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JYTTE NIELSEN

Sjørrring Volde og Rasmus Henrik Kruse
Sjørring Volde er vel nok det mest imponerende voldsted i Nordvestjylland. Idag er
voldene omkranset af høje og store træer. Men sådan har det ikke altid været, hvil
ket også fremgår af denne årbogs omslag. Sjørring Volde var “træløs” helt frem
til århundredeskiftet. I denne artikel fortælles om voldstedets tilstand i begyndel
sen af 1800-tallet og om manden, som vi kan takke for tegningen på omslaget Rasmus Henrik Kruse.

I det meste af dette årtusinde har der ligget
et voldsted i Sjørring. Voldstedet må være
opført i begyndelsen af middelalderen og
har signaleret at her boede en stormand,
som havde magten i sin hånd. I løbet af
middelalderen mistede stedet sin betyd
ning og forfaldet begyndte. Sjørring by
reduceredes til nogle gårde samt kirken,og
vi skal helt frem til Thybanens anlæggelse
i 1882, før der atter vokser en større be
byggelse frem.
Voldstedets historie gik i glemmebogen,
og befolkningen begyndte at fjerne jord fra
stedet, og langsomt blev gravene fyldt med
nedskreden jord fra voldene.

Voldstedet i år 1802
»Blandt de mærkeligste Spor af gamle
Bygninger, udmærke sig Sjøring Volde,
som ere beliggende tet ved den østre Ende
af Siøring Søe, der, hvor Spe rin g Søe
gyder sig i denne. Baade Forhøjningen,
hvorpaa Borgen eller Slottet har staaet, og
Voldene, som have omgivet det, ere endnu
uforstyrrede. Borgen har vel ikke været af
stor Omfang; men saavel Forhøjningen
som Voldene have været temmelig høje.
Volden er paa 3 Steder giennemskaaren,

hvorigjennem Vandet har gaaet ind fra
Sjøring Søe og opfyldt Graven. Maaske
ogsaa Skibe have lagt derind, og Vinde
broer have forenet de adskilte Volde. Den
nu næsten udtørrede Grav er for nær
værende Tid 15 Skridt bred. Forhøjningen
i Midten, som har været firkantet, er end
nu 15 Alen høj, og dens Omkreds ved
Grunden er 170 Skridt. «
Således beskriver sognepræst til Skjold
borg og Kallerup menigheder, Knud Aagaard i 1802 Sjørring Vold, i sit værk
»Beskrivelse over Thye«. På dette tids
punkt, mange hundrede år efter opførelsen
og brugen af voldstedet, er der stadig
meget bevaret, selv om det tydeligt frem
går, at konturerne begynder at blive noget
udviskede, og voldgraven er næsten udtør
ret. Uheldigvis har Aagaaard ikke tegnet
voldstedet, og der skal gå yderligere næ
sten 40 år, før vi får den første billedlige
fremstilling af stedet.

Rasmus Henrik Kruse
Rasmus Henrik Kruse blev født i 1796 i
Navtrup præstegård i Nordsalling, som
ældste søn af sognepræst Jørgen Kruse.
Præstekaldet var magert, og der var ikke

7

midler til at give den store børneflok en
akademisk uddannelse. Rasmus Kruse lær
te landvæsen og efter 3 års læretid på Frøs
levgård på Mors, blev han forvalter på
Dueholm i Nykøbing Mors.
Efter 10 års ansættelse på Dueholm
blev han fuldmægtig på Herredskontoret i
Nykøbing i 2 år og fik således indsigt i
affatning af købekontrakter og skøder,
samt juridiske papirer. I 1825 lærer han
Elisabeth Halchus Amptrup at kende. Hun
var på det tidspunkt husjomfru på
Østergård i Åsted. Brylluppet mellem dem
stod i 1828 i Fur Kirke. Dette skyldtes at,
Elisabeths mor, som var enke, boede der.
De nygifte bosatte sig hos hende i huset
Sorgenfri i Nederby. Kruse anlagde straks
en stor, smuk have, hvilket vakte opsigt, da
havebrug var temmelig ukendt på dette
tidspunkt.
For at forsørge familien drev han lidt
landbrug, men gjorde også brug af sin
viden fra Herredskontoret i Nykøbing, idet
han blev øens juridiske rådgiver. Endelig
praktiserede han lidt som klog mand og
kunne kurere bulne fingre og dårlige bry
ster. Men fast arbejde passede ikke rigtigt
til hans natur; han var mere en kunstnerna
tur og følte sig måske nok kaldet til noget
højere end almindeligt dagligdags arbejde.
Hans store interesse var studiet af fortiden,
hvad enten emnet var geologi, arkæologi,
historie, kulturhistorie eller folkeminder.
Når der kom videnskabsmænd til øen,
fik de hjælp af Kruse, og i 1833 begyndte
han selv at foretage »historiske« rejser til
de forskellige landsdele. Han havde lært
sig at tegne og tjente penge ved silhuetpor
trættering, og nu begyndte han så at male
og tegne herregårde og købstæder. Han fik
ofte frit ophold på gårdene og solgte så
malerierne. Hans foretrukne teknik var at
arbejde med vandfarve og lim - gouache.
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Foruden at male laver han også beskrivel
ser af oldtidsminder, historiske steder,
runesten, oldsager, lokale sagn og meget
andet. Meget at dette materiale samler han
i værket » Nørre Jyllands Mærkværdighe
der i det 19de Aarhundrede«, som han dog
aldrig fik udgivet. Han fortsatte sine anti
kvariske rejser i 25 år.
I 1851 dør hans 1. kone og han gifter
sig igen med en 22 årig kvinde, Helle Mikkelsdatter. De flytter fra Sorgenfri til Hel
lesminde - også på Fur. I 1877 dør
Rasmus Kruse - 81 år gammel.

Gouachen afSjørring Volde
Når man betragter omslaget på denne
årbog, kan man kun være taknemmelig
over, at en mand som Rasmus Henrik Kru
se fik mulighed for at drage rundt i lands
delene og gøre optegnelser. Af malemåden
og teknikken fremgår det tydeligt, at han
ikke var skolet i faget - han var selvlært.
Alligevel er hans »lille« 8 x 15 cm store
tegning af stor værdi. Han har kun været
interesseret i at gengive det, han så, så kor
rekt og videnskabeligt som muligt. Derfor
kan vi også godt regne med at det er vold
stedets tilstand år 1841, vi ser afbildet.
Voldene er slidte, voldgraven opfyldt og
udtørret, men Sjørring Sø ligger der stadig
mod vest, og over afløbet fra Sperring Sø
er en lille bro. Bag voldstedet - i horison
ten ses kæmpehøjene ved Dollerup, lig
gende i et hedeareal. Endelig giver Kruses
værk stof til eftertanke, nemlig at det blot
er få generationer siden, at Thy fremtrådte
ganske anderledes, end vi idag oplever det.
Litteratur:
Johs. E. Tang Kristensen: Rasmus Henrik Kruse.
Nalurmalerog antikvar. Lademann 1979.

INGVARD JAKOBSEN

Niels Sodborg
Lærer og lokalhistoriker på Hannæs 1892-1943
/ år er det 90 år siden, at Historisk Samfund for Thisted Amt blev stiftet. 3 år sene
re, i 1906, begyndte samfundet at udsende Historisk Årbog. En af stifterne og ini
tiativtagerne var lærer Niels Sodborg fra Vesløs.Han var endvidere en flittig
bidragyder til årbogen fra det første bind og frem til sin død 1943. Det er om hans
liv og virke som lærer og lokalhistoriker følgende artikel skal handle.

Niels Sodborg var født d. 21. juni 1869 i
Skyum, Thy. Hans forældre var husmands
folk. Faderen hed Mads Nielsen Sodborg
og var husmand og tømrer på Øland Mark.
Moderen var gårdmandsdatter fra Skyum
og hed Agnethe Baltsen. Foruden at passe
sin daglige gerning kørte faderen i flere år
ugentlig fragtkørsel til Thisted med to små
svenske heste. Det var tit meget besvær
lige og anstrengende ture. Først kørtes til
Gudnæs, hvor der var købmandsforretning
og derfra videre til Thisted. Det var en
oplevelse for den lille Niels og broderen
Knud, når de fik lov til at køre med.
Niels Sodborg var den ældste af 12 sø
skende, hvoraf de 4 døde som små. Hjem
met var egentlig ikke fattigt. I sine barn
domserindringer fortæller han følgende:
»Far tjente jo en del ved sin fragtkørsel,
og både far og mor sled tappert med ejen
dommen fra morgen til aften, til trods for
at mor gennem mange år havde et dårligt
ben, som tit voldte hende stort besvær. Som
lille kom jeg til at være hos mine bedstefo
rældre, mors forældre Knud og Mariane,
jeg var 4 eller 5 år, da jeg kom til at være
der altid. De havde afstået gården til deres
svigersøn Niels Knakkergård, som var gift

med moster Marie, og de boede nu i et hus
lige ved gården, hvor der kunne holdes en
ko.
Lidt neden for mine bedsteforældres hus
boede en ejendommelig mand, som hed
Hans Plougmann, og nogle troede han
kunne mere end sit fadervor. Da han døde,
blev hans lig sat op i vor lade, og jeg skul
le nok holde mig derfra i den tid, det stod
der. Bedstemor fortalte også, at hun
bestemt havde hørt varsel for hans død.
Hos disse to gamle gode mennesker var
jeg, til jeg blev konfirmeret, men jeg var
ikke de tfor skilt fra mit hjem, der ikke lå så
langt derfra på en del af gårdens mark.
Fra den tid, da jeg gik i skole, husker jeg,
min far skulle købe en ny Danmarkshisto
rie til mig, når han kom til Thisted, og det
var jeg meget spændt på. Da jeg så om
aftenen hørte hans vogn køre hen foran
huset, sprang jeg gennem dagligstuen og
ud i den mørke gang eller forstue. Jeg
tænkte, at gangdøren stod åben og gav mig
ikke tid til at se efter, men styrtede afsted.
Døren var nu lukket, og med stærk fart løb
jeg lige imod den, så der dansede både sol
og stjerner for mine øjne, og jeg flik en blø
dende næse og et ophovnet ansigt«.
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En anden oplevelse fra Niels Sodborgs
barndom var, da bedstefaderens svoger,
Ole Dalgård, havde oplevet henrettelsen af
Rasmus Pedersen Marke, der i 1879 havde
myrdet detaillist P. Pedersen samt dennes
tjenestekarl, begge Klcjtrup ved Hobro.
Henrettelsen fandt sted på Klejtrup Mark
d. 5. januar 1881 klokken 5 om morgenen.
Ole Dalgård skildrede senere henrettelsen
for den 11-årige Niels og hans bedstefor
ældre, og han gjorde det så levende, at det
gyste i dem alle.
Efter sin konfirmation blev Niels Sod
borg skriverdreng på kæmnerkontoret i
Vestergade i Thisted hos sagfører og kæm
ner C. F. Bendixen, senere direktør for
Thisted Bank. I byen blev han indlogeret
hos en skomager, hvor han boede i et lille
værelse og fik kosten.
Sagfører Bendixen var en sjælden god
mand og var altid venlig imod ham. 1884
begyndte Sodborg på Thisted Realskole
for at tage præliminæreksamen. For at
gøre det så hurtigt og billigt som muligt,
blev det bestemt, at han skulle prøve at
tage 3. og 4. klasse på et år. Det blev et
hårdt arbejde, men det lykkedes. 1 somme
ren 1888 tog han så præliminæreksamen i
3 sprog med 108 point, til udmærkelse
skulle 120 point.
Uddannelsen gjaldt som første del af
lærereksamen. En tid underviste han sin
kommende svigerfar, Niels Eriksens børn i
Tøttrup, Hørdum Sogn, ligesom han også
havde få dages praktisk undervisning i
Skyum nordre Skole. Han tog derefter i
løbet af et år lærereksamen efter ophold på
Gedved Friseminarium hos den kendte
grundtvigianer P. Boj sen.
Dengang skulle den egentlige eksami
nation foregå i Århus. Om denne eksamen
fortæller Sodborg:
»I sommeren 1890 log jeg så lærereksa
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men i Århus, men desværre kun med 2.
karakter, idet der manglede lidt i 1. karak
ter. Det var karakteren i pædagogik, der,
som hos så mange andre dette år, slog mig
ned. Professor Kroman var eksaminator i
dette fag og var meget streng i sin bedøm
melse. Jeg kan huske, at hr. Kroman sagde
til mig, at jeg måske nok kunne blive lærer,
men ikke ville kunne komme til at opdrage.
Da jeg kom tilbage til seminariet, gav for
stander Bojsen mig en god anbefaling, og
det virkede som lidt plaster på såret«.

Minder fra Himmerland
Efter at Sodborg en tid havde hjemmeundervist børn i Tøttrup, blev han 1/11 1890
hjælpelærer hos S. Kristensen, Komum
Skole ved Løgstør. Det var ikke helt
almindelige forhold, han kom til at virke
under, idet lærer Kristensen, der var en
ældre mand, lå i strid med sognepræsten,
pastor Holm i Løgstør. Det var så kommet
dertil, at præsten havde fået påtvunget
læreren at holde en hjælpelærer. Sodborg
glemte aldrig første gang, han besøgte
præsten.
Holm formanede ham strengt kun at
lyde ham og ikke tage hensyn til, hvad læ
rer Kristensen måtte ønske. Da Sodborg så
kom tilbage og fortalte lærer Kristensen
om denne samtale, sagde denne: »Nej du
kan tro nej, unge mand, sådan skal det ikke
komme til at gå, nu tjener du mig, og det
er mig, du først og fremmest skal lyde og
ikke ham præsten«.
Når der var eksamen, som varede fra kl.
9 formiddag til 4 eftermiddag, havde præ
sten en madkasse med og sad i middags
pausen inde i skolestuen og spiste sin mad
sammen med børnene, mens den øvrige
skolekommission var inde hos Kristensen

og spise middag. Præsten blev nemlig ikke
budt med, og Kristensen havde sagt, at
hvis han nogensinde trådte over hans pri
vate dørtærskel, ville han øjeblikkelig bli
ve smidt ud. Ifølge Sodborg var det nu
ikke så mærkeligt, at Kristensen var harm
fuld på præsten, for han var en meget van
skelig herre, der havde ondt ved at forliges
med andre mennesker.
Sodborg ledede også sangen i Komum
Kirke, og tit var der ganske få i kirke, ja,
undertiden kun en pige, der gik til konfir
mationsforberedelse, men præsten prædi
kede alligevel og Sodborg måtte synge alle
salmerne.
Inden pastor Holm rejste, gav han Sod
borg en helt god anbefaling, men denne
var desværre noget på lærer Kristensens
bekostning. Den dag lærer Kristensen fik
at vide, at Holm var forflyttet, kom han

Ane of> Niels SodborR. Parret blev gift 1894.

strålende glad ind i stuen og råbte: »Mor vi
skal have chokolade idag, præsten er ble
vet forflyttet«.

Lærer på Hannæs
Men Niels Sodborg søgte, hvad man
måske godt kan forstå, andre græsgange
og den 5. januar 1892 blev han kaldet til
enelærer ved Øsløs nordre Skole. Øsløs
var på den tid den førende by i Øsløs-Vesløs-Arup Kommune. I 1890 var der 724
indbyggere i sognet, til sammenligning
boede der i Vesløs 391 og i Arup 427.
Øsløs nordre Skole, der lå i Øsløs Hede og
Kær, var bygget 1879, og i den forholdsvis
korte tid havde skolen allerede haft 4 læ
rere, da Niels Sodborg overtog embedet.
Skolen var langtfra nogen flot skole. Der
var kun to små stuer og et lille bitte køk
ken. Men intet bryggers eller udhus. Der
var en ganske lille forstue, som var fælles
for både læreren og børnene. I 1901 blev
der opført en tilbygning til skolen, så
lærerboligen blev større og mere bekvem,
og der blev særskilt forstue for børnene.
I 1894 blev han gift med Ane Nielsen,
der var gårdmandsdatter fra Thy. Niels
Sodborg kom hurtigt ind i egnens fore
ningsliv. Samme år, som han kom til byen,
blev Øsløs Husflidsforening dannet, og fra
1901 til 1904 var han denne forenings for
mand. Han fik også dannet et sangkor og
blev aktiv i såvel skytteforeningen som
afholdsforeningen. Endvidere var han en
ivrig jæger, der også interesseret fulgte
med i Vejlernes natur. I 1890’eme fungere
de den senere så kendte digter Valdemar
Rørdam (1872-1946) som huslærer hos
familien Nørgård på Vesløsgård, og Niels
Sodborg brugte mange timer i selskab med
den unge digter.
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Øsløs nordre Skole, opført 1879. hvor Niels Sodbon> var enelærer fra 1892 til 1903.

Valdemar Rørdam underviste Sodborg i
græsk, men da lokalhistorien overtog mere
og mere af Sodborgs fritid, gled disse stu
dier noget i glemmebogen, hvad han sene
re beklagede. I de år, Ane og Niels Sod
borg boede i Øsløs, fik de mange gode og
trofaste venner. Men han søgte nye udfor
dringer, og d. 1. juli 1903 blev han kaldet
til lærer i Vesløs og kirkesanger ved Vesløs
Kirke.
Det var en meget gammel skole, og
skolestuen var ikke ret stor. Til skolen var
der en jordlod, som han dog bortlejede en
del af. De havde dog så meget jord, at der
kunne holdes en ko. Sodborg søgte sikkert
embedet i Vesløs, fordi det netop i disse år
var besluttet at etablere en jernbane imel
lem Thisted og Fjerritslev. En af statio
nerne på denne bane skulle placeres i Ves
løs. Banen åbnede 1904, og i løbet af få år
begyndte Vesløs Stationsby at vokse frem.
Der blev etableret kro, købmandsforret
ning m.m., og i 1908 blev der udstykket en
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del husmandslodder fra Vesløsgårds jorder.
1910 blev herregården solgt til Hanherre
dernes udstykningsforening for 154.000
kroner, og på den gamle herregårds jorder
blev der skabt 27 nye hjem. Udviklingen
fik også konsekvenser for skolen. I 1914
blev der bygget en ny, smuk skole nærme
re stationsbyen, og allerede 1919 blev der
bygget til, og der blev ansat en lærerinde,
så den hidtidige enelærer fik status af
førstelærer. Niels Sodborg var ingen streng
lærer, hvilket følgende beretning fra en
gammel elev, Kristian Steffensen (f. 1911),
senere smed på Bjerget, viser:
»Jeg kom ud at tjene, da jeg var ni år.
Jeg skal aldrig glemme, da jeg til novem
ber kom hjem med en halvtredser. Vi gik i
skole hver onsdag og lørdag om somme
ren, hvis vi tjente. Vi var bare i skole halve
dage om ugen og det var fra kl. 7 til 12.
Jeg var oppe kl. halv fem, så sommetider
sagde de andre drenge til lærer Sodborg:
»Nu sover Lars Kristian«. »Ja«, sagde

Sodborg, »Lad ham bare sove et stykke tid.
Han har været oppe siden kl. halv fem«. Vi
havde geografi og bibelhistorie. Vi skulle
vælge et emne at skrive stil over. En regne
bog havde vi også. Vi skulle regne og gøre
alting rigtigt. Det var ikke altid så nemt.
Lærer Sodborg hjalp os. Han var en for
færdelig skøn lærer, ligesådan Frk. Jensen,
vores lærerinde. Det er ikke deres skyld,
hvis jeg er blevet en »skræntning«1).

Foredragsholder og
foreningsmand
Efter at Niels Sodborg begyndte sin lærer
gerning i Vesløs, blev han en efterspurgt
foredragsholder og oplæser, og en under
søgelse af hans efterladte papirer viser, at
hans emneregister spændte vidt.

1) Trældom som menneskehedens største
skamplet. (Vesløs og Øsløs 12 og 29/3
1913).
2) Under Dannebrog. (Hunstrup Hus
mandsforening 22/11 1929).

3) Om de gamle degne og skoleholdere.
(Øster og Vesterhanherreds lærerkreds,
sammenkomst i Telling og Tranum Klit
skoler d. 3/7 1929).
4) De gudelige forsamlingers historie på
Mors (Thisted højskoleforening d. 9/12
1937, Kollerup Kirkelige Samfund 10/5
1938, Vesløs Skole d. 24/3 1939).
5) Johan Skjoldborg og hans digtning.
(Thisted Højskoleforening 14/11 1935,
Skovsted Forsamlingshus, 15/3 1935,
Thisted Realskoles elevforening d. 20/3
1936, for et hold husmænd, Vesløs Kro
14/7 1937, Skyum Forsamlingshus 22/9
1937, Vesløs Håndværker- og Borger
forening 25/9 1937, for en flok hus
mænd med hustruer ved Øsløs Kirke d.
7/9 1938).
6) Sønderjylland og grænsekampen. (Fjerritslev d. 19/5 1936).
7) Hjemmet og dels betydning. (Frøstrup
Gymnastikforening 27/1 1931, Arup
Forsamlingshus 30/9 1931, Hillerslev
Ungdomsforening 16/11 1931, Erslev
Ungdomsforening 28/11 1931, Skinnerup Ungdomsforening 8/4 1932).

Vesløs by omkring århundredeskiftet, set fra kirkebakken.
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Niels Sodborg sammen med en flok elever foran den gamle Vesløs Skole. Her var Sodborg enclaver fra 1903 fil
14. ( Sodbo rgs a rk iv).

8) Politisk foredrag. (Hjortdal 19/4 1921,
Thorup Venstreforening 23/2 1928,
Tømmerby Venstreforening 12/2 1936,
Arup Venstreforening 27/2 1936).
9) Sædens vækst (religiøst foredrag).
(Skovsgård Skole 22/2 1934, Erslev
Forsamlingshus 15/3 1934, Klim Ung
domsforening 13/3 1935, Thisted Høj
skoleforening 3/12 1936, Hundborg
Foredragsforening 19/3 1937).
Politisk set var Niels Sodborg Venstre
mand. Han var i adskillige år formand for
Vesløs Sogns Venstrevælgerforening, og
han har holdt adskillige grundlovstaler i
Øsløs og Vesløs Venstrevælgerforeninger,
der ofte arrangerede grundlovsmøderne
sammen blandt andet i Søndergårds have i
Øsløs og på voldstedet Helledis i Vesløs.
Udover sin foredragsvirksomhed var Niels
Sodborg involveret i en lang række fore
ninger og råd. Han har foruden de allerede
nævnte foreninger været formand for:
Vesløs Menighedsråd, Kirkeligt Sam
fund, Vesløs Sognebogssamling, som han
selv stiftede, Vesløs Sangforening, børne
værnet i Øsløs-Vesløs-Arup, Sønderjysk
forening for Hannæs, Vester Hanherreds
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Lærerkreds. Han sad i en menneskealder i
bestyrelsen for Thisted Museum (1903-43)
og Historisk Samfund (1903-43). Desuden
har han siddet i bestyrelsen for Vesløs
Husflidsforening, Vesløs Brugsforening
m.m. Desuden var han revisor i bl.a. Ves
løs Koforsikring og Vesløs Husmandsfore
ning.

Lokalhistorikeren
Som nævnt i indledningen til denne artikel
var Niels Sodborg i 1903 med til at stifte
Historisk Samfund for Thisted Amt og

Vesløs nye Skole opført 1914, og udvidet 1919. Her
var Sodborg laver til 1938, hvor han tog sin afsked
(Sodborgs arkiv).

samme år med til at stifte Thisted Muse
um. Igennem årene skaffede han adskillige
genstande til museet og ofte modtog han
ting fra folk, hvilket dette brev til museet
fra Sodborg viser:
»Det krumme stenredskab, som jo er
sjældent, er fundet på Amtoft Hede. Jeg
har fået det af fisker Anders Bundgård,
Øsløs. Jeg har givet hans børn lidt for det,
men vi burde måske også give manden, der
er fattig, lidt mere for det. Det kan vi siden
tales ved om«.2)
Allerede i det første bind af Historisk
Årbog, der som nævnt begyndte at ud
komme 1906, havde Sodborg et bidrag
med. Det var om en tidligere lærer ved
Vesløs Skole, Johannes Holm, der blev af
skediget og i det hele taget fik en trist
skæbne. Han blev senere en flittig bidrag
yder til Årbogen. 1908 skrev han om en
oldtidsgravplads ved Øsløs Mark, og i de
næste år fulgte artikler om Bygholm og
Vesløs Vejler (1909 og 1926), herregården
Vesløsgård (1911), Øsløs Sogns udstyk
ning (1913), Fattigpleje for 100 år siden i
Øsløs, Vesløs, Arup (1910 og 1919), Præ
sterne i Øsløs-Vesløs-Arup (1915 og
1916), Krejlere (1920), Hannæsbonden
Christen Jørgensen (1925). Senere fulgte
artikler om de gamle kirkebøger, Vesløs
gårds fæsteprotokol, Landsbyspillemænd
på Hannæs, Fra herregård til stationsby
m.m.
Alle disse artikler omhandlede historien
på Sydhannæs, men også Tømmerby-Lild
har haft hans interesse, bl.a. skrev han om
præsterne (1939-40) og den forsvundne
gård Kvoldsgård på Bjerget (1943). Des
uden har han skrevet adskillige artikler
under fællestitlen »Fra Hannæsland i gam
le dage«. Fælles for disse artikler er, al de
bygger på beretninger, som Niels Sodborg
har noteret ned på sine utallige besøg hos

gamle mennesker på Hannæs. Flere af dis
se »meddelere« går igen i flere af artik
lerne. Her skal blot nævnes et par stykker:
Erik Kristian Kristensen, kaldet tøm
mermand, var født i Øsløs Sogn 1835, som
søn af gårdmand Kristen Kristian Kristen
sen. Han købte 1872 en ejendom på Øsløs
Mark (Nuv. adresse: Nedermark 1) og drev
desuden et tømrerværksted og var kirkegraver ved Øsløs Kirke. Ham førte Sod
borg mange samtaler med. Her berettede
Erik Tømmermand, som han til daglig
blev kaldt, om sin barndom og ungdom og
om gamle skikke og overtro. Disse samta
ler blev blandt andet brugt som kilde i
»Småstykker« fra 1925, hvor han beretter
om overtro. 1 »Fra Hannæs land i gamle
dage« (1928), beretter han om en gåsedrift,
hvor Erik ikke længe efter sin konfirma
tion var med til at drive en gåseflok på
over 100 gæs fra Hannæs og til en landsby
lidt syd for Randers. I 1941 brugte Sod
borg Erik Tømmermand som kilde i artik
len om »Jordskælvet 1841«. Også Erik
Tømmermands hustru, Inger Katrine, var
en god fortæller. Erik Tømmermand døde
1928. Samme år beskrev Sodborg den
gamle hannæsbo på følgende måde:
»Gamle Erik Tømmermand i Øsløs, som
hans almindelige kendingsnavn er, blev
født den 19. februar 1835 i Øsløs på Han-

Sodborg unde niser 2. klasse engang i 3O'eme (Sod
borgs arkiv).
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Erik Kristian Kristensen, kaldet Tømmermand ( 1835-1928), var husmand, tømrer og kirkeg raver ved Øsløs kir
ke. Niels Sodborg brugte ham og hans hustru Inger Katrine som kilde i flere af hans artikler.

nces.... Erik Tømmermand er allså nu 93 år
gammel; han er helt blind, men er beule
åndsfrisk og livlig, og han kan fortælle
udmærket og meget interessant om sine
oplevelser gennem sit lange, arbejdsomme
liv... Men vi vil nu lade den gamle hæder
smand selv fortælle om den tur (gåsedrif
ten)«.3)
Poul Nielsen, kaldet Post, Øsløs, var
født på Vesløs Mark 1860. Han overtog en
ejendom på Øsløs Mark 1884, og var i
over 40 år landpost i Øsløs. I 1940 brugte
Sodborg Poul Post som kilde i artiklen »Et
begravelsesgilde i gamle dage«. Her
karakteriserede han Poul Post på følgende
måde:
»Gamle Poul Nielsen, Øsløs, eller Poul
Post, som han daglige kendingsnavn er,
blev 80 år den 16. juli i år. Han har været
en udmærket fortæller, men nu er han
noget svækket og har ondt ved at samle
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sine tanker. Jeg fandt forleden noget, som
han for nogle år siden skrev til mig, og
hvori han fortculler om den første
begravelse, han var med til. Det er godt
fortalt og giver et godt tidsbillede. Vi lader
nu den gamle hædersmand selv fortælle«.
Man kan i Sodborgs beskrivelse mærke,
hvor godt han kender den gamle mand, og
at han føler med ham ved hans mentale til
bagegang. Poul Post døde 1943. Niels
Sodborg fik ham i 1925 til at skrive sine
erindringer ned. Disse findes idag i ma
skinskrevet form i Lokalhistorisk Forening
for Sydhannæs arkiv på Vesløs Skole. Dele
af disse erindringer blev bragt i en artikel i
Historisk Årbog 1980 under titlen »Tre
episoder i Poul Posts barndom. I årbogen
for 1909 og 1926 skrev Sodborg som
nævnt om udtørringen af Bygholm og Ves
løs Vejler. Hovedkilden til disse artikler
var den engelske ingeniør William Stevens

(1842-1912), der fra 1868 var med ved
inddæmningsarbejdeme på Vejlerne og
ledede dem fra 1876 til sin død. Også her
har Sodborg siddet i inspektørboligen på
Bygholm og lyttet til den gamle ingeniørs
beretninger om modgang og medgang.
Også den gamle formand ved Vejlerne
Christian Nielsen Bonde (1846-1932), hvis
hus ved Bygholm i dag bruges som ferie
bolig, har haft besøg af skolelæreren fra
Øsløs. De gamle krejlere i Øsløs, der sejle
de med jydepotter og andre varer i Lim
fjorden, har Sodborg beskrevet i en artikel
fra 1920. Her var hovedkilderne krejleme
Lars Kold og Chresten Boesen. For
omkring 200 år siden boede der ca. 20
krejlere i Øsløs, og de to nævnte var de
sidste, der var tilbage. De døde i henholds
vis 1910 og 1915. d. 15/1 1915 skrev Sod
borg følgende nekrolog over Chresten
Boesen i Thisted Amts Tidende:

»l onsdags begravedes på Øsløs Kirke
gård aftægtsmand Chresten Boesen. Den
afdøde var 87 '/: år ganunel og sognets
ældste mand. Med den afdøde er vistnok
den sidste af de gamle krejlerskippere på
Hannæs gået bort. Chr. Boesen sejlede i
mange år, ja han sejlede ud til stadighed
hver sommer til han var 70 år, først da
lagde han skuden op. Han havde vel en lil
le landejendom i Øsløs, men den måtte
hustruen og børnene for det meste passe.
Manden selv og den ældste dreng skulle ud
med kagen. Og der var gode penge at tjene
i hine tider. Handelen foregik med træ- og
lervarer, som afhentedes i egnen ved Silke
borg og Viborg og indladedes i Hjarbæk
Fjord, hvorfra de kørtes rundt til Limfjor
dens forskellige egne.
Efter at han havde hørt op at sejle, ved
blev han stadig at føle sig knyttet til søen.
Selv som 83-årig olding kunne han tage

Chresten Boesen, her fotograferet sammen med sin hustru Benthe Marie og sonnen Mads Boesen og familie,
hvor de nod aftægt på deres gamle dage, var den sidste af de gamle krejlerskippere i Oslos. Omkring 1800 var
der ca. 20 i sognet. Sodborg brugte ham som kilde til en artikel om krejlere i 1920. Huset er Højstrupvej 81,
Øsløs. Foto ca. / 900.
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giihen på ryggen og liste ned til fjorden for
at fange ål....
Den afdøde var veteran fra treårskri
gen, den sidste der i sognet af dem fra 48.
Trods sne og kulde mødte veteranerne fra
64 under fanerne for at følge deres våbenbrodér til graven. Boesen var marinesol
dat i krigen og gjorde tjeneste på fæstnin
gen Kristiansø ved Bornholm. Indtil for et
år siden var Christian Boesen en meget
stærk mand af helbred, men så begyndte
han at skrante, og på det sidste var han
stærkt svækket. Både den gamle mand og
hans for få år siden afdøde hustru nød til
det sidste en kærlig pleje hos deres søn og
svigerdatter i Øsløs. «
Som det ses, er det ikke blot en almin
delig nekrolog, men et lille stykke lokalhi
storie skrevet med varme og indsigt. En
undersøgelse af aviserne fra århundrede
skiftet til 1943 viser, at Sodborg har skre
vet utallige af den slags nekrologer, pri
mært om folk fra Hannæs. Disse nekrolo
ger og fødselsdagsomtaler, guldbryllupper
m.m. er idag et uvurderligt kildemateriale
for lokalhistorikere. Sodborg har også
skrevet utallige omtaler af foreningsarran
gementer, møder og lignende.
Det er dog ikke kun Hannæsområdet
han har skildret i sine artikler i Historisk
Årbog. Der er også artikler om læreren
Parmo Carl Pedersen, Hvidbjerg og Hillerslev (1922-23), Else Henriksen, Kristen
Koids ungdomselskede (1942) og De gam
le kirkebøger fra Hanherred (flere artikler i
30'eme).
Skal man forsøge at lave en samlet vur
dering af Niels Sodborgs lokalhistoriske
arbejde, må man sige, at artiklerne/afhandlingerne i Historisk Årbog er en god
blanding af seriøst videnskabeligt arbejde
og folkelig historieskrivning. Ordet folke
lig skal i denne forbindelse læses positivt.
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Det er ikke tør læsning og opremsning
af facts, men interessante og spændende
beretninger, skrevet med stor indsigt, var
me og humor. Selvfølgelig er de præget af
den tid, de er skrevet i, men de kan sagtens
tåle en genudgivelse.
Som nævnt var Sodborg en ivrig jæger,
og i sine unge dage skrev han flere artikler
til »Dansk Jagttidende«, bl.a. Om Knortegæs nr. 5 1898, På de våde veje, nr. 11
1902, Forår nr. 3, 1903, hvor han fik 9 kro
ner og 20 øre i honorar. 1904 skrev han i
»Flora og fauna« om Bestemmelsestabel
ler over de i Danmark forekommende
dykænder.
Igennem årene oparbejdede han en stor
samling af udstoppede fugle. Denne befin
der sig idag hos hans børnebørn.

De sidste år
1938 tog Niels Sodborg sin afsked som
lærer ved Vesløs Skole. Han havde da vir
ket som lærer på Hannæs i 46 år, heraf de
35 i Vesløs. Beboerne viste da også deres
store taknemmelighed overfor den gamle
lærer og hans kone ved at holde en stor
afskedsfest for dem på Vesløs Kro.
Efter sin pension flyttede parret i et
nybygget hus ved Vesløs stationsby. Herfra
fortsatte han sin foredragsvirksomhed og
sit lokalhistoriske arbejde. Den 10. august
1943 blev Sodborg udnævnt til æresmed
lem af Historisk Samfund, den første i
foreningens 40 årige historie. Sodborg var
endvidere ridder af Dannebrog. Kun få
dage efter udnævnelsen til æresmedlem
blev han syg og indlagt på Nykøbing
Sygehus, og her døde han af en blodprop
den 21. august, 74 år gammel.
Den 30. august blev han under stor del
tagelse begravet på Vesløs Frimenigheds-

Niels Sodborg gennemgår el manuskript på en udflugt ca. 1940 (Sodborgs arkiv).

kirkegård. Ved en efterfølgende mindehøj
tidelighed på Vesløs Kro blev der holdt
taler af frimenighedspræst Gustav Anker
Møller, Klim, sønnen Håkon Sodborg,
Stagstrup (Niels Sodborg og hustru havde
to drenge og to piger), lærer Sloth, Vesløs,
lærer Sunesen, Arup og af Sodborgs man
geårige ven og kollega, lærer Jacobsen,
Øsløs, der 1903 afløste Sodborg ved Øsløs
nordre Skole. Han sagde bla:
»Jeg kunne straks skønne, da vi kerte
hinanden at kende, at lærer Sodborg havde
Grundtvigs og Koids skoletanker som
grundlag for sit arbejde og dette grundlag
bevarede han hele livet igennem. Vi, hans
kolleger, lærte meget af Sodborg. Hans
gode sindelag og navnlig hans varme hjer
telag skaffede ham de mange venner. Han
havde ingen uvenner. Overalt hvor Sod
borg kom, mødte han milde blikke, for han
viste selv altid el mildt og venligt sind.
Hans hjælpsomhed var stor«.'1)
Ane Sodborg, hvis store interesse var

sang og musik, overlevede sin mand i godt
6 år. Hun døde den 5. oktober 1949.
I anledning af Niels Sodborgs død skrev
hans mangeårige ven, viceskoleinspektør
og museumsleder P. L. Hald, Thisted, føl
gende nekrolog i Thisted Amts Tidende, d.
22. august 1943. Lad den afslutte denne
artikel om Niels Sodborg og hans 50-årige
virke på Hannæs:
»Det var en betydelig kender af Han
næslands fortid og nutid, både af dens
historie og natur, som nu er gået bort. Han
har igennem mange år skrevet en lang
række historiske afliandlinger både i blade
og tidsskrifter og ikke mindst i Historisk
Årbog, og det var da oftest Hannæs han
skrev om. Det var hans kæreste virkefelt.
Sodborg var en grundig og omhyggelig
mand, der ofte satte et stort arbejde ind,
for at selv en ubety delighed kunne være til
strækkelig underbygget, og hans glæde
over resultatet, når han havde gjort et
eller andet fund eller fået en formodning
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bekræftet genem ofte langvarige under
søgelser, lønnede ham for den megen uma
ge og slid.
Stor fortjeneste har han indlagt sig ved
at opspore gammel sæd og skik på Han
næs, og tit har han både skriftligt og
mundtligt fortalt om sine fund. Han havde
en egen stilfærdig evne til at få folk til at
fortælle, og alle fortalte gerne, når det var
Sodborg, der spurgte. Man vidste nemlig,
at så var man i gode hænder. Hans viden

om Hannæs er også blevet til hjælp for
mange videnskabsmænd, der henvendte sig
til ham om oplysninger. Men ikke blot
skrev han, han fortalte også, og utallige er
vel nok de foredrag han har holdt om
egnens gamle minder... Men i Historisk
Samfund vil vi savne ham. Han var med
stifter af foreningen og en interesseret
medarbejder. Vi, hans arbejdsfæller og
venner, vil dybt savne og altid mindes hans
noble og retlinede personlighed.«

NOTER

Folketællingerne Øsløs, Vesløs, Arup 1890 (Lokal
historisk arkiv). Thisted Amts Tidende:
25/3 1919, 28/6 1928, 17/6 1939, 11/8, 22/8 og 30/8
1943,6/10 1949.
Thisted Dagblad, 12/1 1990.
Jakobsen Ingvard: Lærer Sodborg på Hannæs, Han
næs Avis d. 7/5 1992.

(1) Her fra Sonja Nielsen (red): Landboliv, erindrin
ger fra Viborg Amt 4, 1985, s. 14-15.
(2) Thisted Dagblad, fredag d. 12. januar 1990.
(3) Niels Sodborg: Fra Hannæsland i gamle dage
(Hist. årb. 1928, s. 397).
(4) Thisted Amts Tidende, den 30. august 1943.
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Lærer Sodborgs livserindringer, samlet af Jens Ro
lighed, afskrift i Lokalhistorisk forening for Sydhannæs arkiv. Vesløs Skole.
Jakobsen Ingvard: Gårde og huse i Øsløs Sogn, Øsløs
1992 (upublicerct).
Endvidere er der hentet oplysninger fra Niels Sod
borgs efterladte papirer som jeg p.t. har til gennem
syn. De er venligst udlånt af hans børnebørn.
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Sandflugtens og klittens forhistorie
Sandflugt og klitdannelse er ret almindelige langs Europas vestkyst. Fænomenet
Jlndes i Frankrig og Belgien, og nærmest uafbrudt langs kysten eller på kystnære
øer fra Rhinmundingen til Skagen.

Sandflugten er specielt imponerende i
Nordjylland, men klitternes oprindelse og
historie er blevet mest udforsket i Neder
land. Undersøgelserne i Danmark har
været i en lidt mindre målestok, men ikke
desto mindre fører Nationalmuseets Syd
thy undersøgelser til tankevækkende kon
klusioner. De er foregået langs en 14 kilo
meter lang kyststrækning ud til Vesterha
vet i Lodbjerg, Hvidbjerg og Nørhå sogne.
Undersøgelserne har stået på i 25 år og
gjort meget for at belyse forhold omkring
klittens dannelse og menneskers brug der
af. Mange af konklusionerne er af mere
end lokal gyldighed og kan anvendes på de
jyske kystklitter i almindelighed.
Den pågældende kyststrækning rækker
fra Fladesø i syd næsten til Stenbjerg i
nord. Det er ikke noget vilkårligt udsnit,
men er hele den del af Vcstthy (bortset fra
Hanstholm), hvor gamle jordoverflader
snittes af den nuværende kyst. Stræknin
gens naturlige grænser udgøres i syd af
helt nye klitformationer ved Fladesø og
Agger Tange, hvor der naturligvis ikke kan
være gamle lag. Fra Stenbjerg-området
mod nord var der i forhistorisk tid en hav
bugt, eller serie af bugter, der har det resul
tat, at der ikke findes gamle jordoverflader
fra oldtiden så langt mod vest som den
nuværende kystlinie. Men der er 14 kilo
meter mellem Fladesø og Stenbjerg, hvor

forhistoriske jordoverflader når ud til den
nuværende kyst. De kan ses i klinten over
stranden, en over anden med flyvesand
imellem, som i fig. 1. Hvert mørkt lag har i
sin tid været jordens overflade. Hele land
skaber er blevet begravet på tur, og forhol
dene giver enestående muligheder for så at
sige at løfte dynen og kigge ind i fortiden.
Der eksisterer lignende forhold visse
steder syd for Limfjorden, f.eks ved Klegod ved Ringkøbing Fjord, hvor Jens
Aarup Jensen udgravede huse i havstok
ken, og ved Husby Strand, men i disse
områder mangler der stadig en sammenfat
tende undersøgelse.

Tidligere forskning
Der er kun foretaget få undersøgelser af
dette områdes recente geologi og land
skabsudvikling. Klitternes opståen og for
historie er derfor ikke særlig godt belyst.
Det vigtigste er utvivlsomt Axel Jessens
Litorinahavets udbredelse i den nordlige
Jylland fra 1920. Ifølge Jessen stod Litorinahavet, stenalderhavet, her ca. 1 meter
højere end det nuværende hav, en konklu
sion der kan sammenlignes med den, E. L.
Mertz lagde frem et par år senere. Jessen
gjorde også opmærksom på, at de gamle
stranddannelser i den vestlige Limfjorden
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har en karakten der tyder på, at farvandet
også dengang var lukket fjordmiljø, og
Nissum Bredning aldrig stod åbent til
Vesthavet. Længere mod nord var Ovesø
en fjordarm med saltvand. Dette bekræftes
også af Danmarks Geologiske Undersøgel
sers nyere boringer, hvor man fandt salt
vandsaflejringer overlejret af ferskvands
aflejringer i bunden af søen. Ifølge Axel
Jessen begyndte sandflugten netop i stenalderhavcts tid eller ved den landhævning,
der fulgte i den yngste del af stenalderen.
Derimod kom klitternes store udbredelse
senere, da skoven var blevet fældet. Disse
konklusioner står idag ved magt, men vi
ved nu, at skoven forsvandt betydelig tidli
gere, end Axel Jessen var klar over.
Den næste vigtige undersøgelse er fra
1957 i form af geografi professor Viggo
Hansens artikel om sandflugten i Thy. Vig
go Hansen kom til andre konklusioner end
Jessen. Han mente, sandflugten begyndte i
bronzealderen, og en senere sandflugtspe
riode fandt sted i senmiddelalder og nyere
tid. Årsagerne var han ikke i tvivl om. Han
skriver, at ».... det således med al rimelig
hed er slået fast, at rovdrift på klitvegetati
on var en primær årsag til scnmiddelalderens sandflugsperiode, der stort set varer
til 1750«. Han baserede sin datering delvis
på en hypotese om, at klitområdet var op
stået som resultat af udbredelsen af van
drende parabelklitter, der begyndte ved
kysten og hvis gennemsnitshastighed han
mente man var i stand til at beregne. Det er
et ganske interessant og tankevækkende
værk.

Problemstillingen
I virkeligheden er der tre problemkom
plekser, vi må holde adskilt, men alligevel
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kombinere i forsøget på at rekonstruere og
forklare klittens tilblivelse og historie.
1. Ændringer i kystlinien som resultat af
niveauforandringer mellem havet og
landet og navnlig som følge af kystero
sion. Sidstnævnte er meget kraftig her,
fordi kysten består af blåler og sand og
yder naturens kræfter ringe modstand
sammenlignet med en klippekysl.
2. Sandflugten. Vi må forsøge at finde
dens årsager og tidspunktet for dens
begyndelse. Endvidere vil man spørge,
om der har været en mere eller mindre
regelmæssig skiften mellem aktiv sand
flugt og hvileperioder med lidt eller
ingen sandflugt, eller om i stedet for det
normale var en mellemting, hvor bare
klitter visse steder vekslede med tilvok
sede flader på andre? Var den historiske
sandflugt, der hærgede i 15-1700-tallet,
noget særlig og forbigående, eller var
det den normale tilstand? Hvis sandflug
ten har været af skiftende intensitet, lå
årsagerne så i klimatiske svingninger,
eller var der andre årsager?
3. Det tredie problemkompleks er, hvilken
rolle spillede mennesker og deres græs
sende kvæg? I historisk tid lagde myn
dighederne en stor del, om ikke hele
skylden for sandflugten på bøndernes
udnyttelse af klitten, men var dette be
rettiget? Hvad ved vi overhovedet om
befolkningens påvirkning af klitterne?

Kystens udvikling
Idag er kysterosion meget kraftig langs
denne del af kysten, og flere meter kan
forsvinde lokalt i en enkelt storm. Nøjagtig
besked om kystens tilbagerykning i løbet
af de sidste ca. 200 år kan fås ved at sam

menligne Videnskabernes Selskabs kort,
der blev opmålt ca. 1790, med de nyeste
kort (fig. 2). Det kan f.eks. ses, at ved
Agger er kysten rykket 1200 m tilbage i
løbet af to århundreder. Tilbagerykningen
bliver mindre mod nord, men ved Lyngby
er den ikke desto mindre på 250 m. Agger
Tange blev i samme tidsrum flyttet 2 kilo
meter ind i fjorden. På det grundlag kan
man hurtigt beregne, at kysten med al
rimelighed har flyttet sig 1-2 kilometer
mod øst for hvert årtusind, der er gået,
hvilket vil sige 5-10 km siden bondestenal
deren. Det er relativt store landområder,
der er gået tabt. Stenalderens Danmarks
kort vil have set betydeligt anderledes ud
end nutidens.
Blandt andet må den landmasse være
forsvundet, der ifølge Axel Jessens obser

vationer oprindeligt lukkede Limfjorden i
vest, så Vcsterhavsbølgerne ikke slog ind.
Der er ingen idag, der ved nøjagtig, hvor
stor denne landmasse har været, men
»Bjerget« ved Agger var et lerområde, der
ifølge kilder fra midten af sidste århundre
de gik i eet med lerområdet ved Lodbjerg.
»Bjerget« var formentlig den sidste rest af
landmassen der lukkede fjorden. Pontoppidan skrev i sin »Danske Atlas« (bd. 5,
1769), at folk i Agger var »et sært og hård
folk, i sprog og tale kendelige fra andre
Tyboere«. Hvis han hermed mente, at de
talte deres egen lokale dialekt af dansk,
lyder det som om der en gang har været et
ret stort område, for der skal mere end et
sogn eller to til at udvikle egen mæle. Af
flere kort, der forsøger at fremstille stenal
derens Danmark, er Aaris Sørensens i

Fig. 1: Panorama af klinten i den nordlige del af Lodbjerg sogn, hvor flere gamle, tilsandede overflader ses
som mørke striber i skrænten til stranden.
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Danmarks forhistoriske dyreverden det
eneste, der forsøger at rekonstruere dette
landområde vest for Nissum Bredning.
Vi må således tage til efterretning, at
kysterosionen havde et omfang, der gør
den til en vigtig faktor i ethvert forsøg på
at rekonstruere fortidens landskab i regio
nen.
Den anden faktor, der har haft meget
stor betydning for kystforløbet og land
skabsudviklingen, er højdekurveme på
moræneleret under både flyvesand og
gammelt hævet strand. Strandsand kan
aflej res af bølgerne op til højvandsnive
auet i storme, d.v.s. flere meter over daglig
vande. Da undergrunden oprindelig blev
oversvømmet af Vesterhavet i ældre sten
alder, førte en bugt ind til Ovesøs nordlige
ende. Bugten var afgrænset i nord af et
næs, hvorpå landsbyen Stenbjerg nu ligger.
I syd var den afgrænset af højere land ved
Tolbøl, Ørum og Svankær, og navnlig ved
Lodbjerg fyr og »Bjerget« V og SV derfor.
Der fandtes imidlertid tærskler mellem
Lodbjerg og Ørum, der kan have dannet en
oprindelig indgang via Fladesø til Limfjor
den. Eksistensen af Agger »Bjerg« og
Ovesø bugt betød, at kystretningen i den
første tid snarere var V-0 end S-N.
Der er efterhånden skyllet store mæng
der sand ind i Ovesø bugt. Mod stenalde
rens afslutning skete der en landhævning
efter den såkaldte »subboreale transgres
sion«, hvorved stranden blev hævet op
over havniveau. Resultatet blev, at et bredt
bælte af den tilsandede bugt tørrede ud og
sandet derefter kunne blæses videre og
danne de ældste klitter i området. Dette
stemmer med Axel Jessens datering af
sandflugtens begyndelse til landhævningen
efter stenalderhavets tid. Derimod kan det
ikke forenes med Viggo Hansens datering
til bronzealderen.
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Sandflugten
Klitbæltet er nu ca. 5 km bredt. Alt sand er
oprindelig blæst op fra stranden og efter
hånden ført videre af vinden. Under de rig
tige forhold kan man stadigvæk se sand
blæse op fra stranden i dag. Det sker, hvor
klinten er mindre stejl og der er en jævn
overgang fra stranden til terrænet bag ved.
En del af den videre transport må være
sket i form af bevægelige klitbakker, som
Viggo Hansen påpeger. Det er muligt, at
hovedparten af sandets videretransport er
sket på denne måde.
Men på grund af det fugtige klima har
der altid været en tendens for klitterne at
vokse til og blive dækket af vegetation.
Idag er der en klar opdeling med de mest
hårdføre planter yderst i nærheden af ky
sten. Nærmest stranden kommer hjælme,
der binder klitternes overflade. Så kommer
klithede med lyng og revling. Lave steder
bliver oversvømmet om vinteren og forbli
ver fugtige om sommeren. Her gror f.eks.
pors og sphagnum. Længere inde i landet
findes kunstigt plantede fyrreskove, men
den naturlige vegetation vil være løvtræer,
hvoraf de yderste kunne være noget for
krøblede på grund af salt i luften.
Uden plantevæksten kunne området
imidlertid blive til noget, der mere ligner
Saharaørken, og der vil ske meget kraftige
sandstorme, som udvider klitbæltet på
bekostning af det beboelige land bagved.
Klitterne ville blæse videre, og jo større
klitbæltet var i forvejen, jo større kunne
katastrofen blive, hvis sandet kom alvor
ligt i bevægelse. Vi kan regne med, at klit
bæltet har været i stadig vækst på grund af
nye forsyninger fra stranden (dette be
grænses selvfølgelig lidt af, at det yderste
fjernes igen af kysterosion). Derfor må
»sandflugtskatastrofer« have haft tendens

Fig. 2: Udsnit af Videnskabernes Selskabs try kte kort med det nuværende kystforløb tilføjet som en linie gennem
datidens landskab.

til at blive stadig større gennem tid. Hvis
der var »katastrofer« i forskellige tidsal
dre, var den fra 1500-1700-tallet nok den
mest katastrofale, fordi sandbæltet i for
vejen var større end ved tidligere »kata
strofer«.
Hvis vi vil lære mere om klitterne i for
tiden, skal vi kigge rundt i landskabet. Går
vi langs stranden, ser vi, som sagt, resterne
af gamle plantedækkede overflader den
ene over den anden i klinten (fig.l). Op til

4-5 overflader kan ses på samme sted med
flyvesandslag imellem.
Nærmere undersøgelse viser, at disse
horisonter har forskellig karakter og re
præsenterer forskellige naturforhold. Nog
le er fyldt med lyngstængler, der viser, at
lynghede voksede en gang på stedet.
Andre indeholder mos og gytje (organisk
dynd), og svarer sikkert til de nuværende
fugtige lavninger med porse og mosevegetation. Andre igen indeholder træpinde og
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tyder på en eller anden form for krat.
Uddybende studier ville føre til mere præ
cise bestemmelser. Træarter kunne bestem
mes, ligeledes frø og pollenkorn, der ofte
er bevaret i sådanne lag. Mængden af
trækulstøv kunne måles og bruges til at
undersøge, om hederne blev regelmæssigt
brændt af for at forny dem som græsnings
områder. Der kunne for eksempel tænkes,
at der var perioder hvor klitheden blev
passet og regelmæssigt brændt af, og peri
oder hvor den blev overladt til sig selv. De
enkelte lag kan dateres ved C14 metoden.

gelsen af sluttede arkæologiske fund.
Senere blev de så vidt muligt til tværvi
denskabelige undersøgelser, hvis hoved
mål var at belyse klittens historie og sam
menspillet mellem mennesker og naturen.
Der må rettes en dyb tak blandt andet til
plantør Eigil Andersen, Lodbjerg, der fra
starten forstod forskningens betydning og
opmuntrede moralsk, og ikke mindst prak
tisk, med en lang række foranstaltninger.
Uden hans hjælp kunne man ikke være
kommet nær så langt.

Bosættelse i Oldtiden

Hvornår begyndte
sandflugten ?

Det man kender bedst til, er de forhistori
ske bosættelser. Siden 1965 har National
museet forsøgt at kortlægge og undersøge
alle bopladser, efterhånden som de kom
mer frem i klinten over stranden. Der må
være forsvundet et 25-50 m bredt bælte af
land i de år, undersøgelserne har stået på.
Vi har desværre ikke nøjagtige mål ved de
enkelte fundpladser, for de målepinde, vi
slog ind, blev begravet af sand eller pillet
op af besøgende. Men vi ved, at et over 25
meter bredt bælte af det forhistoriske land
skab er i princippet blevet undersøgt i peri
oden 1966-1992. De først undersøgte plad
ser ligger nu ude i brændingen.
Undersøgelserne har kun været mulige
på grund at et nært samarbejde med de to
amatørarkæologer, Harald Holm fra Vinderup og Peter Hirsch fra Kiel. Harald og
Peter fandt de fleste pladser og reddede
mange fund, før de forsvandt i havet. For
fatterens rolle har været at føre kontrolud
gravninger og sørge for, at fund og oplys
ninger blev korrekt opbevaret og registre
ret på Nationalmuseet. I begyndelsen var
undersøgelserne fokuseret på tilvejebrin

De ældste undersøgte bopladser er fra me
galitkulturen og kan dateres til ca. 3300
f.Kr. De ligger i den oprindelige muldjord
under flyvesandet, og var begrænset til den
sydlige del af undersøgelsesområdet, hvor
lerklinteme rejser sig ud for Lodbjerg fyr.
Sandflugten var altså ikke nået frem på det
tidspunkt. Det kan ikke udelukkes, at der
var sandflugt på vej længere ude mod
havet, men det var ikke nået frem til vores
område endnu.
Disse pladser var små, og de eneste
anlægsspor er enkelte gruber. Én af plad
serne, »Penbjerg«, lå i sin tid ved bredden
af en saltvandsvig, og kulturlaget var ri
gere end de andres. Takket være Harald
Holm blev der reddet en del dyreknogler,
en god samling keramik, og nogle rav
smykker, sidstnævnte er blevet beskrevet
af Klaus Hirsch sammen med forfatteren.
De mest umiddelbare oplysninger, vi
har om miljøet ved disse pladser, kommer
fra pollenindholdet i en gammel sø, hvis
aflejringer nu ligger begravet under mange
meter flyvesand ved Gjævhul. Pollendia
grammet, som endnu ikke er færdigt, er
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ved at blive forberedt af David Robinson
fra Nationalmuseets Naturvidenskabelige
Undersøgelser. De lag i søen, der er samti
dige med mcgalitkulturen, viser, at områ
det var skovbevokset på det tidspunkt. Der
er ikke fundet pollen af lyng og kun lidt,
der tyder på menneskets tilværelse i det
hele taget. Dette kan suppleres ved oplys
ninger fra D.G.U.s undersøgelser fra Has
sing Huse og Ovesø.
De tre fundpladser fra megalitkulturen
kan alle keramikdateres til omkring 3300
f.Kr., og på dette tidspunkt havde sand
flugten som sagt endnu ikke nået stedet.
Der er ikke igen fundet spor af bosæt
telse, før enkeltgravskulturen dukker op
nord for Limfjorden i yngre undergravstid
omkring 2700-2600 f.Kr. Pladserne fra en
keltgravskulturen og alle yngre pladser lig
ger nu med flyvesand både over og under
dem. D.v.s. sandflugten begyndte mellem
3300 og 2600 f.Kr. Der skulle være sket en
landhævning på omtrent dette tidspunkt
efter den såkaldte »subboreale transgres
sion«. Resultatet af landhævningen ville
være, at et bredt strandområde i den tidli
gere omtalte bugt tørrede ud og kunne
blæses videre. Dette stemmer overens med
Axel Jessens datering af sandflugtens
begyndelse.

Kvæghyrderlejre
Bopladser fra enkeltgravskulturen er
sjældne i det hele taget, og pladsen, »Mor
tens Sande 2«, hører til de bedre. Der var
tre fundførende lag over hinanden, adskilt
af flyvesand, så der er stratigrafi næsten
som i en hule. Keramikken er interessant,
og flintteknikken tyder på, at den nye
befolkning var uvant med at arbejde med
dette materiale. Der blev også fundet, hvad

opfattes som spor af primitive boliger i
form af enkelte eller dobbelte rækker af
tynde pæle, der var blevet slået ned i san
det. Rækkerne var ikke samtidige, men
efterfulgte hinanden med korte mellem
rum. Der var måske tale om en slags halv
tag, hvor hyrderne kunne søge ly om nat
ten eller i regnvejr. Til hvert anlæg hørte
også et større stolpehul. Husenes spinkle
karakter tyder ikke på helårsbeboelse, men
snarest på midlertidig ophold forbundet
med f.eks. pasning af kvægflokke, der blev
ført til græsning i klitområdet i sommer
halvåret. Befolkningen var ikke alene
afhængige af deres kvæg. Mange forkul
lede kom kunne skylles ud af det sorte kul
turlag. Bestemmelse ved David Robinson
har vist, at det drejede sig næsten udeluk
kende om nøgen byg, der tilsyneladende
blev håndplukket, når aksene knap var
modne.
Der blev fundet flere andre pladser, der
så ud til at være af samme type, men de
var lidt yngre og ingen af dem kunne
udgraves i så stort et omfang, at man kun
ne finde simple hytter. Dog blev enkelte
pælehuller fundet i små prøvefelter i den
stejle brink. Disse pladser dækker samlet
tiden fra ca. 2600 til ca. 1500 f.Kr. og fal
der i følgende tidsgrupper:
1. Enkeltgravskulturen
2. Tidlig Senneolitikum med klokkebægerkeramik
3. Senere Senneolitikum med degenere
ret klokkebægeromamentik på nogle
af lerkarrene
4. Bronzealderens periode I med meget
grov keramik

Der var sandsynligvis bosættelse også
senere i ældre bronzealder, men forekom
sterne var fundfattige og gådefulde, og
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keramikken svær at datere. Men gennem
ca. 9 århundreder fra 2600 til 1500 f.Kr.
synes klitten at være blevet brugt kontinu
erligt, efter alt at dømme til sommergræs
gange.

Bosættelsens indvirkning
på klitten
Hvilken indflydelse havde den langvarige
benyttelse på miljøet? Foreløbig har vi kun
lidt at rette os efter. 1 1967 og 1970 blev
der ved »Mortens Sande 1« undersøgt et
lille senneolitisk kulturlag med klokkebægerkeramik. Umiddelbart under det
fundførende lag lå en horisont, hvor der
var bevaret stængler af planter, der den
gang voksede på stedet. En prøve blev
undersøgt på Nationalmuseet af Svend Jør
gensen, men han betragtede undersøgelsen

som af ren orienterende karakter og ønske
de, at resultaterne skulle behandles meget
forsigtigt. Alligevel synes lagets pollen
indhold at tyde på, at det lokale område
var kratskov med eg, birk og el, men også
med en del græs og lyng, så skoven var
lysåben, i sig selv et tegn på menneskets
tilstedeværelse. Lyngpollen tyder på, at
heden var under udvikling, men de umid
delbare omgivelser på det tidspunkt kunne
i hvert hvert fald ikke betegnes som hede.
Vender vi til Sydthy i almindelighed, er
periodens
landskab
oplyst
gennem
D.G.U.s nye undersøgelser. Under enkelt
gravskulturen ophørte regionen med at
være skovrig og forvandledes hurtigt til
stort set åbent land. Pollendiagrammet fra
Gjævhul Sø i klinten tyder også på skov
rydning, hede, og lidt landbrug i de nær
mere omgivelser, men man kan endnu ikke
sætte nøjagtige dateringer på den pågæl
dende del af pollendiagrammet.

Yngre bronzealder

Fig. 3: Afsnit af det forsænkede bronzealderhus
ved Stenbjerg Nord.
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Ældre bronzealder er, som sagt, svagt
repræsenteret, men fra yngre bronzealder
(ca. 1100-500 f.Kr.) og tidlig jernalder (ca.
500-200 f.Kr.) har vi igen spor af en mere
omfattende bosættelse. Bopladserne er af
en ny type, og landskabet udnyttes på en
ny måde.
Det mest påfaldende er bopladsernes
størrelse. Et fund af lerkarskår ét sted bety
der, at man næsten kan regne med at finde
lignende lerkarskår i op til 100 meters
afstand. Der er også fastslået, at der blev
bygget solide huse med store stolper.
Bosættelsen var ikke kortvarig, for stolper
ne i husene blev skiftet ud. På pladsen
»Stenbjerg Nord« kunne der sågar udgra
ves en del af en bolig (fig. 3). Huset havde

forsænket gulv, der lå ca. 30 cm under
markfladen. Der var flere lagbærende stol
per, men de stod ikke så regelmæssigt,
som de plejer i andre huse. Dog kan de
næppe have tjent til andet end støtte for et
tag. Også ved »Mellempladsen« blev der
fundet mange stolpehuller, men på grund
af den stejle brink var det kun muligt at
grave en forholdsvis lille Hade.
To af yngre bronzealderpladserne var
kendetegnet ved massive, over en meter
tykke møddingslag, hvor beboerne havde
smidt deres affald ned ad en skrænt. Der er
slet ikke noget lignende fra stenalderbo
sættelsen. Ved »Mellempladsen« var der
sågar to møddinger, efter keramikken for
mentlig nogenlunde samtidige trods for
skellige C14 dateringer. Den ene kom frem
i strandkanten i 1972, den anden viste sig i
1982 ca. 100 m længere mod nord. Mød
dingerne indeholdt mange lerkarskår, en
del af dem op til en håndflade i størrelse.
Foreløbige frøanalyser har vist, at befolk
ningen i yngre bronzealder dyrkede ikke
blot byg og hvede, men også hirse.
Disse pladser kan meget vel have været
samfund med flere gårde. Bopladserne må
være brugt i relativ lang tid, så de dybe
møddingslag kunne opstå og stolperne
udskiftes.

Dyrkning i klitten
Efterhånden begyndte gamle dyrkningslag
at dukke op. Sådanne lag giver sig til ken
de som 10-20 cm tykke, ensartede grå
sandlag med ardspor i bunden, hvor spid
sen af arden havde skrabet underlaget.
Arden er et simpel krogformet pløjeredskab uden muldfjæl, der bruges den dag
idag over en stor del af kloden.
De forhistoriske pløjelag i flyvesandet

gav anledning til så megen interesse, at det
bedst bevarede af dem blev undersøgt af
en international arbejdsgruppe bestående
af M.-A. Courty fra Paris, Per Nømberg
fra Århus, M.A.R. Munro fra Belfast, samt
forfatteren, med hjælp til frøbestemmelser
fra Hans Arne Jensen fra København.
Pladsen er fra en tidlig del af den førromerske jernalder og hedder »Sommerhus
pladsen«.
Undersøgelserne viste, at pløjelaget
havde en udstrækning i brinken på knap 70
m fra S til N og var blevet dyrket omkring
300 år f.Kr. Marken havde været afgrænset
i syd af en lav »digevolding« af sand, og
en lignende men smallere digevolding løb
gennem midten af marken og delte den i
to. Tæt ved sydgrænsen, men indenfor
marken, blev der fundet lergulvet af et hus.
Vi har også meddelelser fra Harald Holm,
der tyder på, at et andet hus forsvandt i
havet nogle år tidligere uden at blive
undersøgt. Mod nord faldt marken til en
fugtig lavning, hvor der i hvert fald en del
af året må have stået vand. Pløjelaget inde
holdt mængder af små lerkarskår, som
daterede pladsen og bekræftede, at menne
sker havde boet direkte på stedet.
M.A.R. Munro’s pollenanalyser viste
tydeligt, at stedet havde været en udpræget
klithede umiddelbart før bosættelsen. Der
var imidlertid tegn i pollcnregnen på, at
der fandtes andre bosættelser ikke så langt
væk i heden.
Bosættelse førte til en kraftig forvand
ling af den lokale vegetation. Lyngpollen
skrumpede ind fra at udgøre 80-90% til
blot 5-10% af pollenregnen. I marken og
de umiddelbare omgivelser blev heden
erstattet af græs, halvgræsser, og en mæng
de ukrudtsarter fra overdrev og pløjejord.
Pollen af vejbred, syre, gåsefod, ranunkelfamilien, korsblomstfamilie, bynke, en
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gelskgræs, valmuer, brændenælder, og fle
re andre blev identificeret.
Det var ved »Sommerhuspladsen«, at
man fik de bedste beviser på, at bosættel
sen havde været af længerevarende karak
ter. Det må nemlig have taget tid for
ændringerne i planteverden at slå igennem.
Husets solide lergulv er næppe bygget
uden at skulle stå sin tid ud, og der måtte
en del år til at slå så mange lerkar i styk
ker. M.-A. Courty konkluderede fra sine
studier af jordbundens mikromorfologi, at
der måtte være gået en rum tid for at
omdanne det oprindelige hedetørv til et
ensartet pløjelag. Vi må derfor konkludere,
at »Sommerhuspladsen« repræsenterer
dyrkningsaktiviteter og bosættelse over en
betydelig årrække, måske varende 2-3
generationer.
Der kan indvendes, at landbrug måtte
være en umulighed. Mulden i en lille dyr
ket plet ude i klitten vil hurtigt blive blæst
væk, og jordbunden var så fattig, at lang
varig brug som ager ikke kunne gå an. Det
synes imidlertid, at beboerne var i stand til
at løse disse problemer. Der var tegn i fin
stratigrafien på, at lidt sand var blevet
blæst ud af marken. I snittene gennem
digevoldingeme kunne der desuden ses en
lagdeling, der viste, at den lille vold var
dannet gradvist som resultatet af flyvesan
dets udfældning. At det skete netop hvor
pløjejorden hørte op, skyldes rimeligvis, at
et levende hegn omkring marken bremsede
vinden, så sandkornene faldt til jorden og
dannede et lavt dige. Der er i hvert fald
stor sandsynlighed for, at et af de midler,
befolkningen brugte til at gøre varig bo
sættelse mulig, var at plante levende hegn
omkring parcellerne ude i heden.
Med hensyn til jordens udpining be
fandt befolkningen sig i den heldige situa
tion, at gødskning ville komme naturligt
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helt af sig selv. Det kan nemlig ikke være
forkert at antage, at klitområdet egnede sig
bedst til græsning og at besætningerne var
store i forhold til agerjorden. Det kan for
ventes, at kvæget blev bragt ind bag heg
nene om natten - i hvert fald når den øvri
ge drift tillod det, og der var et naturligt
vandhul i den nordlige side af marken,
hvor de kunne drikke. Kvægets tilstede
værelse vil i sig selv have haft en stor
gødskningseffekt, men desuden vil den
fastboende familie have leveret forskelligt
husaffald, heriblandt aske fra ildstederne,
slagteaffald, og alt det andet man kan fore
stille sig. I hvert fald forhindrede hverken
muligheden fon sandflugt eller jordens
udpining en længerevarende anvendelse af
marken.
Tør vi gå ud fra, at pladserne fra yngre
bronzealder fungerede efter samme model
som jemalderpladsen? De var vanskeligere
at studere. Pløjelagene er dårligere beva
ret, og hidtil har det ikke været muligt at
finde noget dyrket områdes afgrænsning,
hvor man kunne kigge efter vindaflejrede
»digevoldinger«. Ardsporene er ofte helt
eller delvist udvisket af dyregange.
Kun ved pladsen, »Stenbjerg Nord«, var
der mulighed for at finde direkte støtte for
teorien om længerevarende landbrug.
Beboelseshuset (fig. 3) var. som allerede
nævnt, forsænket godt 30 cm. Ardspor i
gulvet viste, at der var pløjet ned i hullet
efter at bygningen var blevet revet ned,
men før hullet var fyldt op. Der var også
ardspor højere oppe i den jord, der efter
hånden blev slæbt i hullet, så det var klart,
at man blev ved med at dyrke marken, ind
til hullet gradvist var fyldt helt i plan med
resten af markens overflade.
Altså »Sommerhuspladsen« og »Sten
bjerg Nord« har det til fælles, al de viser
bosættelse indenfor områder, der blev dyr-

ket i længere tid. De basale problemer ved
rørende sandflugt og gødskning må være
blevet løst. Situation var højst sandsynligt
den samme ved de to andre fundrige plad
ser fra yngre bronzealder. Ved den ene af
dem er der også fundet et mindre område
med ardspor. Der er altså ikke mere tale om
udnyttelsen af klitten til sommergræsgan
ge, men om fast bosættelse med landbrug.
Spørgsmålet trænger sig på, hvorfor
man overhovedet ville dyrke afgrøder i et
så barskt og karrigt område. Svaret kan
være, at man ikke havde særlig lyst, men
beboerne var hyrder, enten selvstændige
eller tjenere for samfundets bedrestillede,
der af pligt eller nødvendighed måtte bo i
klitheden primært for at passe kvæg. Til
livets ophold dyrkede de også afgrøder ved
deres beskedne hjem.

Klitten forlades
Nu kommer der igen en ændring i måden,
hvorpå mennesker brugte klitten. Bosæt
telse holder tilsyneladende helt op. Det
kan betyde én af to ting. Enten ophørte
befolkningen med at bruge klitten, i det
hele taget, eller også slap man sit kvæg løs
i klitten uden at det var nødvendigt at bo
derude og passe dem. Det kan tænkes, at
samfundet var blevet bedre ordnet, så der
ikke længere var fare for kvægtyveri, og
ulvene var blevet udryddet i området. Om
det forholdt sig således kunne måske
opklares gennem arkæobotaniske studier.
Det vil være nødvendigt at identificere
overfladerne fra senere perioder som
romersk jernalder, bestemme vegetationen
og se bl.a., om indholdet af trækulstøv
tydede på, at hederne var ved at vokse
vildt, eller om de regelmæssigt blev
brændt af?

Yngre fund
Den yngste fundplads langs kysten er fra
vikingetid. Resterne er så omfattende, at
der meget vel kan være tale om en hel
landsby, og vi har døbt pladsen »Øster
Aalum« efter landsbyen »Nørre Aalum«,
der forsvandt i havet i sidste århundrede
(ses på fig. 1). Øster Aalum blev lagt på et
dengang strategisk sted ikke langt fra Fla
desø, hvor et tyndt lag flyvesand kilede ud.
Nogle af markerne lå på flyvesandet og
andre på lerjorden, så man kunne nyde
godt af begge jordtyper. Overfladen er nu
dækket af over 5 meter flyvesand, så en
regulær udgravning er umulig. Den er i
øvrigt ikke nogen rigtig klitboplads og skal
ikke beskrives nærmere her.
Men mens vi er ved gamle pløjelag, kan
der nævnes, at plantøren en gang gjorde
mig opmærksom på et hyldetræ, der vok
sede uventet ude i klitten i Ræveklit Bak
ker en 3-4 km fra kysten. En søndag efter
middag tog jeg ud med en skovl, og fandt,
hvad måtte være endnu et pløjelag, i dette
tilfælde liggende på grusede moræneaflej
ringer. Det så ikke meget gammelt ud, og
er formentlig en af de marker, der blev
begravet i sand i 1600-1700 årene. Den
nævnes, fordi bebyggelse fra senere perio
der i princippet må være lige så godt beva
ret under flyvesandet som den forhistori
ske bosættelse. Den ligger bare længere
inde i landet og er svær af finde.

Sammenfatning
Grundlæggende for forståelsen af landska
bets historie er kendskab til de ændringer,
der har fundet sted i kystlinien. Oprindelig
var Ovesø en del af havet, og vest for den
fandtes en stor havbugt, der efterhånden
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blev fyldt op med sand fra havet. Mod
sydvest fandtes betydelige landmasser, der
nu er forsvundet, men som dengang lukke
de Limfjorden. Det samlede resultat var, at
kysten her oprindelig havde en mere vest
østlig end syd-nordlig retning.
Sandflugten og klitdannelsen gjorde sig
først gældende i vores område mellem
3300 og 2600 f.Kr. og tog efterhånden til.
Landhævning og de efterhånden sandfyld
te bugter havde stor betydning for den før
ste sandflugt.
Områdets første beboere, ser vi bort fra
de få fund fra ældre stenalder, tilhørte
megalitkulturen, men vi har ikke fundet
spor af klitdannelser fra deres tid. Klittens
første beboere tilhørte enkeltgravskulturen
og dolktiden. Det synes som om, de brugte
området til sommergræsning. De efterlod
et stort antal lejrpladser, hvoraf dem vi har
fundet i de sidste 25 år langs kysten, natur
ligvis kun er en lille brøkdel. Deres kvæg
bærer sikkert et stort medansvar for, at
området blev forvandlet til hede.
Bosættelsen fik en anden karakter i
yngre bronzealder og den ældste jernalder.
I stedet for kvæghyrdemes sommerlejre
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havde man nu faste bosteder, hvor små,
formentlig indhegnede marker blev dyrket.
Kvæg har de nok også haft, måske ret
meget. Men fra yngre førromersk jernalder
og derefter synes bosættelsen i klitten at
være ophørt. Det udelukker ikke, at områ
det fortsat blev brugt til græsning, men
spørgsmålet bør undersøges nærmere.
Vi kan ikke give et klart svar på spørgs
målet, om den voldsomme sandflugt fra
1500-1700 årene var et undtagelsestilfæl
de, eller blot var første gang man skrev om
det. Med hensyn til spørgsmålet om sand
flugten var forårsaget af mennesker, tyder i
hvert fald den langvarige bosættelse i for
historisk tid på, at klitbæltet kunne benyt
tes i længere tider uden at tage skade. Vi
har hidtil ikke kunnet observere noget, der
klart tyder på, at sandflugten skyldtes
mennesker, og 1500- til 1600-tallet varen
tid med forholdsvis lav befolkning sam
menlignet med tiden umiddelbart før og
efter. Historisk set er det ikke en tid, hvor
man vil vente at finde et særligt stærkt tryk
på miljøet. Der kan derfor sættes et spørgs
målstegn ved, om sandflugten egentlig var
menneskeskabt.

KNUD MORTENSEN

»Strobersig« i Vester Vandet
Knud Mortensens omfattende lokalhistoriske studier har for en stor dels vedkom
mende drejet sig om Klitmøller og Vester Vandet. Han har bl.a. samlet et stort
materiale om gårdene i Vester Vandet: Egshvile, Vandetgård, Skårupgård osv. Da
det ikke altid skal dreje sig om de største gårde, bringer vi som et eksempel på det
omfangsrige materiale beskrivelsen af »Strobersig«. Dens historie er overkomme
lig i omfang, og som »krumt sted« er den særdeles typisk for egnens byggeskik.

Strobersig har matrikel nr. 4a, og den
nuværende adresse er Sejlhøj vej 22. Ejen
dommens historie kan føres tilbage til
1600-tallet. Den hørte i mange år ind
under gården Nebel. I 1853 købte Anders
Møller Christensen Rask Strobersig, der
forblev i hans efterkommeres eje indtil
1987.
Da Anders Møller overtog gården, blev
den flyttet til det nuværende sted og fik i
sin grundplan det udseende, den har endnu
i dag. Den tidligere placering var lidt
sydøst for den nuværende gård ved en lille
dam. Og netop denne dam har givet gården
sit navn, idet »sig« er en gammel betegnel
se for en lille sø eller et lavt, fugtigt ter
ræn. Det passer også fint med, at gården
oprindelig af og til blev kaldt Lund, der
kommer af »lun«, der i sin grundbetydning
er et sted, hvor vandets overfalde er blank.
For eksempel ligger gården Skovstedlund
ved den nu udtørrede Skovsted sø.
Første del af ordet kommer af det old
nordiske strobe, der betegner noget, der
går højt i vejret. Nord for gården ligger
Stroberhøj da også på del højeste bakke
parti i omegnen. På nyere kort bruges ofte
en stavemåde uden »r«, altså Strobesig og
Strobehøj.

Ejere
I 1600-tallet hørte Strobersig under Nebel,
men i 1666 pantsatte Johan von Buchfeldt
gården til Peder Nielsen Knudgaard i
Bleghule for 75 specier. Hartkornet, der
før havde været 2 tønder og 6 skæpper, var
nu på grund af sandflugt nedsat til 1 tønde
og 2 skæpper. Pantet blev ikke indløst,
men alligevel blev ejerskiftet af ret kort
varighed. Allerede i 1679 købte ejeren af
Nebel, Michel Michelsen Langballe, går
den igen af Peder Knudgaard, der nu boe
de i Hundborg.

Kort: Margrethe K. Larsen
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Michel Langballe døde i 171 L og søn
nen Berthel overtog Nebel og en del jorde
gods, deriblandt Strobersig. Han døde
1744, og én af hans sønner, Michel
Berthelsen Langballe, arvede Strobersig,
som han i 1761 solgte til Niels Aaes i Thi
sted. Allerede året efter blev Strobersig
solgt til sognepræst Peder Knudsen Riber,
der havde købt Nebel.
I 1790 testamenterede Ribers enke,
Petronelle Søltoft, afgiften af Strobersig og
Kabestoft til en årlig løn for skoleholderen
i V.Vandet. Han skulle til gengæld »læse
for alle Børn, Præsten udnævner som Fat
tige«. Ifølge brandtaksationen 11/8 1800
ejedes Strobersig af skolen:

En Guard, Ejes af Vester Vandet Skole,
Beboes af Christen Heede. 1 Td. 4 Skp. 1
Alb.
a. Stuehuuset i Nord, 13 Fag 9
Allen dyb, deels Eeg og deels
Fyrre under Tømmer, Fyrre
over Tømmer, klinede Vægge
og Straatag, indrettet til Be
boelse, Kykken og Bryggers, i
Stuen Fielle Loft, Vinduer og
Dørre. samt Jern Bielægger
Kakkelovn, og i Bryggerset en
indmuret Kiedel paa 1/2 Td.
og Plade i Skorsteenen, samt
Skorsteen og Bagerovn af
brente Steen.

a. Stuehuset i Nord 23 Fag 9 Al. dyb, Fyr
re Overtømmer, grundmuret, Loft over
det Hele og Straatag, indrettet til Stor
stue, Gang, Dagligstue, Sovekammer,
Kjøkken, Brøggers med forsvarlig Skor
sten, Ovn og Loft, Stald, blev taxeret til
600 rd.
b. det vestre Huus 15 Fag 12 Al. dyb, Fyr
re Overtømmer, grundmuret og Straatag,
indrettet til Lade, Vognhuus og Faaresti,
blev taxeret til 400 rd.

Forsvarlig mod Ildsfare og ei tilforn forsikkret.
150 Rd.

400 Rd.
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Da Anders Møller (1821-1903) købte Stro
bersig i 1853, havde han også familiemæs
sig tilknytning til skolevæsenet, idet hans
kone ved deres giftermål i 1842 var pleje
datter af skolelærer Schmidt. Hendes mor
far havde tidligere været degn i V.Vandet.
Anders Møller stammede fra Kjelstrup.
Anders Møllers kone hed Margrethe
Dorothea Eeg (1816-64), og ved bryllup
pet den 3. juli er der følgende note i kirke
bogen: »Viet hjemme formedeis Brudens
Sygdom«. »Sygdommen« skyldtes Chri
sten, der blev født 3 dage før vielsen!
Ægteparret boede først i Bleghule, men
flyttede i 1854 til Strobersig, der som
nævnt var nyopført eller under bygning.
Den nye ejendom blev vurderet 10/10
1855:
En Gaard ejes og beboes af Anders Møller.

250 Rd.
b. det søndre Huus, 13 Fag 9 '/:
Allen, Fyrre under og over
Tømmer, klinede Vægge og
Straatag, indrettet til Loe,
Lade, Stald, Faarestie og
Vognhuus.

Forsvarlig mod Ildsvaade og ey tilforn forsikkret. De anordnede Brandredskaber
blevforeviist.

Anno 1855 den 10. October er efter
Begjæring af Anders Møller, Christen He-

Strobersig først i 1900-tallei

des Gaard i V. Vandet Sogn, Aggerholm
Bye, der under No. 19-19 er forsikkret for
640 rd, udslettet af Brandforsikringen, da
samme er udflyttet og paa ny opbygt og
indtegnet under et andet No.
a. Stuehuset i Nord 400 rd. nedrevet.
h. det søndre Huus 240 rd. nedrevet.

Anders og Margrethe fik 7 børn i ægteska
bet. To af børnene var dog døde, da mode
ren i 1864 gik til »den evige hvile«, som
der står på mindetavlen for hende i Vester
Vandet kirke. På tavlen omtales de to børn
som klar til at modtage moderen »i de evi
ge boliger«. Det var et hårdt slag for fami
lien, at hun pludselig døde uden forud
gående sygdom, kun 48 år gammel. Hvis
man kan se bort fra tidens lidt højtidelige
poesi, kan man ikke undgå at blive berørt
af tragedien i et af de to vers på mindepla
den:

Sorgens Budskab om Din Død,
Du Kjære!
Heel uventet kom, og ramte haardt,
Ja, derfor det er saa tungt at bære;
O, Din Tid, vi synes, blev for kort,
Trofast Mage med de unge Poder
Staae med Veemodstaaren nu paa
Kind,
Føle Tabet af en elsket moder:
Sorgen hviler tungt på Deres Sind.
Anders Møller blev gift anden gang i 1868
med Mette Cathrine Poulsen Hammer, født
1833 i Agerholm. De fik et barn sammen,
men det blev en datter fra første ægteskab,
der overtog Strobcrsig sammen med sin
mand, da de blev gift i 1888. Hun hed
Nicoline, f. 1858, og han hed Anders Chri
stian Larsen Stentoft (1842-1904) og kom
fra Kabestoft i Wandet. Da han døde i
1904, overtog Nicoline Andersen Møller
ejendommen. Samme år mageskiftede hun
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en parcel med M. L. Eyber og fik parcel
nr. 6 f i Vester Vandet.
I 1914 udstedte Nicoline skøde til svi
gersønnen Peder Nørgaard Thomsen
(1888-1965), der stammede fra Hinding.
Han var året før blevet gift med Margrethe
Dorthea Stentoft (1888-1957). Han bygge
de vindmølle på huset, men under stormen
i efteråret 1938 blæste møllen ned. Den
blev genopført, men fjernet i 1948. I 1953
byggede han stald mod nord.
Deres søn Jens Aage Nørgaard Thom
sen fik 25/1 1954 skøde på Strobersig, der
nu også havde matriklerne 4e og 4m i
Øster Vandet. Han er født 1920 og gift
med Karen Marie Søe-Larsen, der blev
født i 1931 i Thorsted som datter af Knud
Christian Søe. De skalmurede stuehuset i
1973. De solgte ejendommen i 1987 til
Knud Møller Pedersen og flyttede til Idyl
vej 12 i Thisted.

Fæstere
Anders Pedersen er den første fæster, vi
kender navnet på, idet han nævnes ved
pantsætningen i 1666. I 1679 var fæsteren
af Strobersig Niels Tomasen Lund, der
overlod fæstet til datteren Ane Nielsdatter
og hendes mand Poul Mouritsen. De var
over 80. da de begge døde i 1730. To år
forinden havde deres datter Kirsten Poulsdatter (1696-1759) giftet sig med Peder
Christensen (1694-1759), og de blev de
næste fæstere.
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Efter Peder Christensens død i 1759
overgik fæstet til Peder Christensen Hede
(1726-1800) fra Vang sogn. Han blev 1757
gift med Kirsten Thomasdatter (17251812). Peder var en bror til den kendte
urmager, Anders Christensen Hede, i Øster
Vandet, der bl.a. lavede uret i Vester Van
det kirke og et tårnur til Thisted kirke.
Ifølge folketællingen 1801 havde deres
søn Christen Pedersen Hede (1762-1826)
overtaget fæstet af Strobersig. Ifølge
Skjoldborg-præsten Knud Aagaard var der
på dette tidspunkt 9 gårde og 5 huse i Ve
ster Vandet by, 4 huse i Bleghule og 11
gårde og 9 huse i Agerholm og på »ad
spredte« steder. Heraf var en stor del selv
ejere. På Agerholm Mark kunne der avles
6-7 fold byg. Sognet havde været stærkt
plaget af sandflugt, og sandjorderne måtte
ligge brak i 6 år, når de havde været brugt i
4 år. De ringeste sandjorder måtte dog hvi
le i 10 år efter 3 års brug.
Christen Hede var første gang gift med
Anne Cathrine Christensdatter (17621812) og anden gang med Ane Kirstine
Christensdatter (1782-1851). Ane Kirstine
blev 1828 gift anden gang med Jens Chri
stensen Holme (1789-1842). I folketællin
gen i 1845 nævnes Ane Kirstine som fæ
ster af Strobersig under skolevæsenet. Vi
ved ikke, om ejendommen har været fæstet
ud efter hendes død i 1851, inden Anders
Møller fik auktionsskødet 28/12 1853.

SVEND SØRENSEN OG INGVARD JAKOBSEN

Vejlernes græsrødder
/ efteråret 1993 er der udkommet en bog om Vejlenes historie. Redaktionen har
bedt forfatterne redegøre for bogens lidt usædvanlige tilblivelse samt løfte lidt af
sløret for indholdet.

Der er i årenes løb udkommet en del litte
ratur om Vejlerne, især fuglelivet, men
også udtørringens historie er skildret,
blandt andet af Niels Sodborg her i årbo
gen allerede i 1909. Men nogen samlet
fremstilling af Vejlerne som udtørringspro
jekt, arbejdsplads og naturområde har ind
til nu været en mangelvare. Derfor tog
Aage Mikkelsen, Tømmerby, initiativ til at
nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle sam
le materiale til en bog om Vejlernes histo
rie.
Arbejdsgruppen holdt sit første møde
midt i januar 1992 på Thisted Museum.
Foruden Aage Mikkelsen deltog Jørgen
Miltersen, Historisk Samfund, Arne Overgaard, repræsentant for lodsejerne ved Vej
lerne, Svend Sørensen, Thisted Museum,
og Ingvard Jakobsen, formand for Lokalhi
storisk forening for Sydhannæs. Siden fik
gruppen deltagelse af Emanuel Hansen,
Gøttrup, og driftslederen for Vejlerne,
Mogens Andersen.
I de følgende måneder blev der holdt
møder, og gruppen gik i gang med at ind
samle oplysninger. Arkiver og private
gemmer blev gransket, og der blev snakket
med gamle vejlearbejdere og vejleejeme,
såvel nulevende som efterkommere af nu
afdøde. I løbet af et halvt års tid var der
samlet så meget materiale, at der kunne
arrangeres en udstilling i den første uge af

september 1992 i Øsløs forsamlingshus.
Formålet var at fortælle om Vejlernes
historie og derved få endnu flere oplysnin
ger, billeder m.v., og det lykkedes over al
forventning.
Udstillingen blev støttet økonomisk af
de lokale pengeinstitutter, amtet og de
berørte kommuner. Rent praktisk blev der
ved opstillingen ydet kompetent assistance
af Ib Nielsen og Frank Svendsen, Thisted
Museum. Udover kort, billeder osv. inde i
forsamlingshuset var der en udendørs
afdeling med rørhøst gennem 100 år, fra
den enkle isskyder til nutidens avancerede
teknologi.
For arrangørerne blev udstillingen en
overvældende succes med over 1500
besøgende. Lokale og regionale medier
viste stor interesse for arrangementet, der
blev dækket fyldigt i dagspressen, ugeavi
ser, radio og fjernsyn. Udstillingen blev
videofilmet af Jacob Bisgård og Henrik
Houby, og filmen er senere blevet vist på
lokale plejehjem som optakt til en udflugt
omkring Vejlerne.
Efter udstillingen fik denne artikels for
fattere til opgave at sammenskrive Vejler
nes historie på grundlag af det indsamlede
materiale. Der har næsten i bogstaveligste
forstand været løbende hjælp fra arbejds
gruppen, der også har kunnet trække på de
lokalhistoriske foreninger fra Fjerritslev,
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Østerild, Frøstrup og Sydhannæs. Vejler
nes tidligere inspektør, Kristian Sørensen,
nåede før sin død i august 1993 at give
oplysninger til bogen, og Martin Pedersen
har med næsten 40 års arbejde i Vejlerne
haft meget at fortælle. På fugleområdet er
der hentet hjælp hos ornitologen Jørgen
Peter Kjeldsen, der er tilknyttet feltstatio
nen på Lynge, og der har også været viden
at hente hos Jørgen Fog, der tidligere har
forsket i Vejlerne for Vildtbiologisk Sta
tion på Kalø.
Bogen er med andre ord et resultat af et
bredt samarbejde mellem mange lokale
kræfter, museet og Vejlerne som institu
tion. Man kan bogstavelig talt sige, at
græsrodsarbejdet fra forrige århundrede er
blevet genoptaget omend i mere overført
betydning.

Vejlernes inddæmning
Vejlerne er et privatejet område, der oprin
delig var to fjordarme til Limfjorden,
adskilt af halvøen Hannæs. I 1866 startede
inddæmnigen af Bygholm Vejle med det
formål at skabe nyt landbrugsland, men
allerede efter kort tid måtte arbejdet stand
ses på grund af pengemangel. To år senere
gik arbejdet i gang igen under ledelse af et
engelsk firma, der de næste to år opførte
hoveddæmningen i en længde af 9.000
alen. Dæmningen blev hovedsagelig byg
get med håndkraft, et arbejde der til tider
krævede 3-400 mand.
I 1871 begyndte man at plante græs, og
to år senere stod det højt overalt. Men så
kom ulykken. Den 4. januar 1874 blev
hoveddæmningen flere steder gennem
brudt af en stormflod. Hegn, kanaler, græs
osv. blev med et bølgeslag udslettet.
I denne bedrøvelige tilstand lå Vejlerne
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indtil 1876, da brødrene Livingstone-Learmonth overtog koncessionen og ejendoms
retten for 270.000 kr. Man startede straks
med en ombygning af dæmningen, denne
gang med hjælp fra to damplokomotiver.
Da inddæmningen ved Bygholm næsten
var færdig i 1878, begyndte man udtør
ringsarbejdet ved Vesløs, som man havde
fået koncession på året før. Man startede
med at opføre dæmningen over Vesløs Vej
le (den nuværende hovedvej). Da den stod
færdig i 1880, begyndte man opførelsen af
Arup dæmning, der i 1884 kunne færdig
gøres med en solid stendosscring. Vejler
nes inddæmning blev i næsten alle årene
ledet af den engelske ingeniør William
Stevens, der opholdt sig på Vejlerne fra
1868 og indtil sin død i 1912.
I slutningen af 1880’eme var udtør
ringsarbejdet så godt som afsluttet, og der
blev i 1890 opført to store stalde og senere
en lade i den vestlige side af den udtørrede
Tømmerby Fjord. Samtidig blev der udle
jet arealer til græsning og høslæt. Allige
vel stod det i slutningen af århundredet
klart, at udtørringen af Arup og Vesløs
Vejler rent landbrugsmæssigt var et mis
lykket projekt. Da det økonomiske udbytte
ved Bygholm også lod vente på sig, var
der allerede i 1899 forhandlinger om at
lade lodsejerne overtage Vejlerne, men
planerne blev opgivet.
Vejlerne blev i stedet solgt i 1912 til et
dansk konsortium, der i højere grad havde
et rekreativt formål med området. Ud
pumpningen blev stoppet, og vandstanden
udelukkende bestemt af selvregulerende
sluser. Det skabte et modsætningsforhold
til de omkringliggende lodsejere, der af
hensyn til landbruget havde interesse i en
lav vandstand. Landmændene organiserede
sig i 1946 i et lodsejerlaug. Klimaet har
dog ikke kun været præget af modsætnin-

Den store vindmølle, der stod ved Vast, væltede under stormfloden 4. januar 1874 og blev senere transporteret
over isen til Bygholm. Akvarel: Per Kohrtz Andersen.

ger. For eksempel fandt der et positivt
samarbejde sted, da man forberedte anlæg
gelsen af den nye hovedvej over Bygholm
med tilhørende sluser, som blev bygget
midt i 60’eme.

Bygholm mølle
To gamle mølleprotokoller fra 1887-89 er
én af de mere interessante ting, der er duk
ket op under arbejdet med at søge kilder til
Vejlernes historie. Protokollerne blev ført
af møllepasser Niels Chr. Thorning, der
døde kun 37 år gammel i 1891. De blev for
nogle år siden fundet i møllen og opbeva
res i dag af hans efterkommere.
Møllen, der i dag står som Vejlernes

vartegn, stod oprindelig ved Vust, men
blev offer for stormfloden i 1874. Da
dæmningsarbejdet blev genoptaget, blev
møllen trukket over isen med slæder og
heste. Den var i drift indtil 1941 ved Byg
holm, hvor den trak en vandsnegl. Når
møllen ikke kunne klare opgaven, blev der
pumpet med enten en stor eller en lille
dampdreven pumpe. En sammentælling i
mølleprotokollen viser, at pumperne i peri
oden 1. september 1888 til 1. marts 1889
var i drift i 50 dage og kørte 960 timer
(26% af tiden). Tiden fordelte sig med 254
timer på den store pumpe og 706 timer på
den lille pumpe.
Udover de tekniske data noterede Niels
Thorning også ting, der bringer os tæt på
dagligdagen ved Bygholm for hundrede år
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siden. Som det fremgår, havde han også
andre gøremål end at passe møllen. Vi
slutter her med et par eksempler, som ikke
er medtaget i bogen om Vejlerne:

Søndag den 23. oktober 1887:
Vind: Vest sydvest. Rask vind.
Vand: Udenfor: +2,30. Indenfor: 4-2,60.
Brugt 7? dag i møllen.
Gået til Bjerget med et brev.
Mandag den 24. oktober 1887:
Vind: Vest nordvest. Næsten stille.
Vand: Udenfor +2,30. Indenfor: 4-2,30.
Pumpe, lille: 3 timer, 12 omdrejninger.
Arbejdet med reparationer på vingerne,
banket tæpper.
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Mandag den 7. november 1887:
Vind: Nord nordvest. Rask vind.
Vand: Udenfor+ 1,40. Indenfor: 4-1,90.
Arbejdet i magasinet med af samle ram
merne til sneglen og brugt møllen. P. Niel
sen Vj dag. Kørt til Vesløs med Veitzmann
(ingeniør). Desuden efter varer og 3 pla
der.
Lørdag den 31. august 1889:
Vind: Vest sydvest. Lidt luft.
Vand: Udenfor: +1,45. Indenfor: 4-2.
Arbejdet med høstakke. Hentet hesten i
Glombak, kjørt til Øsløs efter planker.
Arbejdet med møllen.

ORLA POULSEN OG HANNE MATHIESEN

Fotografer i Thy
»Selv af det uroligste barn kan der faaes et godt billede«.
Ifølge opgørelsen i denne artikel har 33 fotografer tidligere haft deres virke i Thi
sted. En liste over dem bringes her sammen med en erindringsbeskrivelse fra et
atelier i Vestergade.

I 1989 var det 150 år siden, at fotografiet
blev opfundet. Man tillægger normalt
franskmanden Daguerre æren for opdagel
sen, men måske blev fotografiet i virkelig
heden opfundet af en thistedbo, nemlig
Hans Thøger Winther, der blev født i Thi
sted Kær1 i 1786. Hans far var toldembeds
mand i byen med titel af kontorforvalter.
Familien Winther flyttede til Norge i
1801, hvor sønnen Hans Winther i 1806
tog juridisk embedseksamen, og to år efter

blev han sagfører. I 1822 blev han bog
handler og i 1826 tillige ejer af et bogtryk
keri.
I 1839 lavede Hans Winther sine første
fotografiske billeder, og i 1845 udgav han
Norges første håndbog i fotografi. Bogen
giver en »Anvisning på trende forskellige
veie at frembringe og fastholde billeder på
papir«. På titelbladet oplyses endvidere, at
fremgangsmåden er »En opfindelse af
H. T. Winther, Overrets-Procurator«.

Prospekt med den øverste del af Vestergade til højre i billedet. Vi kigger ned i den gård, hvor fotograf Ingrid
Jørgensens søn oplevede sin barndom. T.v. Teknisk Skole, der senere blev til en musikskole.Den rygende skor
sten i baggrunden hører til det nyopførte bryggeri. Netop her i begyndelsen af århundredet vokser byen vestpå,
men endnu holder postvognen til i Købmand Jørgensen gård.
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Ellemo s atelier i Tolbodgade. Her drev også Scharling og Aage Pedersen deres fotografvirksomhed. Nu ligger
der en bankbygning på stedet!

Men Winthers navn eksisterer slet ikke i
de gængse fremstillinger af fotografiets
historie!
Hans Winther nåede ikke at virke som
fotograf i Thisted. Det gjorde derimod
Carl Johan Jørgensen, der blev udlært hos
sin mor Ingrid Jørgensen i Vestergade.
Som pensionist satte Carl Johan Jør
gensen sig til skrivebordet og beskrev sit
barndomshjem i Thisted og fotografarbej
det i moderens virksomhed.
»Jeg vil prøve at fortælle lidt om mit
barndomshjem i Thisted fra 1908, da min
mor overtog forretningen i Vestergade 25
og flyttede derop med farmor, Johanne og
mig. Mor har da været 31, farmor 67 og
jeg selv 7 år. Vi fik lejlighed på 1. sal med
køkken, 4 værelser og et fotoatelier med
glastag, som ofte var utæt. Venteværelset
lå på kvisten, arbejdsrum og et lille værel
se på 2. sal. På bordet i venteværelset hav
de vi liggende nogle fotografier i forskelli
ge størrelser og stillinger. De blev gerne
grundigt studeret af kunderne, for det var
jo morsomt at finde venner og bekendte
iblandt.
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En dyrskuedag kunne der godt være
mange kunder, så der var travlhed og
arbejde og gerne gode bestillinger på 1
dusin eller mere, men priserne var jo lave
dengang i 1914-16. Huset var en gammel
købmandsgård7 med bagbygning, hvor der
var hestestald og vognstald og høloft, der
over snedkerværksted. Der var også en
sidebygning, hvor snedker Odde havde et
lille kontor. I gården vaskehus, brændsels
rum, et mindre lager og endelig 2 lokum
mer og en stinkende mødding, som stødte
op til hestestalden. Bag ved sidebygningen
var der en keglebane, som hørte til nabo
bygningen, hvor restaurant »Scandinavia«
havde til huse. Dér kunne det somme tider
gå ret livligt til med slagsmål. Jeg husker
engang, at staldkarlen »dyppede« een i
vandtruget. Det kølede ham af!
Gården var åben mod Kongensgade, og
bag ved hele komplekset lå en lille smøge,
hvor smed Pedersen havde smedie og her
fra lød hamren fra tidlig morgen hverdag.
Der vankede også ofte en køretur rundt
i byen med flad hestevogn, når karlen skul
le hente eller bringe varer. Efter at jeg

havde taget realeksamen i 1917, søgte jeg
læreplads som elektriker. Det ville ikke rig
tig lykkes for mig, så det endte med, at jeg
fik interesse for fotografiet, som jeg jo
havde snuset lidt til hos mor og besluttede
at blive ved faget og lære det rigtigt, og
det har jeg aldrig fortrudt.

Det daglige arbejde,
som jeg husker det
Lad mig begynde med tørpladerne, som vi
dengang kunne fremkalde i mørkt, rubin
rødt lys i en emaljeret skål og se billedet
komme frem efter nogle minutters forløb.
Man måtte være meget omhyggelig med, at
fremkalderen løb jævnt hen over pladerne,

Selvportræt affotograf Ingrid Jørgensen.

så der ikke dannedes luftblærer eller skjol
der, derefter let afskylning og så i surt fixerbad til pladerne var klare, og derpå skyl
ning i rindende vand i 20-30 min. Så blev
vandet strøget af med hånden og pladerne
sat til tørring i en tralle, da måtte man se
efter, at der ikke sad dråber på en plade;
det ville give en plet på negativet.
Der var mange ting at lære for en ny
elev, først og sidst omhu i alle detaljer,
tage rigtigt på glaspladerne, ikke sætte fin
germærker hverken på plader eller papir,
og huske at vaske hænder, når man havde
været i berøring med fixerbad.
Efter tørring blev pladerne nummerere
de og bestillinger skrevet i venstre kant
med pen og blæk, så man kunne læse, hvor
mange kopier, der skulle laves.
Det varede ikke længe, før fabrikkerne
fandt ud af at gøre pladerne mere lys- og
farvefølsomme. Det var et stort fremskridt,
at der nu kunne eksponeres hurtigere, og
gengivelsen af ansigtsfarverne blev meget
bedre, og megen blyantretouche kunne nu
undgåes, men fremkaldelsen måtte nu fore
gå helt i mørke efter tid, kun et øjeblik
kunne man ved svagt mørkegrønt lys skøn
ne om pladerne havde tilstrækkelig dæk
ning. 1 begyndelsen fremkaldte vi i store
skåle, ca. 30 x 40 cm emaljerede, der kun
ne tage 6 stk. 12 x 16 plader på én gang.
Senere brugte vi porcelænstanke både til
fremkaldning og fixering.
Fotopapiret var dagslyspapir (celloidin), som vi købte i ark på 50 x 60 cm og
selv skar til i de forskellige formater, og
det blev kopieret i dæmpet lys i kopiram
mer eller på kopibrædder, fastholdt med
klemmer, så man kunne kontrollere bille
derne under kopieringen. Det gjaldt jo om
at få kopierne ens mørke. Når billederne
så skulle tones, blev de udvandet til skylle
vandet ikke var mælket længere. Farverne

43

Vestergade 25, fotograf Ingrid Jørgensens atelier ligger øverst.

I Ingrid Jørgensens atelier
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ændrede sig så fra rødlig til brun tone. Så
fulgte skylning i rent vand, og derpå et fixerbad på 10 min., efterfixering og 7: times
skylning i rindende vand.
Billederne blev nu tilklippet efter et til
slebet klippeblad, svarende til visit- eller
kabinetformatet.
I årene omkring 1. verdenskrig blev alle
billeder kopieret på dagslyspapir i spredt
lys, d.v.s. vi havde to store skrå vinduer,
som vi dækkede med silkepapir, hvor vi
anbragte kopi rammerne.
En del af billederne blev opmasket med
oval maske. Disse blev så tilklippet med en
smal hvid kant på et par millimeter. Bille
derne blev derpå lagt på en tyk glasplade
med bagsiden op og »klistret« med hvedemelsklister og en bred pensel. Det skulle
gøres jævnt og uden snavs eller støvkorn.
Billederne blev så lagt mellem flere lag
rent filterpapir og trykket til, og derpå lagt
til tørring. Efter tørringen blev de kørt
igennem satinermaskinen med et hånd
sving, der var omtrent som en vridemaski
ne med to valser en forchromet og en
almindelig. Herved blev billederne presset
og rettet op, hvis nogle var krummet under
tørringen.
Kemikalierne til vore bade, fremkalder,
fixer og tonebade m.v. afvejede vi selv og
opløste efter afprøvede recepter.
Kartoner »Visit« og »Kabinet« samt
mapper købte vifærdige med præget navn«.

Brikker til en mosaik
1843
J.B. Gjørup
Han var egentlig ikke fotograf, men måske
en forløber. Han kaldte sig landskabsmaler
i en reklame for en »Udstilling af optisk
Panorama«, som kunne ses i Thisted i nog

le dage i efteråret 1843. Den udstillede
genstand var et 30 alen stort rundmaleri af
København set fra Nikolaj Tårn »hvoraf
man overser den betydeligere del af sta
den«.
1847
C. Wischmann
I 1847 annoncerede en omrejsende foto
graf, at han vil være i Thisted nogle dage
for at forfærdige, smukke, lyse og naturlig
lignende Daguerrotypi-portrætter efter
nyeste metode. Portrætteringen sker i hvil
ket som helst vejr fra morgen kl. 6 til om
aftenen kl. 6 hos hr. købmand Grønlund
ved Havnen, hvor prøve forevises.
Ærbødigst
C. Wischmann
Daguerrotypi maler fra Hamburg.
1843
P. Hansen
I 1850'eme havde fotograf P. Hansen et
atelier i Thisted. Han er blandt andet
ophavsmand til vitrotypi af organist
Lustrup2.

1858- 1863
Peter Husén, (1822 - 1895)
Fotografisk virksomhed er etableret i Thi
sted i 1858. Han startede i Nygade, hvorfra
han i 1863 overdrog sit atelier med negati
ver til til urmager P. Dahlgaard. Derefter
blev Peter Husén indtil sin død amtsvej
inspektør i Svendborg.
1862
E. Lund & Comp.
Om denne fotograf ved vi ikke ret meget,
udover at Lunds firma sandsynligvis sene
re blev overtaget af fotograf Niels Anker
Ring i 1864.-
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1863 - 1866
Urmager Poul Pedersen Dahlgaard
Allerede i 1850 averterede urmager Dahl
gaard med optagelse af daguerrotypiportrætter. Senere - fra 1863 - efterfulgte han
Husén i dennes virksomhed, og flyttede
forretningen fra Nygade til »sin haveplads
ved Søndergade« i august 1864.
Fotografbeskæftigelsen blev af kortere
varighed for Dahlgaards vedkommende,
idet han allerede i 1866 solgte til Johannes
Malmquist. Alligevel fortsatte Dahlgaard
frem til marts 1868 med at optage portræt
ter, men derefter droppede han helt foto
grafiet og fortsatte som urmager.

1864
Niels Anker Erasmus Ring ( 1830 - 1883)
Han var oprindeligt uddannet som forret
ningsmand, men efter en fallit lod han sig
uddanne som fotograf og startede en for
retning i Grenå. Ring kom derpå til Thi

sted og overtog muligvis fotograffirmaet
Lund & Co. Den første henvendelse til
publikum kundgjordes i Thisted Amts Avis
med følgende ordlyd: Lært hos en af lan
dets første fotografer tillader jeg mig her
ved at bekendtgøre, at jeg til førstkommen
de november har lejet hos hr. købmand
D.R. Kappen, hvor et nu tilsvarende smukt
atelier bliver opført, hvilket jeg tillader
mig at bringe i erindring for by og omegn.
Ærbødigst
Anker Ring, fotograf«
Videre hed det sig i avisen »Søndagen den
13. ds. åbnes i hr. købmand Kappens have
i Havnestrædet et nyt fotografisk atelier,
hvor jeg daglig udfører: Store billeder;
grupper; kopiering af oliemalerier; da
gue rrotypi; kobberstykker etc., samt visit
kort. Atelier'et er åbent hver dag fra kl. 9
til 12 formiddag og fra kl. 1 til 3 eftermid
dag. Før og efter denne tid træffes jeg i
min private lejlighed, Storegade 1ste sal,
hos hr. D.R. Kappen. Ovenstående etablis
sement tillader jeg mig at anbefale i et
æret publikums velvillige erindring.
Thisted, november, 1864
Ærbødigst
Anker Ring«
Og forretningen gik tilsyneladende for
Ring, for han udvidede fem år senere, hvor
han annoncerede med nye baggrunde og
»fotografier i stort format, salon-fotogra
fier, kabinetsdo., visitkortdo., såvel med
som uden colorit. Kirker, ind- og udvendig,
bygninger og landskaber aftages smukt og
i temmelig stort format. Forstørrelser af
ældre daguerrotypier, fotografier eet.
udføres ligeledes. Smukke stereoskopbille
der af Rhinegnene anbefales«. I 1873
overdrog Ring sin forretning til A. N.
Høeg.
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1865
Peter & Andreas Brandi
Brødrene Brandi annoncerede i juledagene
i 1865: »Fotografiske portrætter aftages
daglig i mit hus nord for byen i alle
størrelser og til billige priser«. »Nord for
byen« var i Nørregade.

Børn fotograferes på 'Z? sekund, selv af det
uroligste barn kan fåes et godt billede.
Prospekter af Thisted By, banegården og
plantagen kan stadig erholdes i fere stør
relser«.
Da Høeg rejste til Aalborg i 1886, blev
forretningen overdraget til Adam Petersen.

1866
Johannes Malmquist
Købte urmager Dahlgaards fotografvirk
somhed i Søndergade i 1866.

1880
Gustav Wilhelm Vorbeck (1858 - 1930)
Man kan finde fotograf Vorbeck i arbejde i
Thisted i begyndelsen af 1880'eme, hvor
han bestyrer J. F. Braaes atelier allerede fra
året 1880.

1868
Johan Frederik Braae
Uddannede sig først som lærer, men 28 år
gammel nedsatte han sig som fotograf i
Thisted i 1868. Braae blev i Thy i 7 år,
hvorefter han flyttede til Horsens.
1873
Andreas Nikolaj Høeg
Født i 1835 i Thorsager ved Randers.
Høeg overtog Anker Rings atelier i Havne
stræde og ligesom Ring annoncerede han
på fuld kraft: »Portrætter og grupper
udføres fint og smukt i enhver størrelse.

1881
Wilhelm Marinus Kjølbye (1845 - 1908)
Den 1. maj 1881 åbnede fotograf Kjølbye
et atelier i »den af hr. Joh. Fr. Braae hidtil
beboede ejendom ved siden af apoteket i
Thisted (Storegade 224). Det bedes
bemærket« skriver Kjølbye, »at jeg i en
længere årrække har bestyret hr. fotograf
Tønnies over hele landet bekendte fotogra
fiske etablissement i Aalborg...«.
Han moderniserer atelier’et og engage
rer sig i byens foreningsliv. Går sammen
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hun er i stand til at lave 6 stk. albumbille
der for 2 kr. Fotograf Gram køber hendes
forretning i 1897, og i den købekontrakt,
som de underskrev, er opført det inventar,
som Amdrup solgte, nemlig:
I Objektiv Suteri Rapid med kamera og fod

1 Objektiv F fuklænder med kamera og fod
1 Højglansmaskine

1 Kold valsemaskine
5 Baggrunde
2 Græstæpper
3 Korkblokke

1 Rygestol
1 Polstret stol
1 Pudepuf

I Større puf

med skibsbygger P. Hald og byggeforeta
gender og bliver medlem af byens apostol
ske menighed.
I 1901 flytter Wilhelm Kjølbye til
Odense og overdrager forretningen til fo
tograf Gram.
1881
Mathea Amdrup (født 1841)
Samme år som Kjølbye åbnede den kvin
delige fotograf Mathea Amdrup sit atelier
»på Søndergade (hjørnet af Jernbanega
de)«. Hun reklamerer med, »at smuk
udførelse af ethvert mig betroet arbejde tør
forsikres, da alle på fotografiets område
henhørende maskiner og instrumenter er
anskaffede og tillige meget dygtig med
hjælp haves«.
Mathea Amdrup bekendtgør i 1891, at
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Til højre ses øverst på bygningen fotograf Karen Hanghøjs fotoatelier Vestergade 25.

1 Bord med mahognitræplade

1 Stumtjener

drup fremstillede. Hele herligheden blev
sat til en pris af 950,- kr.

1 Hjørneskab

3 Skilteskabe
Mørkekammerinventar, bestående af skåle, mensur

glas, tragte, plader og lignende
1 Hurtig- eller øjeblikslukker
1 Kopier-bænk

1886
Adam Petersen
Bestyrede fotograf Høegs forretning i
Havnestræde i tiden omkring 1886. Mere
ved vi ikke om ham.

Kopiergenstande, så som klemmer og underlag
1 Sæt hvide gardiner
1 Sæt grønne gardiner

1 Gelænder (dekoration)
1 Vægt med lodder

Effekterne, der findes her på denne liste,
kan genfindes afbildet utallige gange på de
mange atelierbilleder, som Mathea Am-

1889
Anonym
En anonym fotograf tilbyder »Amerikansk
fotografering - 8 portrætter for 60 øre« i
1889. Den ukendte fotograf, der kun
opholdt sig i byen nogle dage, havde ind
logeret sig på værelse nr. 7 på Hotel Royal.
I følge avisen var det den »billigste por
tættagning i Skandinavien«
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1890
Karen Hanghøi (født 1855)
Hun blev den 2. kvindelige fotograf, der
kom til at virke i Thisted. Virket udsprang
sandsynligvis af ægteskabet med kollegaen
Chr. Hanghi. Forretningen havde til huse i
Vestergade 254. Karen Hanghis efterfølger
i 1896 blev N. Nielsen.
1896
N. Nielsen (1871 - 1949)
Fotograf N. Nielsen, Vestergade 25, efter
fulgte Karen Hanghi i 1896.
1898
L. Gram Hansen (1867 - 1953)
Fotograf Gram blev én af det nye århun
dredes betydlige fotografer i Thisted. Han
indløste borgerskabsbrev i 1898 i forbin
delse med købet af Mathea Amdrups ate

lier på hjørnet af Søndergade og Jernbane
gade.
Ligesom en del af sine kolleger havde
fotograf Gram et andet håndværk bag sig,
inden fotografiet blev en profession. Gram
blev nemlig udlært maskinarbejder i Søn
derjylland, blev som 20-årig formand på et
jernstøberi i Ringkøbing, og kom så i lære
som fotograf hos en svoger i Vejen. Deref
ter var han bestyrer af en fotografisk for
retning i Vamdrup og havde senere selv
forretning i Havndal og Kolind. Gram
købte så i 1901 også fotograf Kjølbyes
atelier i Storegade, og det er på denne
adresse, at Grams virksomhed eksisterede.
I 1903 gik han i gang med en større
ombygning af forretningen.
Frem til 1940 blev der optaget 45.000
plader og fremstillet 540.000 billeder i
Grams atelier5. Som ung fotograf vandt

Fotograf Gram i atelieret, Storegade 4 (nu Arne Svendsen).
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Fotograf Gram og datteren Ebba, der videreførte forretningen!

»Højdepunkter i en ung mands liv»
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Gram megen hæder med en billedsamling
på den store Amtsudstilling i Thisted i
1898.
Gram blev æresmedlem af Dansk foto
grafisk Forening. I de sidste år af sit liv
drev Gram forretningen sammen med sin
datter, fotograf Ebba Gram.
1900
Waldemar Gleerup ( 1858)
Heller ikke fotograf Gleerup ved vi så
meget om, bortset fra at han blev født i
København og fik borgerskabsbrev som
fotograf i Aalborg. I en periode var han i
USA, indtil han i 1900 nedsatte sig som
fotograf i Thisted by.

1902
Niels Andreas Theodor Nielsen Ellemo
(født 1877)
Får borgerskabsbrev som fotograf i Thi
sted fra 1902 til 1910. Han driver fotograf
virksomhed både i Søndergade i Thisted
og i Frøstrup og Snedsted.
1903
M.L. Leegård
Drev fotografisk forretning fra ejendom
men Vestergade 39.
1903
T.H. Rasmussen
Fotograf Rasmussens atelier har ligget i
Vestergade 25 i tiden omkring 1904.
Rasmussens virksomhed overtages af
»Atelier Viktoria«.

1904
Atelier Viktoria
Hvem ejeren er vides ikke, men som
nævnt er det navnet på den virksomhed,
der efterfølger fotograf Rasmussen i
Vestergade 25.

1906
Søren Sørensen (født 1879)
Fotograf Sørensen fik næringsbrev som
fotograf i Thisted i Vestergade i 1906, men
må kun have virket her i kort tid.

1908
Fotograf Ingrid og Carl Johan Jørgen
sen
Familien, der stammede fra Horsens, flyt
tede efter faderens tidlige død til Thisted,
hvor Ingrid Jørgensen i 1908 åbnede et
atelier i Vestergade nr. 25.
Her kom sønnen Carl Johan i lære6
omkring 1917 efter afsluttet realeksamen.
Medens Ingrid Jørgensen fortsatte sin virk

53

somhed i Thisted, rykkede sønnen til Faa
borg i 1934. Der havde han portrætatelier
indtil 1968.

1909
Axel Thygesen (født 1870)
Fik næringsbrev i 1909 som Thisted-fotograf på Vestergade 22.

1910
Ludvig Jensen Daugaard
Efter at have virket som fotograf i Uldum
og Ribe slog Daugaard sig ned som foto
graf i Frederiksgade i Thisted omkring
1910. Men forretningen drev han kun i 4
år, hvorefter han flyttede til Brovst.

1910
Anders Emil Scharling (1888 - 1973)
Fotograf Scharling, en af de betydelige
fotografer der portrætterede Thy i det me
ste af dette århundrede.
Scharling stammede fra Randers og
kom i 1903 i lære hos sin onkel i Køben
havn. Derefter arbejdede han bl.a. i Tysk
land og Svejts, inden han i 1910 overtog
fotograf Ellemoes forretning i Toldbod
gade. Scharling nøjedes som fotograf ikke
blot med at stå i mørkekammeret eller
fotografere indendørs.
Han interesserede sig for fotografering
af dyr, især fugle. Forretningen i Toldbod
gade blev i 1961 videresolgt til den man
geårige medarbejder Åge Pedersen (s.d.)
1915
Hedvig Fisker
Fotografi Thisted fra 1915 til 1917.

1920 (?)
Peter Sørensen (født 1891)
Nævnes som Axel Thygesens efterfølger.
Atelieret lå på adressen Vestergade 22.
Thygesen var ansat på Thisted Amts Ti
dende.
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1955
Jens L. Steffensen (født 1929)
Fotograf Steffensen etablerede sig som
selvstændig fotograf og fotohandler i Thi
sted i 1955.
Forretningen fik i første omgang adres
sen Vestergade 23, men Steffensens »Foto
magasinet« rykkede i 1960 ind i den da
nybyggede forretningsejendom, som »Den
Danske Landmandsbank« opførte på Store
Torv. Med et flycertifikat i hånden i 1961
stiftede Jens Steffensen flyselskaberne
»North Flying A/S« og »North West Air
Service A/S«.
Og dermed blev den første lokale luftfotografvirksomhed etableret. Fotograf
Steffensen knyttede kontakter til Dan
marks Radio, allerede mens han var i lære
hos Børge Panduro i Skive. I 1955 blev
han tilknyttet DR's nyoprettede TV-avis

som free-lance fotograf. Arbejdet med TVopgaveme fik første prioritet, da fotograf/fotohandlervirksomheden »Fotomaga
sinet« blev solgt i 1980.
1961
Åge Pedersen (1905 - 1988)
Da fotograf Scharling var 2 år henne i sin
læretid i 1905, blev Åge Pedersen født i
Sønderjylland. Han blev siden den man
geårige medhjælper i Scharlings fotofor

retning i Toldbodgade, indtil han selv blev
indehaver af forretningen i 1961.
Hos Scharling fik Åge Pedersen inter
essen for naturfotografering, navnlig foto
grafering af fugle, og Åge Pedersen blev
en flittig leverandør af naturoptagelser til
bl.a. fagtidsskrifter.
Da butikken i Toldbodgade blev nedre
vet, drev Åge Pedersen sit atelier videre i
Vestergade og var aktiv fotograf til få år
før sin død i 1988.

Fotograf Tage Jensen blev den første egentlige pressefotograf i Thisted. Tusindvis af dagligdagssituationer blev
fanget af hans kamera. Her er han til banko i Thyhallen i 1987.
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1963
Tage Jensen (1942 - 1988)
Tage Jensen blev født i Dollerup i 1942 og
nåede at være ansat som fotograf på Thi
sted Dagblad i næsten 25 år. Oprindelig
blev Tage Jensen udlært som fotohandler,
først i »Fotomagasinet« i Thisted og siden
i en fotohandel i København.
Allerede under læretiden blev han mere
og mere optaget af at fotografere, og den
1. november 1963 begyndte han som Thi
sted Dagblads første pressefotograf. Tage
Jensen var selvlært som fotograf og tog
også flyvercertifikat i 1982, som han brug
te ved talrige fotoopgaver.
Tage Jensen omkom ved et flystyrt i
1988, medens han var ved at fotografere til
sit blad i anledning af Oddesundbroens 50års jubilæum. Kort før sin død havde han
etableret sig som selvstændig free-lance
fotograf.
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1 Der hvor Shell servicestalionen lå i mange år. Nu er
del P-pladsen over for Kino.

•' Portrættet befinder sig på Thisted museum.

' Ring bruger noget karton, hvorpå navnet »Lund« er

rettet til »Ring«.
4 Martrikelnummeret (som ved de øvrige gadenumre).

' Thisted Amts Tidende 1937.

6 På det tidspunkt havde Ingrid Jørgensen 5 elever
foruden sønnen.
7 Købmand Jørgensen.

AKSEL KRISTENSEN

Min tid som tjenestekarl på Ulstrup
Niels Trab Kristensen, Skjoldborg, blev født den 5. juli 1918 i Skjoldborg. I
denne artikel fortæller ban til Aksel Kristensen, Gærup, om sine oplevelser som
tjenestekarl på herregarden Ulstrup ved Hundborg. Hertil kom han den 1.
maj 1938 og blev der til maj 1939. Niels Trab Kristensen var glad for at tjene
der.

Det var tidligt om morgenen den første
dag. Vi karle - fem ialt - stod i stalden og
ventede på at blive sat i arbejde. Det var
ikke bare mig, der var ny. Fjerdekarlen
Nikolaj var også lige til fly tlet. Så kom Fol
mer Houe ud. Han gik gerne ved stok.
Dagens arbejde skulle fordeles.
Han kom hen til os to nye: »Hva ka’
sån’ par svend så law?« Joe - jeg havde da
kørt møg den sidste måned der, hvor jeg
kom fra, så - !
Det var man nu færdige med på
Ulstrup, fik vi at vide, men vi kunne kom
me til at harve vest for gården. Nikolaj og
jeg fik så hvert vort spand heste og en stor
fjedertandsharve, og så gav vi os i lag med
at harve »skrås«, der hvor vi havde fået
besked på. Det var nu lettere sagt end
gjort, for der var en hængetåge, og vi
kendte ikke noget til, hvor lang eller hvor
bred marken var. Nikolaj mente, at jeg
skulle køre forrest, og vi drev så afsted og
fik lavet et par sving, som man nu gør, når
man harver skrås. Langt om længe kom vi
til den anden ende af marken og kunne
vende om. Nu var det nemmere at finde
vej gennem tågen, for nu var der et spor, vi
kunne følge.
Man havde ellers traktor på Ulstrup.

Den var på jernhjul, og det var gerne
andenkarlen, der kørte den.

Forårsarbejdet
Forårsarbejdet begyndte almindeligvis
med, at de vinterpløjede marker blev slet
tet over med en bred agerslæbe trukket af
tre heste og kørt af tredjekarlen. Bagefter
kom så andenkarlen og harvede med trak
toren. Og endelig blev kornet sået af for
karlen, som vist nok fik hjælp af fjerdekar
len. Man havde en ret bred såmaskine med
33 tude.
Roerne blev sået af forkarlen Ejner. Det
var med en almindelig torækket såma
skine. Ejner var meget rask i det og havde
altid travlt. Jeg husker, at han engang hav
de glemt at komme frø i maskinen og hav
de kørt agre op og agre ned adskillige gan
ge, inden det blev opdaget. Så måtte han jo
gøre det om! Der blev sået 25 tdr. sæde
kålrabier i marken vest for gården, og
videre var der 13 tdr. sæde i det lave områ
de sydøst for Ulstrup, her var vist nok
både turnips og runkelroer. Så der var store
arealer med roer. Det var derfor også en
mands arbejde, hele tiden at gå og radrense
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også mange folk til det. Hvis der var
meget frøukrudt, lugede vi gerne med
fingrene. En dag, hvor det stod og småregnede, var vi også sendt ud for at luge roer,
jeg husker, at vi havde en salpetersæk over
ryggen for ikke at blive for våde. Jeg tror
nu ikke, det blev til så meget med arbejdet
den dag.

Sommertiden

Møllen på Ulstrup. Den opsattes i 1920 og forsynede
gården med elektricitet helt frem til 1953. Den var til
lige trækkraft for roeskæring, vandpumpning, valsning af korn og formaling af korn. De første år trak
den også tærskeværket.

så længe sæsonen stod på. Det var anden
karlen, der stod for den del af arbejdet, han
kørte med en almindelig radrenser for
spændt en enkelt hest.
Hvis roerne var ved at blive for tilgroe
de af ukrudt brugte man, ligesom på andre
gårde, en eenrække-radrenser. Jeg husker,
Folmer Houe spurgte Nikolaj, om han tro
ede, han kunne køre med sådan en. Niko
laj, der altid var noget slagfærdig, svarede:
»Wi hå’ da jen li’så stue derhjem!« (Den
kunne jo dårlig nok være mindre). Det var
mange roer at få hakket, men vi var jo

58

Med sommeren kom tiden, hvor der blev
født mange føl. På Ulstrup havde man en
sand vrimmel af heste, og øgene begyndte
gerne at få føl, når vi var færdige med
forårsarbejdet i marken. Der blev våget om
natten med de øg, der var udsigt til snart
ville føde. Vi havde vagttumus, hvor vi
karle hver vågede to timer ad gangen. Tit
vågede vi mange nætter i træk. Når så
endelig det blev ved tiden, at et øg skulle
fole, så skulle vi kalde på Houe, for han
ville være til stede. Hans stok hang på
trappegelænderet til stuehuset, med den
skulle vagten banke på soveværelsesvin
duet. Vinduerne sad noget høje, derfor det
med stokken.
Til sommerens arbejde hørte også
høbjærgningen. Fjorten td. sæde havde
man den sommer, jeg var på Ulstrup. For
karlen og jeg kørte med hver vores slåma
skine. Han havde en ny maskine, mens jeg
havde en gammel. Vi hentede skåret, d.v.s.
vi høstede kun den ene vej og kørte ledig
tilbage. Hestene småløb gerne på tilbage
vejen. Det var nok for hårdt for min gamle
maskine, for den fik et par skrammer, som
jeg fik skæld ud for. Men jeg skulle jo hol
de tempoet for at følge med. Høet blev
selvfølgelig, efter at det var passende vej
ret, sat i stakke. For at det øverste ikke
skulle blæse af, blev der lagt en »brase«

over hver enkelt stak. Brasen var lavet af
hø, som blev trukket ud af stakkens side
og snoet til noget, der kan sammenlignes
med et tykt tovværk. Den ene ende blev
ved med at hænge fast i stakken, mens den
anden ende blev kastet over stakken og
knyttet fast i en anden høsnoning, som var
på den anden side af stakken.

Høsten 38
Komhøsten blev i sommeren 1938 klaret
af to selvbindere. Den ene binder blev
trukket af traktoren, som tit blev kørt af
Folmer Houe eller hans kone. Den anden
selvbinder var forspændt tre heste, som
blev skiftet ud hver tredje time. Foruden
karlene var der også daglejere - jeg tror,
der var et par mand - der hjalp til i høsten,
f.eks. når negene skulle sættes sammen.

Ved at se hvor meget høstbindergarn der
var brugt til negene, kunne det regnes ud,
hvor mange læs der var, som skulle køres
hjem. Man regnede med, at der gik et pund
snor til et læs neg. Tre traver eller 180 neg
kaldte man for et »tallæs«. Men vi kørte
gerne med noget mere ad gangen.
Når vi kørte kom hjem, kørte vi med tre
spand. Så var der een vogn i marken hele
tiden. Een på vejen, og een hjemme i laden.
Folmer Houe og en af karlene var i mar
ken. De to skiftedes til at køre hestene frem
og til at forke neg op til karlen på vognen.
Når man så kom hjem til ladeporten med et
læs kom, skulle man passe på, for døren
var ikke særlig stor. Var der læsset for
meget på vognen, risikerede manden, der
sad oven på læsset at komme i klemme i
porten. Men var porten lille, var laden
indenfor til gengæld stor. Der skulle jo
også være plads til mange læs. Inde i laden

Ulstrup.
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Høst på Ulstrup. Fra 1930'erne.

var der tre mand til at »gulve« negene, som
manden på vognen forkede af til dem.

Efteråret
Med efteråret kom tiden, hvor der skulle
køres møg og roer, og hvor der skulle
piøjes til vinter. I vinterhalvåret var vi 7
faste folk. Fire karle og tre røgtere. Mød
dingen lå dengang midt på gårdspladsen,
så det kunne ikke undgås, at der blev noget
svineri hen foran stuehuset og ud af går
dens indkørsel, når vi kørte gødning.
Gårdspladsen var brolagt med ret store
sten.
Når vi kørte møg, skete det med tre
vogne. Der var en daglejer til at hjælpe
med at læsse vognene, og vi var to karle til
at køre i marken. 1 marken stod forkarlen
og ragede af i dynger. Når han var færdig
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med at læsse af en vogn, kørte han hjemad
og mødte den næste vogn, som var på vej
ud. Man skiftede så, således at forkarlen
altid var i marken. Bagefter gik en karl og
en daglejer og spredte dyngerne.
På samme måde var vi mange om arbej
det, når vi om efteråret kørte roer sammen.
Her var også god system i det hele. Vi var
fire mand med hver vores stivvogn med
lange sider. De to holdt ved roekulen og
læssede af, mens to var i marken efter læs.
To daglejere var hele tiden beskæftiget
med at læsse i marken, hver ved sin vogn.
Karlen gik ved den ene side af vognen, og
daglejeren gik ved den anden. Jeg tror, vi
havde en halv snes tønder på vognen hver
gang, og hvis jeg husker rigtigt, kunne vi
køre henimod 100 læs på en dag. De kål
roer, der skulle køres ind inden jul, blev
lagt i store firkantede batterier, som ikke
blev dækket til.

Det var el kapitel for sig, når vi pløjede.
Forkarlen Ejner tog altid den første fure,
når der skulle begyndes på en ny ager (8
favne). Vi andre tre karle fortsatte så, hvor
der var begyndt. Til sidst var det så forkar
len igen, der afsluttede ageren. Vi pløjede
med almindelige eenfurede plove, som
hver blev trukket af to heste.
En formiddag i marken var fra syv til
tolv. Middagspausen varede en time. Så fik
vi kaffe klokken 1, inden vi igen kørte i
marken, hvor vi var til aften.

Vintertiden
Selv om efterårsarbejdet i marken på et
tidspunkt ebbede ud, blev der ved med at
være nok at lave vinteren igennem. Skulle
der ikke køres roer ind, så skulle der
tærskes osv. Når vi tærskede, var det med
et 24 tommer tærskeværk, som blev truk
ket af traktoren. En del af kornet blev i

sække båret op på loftet over hestestalden.
Også til dette arbejde var vi mange menne
sker. Jeg husker, der var en husmand, der
som daglejer hjalp med at tærske, han fik
de ukrudtsfrø, som gik fra under maskinen.
Han brugte dem til sine høns.
Den vinter jeg tjente på Ulstrup, havde
vi mund- og klovsyge. Mange dyr var
syge. På et tidspunkt skulle vi selv køre
mælk til mejeriet i Hundborg - velsagtens
fordi vi var under en slags karantæne, så
den ordinære mælkevogn ikke måtte kom
me på gården.
En søndag spurgte Houe, om ikke jeg
og en af de andre karle kunne gøre turen til
mejeriet. Vi skulle køre med fjedervognen
og fik spændt en hest for, som Houes kone
ellers brugte som ridehest. Det gik også
godt det første stykke, men så kom dyret i
tanke om, at det ikke ville gå et skridt læn
gere. Det uanset hvor meget vi tiggede
eller truede. Det endte med, at den knæk
kede vognens stænger. Jeg kan knap nok
huske, hvordan det endte.

Der tærskes på Ulstrup. Manden med sækken er Marinus Christensen, som bar avner fra tærskemaskinen. Fra
1930'eme.
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Tjenestekarlens liv
Ved østenden af stuehuset lå et mindre hus,
hvor en del af karlene boede, her var også
et lille rum til vore cykler. Forkarlen havde
et kammer ved siden af hestestalden. Han
var den, der var først oppe om morgenen.
Når han havde gået en runde og givet
hestene deres første foder, kom han og
kaldte på os karle. Der blev så muget ud
ved hestene og lavet forskelligt andet
arbejde, inden der kl. halv syv blev ringet
med klokken, fordi vi skulle ind til mor
genmad. Folkestuen var i stuehusets øst
ende. Maden kom op fra kælderen, hvor
der var køkken. Det var også i folkestuen,
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man tit holdt til om aftenen, når dagens
arbejde var gjort. Der var jo ikke så mange
andre fritidsfomøjelser. I folkestuen var
der bord og bænke og en gammel chaise
long. En foxterrier hørte også med til bille
det. Når der var spist til aften, kom der
gerne gang i kortspillet, og der blev røget
noget tobak. Nogle af de husmænd, der
arbejdede som daglejere, blev gerne sid
dende lidt, inden de gik hjem - og snakken
gik selvfølgelig livligt.
Den 1. maj 1939 flyttede jeg fra
Ulstrup. Det fortrød jeg senere, for det
havde været een af de bedste pladser, jeg
havde haft.

ORLA ABILDGAARD JACOBSEN

Dagbogsblade fra en cykeltur
Europa rundt i sommeren 1932
Det var lidt af en sensation, da urmager Ivan Lyhne, tømrer Niels Peter Hilligsø
og typograf Orla Abildgaard Jacobsen i maj 1932 startede fra Thisted på en
cykeltur Europa rundt. Deres tidligere engelsklærer på Realskolen, Marius Jør
gensen, opfordrede dem til at skrive dagbog. På grundlag af et stort udpluk af dis
se dagbogsblade giver Orla Abildgaard Jacobsen her en beskrivelse af turen, der
varede fra 11. maj til 16. september.

Hvad fik tre unge thistedboer til at tage på
en cykeltur Europa rundt i sommeren
1932? Krise og arbejdsløshed florerede
overalt, og i Tyskland var Hitlers storm
tropper begyndt at vise sig.
Dette fortalte undertegnede faktisk i
Radio Thy søndag 21. marts 1993. Men
for at Historisk Årbogs læsere kan få et
indblik i dette, vil jeg her ridse forløbet op
om denne turs tilblivelse.
I disse år skete der jo ikke meget i Thi
sted og Thy. For mit eget vedkommende
dyrkede jeg roning i Thisted Roklub. Der
fandtes to biografer i byen, Palæ-Teatret
og Royal-Teatret. Om sommeren var der
revy på Hotel »Thy« i Storegade. Torsdag
aften og søndag eftermiddag var der kon
cert i Plantagen. Her spillede den legenda
riske musikdirektør Chr. Ryming med sit
orkester. Nogle søndag eftermiddage ryk
kede orkestret ud under Simons Bakker og
spillede. Her rørte der sig et dejligt bade
liv, og mange Thisted-familier havde pak
ket madkurven og nød livet ude under dis
se bakker til stor glæde for de mange, der
havde fundet vej hertil.

Hos cykelhandler Frederik Sørensen på
Nytorv havde mine to kammerater og jeg
set en Scott-racercykel samt ditto turistcy
kel udstillet. Det var på en sådan racercy
kel, den danske cykelrytter, Willy Falck
Hansen, i 1931 havde vundet verdensme
sterskabet i sprint i Italien.
Efter en koncert i Plantagen torsdag af
ten smuttede vi gerne op på Hotel
»Royal«, hvor der var dansant. Musikken
blev leveret af Børge Christensen, sned
kermester Mikkelsen og barbermester
Hansen. Her sad vi over en drink eller to
og talte om, at det kunne være skønt at
komme ud og opleve lidt mere end det, vi
var vant til i den lille by ved Limfjorden.
En aften i Niels Peters hjem på Plantage
vej havde vi siddet og kigget på et stort
Europa-kort. Blev enige om at ridse ruten
op for en cykeltur gennem Europa. Med en
passer havde vi regnet ud, at turen ville
blive på ca. 8-10.000 km.
Næste dag gik vi ind til cykelhandler
Frederik Sørensen og forelagde ham vores
plan for denne tur. Spurgte om han even
tuelt ville stille tre Scott-turistcykler gratis

63

Fra venstre Ivan Lyline. Orla Abildgaard Jacobsen og Niels Peter Hilligsø foreviget af fotograf Ingrid Jør
gensen <£ Søn sammen med familie, venner og bekendte på »Beitevej« onsdag den 11. maj 1932.

til vores rådighed? Det er så heldig, sagde
han til os, at importøren af disse engelske
cykler lige havde anmeldt sin ankomst og
ville komme om et par dage. Så ville han
forelægge ham vores plan for denne tur. Et
par dage efter fik vi foretræde for grosse
rer Peter Hyldekjær, København. Dette
skete på Hotel »Royal«, hvor han boede
under opholdet. Frederik Sørensen var
også til stede. Efter at vi havde opridset
ruten blev Hyldekjær begejstret og sagde:
»Jeg stiller tre hvide Scott-turistcykler gra
tis til rådighed til denne tur. Blot vil jeg
have ret til at lave et reklamefremstød i
form af et hefte næste år, sagde Peter Hyl
dekjær«. Dette gav vi straks vort samtykke
til og takkede selvfølgelig mange gange
for denne gestus, han viste over for os. Nu
var turen en realitet, og vi kunne begynde
at planlægge hele turen, og hvad vi skulle
have med.
Der var mange i Thisted, der dengang
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mente, at tre var for mange til en så lang
cykeltur. Derimod mente de, at to ville
være mere passende. Der kunne nemlig
godt undervejs blive lidt problemer med
det ene eller andet. Det blev der faktisk
kun én gang. Det var i Italien, da vi opda
gede en morgen, vi stod ud af teltet og så,
at de to af cyklerne var stjålet i nattens løb.
»Nu må vi gå hele vejen tilbage til Thi
sted«, sagde Niels Peter Hilligsø. Til dette
svarede Ivan Lyhne og jeg nej, det kunne
der ikke være tale om. Vi foreslog deri
mod, at vi kunne tage tilbage til Rom. Her
kunne vi med det danske konsulats hjælp
få fat i Peter Hyldekjær i København og få
ham til at sende økonomisk hjælp, så vi
kunne købe to brugte italienske cykler. Og
Niels Peter opgav dette med at gå og til
sluttede sig vort forslag.
Denne cykeltur beviste til fulde, al vi
sagtens kunne være tre til en sådan lur. Vi
havde det bedste kammeratskab under hele

turen. Uden alle de danske, der var bosat i
udlandet, havde vi ikke oplevet så meget,
som tilfældet tilsmilede os med. En ople
velse vi nødig ville have undværet - denne
tur blev et minde for hele livet for os alle
tre. Turen blev på godt 8000 km kunne vi
aflæse på kilometertælleren på min cykel,
da vi nåede Thisted 16. september.
Onsdag 11. maj 1932
Jeg var ovre at hente Ivan Lyhne ved 8tiden. Vi cyklede så ned på Plantagevej for
at hente Niels Peter Hilligsø. Her blev vi
fotograferet af fru gartner Jespersen. Efter
at have taget afsked med familien Hilligsø
gik turen nu til cykelhandler Frederik
Sørensen på Nytorv. Det var jo i hans
udstillingsvindue vore tre hvide Scott-cykler havde været udstillet. Fra Nytorv gik
turen nu op på »Bettevej«, som går fra

På vej mod Vildsimd-færgeii på de hvide Scott-cykler
godt hesset til op ad »Bettevej« mod Skolegade.

Kongensgade til Skolegade. Her var Ivans
og min familie samlet sammen med mange
venner og bekendte. Fotograf Ingrid Jør
gensen & Søn forevigede et par billeder
fra starten. Med vinden i ryggen gik turen
nu mod Vildsund-færgen, over Mors, Sal
ling til Viborg. På Glyngøre-færgen solgte
vi de første kort. På den ene side stod vi
med vore tre hvide cykler, og på bagsiden
stod trykt på dansk, tysk, engelsk, fransk
og italiensk: »Tre danske håndværkere på
cykeltur Europa rundt. Deres velvillige
bidrag sikrer os turens gennemførelse«.
Den første overnatning fandt sted i Viborg.

Torsdag 12. maj 1932
Ved godt 9-tiden startede vi nu ned gen
nem Jylland til den tyske grænse. Under
vejs fik vi solgt en hel del kort, og i nogle
byer blev vi fotograferet og interviewet af
forskellige aviser. De tre hvide Scott-cyk
ler vakte en hel del opmærksomhed, hvor
vi kom frem. På et skilt på cyklerne stod
EUROPA RUNDT - THE SCOTT, som
var cyklens mærke. Den første store tyske
by var Hamburg. Her besøgte vi den første
danske familie på vores færden gennem
Europa. Det var urmager Riis. Det var
hans søster og bror i Thisted, klokker frk.
Riis og lagerforvalter Riis hos Sørensens
Tømmerhandel, som havde givet os famili
ens adresse i Hamburg. Vi blev hjertelig
modtaget og blev beværtet på bedste
måde. Urmager Riis gjorde os opmærksom
på, at vi skulle passe på ikke at komme i
klammeri med Hitlers stormtropper, som
allerede i 1932 var begyndt at røre på sig.
Når vi senere så dem, kørte vi i en stor bue
uden om dem. Vi skulle ikke risikere
noget. I Hamburg boede vi et par dage og
oplevede et besøg i Hagenbecks store zoo
logiske have. Ikke mindst den store havn
blev vi imponeret over.
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skulle være anmassende at troppe tre op,
blev vi enige om, at vi kunne sætte et stort
kryds i gruset foran den gård vi var gået
ind på. De to andre skulle så ikke gå ind på
den samme gård. Og på denne måde blev
vi da alle tre mætte. Vi havde aftalt, at vi
skulle mødes 10 km fremme på lande
vejen.

Ivan snuppede delte billede i Tyskland med Orla og
Niels Peter ved et (cselkøretoj.

Lørdag 14. maj 1932
Efter at jeg nu havde fået min første uden
landske understøttelse i Hamburg, kørte vi
nu videre mod Bremen. På vejen hertil for
søgte vi flere steder at få lov at sove hos en
eller anden landmand i laden. Først det
sjette sted lykkedes det, efter at vi havde
måttet overlade vore pas og tændstikker og
vi måtte skrive vores navne i kroens
gæstebog. Så fik vi lov at overnatte i
laden, der hørte til kroen. Om aftenen drak
vi kaffe, som værten inviterede os på. Her
røg vi så den sidste cigaret, inden vi gik til
ro i halmen ude i laden. Selv cigaretpak
ken måtte vi pænt aflevere til kroejeren,
inden vi forlod lokalet. Næste morgen blev
vi budt på et solidt morgenmåltid af værten
på kroen, efter vi havde fået pas, cigaretter
og tændstikker tilbage. Og nu gik turen så
videre mod Bremen. I Tyskland mærkede
vi rigtig krisen og den store arbejdsløshed.
Det var nemlig ikke så let at få solgt vore
kort. Derimod modtog jeg min understøt
telse i de forskellige tyske byer vi passere
de, hos typografernes büro. Vi blev så eni
ge om, at ude på landet kunne vi cykle ind
på gårdene og bede om lidt at spise, efter
vi havde vist dem kortene. For at det ikke
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Torsdag 26. maj 1932
I dag ankom vi til Holland. Da vi passere
de den første landsby, opdagede vi, at der
var smykket med blomster og flag i alle
kulører. På vejene var strøet grønt. Senere
fik vi at vide, at det var katolikkernes fest
dag. Og på denne måde fik vi solgt mange
kort, og festdeltagerne var rundhåndede
med at købe og betale ganske pæne beløb.
Den første store hollandske by, vi kom til,
var Enchede, som havde 52.000 indbygge
re. Her var jeg henne at hæve understøttel
se hos typografernes kasserer. Han viste os
vej til byens eneste dansker. Han var
bestyrer for murernes og tømrernes fag
forening. Carl Hansen hed han. Ved
ankomsten til hans hjem var han imidlertid
ikke hjemme. Hans kone inviterede os
imidlertid indenfor og serverede mad for
os. Et kort øjeblik efter kom Carl Hansen
hjem, og vi blev modtaget med åbne arme.
Han var meget glad for at få besøg af tre
danske unge håndværkere og fik at vide,
hvordan det hele stod til i Danmark for
tiden. Arbejdsløsheden i Holland var også
meget stor, akkurat som den var i vort eget
land først i 30’erne. Om aftenen hørte vi
fra Kalundborg Radio operetten »Flager
musen«. Hansens søn og svigerdatter kom
senere ud på aftenen på besøg. Sønnen var
lige som sin far murer. Det blev bestemt, at
vi alle tre skulle overnatte hos sønnen og
svigerdatteren, som boede få minutters
gang fra Carl Hansen.

Dagen efter kørte vi alle tre sammen
med Carl Hansen til hans kontor. Her fik
Niels Peter sin understøttelse i hollandske
gylden. Derefter var vi med denne flinke
landsmand inde i en kiosk, hvor han købte
en pakke cigaretter til os hver. Derefter tog
vi afsked med ham og takkede mange gan
ge for den fine og dejlige behandling, vi
havde modtaget af ham, hans kone og søn.
I stedet for at slå vort telt op for natten fik
vi mange steder lov til at sove i halmen på
forskellige gårde, vi passerede. Næsten
alle steder forlangte gårdejerne, at vi skul
le aflevere pas, tændstikker og cigaretter.
Det gjorde vi da med glæde, thi mange
gange blev vi inviteret ind i privatboligen
for at spise og drikke. Og om morgenen
blev vi gerne inviteret ind til kaffe og mor
genmad uden at det kostede os »en rød
øre«!

Tirsdag 31. maj 1932
I dag ankom vi til Antwerpen i Belgien.
Efter at have været rundt at se på denne
store by og inde på Maison Max Hotel og
spise, kørte vi sidst på eftermiddagen ud af
byen. Her traf vi efter en god times cyk
ling to unge danskere fra Sjælland. De var
også sammen på en cykeltur rundt om
kring i Europa. Vi fandt sammen med dis
se to landsmænd et idyllisk sted at slå telt
op for natten og overnattede i nærheden af
en stor sø. Efter at teltene var sat op, blev
vore primuser tændt og vand sat over til
aftenkaffen. Vi fik fortalt af dem, hvad de
havde oplevet, og ligeledes fortalte vi dem
om vore mange oplevelser. 1 denne skønne
og pragtfulde sommeraften nød vi alle fem
den storslåede natur med mange sejlbåde
ude på søen.
Lørdag 4. juni 1932
Dagen efter gik turen nu mod Frankrig.

Cambrai var den første franske by, vi pas
serede. Her solgte vi så mange kort, at vi
kunne tillade os at gå på hotel og spise
med kniv og gaffel. Menuen bestod af sup
pe, koldt kød og salat, lammesteg med nye
kartofler og bønner og til dessert en banan.
Det hele kostede 27 franc (i danske penge
5,40 kr.) Derefter cyklede vi videre og
kom til en lille by Peronne, hvor der var et
stort torvemarked. Dette smittede af på
vort kortsalg, så nu var vi velbeslåede med
franske franc. I denne by aflagde vi også
besøg på en kirkegård, hvor den ene unge
franske soldat lå ved siden af den anden
fra 1. verdenskrig 1914-18. Vi fandt hur
tigt et natlogi, idet vi kørte hen på en stor
gård. Her fik vi anvist et skur, som hørte til
gården. Niels Peter og jeg sov i en seng,
mens Ivan sov på gulvet i noget halm.
Kom med gårdejeren ind i stuehuset, hvor
vi blev beværtet med suppe og franskbrød.
Derefter to spejlæg og salat og alt dette vi
kunne drikke af husets vin.

Mandag 6. juni 1932
Vi stod ud af teltet kl. 9. Cyklede derefter
til Semlis, hvor vi drak kaffe på et lille
hotel. I Semlis kunne vi ikke sælge nogle
kort. Blev enige om at cykle mod Paris. På
vejen hertil badede vi vore fødder i en
bæk, hvorefter vi fortsatte mod byernes by,
Paris. 13 km før Paris så vi den store luft
havn. Da vi havde fået adressen på det
danske Hotel Central, tog vi lige kursen
hertil. Fik et værelse med tre opredte sen
ge. Om eftermiddagen var vi på hoved
postkontoret for at hente breve hjemmefra
og fra Thisted Social-Demokrat. Efter at
have gjort os i fin stand tog vi om aftenen
ud til Montmartre og var inde i det store
forlystelsessted Moulin Rouge. Her så vi
den ægte rumbadans og optræden af
forskellige artister. Det blev en sen natte-
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De tre danske snedkersvende, der viste os Paris »by nii>ht«.

vandring ad de parisiske boulevarder,
inden vi kom hjem til hotellet ved 2-tiden
om natten.
Tirsdag 7. juni 1932
1 dag stod vi op ved 8-tiden og gik ned i
restaurationen og drak morgenkaffe. Gik
derefter mod Eifeltårnet. På vejen hertil
løb vi over de to sjællændere, vi havde
mødt. Med dem sad vi på en af de mange
parisiske fortovsrestauranter og nød en
drink sammen. Efter dette lille sammen
træf fortsatte vi til Eifeltårnet - et impone
rende bygningsværk. Her kørte vi alle tre
med elevator op til den øverste etage,
hvorfra der var en strålende udsigt ud over
Paris. Derefter spadserede vi nu mod Not
re Dame kirken, som vi selvfølgelig var
inde at se på.
Nu gik turen så tilbage til Hotel Central.
Godt trætte var vi alle tre efter denne dejli
ge, men anstrengende spadseretur gennem
Paris. Da vi kom tilbage, stod tre danske
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snedkersvende og ventede på os. De boede
også på samme hotel. Af værten havde de
fået at vide, at der for tiden boede tre unge
danske håndværkere på hotellet. De var på
vej gennem Europa på cykel. Efter at de
havde præsenteret sig, inviterede de på en
drink. De fortalte os, at de næste aften ville
invitere os ud og se noget, som vi nok ville
blive overrasket over at stifte bekendtskab
med. »Hvad er dette, spurgte vi dem om?«
Det får i at se i morgen aften, det skal
nemlig være en stor overraskelse, smilede
de. Denne aften faldt vi hurtigt til ro på
hotellet efter alle de mange og for os begi
venhedsrige oplevelser, vi var blevet mæt
tet med.

Onsdag 8. juni 1932
Da vi til morgen sad i restaurationen og
nød vort morgenmåltid, talte vi en hel del
om, hvad vore tre danske snedkersvende
monstro ville vise os i aften? Efter mor
genmåltidet tog vi vore cykler og drog nu

ud på nye oplevelser i denne kæmpestore
by. Ved Seinen rørte der sig et muntert liv.
Den ene kunstmaler efter den anden stod
hver med deres staffeli og malede på livet
løs. Under broerne lå mange »bumser« og
sov rusen ud efter nattens udskejelser. Jo,
et broget liv kunne vi ikke undgå at se her
ved Seinen, der løb gennem Paris.
Aftenen oprandt, og vi havde klædt os
pænt på alle tre. For ved 8-tiden om afte
nen ville vore venner, som gennem en hel
del år havde arbejdet i Paris, hente os. Vi
gik alle seks hen ad gaden, og med den
underjordiske Metro kørte vi nu et lille
stykke tid. Kom op på gaden igen, og efter
en lille spadseretur kom vi til en gade -

Set. Apollini 25 - hvor vi gik ind. Efter
vore venner havde betalt entrebilletter,
kom vi ind i en meget stor sal. Hele vejen
rundt langs væggene var store spejle.
Smukke borde og stole også hele salen
rundt. Det viste sig at være en af Paris'
største statskontrollerede bordeller, de hav
de taget os med ind på. Og det kan nok
være, at vi »Tre danske Prinser« fra det
høje nord gjorde store øjne, da vi så 30-40
smukke splitternøgne kvinder gå rundt,
kun iført et par højhælede sko. Da vi alle
seks var blevet placeret ved et bord, og
vore tre venner havde bestilt drinks, blev
vi pludselig »omsværmet« af skønne kvin
der. De satte sig på skødet af os og sad og

Afsked med Paris. Fra venstre Ivan, Orla og Niels Peter.
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sludrede. Jeg husker især en, der sad på
Ivans skød sagde: »Du er en fin mand,
men taler kun et sprog - jeg er en luder og
taler flere sprog«! Det var jo meningen, at
vi skulle med dem op på første sal, hvor
der var indrettet små værelser, hvor man så
kunne hygge sig med den udvalgte af disse
kvinder. Dette havde vi imidlertid ikke råd
til. Vore venner sagde: »Hvis I vil med én
af disse kvinder kan I bare udvælge én, vi
skal nok betale! Det skal I slet ikke tænke
på«. Vi kiggede jo lidt på hinanden og sag
de så ja tak for tilbuddel. Havde vi ikke
truffet disse tre snedkersvende i Paris, hav
de vi ikke fået denne store oplevelse med.
Denne dag kom vi meget sent i seng.
Da vi på hotellet sagde godnat til vore tre
venner, takkede vi mange gange for denne
dejlige aften, de havde foræret os. Jeg kun
ne ikke undgå at lægge mærke til, at for
dem havde det været alle tiders oplevelse
at se vi tre unge håndværkere blive så
overrasket over at have været til stede på
en af Paris' største bordeller. Ingen tvivl
om at her havde de før været i tidernes
morgen. Efter denne begivenhedsrige ople
velse faldt vi til ro i vore senge denne nat.
Fra Paris cyklede vi nu mod Svejts. På
vejen hertil passerede vi Verdun, hvor vi så
den kæmpestore kirkegård med unge fald
ne franske soldater fra den første verdens
krig 1914-18.
Søndag 26. juni 1932
I dag ankom vi til Svejts og kørte derefter
mod Basel. Vi ankom ved 4-tiden. Her var
vi så heldige at møde en dansker fra Ska
gen. Han arbejdede som gartner i et stort
gartneri, og viste os hen til et billigt hotel,
hvor vi kunne bo. I Svejts gik vore kort
»som varmt brød«. Dette kunne vi ikke
rigtig forstå, for sådan havde vi nu aldrig
oplevet det andre steder. Vi solgte så man
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ge, at vi kunne gå ind på lidt fine og dyre
restauranter og spise med kniv og gaffel.
Svejtser-francen stod jo godt i disse år.
På vej fra Basel til Biel blev vi stoppet
af færdselspolitiet. Op ad en stejl bjergvej
havde vi alle tre haget os fast i en stor last
bil. Efter de havde set vore pas, og vi hav
de fået en alvorlig formaning, fik vi lov at
køre videre. Hvis de så os gøre det igen,
ville vi få en kæmpestor bøde. Nu måtte vi
så i stedet trække vore cykler op ad bak
ken, til vi nåede toppen. Her var et lille
værtshus, hvor vi gik ind og spiste. I Biel
så vi den store urfabrik Omega. Ivan
Lyhne havde af sin far, urmager Ivar
Lyhne, fået en advis, så vi kunne komme
ind at se denne store urfabrik. Efter at Ivan
havde præsenteret sig på kontoret, blev vi
alle tre vist rundt i denne virksomhed af en
herre. Mange af maskinerne var dækket til.
I dag var der kun 250 ansatte mod ellers
2000. Her på denne urfabrik kunne man
åbenbart også mærke krisen i 30’eme, som
så mange andre steder rundt omkring i
Europa. Besøget hos Omega-virksomhe
den skete mandag formiddag, og om efter
middagen forlod vi Biel.

Onsdag 29. juni 1932
Dagen i dag blev en skæbnedag for os. På
vej til den lille by Thun i Svejts blev vi
standset af tre kriminalbetjente. De havde
observeret, at vi gik rundt og solgte kort.
Det var dengang strengt forbudt i Svejts,
hvilket vi selvfølgelig slet ikke anede
noget om. I en stor politibil blev vi nu
sammen med vore cykler og bagage trans
porteret til politistationen i Bern. Her blev
vi sat ind i hver sin celle. Dette ankede jeg
over og bad om at få den danske konsul i
tale. Han ankom dagen efter. Konsulen
fortalte os, at dette vi havde foretaget med
at gå rundt og sælge kort var strengt for-

h an, Niels Peter og Orla på toppen af St. Gotthard-passet i Svejts.

budt i Svejts. Det ser politiet absolut ikke
igennem fingre med. Han kunne desværre
ikke gøre noget for os. Vi ville blive tilba
geholdt nogle dage og derefter blive udvist
af landet. Samtidig havde politiet også
beslaglagt vore kort. Gudskelov havde de
ikke taget klicheen, hvor billedet af os var
på sammen med vore tre hvide Scott-cykler. Det var et held. Efter at vi havde fået
taget fingeraftryk og fotograferet til »forbryder-album'et«, blev vi nogle dage sene
re udvist af landet. Dette skete i tog med
gitter for vinduet sammen med to krimi
nalbetjente. De havde fortalt os, at hvis vi
igen kom ind i landet og blev taget af poli
tiet, ville vi straks blive sendt til vores
hjemstavnskommune på dennes regning.
Da vi blev sat af toget ved grænsestatio
nen, og vi havde fået vore pas tilbage, sag
de betjentene farvel til os. Vi fik travlt med

at se vore pas igennem. I de to stod:
»Udvist af Svejts grundet en mindre for
seelse«! Det tredje pas havde de åbenbart
glemt at sætte det samme i. Det blev vores
redning. Efter en lille rådslagning blev vi
enige om at cykle 30-40 km til en ny svejt
sisk grænsestation for at komme igennem
til Italien. Vi havde nemlig lagt mærke til
ved de forskellige grænseovergange, at det
første pas kiggede tolderne meget godt
igennem. De to andre pas slog de kun op
på siden, hvor vort billede var placeret. Og
ved at vise passet uden stemplet i kom vi
godt igennem. Nu gik turen så over Set.
Gotthard Passet til Como i Italien uden så
meget som at komme i konflikt med poli
tiet.

Fredag 1. juli 1932
På denne første dag i juli ankom vi til den
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første italienske by Como. Vort humør var
steget nogle grader efter at have været
sluppet fri fra fængselsopholdet i Svejts.
Nu var vi igen »frie fugle«. Da vore kort
var blevet konfiskeret af politiet i Svejts,
måtte vi nu hurtigst se at få trykt nogle
nye. Vi fandt ret hurtigt et stort bogtrykke
ri. Efter at have præsenteret os på kontoret,
blev faktoren kaldt ind. Han kunne nemlig
tale tysk. Det var jo lidt begrænset med,
hvor meget vi kunne kommunikere på ita
liensk. Da faktoren havde set min fagfore
ningsbog, konferede han lidt med chefen
på bogtrykkeriet. Henvendt til mig sagde
han, at hvis jeg selv ville sætte teksten vil
le firmaet trykke 2000 kort fuldkommen
uden betaling. Jeg blev straks anvist en
stor sættekasse i det ret store bogtrykkeri.
Og med mange italienske kolleger om
kring mig gik jeg i gang med sætningen.
Imens var Ivan og Niels Peter gået ud i
byen for at finde en bank, hvor vi kunne få
vekslet vore svejtser-franc til italienske
lire. Efter at jeg havde fået sat teksten,
blev der nu taget et aftryk og læst korrek
tur, og efter et par små fejl var blevet ret
tet, fik jeg at vide af faktoren, at vi næste
dag ved middagstide kunne komme og
hente de færdigtrykte kort. Klicheen med
vort billede på havde jeg jo afleveret til
faktoren, så den side af sagen var i orden.
Mens Ivan og Niels Peter var gået i
byen for at få vekslet, havde de fundet et
lille billigt hotel, hvor de havde bestilt
værelse med tre opredte senge, fik jeg at
vide af dem, da de kom tilbage til bogtryk
keriet for at hente mig. Dagen efter ind
fandt vi os på bogtrykkeriet og fik udleve
ret kortene sammen med klicheen. Takke
de selvfølgelig mange gange for den
smukke gestus, de havde vist over for os
tre danske håndværkssvende.
Turen gik nu sydpå mod Rom. Cyklede
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ned langs den italienske riviera langs det
azurblå Middelhav. På denne tur badede vi
flere gange i Middelhavet og nød rigtigt
det fine vejr, vi oplevede i disse dage.
Mange storbyer havde vi jo også passeret
på vej mod Rom.
Lørdag 16. juli 1932
Efter en lang og dejlig cykeltur ned langs
Middelhavet med mange oplevelser under
vejs nåede vi i dag til Rom. Da vi holdt for
rødt stoplys i et befærdet kryds, lød en
stemme inde fra en fortovscafe ud mod os:
»Hej, er i danske?« Vi havde nemlig et lil
le dansk flag siddende på en stang på for
skærmene, dette havde han åbenbart lagt
mærke til. Det vidste sig, at han var dan
sker og bosiddende i Rom. Han bød os på
en drink og fortalte os, at vi måske kunne
bo på Pension Dinesen, som ejedes af en
dansk dame. Denne fru Dinesen havde
altid været sød og behjælpelig overfor dan
ske, som besøgte Italien. Han fortalte os
også, at hun var indehaver af flere hoteller
og pensionater flere steder i Italien. Dette
var vi selvfølgelig glade for at høre. Og
efter at have taget afsked cyklede vi nu til
den opgivne adresse på Pension Dinesen.
Da vi lidt senere ankom, blev vi modta
get af fru Dinesen. Vi præsenterede os og
fortalte, at vi var på en cykeltur Europa
rundt. Fru Dinesen indbød os straks til at
vi måtte bo og få et værelse med tre opred
te senge fuldkommen gratis. Det var jo et
tilbud, vi blev glade for, og takkede hende
mange gange. Blot spurgte hun, om vi i et
par timer om morgenen ville hjælpe hotel
karlen med at pudse fodtøj, som var stillet
op uden for de mange værelser og lidt
andet småpilleri. Dette svarede vi straks ja
til, dette ville vi gerne gøre med stor glæde
for hendes smukke gestus over for os. Og
hver eneste dag i de 3-4 dage, vi boede

der, spiste vi alle vore måltider i restaura
tionen.
En eftermiddag inviterede fru Dinesen
på en tur i en kapervogn med to heste for
spændt ud at se lidt af byen. Dette var jo
noget, vi ikke var forvænt med og sagde
selvfølgelig mange tak. Her så vi bl.a.
Colosseum, Set. Peters Kirken, Den span
ske Trappe og meget andet. Næste dag var
vi på egen hånd selv inde at se disse
seværdigheder.
Da vi 3-4 dage senere tog afsked med
fru Dinesen, som forøvrigt var kendt af
mange danske Italiens-rejsende, lovede vi
hende, at vi nok skulle sende kort fra for
skellige steder, hvor vi kom frem til.
Onsdag 20. juli 1932
Nu gik turen sydpå mod Neapel. Det var
meningen, at vi derfra skulle cykle tværs
over Italien til Bari, hvorfra vi skulle sejle
over Adriaterhavet til Split i Serbien. Her
fra skulle vi så til Belgrad, hvor vi skulle
besøge min fars søster, Bertha Petrovitch.
Hun var nemlig gift med en serber, og de
ejede et af Belgrads store hoteller. Denne
tur havde vi glædet os meget til.
Den glæde blev hurtigt taget fra os. Thi
da vi havde kørt 60-70 km fra Rom og
havde slået teltet op for natten et godt
stykke fra landevejen, fik vi en stor overra
skelse næste morgen, da vi kom ud af tel
tet. De to af vore cykler var stjålet, skønt
de var lukket med en cykellås. Det var
Ivans og Niels Peters cykler, det var gået
ud over. Nu måtte vi opgive turen til Bel
grad og sejlturen over Adriaterhavet. Til
bage til den danske konsul i Rom. Det var
så heldig at der hele vejen fra Rom gik
sporvogne. Vi trak lod om, hvem der skul
le køre på cyklen. Det blev Ivan, mens
Niels Peter og jeg tog sporvognen. Vi skul
le mødes uden for det danske konsulat. Vi,

der kørte med sporvogn, kom selvfølgelig
først hertil. Efter at have ventet et par
timer kom Ivan cyklende.
Ved konsulatets hjælp blev der telegra
feret til grosserer Peter Hyldekjær i Kø
benhavn. Han var importør af disse engel
ske Scott-cykler og havde gennem cykel
handler Frederik Sørensen stillet dem til
vores rådighed fuldkommen gratis. I de
par dage der gik, inden vi modtog 200
svejtser-franc fra Hyldekjær, boede vi igen
hos fru Dinesen i Via delle Fiamme 19 i
Rom. Fru Dinesen blev selvfølgelig ked af
at høre, at vore to cykler var blevet stjålet.
Men hun tilbød os straks, at vi måtte få det
samme værelse, til vi skulle cykle nordpå
mod Danmark. I det hele taget var fru
Dinesen os til stor hjælp i denne situation.
Da vi tog afsked med hende, overrakte hun
os tre pakker smørrebrød og ønskede os en
rigtig god tur hjem.

Lørdag 23. juli 1932
Vi cyklede i dag fra Rom ved 9-tiden. Nu
skulle vi på vej til Danmark efter den triste
oplevelse, at vore to cykler var blevet stjå
let. Turen gik op gennem Appeniner-bjergene. Var blevet enige om, at vi skiftedes
til at køre på den hvide Scott-cykel. For de
to brugte italienske cykler var ikke af den
bedste kvalitet. Den første strækning var
ret øde og trist. En streng tur blev det op
og ned gennem dette bjergområde. Kom
igennem mange småbyer, hvor vi fik solgt
en del kort. Og nu fik vi også rigtig brug
for selv at lave mad og sove i telt. Selve
turen var på en måde en stor oplevelse,
men ret anstrengende. Mange gange var
vejene så stejle, at vi måtte trække cykler
ne op ad de stejle bjergveje. Til gengæld
blev vi glade, da vi nåede toppen af bjer
get. Efter et lille hvil gik turen nu nedad.
Her kom vi flere gange ud for, at der stod
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røg ud af bremsetromleme på alle tre cyk
ler. Så måtte vi af cyklerne og igen trække
dem ned ad bjerget. Vi var bange for, at det
skulle brænde sammen, så vi til sidst ikke
kunne bruge bremserne.

Fredag 29. juli 1932
I dag stod vi ud af teltet ved 6-tiden. Gik
derefter til en å i nærheden, hvor vi tog os
en svømmetur. Efter delte forfriskende bad
gik vi nu tilbage til teltet og lavede kaffe
og nød morgenmåltidet. Teltet blev så pak
ket sammen, og vi begav os på vej mod
Bologna. På vejen hertil solgte vi kort i
nogle småbyer. Ankom til Bologna ud på
eftermiddagen. Her gjorde vi ophold i nog
le timer og startede derefter mod Venedig,
som vi glædede os meget til at se. Kanaler
ne og gondolerne kendte vi jo kun fra geografitimeme i skolen.

Søndag 31. juli 1932
Det var el meget fint og skønt vejr hele
dagen. Stod ud af teltet allerede ved 7tiden. Ivan hentede brød hos en bager,
mens Niels Peter og jeg gjorde klar til
morgenmåltidet. Pakkede derefter vort ha
bengut sammen. Nu skulle turen gå mod
Venedig. Kom hurtigt til en lille by, hvor
kortsalget gik fantastisk godt. Italienerne
var flinke til at købe et kort, efter de havde
læst den italienske tekst, der var påtrykt.
Ved middagstide nåede vi Mestre, og her
fra var der ca. 5 km til St. Giuliano, hvor
fra vi skulle sejle til Venedig. Her fik vi
cyklerne opstaldet for et mindre beløb.
Da vi ankom til gondolernes by, spadse
rede vi til Markuspladsen. Der var el myl
der af turister, både italienske og uden
landske. På én af de mange små fortovsre
stauranter sad vi og nød et par drinks. Der-

På udflugt med Hugo Urban. Ivan, frit Urban (f Langballe). Niels Peter, Orla og Lis Langballe i omegnen af
Brno.
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efter gik vi en lang lur gennem denne
særegne by. Vi var så heldige at se en stor
udrykning af »brandbiler« - det vil sige,
det foregik med hurtiggående store gondo
ler. Ved godt 8-tiden om aftenen sejlede vi
tilbage og fik vore cykler udleveret. Båden
var overfyldt af éndagsturister, der havde
oplevet Venedig. Nu skulle vi videre mod
Østrig, hvortil vi ankom 5. august.
På turen gennem Østrig oplevede vi jo
mangt og meget. Besøget i Wien var en
stor oplevelse. Men for at afslutte disse
dagbogsblade vil jeg nu omtale turen gen
nem Tjekkoslovakiet, hvor Ivan Lyhne
havde et kvindeligt familiemedlem, der var
gift med en tjekke, Hugo Urban i Bmo.
Han havde en stor hattevirksomhed, hvor
der var beskæftiget såvel kvinder som
mænd. Under besøget hos Urban-familicn
oplevede vi rigtigt meget. I deres bil kørte
de rundt omkring med os, for at vi kunne
få meget at se i det smukke område
omkring Brno.

Lørdag 13. august 1932
På vej mod Brno blev vi cirka 10 km uden
for byen modtaget af Hugo Urban. Dagen i
forvejen havde vi i telefon talt med fami
lien og fortalt, hvornår vi cirka ville
ankomme til Brno. Efter at Urban havde
fået al vor bagage læsset ind i sin bil, gik
turen nu til bestemmelsesstedet. Sikken en
hjertelig velkomst vi fik af fru Urban og
hendes søster, Lis Langballe fra Thisted,
der var på besøg. Rigtige senge at sove i
og dejlig mad og drikke. Jo, det var faktisk
et rigtigt slaraffenliv i forhold til det, vi var
vant til.
Ifølge mine dagbogsblade fra dette op
hold var det uendelig meget, vi fik at se på
bilturene i omegnen. En dag var vi ude at
se nogle kæmpestore drypstenshuler, hvor
vi sejlede rundt inde under disse huler.

Efter 4-5 dages ophold gik turen nu videre
mod Prag. Her havde Hugo Urban noget
familie, som vi boede hos under vort op
hold i denne skønne gamle by. Hos denne
tjekkiske familie blev vi opvartet på bedste
måde. De viste os rundt overalt i Prag, og
vi så alle seværdighederne i og omkring
Prag. Det tjekkiske sprog lød som volapyk
i vore ører, men det tyske sprog klarede
både vore værtsfolk og vi andre fint.
Efter nogle dages ophold hos denne dej
lige og flinke familie gik turen nu hjemad
mod det lille Danmark. Gennem Tyskland
tilbage til vort fædreland. Næste rejsemål
var København.
Tirsdag 6. september 1932
På denne skønne sensommerdag ankom vi
til hovedstaden ved 2-tiden om eftermid
dagen. Cyklede direkte mod cykelgrosse
rer Peter Hyldekjær på H. C. Andersens
Boulevard, hvor han havde kontor og
lager. Her var vi så heldige at træffe sam
men med den danske cykelrytter Willy
Falck Hansen, der året i forvejen havde
vundet verdensmesterskabet i sprint i Ita
lien. Han kørte på en Scott-racercykel.
Efter at Peter Hyldekjær havde fået en fyl
destgørende beretning om vores tur og de
to stjålne cykler, kørte vi med ham til et
hotel, hvor vi blev installeret under vort
ophold i København. For mit vedkommen
de var det første gang, jeg oplevede hoved
staden. Opholdet betalte Peter Hyldekjær.
En aften besøgte vi det store københavn
ske etablissement »Lorry«. Her var artist
optræden og dans. Samme aften traf vi en
hel del thistedboer, som var på besøg i
København.

Fredag 16. september 1932
Fra København gik turen nu hjemad lørdag
10. september. På turen tilbage blev vi
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Ankomsten til København 6. september 1932. Fra
venstre Ivan Lyhne, Niels Peter Hilligsø og Orla
Abildgaard Jacobsen, fotograferet på Rådhuspladsen
med Palace Hotel i baggrunden.

fotograferet og interviewet af mange avi
ser i de byer, vi passerede. I København
havde Hyldekjær inviteret den københavn
ske presse. Politikens pressefotograf tog et
billede af os på Rådhuspladsen og over
skriften på artiklen lød: »Usædvanlig om
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vej til København«. Dette var meget dæk
kende for det store interview avisen fik
med os om hele turens forløb.
Ved 5-tiden fredag 16. september an
kom vi med Vildsund-færgen. På Thy-siden stod en hel del thistedboer for at tage
imod os. Dagen i forvejen havde der nem
lig stået i Thisted Social-Demokrat, at vi
ville ankomme. Under hele turen havde
jeg sendt rejsebreve hjem til avisen på
opfordring af redaktør Brunsgaard. Nu vil
le disse thistedboer ved selvsyn se, hvor
dan disse tre unge Thisted-håndværkere så
ud, bl.a. efter opholdet i svejtsisk fængsel,
som de havde læst om i avisen. Her havde
jeg nemlig skrevet et rejsebrev specielt om
dette fængselsophold.
Hele vejen fra Vildsund blev vi nu fulgt
af disse cyklende thistedboer. Da vi ankom
til Vestergade, stod der tæt af mennesker
på begge sider af gaden helt ned til Nytorv.
Her afsluttedes turen hos cykelhandler
Frederik Sørensen, som var medvirkende
til, at vi fik disse tre cykler. På Nytorv
havde mange også taget opstilling.
Efter at have taget afsked med cykel
handleren, kørte vi hver især til vore
respektive hjem. De tre familier havde
hver især stillet en formidabel middag på
bordet til ære for vores tilbagevenden. Tu
ren havde jo gået gennem Tyskland, Hol
land, Belgien, Frankrig, Svejts, Italien,
Østrig, Tjekkoslovakiet og tilbage gennem
Tyskland til Danmark.

CHR. HOUMARK HAMMER

Et historisk tilbageblik til besættelsen
Chr. Houmark Hammer skrev her i årbogen for to år siden om oprydningen efter
besættelsesmagten i 1945. I dette historiske tilbageblik går han lidt længere tilba
ge i tiden og beskriver bl.a. en våbenmodtagelse ved »Irup«.

Måske er tiden 1940-1945 et forslidt emne
for nogle - alligevel kan man godt få det
indtryk, at der i den nulevende befolkning,
som ikke har oplevet disse år - er en vis
interesse for at høre om forholdene den
gang, og dersom det er tilfældet, så er det
snart sidste udkald for os, som oplevede
denne tid.
Det billede som nogle historikere kom
mer frem til - at det var i grunden slet ikke
så galt dengang - det er jeg meget uenig
med dem i. De fem onde år har man kaldt
den tid, og det vil jeg gerne skrive under
på, at det var.
Jeg var 3 forskellige steder her i landet
under besættelsen.
Den 9. april 1940 - 14 dage efter at jeg
var fyldt 18 år, - stod vi 4 unge menne
sker på en mark på Djursland. Gården lå
tæt på Kattegat, og der kom en endeløs
strøm af sorte tyske flyvemaskiner på vej
til Norge. Nu så mange år efter kan man så
spørge »Hvilken betydning, fik denne dato
for os alle fire?«
Den ældste var forvalter Rasmus Ras
mussen, han var ca. 25 år og blev kort tid
efter gift og købte gård på Djursland. Her
fik han ikke lov til at være ret længe. Han
blev taget af tyskerne og sendt i koncentra
tionslejr, og man har aldrig fundet spor af
ham siden. Hans eneste forseelse var, at

han i laden skjulte et par biler for politiet i
Grenå.
Nr. 2 var lidt ældre end mig, han var
den dygtigste af os alle. Han blev forvalter
hos Madsen Mygdal på Edelgave, altså
hos den tidligere statsminister. Han var
min kammerat dengang, men han kom
desværre i 1941 med i det første kontin
gent af »Frikorps Danmark«. Før afrejsen
til den russiske front var der stor afskeds
parade på Rådhuspladsen, hvor regerings
medlemmer og den kommanderende gene
ral tog afsked med dem - og fortalte, at de
skulle ud og kæmpe for Danmark.
Kompagnichefen havde fået kongens
æressabel, og det havde bataljonschefen
også - så det var ikke »bundskrab« man
sendte afsted, her i det første hold - der
var mange idealister imellem, som troede
på, at kommunismen var den største fare.
Året før overfaldt Sovjet jo brutalt Fin
land, og det var en begivenhed, som rørte
de fleste danskere dybt. Og den danske
samarbejdsregering, der forøvrigt blev
genvalgt med stort flertal så sent som i
1943 - udsendte straks, da nazisterne gik
ind i Rusland, en erklæring, hvor det bl.a.
hed: »Tyskland har nu vendt sine våben
mod øst, i en kamp mod en magt, som
gennem en årrække har været en trussel
mod nordiske staters velfærd og trivsel«. -
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Medhjælperne og hestene på »Kejsergården« ca. 8 km syd for Grenå sommeren 1940. Forvalter
Rasmus Rasmussen står længst til venstre, og Chr. Houmark Hammer sidder i midten som ry tter nr.
4 fra venstre. Jens Stenz er rytter nr. 2 fra højre, og artiklens »nr. 2« er rytteren længst til venstre.

Netop det - at det officielle Danmark gjor
de meget for at tækkes nazisterne - kunne
let forplumre begreberne hos nogle men
nesker dengang, det var desværre en sørge
lig sandhed. Men der blev ikke taget hen
syn til denne kendsgerning i opgøret efter
besættelsen.
Nr. 3 var Jens Stenz, han var 18 år lige
som jeg. Vi var sammen i 2 år, det første år
på Djursland og det næste år på en gård
syd for Kolding tæt ved Kongeåen, altså
den gamle grænse. Vi havde værelse sam
men begge år, så vi kom til at kende hinan
den godt. Jens Stenz kom med i Hvidsten
gruppen lige fra starten (1943). De fleste
fra gruppen blev henrettet af tyskerne, men
uvist af hvilken grund slap han med livs
varigt fængsel. Han var heldig og overle
vede.
Han kom hjem med de hvide busser i
1945. Da vejede han kun 44 kg, så det tog
et stykke lid, før han kom til kræfter igen.
Vi besøgte ham i hans hjem i Kondrup
dengang, og han tog os med til Hvidsten,
hvor vi skulle hilse på Gudrun Fiil og hen
des to døtre. Han bor nu i København, og
vi ses engang imellem.
Nr. 4 det var så mig, og fortolkningen af

78

den tid kan jeg nok blive uenig med flere
om. Jens Stenz og jeg var med til Skamlingsbankemødet i 1941 med Kaj Munk
som taler. Heldigvis var vi kommet i god
tid, for der var mange mennesker; men vi
var heldige at få en plads tæt på talersto
len.
Jeg kan se Kaj Munk for mig endnu,
han var i mørkt tøj med knækflip, og så
var han så mager, at vi snakkede om, at
han måtte være syg. Men tale, det kunne
han. Og han fordømte nazisterne og
tyskerne i skarpe vendinger, og hans egne
landsmænd fik at vide, at samarbejdspoli
tikken var uværdig. Der var ingen tvivl
om, at mange tilhørere blev chokerede
over, at han turde sige disse ting. Men hel
digvis gjorde han det, fordi mange trængte
til at høre sandheden.

Vi kom for sent i gang
At det varede så længe, før modstandsbe
vægelsen rigtig kom i gang med arbejdet
her i Thy, skyldes måske, at der var så
mange tyskere her. På grund af fæstnings
byggeriet hele vejen ved kysten, og tysker-

nes angst for invasion, så var der hele
tiden mange soldater her, på et tidspunkt
helt op til 20.000. - Det var mange på det
smalle stykke land mellem hav og fjord.
Hoteller, skoler, forsamlingshuse, mis
sionshuse blev annekteret af »Værnemag
ten«, og mange steder ude ved kysten var
der også privat indkvartering. Selv om
Frode Jakobsen var født på Mors, så vare
de det temmelig længe, før han kom herop
og fik sat gang i arbejdet, som den første
tid kun var studiekredse. Men han kendte
Jens Kirk personlig, og det medførte, at
kontakten blev etableret til den rigtige
modstandsbevægelse, som gennem Flem
ming Junker og siden Tolstrup, arbejdede
direkte for S.O.E. i England.
I det gamle Thisted Amt blev det Kap
tajn Ejby Nielsen, der fik ledelsen, men da
han først kom herop i vinteren 1944, så
varede det et stykke tid, før det hele
begyndte at fungere. Det var meget få
mennesker, som var med i modstandsbe
vægelsen i de første måneder. Efter sep
tember 1944 kom der en kærkommen for
stærkning fra de forholdsvis mange unge
politibetjente, som nu var gået »underjor
den«. Militærgrupperne blev først oprettet
de sidste par måneder før befrielsen. - Jeg
var så heldig at få kontakt med Jens Kirk,
straks da Ejby Nielsen kom herop, så der
for mener jeg at kunne fortælle lidt om,
hvordan det begyndte.
Frihedsrådet blev herovre kun opfattet
som et propagandaorgan, og Tolstrup mod
tog sine ordrer direkte fra England. Hans
radiotelegrafister havde direkte forbindelse
med S.O.E. i London hele tiden, så kom
mandovejen var kort og så effektiv, at da
en engelsk Mosquito bombemaskine nød
landede her i området, fik de pårørende til
de to flyvere straks besked om, at deres
sønner var i god behold hos den danske

modstandsbevægelse.
Men ellers var det jo meningen, at
området her først og fremmest skulle bru
ges til våbennedkastning (og senere kom
jembanesabotage). Det lykkedes også at få
40 sendinger her i Ejby Nielsens område 25 på Mors, 7 i Hanherred, 3 ved Østerild,
1 ved »Irup«, 1 ved »Nørhedegaard« i Vis
by og 3 på Thyholm. At det blev så mange
på Mors, skyldtes jo, at der kun var få
tyskere her. Et par patruljebåde og en lille
garnison i Nykøbing, og udkiksposter på
Salgjerhøj og Sindbjerg, det var det hele.
Hvorimod det vrimlede med tyskere her
ovre. Derfor kan det jo godt være, at der er
nogle, som vil spørge, hvordan kunne det
lade sig gøre, uden at tyskerne og folk iøvrigt opdagede, hvad der skete omkring
dem. Tyskerne vidste udmærket, hvad der
skete, men kunne blot ikke finde ud af,
hvor det var.
Hver modtageplads fik et personnavn,
pladsen skulle gennem Tolstrups hoved
kvarter godkendes i London. Når der var
mulighed for modtagelse, fik grupperne
ordre til at lytte til BBC’s aftenudsendelse
til Damnark, som sluttede med: Vi bringer
en særmelding: Hilsen til Gudrun, Søren,
Peter og mange andre navne. På denne
måde fik grupperne at vide, hvornår de
skulle være på pladsen. Det var altid om
natten, og tidspunktet rettede sig efter
månen. Piloterne var fantastisk dygtige til
at finde frem til den mark, hvor modtage
holdene ventede.
Hvad skete der under en sådan nedkast
ning? Jeg vil gerne prøve at beskrive en
nedkastning vinteren 1945.

Nedkastning ved »Irup«
Kodeordet var kommet i den engelske ra-
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»Halifax«, ined sin 7 mands store besætning den kendteste af de store natbombere, der gjorde Tysk
land mør med sine stadige bombardementer. Maskinen ved »Irup« havde dobbelt sideror, så det var
uden tvivl en »Halifax«, selv om englænderne også brugte fly af typen »Stirling« til våbennedkast
ninger. Amerikanerne kastede også våben ned til modstandsbevægelsen, men mest i Syd-Danmark.

dio, og såvidt jeg husker var klokken
22.00, da holdet samledes på en mark
umiddelbart øst for »Irup« ved vejen, som
går til Skyum.
Når jeg gør lidt ud af at fortælle om,
hvad det var for folk, så har det en ganske
bestemt årsag.
Modstandsbevægelsen var ikke særlig
populær dengang - og det var den heller
ikke lige efter krigen. Men nu er der gået
så mange år, og de fleste er væk. Derfor vil
jeg gerne fortælle lidt om, hvad det var for
mennesker, så man ikke skal tro, at det var
en flok uansvarlige elementer. - Der var
præsten, førstelæreren (som siden blev
amtsskolekonsulent), brugsuddeleren, køb
manden, smeden, mejeristen, manufaktur
handleren, frugtavleren og landmænd. Den
lille flok kan da vist godt siges at være et
repræsentativt udsnit af landbefolkningen i
Thy på denne tid. De fleste aldersgrupper
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var også med, fra ca. 22 år og vel til ca.
60 år.
Pladsen var omhyggeligt udvalgt. De
store bombemaskiner, der blev brugt til at
transportere godset, havde en besætning,
som var specialtrænet til den slags opga
ver.
Tyskerne havde luftvæmskanoner i
Lyngby og Stenbjerg, så det passede
udmærket med, at maskinen kunne flyve
lige midt imellem og så uhindret flyve til
»Irup«, som var let kendelig på grund af
skoven og de to veje.
Knud Korsgaard havde ledelsen, assi
steret af overbetjent Kaj Pedersen og kri
minalassistent Nissen - to herlige fyre,
som var gode til at holde humøret oppe
hos os, fordi det blev både en kold og en
lang nat. Vogmnanden, som skulle trans
portere godset, var Johs. Krogh fra Hør
dum. Han var landmand, men havde desu-

den en fragtrute til Thisted. Som børn, da
vi gik i skole, håbede vi altid, at det blev
Johs. Krogh, der kom til at køre med os til
skoleudflugten, for han var god til at lege
med os. Han var også spejderfører.
Jeg var på et hold, som fik til opgave at
bevogte vejen fra Skyum. Vi skjulte os bag
et dige, og vi skulle selvfølgelig advare,
dersom der kom tyskere, og prøve at op
holde dem. Dersom der kom danskere på
vejen under selve nedkastningen, så havde
vi ordre til at holde dem op og samle dem
bag diget. Hele operationen skulle selvføl
gelig foregå i dybeste hemmelighed, så i
påkommende tilfælde var der ikke andet at
gøre end at true de pågældende til at holde
mund, og så slippe dem løs igen.
Det blev som sagt en lang nat, det var
næsten vindstille, der var måne, men der
var også mange skyer. Det var meget
lydhørt, og oppe på landevejen, som ligger
ret tæt på, kom der jævnlig tyske ordon
nanser på motorcykel, som støjede meget.
På den vej, vi skulle bevogte, kom der
enkelte cyklister, som var på vej hjem, og
der kom også et hestekøretøj. Til sidst kom
der et større selskab til fods, og de havde
en barnevogn med. Jeg husker, vi snakke
de om, at nu måtte maskinen godt vente
lidt.
Endelig kom maskinen ganske lavt fra
vest, den dukkede pludseligt ud af skyerne,
formentlig i ca. 200 meters højde, i glide
flugt med motorerne på så lave omdrejnin
ger, at vi ingenting hørte, før den var lige
over os. Det var en stor 4 motorers bombe
maskine, og fire af vore folk stod på linie
med passende mellemrum og gav signal
med 3 hvide og en rød lygte, den røde
skulle angive vindretning. Så vidste pilo
ten at det var den rigtige plads - og de rig
tige folk.
Nedkastningen skete fra så lav højde, at

containerne næsten var nede på jorden,
straks faldskærmene var udfoldet. Piloten
gav først fuld gas, efter at lasten var afle
veret og var allerede et stykke væk fra
pladsen. Efter min mening var det en
mesterlig præstation - i en mørk nat at fly
ve direkte fra England og finde en mark i
Skyum, uden så meget som at kredse over
stedet først. Nu ved jeg nok, at lærer Knud
Hansen sad ovre på Agerø med sin »Eureca« (pejleapparat), men alligevel var det
en meget flot præstation af englænderne.
Selv folk, som boede tæt på pladsen, skul
le være heldige for at bemærke noget
unormalt.
Men efter den fine indsats fra flybesæt
ningen, så kom der problemer på landjor
den. Johs. Krogh kunne ikke starte lastbi
len. Drivkraften var jo gengas - altså en
generator som forbrændte træ og leverede
røggas til motoren som drivkraft. Systemet
var ikke helt pålideligt og desværre slet
ikke denne nat, så resultatet blev, at det
nedkastede materiel måtte køres bort på
hestevogn.
Containerne var meget tunge, så der
måtte køres flere gange, og da de skulle
køres helt til Skyum Bjerge, tog det lang
tid, før det hele var afleveret i »Urhøj«.
Folkene på Irup var for længst stået op, og
vi kunne følge med i, hvornår de begyndte
at malke og køre møg ud på møddingen.
Det var lyst, da vi cyklede hjem, og fol
kene derhjemme var forlængst stået op, så
det var bare om at snige sig ind og komme
i arbejdstøjet og så vente med søvn til
næste nat.
Måske er der nogle, der tænker, at det
ikke var videre klogt, at vi blev så længe
på pladsen, og at det havde været mere
fornuftigt at gemme det sidste af godset af
vejen og så hente det næste nat. Men der
var nok ingen egnede steder i nærheden,
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og der var ingen, som var glade for at huse
den slags gods. Tyskerne sprængte bygnin
ger i luften, hvis de fandt våben og
sprængstoflagre, og det vidste folk den
gang. Og i instruktionen til lederne stod, at
alt gods og faldskærme skulle fjernes sam
me nat (og køres mindst 5 kilometer væk).
Dersom vi regner med ca. 12 containere
pr. sending, så er det jo en anselig mængde
gods, der blev droppet heroppe. Desuden
var de to fiskeskippere Herluf Aaen og
Aksel Akselsen fra Strandby i Vendsyssel
ude på Nordsøen og hente hver 2 tons
våben. Efter al våbnene var kommet om
bord, fiskede de på normal vis. Våbnene
var pakket i vandtætte tilloddede beholde
re, så der kunne lægges et godt lag fisk
over. Og de slap da også heldigt igennem
den grundige kontrol, som tyskerne fore
tog ved Thyborøn, og sejlede derefter ind i
Limfjorden og lossede det hele i Nykø
bing, hvor Ejby Nielsen tog imod.
Herluf Aaen var den sidste endestation
for to engelske flyvere, som nødlandede
med deres maskine heroppe i 1945. De to,
Raymond Harington og Ben Winwoodt,
besøgte sammen med deres hustruer egnen
her i 1991 og gav anledning til, at mange
hændelser blev genopfrisket.
Kaptajn Ejby Nielsen kom fra Aalborgområdet, hvor han var chef fra 1943. Her
var man allerede tidligt kommet i gang
med modstandsarbejdet, bl.a. Vest-Himmerland med våbenmodtagelse. Men efter
at Gestapo havde held til at optrævle en
del af modstandsbevægelsen her, med
katastofale følger, blev Ejby Nielsen for
flyttet, fordi han var for kendt dernede.
Det blev så vores held, at det var en erfa
ren leder, som kom herop. 40 våbenned
kastninger her i Thisted Amt, sammen
med de to Strandby-fiskekutteres landinger
i Nykøbing, var mere end der var brug for

82

Vognmand Johs. Krogh ved lastbilen, der skulle
have været brugt til våbentransporten ved Irup.
Billedet er taget omkring 1938. Efter krigsud
bruddet blev bilen forsynet med generator. Pri
vat bilkørsel var forbudt under krigen, men
gasgeneratoren blev erhvervskørslens redning,
da benzinen slap op. Generatorerne gav imid
lertid store tekniske problemer.

her i området, men det var ikke problem
løst at få godset fordelt længere ned i Jyl
land. Jeg husker tydeligt, at en lastbil med
våben flere gange blev gemt i laden på
»Momtoft«, som dengang ejedes af min
svoger og søster.
Tyskerne var i perioder særligt påpasse
lige med vejkonlrol, og så var der ingen,
som var glade for at køre på landevejen
med sådanne varer. Derfor ventede mod
standsbevægelsen nogle dage, indtil der
blev lidt mere ro (også selv om der engang
imellem blev brugt en lastbil med O.T.
nummerplader, altså en som kørte for
Organisation Todt, som var øverste leder
af alt fæsiningsbyggeri). Der var 4 frem
mede medhjælpere på gården, så det kunne
nok være svært helt at skjule denne trans
port. Men det var pålidelige folk, så der
skete ikke noget.

FRANK WEBER

Fra Seefliegerhorst Thisted til Dragsbæklejr
Et par kilometer syd for Thisted bymidte, i Dragshæk, lå i mellemkrigstiden den
gulkalkede Hans Simons Gård, hvis ene længe endnu er bevaret. 11930 købte Thi
sted Kommune gården og dens tilliggende jorder for derved at erhverve den pragt
fulde badestrand til befolknigen i Thisted. »Simons Bakker« og den foranliggende
strand, med den storslåede udsigt til Mors og Sils trup Hoved, blev således et yndet
udflugtsmål i de følgende 10 år. Men så kom krigen.

Allerede den 9. april 1940 kom der tyske
tropper til Thy. De fleste rykkede straks
videre til Hansted og længere nordpå til
Vendsyssel, men i midten af maj ankom de
første vandflyvere til Thisted. Hele som
meren lå der til stadighed 5-6 tyske vand
flyvere fortøjet ud for Simons Bakke. Et
større byggeri blev påbegyndt i maj med
opførelse af barakker og støbning af beton
bunkers. Byggepladsen blev sikret af tyske
maskingeværposter.
Natten til den 29. maj nærmede et
engelsk fly sig i stor højde. Pludselig styrt
dykkede flyet mod Dragsbæk, hvor nogle
lysbomber blev kastel. Flyet var på udkig
efter de tyske troppetransporter fra Norge.
De tyske vagtposter i Dragsbæk åbnede
ild, og flyet drejede hurtigt væk, mens fly
ets agterskytte besvarede ilden. I løbet af
juli blev lokalbefolkningen efterhånden
klar over, at der ikke var tale om alminde
lige mandskabsbarakker, men derimod om
anlæggelse afen militær søflyveplads. Fle
re af beboerne i Dragsbæk turde ikke op
holde sig hjemme om natten, af frygt for
engelske luftangreb.
I midten af august var søflyvepladsen
stort set operationsklar, og den kom heref
ter til at fungere som »satellitbasc« for den

tyske søflyveplads ved Aalborg. De 5-6
vandflyvere, som nogenlunde konstant var
stationeret i Dragsbæk, havde flere for
skellige opgaver. De foretog rekognosce
ringer ud over Nordsøen, og angreb af og
til de britiske skibskonvojer ved Englands
østkyst. For det meste bestod deres opgave
dog i at eskortere egne skibe mellem Tysk
land og Norge, samt at fungere som søred
ningstjeneste for tyske piloter, der måtte
nødlande i Nordsøen. En hel del danske
fiskere i havsnød blev reddet, netop fordi
vandflyvere fra Thisted fik øje på dem og
sendte hjælp afsted i tide. Mellem togterne
fungerede søflyvepladsen som flyverskole
for vordende søflyvere, og de mange flyv
ninger i lav højde over Thisted, nat som
dag, var i visse perioder til stor gene for
byens indbyggere.
Som et led i etableringen af flyveplad
sen, blev Thisted Kirkes spir udstyret med
røde, elektriske pærer, og kom således til
at fungere som lysfyr for piloterne. Det var
oplagt, at søflyvepladsen var et muligt
bombemål for Royal Air Force, hvilket
episoden med rekognosceringsflyet den
29. maj havde bekræftet. Derfor etablerede
Luftwaffe sideløbende en »skinsøflyveplads« i Fårtoft øst for Thisted. Lette tøm-
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Simons Bakker, 1949, med bunkers og barakker fra besættelsestiden.

merkonslruktioner illuderede her barakker
og hangarer. En miniudgave af anløbsboen i Dragsbæk blev bygget ud for skin
anlægget, og 4-5 udrangerede vandflyvere
lå opankret som »lokkeduer«. Om natten
var der tændt lys på pladsen, der skulle
lokke de britiske flybesætninger til at tro,
at der virkelig var tale om den operative
søflyveplads i Dragsbæk.
I den strenge vinter 1940-41 blev samt
lige vandflyvere fra søflyvebasen i Aal
borg flyttet til Thisted, idet isforholdene
ved Aalborg umuliggjorde flyvninger.
Søflyvepladsen i Dragsbæk kunne imidler
tid ikke klare så stor en kapacitet, så de
fleste af flyene blev oplagt i og på Thisted
Havn - til almindelig havneplads-lejeafgift
selvfølgelig.
Vinterkulden medførte, at der blev fore
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taget meget få flyvninger i løbet af januar.
I begyndelsen af februar monterede tysker
ne meder på de ved Thisted Havn oplagte
fly, således at de i givet fald kunne starte
fra den sne- og isdækkede fjord.
I disse måneder patruljerede britiske fly
fra Coastal Command langs den jyske
vestkyst, på jagt efter tyske skibskonvojer.
Den 11. februar kl. 18.55 lettede et fly af
typen Hudson fra 220. Squadron fra
Thornaby med kurs mod Lister i Norge.
Den skulle udføre en såkaldt »Homli-patrulje«, d.v.s. rekognoscere efter skibe i
farvandet mellem Horns Rev og Lister. Kl.
21.20 nåede flyet sit mål og påbegyndte
patruljeringen sydover. En lille time senere
befandt flyet sig over Thisted. Her kunne
besætningen, fra godt 2 km's højde, i det
klare måneskin tydeligt se en anløbsbro,

ca. 100 in lang, en slidske til isætning og
optagning af vandfly, samt en stor hangar
og en række mindre firkantede bygninger.
At der her var tale om en søflyvebase var
der således ingen tvivl om, og da syv antiluftskytsbalterier i området åbnede ild mod
flyet, besluttede piloten at udføre et
angreb. Bombelasten på tre 250 punds
sprængbomber samt fem 50 punds brand
bomber blev smidt tillige med en lysbom
be, der dalede ned i en lille faldskærm.
Den blev dog hurtigt slukket under den
kraftige beskydning, så den britiske besæt
ning kunne ikke konstatere, om angrebet
var lykkedes. Den satte kurs mod hjemba
sen i England og forsvandt ud over Nord
søen. Flyet blev imidlertid omdirigeret til
Kinloss i Skotland, p.g.a. de dårlige vejr
forhold, hvor det landede i god behold kl.
02.45.
Ingen af bomberne havde imidlertid
ramt deres mål, men havde ramt isen ca.
100 m fra den store anløbsbro ved søfly ve
basen. Angrebet medførte dog en hektisk
aktivitet i Thisted. Tyskerne gik straks
igang med at få camoufleret de mange fly
på havnekajen. I de efterfølgende to uger
blev alle flyene på nær de to største løftet
ned på isen og fløjet bort. I slutningen af
marts brød isen op, og den tyske krandam
per, der hele vinteren havde ligget ved
Dragsbæk, kunne nu sejle ind i havnen og
sætte de sidste to fly ned på vandet, hvorpå
også de forsvandt afsted til en anden søfly
vebase.
I de efterfølgende forårs- og sommer
måneder var der næsten ingen flyvning, og
de 4-5 fly, som til stadighed var i Drags
bæk, stod for det meste godt skjult i han
garen. I denne periode blev basen yderli
gere udbygget med den store bunker (et
beskyttelsesrum til 50 mand) samt mindre
depot- og mandskabsbarakker.
Efter bombeangrebet den 11. februar

var søflyvcbasen ved Thisted kommet med
på Coastal Commands målliste, d.v.s. al
man fra da af holdt øje med udviklingen
gennem rekognosceringsflyvninger, f.eks.
den 5. juni, og at flybesætninger i givet
fald måtte angribe basen. Den 7. august
1941 lettede tre Hudsons fra 220. Squa
dron fra Thornaby, dennegang for at
udføre en såkaldt »Intruder« (indtrænger)
til Aalborg. Formålet med disse togter var
at bombe de flyvebaser, hvorfra de tyske
fly opererede, som angreb de britiske
skibskonvojer i Nordsøen. Et af flyene
passerede denne nat Lodbjerg Fyr og fulg
te derpå nordsiden af Thisted Bredning og
Limfjorden til Aalborg. Da flyet passerede
Thisted, observerede besætningen hele 9
tyske vandflyvere af typen He 115 opankret ud for kysten. Positionen blev angivet
til at være ca. 3,5 km. nord for Thisted.
Det kan derfor være attrapanlægget i Får
toft, som på dette tidspunkt var fuldt
udbygget, besætningen så. Men faktisk
havde »Aalborg See«, som søflyvebasen i
Dragsbæk var underlagt, på dette tidspunkt
10 af de relativt store He 115. Normalt var
attrapflyenc af mindre type, f.eks. Ar 196.
Et britisk rekognoscerings-fly blev der
for sendt afsted til Thisted den 8. septem
ber, og fra en højde af 7,5-8 km fik piloten
taget nogle fine fotos af søflyvebasen og
havneområdet.
To dage senere blev endnu et fly sendt
afsted på rekognoscering over sø-flyvebasen ved Thisted. Flyet, en Hudson fra 608.
Squadron, skulle foretage nedkastning af
flyveblade i området Holstebro, Viborg,
Skive og Thisted, for derved at sløre tog
tets egentlige formål. Besætningen kunne
dog ikke komme med yderligere informa
tioner vedrørende flyvepladsen, bortset fra
en bemærkning om, at mørklægningen i al
almindelighed var dårlig i de danske byer
og på gårdene. Dette var et generelt pro85

Vue over Dragsbæklejren med vandflyvebase.

biem for de britiske piloter, idet deres ori
entering derved blev forstyrret, hvilket
skal ses på baggrund af den udbredte
opfattelse blandt den danske befolkning, at
det måske endda var til stor hjælp for RAE
Faktisk bad man flere gange fra britisk
side den danske modstandsbevægelse om
at sørge for at de danske (tyske) direktiver
omkring mørklægningen blev efterfulgt!
På basis af ovennævnte rekognoscerin
ger beordrede det britiske Admiralitet et
angreb udført den 2. oktober 1941 på
søflyvebasen ved Thisted. Ialt 9 Hudsons
skulle angribe tyske flådefartøjer ved Aal
borg som det primære mål, med flyveplad
serne ved Aalborg og Thisted som se
kundære mål. Men da de 9 fly stod start
klare på basen Thornaby, blev de overra
sket af et tysk luftangreb. De tyske fly
cirklede så længe over basen, at tidsplanen
for det britiske togt ikke kunne holdes og
derfor måtte opgives, idet stationschefen
samtidigt tog i betragtning, at 608. Squa
dron endnu var uerfaren m.h.t. togter over
Danmark.
Tre uger senere, den 20. oktober kl.
11.30 om formiddagen lettede 3 Hudsons
fra Thornaby for at udføre en anti-skibspatrulje langs den danske vestkyst. Flyene
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fik landkending ved Blåvandshuk og dre
jede, i en afstand af ca. 8 km fra kysten,
nordover på jagt efter tyske skibe. Da for
mationen nåede Lild-Strand nord for
Hanstholm, uden at have lokaliseret et
eneste skibsmål, drejede den ind over Han
herred for at afsøge Limfjorden og Thisted
Bredning. Et af flyene drejede ud af for
mationen for at smide sin bombelast mod
Skarrehage Molerværk på Nordmors. De
to øvrige fly angreb i lav højde, ca. 10 m
over vandoverfladen, hvad de antog var
søflyvebasen ved Thisted. Bomberne blev
kastet mod de opankrede fly, en stor han
gar og en lidt mindre bygning. Et af flyene
nåede ikke at rette op efter angrebet, det
blev grebet af et vindstød, stallede og styr
tede ned på en mark efter først at have
ramt to landejendomme, hvoraf den ene
nedbrændte totalt. Antiluftskytsild fra
attrapflyvepladsen og fra søflyvebasen
blev besvaret fra de to fly, som hastigt sat
te kursen vestover og hjem, hvor de lande
de i god behold kl. 18.36. Tre tyske jager
fly af typen Me 109 var blevet sendt i luf
ten for at optage forfølgelsen, men for sent
til at de havde en chance for at indhente de
to Hudsons.
Attrapflyvepladsen havde virket som

planlagt, og tyskerne i Dragsbæk priste sig
lykkelige for, at man fra »Kommandoflug
hafenbereich Jütland« havde presset på
overfor »Luftgaukommandoen« for at be
vare altrapanlægget ved Thisted. I juli var
der ellers blevet udstedt en ordre om, at
sådanne anlæg ikke måtte befinde sig
indenfor en radius af 1.000 m fra civilbe
byggelse. Der havde således været planer
om at nedlægge anlægget i Fårtoft, som
altså lå 150 m fra nærmeste beboelsesejen
dom. 1 sidste ende var det endda blevet
udbygget yderligere.
I de efterfølgende tre år fik søflyveba
sen fred for RAF, og flyvepladsen blev
yderligere udbygget. Flere barakker blev
opført og i kanten af det stadigt ekspande
rende område placeredes maskingeværre
der og projektører. Under »Augustoprøret«
den 29. august 1943 blev Thisteds borgme
ster Chr. Iversen, ført til søflyvepladsen i
Dragsbæk som gidsel, indtil urolighederne
blev standset.
Efterhånden omdannedes søflyveplad
sen til en regulær fæstning, på et næsten
kvadratisk areal på 2x2 km. I løbet af ef
tersommeren 1943 og foråret 1944 blev

der bygget 4 mandskabsbunkers i svær ud
førelse med plads til 20 mand i hver, samt
21 maskingeværbunkers. Pigtrådsspærrin
ger, løbegange og minefelter samt store
betonspærringer ved de tre indfaldsveje til
»fæstningen« gjorde det muligt for tysker
ne at forsvare søflyvebasen ved et evt.
angreb fra landsiden. Men nu vendte RAF
tilbage med fornyet interesse.
Den 23. maj foretog et rekognosce
ringsfly fra 544. Squadron et togt til Thi
sted, hvor det tog en serie luftfotos af
søflyvebasen. To uger senere påbegyndte
de allierede den storstillede invasion i Nor
mandiet, og der gik derfor 5 måneder,
inden RAF sendte en bombestyrke afsted
mod Thisted. Flyene skulle udføre en
»Intruder« d.v.s. angribe søflyvepladsen.
Togtet skulle udføres den 23. oktober, men
flyene måtte imidlertid vende om kort efter
starten p.g.a. vejret. Seks dage senere kom
to jagerbombefly imidlertid afsted med
ordre om at angribe søflyvebasen i Drags
bæk. De to fly, af typen Mosquito, lettede
kl. 12.55 fra deres base West Raynham, og
to timer senere krydsede de ind over den
danske kyst nord for Agger. I en højde af

Vandflyvere, sandet på Thisted havn i en af de kolde krigsvintre. Foto: Aage Pedersen.
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kun 45 m over jorden fortsatte de direkte
mod Dragsbæk. Til piloternes store overra
skelse så det ud til, at basen var forladt. De
kunne hverken se fly eller mennesker, og
besluttede derfor at søge andre »jagtmar
ker«. De fortsatte et kort stykke tid langs
Limfjordens nordlige bred, hvorefter de
drejede nordover. Her fik piloterne øje på
et tog, der befandt sig lidt udenfor Hun
strup Station. De angreb straks toget, der
standsede, hvorefter passagererne sprang
ud til alle sider og i dækning. Efter at have
givet toget endnu en salve, strøg de to
Mosquito-fly udover Lildstrand og derfra
vestpå og hjem, fulgt på vej af antiluftskytskanonerne i Lildstrand og Hanstholm.
I de tyske rapporter blev det ene fly meldt
nedstyrtet, men begge fly landede i god
behold.
Efter dette togt blev søflyvebasen i
Dragsbæk ikke længere betragtet som
værende et særligt vigtigt mål for RAE I
eftersommeren 1944 var basen da også
næsten rømmet for både personel og fly.
Natten til den 26. februar 1945 blev nogle
benzin- og petroleumsbeholdere på Thi
sted Havn beskudt af et britisk fly, som til
syneladende ikke fandt sit primære mål.
Den 18. april foretog et par Mosquitos en
»Intruder« til flyvepladserne ved Aalborg.
Her bombede de start- og landingsbanerne,
og på hjemvejen beskød de for en sikker
heds skyld kajpladsen på søflyvepladsen i
Dragsbæk. Det var det sidste luftangreb
inden Befrielsen.

Dragsbæk-leiren
1945-50
I mellemtiden var søflyvepladsen blevet
befolket af et stadigt stigende antal tyske
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flygtninge, der fra de baltiske og nordtyske
havne flygtede fra de fremrykkende russi
ske hære. Den 12. marts 1945 var de første
flygtninge kommet til Thisted og ved
Befrielsen den 5. maj var der ca. 2.500
tyske flygtninge i Thisted Amt. Heraf var
de 850 flygtninge indkvarteret på søflyve
basen i Dragsbæk og yderligere 60 i mis
sionshuset i Asylgade. Mandskabsbarakkeme i Dragsbæk, der oprindeligt var
beregnet til ca. 100 mand, var i takt med
behovet blevet forøget med barakker til
yderligere 1.200 mand.
Ved Befrielsen overtog den lokale mod
standsbevægelse bevogtningen af lejren.
Under rømningen af Hansted-fæstningen i
dagene 11.-13. maj blev Dragsbæklejren
brugt som transitlejr for 600 mand ad gan
gen.
At det ikke altid var lige fredeligt at
bevogte flygtningene, kan ses af flg. rap
port fra modstandsbevægelsens »Parkkom
pagni og sektion Nordvest« den 2. juni
1945 kl. 23.05:
Vagten i Dragsbæk meddeler, at perso
ner, der kommer sejlende i robåde, ligger
ind til molen i Fliegerhorst. Da vagten
mente, at det var danskere, der forsøgte at
sælge fødevarer til flygtningene, løb de
ned til stranden, men da forsvandt båden.
Samtidig lagde vagten mærke til en anden
robåd bemandet med 3 tyske marinesolda
ter, der sejlede bort fra Fliegerhorst. En
tysk underofficer bad vagten om at forlade
det tyske område. Kompagnichef M. C.
Lund er kørt ud for at tale med kaptajn
Tode, og aftalen med ham blev, at vore
vagter har ret til at færdes i det tyske
område med våben, og samtidig blev to
tyske vagtposter sat ud for at arrestere de
tyske marinesoldater, men da kaptajn Tode
ikke ville tage ansvaret, blev to af vore
vagter sat ud sammen med de to tyske

Tyske vandflyvere ved attrap-havnen i Fårtoft.

vagtposter. Det menes, at de tyske marine
soldater er bevæbnet. Når de er arresteret
vil de blive sat ind i den tyske arrest. Tele
fonforbindelse med vagten i Dragsbæk
hver anden time. To mand af reserven
sendt ud som forstærkning af bevogtnings
mandskabet i hovedvagten i Seefliegerhorst.
I begyndelsen af juni ankom 40 engel
ske RAF-soldater til lejren. De overtog
bevogtningen af lejren, og overvågede ind
samlingen af våben og ammunition fra
Thisted og omegn. Ammunitionen blev
lastet på skibe ud for Dragsbæk og sejlet
ud i Nordsøen, hvor det hele blev dumpet i
havet. De fleste håndskydevåben blev lagt
i et depot, hvorfra bl.a. politiet senere fik
udleveret pistoler.
Efter en måneds tid blev det besluttet, at
de tyske flygtninge skulle flyttes til Klit
møller og Hamborg (ved Hanstholm) og i
løbet af juli forlod de sidste 225 tyskere
lejren. Tilbage var ca. 50 flygtninge, der
var indlagt på lazarettet. Lejren fik nu sta
tus af flygtningelazaret for Thisted og Hu
rup politikredse. Alene i Thisted politi
kreds var der 2.800 tyske flygtninge, så de
100 sengepladser kunne der hurtigt blive
brug for.

I august overtog politiet bevogtningen
af lejrene i samarbejde med Statens Civile
Luftværn, og samtidigt blev det besluttet,
at flygtningelazarettet skulle dække hele
Thisted Amt. Man besluttede at anvende
de resterende barakker til en del af de
såkaldte »allierede« flygtninge, som skulle
flyttes fra den store flygtningelejr i Nymindegab til Thisted. Derfor blev der be
vilget 200.000 kr. til istandsættelse af
barakkerne. Den 10. september ankom 600
allierede flygtninge, for det meste baltere,
polakker og hviderussere, men også jugo
slaver, ukrainere, italienere og franskmænd. De var ledsaget af den nye lejrchef,
Henri Kaas-Larsen. Hans næstkommande
rende var den kendte modstandsmand
»Gemyse«, Bent Høgsbro-Østergaard, der
senere overtog stillingen som lejrchef i
november 1946 med Lauge Christensen
som sin souschef.
At englænderne stadig havde indflydel
se på de danske dispositioner m.h.t. anven
delsen af det tyske militære udstyr, frem
går bl.a. af en skrivelse den 27. september,
hvori Thisted politi får tilladelse til at
overtage en del møbler og udstyr fra laza
rettet i Dragsbæk - tilladelsen er givet af
»British Military Mission, Property Con

89

trol«. Et vagthold på 12 engelske soldater
og 12 danske marinesoldater var da også
endnu på pladsen frem til den 11. januar
1946, til bevogtning af de resterende
ammunitions- og våbenlagre.
På lazarettet var der i perioden 1945-46
til stadighed mellem 50 og 100 tyske flygt
ninge indlagt. Til lazarettet og flygtninge
lejrene i Thisted Amt var tilknyttet 1 læge,
1 lægeassistent (Stud.med), 1 tandlæge, 1
apoteker, 1 oversygeplejerske, 1 jordemo
der og 6 sygeplejersker. I løbet af 1945
blev 6-700 flygtninge sendt hjem til Tysk
land, til enten den engelske, franske eller
amerikanske besættelseszone. Flere fulgte
i 1946, og i løbet af de første måneder af
1947 blev de sidste 700 tyske flygtninge
sendt fra Thisted Amt til Rom-lejren ved
Lemvig.
I sommeren 1946 blev der indrettet en
alderdomshjem-afdeling i lejren med plads
til 20 ældre flygtninge. I mellemtiden var
antallet af allierede flygtninge nået op på
næsten tusind personer, der var indkvarte
ret i de gamle tyske og enkelte nyopførte,
barakker i Dragsbæk.
Efter at de sidste tyske flygtninge havde
forladt lejren, blev lazarettet, der lå nord
for den nuværende CF-kaseme, indrettet til
et tuberkulosesanatorium for ikke-tyske
flygtninge, administreret af Røde Kors og
med den tidligere modstandsmand Alfred
Jørgensen som leder. I 1949 kom bygnin
gerne under den internationale flygtnin
georganisation IRO’s ledelse, og i oktober
1950 blev de sidste tuberkulosepatienter
overført til almindelige danske sanatorier.
En måned senere blev de ældre flygtninge i
Dragsbæk-lejren overført til det, der nu på
FN's opfordring blev omdøbt til »Alder
domshjemmet for ikke-tyske flygtninge«
og et år senere kom til at hedde »socialmi
nisteriets alderdomshjem i Dragsbæk«, da
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den danske slat overtog ansvaret. I 1953
ankom de såkaldte »Hong Kong-flygtninge«, 100 ialt, som på FN’s anmodning fik
asyl i Danmark. De første 10 ældre fra Thi
sted Kommune fik plads på plejehjemmet i
1971, og kommunen overtog alderdoms
hjemmet, det nuværende »Dragsbækhjem
met«, pr. 1. juli 1977.
I flygtningelejren reduceredes antallet
af ikke-tyske flygtninge i perioden 194649, efterhånden som de fleste emigrerede
til så fjerne egne af verden som Australien,
USA og Canada. De ældste flygtninge
flyttede over på plejehjemmet. Da de sid
ste litauere i 1949 sagde farvel til Drags
hæk, efterlod de de et stort mindesmærke,
bekostet og fremstillet af flygtningene i
1947, som tak for den gæstfrihed ca. 750
litauere og de mange andre flygtninge hav
de mødt under deres ophold i Thisted.
Mindesmærket, som består af en minde
mur, et slenrelief med det litauiske rigs
våben samt et højt og flot trækors, kan ses
den dag i dag, efter at have været nænsomt
restaureret et par gange.
Den 15. december 1950, en time efter at
de sidste flygtninge var taget afsted, over
tog Civilforsvaret lejren. En håndfuld
håndværkere og andre arbejdere, herunder
nogle delingsførere fra den nordjyske
kolonne i Sæby, fik rengjort og reetableret
lejren til en garnision, der i fremtiden kun
ne fungere som uddannelses- og hjemsted
for kolonnen. I løbet af sommeren 1951
oprettedes en gruppeførerskole og den 1.
november mødte de første værnepligtige
til uddannelse. Kolonnens første chef i
Dragsbæk var Niels Garde.

BERTH LARSEN

Uddrag af Thisted Sygehus’ historie
»Sygesengen før og nu« var titlen på sommerens udstilling på Thisted Museum.
Anledningen var, at Thisted Sygehus skulle sende et nedpakket beredskabssygehus
fra omkring 1950 til Mekane Hiwet Hospital i Eritrea. Det var derfor nærliggende
at tilbageholde enkelte effekter til en udstilling.
I forbindelse med udstillingen skrev cheflæge Berth Larsen sygehusets historie til
brug på museet. Vi har fået lov til at få beskrivelsen til årbogen i let omarbejdet
form.

»- og derfor samle vi hvert navn som
steg affolkets jord
i dem vor fortid leved’, af dem vor
fremtid gror«.
Sådan skrev forfatteren L. C. Nielsen i
1901 i sangen »Jeg ser de bøgelyse øer«.
L. C. Nielsen var indlagt på Thisted Syge
hus i 1916 med en mindre hjerneblødning.
Forfatteren Johs. V. Jensen skrev til ham:
»Bare du nu maa blive helt rask igen og
rødhaaret og med Solskin paa som din
Sang. Kom dig godt og vær hilset i Thi
sted«.
Thisted Sygehus - eller som det hed
dengang - »Thisted Amts Syge- & Epide
mihus og Tuberkulosehospital i Thisted« havde da allerede eksisteret i 60 år.
Forud for bygningen af sygehuset var
der de primitive »Sygstouwer«. Der har
været flere, bl.a. Storegade 21, i grosserer
C. P. Clausens gård (tidligere dampfarveri)
og i Kiilsgaard ved Storetorv. Størstedelen
af patienterne var folk med smitsomme
sygdomme, herunder kønssygdomme bl.a. »den slemme syge«, d.v.s. syfilis.
Der har også været hospitaler i Thisted.
Allerede i 1752 blev der indrettet et hos

pital i Thisted Købstad. I fundats af
31.01.1752 oprettedes der af enke Helvig
Brockenhuus Selle til Ulstrup i Hundborg
sogn et testamente, hvori oprettelsen af et
hospital i Thisted i et dertil skænket hus i
Søndergade fastlægges.
Ordet »hospital« betyder »gæstfri«, og
der var der var da heller ikke tale om noget
egentlig sygehus. Hospitalet skulle tjene til
bolig for 8 lemmer, der foruden fribolig og
ildebrændsel skulle have 2 mark ugentlig.
Lemmerne skulle være af Thisted bys mest
trængende og forarmede folk.
Ordet »lemmer« møder vi også i klo
ster-sammenhæng. Det var nødlidende
mennesker, der var knyttet til institutionen
- enten ved permanent ophold, eller som
fik understøttelse herfra. Fra Viborg
Gråbrødre Koster findes fra 1683 en fuld
stændig optegnelse over hospitalslemmer
ne. Der var tale om meget forskellige lidel
ser, hvad følgende eksempler viser:
- værkbruden og plaget af Flaad i Hove
det (sandsynligvis fra ørerne)
-halt i det ene Laar og idelig plaget af
Hovedværk
- fortykt udi Hovedet
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Brev fra Johs. V. Jensen til forfalterkollegaen L. C. Nielsen, der var indlagt på Thisted Sygehus.
Det kgl. Bibliotek.

- ganske elendig af Kræft
- udlevet, meget skrøbelig og
sengeliggende
- Krøbling og gaar paa Knæene
- dum og døv (døvstum)
- en gammel Student der prædiker for de
fattige
- rørt, d.v.s. lammet efter hjerneblødning.

Thisted Kommune købte hospitalsejen
dommen i Søndergade så sent som i 1918,
og bygningen blev senere brugt til bl.a.
værksted for gasværket.
Det var ellers Vestervig, der fik Thisted
Amts første sygehus i 1853. Der var kole
raepidemi i Europa, og i 1850 modtog Thi
sted Amt fra stiftsfysikus, justitsråd Lind,
Viborg, en skrivelse. Der blev peget på det
ønskelige i, at der under hensyn til kolera
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faren blev oprettet et sygehus i nærheden
af Agger Kanal. Ad denne vandvej kom
mange fremmede søfolk, og en del af dem
gjorde ophold i Krik. Distriktslægen i
Vestervig fik til opgave at drive sygehuset
med 12 senge.
1 løbet af året 1853 startede de vanske
lige forhandlinger mellem amtsråd og
byråd. Forhandlingerne varede i 3-4 år og
irriterede efterhånden amtmand Rosenkrantz. Han ville have et resultat, og han
købte derfor på egen hånd en grund ved
brygger Berthelsens plantage (Caroksminde). Han fik dog senere amtsrådets appro
bation (billigelse, godkendelse) på de fore
tagne dispositioner, og Thisted Kommune
kunne efter yderligere en kort frist tiltræde
forslaget om at deltage med 'A af udgif
terne.

Sygehuset kunne godt have ligget et
andet sted, idet grosserer Jacobsen (J. P.
Jacobsens fader) også havde en egnet
grund, men prisen var for høj. Grosserer
Jacobsen blev dog senere formand for den
første inspektion ved sygehuset. Inspektio
nen havde derudover følgende sam
mensætning:

Kancelliråd, by- og herredsfoged Gad
bataillonskirurg og distriktslæge Willemoes
proprietær Knudsen
fuldmægtig Sørensen, der også fungere
de som sekretær og kasserer.
Man kan ikke spore nogen synderlig
interesse i befolkningen for sygehusbygge
riet. På den tid var sygehusindlæggelse af
patienter noget helt ukendt. Lægernes

anseelse var stærkt begrænset, og først
senere startede sygekasserne. Den første
sygekasse stiftedes i 1860 - det var
Haandværkssvendenes Sygekasse i Ny
købing.
Sygekassens virksomhed var ret beske
den. Den læge, Sygekassen havde aftale
med, blev lønnet med kr. 150 om året. Der
var et udmærket forhold mellem lægen og
Sygekassen, og da lægen i 1880 forlod
byen, forærede Sygekassen ham en sølv
pokal, og lægefamilien blev med faner og
musik fulgt til dampskibet.
Så kom der en ny læge, og ham var man
knap så tilfreds med. Han fandt nemlig på,
at et mandligt medlem af Sygekassen, der
var alvorligt syg, skulle indlægges på
sygehuset. Det må have været noget hidtil
ukendt for medlemskredsen, for det vakte
en sådan opsigt, at der blev indkaldt til

Baggård til Storegade 21, hvor der var sygestuer, indtil sygehuset blev opført. Bygningerne blev delvist nedrevet
i 1958. Sygestuerne fungerede i tilknytning til distriktslægens bolig. Den første sygestue blev oprettet her af Thi
steds førstee distriktslæge, Eberhardt Neve, der begyndte sil virke i 1789. Foto 1946, Lokalhistorisk Arkiv for
Thisted Kommune.
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ekstraordinær generalforsamling i Syge
kassen. Her blev det med megen styrke
hævdet, at det ville være en stor byrde og
et stort afsavn for familien, hvis manden, i
stedet for at være i sit hjem omgivet af
hustru og børn, skulle på sygehuset. For at
undgå en sygehusindlæggelse besluttede
Sygekassen at købe 'A af lægens elektricermaskine, og medlemmet fik lov at låne et
badekar hos én af byens grovsmede. Hvor
dan det ellers gik med den syge mand,
vides desværre ikke.
Etatsråd Andersen, der i 1905 stiftede et
sygehjælpslegat for Thisted Amt, skriver
ligeledes i sit gavebrev, at han fra sin barn
dom mindes den rædsel, befolkningen
nærede for indvendige, organiske sygdom
me. Der var næsten ingen hjælp for sådan
ne patienter, og som regel måtte de hengi
ve sig i håbet om den lindring, som døden
ville bringe dem.
De fleste patienter søgte egnens kloge
mænd og koner. Den mest navnkundige er
selvfølgelig Stine Kusk. Dynastiet Kusk
drev i næsten 200 år, med stor succes, ki
rurgvirksomhed i Vang og Nors. En min
dre kendt var dr. Wachter på Nytorv oprindelig feltskærer, som foruden sit
værtshushold fuskede lidt med »Margendraaber«.
Der var dog også læger på den tid, som
blev berømte. Den navnkundige Peter Hei
berg praktiserede i Thisted 1869-1879.
Han deltog i krigen i 1864, hvor han fik en
praktisk, kirurgisk erfaring. Tog lægeeksa
men nogle år senere og blev landskendt for
sin gynækologisk operative virksomhed.
Han udførte allerede i 1869 det første, hel
digt gennemførte kejsersnit, hvor også
moderen overlevede.
I Thisted-perioden udførte han 17 ope
rationer i bughulen, specielt blæreformige
svulstdannelser, udgået fra æggestokken.
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Sådan så gangpigerne ud midt i 1930'erne, når de
lømte spytbakker på TB-afdelingen. Td højre er det
Karen Poulsen, gift Hansen. Hun blev senere uddan
net sygeplejerske.

Disse operationer blev udført på køkken
bordene i hjemmene, og han havde for
datiden en meget høj overlevelsesprocent.
Senere udførte han også banebrydende
operationer på lårbensamputationsområ
det, og han var ligeledes den første her
hjemme, der gennemførte en hjernesvulst
operation. Heiberg var desuden den første,
der påviste sammenhængen mellem en
kløende hudlidelse og en midelarve, senere
kendt som augustmiden. Heiberg blev
senere overlæge på Viborg Sygehus.

Sygehusreglement
Den 15.03.1858 afholdt inspektionen på
Thisted Sygehus sit første møde. Efter at
formanden var valgt, vedtog man at kopie-

rc Vestervig Sygehus' reglement.
Det første egentlige praktiske problem
var levering af brændsel i form at fyr- og
parrotkul, brænde samt skudtørv og olie.
Det må have været en kold vinter det år.
Man besluttede at indkøbe:
6 skjorter
6 særke
6 uldne nattrøjer
6 par uldne benklæder
6 par strømper til mandfolk
6 par strømper til fruentimmer
6 par tøfler.

Man forventede altså ikke det store rykind.
I reglementet beskrives sygehuset, som
bestod af et 2-etagers forhus, hvis øverste
etage blev indrettet til sygeværelser med
senge, og hvis nederste etage skulle anven
des til badelokale, lejlighed for »Oeconomen« med køkken, spisekammer m.v.
Sidehus »Østen« skulle anvendes til

sygeværelser og badelokale samt et værel
se for vågekonen - sidehus »Vesten« skul
le indrettes til ligstue, 2 lokaler for afsindi
ges midlertidige bevogtning, vaskehus,
stald til 2 køer samt plads til fourage- og
rullestue. På gårdspladsen var der 2 latri
ner og et hønsehus, og sønden for hoved
bygningen en haveplads; norden for et
jordlod, omtrent 6 tdr. sædelands størrelse.
Det var distriktslægen, som var sygehu
sets læge; dog kunne også andre læger ind
lægge og behandle deres patienter på syge
huset, når amtet gav tilladelse hertil.
Patienterne havde det ikke let. Der kun
ne kræves betaling forud, og man underka
stede sig udpantningslvang, såfremt man
ikke kunne betale. I forskrifterne står, at
man skulle opføre sig anstændigt i sygehu
set, tage sin medicin ordentligt, følge
lægens forskrifter i det hele taget og »ej
foraarsage Støj eller Uorden«. Man må »ej
forlade sit Værelse uden Tilladelse og ej
modtage Besøg uden efter skriftlig Tilla-

Thisteds første sygehus nted det senere tilkomne epidemisygehus i baggrunden.
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Side fra sygehusets (eldst bevarede journal, der blev
brugt på epidemihospitalet. Landsarkivet i Viborg.

delse fra Lægen«. Man måtte ikke med
bringe sine egne sengeklæder; dog kunne
mødre, som indlægges med »Pattebørn«
medtage vugge med vuggeklæder.
Prisen for indlæggelsen var 4 Sk. rigs
mønt daglig for værelse med seng, 4 Sk.
for ordinær pleje og tilsyn; dertil kom
kostpenge til »Oeconomen«, særskilt takst
for vask og tillæg for bandager m.v. Men
så fik de forskellige køn også ret til
særskilte stuer. Sindssvage måtte kun opta
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ges i afventen på optagelse på »Helbreds
anstalten« ved Aarhus og kun, hvis der var
håb om bedring og max. 3 måneder, »efter
hvilken Tid De ville være at udskrive,
såfremt De endnu måtte anses for incu
rable«.
Ellers var hensigten med sygehuset at
skaffe de syge i distriktet et sundt og godt
lokale i nærheden af lægen, hvor behand
lingen kunne kontrolleres, og »hvor syge
Tjenestetyende kunne erholde Kur og Ple
je, når Husbond dertil savnede Plads og
Lejlighed«.
Sygehuslægen anordnede og besørgede
alt fra at vise de syge plads, tilse dem dag
ligt, forordne kost og pleje samt medika
menter, påse at »Oeconomen« opfyldte sin
forpligtelser og til at udføre fuldstændige
journaler.
Distriktslægens honorar var fastlagt ved
lov; betalingen var 4 Rd., imod at lægen
havde pligt, uden videre honorar, til påny
at tage patienten under behandling, såfremt
denne inden 2 år fra den tid, han er udskre
vet, atter måtte komme under kur for sam
me sygdom.
Selve sygeplejen var »Oeconomens«
opgave. »Oeconomen« skulle besørge ren
lighed og forestå bespisningen. Han skulle
være gift, og hustruen skulle sammen med
ham besørge opvartning og tilsyn med
patienterne. Man tog sine forbehold
omkring »Oeconomen«. Hvis han ikke
fulgte reglerne, kunne han underkastes
»Mulet« (bøde) til sygehusets kasse - 5
Rd. første gang, 10 Rd. anden gang og tre
die gang »Bestillingens Fortabelse« med
7: års varsel.
Patienterne kunne få ekstra forplejning
som vin, citroner, godt øl, etc., leveret af
»Oeconomen« til dagens pris, dog ikke
uden lægens tilladelse.
Til hjælp for »Oeconomen« og hans

hustru kunne han ansætte et eller flere
pålidelige fruentimmere, og til vågeforrelningeme såkaldte »vågekoner«. Lønnen til
disse afholdtes dog af patienterne.
Der blev pålagt »Oeconomen« størst
mulig renlighed, rent linned bør gives hver
patient hver 8. dag, rene lagner og over
træk hver 14. dag. Lyset på sygestuerne
skulle slukkes kl. 22.00, og patienterne
måtte ikke fyre for stærkt i kakkelovnene.
Som løn for alle disse opgaver fik han
og hans hustru fri bopæl, fri afbenyttelse af
sygehusets have, hvorpå han kunne holde
2 køer, frihed for alle kongelige skatter og
afgifter ved beboelseslejlighed og jord
samt betaling for hver patient; for fuldkost,
mellemkost og sultekost fik han 32 Sk.
daglig, for streng diæt 24 Sk. daglig. For
vask, indbefattet betaling for lapperi og
stopning, 1 Rd. 4 Sk. pr. snes.
Streng diæt bestod af morgenmad: 'A
pol tynd havresuppe eller afsiet bygsuppe
med surt og sødt i til at drikke, middags
mad: -’A pot bedre havresuppe med surt og
sødt i og 8 lod franskbrød, skåret i skiver,
og eftermiddagsmad: 'A pot tynd havresup
pe ligesom om morgenen.
I fuldkost indgik rugbrød, smør og
mælk, kødsuppe, oksekød, risengryn, eddi
ke, melpandekager og øl. Første år blev
der i de 32 sengesteder behandlet 47 pa
tienter, og sygehuset blev således bedre
benyttet end Vestervig Sygehus.
Sygehusets offentlige badeanstalt med
indrettet dampbad, med offentlig afbenyt
telse hver onsdag og søndag formiddag kl.
08.00-12.00, har dog næppe været meget
benyttet, i hvert fald ikke af den mindre
bemidlede del af befolkningen, idet et bad
kostede den anseelige sum af 1 Rd.
Der er nu ikke mere tilbage af det første
sygehus, som lå dér, hvor det nuværende
sygehus ligger.

Udviklingen de sidste
100 år
I forrige århundrede betød afstandene ikke
så lidt. Det kunne være en vanskelig sag at
transportere en alvorligt syg eller tilskade
kommen patient i en stiv hestevogn flere
mil, og derfor havde de mange mindre
sygehuse, som blev bygget op til århun
dredskiftet, deres berettigelse. Nykøbing
Sygehus blev taget i brug i sommeren
1871. Herefter fulgte sygehusene i Hvid
bjerg og Koldby 1892 og Fjerritslev i
1894.
Efter århundredskiftet vendte billedet
dog. Der blev gjort et forsøg på at få byg
get et sygehus i Hurup, men dette mislyk
kedes. Amtet henviste til, at 3 sygehuse i
Sydthy måtte være tilstrækkeligt. Et even
tuelt sygehus i Hurup ville komme til at
ligge kun få km fra Vestervig.
Efter vedtagelsen af epidemiloven i
1891 vedtog amtet, i enighed med Thisted
Byråd, at opføre en epidemibygning bag
Thisted Sygehus. Epidemibygningen stod
færdig i 1894 og blev i ca. 50 år benyttet
af patienter med tyfus, skarlagensfeber,
difteri og andre smitsomme sygdomme.
I 1908 tog man fat på at opføre et tuber
kulosesanatorium i tilslutning til sygehu
set. Under 2. verdenskrig inddrog lyskerne
sanatoriet til lazaret, og da de rykkede ud
igen, blev både tuberkulosesanatoriet og
epidemibygningen nedlagt. Tuberkulose
patienterne skulle nu til Krabbesholm Sa
natorium i Skive. Epidemibygningen blev
senere indrettet til medicinsk afdeling og
senere igen til fysio- og ergoterapi. Tuberkuloscsanatoriel blev i første omgang ind
rettet til øre-næse-hals klinik og tuberkulo
sestalion og senere til sygehusadministra
tion.
Del var først i 1916, at amtet ansatte
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den første egentlige sygehusoverlæge, dr.
Gert Espersen, som først og fremmest var
kirurg, men som alene ledede hele sygehu
set frem til 1948.
I 1948 oprettedes en selvstændig me
dicinsk afdeling med ansættelse af den før
ste medicinske overlæge, dr. med. Holger
Nielsen, som fungerede frem til sin afsked
i 1970.
Den nuværende hovedfløj, sydfløjen,
blev færdiggjort i 2 omgange i årene 191618. Det amtsråd, som bevilgede pengene
til den vestlige del af sydfløjen ud mod
Højtoftevej, blev »udrenset« ved amtsråd
svalget i 1922. Det var først efter, at Cen
tralforeningen af Sygekasser i Thisted Amt
krævede at få sygehusbyggeriel tilende
bragt, idet der henvistes til de dårlige
pladsforhold og elendige køkkenforhold,
at den østlige del af sydfløjen blev bygget.
I 1962 blev den nuværende vestfløj,
indeholdende de kirurgiske sengeafsnit,
røntgenafdeling, skadestue og operations

Thisted Sygehus efter ombygningens første etape i 1923.
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afdeling, bygget, og i 1972 blev østfløjen
med medicinsk sengeafsnit, psykiatrisk
afdeling og centrallaboratorium samt per
sonalekantine, færdigbygget.
1 1953 indrettedes en selvstændig rønt
genafdeling, og i 1951 blev den første
anæstesioverlæge ansat. I 1970 blev det
gamle Thisted Amt en del af Viborg Amt.
Samme år blev den første psykiatriske
overlæge ansat. Gynækologisk/obstetrisk
specialafdeling blev oprettet i 1976.
Den sidste modernisering af Thisted
Sygehus med bl.a. indretning af et nyt
observationsafsnit og ny fødeafdeling
kostede ca. 28 mill. kr. Opførelsen i 1850eme kostede 23.000 kr.
Historien omkring Thisted Sygehus er
langt fra slut. Men efter 135 år er sygehu
set stadig moderne og tidssvarende.
Udviklingen går dog meget stærkt; både
den faglige og den økonomiske virkelig
hed vil betyde forandringer i de kommen
de år.

Reglement for sygehuset i Thisted, indført i den første forhandlingsprotokol, som endnu bevares på sygehuset.
Oversættelse ved Knud Mortensen på nteste side.
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Reglement
far
Thisted Sygehus
Det ved Thisted Kjøbstad i Aaret 1857 for Thisted Kjøbstads Communes og Amtsfon
dens Regning opførte Sygehuus tilhører Amtet og Thisted Kjøbstads Commune og bestaar af:

a. Et teglhængt og grundmuret 2 Etager Forhuus, hvis øverste Etage er indrettet til Syge
værelser med Senge og iøvrigt tilhørende Inventarium, og hvis nederste Etage er
anvendt deels til Badelocale, deels til Leilighed for Oeconomen med Kjøkken, Spise
kammer, Pultekamre, Gang m.v.
b. Et Sidehuus østen i Gaarden, teglhængt og grundmuret, een Etage, indrettet til Syge
værelser og et Badelocale, samt Værelse for Vaagekonen og Gang.

c. Et sidehuus Vesten i Gaarden, teglhængt og grundmuret, een Etage, indrettet til Liigstue, 2 Localer for Afsindiges midlertidige Bevogtning, Vadskerhuus, Stald til 2 Køer,
Plads til Fourage og Rullestue, samt Port.
d. En Gaardsplads med 2 Latriner og Hønsehuus og med Brandmuur for Gaardens nordre
Side.

e. En indhegnet Haveplads sønden for Hovedbygningen og
f. den Eiendommen tilhørende Jordlod norden for Gaarden af omtrent 6 Tdr. Sædelands
Størrelse a 10.000 Qvadratalen. Paa Arealet haves thinglæst Skjøde af 1. April 1856.

Kildeangivelse:
Forhandlingsprotokol for inspektionen ved Thisted
Sygehus af 15.03.1858. Afskrift ved Knud Morten
sen.
Udtog af Thisted amtsråds forhandlingsprotokol fra
1858
Johs. V. Jensens brev af L.C. Nielsen af 29.02.1916.
Thisted Amtsavis af 17.12.1936 - »Da man byggede
de første amtssygehuse i Thisted Amt«.
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Thisted Amts Tidende af 17.04.1965 - »Fra sygehus
byggeriets barndom«.
Personale vej ledning Thisted Sygehus 1972.
Udtog af Thisted Amts forhandlingsprotokol af 1858.
Holger Nielsen og Henning Skov: »Peter Wilken Hei
berg«, Sparekassen Thy 1978.
»Kloster, hospital, stiftelse« - P. G. Ørberg, Stiftelsen
Viborg Gråbrødre Kloster, 29.10.91.

OTTO JENSEN

Om kalkværksdrift på Klim Kobakke
Siden jeg i min barndom løb og legede i resterne i det, der engang var kalkværket
på Klim Kobakke, har jeg med jævne mellemrum forsøgt at forestille mig, hvad
der for mere end 80 år siden fik min farfar, Otto Jensen, og naboen, Lars Vestergaard, til at gå sammen om at lave et kalkværk netop på det sted. Der var selvføl
gelig nogle naturgivne forudsætninger, men hvad var ellers baggrunden, og hvor
dan blev kalkværksdriften organiseret? Hvilke hjælpemidler havde man, hvordan
brød man kalken, hvordan brændte man den, hvem arbejdede som kalkværksarbej
der osv. ? Igennem årene har min far, Jens N. Jensen, fortalt mig noget om kalk
værkstiden, som han huskede den, men jeg har først nu fået hele historien, eller i
hvert fald så meget af den, det har været muligt at genkalde. For min egen skyld og tillige også for andre interesserede -, satte jeg en forårsdag i 1993 min far
stævnefor at høre om og nedskrive historien bag kalkværket på Kobakken. Senere
har mine to farbrødre, Hans Bernt Jensen, Struer, og Kresten Jensen, Klim, bidra
get med supplerende oplysninger.

Kalkaflejringerne i Klim er ca. 65 millio
ner år gamle, idet de stammer tilbage fra
perioden mellem jordens middelalder og
nyere tid, nærmere bestemt fra grænsen
mellem kridt-tiden og tertiær-tiden. Den
ældste del af tertiær-tiden kaldes Dan. Fra
Dan-tiden kendes den såkaldte bryozo
kalk eller danske-kalk, opkaldt efter nogle
små mosdyr (bryozoer).
Bryozoerne levede i stort tal nær kystli
nien og nogle af dem har enkeltvis siddet i
rør eller kamre, som tilsammen har dannet
kolonier med små, stænglede grene, der
ligner mos. Efterhånden som disse mosdyr
døde, blev deres kalk-skeletter omdannet
til hård kalksten, også kaldet limsten.
Limstenen har langt senere givet navn til
både Limfjorden og - ja - K(lim). En af de
flotteste bryozo-kalkformationer ses ved
Bulbjerg, men bryozo-kalken findes også

mange andre steder på egnen, herunder
Kobakken ved Klim.
Kobakken er den sydvestligste udløber
af den såkaldte Klim-bakkeø, der mod
nord danner en høj klint ud mod klitterne
og havet. I den høje klint er der indtil 1977
hentet store mængder limsten til bl.a. pro
duktionen på Vejby Andersens kalkværk
ved Klim Bjerg1. Kalkværket på Kobakken
kom til at ligge i kanten af det, man kunne
kalde Klim-bakkeøens kystlinie mod syd
vest. Kystlinien stammer tilbage fra Sten
alderhavet og ses tydeligt på tre sider af
Kobakken.
Selv om litteraturen om kalkværksdrift
i Danmark ikke er overvældende, er det
muligt at finde nogle artikler specifikt om
kalkværksdrift i Klim. Noget af det første,
man støder på, er en artikel af lokalhistori
keren August F. Schmidt, der fortæller om
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limstensbruddet i Klim Bjerg2. Limstenen
blev her under stort besvær hentet ud af
bruddet og savet til med henblik på at pro
ducere sten af form som mursten, blot
større, til brug ved husbygning.
Ifølge friskolelæreren og lokalhistorike
ren Jens Rolighed ophørte savningen af
limsten ved Klim Bjerg i 1925\ men i ti
den op til 1977 har man fortsat brydningen
med henblik på brænding af kalken, så den
kunne bruges til murkalk eller mørtel og til
kalkning af huse’. Tilbage i 1875 var der
ifølge artikel af Andreas Grishauge5 3
kalkværker i Klim, men omkring århun
dredeskiftet var disse blevet suppleret op
af flere små kalkværker, herunder det på
Kobakken, der kom til i 1909. Med undta-

Placeringen af Kobakke-kalkværket er på kortudsnitlet markeret med et kryds 7). Gengivet med tilladelse
fra Geodætisk Institut Ä 485/75
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gelse af netop kalkværket på Kobakken
hentede alle værkerne deres råmateriale i
det store brud i Klim Bjerg. Man kan let
forestille sig, hvilken betydning denne
»minedrift« har haft for en by af Klims
størrelse. Fra midten af 1800-tallet og op
til 1890 voksede byens indbyggertal til det
dobbelte6. Kalkværkerne betød arbejds
pladser, og de har - sammen med ThistedFjerritslev-banens anlæg i 1903-04 - været
afgørende faktorer i byens udvikling langt
op i dette århundrede.

Etableringen af værket
Kalkværkets historie tager sin begyndelse
den 1. maj 1909, hvor Otto Jensen og
naboen mod øst, Lars Vestergaard, indgår
kontrakt om etablering af et kalkværk på
matriklerne 31a og 26z, Klim. Af interessentskabskontraklen fremgår bl.a.:
Otto Jensen er forpligtet til at tillade, at
den fornødne kalksten til værkets drift bry
des i hans tæt op til værket beliggende
jord. Saa længe værket drives af begge
interessenter i forening, kan Otto Jensen
eller en eventuel senere grundejer ingen
afgift forlange for kalksten fra bruddet,
men skulde Otto Jensen udtræde af driften,
skal L. Vestergaard, saa længe han driver
værket alene, svare en afgift af 1 kr. pr.
kubikfavn (6,7 kubikmeter, red.) kalksten,
der brydes, men skal han da til denne
pris, saa længe han driver værket, være
berettiget til at bryde og bortføre al den
kalksten, han vil og kan, ligesom han ogsaa maa brænde kalksten i andet kalkværk,
naar blot han ogsaa vedbliver at drive det
værk, som interessenterne i forening op
fører. Interessenterne eller den til enhver
tid værende bruger af værket skal have

Billedet af gården fra ca. 1925.1 baggrunden øverst til højre anes overbygningen på kalkværket.

vejret fra bruddet og direkte ud til den til
stødende vej.« (...)
»Kalkbruddet skal som bemærket være
beliggende umiddelbart ved kalkværket.
Det skal ligge i et samlet hele, men ejeren
bestemmer formen, dog saaledes, at han
ikke kan forlange, at bruddet gaar længere
mod syd end til en linie, der gaar fra østsskel til vestskel ca. 10 alen nord for de
nuværende gaardbygninger« (...)
»Kalkstenen skal tages i dybde med
vandlinien, med mindre der viser sig
uforudsete forhindringer herfor, enten i
form af flintlag eller ubrugelig kalksten
eller paa anden maade, idet det saa skal
være tilladt at afvige herfra, mod at de
nedenfor omskrevne planeringer altid fin
der sted saaledes, at graven efter den del
vise afbenyttelse og stedfundne planering
afgiver en til dyrkning brugelig flade.

Saa snart kalkstenen paa den enkelte
plads er taget i saa stor dybde, som det
kan forlanges, skal bunden planeres, og
skal denne planering ske saa snart, det kan
lade sig gøre uden skade for det øvrige
arbejde i graven, ligesom den afrømmede
muld, der ved afrømningen skal lægges til
side, lægges ovenpaa den stedfundne pla
nering.
Sprængning ved dynamit maa ikke ske,
undtagen der benyttes sagkyndig assistan
ce, og selv i saadant tilfælde maa den ikke
benyttes, hvis det viser sig, at sprængnin
gen kan foraarsage skade paa de omkring
liggende bygninger.. «

Interessentskabskontrakten fylder i alt 7
folio-sider, men resten af kontrakten inde
holder kun de nødvendige økonomiske og
juridiske reguleringer af interessentskabet.
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Om selve bygningen af kalkværket
foreligger der ingen oplysninger, men man
kan formode, at det er bygget af lokale
håndværkere. Baggrunden for overhovedet
at lave en kalkproduktion på Kobakken
fortoner sig hen i det uvisse, men samar
bejdet mellem Otto Jensen og Lars Vestergaard har sikkert haft baggrund i det tætte
forhold mellem de to naboer. Da Otto
Jensen i begyndelsen af 1890-erne gik med
planer om at købe en gård, fortælles det, at
han og Lars Vestergård sammen gik til
Vester Hjermitslev ved Brønderslev for at
kigge på en gård. Otto Jensen endte sine
overvejelser med at købe gården på Ko
bakken i 1893.
Samarbejdet om kalkværket ophører for
Lars Vestergårds vedkommende allerede i
1915. Fra dette tidspunkt og frem til 1949

ejes og drives kalkværket alene af Otto
Jensen (død 1949).
Som det fremgår af uddraget ovenfor,
enedes de to parter om at placere værket
umiddelbart op til selve kalkbruddet. Kalkbruddet kom til at ligge nogle få meter
nord for gårdbygningeme på matr. 31a, det
der i dag er Thisted vej 359. Værket blev
placeret på matr. 26z, der ligger umiddel
bart nordøst for kalkbruddet. En så tæt pla
cering ved kalkværket havde indlysende
fordele, idet transporten af kalksten så blev
reduceret til et minimum.

Kalkbrydningen
Inden man for alvor kunne komme til at
bryde kalken, var det nødvendigt at fjerne

Billedet af gården fra sidste halvdel af 1940’erne. / baggrunden ses kalkgraven.
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Skitse over kalkværkets grundplan.

de øverste lag, der bestod af muld og løs
lim iblandet flintesten.
Først blev mulden skrællet af og trans
porteret ud syd for gården til de lave jorder
ud imod Bøshave, der i stenalderen var
havbund. Disse jorder var det meste af
tiden fugtige og vanskelige at arbejde med,
så muldjorden var - sammen med den
senere dræning - med til at gøre jorderne
mere anvendelige til dyrkning.
Under muldjorden var der så et lag med
løs lim og flint, der blev afhændet til for
skellige vognmænd, bl.a. Aksel Trinderup
Rosenkrantz de Lasson og Asger Madsen.
Den løse lim blev bl.a. brugt til vejbygning
på egnen.
Da muld og løs lim var fjernet, kunne
man gå i gang med at bryde kalksten.
Brydningen var hårdt arbejde, idet der
skulle tages fat med stålstænger for at
brække kalken ud af bruddet. Den øverste
del af kalken kunne være relativt løs, men
efterhånden som man kom ned i bruddet,

var det ikke længere nok at anvende stål
stænger, idet kalken her var så hård, at det
var nødvendigt at tage andre hjælpemidler
i brug.
Først brugte man et jembor, der med
håndkraft blev skruet ned i kalken. Heref
ter fyldte man løs krudt ned i borehullet og
sammen med en lunte blev hullet stampet
hårdt til. Så blev der sat ild til lunten, og
lidt efter lød der et dumpt brag, og havde
man gjort forarbejdet godt nok, resulterede
sprængningen i, at det nu igen var muligt
at skille kalken ad med stålstænger.
De store stykker kalk blev kløvet og
skilt ad i mindre stykker ved hjælp af ham
mer og kile og senere med økse. Kalkstyk
kerne blev med håndkraft læsset på træk
vogn, der i begyndelsen blev trukket af
stude, senere af heste, og transporteret syd
og øst om gården og op ad vejen til kalk
værket.
Efterhånden som tiden gik, kom man
dybere ned og længere ind i kalkbruddet.
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Ved slutningen af produktionen i 1950 var
bruddet efterhånden kommet ned i en dyb
de af 8-10 m og i en afstand af ca. 75 m fra
udgangspunktet ved gårdbygningeme. I
bruddet stod der ofte vand, først og frem
mest fordi man var kommet ned i nærhe
den af grundvandet, men også fordi brud
det skrånede ned fra gården og dermed
kom til at få form af en tragt, der også
kunne opsamle regnvand.
Da kalkbrydningen definitivt sluttede i
1950, kom kalkbruddet til at ligge hen,
indtil vejvæsenet i 1957 foretog en udret
ning af hovedvej All på vest-siden af
Kobakken. Det overskydende materiale
herfra, hovedsageligt lim, blev kørt ned i
kalkbruddet, der efterhånden blev fyldt op
og kom til at ligne den græsmark, der ses i
dag.

Kalkbrændingen
Kalkværket havde to fyrrum eller ovne og
var indrettet således, at man med heste
vogn kunne køre ind på begge sider af den
todelte ovn. De to ovne var adskilt og
omgivet af meter-tykke mure. Det fortæl
les, at der til bygning af ovnene blev brugt
100.000 mursten! Det var nødvendigt at
lave murene så tykke, at de kunne modstå
de ekstremt høje temperaturer i forbindelse
med brændingen. Af samme grund var
murene ind mod ovnene bygget op af ild
faste sten, der dog næsten kunne smelte
ved varmepåvirkningen.
I bunden af ovnene, der hver målte ca.
2,5 x 4 m i grundfladen og 8-10 m i høj
den, var der tre riste, hver 25-50 cm i bred
den. Ristene var lavet af gamle jernbane
skinner, der af den lokale smed, ved hjælp
af skærebrænder, var blevet lavet om til
dette formål. Det fortælles, at skinnerne
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under brændingen kunne blive så varme, at
de svajede. Ovnene var i øvrigt sænket 11 'A m i forhold til jordniveau.
Brændingen blev forberedt på følgende
måde: Fra hestevognen bar man fra starten
kalkstykker ned i bunden af ovnen, der
som nævnt ovenfor var sænket i forhold til
jordniveauet. Kalkstykkeme blev stablet
på gulvarealet mellem ristene, indtil de var
nået op i højde med jorden. Når dette var
overstået, stillede man store kalkstykker,
de såkaldte slutstykker, på højkant tværs
over ristene, som derved blev helt dækket
til. Herefter fyldtes kalkstykker ovenpå og
helt op i toppen af ovnen. Da der var langt
til toppen, kunne det være nødvendigt at
lave en kæde af folk til at fylde de sidste
små stykker i, og her kunne ikke mindst
familiens piger tage del i arbejdet. Den
sidste del af kalken blev fyldt på gennem
en lem placeret helt oppe under taget.
Endelig blev åbningerne til ovnen lukket:
inderst en række limsten, der blev klinet
tæt ved hjælp af 1er, yderst en træplade,
holdt på plads ved hjælp af lægter og ind
imellem disse en blanding af jord og sand.
Efter, en brænding fortælles det, at man
skulle være forsigtig med at fjerne træpla
den for hurtigt, ellers kunne man risikere,
at jordblandingen, der af varmepåvirknin
gen kunne være flydende som vand, kunne
løbe ud og antænde et eller andet. Det kun
ne tage op imod et par dage at fylde ov
nen op.
Når ovnen var fyldt, kunne man påbe
gynde selve brændingen, der foregik fra
fyrgraven. Fyrgravene - der var en til hver
ovn - var i samme bredde som ovnene og
sænket i jorden, således at den, der skulle
fyre, kunne stå oprejst deri. Gravene var
støbt i cement, og man kom ned i dem ved
hjælp af stiger, placeret umiddelbart op ad
den tykke mur ind til ovnen. I fyrgravene,

Kalkværket set fra sydost mod vest-nordvest. Det mørke hul viser den ene indkørsel (maleri af Poul Kristensen,
1950).

der samtidig var kullager, var der adgang
til ristene igennem tre fyrlemme, een til
hver rist. Under ristene var der hulrum,
beregnet til at rumme asken fra brændin
gen.
Brændingen startede med, at man smed
nogle kul ind på ristene. Kullene blev
antændt, og efterhånden som der kom ild i
kullene, kunne ristene fyldes op.
Under brændingen, hvis længde bl.a.
var afhængig af vejret og kunne strække
sig over helt op til ca. 70 timer, men typisk
varede omkring 60 timer, var det nødven
digt at holde ilden vedlige ved at fylde
mere kul på. Desuden skulle man holde øje
med, om der var plads til asken, der efter
hånden faldt ned i hulrummene under
ristene. Var der ikke plads nok, blev asken
undervejs skrabt ud i fyrgraven.
Til en brænding gik der - afhængig af
fyringens varighed - 10-12 ton kul. For at
nå den ønskede kvalitet, skulle kalken
brændes ved 15-1600 grader C. Kullene

blev indkøbt fra »Nordjyllands Kulkom
pagni« i Nørresundby og kom hovedsage
ligt fra Øvre Schlesien i det sydlige Polen,
men undertiden også fra England. Kullene
blev fragtet med tog til Klim, og derefter
transporteret med hestevogn det sidste
stykke.
Ved brænding sker der det, at kalkste
nen (calciumcarbonat) bliver omdannet til
brændt kalk (calciumilte) + kuldioxid
(kultveilte)8. Ved brændingen reduceres
kalken med ca. en trediedel (måske op til
det halve, jvf. Vejby Andersen9.
Når brændingen var afsluttet, skulle den
brændte kalk afkøles, inden den kunne
hentes ud af ovnen og placeres på lager i
lufttætte kamre. Der var 2 kamre i hver
side af kalkværket. Når kalken skulle ud af
ovnen, blev den brækket i stykker og båret
ud til lagerrummene i riskurve. Det var
absolut nødvendigt, at lagerrummene var
lufttætte, for kom der fugt til den brændte
kalk, kunne den begynde at læske. Læsk-

107

ningen kunne så efterhånden udvikle så
stærk en varme, at der var risiko for, at der
gik ild i omgivelserne.
Der er ingen tvivl om, at det har været
hårdt at deltage i brændingen. Dels varede
brændingen som tidligere nævnt flere
døgn, og dels skulle man være særdeles
agtpågivende for at sikre, at den brændte
kalk blev af den ønskede kvalitet. Vejrfor
holdene spillede en stor rolle i processen,

idet brændingen kunne blive ujævn, hvis
vinden slog ned i ovnen, og hemmelighe
den bag en succesfuld brænding lå netop i,
at kalken blev brændt ensartet. Den kultve
ilte, der udviklede sig ved brændingen,
kunne, især når der var sod i kalken og
dermed for ringe træk ud af ovnen, slå ned
i fyrgraven, så man i stille vejr risikerede
en forgiftning og i værste fald at dø af det.
Det fortælles, at Otto Jensen, når en af

Hans Bernt Jensen og Otto Jensen fotograferet en sommerdag i 1925foran ejendommen (i dag Thistedvej 359)
i Klim.
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sønnerne fyrede, lå vågen om natten og
holdt øje med røgudviklingen fra kalkvær
ket. Hvis røgen forsvandt, vidste han, der
kunne være fare på færde og stod op af
sengen for at gå op og kigge på. Om
foråret og efteråret har det måske været til
at holde ud at arbejde i varmen, men det
må have været næsten uudholdeligt at
opholde sig i varmen en sommerdag. Her
til kommer, at når man svedte, blev kalk
støvet omkring een ved kropskontakten
omdannet til læsket kalk, så det var nød
vendigt især at beskytte sig omkring hal
sen med halsklud.
For at forbedre brændingsprocessen ud
vikledes fra begyndelsen af 1930’erne
nogle praktiske hjælpemidler til kalkvær
ket. Otto Jensen indledte et samarbejde
med mekaniker og »opfinder« Thidemand
Klitgaard, Klim. Dette samarbejde resulte
rede i konstruktionen af to tilspidsede
skorstene. Skorstenene blev monteret på
skinner, og kunne dermed flyttes fra den
ene ovn til den anden efter behov, således
at vindforholdene ikke fik nogen nævne
værdig indflydelse på brændingen. Senere
i 30’eme anskaffedes et blæsersystem til
værket og endelig udviklede min farbror,
Kresten Jensen, et system af jernstænger
med overliggende plader, der kunne træk
kes hen over ovnen og udgøre en effektiv
beskyttelse mod vindnedslag heri (de to
skorstene omtalt ovenfor var da forlængst
brændt i stykker).

Produktion og salg
Behovet for brændt kalk til mørtel og kalk
ning af vægge mm. varierede i den ca. 40
årige periode, kalkværket eksisterede.
Værkets produktion toppede i 30’erne,
hvor der blev produceret op til ca. 10 ovn

fulde om året - undtagelsvis dog helt op til
16 ovnfulde pr. år. En ovnfuld brændt kalk
svarede til ca. 400 hl. Under den anden
verdenskrig blev produktionen stærkt
reduceret, bl.a. på grund af mangel på
brændsel, således at der kun blev fyret 1 til
2 gange pr. år. Der blev produceret til lager
og ellers efter behov. Som regel fyrede
man kun i een ovn ad gangen. På et tids
punkt indgik Otto Jensen aftale med Thi
sted Kalkværk og Anders Andersen’s kalk
værk ved Klim Bjerg om at begrænse pro
duktionen til 5 gange 400 hl om året, mod
til gengæld at få en garanteret mindstepris
for kalken. Det er altså ikke kun i disse
EF-tider, man kender til kvoteordninger.
Den brændte kalk solgtes direkte fra
kalkværket, hvor køberne kunne få kalken
med hjem i jute-sække. Kalken blev vejet
af på en dertil indrettet vægt, der var
hængt op i loftet. Herudover blev kalken
solgt til og distribueret af vognmænd, som
kørte rundt på egnen, herunder også Vend
syssel og Himmerland. Af navne på sælge
re kan nævnes Svend Kiib, Peter Villadsen
og Jens Skak.

Personale
Behovet for personale varierede med pro
duktionen, men igennem årene har bl.a.
følgende arbejdet på kalkværket:
Peter Poulsen, Jens Skak, Dusinius
Olsen, Nidolf Nielsen, Verner Madsen,
Hans Kjeldsen fra Klitten, Villiam Nøhr,
Laurits Bruun, Chr. Skrædder, Theodor
Harring, Jakob Ravn, Anders Møller, Lars
Korsbæk, Niels Olsen og Chr. Jensen,
Elmely. Hertil kommer familien: Hans
Bernt Jensen, Kresten Jensen, Jens N.
Jensen og faderen, Otto Jensen. Desuden
gav familiens piger undertiden et nap med:
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c. H. Mecsenburg: Lidi om Nordthy og Vester Han
herred (i: Bygd 1979, nr. 1, side 3-15).
f. Wcitze, Hans Jørgen: Thy, Mors og Fur: vejrbidt og
furet. Gcografforlaget, 1986, side 4-9.

Mariane, Ane Marie og Inger. Pigerne
brugte ofte sort isolerbånd på fingrene for
at undgå, at den rå limsten skulle slide
fingrene i stykker. Det typiske var, at der
udover familien var ansat et par arbejdere
ad gangen.
Som tidligere nævnt blev kalkbruddet
fyldt op i 1957. Resterne af kalkværket
blev stående indtil 1959, hvor det blev
endelig fjernet. Dele heraf, bl.a. mursten,
blev genbrugt i forbindelse med bygningen
af et kombineret hønsehus og maskinrum,
der opførtes syd for de eksisterende gård
bygninger. Hermed var det sidste punktum
i et kapitel af »minedriften« i Klim - og
dermed af et stykke dansk kulturhistorie sat.

Henvisninger
I ) Andreas Grishauge: Kalkværksdrift i Klim (i:
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred,
1979, side 50-54).
2) August F. Schmidt: Fra Klim sogn (i: Historisk
årbog for Thisted amt, 1931. side 182-184)
3) Jens Rolighed: Folkcskikke i Han Herred. Fjcrritslev Avis, 1973, side 13-18.
4) Hanne Naulrup: Landets smukkeste arbejdsplads dog kun naar solen er over Han Herred (i: Aalborg
Stiftstidende 19.09.1965) - orrt kalkværket ved
Klim Bjerg.
5) Som I
6) Som 1
7) Danmark 1:100.000: topografisk atlas. Kort &
Matrikelstyrelsen, 3. udgave. 1989. (kortudsnittet
er opfolograferel fra originalen).
8) Felix Lindenblatt: Kemi eksperimenter. Grafisk
forlag, 1965, side 85-92.
9) Som 4

Noter:
Interesserede kan bla. læse mere om Klim-egnens
geologi i Og. værker:
a. Anders C. Svalgaard: Han Herred i en fjern fortid:
Klim-Thorup (i: Fjcrrilslev Avis, 24.6.1924)
b. V. Nordmann: Træk af Thylands og Vester Han
Herreds geologi (i: Dansk Hjemstavn, 1948, nr. 10.
side 25-30).

Desuden har Hans Bent Jensen i sine erindringer
(Struer, 1990. 20 sider i fotokopi) nedskrevet glimt
fra arbejdet ved kalkværket.
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JYTTE NIELSEN

Biavl i Thy
Indtil 1700 tallet var honning det vigtigste sødemiddel på disse breddegraden Det
er derfor ikke underligt, at mennesket altid har forsøgt at omgås bierne pa bedste
vis - og sådan også i Thy. Kilderne til belysning af kubebiavlen er sparsomme,
men i forbindelse med Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser i midten af
dette århundrede blev der indsamlet materiale, som her videregives.

Det første skriftlige bevis på biavl i Dan
mark stammer fra Jydske Lov fra år 1241.
Her er blandt andet omtalt hvordan man
skal forholde sig til bifangst i skovene.
Man savede det stykke af træet hvori bier
ne boede, tog det med hjem og lavede en
bigård med træstokke, som enten kunne
stå op eller ligge ned, hvilket var forskel
ligt fra område til område. I loven er der
også omtalt, at man skal indhegne bigår
den, så fæet ikke kan komme derind. Som
årene går ændrer materialerne sig, idet
man begynder at lave biboliger af halmløb.

Men uanset om bierne boede i træstokke
eller halmkuber, var selve metoden baseret
på sværmbiavl.
Sværmbiavl vil sige, at man hver som
mer fanger de sværme som forlader kuber
ne, og laver nye familier af sværmene.
Hvert efterår vurderer man kubernes vægt
og beslutter, hvor mange der skal overvin
tre, og hvor mange der skal dræbes for at
kunne få honningen fra. Næste år gentager
proceduren sig. Det er først, da man ind
fører stadebiavl med løse tavler, at der bli
ver mulighed for at regulere i bifamilierne,
og tage honning fra uden at skulle slå bier
ne ihjel.

Biavlen i Thy i 1802

Liggekube, pakket for vinteren. Nørhå 1935.

Til belysning af biavlen og dens omfang i
Thy i sidste århundrede er der først og
fremmest to kilder, nemlig præsterne
Aagaards og Djørups beskrivelser fra hhv.
1802 og 1842.
Aagard skriver følgende: »Uagtet Kli
matets Ublidhed, har Biavlen dog ikke
været ringe; men i året 1799 vare de nær
reent uddøde. Man har vel ikke udført
Mjød; men Landet kunde rigeligen forsyne
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s/g, og mangen en Bondekone blandede
selv Mjød.Biavlen har dog igjen i de sidste
Aar forbedret sig. Man kunstler ikke meget
med sine Bier; den eneste Forsigtighed
nogle bruge, er, at de hænge Kuberne op
paa Loftet under Bielkerne om Vinteren,
hvorved de baade betrygges for Muus og
unddrages for Solens alt for tidlig opliven
de Varme i Foraaret.Naa'r man i Foraaret
aabnerfor dem, sættes gjerne en Tallerken
med Rugmeel foran Kuben, eller noget
Meel strøes paa Stolen under Kuben, hvil
ket skal være styrkende Næring for dem.
Isteden for toppede Kuber, bruge nogle
lange smalle firkantede Kasser, som ere
aabne i den ene Ende, eller trinde Halm
kuber, som ligge paa siden og ligeledes ere
aabne i den ene Ende. Mod Vinteren bin
des en Græstørv for den aabne Ende,
hvorpaa skjæres nogle små Huller. Af
Mangel paa træer at kaste sig udi, flyver
mangen en Sverm ind under Tagene; dog
vænnes ogsaa Bier til at Undvære træer,
og mange Sverme kaste sig paa Jorden i
Græsset«.

40 år senere - 1842
Ikke meget har ændret sig i de 40 år, der
går, før provst Djørup laver sin beskrivelse
af Thy i 1842. Han skriver: Biavlen er
meget forsømt i dette Amt, og især i de
senere Aar, da Somrene have været kolde
re, Vintrene strengere og mere langvarige,
have Bierne ej ret villet lykkes. Mængden
af Bistader er omtrent ligeligt fordeelt i de
forskjellige Herreder; men forholdsvis
haves de fleste i Hundborg, de færreste i
Nørre Herred. Bonden har gjerne 1 à 2
Stokke eller stader, men dertil indskrænker
det sig som oftest. Især i Vandet har man
lagt nogen Vind paa Biavl, og der gives
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Folk, som kjøbe hele Læs saakaldt Værk,
hvoraf brygges Mjød, som gaaer til Ham
borg«
Djørup nævner endvidere flere dygtige
biavlere i området, og han har tillige
bemærket, at nogle sætter magasinkasser
under, så de kan fjerne honning uden at
skulle slå bierne ihjel.

Biavl i Hjardemål Klit
I 1954 indleverede fru Kirsten Roer Peder
sen, Arup véd Vesløs en beretning om
biavl til Nationalmuseets Etnologiske
Undersøgelser (NEU). Hun var født Jensen
Rottbøll i 1871 i Øster Blousgaard i Hjar
demål Klit, og beretter i det følgende om,
hvorledes man holdt bier i hendes hjem :
»Biholdet var på 10 - 12 op til 15
Kuber noget varierende. Øster Blousgaard
var en firlænget Gaard med indkørsel fra
Øst med Stuehuset som nordlig Længe og
Bierne havde indtil ca. 1904 - 06 Plads i
Gaardspladsen op mod Stuehuset med /ty
vehul mod solen, altsaa mod Syd. Der var
bare lidt Træstakit sat for saa Dyrene ikke
kom derind. Bier skulde helst have saa
meget Sol og Ro som mulig, saa fornærme
de de heller ingenting. Bierne overvintrede
paa Pladsen, men der var gerne lukket en
del for Flyvehullet om vinteren. Kuber var
bundet af Rugtag, og lagt på Bræt med fly
vehullet ned mod Brættet og tildækket med
flade Græstørv skaaret specielt dertil.
Gennem Rundingen foroven var stukket en
Pind igennem Kuben, som Bierne saa
begyndte at bygge paa. Det var Mandens
Arbejde at lave Sime og Bikuber om Vinte
ren eller i hvertfald Mændenes. Græstør
vene var ca. 1/2 Alen brede og Længden
svarede til Kubens Højde saa der var dæk
ket ned paa brættet. Yderligere Tætning

Else Krogh og Marianne Krogh ? i bigârclen pa
Kjærkbakvej i Klitmøller omkring âr 1930. (Lokalhi
storisk arkiv, Thisted)

foregik med Ler. Pasning af Bier var lige
saa tit Konens som Mandens Arbejde, det
varforskeliigtfra Hus til Hus; men Kuber
fordrede jo ikke meget daglig Arbejde, Jeg
husker ikke særlig noget, kun om Foraaret
blev der jo lukket helt op og renset
omkring Kuberne.Vi havde en Andedam
saa vandforsyningen var jo let. Vand spil
ler ellers en stor Rolle for Bier.
Når der opstod uro i en kube om som
meren i godt Vejr, var det Tegn paa Sværm
ti ing - det kunde tit mærkes om Aftenen
før. Vi Børn var tit sat til at se efter mens
Far og Mor sov Middagssøvn. Hvis saa
det skete at Bierne myldrede ud i Hundre
devis et storslaaet Syn - saa matte vi kalde
straks. Naar de saa havde Jløjet rundt et
stykke Tid og hvis de tog for langt ud,
brugte vi en Faareklokke til at ringe med.

Saa samledes de igen, og saa kunde vi
trække dem hjem på den Maade, men det
skete jo ogsaa at de satte sig paa nogle
Graaris, muligvis et Træ eller maaske paa
Hjørnet af Taget - det var jo Straatag
dengang. Saa kan det nok være der blev
travlhed med at faa en Kube smurt ind
med Honning eller Sirup saa Bierne trak
deri, naar saa det blev Aften blev Kuben
lagt på Plads, der var jo saa lavet en
Træramme eller nogle Sten ca. 1/2 - 3/4
Alen høj og derpaa et Bræt bestrøet med
Mel hvorpaa Kuben blev lagt. Saa begynd
te Bierne Arbejdet. Naar vi spurgte hvor
for Bierne sværmede, fik vi altid til svar, at
der kun kunde være en Dronning i hver
Kube.
Arbejdsbierne kunde vi træffe paa Mar
ken og Vejgrøfter, hvor der var Blomster;
men naa Lyngen blomstrede, saa var det
Heden det gjalt.
Naa en Kube havde ligget 2 undertiden
3 Somre, saa blev Bierne dræbt og Hon
ningen taget enten til Salg eller Brug.
Bierne havde selv bygget Kagerne som
Honningen var gemt i. Det fine Lag som
dækkede Honningen blev skaaret af med
en Kniv; det blev behandlet sammen med
Vokset, som naar det var rigtig fin og klar
blev solgt paa Apoteket eller i Material
handel. Jeg husker bedst Bierne blev
dræbt med Piberøg. En Pibe blev stoppet
med Tobak. Spidsen blev sat ind i Flyve
hullet og en fin Klud bundet om Hovedet,
og saa blev der blæst af alle Kræfter. Der
var i Forvejen klinet tæt alle vegne saa
Bierne blev derinde - det tog ikke lang Tid
før Bierne var dræbt. Saa blev Honningen
taget ind, mens det var varm og lagt paa
Dørslag eller Sold - det første jeg husker
var af Skind med smaa runde Huller. Naar
den klare Honning var løbet af blev resten
presset af med Hænderne og var færdig til
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Brug, naar den var kommet paa Krukker
og kølet ved Røring.
Voksen blev kogt af i Vand og klaret ved
at sætte Bundfald, og Vædsken brugt til
Hjælp til Mjød. Nogle lavede Mjød lige
som man bryggede Øl; men Mjødlavning
var jo hver enkelt Kones Specialitet og det
røbedes ikke gerne. Min Mor havde Ord
for at være meget dygtig til at lave Mjød,
men det har der vel været Jlere Mødre der
var.
Mor kogte Mjød i en stor Giyde. Væd
sken var Vand og Honning samt Vædsken
fra Vokset. Vædsken skulde være saa fed at
et Æg kunde holde sig oppe deri, saa blev
der tilsat en Krydderpose med lidt Ingefærd, Nellike og et Par Blade Humle. Det
skulde saa koge indtil det ikke skummede
mere. Derpaa blev det sat hen til Afkøling
og eventuelle Grumserier faldt til Bunds.
Saa var Mjøden færdig til at komme paa
Lerkrukker eller Flasker og blev godt til
proppet. Desto længere Lagring, desto
bedre blev den. Affaldet eller Bundfaldet
blev brugt dels til at søde Øl med, dels til
Øllebrød og hvor det nu kunde bruges.
Mjød brugtes meget som Velkomstglas til
Gæster- mændene fik en lille Slunk Bræn
devin i. Honning blev brugt daglig i Hus
holdningen som Paalæg og i Grød. Rug
brød med Honning - uden Smør - det kun
de man udemærket byde til en Kop Kaffe
dengang.
Hvis der blev for mange Sværme, saa
der ikke var brug for dem saa blev Familie
og Venner tilbudt en Sværm »til Halt«, altsaa til fælles bedste. Saa blev Bierne jlyttet
hen til Vedkommende, som saa passede
dem og Indkomsten deltes; naar Kuben
maaske til næste Aar sværmede, ja, saa
delte de igen indtil de blev enige om at
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ophøre dermed. Jeg mindes ikke at det var
almindeligt at handle med Bier dengang.
Vi havde ingen Pressere eller Forme til
Voks, det blev som nævnt kogt af i Vand og
det vilde jo ogsaa gerne sætte Bundfald;
det øverste pæne Voks blev saa hældt i en
eller anden gerne Rund Ting - Giyde Krukke eller lignende med lidt Vand; naar
det saa var afkølet blev det taget op og
med en varm Kniv skar man det grumsede
fra, som blev benyttet til at gnide Traad
med til grovere Syning, ligeledes til Sadel
magersyning ved Seletøjet. Tit blev ogsaa
Dynerne gnedet med Voks paa Vrangen før
der blev fyldt Fjer i. Saa var de ogsaa
absolut Fjertætte«

Nye tider, nye metoder
I midten af sidste århundrede begyndte
man så for alvor at arbejde med nye meto
der indenfor biavlen. I Tyskland opfandt
man biboligen med den bevægelige tavle
bygning - trugstadet som vi kender det
den dag i dag. Man begyndte at lave kunst
tavler, og slyngmaskinen blev opfundet.
Det blev også vigtigt at undervise i
biavl og langsomt forsvandt træstokkene
og halmkubeme. Af de følgende tal kan
man se, at nogle havde svært ved at forla
de de gamle driftsmetoder.
I 1888 var der anslået 95.000 halmku
ber og 30.000 trugstader i Danmark, og i
1939 var der 3.000 kuber og 148.000
trugstader. Idag er vi ikke længere afhæn
gig af honningen som sødemiddel - sukke
ret har for længe siden vist sig konkurren
cedygtig, men en sukkermad bliver aldrig
som et stykke franskbrød med nyslynget
honning.

POUL KJELDGAARD

Et historisk hus i Storegade
Ingeniør Poul Kjeldgaard, Viborg er i sin udforskning af Thisted Amts og specielt
amtsforvalter og sandflugtskommissær Lauritz Thagaards historie standset op ved
Matrikelnummer 260a i Storegade. I dag et beskedent hus at se til; engang stats
magtens lokale centrum.

Thisted har kun få huse, der er interessante
på grund af deres alder og særlige historie.
Et af dem er ejendommen Storegade 4,
men mod gaden er denne ejendom helt
domineret af butiksfacade, og hvis man
ikke gøres særligt opmærksom på det, vil
man ikke umiddelbart få øje på noget
interessant ved dette hus.
Men engang var huset én af Thisteds
herskabelige gårde, eller rettere forhuset til
én af disse. Midt på forhuset var der en
port, gennem hvilken man kom ind på en
forholdsvis stor gårdsplads omgivet af de
til en købstadgård hørende bygninger, her
under heste- og kostald, lade og vognhus.
Stalde og ladebygninger er forlængst ned
revet, og en stor del af det til gården
hørende areal er frasolgt.

Amtstuegård og amtshus
I ejendommen har tidligere boet følgende
embedsmænd:
Adolph Christian Bruun,
amtsforvalter
Peter Andreas Holm,
amtsforvalter
Hans Christian de Moldrup,
amtsforvalter

1774-1784

1784-1786
1787-1791

Lauritz Thagaard,
amtsforvalter
Niels Ferslev, amtmand
Guldbrand Arentz, amtmand
Gerhard Faye, amtmand

1791-1798
1793-1803
1803-1805
1805-1842

Niels Ferslev flyttede først ind i ejendom
men fire år efter, at han var blevet amt
mand, medens Gerhard Faye blev boende
indtil sin død i 1845, tre år efter at han
havde taget sin afsked som amtmand.
I den periode, hvor ejendommen var
beboet af amtsforvalteren, blev den be
nævnt »amtstuegården«, og i den periode,
hvor den var beboet af amtmanden, blev
den benævnt »Thisted amtshus«.
Det er muligt, at ejendommen også før
Adolph Christian Bruuns tid var amtstue
gård, men det er ikke nærmere undersøgt.
Udover de nævnte fire amtsforvaltere
og tre amtmænd skal blandt ejendommens
ejere også nævnes Christian Lykke, der i
en årrække var vejinspektør og sandflugts
kommissær, men som i 1852 havde forladt
embedsvejen for at blive prokurator. Chr.
Lykkes skøde på gården blev tinglyst d.
6.7.1852.
I de tre amtmænds tid hørte også nabo
ejendommen ved Skolestræde til amtshu
set (nu nedrevet). Denne gård havde tidli
gere tilhørt murermester Anders Larsen
Griishauge.

115

Amishuset fik i 1844-matriklen nummer 260, og som det ses på kortet havde ejendommen mod nord facade mod
Storegade og gramsede mod syd til Toldhodstriede og Grydetorv.
Lokalhistorisk arkiv for Thisted kommune.

Beskrivelse af
amtstuegården
Ejendommen var i sin tid en ret anseelig
gård. I forhuset til gaden boede amtsfor
valteren (senere amtmanden), og denne
fløj var indrettet med 4 stuer og 7 kamre.
Forhuset var - som i dag - i én etage og
med en kvist midt på huset. Under kvisten
var porten, gennem hvilken man kom ind
på gårdspladsen, der var omgivet af byg
ninger til alle sider.
I fløjen mod vest var indrettet amtstue
kontorer samt skriver- og tjenerkamre.
Denne del af vestfløjen var dækket af tegl
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tag, mens den sydligste del af vestfløjen
var med stråtag. Her var karlekammer,
hestestald og rum til brænde.
Fløjen mod øst var nærmest forhuset
indrettet til køkken, bryggers og pigekam
mer, og denne del af fløjen var med tegl
tag. Den resterende, sydlige del af fløjen
var med stråtag, og her var rullestue, tørvehus og lade.
Syd for gårdspladsen var der et træhus
indrettet til kostald, vognhus og gang til
haven.
Ved gården var der en »smuk og stor
frugthauge«, og tæt østen for byen lå den
til gården hørende toft, der var indhegnet

med plankeværk (5 idr. og 6 skpr. bygsæ
deland).
Af bygningerne er kun forhuset, kontor
fløjen mod vest og køkkenfløjen mod øst
bevaret, og bygningerne ser unægtelig
noget anderledes ud end for 200 år siden,
da der utvivlsomt har været et vist herska
beligt præg over gården. Kun lidt er tilba
ge af den i sin tid anseelige gårdsplads, og
haven - den store og smukke frugthave er helt forsvundet.

Malthe Conrad Bruun,
Lauritz Thagaard
og Gerhard Faye
1 husets facade mod Storegade er indmuret
en mindeplade for den berømte kritiker og
geograf Malthe Conrad Bruun, der blev
født i amtstuegården d. 12.8.1775 som
søn af amtsforvalter Adolph Christian
Bruun. På grund af mindepladen er mange

»Amtshuse!« i Storegade ca. 30 år efter amtmand Fayes død i 1845.
På fotografiet ses som hus nr. 2 fra højre forhuset til den tidligere amtstuegård og senere amtsgård (»amtshus«).
Af den vestlige og østlige sidefløj ses alene en del af taget.
Efter beskrivelse fra 1797 var der over porten en kvist, men som det ses, er denne kvist senere fjernet. Ved skiltet
»Bog- og Papirhandel« er i en hjørneafskæring en indgangsdør. Da amtstuekontoret i sin tid var indrettet i den
vestlige sidefløj, har indgangen til kontoret muligvis været gennem denne dør.
Lokalhistorisk arkiv for Thisted kommune.
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Thisted-boere nok klar over, at Malthe
Conrad Bruun blev født her.
Af de embedsmænd, der som foran
nævnt boede i gården, skal kort anføres
lidt om Lauritz Thagaard og Gerhard Faye.
I den lokalhistoriske litteratur omtales
Lauritz Thagaard næsten altid som sand
flugtskommissær, men han havde en fortid
som amtstuefuldmægtig og amtsforvalter,
og han boede derfor i en række år i amt
stuegården.
Thisted Amts navnkundige amtmand
Gerhard Faye boede i alle de 40 år, han
levede i Thisted i gården på Storegade. I
den tid, Faye var amtmand, besøgte Frede
rik VI Thisted tre gange, og hver gang
boede kongen hos Faye på gården i Store
gade.
I betragtning af den betydning amtmand
Faye har haft for Thisted Amt, ville det
have været ønskeligt, at Faye’s tilknytning
til ejendommen også havde været angivet
på en mindeplade.

Ejendommens nyere
historie
Der er foran omtalt nogle af de mere pro
minente beboere fra ejendommens ældre

historie. Ejendommens nyere historie skal
ikke omtales nærmere her, men det skal
alene nævnes, at der i en årrække var kon
ditori i ejendommen. Den første var
P. Christensen fra 1896, og han blev i 1937
afløst af C. J. Krabbe. Mange nulevende
Thisted-borgere vil huske »Krabbes Kon
ditori«.
På baggrund af husets historie kunne
det være ønskeligt, om der en dag kunne
vise sig mulighed for at ændre husets
anvendelse og føre dets ydre tilbage til den
tidligere skikkelse i den tid, hvor amtets og
byens førende embedsmand havde til huse
her.
Noter
1. Ved fremskaffelse af oplysninger om ejerforhold er
benyttet følgende arkivalier i Landsarkivet for
Nørrejylland (LAN):

Thisted rådstuearkiv (D 30):
Nr. 273 Generaltaksations- og vurderingsforret
ning over Thisted købstads både private
og publike bygninger 1781-90
Nr. 107 Brandtaksationsforretninger 1791-1800
Nr. 108 Brandtaksationsprotokol for Thisted by
1811-17
Nr. 109A Forsikringsprotokoller 1806-1827
Nr. 17B Bygningsafgiftsregisler 1851-1904

Thisted byfogedarkiv (B 33):
Nr. SP 6 Skøde- og pantcprotokol 1846-59 (fol.
147 b: Skøde fra enkefru Faye til L. B.
Jacobsen, fol. 173 og 211: Skøde fra L.
B. Jacobsen til Chr. Lykke)
Nr. SP27 Realregister 1800-1910
Nr. SP29 Realregister 1890-1955

2. En yderligere beskrivelse af ejendommen i Thagaards og Faye's tid findes i Poul Kjeldgaard:
»Lauritz Thagaard - en embedsmand ved enevæl
dens lokaladministration i Thisted«, der forventes
at udkomme omkring årsskiftet 1993-94.
Ejendommen Storegade 4 er i dag berøvet enhver
værdighed som tidligere hovedsæde for administrati
onen af Thisted Amt. Som i mange andre byer er også
hovedgaden i Thisted blevet degraderet til gågade og
ærværdige bygninger blevet til »oversavede damer«.
Foto: Poul Kjeldgaard.
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3. De bevarede bygninger, forhuset med de to side
fløje, har gennem årene undergået en række
ændringer, men er iøvrigt i nogenlunde overens
stemmelse med de mål, der er angivet i
»Opmålings- og undersøgelsesprotokol 1829
(LAN, Thisted rådstuearkiv: D30-15).

JENS-HENRIK BECH

Gravhøj og bopladser
Glimt fra Thisted Museums arkæologiske arbejdsmark.

En bronzealdergravhøj
med stenkiste
og ligbrændingsplads
Under pløjning stødte gdr. Knud K vejborg,
Damsgård i Jestrup ved Sønderhå, i sen
sommeren 1992 på en lille stenkiste på en
forhøjning tæt ved gården. Fundet var star
ten på en udgravning af et usædvanligt
3000 årigt gravanlæg. Engang havde det
været beskyttet af en gravhøj, men som så
mange af egnens oldtidsminder var den

blevet sløjfet i nyere tid, velsagtens en
gang i forrige århundrede.
Selvom ploven havde ramt stenkisten,
var dens indre endnu urørt, da udgravnin
gen tog sin begyndelse. Fire mindre granit
blokke dannede et lille kisterum på kun
80x20 cm. Heri fandtes på bunden brændte
menneskeknogler samt et par små bronze
genstande - en bøjlenål samt et brudstykke
af en lille kniv. Det er disse ting, som date
rer fundet til slutningen af ældre bronzeal
der ca. 1100-1000 f.Kr.

Rester af bronzealdergravhøj afdækket ved Damsgård i Sønderhå sogn. Stenkiste og ligbrændingsgrube ses i
midten omgivet af sporene efter en fin randstenskæde 10 m i diam. Senere er foretaget en udvidelse af højen,
hvad resterne efter endnu en randstenskæde viser.
Jens-Henrik Bedt fot.
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Tegning af det 4000-årige langhus fra Klostergård ved Sjørring Sø.
Anne-Louise Haack Olsen del.

Såvidt var der ikke noget usædvanligt
ved graven. Den stammer fra en tid, hvor
man brændte de døde og lagde de ren
gjorte brændte ben fra ligbålet i stenkister.
Hvordan ligbrændingen dengang foregik,
ved man næsten intet om, og det usædvan
lige ved fundet fra Damsgård ligger netop
i, at resterne af ligbålet fandtes lige ved
siden af kisten. I forbindelse med grav
færden var der nemlig blevet gravet et 2,8
meter langt og 1 meter bred fordybning i
marken. Og det var i denne godt 50 cm
dybe nedgravning, den døde blev brændt.
Rødbrændt aske (fra mosetørv?), trækul
fra 8 cm tykke egegrene samt mange
brændte menneskeknogler lå spredt i ned
gravningen. Et sted midt i fandtes endog
en bronzearmring, som en armknogle end
nu stak igennem, og i samme område duk
kede også de stærkt opløste rester af en
spiralfingerring af bronze op.
De forskellige iagttagelser tyder på, at
den døde i fuldt påklædt tilstand har ligget
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på ryggen med hovedet mod nord og har
haft brændet stablet op omkring sig. I beg
ge ender af hullet fandtes rødbrændte plet
ter i undergrunden, som viser, at varmeud
viklingen på bunden af gruben har været
størst udfor hoved og fødder. Efter at bålet
var brændt ned, har de efterladte, næsten
lidt tilfældigt, samlet nogle af de brændte
knogler og lidt af gravudstyret sammen og
lagt det i stenkisten. Herefter blev der rejst
en høj på stedet bygget af græstørv. Man
kunne i ligbrændingsgruben ligefrem se,
hvorledes de første græstørv under højbyg
ningen var sunket lidt ned i den bløde aske
fra bålet. Ved udgravningen tegnede mørke
pletter i undergrunden en fin cirkel med en
diameter på 10 m omkring gravanlægget.
Det er sporene efter de randsten, moderne
pløjning har fjernet, men som oprindelig
blev sat, da ligfærden var til ende og højen
bygget for 3000 år siden.
Udgravningen af højen er foretaget som
led i det internationale arkæologiskhislori-

ske projekt, som museet i disse år deltager
i (se omtale i Historisk Samfunds årbog
for Thy og Vester Hanherred 1992 p. 94ff).

Et 4000-årigt langhus
Forud for åbningen af en ny grusgrav ved
Klostergård på nordsiden af Sjørring Sø
har Thisted Museum foretaget udgravning
af et 180 m2 stort oldtidshus. Med de tyde
lige spor efter vægstolper, sat med en
meters afstand, stod husets omrids usæd
vanligt klart i den grusede og stenede
undergrund. Det var øst-vest orienteret og
hele 26 meter langt. Fra den 8 meter brede
vestende smalnede huset jævnt til mod

østenden, hvor det kun var 6 meter bredt. I
den sydlige væglinie ses indgangen marke
ret med et par kraftigere stolper godt 11
meter fra vestgavlen. Vi må forestille os
huset stående med lerklinede vægge og et
stråtækket tag. Indvendig er taget blevet
båret af 1 række kraftige stolper placeret i
husets midterlinie. Spændet mellem de to
vestlige af disse stolper var hele 6 meter,
hvilket kun har kunnet lade sig gøre ved
anvendelse af en solidt tømret tagkon
struktion. Huset fra Klostergård er det
første af sin art i Thy.
Husets alder kan endnu ikke bestemmes
med fuldstændig sikkerhed. Fundene var
meget sparsomme og bestod hovedsagelig
af lidt affald fra tilhugning af flintredska-

Lille jernalderhus og et fint brolagt vejstykke under udgravning ved Tabel i Sydthy. Jens-Henrik Bech fot.
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ber samt enkelte lerkarskår. Dog fandtes
en lille, fint tilhugget pilespids i fylden fra
en af vægstolperne i huset. Pilespidser af
denne form var i brug for 4000 år siden og
angiver formodentlig i grove træk husets
alder. Dette stemmer godt med træk ved
tagkonstruktionen, idet man på denne tid
netop anvendte en enkelt række tagbæren
de stolper. Blot få århundreder senere be

gyndte man at anvende to rækker stolper
til at bære taget i husene - en konstrukti
onsmåde, som forblev den almindelige i
over tre tusinde år - altså til langt op imod
vor egen tid.
På bopladsen ved Klostergård ligger
andre huse, der dog først vil blive udgravet
i takt med udvidelsen af grusgraven på
stedet.

Dyreknogler, fiskeben og lerkarskår spules fri afjorden fra udgravningen ved Smedegård af Jens Jørgen Ole
sen. Mange prøver med forkullede korn og frø er også hjemtaget fra undersøgelsen, der vil tilføje nye facetter
til dansk landbrugshistorie. Jens-Henrik Bech fol.
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Oppløjede jernalderhuse
På en mark ved Tåbel i Sydthy kunne for
små to år siden iagttages en hel stribe af
oppløjede jemalderhuse fra tiden omkring
Kristi fødsel. En lidt dybere pløjning end
normalt havde vendt massevis af rødbrændt
1er, aske, lerkarskår og sten op fra hustomteme. Det stod med det samme klart, at
sporene efter husene indenfor kort tid ville
være forsvundet, så skulle der reddes nogle
oplysninger, var det på høje tid. I første
omgang opmålte medarbejdere ved museet,
hvad man kunne se på markoverfladen, for
derefter så snart lejlighed bød sig at vende
tilbage og foretage nærmere undersøgelser.
Med rendegraver blev der trukket søgegrøfter over et større areal. På denne måde kon
staterede man, hvorledes husene var anlagt,
så de tilsammen dannede flere gårde. I en
lang NØ-SV gående række har den ene
gård ligget ved siden af den anden. Hver
gård så ud til at bestå af et langhus med
beboelse og stald under samme tag samt et
eller flere mindre huse liggende syd herfor.
Et usædvanligt velbevaret lille hus hørte
til blandt de bedste fund og ses nederst til
højre på billedet side 119. Huset var som
sædvanen foreskrev omgivet af en græs
tørvsvæg. Gennem en dør i nordsiden kom
man ind i en lille entre, som med et dørtrin
var adskilt fra det lerstampede gulv inde i
huset. Midtpå dette fandtes endvidere et
fint udsmykket ildsted.
Udenfor gik der langs med vestvæggen
på det lille hus en usædvanlig fint udfor
met brolægning op til et langhus nord for.
Den sirligt lagte brolægning med skif
tende felter af piksten og større sten forlener i sjælden grad fundet med en form for
nærvær - som næsten udvisker de to årtu
sinder, der er gået fra stenene blev lagt og
til idag.

Det nedbrændte langhus fra landsbyen ved Hejrhøj
set fra vest. 1 forgrunden ses knuste lerkar liggende
på gulvet. Den korsformede balk over huset er et
udgravningsteknisk kneb for at kunne holde styr på
de mange jordlag inde i huset. Martin Mikkelsen foto.

Jernalderlandsbyen ved Tåbel, og med
den mange andre pladser af tilsvarende
karakter, bliver i disse år mere og mere
ødelagt i takt med landbrugets effektivise
ring, hvor større og mere dybtgående
maskiner bliver taget i anvendelse. Der er
her tale om en gradvis, fremadskridende
ødelæggelse, der imidlertid ikke altid er så
synlig, som når vigtige oldtidsfund trues
med ødelæggelse af store anlægsarbejder,
men hvor resultatet alligevel på lang sigt
er det samme.

En jernalderlandsby ved
Smedegård i Tved Sogn
Af jemalderlandsbyen ved Smedegård nær
Nors, der eksisterede fra ca. 300 f.Kr. til
200 e.Kr., blev der under de indledende
arbejder til anlæggelsen af en stor transfor
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merstation bortgravet et par tusinde kubik
meter, før arbejdet blev indstillet for at give
plads til arkæologiske undersøgelser. At så
meget blev ødelagt skyldes, at pladsen ikke
var kendt i forvejen, men først kom til
museets kendskab efter at entreprenørmaskineme havde været igang et stykke tid.
I alt har Thisted Museum arbejdet i et
halvt år med udgravninger på stedet, finan
sieret af Rigsantikvarens midler til nødud
gravninger og Nordkraft I/S. Udgravnings
arbejdet er nu afsluttet, og hvad der var til
bage af oldtidsfund på anlægsarealet er
jævnet med jorden, for at transformersta
tionen kunne bygges færdig.
Grunden til den store betydning, ud
gravningerne ved Smedegård tillægges,
skal bl.a. søges i de tusindvis af velbevare
de dyreknogler, der fandtes i de tykke
muldlag, som godt 500 års bosættelse på
stedet havde skabt. Knoglernes fine beva
ringstilstand skyldes den lokale skik med
at anvende kridt som gulvbelægning i ste
det for de sædvanlige lergulve. Også uden
for husene blev kridtet undertiden brugt til
belægning på små gårdspladser.
Den megen kridt i bopladslagene for
hindrede nedbrydningsprocesser i at angri
be knoglerne og bevarede derfor et uvur
derligt fundstof til idag. Selv på landsplan
har man ikke noget tilsvarende, og funde
ne vil derfor kunne fortælle meget nyt om
levevilkårene i jernalderen. Blandt andet
om, hvilke husdyr man holdt i landsbyen, i
hvilken alder de blev slagtet, og hvilken
rolle jagt og fiskeri spillede. Eventuelle
ændringer i dyreholdet eller i betydningen
af jagt og fiskeri igennem landsbyens leve
tid vil også kunne belyses, når eksperter
fra Zoologisk Museum i København er
færdige med deres undersøgelser af de

124

mange tusinde knogler, der er blevet hentet
hjem fra udgravningen.

Jernalderlandsbyen
ved Hejrhøj,
Thisted Landsogn
I forbindelse med anlæggelsen af omfarts
vejen omkring Thisted er i Tingstrup un
dersøgt dele af en landsby, som tidsmæs
sigt begynder, hvor landsbyen ved Smede
gård ender d.v.s. i 200- eller 300-tallet
e.Kr.
Landsbyen har ligget på en østvendt
skråning ned mod det engdrag, som fra
Skinnerup går ind til Thisted og igennem
hvilken Skinnerup Å løber ud i Limfjor
den. Placeringen af landsbyen midt imel
lem eng og ager har øjensynlig været så
vigtig, at man har accepteret de ulemper,
som det skrånende terræn medførte for
gårdene og færdslen i landsbyen.
Thy har på dette tidspunkt været tæt
bebygget formodentlig med et par større
landsbyer indenfor Thisted-området. At
der er foregået en vis trafik mellem de for
skellige bebyggelser, illustrerer fundene
ved Hejrhøj tydeligt, idet flere små vejfor
løb med hjulspor har ført ned over bakken
mod et eller flere vadesteder ved åen. I
landsbyen er bl.a. undersøgt tomten af et
14 meter langt og 5 meter bredt hus, som
er brændt ned, medens det var beboet. I
huj og hast er det sikkert blevet forladt, og
på gulvet i husets vestende fandtes bl.a. 15
lerkar, der er blevet knust af det sam
menstyrtede tag. Flere af forrådskarrene
stod på hovedet og har derfor været tom
me, da huset brændte. Dette kunne tyde på,
at huset er brændt om foråret eller om
sommeren, før årets afgrøder kom i hus.

VILLY DALL

Thylands røst
Thisted Amts landspolitiske repræsentanter 1836-1992

Da jeg for seks-syv år siden kom til Thy og kom til at beskæftige mig med politiske
forhold og derigennem også politisk historie her på egnen, savnede jeg meget et
opslagsværk. Der var faktisk kun Jens Damsgaards lille hæfte fra 1913 og så
Kjeld Jensens afsnit i Landet mod Nordvest. Siden har jeg fundet spredte bidrag i
nogle årgange af Historisk årbog for Thisted Amt, og i 1987 udkom bogen Valg i
Thisted.
Men der findes fortsat ingen samlet fremstilling af Thylands politiske historie,
hvori man kan finde frem til alle, der har repræsenteret egnen på tinge. Derfor har
jeg udarbejdet efterfølgende oversigt, som jeg håber, at også andre, der er interes
seret i egnens politiske historie, kan få gavn af. Senere må en mere detaljeret
beskrivelse så følge.

Før vi går igang med at se på de valgte, er
det nok nødvendigt at se på valgkredsind
delingen ved valgene til Den nørrejyske
Stænderforsamling 1836-48. Den grund
lovgivende
Rigsforsamling
1848-49,
Landstinget 1849-1953 og Folketinget fra
1849.
Thisted Amt blev oprettet ved kgl. reso
lution af 4. september 1793 ved en sam
menlægning af de hidtidige amter Ørum,
Vestervig og Dueholm med Vester Han
Herred fra Aalborghus Amt.
I amtet indgik Thisted Købstad og
Nykøbing Mors Købstad samt Vester Han,
Hillerslev, Hundborg, Hassing, Refs,
Morsø Sønder og Morsø Nørre herreder.
Vester Han Herred bestod af følgende
sognekommuner: Fjcrritslev (Kollerup),
Hjortdal, Kettrup-Gøttrup, Thorup-Klim,
Vust, Tømmerby-Lild og Øsløs-VesløsArup.

Hillerslev Herred bestod af: RæhrHansted-Vigsø (Hanstholm), Nors-Tved,
Vester Vandet-Øster Vandet, HillerslevKaastrup, Sennels, Hunstrup, Østerild og
Hjardemaal.
Hundborg Herred bestod af: Thisted
Landsogn, Tilsted, Skinnerup, SjørringThorsted, Skjoldborg-Kallerup, Vang,
Hundborg-Jannerup og Nørhaa.
Hassing Herred bestod af: Snedsted,
Sønderhaa-Hørsted,
Harring-Stagstrup,
Skyum-Hørdum, Hassing-Villerslev, Bedsted-Grurup og Hvidbjerg Vesten AaGrum-Lodbjerg samt Visby Sogn i VisbyHeltborg Kommune.
Refs Herred bestod af: Vestervig-Agger
(som indtil 1. april 1954 også omfattede
Thyborøn i kommunal henseende), Hurup,
Boddum-Ydby, Helligsø-Gettrup, Hvid
bjerg-Lyngs, Søndbjerg-Odby og fra 1.
januar 1907 Jegindø (som blev overflyttet
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fra Morsø Sønder Herred) samt Heltborg
Sogn i Visby-Heltborg Kommune.
Morsø Sønder Herred bestod af: Lødderup-Elsø, Frøslev-Mollerup, TæbringOutrup-Rakkeby (TOR), Karby-Hvidbjerg-Redsted (KHR), Vejerslev-Blidstrup,
Ljørslev-Ørding,
Øster
Assets-Vester
Assels og Jegindø (indtil 1. januar 1907).
Morsø Nørre Herred bestod af: TødsøErslev, Galtrup, Øster Jølby, DragstrupSkallerup, Solbjerg-Sundby, Flade-Sønder
Draaby, Alsted-Bjergby og Sejerslev-Ejerslev-Jørsby (Jordsby).

Den nørrejyske stænder
forsamling 1836-48
Valgene til de nørrejyske Stænderforsam
ling, som mødtes i Viborg i årene 1836-48,
foregik for Thisted Amts vedkommende i
følgende fire grupper:
1. 8. købstadsdistrikt, som foruden Thisted
og Nykøbing Mors omfattede Skive og
Nibe.
2. sædegårdsejerne i et distrikt, som
omfattede Aalborg Stift og den under
Viborg Stift hørende del af Aalborg
Amt.
3. mindre landejendomsbesidderes 4. di
strikt, som omfattede Vester Han, Hillerslev, Hundborg og Hassing herreder
samt Skræm Sogn i Gster Han Herred
og Heltborg Sogn i Refs Herred (valg
steder i Vester Thorup og Skjoldborg).
4. mindre landejendomsbesidderes 5. di
strikt, som omfattede Refs (dog bortset
fra Heltborg Sogn), Morsø Sønder og
Morsø Nørre herreder (valgsteder i
Vestervig og Nykøbing Mors)
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Den grundlovgivende
Rigsforsamling 1848 og
Folketinget 1849-66
Ved valgene til Den grundlovgivende
Rigsforsamling i København i 1848 opdel
tes Thisted Amt i fire valgkredse, og disse
bestod til 1866 som folketingsvalgkredse:
1. opstillingskreds, Bjergetkredsen eller
Bjerget Kro-Kredsen, havde valgsted i
Bjerget Kro i Liid Sogn og omfattede
Vester Han Herred samt sognene
Hunstrup, Østerild, Hjardemaal, Hillerslev, Kaastrup, Ræhr, Hansted og Vigsø
i Hillerslev Herred og sognene Sejer
slev, Ejerslev, Jørsby, Flade og Sønder
Draaby i Morsø Nørre Herred.
2. opstillingskreds, Thistedkredsen, havde
valgsted i Thisted Købstad og omfattede
foruden købstaden sognene Nors, Tved,
Vester Vandet, Øster Vandet og Sennels
i Hillerslev Herred, hele Hundborg Her
red og sognene Snedsted, Harring, Stag
strup, Sønderhaa og Hørsted i Hassing
Herred.
3. opstillingskreds, Vestervigkredsen, hav
de valgsted i Vestervig og omfattede
sognene Skyum, Hørdum, Hassing, Villerslev, Visby, Bedsted, Grurup, Hvi
dbjerg Vesten Aa, Ørum og Lodbjerg i
Hassing Herred samt hele Refs Herred.
4. opstillingskreds, Nykøbingkredsen, hav
de valgsted i Nykøbing Købstad og
omfattede foruden købstaden hele Mor
sø Sønder Herred og følgende sogne i
Morsø Nørre Herred: Tødsø, Erslev,
Galtrup, Øster Jølby, Dragstrup, Skallerup, Solbjerg, Sundby, Alsted og
Bjergby.1

Folketinget 1866-1918
Efter vedtagelsen af 1866-grundloven ske
te der en revision af valgkredsene, og de
fire valgkredse i Thisted Amt kom nu til at
se således ud:

1. opstillingskreds, Bjerget Kro-Kredsen
(fra 1905 Frøstrupkredsen), havde
valgsted i Bjerget Kro (fra 1905 i
Frøstrup) og omfattede Vester Han Her
red samt sognene Ræhr, Hansted, Vigsø,
Hillerslev, Kaastrup, Hunstrup, Østerild
og Hjardemaal i Hillerslev Herred.
2. opstillingskreds, Thistedkredsen, havde
valgsted i Thisted Købstad og omfattede
foruden købstaden resten af Hillerslev
Herred, hele Hundborg Herred og i Has
sing Herred følgende sogne: Snedsted,
Harring, Stagstrup, Sønderhaa og
Hørsted.
3. opstillingskreds, Vestervigkredsen, (fra
1894 Hurupkredsen), havde valgsted i
Vestervig (fra 1894 på Hurup Station)
og omfattede resten af Hassing Herred
samt hele Refs Herred.
4. opstillingskreds, Nykøbingkredsen, hav
de valgsted i Nykøbing Købstad og
omfattede foruden købstaden Morsø
Sønder og Morsø Nørre herreder.

Folketinget 1918-70
Efter vedtagelsen af 1915-grundloven ske
te der forud for folketingsvalget i 1918 en
ny revision af valgkredsinddelingen. Den
nye inddeling bevaredes indtil kommunal
reformen i 1970. Thisted Amt kom nu til
at bestå af tre folketingsvalgkredse:

1. opstillingskreds, Thistedkredsen, som
omfattede Thisted Købstad, Vester Han
og Hillerslev herreder samt følgende
sogne i Hundborg Herred: Thisted
Landsogn, Tilsted, Skinnerup, Sjørring
og Thorsted.
2. opstillingskreds, Hurupkredsen, som
omfattede resten af Hundborg Herred
samt Hassing og Refs herreder.
3. opstillingskreds, Nykøbingkredsen, som
omfattede Nykøbing Købstad samt Mor
sø Sønder og Morsø Nørre herreder.

Folketinget fra 1971
Efter at kommunalreformen var gennem
ført i 1970 var det meste af Vester Han
Herred (bortset fra Tømmerby, Liid, Øsløs,
Vesløs og Arup) indgået i det nye Nordjyl
lands Amt, medens de fire sogne på Thyholm (Hvidbjerg, Lyngs, Søndbjerg og
Odby) sammen med Jegindø var indgået i
det nye Ringkjøbing Amt. Resten af det
gamle Thisted Amt indgår nu i det nye
Viborg Amt.
Sognene i Vester Han Herred er i dag en
del af Fjerritslev Kommune og dermed af
Fjerritslevkredsen, medens sognene på
Thyholm og Jegindø udgør Thyholm
Kommune og dermed er en del af Holstebrokredsen.
Den resterende del af det gamle Thisted
Amt (Thy og Hannæs) er inddelt i Hanst
holm, Thisted og Sydthy kommuner, som
tilsammen udgør Viborg Amts-kommunes
1. opstillingskreds, Thistedkredsen, me
dens alle sogne på Mors er indgået i den
nye Morsø Kommune, der alene udgør
Viborg Amtskommunes 2. opstillings
kreds, Morsøkredsen.
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Landstinget 1849-1918
Under de to første junigrundlove indgik
Thisted Amt i 8. landstingskreds, der for
uden Thisted Amt omfattede dele af Vi
borg og Randers amter. Landstingskredsen
havde valgsted i Skive, hvor valgmændene
(i 1849: 155: i 1915: 270) samledes efter at
være valgt ude i de enkelte købstæder og
sognekommuner (fra 1866 var halvdelen
valgt af den almindelige vælgerklasse og
den anden halvdel af de højest beskattede
vælgere).

Landstinget 1918-53
Efter 1915-grundloven ændredes valgene
til Landstinget væsentligt, og som en følge
deraf blev også valgkredsene ændret. Den
nye valgkredsinddeling bestod, indtil
Landstinget blev nedlagt med den nye
grundlov i 1953.
Thisted Amt indgik i Landstingets sid
ste periode i 6. landstingskreds sammen
med Hjørring, Aalborg, Viborg og Randers
amter. Kredsen havde valgsted i Aalborg,
og her samledes de 639 valgmænd første
gang den 11. maj 1918.

Den nørrejyske
Stænderforsamling
Den nørrejyske stænderforsamling, der holdt sine
møder i Viborg, havde følgende samlinger:
1836: 11. april-30. juli (efter valgene i 1834-35)
1838: 21. maj-25. august
1840: 14. oktober-19. december
1842: 12. oktober-20. december (efter valgene i
1840-41)
1844: 9. juli-11. september
1846: 21. oktober-14. december
1848: 13.-23. juni (efter valgene i 1846-47)
Ved samlingerne mødte følgende deputerede, der var
bosiddende i Thisted Amt (for købstædemes og

128

sædegårdsejemes vedkommende) og valgt i de to
distrikter for mindre landejendomsbesiddere, som
udgjorde Thisted Amt:
For 8. købstadsdistrikt mødte
1836: Købmand Niels Faartofl, Nykøbing Mors
1838: Herredsfoged J. C. H. Rummelhoff,
Nykøbing Mors
1840: Rummelhoff
1842: Apoteker Lars Dahlerup, Thisted
1844: Dahlerup
1846: Rummelhoff
1848: Amtsforvalter Ulrik Aagaard, Thisted
For sædegårdsejerne mødte i 1836 godsejer Poul
Tøfting, Tandrup, Bedsled, medens der siden ikke
mødte nogen repræsentant for Thisted Amt.
For mindre landejendomsbesidderes 4. distrikt
mødte
1836: Proprietær Jens Chr. Skibsted,
Djemæs, Vang
1838: Prokurator Jens Sørensen,
Winthersmølle, Thisted
1840: Sørensen
1842: Proprietær M. C. Ravn,
Selbjerggaard, Tømmerby
1844: Ravn
1846: Ravn
1848: Proprietær Th. Neergaard,
Momtoft, Senncls.
For mindre landejendomsbesidderes 5. distrikt mødte
1836: Proprietær Laurids Borberg,
Dover Gslergaard
1838: Borberg
1840: Borberg
1842: Borberg
1844: Møller, gdr. P. Chr. Østcrgaard,
Sundby Mors
1846: Østcrgaard
1848: Gdr. Chr. Søndergaard, G. Jølby

Den grundlovgivende
Rigsforsamling
Som Thisted Amts repræsentanter til Den grundlovgi
vende rigsforsamling, der mødtes i København i pe
rioden 23. oktober 1848-5. juni 1849, valgtes den 5.
oktober 1848 følgende:
Bjerget Kro-Kredsen: Amtsforvalter Ulrik Aagaard,
Thisted (Hx)
Thistedkredsen: Proprietær, agent H. D. Liitzhøft,
Tandrup (Hx)

Vestervigkredsen: Sognepræst F. C. v. Haven, Has
sing (H)
Nykøbingkredsen: Sognepræst C. E. Bagger, 0.
Assels (CD)

Folketinget 1849-1918
Under begge de to første grundlove foregik valgene
til Rigsdagens andet-kammer, Folketinget, i enkelt
mandskredse. Følgende repræsenterede Thisted Amt:
Bjerget Kro-Kredsen (fra 1905 Frøs trupkredsen)
Sognepræst Niels Gottlob,
4/12 1849- 19/8 1851
Tømmerby (X)
Sognefoged, husmand H.
29/9 1815 - 4/8 1852
P. Badstue, Øsløs (X)
4/8 1852 - 27/2 1856
Lærer P. C. Myrup,
Tømmerby (X)
27/5 1856- 14/6 1858 Propr. Poul Knudsen,
Ulstrup, Hundborg (Xx)
Gdr. S. P. Lybye, Hcm,
14/5 1858- 14/6 1861
Salling (Xx)
Propr. J. N. F. Hasselbalch,
14/6 1861 -7/6 1864
Frederiksberg (Xx) (Hassel
balch valgtes til Rigsraadets
Folketing ved begge valg,
hhv.5/3 1864 og 30/5 1865)
7/6 1864-4/6 1866
Premierløjtnant Allan Dahl,
Slesvig (X)
Propr. J. N. F. Hasselbalch,
4/6 1866- 12/10
Frederiksberg (Xx)
Gdr. J. A. Bach, Vesløs
12/10 1866-9/4 1895
(Xx, sen. Vx, sen. V)
Gdr. J. P. Nørhave, Vust (V)
9/4 1895 -20/4 1918

Thistedkredsen
4/12 1849-4/8 1852

4/8 1852 - 27/5 1853
27/5 1853 - 28/6 1854

10/8 1854- /10 1859

9/11 1859 - 14/6 1861

14/5 1861 -7/6 1864

Vej inspektør C. Lykke,
Thisted (X)
Cand. jur. H. E. Schack,
Kbh. (Xx)
Kapellan Emil Boesen,
Hunsirup (X)
Branddirektør C. A. H.
Hansen, Thisted (X)
Telegrafbestyrer, kaptajn
Chr. Jagd, Nyborg (Vx,sen.
Hx,scn. H)
Sognepræst H. H. Licht,
Hundborg (X) (Til Rigsraa
dets Folketing valgtes Jagd

ved begge valg, hhv. 5/3
1864 og 30/5 1865)
7/6 1864- 12/10 186
Branddirektør C. A. H.
Hansen. Thisted (X)
12/10 1866 - 22/9 1869 Assessor C. S. Klein, Kbh.
(X)
22/9 1869-20/9 1872
Propr., kaptajn Chr. Jagd,
Egebaksande (Vx. sen. Hx.
sen. H)
20/9 1872- 14/11 1873 Redaktør Ludvig Lund,
Thisted (H)
14/11 1873-9/4 1895
Propr., sen. bestyrer, sen.
amtsforvalter, kaptajn Chr.
Jagd. Egebaksande, sen.
Kolding, sen. Thisted, sen.
Kbh. (Vx, sen. Hx, sen. H)
9/4 1895 -3/4 1901
Marinekaptajn Carl Trolle,
Kbh. (H)
3/4 1901 - 16/6 1903
Gdr. J. J. Andersen (sen. Nygart), Nygaard, Hvid
bjerg, Thyholm (V)
16/6 1903 - 25/5 1909 Entreprenør Niels Ander
sen, Søholm, Gentofte (H)
Gdr. N. Chr. Homstrup,
25/5 1909-20/5 1913
Kallerup (H)
20/5 1913-20/4 1918
Fhv. lærer Jens Munk-Poulsen, Sdr. Vorupør (V)

Vestervigkredsen
(fra 1894 Hurupkredsen)
4/12 1849-4/8 1852

Branddirektør C. A. H.
Hansen, Thisted (X)
4/8 1852 - 27/5 1853
Møller Joh. Jensen, Gudnæs
Mølle (V)
27/5 1853 - 14/6 1858
Exam. jur. A. Lychcgaard,
Kbh.(Vx)
14/6 1858 - 12/10 1866 Propr. Edvard Neergaard,
Dovergaard (X) (Neergaard
valgtes også til Rigsraadets
Folketing ved begge valg,
hhv. 5/3 1864 og 30/5 1865)
12/10 1866- 14/11 1873 Løjtnant, cand. phil. I.
Quistgaard Lcth, Visby
(Xx, sen. Hx)
14/11 1873 -24/5 1881 Ors., sen. hrs. J. H. Bagger,
Kbh. (Hx)
24/5 1881 -6/9 1886
Propr. C. E. Carstensen.
Vejlegaard, Vestervig (H)
28/9 1886- 16/6 1903
Entreprenør Niels Ander
sen. Søholm, Gentofte (H)
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16/6 1903 - 29/5 1906

29/5 1906-25/5 1909

25/5 1909- 20/5 1910
20/5 1910-9/10 1917

Godsejer S. Bamer, Eskilstrup, Ringsted (H)
Lærer, sen. sygekasserevi
sor A. Kierkegaard, Agger,
sen. Strib (V)
Gdr. N. G. Frøkjær, Gaar
hus Mølle, Taabel (H)
Sygekasscrcvisor A. Kier
kegaard, Strib (V)

Nykøbing kredsen
4/12 1849-27/5 1853

Propr. J. S. Knudsen, Mou
trup (IC)
27/5 1853- 22/6 1854
Møller, gdr. P. C. Øster
gaard. Sundby Mors (V)
10/8 1854 -1/12 1854 Prokurator J. M. B. Calundan. Nyk. M. (V)
1/12 1854 -14/6 1858 Propr. J. N. F. Hasselbalch,
Aalegaard, Fjerritslev (V,
sen. Xx)
14/6 1858-7/6 1864
Propr. J. C. Bonne, Gam
mellund, G. Assois (X)
7/6 1864-12/10 1866
Købmand A. B. Wøllcr,
Nyk. M. (X) (Wøller valg
tes også til Rigsraadets Fol
keting ved begge valg, hhv.
5/3 1864 og 30/5 1865)
12/10 1866- 25/4 1876 Højesterretssekrelær, sen.
borgmester Peter Schjør
ring, Kbh., sen. Skælskør
(V)
25/4 1876-3/1 1879
Gdr. Chr. Nielsen, G. Jølby
(V)
3/1 1879-9/4 189
Lærer, sen. gdr. Chr. Ravn.
Borup, sen. Knudby (V)
9/4 1895-20/4 1918
Gdr. Niels Markvorsen,
Lødderup (V)

Folketinget 1918-20
Ved folketingsvalget den 22. april 1918 anvendtes en
overgangsordning: Der var stadig valg i enkeltmands
kredse, men nu med mulighed for at give tillægsman
dater inden for det enkelte amt. Denne valgperiode
udrandt den 21. april 1920. Følgende repræsenterede
Thisted Amt i Folketinget i perioden.
Thisledkredsen: Gdr. J. P. Nørhave, Vust (V)
Hurupkrcdscn: Fhv. lærer Jens Munk-Poulsen,
Sdr. Vorupør (V)

130

Nykøbingkredsen: Førstelærer S. C. C. Nørgaard,
Kristrup (V)
Tillægsmandat: Gdr. N. G. Frøkjær, Gaardhus
Mølle, Taabel (KF)

Folketinget 1920-71
Ved folketingsvalget den 26. april 1920 indførte pro
portionsvalg i amtskredse med mulighed for al stem
me personligt på alle i amtet opstillede kandidater. I
perioden fra 1920 og indtil ændringen i valgkredsind
delingen i 1971 repræsenterede følgende Thisted Amt
i Folketinget:
26/4 1920- 14/5 195
Propr., sen. min. V. Fibiger,
Øland, Harring, sen. Gen
tofte (KF)
26/4 1920- 1/12 1926 Redaktør N. C. Haurum,
Nyk. M. (S)
26/4 1920 - 15/11 1932 Gdr. Kristen Kristensen,
Hovergaarde, Muldbjerg
(V)
26/4 1920- 1/12 1926 Førstelærer S. C. G. Nør
gaard, Kristrup (V)
2/12 1926 -5/9 1950
Hsm. Marinus Sørensen, G.
Hvidbjerg (S)
2/12 1926 -21/10 1935 Propr. Kr. Fuglsang, GI.
Grumgaard (V)
16/11 1932 - 30/10 1945 Gdr. Johs. E. Nørgaard, Frø
sle vgaard (V)
30/10 1945 - 22/9 1953 Dommer Aage G. Holm,
Vestervig (V)
30/10 1945 - 20/4 1953 Konsulent, sen. min.
22/9 1953-21/9 1971
Kr. Damsgaard, V. Skerningc (V)
5/9 1950-4/11 1962
Redaktør, sen. min. Hans R.
Knudsen, Nyk. M. (S)
5/9 1950- 15/11 1960
Skoleinspektør Jørgen J.
Krogh, Ikast (V)
14/5 1957 -21/9 1971 Gdr., sen. min. H. C. Toft,
Bjørndalgaard, Uglcv (KF)
15/11 1960-22/9 1964 Gdr. Jens Peter Dalsgaard,
Roslev (V)
4/11 1962-21/9 1971
Borgmester Thomas Have,
Nyk. M. (S)
23/1 1968- 21/9 1971 Amtsbogholder Martin
Pedersen, Thisted (RV)

Folketinget fra 1971
Efter al det meste af Thisted Amt ved kommunalre
formen i 1970 indgik i det nye Viborg Amt, angives

nedenfor de folketingsmedlemmer, der ved deres valg
var opstillet i Thisted- og/eller Morsø-kredsene. Det
første valg efter den nye valgkredsinddeling fandt
sted den 21. september 1971.
Følgende har været valgte:
21/9 1971 -8/12 1981
Fhv. borgmester Thomas
Have, Nyk. M. (S)
21/9 1971-9/1 1975
Fhv. min., gdr. H. C. Toft,
Bjømdalgaard, Uglev (KF)
21/9 1971 -4/12 1973
Konsulent, sen. min. Kr.
Damsgaard, V. Skemingc
(V)
Sognepræst John Haaber,
9/1 1975- 15/2 197
Sjørring (V)
23/10 1979-8/9 1987
Forstander Jens Steffensen,
Haderslev (KrF)
8/12 1981 - 10/1 1984
Sygehjælper Grethe Lyngs,
Spolum (CD)
10/1 1984-8/9 1987
Propr., major Poul Henrik
Houe, Ulstrup, Hundborg
(KF)
10/1 1984-8/9 1987
Slagteriarbejder Ole Vagn
Christensen, Thisted (S)
12/12 1990

Landstinget 1849-1918
I hele perioden fra 1866-grundloven og frem til de
første valg efter 1915-grundloven oplevede kun én
thybo at blive kongevalgl landstingsmand, nemlig
gårdejer J. J. Andersen-Nygart, Nygaard, Hvidbjerg,
Thyholm (V), som udnævntes den 28. maj 1904.
Med hensyn til adgangen til at stemme, henvises til
den generelle danmarkshistorie i litteraturhenvisnin
gerne.
Gennem valgmandsvalgel i 8. landslingskreds lyk
kedes det i hele perioden følgende fra Thisted Amt at
få sæde i Rigsdagens første kammer, Landstinget:

29/12 1849- 27/4 1852
14/10 1850-24/5 1852
3/6 1853 - 25/7 1854

27/9 1854 - 13/3 1858
13/1 1863- 18/10 1866

18/10 1866- 1/10 1870

18/10 1866- 1/10 1878

Propr. Th. Necrgaard,
Momtoft, Scnncls (X)
Sognepræst J. N. F. Leih,
Visby (X)
Gdr. Jens Nørgaard, Neesgaard, Nørhaa (X)
Propr., agent H. O. Liilzhøft,
Tandrup, Bedsted (X)
Propr. Poul Knudsen, Ul
strup, Hundborg (X)
Gdr. Christian Westergaard,
Thinglauggaard, Fjerritslcv
(Vx)
Propr. J. C. Bonne,

22/12 1880- 1/10 1886 Gammellund, 0. Assels (X,
sen. H)
18/10 1866- 1/10 1870 Sognepræst H. A. C. Krog,
Dragstrup (X)
1/10 1870-29/3 1894
Branddirektør C. A. H.
Hansen, Thisted (H)
1/10 1878- 15/11 1880 Fuldmægtig, exam. jur. C.
L. Lomborg, Thisted (V)
1/10 1886- 13/11 1893 Gdr. S. A. Ovesen, Solbjerg
(V)
19/9 1894- 19/9 1902
Fhv. lærer, husmand Søren
Olesen, Galtrup (V)
19/9 1894- 10/7 1914
Konsul, sagfører I. M. N.
Johnsen, Thisted (H)
19/9 1894- 17/5 1901
Propr. Christen Breinholl,
Vestervig Kloster (V)
25/9 1901-/4 1905
Gdr. J. Simonsen Vestergaard, Klim (V)
22/9 1905- 2/5 1911
Præstegårdsforpagter L. K.
Kristensen, Hurup (V)
10/7 1914-20/4 1918 Gdr. Carl Madsen, Klim (V)

Landstinget 1918-53
Gdr. J. J. Andersen-Nygart, Nygaard, Hvidbjerg,
Thyholm (V), der var kongevalgt landstingsmand fra
1904, opnåede efter grundlovsændringen i 1915 at
blive landstingsvalgl medlem af Landstinget fra 20.
marts 1918 til sin død den 19. marts 1928.
Gdr. Martin Sørensen, Pcterslund, G. Assels (RV),
udnævntes den 29. oktober 1936 til landstingsvalgt
medlem, hvilket han forblev, indtil han trak sig tilba
ge på grund af alder den 11. april 1947.
Husmand Andreas Søndcrgaard. Outrup (RV).
indtrådte som suppleant for et landstingsvalgt med
lem i perioden 21.-27. april 1953.
Gennem valgmandsvalget i 6. landstingskreds
opnåede følgende fra Thisted Amt valg til Landstin
get i dettes sidste periode:
11/5 1918-2/4 1939
11/5 1918-5/7 1920

10/8 1920 - 22/9 1932
14/4 1939- 11/4 1947

21/9 1936- 21/9 1953

Gdr. N. Gisselbæk, Ørum
(V)
Skovrider P. D. Bruun,
Hovmarksgaarden, Dover
(KF)
Gdr. N. G. Frøkjær, Gaard
hus Mølle, Taabel (KF)
Murermester Aksel Hvid,
Thisted (S)
Propr. M. C. Korsgaard,
Tøltrupgaard (KF)
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13/11 1945-15/1 1950

17/1 1950 -21/9 1953

Propr. Kr. Fuglsang, GI.
Ørumgaard (V)
Gdr. Kr. Bovbjerg, Krogsgaard. Flade (V)

Note 1:
I øvrigt er der i perioden tale om valg i hhv. 1864 og
1865 til »Rigsrådets Folketing«, der var oprettet i
henhold til »Novemberforfatningen af 1863«. Om
begrebet »rigsråd« i nyere tid i Danmark skriver
Lademanns Leksikon, bind 24 (1987): »... et fællesor
gan for Danmark, Slesvig, Holsten og Lauenborg
1854-63, for de to sidstnævntes vedkommende dog
kun til 1858. Oprettet ved kgl. anordning med 20
kongevalgte medlemmer og udvidet ved »Helstatsfor
fatningen« 1855 med 20 medlemmer, valgt ved direk
te forholdstalsvalg i hele monarkiet, samt 30 medlem
mer, valgt af kongerigets rigsråd og de tre hertug
dømmers stænderforsamlinger m.fl. Delte med kon
gen den lovgivende myndighed i en række såkaldte
fællesanliggender. Tillige en lovgivende fællesre
præsentation for Danmark og Slesvig i følge »No
vemberforfatningen« 1863; ophævet 1866. Bestod af
to kamre, et folketing, valgt ved almindelig valgret,
og et landsting med konge- og census valg«. For yder
ligere oplysninger henvises til Politikens Danmarks
historie eller anden relevant litteratur om rigets politi
ske historie.

Kilder:
Alfred Bindslev, Konservatismen i Danmark fra 1848
til 1936, Odense, 1936
L. P. Borberg, »Proprietær Laurits Ploug Borberg til
Dover Østergaard Sydthy og Mors' første »Stænder
mand««, i: Historisk Aarbog for Thisted Amt 1936,
Thisted, 1936
C. Brunsgaard, Thisted gennem tiderne, Thisted,
1970
Jens Damsgaard, 8de Landstingskreds og Thisted
Amts politiske Historie, Thisted, 1913
Victor Elberling, Rigsdagens Medlemmer gennem
hundrede Aar 1848-1948, Kbh. 1950
Jørgen Elklit, Valg i Thisted, Hvidbjerg, Thyholm,
1987
Karl-Erik Frandsen, Atlas over Danmarks administra
tive inddeling, Vojens, 1984
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Elise Holt, Folketinget ...1988, Kbh., 1988
Hans Jensen, De danske Stænderforsamlingers Histo
rie 1830-1848, Kbh., 1931
Kjeld Jensen, »Thylands politiske historie«, i: C.
Brunsgaard m.fl., Landet mod Nordvest, Rønne, 1947
A. Krieger, Fremstilling af de gældende Regler om
Valgene til Rigsdagen, Kbh., 1897
J. P. Nordengaard, Valgene til Rigsdagen i 100 Aar,
Roskilde, 1949
Jørgen Pedersen, »Fiskeren, læreren og folketings
manden Jens Munk-Poulsen, Sdr. Vorupør«, i: Histo
risk Årbog for Thisted og Mors 1972, Thisted, 1972.
Aug. F. Schmidt, »Stænderdcpulerede fra Mors«, i:
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1945, Thisted,
1945
J. P. Trap, Danmark, bind VI,2: Thisted Amt, Kbh.,
1961
Knud Tågholt, Hvem var minister, Aarhus, 1984
Fortegnelse over Rigsdagsvalgene m.v., Kbh., 1942

Avcndtc
CD
CH
d.
f.
fhv.
gdr.
H
Hx

forkortelser:
Centrum-Demokratcme
Centrum-Højre 1848
død
født
forhenværende
gårdejer
Højre
Højres yderkreds; efter 1870 Højre med
hældning mod Venstre
hrs.
højesteretssagfører
Hsm
husmand
F
Det konservative folkeparti
Kbh.
København
KrF
Kristeligt Folkeparti
GR
medlem af Den grundlovgivende rigsfor
samling
MF
medlem af Folketinget
ML
medlem af Landstinget
MNG
medlem af nørrejyske Stænderforsamling
ors.
overretssagfører
Nyk.M. Nykøbing Mors
RV
Det radikale Venstre
S
Socialdemokratiet
sen.
senere
sst.
sammesteds
V
Venstre
Vx
Venstre med hældning mod X
og senere mod Højre
X
De konservative partier 1849-70 (Højre,
Centrum og National liberale)
Xx
Konservativ med hældning mod Venstre

ANE MARIE HOLMEHAVE

Lokalhistorisk litteratur om Thy og
Vester Hanherred 1991-1993
Andersen, Albert
Genlyd : En bådebygger ser sig tilbage. Tommeliden, 1991.-105 sider.
Ashøje Plantage - mødested i 100
år/redaktion Elly Mardal og Eigil T.
Andersen. - Ashøje Plantage, 1992. - 29
sider.

Blaaberg, Claus
Sognedannelsen i dansk middelalder. Miljøsministeriet, Skov- og Naturstyrel
sen, 1992. - 159 sider.
Borg, Svend
Min mors slægt : Kappelgaard, Gilling,
Lundtoft og Kierkegaard slægter fra Thy
og Mors. - 1992. - 1 bind.

Christensen, Ejvind
En slægt fra Thy. - Eget forlag, 1992. 368 sider.
Haller, Bent
Det romanske hus : roman. - Vindrose,
1990. -419 sider.

Jakobsen, Ingvard og Svend Sørensen
Vejlerne : folk og natur i fortid og nutid. Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs og
Lokalhistorisk Forening for Frøstrup,
1993. - 240 sider.

Jensen,Jesper
Tre vestkystbyer i Thy : Nr. Vorupør, Sten
bjerg og Vangså. - Thisted Kommune og
Sparekassen Thy, 1993. - 32 sider.
Jorn, Troels
Tusind boliger i Thisted : en historie om
TAB. - Boplan : Thisted Andelsboligfore
ning, 1992. - 31 sider.
Kjeldgaard, Poul
Thisted Amts veje og vandløb : bestyrel
sen af veje og vandløb i Thisted Amt
1793-1970. - Poul Kristensen, 1992. - 145
sider.
Klausen, Johannes
Hurup Missionshotel ApS historie 19181992.- 1992.-40 blade.

Hansen, Gunnar
Nordvestjydske skæbner : en slægtsbog for
Marie og Anton Hansen. - 1991. - 156
sider.

Kommunal planlægning for vindmøller :
temaplan for vindmøller i Thisted Kom
mune. - Miljøministeriet, Planstyrelsen,
1992. - 1 bind.

Hvidbjerg v. Aa Klitplantage 1892-1992 /
redaktion Elly Mardal og Eigil T. Ander
sen. - Egnshistorisk Forening for Sydthy,
1992.-64 sider.

Lavsen Jensen, Jens Peter
- Om børneskolen Thisted Friskole : Jubi
læumsskrift 8 år - 1993. - Thisted frisko
le, 1993. - 20 sider.
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Madsen Nielsen, Knud
Verdenskrigen i Lyngby. - Sparekassen
Thy, 1991.-96 sider.
Martensen-Larsen, Florian
Hanstholm Havn. - Poul Kristensen, 1992.
- 145 sider.
Munk, Jørgen
J. P. Jacobsen. - J. P. Jacobsen Selskabet,
1993. - 8 sider.

Nielsen, Jytte
Fire huse i Bedsted : en historie om Thylandsgade 11-17 i Bedsted. 1993. - 24
sider.
Rasmussen, Thorvald
Fra Degnestolen i Vigsø til Klosterkirken i
Aalborg : en degns oplevelser i "stolen"
gennem 60 år, 1914-1974 : jeg blader i
mindernes bog. - Egnsmindesamlingen for
Jerslev og Omegn, 1990. - 49 sider.

Registrering af søer, moser og heder i
Hanstholm kommune. - Viborg Amt,
1991.-59 sider.

Registrering af søer, moser og heder i
Sydthy kommune. - Viborg Amt, 1991. 156 sider.
Sekkelund, Kaj
Søfart, handel og bondeøkonomi : Thisted
1814-50. - Knakken, 1993. - 153 sider.

Sydthy Provstis Kirkehøjskole 10 år. —
Sydthy Provstis Kirkehøjskole, 1992. - 32
sider.
Søer, moser og heder, registrering i Thi
sted Kommune. - Viborg Amt, 1990. - 2
bind.
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Søndergaard, Jens
Jens Søndergaard : malerier. - Nordjyl
lands Kunstmuseum, Kunstforeningen af
1825, 1993.-87 sider.
Sørensen, Svend
Radio Thy : 5 år med tryk på. - Radio Thy,
1991. -36 sider.

Sørensen, Svend
Hvornår var det nu det var i Thy? - Knak
ken 1993. - 60 sider.
Sørensen, Svend
To huse i Thisted : en historie om Alle
stræde 3 og Nørregade 14. - Thisted
Andelsboligforening, 1991.-23 sider.
Thy-land : natur, erhverv, kultur. - Viborg
Amt, Naturforvaltningskontoret, 1993. - 1
mappe.

Thylands maler Jens Søndergaard / redige
ret af Villy Dall. - Fyrspillene i Sydthy, i
samarbejde med Heltborg Museum, 1992.
- 85 sider.
Det Thylandske landøkonomiske Selskab
1841-1991.- 1991.- 109 sider.

Vase, Kathrine
1917-1992 - 75 års jubilæum I redaktion:
Kathrine Vase. - Andelskassen Midtthy,
1992. -35 sider.
(Omslagstitel: Fra Skyum-Hørdum og
Omegns Andelskasse til Andelskassen
Midtthy)
Aas Optagelseshjem, Børnehjem, ung
domsgård : en oase for børn og unge i Thy
1917-1992 I samlet af Anders Skjødt. Viborg Plejehjemsforening, 1992. - 42
sider.

Man kan også lytte til lokalhistorie om Thy
KLO er navnet på cn organisation, der
blev stiftet af læsehandicappede i 1980
med det formål at udgive lyd-udgaver af
bøger af enhver art.
Af KLOs aktuelle fortegnelse over
lokalhistorisk litteratur fremgår, at en del
publikationer om Thy allerede er tilgænge
lige som lydbøger.
Nedenstående liste kan vejlede interes
serede.
Samtidig kan der være grund til at gøre
de mange aktivt lokalhistoriske publicister
i Thy og Vester Hanherred opmærksom på,
at de skal huske at sende et eksemplar af
deres bog eller tidsskrift til KLO.
Adressen er: KLO, Torvegade 1,3., 6000
Vejen.

Lokalhistoriske lydbøger om Thy (Kan
lånes på folkebibliotekerne):
Bertel Risengrød: Sørensen, Svend:
Hvad en 500-årig nisse har oplevet på Thi
sted Museum: *): Museet for Thy og
Vester Hanherred 1986: 6 kass. Best.nr.
L52.
Hanstholm-fæstningen: Anthonisen, B.
Bågø: Nordeuropas største fæstningsanlæg
fra 2. verdenskrig: *): Bollerup Boghan
dels Forlag 1985: 2 kass. Best.nr. L 251.

Historisk årbog for Thy, Mors og V.
Han Herred 1986: *): Historisk Samfund
for Thisted Amt 1986: 3 kass. Best.nr.
L856.
Jyske byer og deres mænd: Thisted,
Snedsted, Hørdum, Koldby, Bedsted, Hu
rup m.fl.: *): Nationalforlaget 1916: 5
kass. Best.nr. L 341.
Oldtidsminder i Thy: Kjær, Jette:
Beskrivelse af 23 oldtidsminder rundt
omkring i Thy: *): Museet for Thy/Hanherred 1979: 2 kass. Best.nr. L 229.
Redningsvæsenet - 125 år: Svalgaard,
Robert: Strandinger på kysten af Thy og
Vester Hanherred: *): Museet for Thy og
Vester Hanherred 1977: 4 kass. Best.nr.
L 54.
Sydthy årbog 1984: : Lokalhist. beret
ninger fra både gammel og nyere tid: *):
Egnshistorisk Forening for Sydthy 19841990: 25 kass. Best.nr. L 854/01-07.
Sådan lå landet: Sørensen, Svend: En
families skæbne for 100 år siden i Thy: *):
Museet for Thy og Vester Hanherred 1982:
2 kass. Best.nr. L 261.
Vild: Sørensen, Svend: Fortællinger om
Thy’s oldtid : *): Museet for Thy og Vester
Hanherred 1985: 2 kass. Best.nr. L 230
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REDAKTIONEN

Siden sidst
»Siden sidst« er en nyskabelse i årbogen. Rubrikken redigeres af redaktionen, der
hermed har mulighed for at viderebringe korrektioner eller supplerende oplysnin
ger til årbogens artikler.

Pottemageri

Stine Kudsk

I en artikel om lervarefremstilling i årbo
gen 1991 er pottemager Dissing med på
billederne. Efter en henvendelse fra et bar
nebarn, Else Dissing, ved vi nu mere om
ham. Han hed Peder Pedersen Dissing og
stammede fra Dybdahlsgave i Hundborg
(f. 1890). Omkring 1932 flyttede han fra
Margrethevej til Hammersvej, hvor han
byggede hus. I sin fritid arbejdede han som
tjener, bl. a. i »Sommerlyst«.

Omtalen af Stine Kudsk’s plejebørn i artik
len sidste år var desværre behæftet med en
mangel, idet hendes sidste plejesøn ikke
var nævnt. Han hed Niels Christian Niel
sen og var søn af Peder Nielsen, der boede
tæt ved Kuskminde i en gård, der nu er
nedrevet. Niels Chr. Nielsen blev født i
1876 i faderens andet ægteskab med Kir
sten Christensen. Hun døde imidlertid fra
3 små børn som 39-årig i 1879. Peder
Nielsen var på det tidspunkt 66, og selv
om han først døde i 1888, så har han sik
kert været taknemmelig, da Stine Kudsk
tilbød at tage Niels Christian til sig.
Niels Chr. Nielsen fik en god land
brugsmæssig ballast på Kuskminde i Nors
og kom senere på landbrugsskole. Allerede
i 1902 købte han Koldby gård og blev sam
me år gift med Karen Marie Sørensen,
med hvem han fik fire sønner og to døtre.
Han var politisk aktiv for de konservative
og sad i to perioder i sognerådet. Niels
Chr. Nielsen døde i 1935, 58 år gammel.

Pottemager Dissing ved drejeskiven.
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Den ordinære generalforsamling, den 1. juni 1993 kl. 19.30 på Hotel Thisted

Formandsberetningen 1993
Hvor Historisk Årbog 1988 var den første
i det nye format, blev årgang 1992 den
første med farver på omslaget og et nyt
lay-out. Allerede midt i juni sidste år blev
der lagt en strategi for hvordan årbogen
kunne gøres endnu bedre. Gennem mange
intense drøftelser i redaktionen, og imel
lem redaktionen, bestyrelsen og trykkeriet,
tog bogen efterhånden form i løbet af som
meren.
Søndag den 6. september gik den årlige
udflugt til Vester Hanherred, hvor delta
gerne først fik en rundvisning i Johan
Skjoldborgs hus i Øsløs, hvorpå turen gik
videre til Øsløs Forsamlingshus. Her vistes
en fremragende udstilling om vejlernes
spændende historie. En berigende efter
middag blev afsluttet med kaffebord på
Bygholm Camping.
I løbet af efteråret blev præsentationen
af årbogen planlagt, idet der skulle udar
bejdes en folder og afholdes en reception
på udgivelsesdagen. Den blev fastsat til
den 20. november og blev afholdt på »Høj
skolen i Thy« i Sjørring. Her fik redaktion,
bestyrelse, artikel forfattere og repræsen
tanter fra trykkeriet lejlighed til at »beun
dre« det fælles værk og udveksle meninger
og erfaringer.
Som et ekstra pift i årbogen, havde den
lokale tegner Hanne Jermiin illustreret
flere af artiklerne med fine stregtegninger,
der på denne måde var med til at binde bo
gen sammen. Jeg vil gerne på bestyrelsens
og redaktionens vegne endnu en gang tak
ke for disse fine og gennemarbejdede illu
strationer. Redaktionen vil følge denne
succes op ved fremover fra år til år at bede
en ny, lokal kunstner illustrere årbogen.

Årbogen blev pænt modtaget i medier
ne. Bl.a. havde de lokale aviser en omtale
af bogens indhold, og Radio Midt-Vest i
Holstebro lavede en 30 min. udsendelse på
baggrund af en af bogens artikler. I det
lokal- og kulturhistoriske tidsskrift »Jour
nalen«, der udgives af Dansk Lokalhisto
risk Forening, anmeldes i det kommende
nr. ialt 22 lokalhistoriske årbøger. Uden at
gå i detaljer kan jeg blot sige at vores
årbog får en overordentlig god omtale, så
redaktionens anstrengelser har båret frugt,
til gavn for vore medlemmer og andre læ
sere.
Jeg vil derfor takke redaktionen: Knud
Hoick Andersen, Jytte Nielsen og Svend
Sørensen for det store arbejde de har lagt i
Historisk Årbog 1992, og håber at de vil
fortsætte den linie der blev lagt sidste år.
Så vil vi alle have noget at glæde os til
igen i år.
Siden sidste års generalforsamling har
der været afholdt 4 bestyrelsesmøder samt
et møde mellem bestyrelsen og redak
tionen.
Bestyrelsen har set sig nødsaget til at
foreslå en forhøjelse af kontingentet, idet
udgifterne til årbogen efterhånden er oppe
på 80 kr. pr. eks. Det er derfor umuligt at
fastholde et kontingent på 75 kr.! Forslaget
behandles under pkt. 4 på dagsordenen.
En anden aktivitet, som bestyrelsen
ønsker styrket, og som også kræver en
bedre økonomi, er foredragsvirksomheden.
Vi har i det forgangne år været medarran
gør af et foredrag i Numismatisk forening,
men har i år besluttet at arrangere min. 2
foredrag. Endvidere har Historisk Sam
fund, i samarbejde med Åbent Gymna-

137

sium, arrangeret en foredragsrække til den
kommende vintersæson om Thys Dan
markshistorie.
Endelig kan foreningen i år fejre sin 90årsdag den 10. aug. Dette vil blive marke
ret med en miniudstilling i slutningen af
august på det gamle rådhus i forbindelse
med udstillingen »Kultur og Fritid«.
Foreningens vedtægter har været et
andet emne på bestyrelsesmøderne. Bort
set fra en navneændring i 1983, går de
nuværende vedtægter tilbage til en ved
tægtsændring i 1934. Vi har anset det for
naturligt, at de nu bliver mere nutidige i
sprogbrug og indhold. Mere om dette
under dagsordenens pkt. 7a).
Sidste år sagde Jørgen Miltersen farvel
til bestyrelsen efter 22 år, heraf de 6 som
formand. I år må vi sige farvel til Mette
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Fastrup, som har været medlem af besty
relsen siden 1986 men allerede fra 1979
var redaktør af årbogen. Efter at have
været eneredaktør på 8 årgange, blev Met
te Fastrup efter eget ønske løst fra opga
ven, der lige siden har været varetaget af
en redaktion med skiftende medlemmer.
Jeg vil derfor rette en stor tak til Mette
Fastrup for hendes indsats som redaktør og
i bestyrelsen.
Også den nuværende bestyrelse skal
have tak for godt samarbejde i det forgang
ne år. Ligeledes skal Thisted Museum,
Wadmann bogtryk/offset og andre som
foreningen har haft kontakt til, have en tak
for godt samarbejde.
Frank Weber
formand

De gamle Love for
Historisk Samfund for Thy og Hanherred
§1.
Samfundets Formaal er at virke til Beva
relsen af vort Fædrelands, særlig Thylands
og Hanherreds, Fortidsminder, og Formaalet søges navnlig naaet ved Dannelsen af et
Museum i Thisted.
Museet ejer sig selv, men betragtes
iøvrigt som tilhørende hele Thy og Han
herred.
§2.
Bestemmelsen i § l’s 1. Stk., sidste Led, er
opfyldt, og Historisk Samfund har i Dag
tilskødet Museet for Thy og V. Han Herred
Ejendommen Matr. Nr. 49r og 49ag af Thi
sted Købstads Markjorder, Skolegade 9 i
Thisted. Iøvrigt vil Samfundet for Fremti
den arbejde med:
a) Udgivelse af en Aarbog, som udkom
mer med et aarligt Hefte og bringer
Bidrag til Egnens Historie, fremdra
ger Minder om Befolkningens Liv og
Færd i tidligere Tid, meddeler Oplys
ninger om Egnens historiske Steder
og indeholder en Beretning om Sam
fundets Virksomhed,
b) Afholdelse af offentlige Møder rundt
om i Egnen,
c) at støtte Museet for Thy og Vester
Han Herred dels pekuniært og dels
ved Indsamling af Museumssager
mod at dette paatager sig at opbevare
Samfundets Arkiv og Bogsamling.
Indmeldelse i Selskabet sker ved Hen
vendelse til et af Bestyrelsens Medlemmer.
Medlemsbidraget Fastsættes af Besty
relsen. Alle Medlemmer modtager som
Regel gratis de af Samfundet udgivne
Skrifter.

§3.
Samfundets Bestyrelse bestaar af 7 (syv)
Medlemmer, hvoraf 6 vælges ved simpelt
Stemmeflertal, medens det 7. Medlem er
den til enhver Tid værende Leder (Forstan
der) af Thisted Museum. Valget af de 6
valgte Medlemmer gælder for 4 Aar; dog
afgaar første Gang efter 2 Aars Forløb 3
Medlemmer ved Lodtrækning. Endvidere
vælges 2 Revisorer, hvis Funktionstid er 4
Aar.
Bestyrelsen søger saa vidt muligt at fin
de Repræsentanter i hver Kommune til at
virke for Samfundet og dets Formaal.
Enhver Kommunerepræsentant har Ret til
at overvære og deltage i Forhandlingerne
ved Bestyrelsesmøderne, men har ingen
Stemmeret.
§4.
Bestyrelsen vælger selv af sin Midte For
mand, Næstformand, Kasserer, Redaktør
og Redaktionsudvalg samt Sekretær.

§5.
Samfundets Generalforsamling med Dags
orden indvarsles ved Bekendtgørelse i Thi
sted Bys Dagblade 14 Dage forud og
afholdes ordinært i Maj eller Juni i Thi
sted; der aflægges Regnskab og Beretning
om Samfundets Virksomhed og vælges
Bestyrelse i Henhold til § 3 foruden de
Valg, som Dødsfald eller Nedlæggelse af
Hverv gør nødvendige.
Generalforsamlingen, der er højeste
Myndighed og raader over Samfundets
Aktiver, er beslutningsdygtig uden Hensyn
til de mødendes Antal og træffer sine
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Afgørelser ved simpel Stemmeflerhed
(jævnfør dog § 7).
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordi
nær Generalforsamling med samme Varsel
og skal gøre det, naar mindst 20 Medlem
mer stiller Forslag herom.

§6.
I Tilfælde af at Samfundet ophæves, skal
dets Arkiv, Bogsamling og øvrige Ejendele
tilfalde Museet for Thy og Vester Han
Herred.

§7.
Lovændringer kunne vedtages paa en
Generalforsamling, hvor der er mødt
mindst en Tredjedel af Medlemmerne og
naar mindst to Tredjedele af de mødte
stemme derfor. Er det tilstrækkelige Antal
ikke mødt, indkaldes med 14 Dages Varsel
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en ny Generalforsamling, hvor Spørgsmaalet afgøres uden Hensyn til de mødtes
Antal, naar mindst to Tredjedele af disse
stemmer derfor. Bestemmelserne i § 1 og
nærværende Paragraf kunne dog kun for
andres paa en Generalforsamling, hvor
mindst fire Femtedele aF Medlemmerne
møder og stemmer for den foreslaaede
Forandring.
§ 2-§ 6 inklusive er vedtagne paa General
forsamling d. 27. Oktober og ekstraordi
nær Generalforsamling d. 13. November
1934.
I Bestyrelsen for Historisk Samfund for
Thy og Han Herred:
E. Toft.
J. J. Lustrup. P. L. Hald.
H. Billeskov Jansen.
N. Sodborg.
C. K. Bunch.
Niels Hansen.

De nye vedtægter for:

Historisk Samfund for Thy
og Vester Hanherred
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 1. juni 1993. Vedtagelsen skal bekræftes på
generalforsamlingen i 1994.

På generalforsamlingen den 8.11. 1983 er
navnet ændret til »Historisk Samfund for
Thisted Amt«.

Formål
§ 1
Stk. 1. Samfundets formål, er at virke for
bevarelsen af vort fædrelands, særlig Thy
lands og Hanherreds fortidsminder. For
målet søges navnlig nået ved dannelse af
et museum i Thisted.
Stk. 2. Museet ejer sig selv, men betrag
tes iøvrigt som tilhørende hele Thy og
Hanherred.
§2.
Stk. 1. De i § 1 nævnte mål opnås ved:
a) udgivelse af Historisk Årbog for Thy
og Vester Hanherred
b) Afholdelse af møder rundt omkring i
egnen.
c) At støtte Thisted Museum økono
misk.
Stk. 2. Indmeldelse i Samfundet sker
ved henvendelse til kassereren.

Generalforsamlingen
§3Stk. 1. Generalforsamlingen, der afhol
des hvert år i maj eller juni måned, er
Samfundets øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen annonceres
i den lokale presse mindst 14 dage forud
for mødets afholdelse.
Stk. 3. Generalforsamlingen træffer nor
malt sine afgørelser ved simpelt flertal.
Stk. 4. Generalforsamlingen råder over
Samfundets midler.
Dagsordenen skal indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Budget og kontingentfastsættelse.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen
§4
Stk. 1. Samfundets bestyrelse består af 7
medlemmer, hvoraf museets leder er født
medlem.
Stk. 2. De 6 øvrige medlemmer, der i
videst mulig omfang skal repræsentere
Samfundets område vælges for en 4 års
periode.
Stk. 3. Hvert andet år afgår 3 af besty
relsens medlemmer.

§5
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter
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generalforsamlingen med: formand, næst
formand, kasserer, sekretær og redaktions
medlem.
Stk. 2. Bestyrelsen afholder mindst 2
møder om året i forbindelse med general
forsamlingen og i forbindelse med udgi
velsen af årbogen.

Stk. 2. Er det tilstrækkelige antal ikke
mødt, indkaldes med 14 dages varsel en ny
generalforsamling, hvor spørgsmålet afgø
res uden hensyn til de mødtes antal, når
mindst 2A af disse stemmer derfor.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 1 og nær
værende paragraf kan dog kun forandres
på en generalforsamling, hvor mindst 4A af
medlemmerne møder og stemmer for.

Lovændringer
§6
Stk. 1. Lovændringer kan vedtages på en
generalforsamling, hvor der er mødt
mindst 'A af medlemmerne og når mindst
2A af de mødte stemmer derfor.
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Nedlæggelse af samfundet
§7
Ophævelse af Samfundet kan kun ske efter
de i § 6 stk. 3 nævnte regler.

Forfatterfortegnelse
Jens Henrik Bech, Todbølvej 13, Todbøl, 7752 Snedsted, 97934606.

Villy Dall, Hvolgaard 11, Vester Hassing, 9310 Vodskov, 98 25 76 24.

C. Houmark Hammer, Aagaard, Buen 47, 7752 Snedsted, 97 93 10 13.
Anne Marie Holmehave, Vesløs Huse 12, Østerild, 7700 Thisted, 97 997393.
Ingvard Jacobsen, Bygholmvej 15, Øsløs, 7742 Vesløs, 97 99 35 08.

Orla Abildgaard Jacobsen, Tullinsgade 3, 1618 København V, 31 2431 37.
Otto Jensen, Nørrevænge 40, 7700 Thisted, 97 92 27 53.
Poul Kjeldgaard, Søvænget 16, 8800 Viborg, 86 62 03 36.
Aksel Kristensen, Skyumvej 82, Gærup, 7752 Snedsted, 9793 1225.

Berth Larsen, Kronborgvej 47, 7700 Thisted, 97 9241 96.
David Liversage, Mor Lenesvej 26, 2840 Holte, 4242 1089.

Hanne Mathiesen, Tåmvej 3, 7730 Hanstholm, 979620 12.
Knud Mortensen, Margrethevej la, 7700 Thisted, 97920747.
Jytte Nielsen, Kallerup Vadested 3, 7700 Thisted, 97 934344.

Birthe Ohsten, Stenbjerg Kirkevej 92, 7752 Snedsted, 97 93 80 10.

Orla Poulsen, Gyvelvej 32, 7700 Thisted, 97 92 28 38.
Svend Sørensen, Skovstedvej 33, Skovsted, 7700 Thisted, 97 98 55 96.
Frank Weber. Platanvej 25, 7700 Thisted, 9792 11 31.
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Den lokale
Danmarkshistorie
6 foredrag. Pris 240 kr.
Elever halv pris. Thisted Gymna
sium og HF-Kursus. Lokale 37.
Hold nr. 611.
Tirsdage kl. 19.00-21.35.

Foredragsrækken tilbyder en sjælden
mulighed for at få et samlet overblik
over Thys historie set i samspil med
Danmarkshistorien.
Foredragsrækken er arrangeret i
samarbejde med Historisk Samfund
for Thy og Vester Hanherred.
18/101dtidens Thy med særlig vægt
på jemalderbebyggelsen
ved Jens-Henrik Bech.
25/1 Kirkerne i Thy. Arkitektur og
billedkunst
ved Henrik Bolt-Jørgensen.

M2 Sandflugt og landboreformer
ved Knud Holch Andersen.
8/2 1800-tallets landbrugs-og byud
vikling. De folkelige bevægelser
ved Knud Holch Andersen.

22/2Mands minde: Udviklingen i
1900-tallet med særlig vægt på
mellemkrigstiden og tiden efter
1945
ved Knud Holch Andersen og
Orla Poulsen.
1/3 Thy under besættelsen
ved Frank Weber.
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