfeber, som man 
dengang ikke kunne stille ret meget op med, og 
en lille måned efter døde hun, 30 år gammel. 
Det blev derfor den unge sognepræsts tunge 
lod på samme dag at begrave sin kone og at
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døbe sin nyfødte søn, som fik navnet Olaf Pe
ter Børresen Petersen (1896-1980). Adamine 
blev stedt til hvile på Helligsø Kirkegård, hvor 
den store, smukke sten over hende, skænket af 
menigheden, står endnu. Man sagde i Helligsø, 
at stenen var blevet placeret sådan, at præsten 
fra prædikestolen kunne se ud på den.

Den trøst og sjælestyrke, som Heinrik havde 
brug for, var svær at finde på stedet, og han 
søgte derfor til sine ligesindede i de grundt
vigske kredse i Holstebro. Styrken fandt han 
her, og han fandt efter et stykke tid også no
get mere. Det var den ganske unge og barn
løse enke Margrethe Jensine Thomine Pingel, 
der var født i 1875. Hendes ungpigenavn var 
Svanekiær, og hun var som 20-årig blevet gift 
med trafikassistent Hjalmar Pingel, som døde 
næsten på årsdagen for deres bryllup. Heinrik 
og Margrethe blev viet i Holstebro Valgme
nighedskirke i november 1899, og det var så

Den førstefødte Olaf fotograferet i 1897 med sine 
forældre.

for begges vedkommende anden gang, de stod 
foran alteret i den situation.

Hillerslev
Men allerede først på året var der sket noget 
andet afgørende. Helligsø havde haft besøg af 
et tremandsudvalg, der var sendt ned for at 
høre på præsten, som efter forlydender skulle 
svare til det, de søgte efter. Det faldt godt ud, 
og i april 1899 var sognepræst Heinrik Petersen 
blevet kaldet til et nyt embede i Hillerslev og 
Kåstrup sogne. Så efter tunge år tegnede alt 
nu atter lyst; Heinrik havde fået en ønskestil
ling, han var flyttet ind i en stor, dejlig præ
stegård sammen med sine forældre, som han 
til stadighed følte sig lige så ansvarlig for, som 
de engang havde gjort for ham, og han havde 
fundet sammen med og var blevet gift med en 
ung, smuk kone.

Og så gentog tragedien sig i alle detaljer; 
Margrethe blev gravid, fødte en søn, fik bar
selsfeber og døde i barselsengen den første dag i 
1901, kun 25 år gammel. Som præst, ægtemand 
og far måtte Heinrik Petersen endnu en gang 
på samme dag begrave sin unge kone og døbe 
sin nyfødte søn.

Margrethe Petersen, født Svanekiær og først 
gift Pingel, blev som den første begravet i fa
miliegravstedet på Hillerslev Kirkegård. Hen
des søn blev efter gammel skik navngivet efter 
begge de mænd, hun havde været gift med, og 
fik navnet Hjalmar Heinrik Svanekiær Peter
sen (1900-1973).

Udover chokket og sorgen stod familien i 
præstegården nu også med et praktisk pro
blem. Ganske vist var der hushjælp i præste
gården, og ganske vist var der også Johanne 
Lovise, men at bestyre en præstebolig med 
udadvendte pligter og med to små børn var 
for stor en opgave. De omkringboende præ- 
stekolleger var klar over dette, de lagde råd op 
og fik derefter overtalt pastor Faurskov, der var
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Dette ikke heltskarpe billede fra Hillerslev Præstegård må være fra 1901. Det viser 2 tjeneste- og barnepiger, 
præsten med sin ældste søn Olaf frk. Andrea Carstensen med den lille Hjalmar og forældrene Daniel og 
Johanne Lovise.

Billede fra omkring 1920. Provsten -  nu Hilden-Pe- 
tersen -  i sit arbejdsværelse. På væggen de to afdøde 
hustruer, Adamine og, halvt skjult, Margrethe.

sognepræst i Harring-Stagstrup og Heinriks 
studiekammerat, og som havde både en husbe
styrerinde og en dygtig ung pige i huset, til at 
afgive den sidste til præstegården i Hillerslev. 
Det var Andrea Henriette Carstensen, der lige 
som Margrethe var født i 1875, som nu rykkede 
ind. Hun var af gammel thistedslægt, hendes 
farfar havde været postmester i byen, og hendes 
far var avlsbruger og havde en vognmandsfor
retning i Thisted.

Det var en stor opgave at gå ind til, men 
hun klarede det, og det viste sig også hurtigt, 
at kemien mellem hende og den snart 40-årige 
præst var god -  så god, at hun for en kortere tid 
flyttede til København for som forberedelse til 
sit nye liv at se lidt af verden uden for Thy. Sam
tidig havde anstændigheden og den offentlige 
mening så fået, hvad der tilkom dem. I maj 1902 
blev de to viet af pastor Faurskov i Stagstrup 
Kirke, og Andrea rykkede ind igen og overtog

170 2008



for alvor huset. Ud over at hun var en kærlig 
og omsorgsfuld mor for de to små drenge, fik 
hun også meget hurtigt skabt den nødvendige 
respekt og autoritet omkring sin person, og 
da Heinrik Petersen i 1912 blev udnævnt til 
provst over Hundborg og Hillerslev Herreder, 
blev hun lige så naturligt provstinden.

Men inden da var der sket flere ting. I maj 
1906 døde Daniel, 88 år gammel, og i august 
1911 også Johanne Lovise. En måned inden sin 
død nåede hun at blive farmor for 3. gang og 
igen til en dreng, da Andrea som 36-årig fik sit 
første og eneste barn. Han havde været længe 
undervejs, og det var et stort ønske, der blev 
opfyldt. Men selvfølgelig var også ængstelsen 
stor, og Andrea fik ikke lov at føde i præstegår
den. Da tiden kom, flyttede hun ind i Hvams- 
minde i Thisted, hvor hendes ældre søster, som 
var enke, boede. Hun havde i øvrigt været gift 
med den pastor Jørgensen, som var Heinriks 
ven og studiekammerat, og som blev hans svo
ger, da han i sin tid førte Heinrik og Adamine 
sammen. Nervøsiteten i tiden lige efter fødslen 
har sikkert været der, men denne gang gik alt 
normalt, og de to halvstore drenge på 10 og 14 
fik nu en lillebror, der havde sin egen, levende 
mor. Men i efteråret 1911 blev der altså igen 
holdt begravelse og barnedåb i Hillerslev Kirke, 
denne gang dog uden at begivenhederne kunne 
siges at anfægte naturens orden. Den lille nye 
søn fik som sine brødre 4 navne og blev døbt 
Tage Johannes Hilden Petersen (1911-1996).

I forbindelse med Johanne Lovises død 
var de gamle papirer blevet gransket, og her 
var navnet Hilden dukket op igen, det ung
pigenavn, Johanne Lovises mor havde båret. 
Det blev ved med at spøge i de kommende år, 
for det var jo et navn, der hørte familien til, 
og samtidig et godt navn. Så da de to ældste 
sønner begge var blevet voksne og var flyttet 
hjemmefra, besluttede de i 1920 at ændre ef
ternavnet fra Petersen til Hilden. Det satte så 
provsten i et svært dilemma, for dels ville han

Provsten blev i 1921 R. a f Dbg. og ved sin afgang i 
1932, hvor dette billede er taget, Dannebrogsmand.

Andrea Hilden-Petersen i 1932, inden afrejsen fra 
Hillerslev.
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jo gerne vedkende sig familieskabet med søn
nerne, og dels ville han nødig svigte fortiden 
og det navn, hans forældre havde båret, og som 
stod på deres gravsten. Løsningen blev navnet 
Hilden-Petersen. Den yngste søn fik en bin
desteg og havde dermed samme navn, indtil 
han i 1937 navnemæssigt sluttede sig til sine 
brødre.

Afskeden
Heinrik Hilden-Petersen fik 20 gode år som 
både præst og provst. Han blev vellidt og re
spekteret, ikke mindst i det store provsti, som 
dækkede Hillerslev og Hundborg herreder. Ved 
de mange sager, han skulle tage stilling til, og 
de mange syn i kirkerne og i præstegårdene, 
som han i embeds medfør skulle stå for, fik

han god brug for sin viden og sin sunde fornuft 
-  og ikke mindst for den håndværksmæssige 
indsigt, han havde med hjemmefra. Præsterne 
havde dengang også tilsynet med det lokale 
skolevæsen som formænd for skolekommissio
nerne, og han deltog selv i oplysningsarbejdet 
som en skattet foredragsholder. Han var også 
i mange år ugentlig klummeforfatter i Thisted 
Amts Tidende.

Da provsten den 4. september 1932 fyldte 
70, måtte han som alle embedsmænd tage 
sin afsked. Afskedsfesten blev holdt i Hotel 
Aalborgs store sal, den nuværende teatersal. 
Blandt den lange række af talere var også Per 
Sunesen, den ene af de tre udsendinge, der 
i sin tid var draget ned til Helligsø for at se 
den unge præst an og høre ham prædike. Han 
havde intet fortrudt.

70-årsdagen, den 4. september 1932.
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Adamine Petersens smukke gravsten på Helligsø Kir
kegård, som præsten kunne se fra prædikestolen.

Som mange andre embedsmænd flyttede 
præsteparret efter afskeden til hovedstaden, 
og Heinrik var nu efter sønnernes udsagn en 
gammel og træt mand, mens Andrea stadig 
havde kræfter til at gøre nytte i familien. 1 1939 
blev Heinrik opereret for grå stær, og det var 
dengang ikke helt så banalt som nu. Der fulgte 
et sengeleje med, og under det fik han en lun
gebetændelse, som han ikke overlevede, hvad 
ældre mennesker sjældent gjorde dengang. Al
lersidst på året kom den gamle provst så en 
sidste gang tilbage til Hillerslev, hvor han nu 
hviler sammen med to af sine koner og sine 
forældre. Andrea sluttede sig dog først til de 
andre i 1951.

At den gamle provst var pligtopfyldende til 
det sidste, kunne ses af, at hans sidste klumme 
i Thisted Amts Tidende blev trykt i ugen efter 
hans død, den var skrevet og afsendt, før han 
lod sig indlægge til operationen. Andrea flyt
tede, da hun blev alene, ind i Statsembedsmæn-

denes Enkebolig på Amager Fælledvej, som det 
forkortede navn var på det boligkompleks, som 
Heinrik i sin tid som bestyrelsesmedlem havde 
været med til at realisere. Hun var til det sidste 
aktiv i det kirkelige arbejde med Santalmis- 
sionens kvindekreds. Også på anden måde var 
hun aktiv og husede således under krigen en 
officer, der var gået under jorden. Han nåede 
at slippe ned ad køkkentrappen, før tyskerne 
skød låsen på hendes entredør itu.

Ved den store afskedsfest havde der været 
mange lovord om Heinrik Hilden-Petersen, 
både som menneske og som præst. Der kan 
heller ikke være tvivl om, at han på trods af 
alt, hvad han måtte opleve, var fast forankret 
i sin tro. Men han forsøgte ikke at påvirke sine 
tre sønner til at gå i hans fodspor. De valgte 
andre veje, Olaf blev civilingeniør, Hjalmar 
jurist og Tage læge. Kun den ældste, Olaf, be
varede tilknytning til egnen, da han i noget, 
der egentlig var tænkt som et midlertidigt job,

Margrethe Svanekiær Petersens gravsten i Hiller
slev.
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Stenene i Hillerslev over provstens forældre, Daniel og Johanne Lovise. De er her fotograferet i 1978, i dag er 
teksten desværre temmelig forvitret.

i 1924 kom til Morsø Jernstøberi og blev der, de 
sidste mange år som direktør. Han blev i 1927 
gift med Maren Skadhauge Nielsen, datter af 
ejendomshandler og krovært Lars Nielsen, der 
bl.a. byggede kroen i Østerild, hvor Maren i 
1900 blev født. Maren og Olaf formåede tit

at trække resten af familien herop, når noget 
skulle fejres.

En sådan lejlighed var den 4. september 
1962, hvor alle provstens efterkommere for 
sidste gang var samlet i Hillerslev for at m ar
kere Heinriks 100 års dag, og hvor hans yngste

Gravstenene i Hillerslev over provsten og hans sidste hustru Andrea hver for sig.
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Gravstedet i Hillerslev som det ser ud i dag.

oldebarn blev døbt i Hillerslev Kirke af hans 
efterfølger, sognepræst Viggo Berg.

Olaf og Maren Hilden kom tit til Hillerslev, 
og det var efter deres eget udtrykkelige ønske, 
at også de blev begravet i det store gravsted 
her, da de døde i henholdsvis 1980 og 1993. De 
havde begge helt klart håbet, at stedet fortsat 
ville spille en rolle som familiegravsted, men 
nye tider har nye livsmønstre med nye konse
kvenser. Ingen af de to andre sønner fra præ
stegården er fulgt efter, og også de to af Marens 
og Olafs egne børn, som ikke lever mere, ligger 
begravet andre steder i landet. Gravstedet i Hil

lerslev må derfor nok betragtes som en afsluttet 
historie -  men historie er det til gengæld.

Adda Hilden
Født 1928 i Nykøbing M. Gymnasielærer, kvin
deforsker. Har netop færdiggjort en bog om 
Inger Merethe Nordentoft.

Ib Lydholm,
Født 1932. Siden 1960 arkitekt i Thisted med 
speciale i kirkeistandsættelser.

Kilder:
Knud Gjesing: En Missionspioner (H. P. Børresen), Gad 
1961.
Paul Nedergaard: Dansk Præste og Sognehistorie bd. 5, 
Aalborg Stift, 1959.
Lokalhistoriske Skrifter for Hillerslev-Kåstrup Sogne, 
nr.6, 2003.

O laf Hilden: Provst Heinrik Hilden-Petersen. Private 
optegnelser.
Tage Hilden: Slægtsoptegnelser. Privat m anuskript 
1995.
Breve, regnskabsbøger etc. i privateje.
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Lokalhistorisk litteratur om Thy og 
Vester Hanherred 2007-2008 - et udvalg

af Anne Frandsen

Bøger
Bogen om Øster og Vester Vandet 
Den LokalhistoriskeArbejdsgruppe for Øster 
og Vester Vandet/Knakken 2007 
204 sider, ill.
ISBN-13: 978-87-88797-94-7

Harkjær, Vilhelm
Et tidsbillede fra Thy - 35 klummer 2005- 
2007
Rysgaard 2007
88 sider
Klummerne tidligere offentliggjort i: Thisted 
Dagblad.
ISBN-13: 978-87-985476-2-4

Møller Madsen, Knud
Agger-Krik Fiskeriforening i 100 år - 1907- 
2007
Agger-Krik Fiskeriforening 2007
56 sider, ill. (nogle i farver)
ISBN-13: 978-87-992146-5-5

Møller Madsen, Knud
Hurup Vandværk i 100 år - 1907-2007 
Hurup Elværk 2007 
72 sider, ill.
ISBN-13: 978-87-992146-0-0
Slavensky, Klaus
Da verden kom til Thy
Privattryk 2005
29 sider, ill. (nogle i farver)
Revideret og opdateret udgave af artikel i: 
Sydthy Årbog 
Årgang 2003.

Stærke kvinder i Thy -  12 lokale kvinders 
fortællinger
Lions Club Thylandia 2008
112 sider, ill.
ISBN-13: 978-87-992548-0-4

Sydthy - glimt af kommunens historie
Uden forlag 2007
204 sider, ill. (nogle i farver)
ISBN-13: 978-87-992146-3-1

Sørensen, Svend
Fra høkerbutik til trælastkoncern - 125 år 
med træ - Ceste Træ 2007 
Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond 2007 
126 sider, ill. (nogle i farver)
Udgivet i forbindelse med Ceste Træs 125 års 
jubilæum.
ISBN-13: 978-87-992297-0-3

Sørensen, Svend
I kamp med ilden - Thisted Brandvæsen 
1907-2007
Thisted Brandvæsen 2007
44 sider, ill. (nogle i farver)
ISBN-13: 978-87-992237-0-1

Sørensen, Svend og Nielsen, Jytte 
Hugo Matthiessens Thisted - fotograferet 
maj 1919
Museet for Thy og Vester Hanherred 2008 
60 sider, ill.
ISBN-13: 978-87-88945-21-8
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Thomsen, Thomas
Danske strandinger - berømte forlis og 
strandingshistorier fortalt gennem viser og 
aviser, skildringer og skilderier 
Hovedland 2007
119 sider, ill. (nogle i farver)
ISBN-13: 978-87-7070-019-1
Bl.a. Barkskibet »Sleipner«s forlis ved Klitmøl
ler 19. november 1880.

Thorsted - et sogn i Thy
Thorsted Beboerforening 2007
197 sider, ill.
ISBN-13: 978-87-88797-92-3

Vandet, Michael
Berregaards Kapel i Thisted kirke 
Museet for Thy og Vester Hanherred 2007 
38 sider, ill.
ISBN-13: 978-87-88945-20-1

Vestergaard, Evanthore
Indtryk - udtryk - 24 billedkunstnere i
Nordjylland
Lindtofte 2008
170 sider, ill. i farver + 1 dvd-video 
ISBN-13: 978-87-92096-10-4

Østergaard, W inni
Ud og hjem - Helvigs rejseår - dokumenta
risk roman Hovedland 2008 
487 sider
ISBN-13: 978-87-7070-003-0
2. del af: Helvig
I 1840'erne og 1850'erne har tjenestepigen 
Helvig fra Thy mange forskellige pladser, og 
efter en lidenskabelig sommer føder hun en 
pige. Også danmarkshistorien når Thy - ene
vælden falder, demokratiet indføres, og man 
afgiver soldater til krigen i Slesvig-Holsten

Årbøger

Han Herred bogen - lokalhistorisk årbog for 
Øster og Vester Han Herred 
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 
Historisk Samfund for Thy og Vester 
Hanherred

Jul i Thy
Erik A. Lauridsen og Jørgen Miltersen 

Sydthy Årbog
Egnshistorisk Forening for Sydthy
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Formandsberetningen 2007-2008
af Kristian Visby

Historisk Samfunds ordinære generalforsam
ling i 2007 blev afholdt på museet den 23. maj. 
Der er næppe tvivl om, at de besværlige ad
gangs- og parkeringsforhold i Thisteds midtby 
var årsagen til, at kun ca. 20 medlemmer deltog 
i generalforsamlingen.

Efter selve generalforsamlingen, der af
vikledes med Anders Damm som kyndig 
mødeleder, fortalte fotograf Klaus Madsen 
om fotojournalistik, og deltagerne havde 
lejlighed til at bese museets særudstilling 
»DokumenThy«.

I maj 2007 valgte bestyrelsen at udmelde 
Historisk Samfund af DLF (Dansk Lokalhi
storisk Forening). Længere tids problemer med 
udgivelsen af »Journalen« bevirkede, at vi be
sluttede at spare det årlige kontingent på 2.500 
kr. Kommer bladudgivelsen på et tidspunkt i 
normal gænge igen, vil vi overveje en eventuel 
genindmeldelse.

Sommerudflugten fandt sted søndag den 2. 
september. Udflugten, der havde 48 deltagere, 
gik først til Ørslev Kloster, hvor klosterforstan
der Janne Fruergaard viste rundt og fortalte 
om klostrets spændende historie. Derefter gik 
turen videre til Mariager, hvor vi først indtog 
den medbragte frokost i sognegården og ef
terfølgende besøgte byens smukke kirke, der 
er den sidste rest af et gammelt Birgittiner
kloster. Kirketjener Gitte Kløeker fortalte om 
kirkens og klostrets historie. Efter et besøg på 
»Danmarks Saltcenter«, hvor vi så den store 
udstilling om »Det hvide guld«s historie og 
overværede fremstillingen af sydesalt, nød vi 
et veldækket kaffebord på Hotel Postgaarden, 
inden bussen igen satte kursen mod Thy. Vejret 
kunne have været bedre, men heldigvis satte 
regnen først for alvor ind hen på eftermidda

gen. Trods vejrgudernes drilleri blev det en 
oplevelsesrig og vellykket udflugt.

I efteråret var Historisk Samfund medar
rangør af to foredrag. Først dr. phil. Lars Hen- 
ningsens foredrag 18. oktober om »De sidste 
enevældige konger og Vestjylland«, der arran
geredes sammen med Grænseforeningen Thy, 
og den 30. oktober Knud Holch Andersens 
foredrag om »Det industrielle Thy«, der var 
arrangeret sammen med museet. Begge fore
drag havde god tilslutning.

Udgivelsen af Historisk Årbog 2008, udvidet 
til hele 180 sider, blev markeret ved en recep
tion den 16. november på Heltborg Museum 
med ca. 40 deltagere, heraf mange artikelfor
fattere. Efter Svend Sørensens præsentation af 
den nye årbog nød deltagerne et flot kaffebord 
og hyggede sig i hinandens selskab, mens snak
ken gik livligt. Det var en rigtig vellykket ef
termiddag i Heltborg.

Knap så vellykket var vor deltagelse i Helt
borg Museums traditionsrige julemarked. Vor 
stand var denne gang rent strategisk uheldigt 
placeret, og resultatet i form af bogsalg og ny
tegning af medlemmer var da også væsentlig 
dårligere end i tidligere år. Vi vil forsøge at 
gøre det bedre i år.

Mogens Kristensen sørgede igen for omde
ling af et stort antal årbøger i Thy. I år har 
Knud Søgaard lovet at hjælpe med omdelin
gen, så alle bøger kan være omdelt i samme 
uge som de postalt omdelte bøger, der sendes 
som b-post.

Allerede i foråret 2007 tog Historisk Sam
fund initiativet til at invitere den kendte og 
prisbelønnede journalist og forfatter Peter 
Øvig Knudsen til Thy med et foredrag om 
»Blekingegadebanden«. Øvig Knudsen var
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imidlertid så optaget af andre foredrag samt 
færdiggørelse af anden del af bogværket, at 
foredraget først kunne holdes den 15. april i 
år. Der var tale om et relativt dyrt arrange
ment, som kun kunne gennemføres, fordi især 
Thisted Bibliotek, men også museet og VUC 
Thy-Mors trådte til som medarrangører. Det 
blev en meget vellykket aften på biblioteket, 
hvor ca. 150 tilhørere overværede Øvig Knud
sens spændende og tankevækkende foredrag. 
Der skal lyde en tak til de tre medarrangører 
og især til Thisted Bibliotek, som påtog sig den 
praktiske del af arrangementet og en væsentlig 
andel af udgifterne.

Historisk Samfund har indmeldt sig i det 
nystiftede »Kulturelt Samråd i Thisted Kom
mune« og deltog i den velbesøgte kulturmesse 
i Thisted Musikteater den 20. januar. Vort be
styrelsesmedlem Knud Søgaard havde lavet en 
fin stand for vor forening, der resulterede i, 
at hele 10 besøgende ønskede at blive medlem 
af Historisk Samfund. Vi håber, at kultur
messen kan blive en årligt tilbagevendende 
begivenhed.

For et år siden havde Historisk Samfund 
763 medlemmer. Pr. 1. april i år har vi 792 
medlemmer. I betragtning af, at vi hvert år 
må tage afsked med ikke så få medlemmer, 
for de flestes vedkommende heldigvis af na
turlige årsager, er medlemssituationen meget 
tilfredsstillende.

Det fortsat stigende medlemstal viser sig 
også -  som vor kasserer senere vil omtale -  i 
en sund og stabil økonomi, der har gjort det 
muligt, at vi i det forløbne år har kunnet støtte 
to af museets projekter med et samlet tilskud 
på 10.000 kr. Det drejer sig dels om museets 
udgivelse af Michael Vandets skrift om »Det 
Berregaardske Kapel« og dels museets køb af 
fire J.P. Jacobsen-breve. De dage er for længst 
ovre, hvor det var Historisk Samfund, der tilve

jebragte det økonomiske grundlag for museets 
drift og hele opbygning. Men det er glædeligt, 
at vor forening fortsat kan hjælpe med ved løs
ningen af opgaver, som det ellers kunne være 
svært at finde penge til på budgettet.

Det skal også nævnes, at Historisk Samfund 
sammen med Historisk Samfund for Vendsys
sel og Historisk Samfund for Himmerland og 
Kær Herred vil være udgiver af et større bog
værk om Nordjylland under Englandskrigen 
1807-1814. Museums-, arkiv- og universitets
folk fra det meste af Region Nordjylland har 
arbejdet med bogen gennem flere år. Svend Sø
rensen fra Thisted Museum vil være medfor
fatter til bogen, der forventes at udkomme til 
efteråret. For god ordens skyld skal det frem
hæves, at bogudgivelsen ikke medfører nogen 
økonomisk risiko for Historisk Samfund, idet 
bogen først går i trykken, når alle trykkeud
gifter m.m. er sikret ved forskellige former for 
tilskud og bidrag. Der er ingen tvivl om, at 
det bliver en spændende bog om en periode, 
der fik stor betydning for den senere udvikling 
i Danmark. Jeg håber, at mange af Historisk 
Samfunds medlemmer vil anskaffe sig bogen, 
når den udkommer.

Der har i årets løb været afholdt tre besty
relsesmøder. Herudover er mange ting klaret 
ved e-mail korrespondance.

Redaktionen af Historisk Årbog indledte 
arbejdet med årbogen 2008 allerede i januar 
måned. Det tegner til en spændende og alsidig 
årbog, både hvad angår emner og tidsperioder. 
Så der er bestemt noget at glæde sig til.

Jeg vil afslutte beretningen med en tak til 
årbogsredaktionen, årets artikelforfattere og 
Wadmann Grafisk. Også tak til den lokale 
presse for positiv omtale af foreningens akti
viteter. Til sidst en stor tak til museet og mine 
kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde i 
årets løb.
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Generalforsamlingen, der på grund af de 
ufremkommelige forhold i midtbyen blev af
holdt på Hotel Thisted, havde 24 deltagere. 
Anders Damm blev valgt som dirigent. Efter 
formandens beretning, der blev enstemmigt 
godkendt, aflagde kasserer Niels Eriksen regn
skabet, der viste et overskud på knap 18.000 
kr. og en likvid formue på næsten 160.000 kr. 
Regnskabet blev ligeledes enstemmigt god
kendt. -  Bestyrelsen foreslog uændret kontin
gent på 125 kr., hvilket blev vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Eriksen, 
Mogens Kristensen og Knud Møller Madsen

blev genvalgt. Det samme gjaldt revisorerne 
Aksel Thinggaard og J. V. Præstgaard.

Formanden gennemgik herefter bestyrel
sens forslag til en modernisering af Historisk 
Samfunds vedtægter. Ingen medlemmer havde 
reageret på bestyrelsens opfordring i årbogen 
2007 til at fremkomme med eventuelle indsi
gelser inden 1. maj 2008. Efter nogle småæn
dringer, overvejende af redaktionel karakter, 
blev vedtægtsforslaget enstemmigt vedtaget. 
Forslaget vil herefter blive fremlagt til endelig 
vedtagelse ved den ordinære generalforsamling 
i 2009.

Efter generalforsamlingen holdt Svend Søren
sen et interessant foredrag om Thy og Vester 
Hanherred under Englandskrigen 1807-1814. 
Foredraget handlede især om kornforsynin
gerne til det sultende Norge og om amtmand 
Fayes besværlige arbejde med at få kornet frem 
til udskibningsstederne i først og fremmest 
Klitmøller, Vigsø og Thorupstrand.
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J. P. Jacobsen-breve

Alle de fire J.P. Jacobsen-breve, som det lykkedes 
museet at erhverve, er stilet til Valdemar Ewald, 
en søn af Jacobsens værtsfolk i København, som 
hjalp ham med en række praktiske ting, mens 
den syge Jacobsen i sine sidste måneder opholdt 
sig i hjemmet i Thisted. De tre første breve er 
skrevet af J.P. Jacobsen selv, mens det sidste brev 
er skrevet af broderen William Jacobsen tre dage 
efter digterens død den 30. april 1885. Her gen
gives først et af brevene fra J.P. Jacobsen, skrevet 
ca. halvanden måned før hans død, og derefter 
broderens brev:

12.-3.-1885, Thisted
Medfølgende Bøger bedes byttede i Athenæum  fet 
lejebibliotek, re d j mod de to her i Brevet inde
sluttede Kvitteringer. Hvis Bøgerne (de nye) kunde 
blive afsendte samme Dag, De modtager disse Li
nier, vilde det være mig kjært.

Pr. Postanvisning afsender jeg samtidig 20 Kro
ner, hvoraf jeg beder Dem modtage de 10 Kr. for 
Ulejlighed og Tidsspilde, haabende at De vedva
rende venligst vil tage Dem a f mine Bogpakker og 
andre Smaacommissioner. De andre 10 bedes De 
anvende til løbende Udgifter og til følgende Ting, 
som De bedes kjøbe mig:

1) En Pakke Astma-Cigaretter paa 35 stykker eller 
saa;faas paa Hjorteapoteket eller hos Benzon.

2) En Lyseprofit a f Porcelain, Ben, Alabast eller 
lignende, passende til Lys a f 6 paa Pundet. Faas 
hos en eller anden Isenkræmmer.

3) Fem amerikanske Skilderikroge a f den Slags, 
som er selvhæftende ved en Guttaperchaplade 
og som anbringes på Vægge og andre Steder 
uden at der bruges Søm. De var tidligere at faa i 
Grønnegade i den Handel med Aladdinslys, som 
fandtes lige om Hjørnet a f Ny Adelgade. Også i 
Handelen med Aladdinslys i Vimmelskaftet.
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Bøgerne og Cigaretterne ønsker jeg straks, dersom 
de andre Ting vilde forsinke Afsendelsen a f disse, 
maa de vente til næste Bogpakke.

Cigaretterne maa endelig pakkes ind, saa de 
ikke kan knækkes.

Til Indpakning bedes De kjøbe a f det Slags Lær
red, vi først havde og som et Stykke a f er syet på 
hosfølgende Pakke, da det er det holdbareste.

Med mange Hilsener 
Deres

J.P. Jacobsen

Thisted, den 3/5 1885
Kjære Hr. Ewald!

Tak for Deres venlige Brev og Deltagelse i vor Sorg. 
Jeg beklager, at jeg ikke vidste Deres Adresse for at 
kunde have underrettet Dem om hans Død, men 
modtag nu De og kjære Familie min og Forældres

hjerteligste Tak for al Deres mageløse Omhu og den 
store Beredvillighed, hvormed De omfattede ham 
og glædede ham ved Deres Tjenester.

Hans Død var rolig; i fuld Påklædning i en 
Lænestol sov han hen, men han led usigeligt i de 
sidste Dage og kunde ikke finde Hvile nogen Steder, 
men dog kom der aldrig nogen Klage over hans 
Læber.

Her er en del Bøger fra Athenæum  fet lejebib
liotek, red j, som De nok senere engang vil besørge, 
og beder jeg Dem om at opgive, hvad han er Dem 
skyldig, for det var jo stadig, han skulle have noget 
kjøbt.

Endnu engang Tak for alt, hvad De har gjort for 
ham, og modtag De og Deres Familie vore bedste 
Hilsener og Ønsker for Fremtiden.

Deres forbundne 
William A. Jacobsen

Fra bestyrelsen

I nærværende årbog er indlagt et kort til ind- 
klæbning over kortet side 71 i årbogen 2007, 
hvor kortet p.g.a. en trykketeknisk fejl ikke 
markerer de sandflugtsramte sogne.

Navnene på sognerådsbilledet side 129 i årbo
gen 2007 kommer desværre i en forkert ræk
kefølge. Den rigtige rækkefølge er fra venstre: 
M artin Jespersen, Anders Nielsen, Marius 
Poulsen, Johs. Hornstrup, J. I. Jensen, Peder 
Frøkjær og Hans Chr. Henriksen. 

Redaktionen beklager de to fejl.
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Historisk Samfund for 
Thy og Vester Hanherred

Bestyrelsen

Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyr.medl.
Bestyr.medl.
Bestyr.medl.
Bestyr.medl.

Kristian Visby, Gråkildevej 76, 7700 Thisted
Knud Søgaard, Joh. Skjoldborgs Vej 2, 7700 Thisted
Niels H. Eriksen, P. L. Halds Vej 60, 7700 Thisted
Ingvard Jakobsen, Landbæk 10, 7742 Vesløs
Jytte Nielsen, Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted
Knud Møller Madsen, Gormsvej 6, 7760 Hurup
Mogens Kristensen, Islandsvej 33, 7700 Thisted

97 95 14 65 
97 92 34 18 
97 92 25 18 
97 99 35 08 
97 92 05 77 
97 95 21 10 
97 92 28 36

E-mail-adresser

Kristian Visby 
Knud Søgaard 
Niels H. Eriksen 
Jytte Nielsen 
Ingvard Jakobsen 
Knud Møller Madsen 
Mogens Kristensen

visby.hurup@mail.tele.dk
knud_soegaard@post.tele.dk
nielseriksen@mail.dk
jytte@thistedmuseum.dk
ingjak@mail.dk
knud.moeller.madsen@hurup-skole.sydthy.dk
mogens.kristensen5@skolekom.dk

Historisk Samfunds hjemmeside

www.thistedmuseum.dk
(herfra er der links til såvel Historisk Samfund som til Historisk Årbog).

Redaktionen

E-mail : visby.hurup@mail.tele.dk

Jytte Nielsen 
Flemming Skipper 
Svend Sørensen 
Kristian Visby

Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted 
Højvang 21, 7700 Thisted 
Thisted Museum, Jernbanegade 4, 7700 Thisted 
Gråkildevej 76, 7700 Thisted

97 92 05 77 
97 92 29 76 
97 92 05 77 
97 95 14 65
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Forfatterfortegnelse
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Jens Andersen, Akelejevænget 25, 7730 Hanstholm 97 96 06

Else Bisgaard, Vilsundvej 57, 7752 Snedsted 97 93 11

Maria Baastrup, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 Kbh. K 33 13 44

Anne Frandsen, Østermøllevej 11, 7700 Thisted 97 92 62

Adda Hilden, Grønnevej 53, 2. tv., 2830 Virum 45 95 17

Rita Jensen, Fårtoftvej 50, 7700 Thisted 29 92 61

Henry Johansen, Bakken 5, Ydby, 7760 Hurup 97 95 63

Thomas Norskov Kristensen, Jyllands Allé 1, 7700 Thisted 60 74 35

Emma Kaagaard, Kirkevej 19, 7760 Hurup 97 95 11

Erik A. Lauridsen, Limfjordsvej 20, 7700 Thisted 97 92 01

Ib Lydholm, Plantagevej 6, 7700 Thisted 97 92 17.

Flemming Skipper, Højvang 21, 7700 Thisted 97 92 29

Knud Sørensen, Skjelholmvej 2, 7900 Nykøbing M. 97 72 50

Svend Sørensen, Skovstedvej 33, Skovsted, 7700 Thisted 97 98 55

Per Warming, Halfdansgade 57, 3. tv., 2300 København S 32 96 10
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