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»Der har været krummer
og kræfter i vores borgmestre«
Chr. Iversen
(1877-1962)
... som det blev konstateret i den »gamle«
købstadshistorie fra 1970´erne. Socialdemokraten Chr.
Iversen virkede desuden som en rød klud på det
borgerlige Thisted. Men det var nu ikke dét, der blev
hentydet til i nævnte købstadshistorie.
»Søren Bjerregaard døde i seletøjet. Aaberg og Mikkelsen
var begge over 70, og skønt Iversen endda var 76 år, da
han sluttede som borgmester, syntes han, at han havde
mange kræfter endnu og forsøgte sig med en særliste ved
valget i 1954, da partiet ikke ville genopstille ham. Det gik
dog ikke«.
Nej, vælgerne sagde stop, socialdemokraterne trak vejret
lettere, for det var jo en belastning, at Socialdemokratiets
førstemand var gået imod partiet. Chr. Iversen havde
udført et stort arbejde for sit parti - og købstaden - det
kunne de fleste blive enige om. Med »dygtighed, flid og
indsigt« havde han gjort sin socialdemokratiske borgerpligt
i købstaden og som formand i en længere årrække for
arbejdsmændene. Men lidt skrammer i lakken var der
kommet hos borgmesteren, der sad i byrådet fra 1913 til
1954.
Chr. Iversen døde i 1962, 84 år. Selv om det ikke lykkedes
for Iversen at komme i byrådet ved det sidste forsøg
fortsatte han sit virke for egnen endnu nogle år som
formand for Arbejdsmændende.
Det viste sig, at der var både »krummer og kræfter« i de
borgmestre, som købstaden - og senere storkommunen Thisted fik.
De fleste har fået ristet deres eftermæle i de allerede
udkomne bind af købstadshistorien.
A. M. Aaberg
(1853 - 1933)
Kom til Thisted i 1883 som redaktør på venstre-avisen
Thisted Amts Tidende - og blev borgmester fra 1917 til
1925. I 1925 var Aaberg 71 år og ville ikke mere. Den
konservative gruppes formand, dommerfuldmægtig Søren
Bjerregaard, blev valgt. Da Aaberg døde i 1933, havde
han både som redaktør og politiker sat sit mærke på
egnen. Myreflittig havde han slidt for at arbejde sin avis op,
havde set Venstre vinde frem på førstepladsen - og i den
by, der knapt ville tåle ham i begyndelsen, var han altså
blevet borgmester. Udover at klare pligterne i bladhuset i
Jernbanegade - og de var mange som redaktionel, teknisk
og økonomisk leder - var Aa-berg med til alle politiske
møder på egnen og gik selv ind i politik som Venstres
folketingskandidat i 1892, 1906 og 1909. Og i 1894 blev
han som den første venstremand valgt ind i Thisted
Byråd.

Søren Bjerregaard
(1879-1948)
http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/webartikler/Borgmestre/borgmestre.html

Side 1 af 5

Thisteds borgmestre

14/01/15 13.03

Kom i 1907 til Thisted som by- og herredsfuldmægtig.
Senere blev han dommerfuldmægtig og selvstændig
sagfører. Og i den egenskab en kendt auktionarius med
berøring til mange mennesker på egnen. Der blev ikke
holdt ret mange auktioner i Thy, hvor det ikke var ham,
som ved muntre tilråb fik gang i buddene. I 1921 kom
Bjerregaard i byrådet, valgt af De Konservative. Fra 1925
til 1937 var han borgmester, og da Venstre og De
Konservative ved valget i 1943 på ny havde flertallet, blev
det atter Bjerregaard, der kom til at stå i spidsen for
købstaden. Året efter mandens død /blev Bertha
Bjerregaard valgt ind i byrådet, hvor hun sad indtil 1953.
Søren Bjerregaard var »en meget repræsentativ mand og
en værdig repræsentant for byen udadtil i både ind- og
udland« - »han havde en god og tilpas myndighed at lede
byrådsarbejdet på«, som det hed ved hans død i 1948.
Han var med andre ord »mand for at sige lige dét, der
skulle siges - og på den rigtige måde«.

Aksel Mikkelsen
(1898-1984)
Var en dynamisk borgmester samt en sang- og
musikelsker, der sammen med hustruen Edith »sang
bekymringerne bort«. Og det var ikke en floskel for ham.
Han omgav sig i det hele taget nødigt med floskler og var
kendt - og frygtet - som en effektiv leder af byrådets
møder, der ofte blev afviklet på rekordtid. For selv om han
angiveligt var glad for for at omgås mange mennesker og
få lejlighed til at debattere, så skulle man jo ikke blive
hængende over ordene. Aksel Mikkelsen »drev«
købstaden ligesom det kul- og grovvarefirma P. O. Poulsen
på havnen, han blev chef for som 36-årig. Han kom ind i
byrådet i nytåret 1943 som førstesuppleant på den
konservative liste, da Richard Hove, direktør for Thisted
Dampmølle, havde fået så mange tillidsposter, at han
ønskede at udtræde. 1. april 1954 blev Aksel Mikkelsen
valgt til borgmester. Og han forblev på denne post, indtil
Thisted i 1970 blev storkommune, byrådet til et
kommunalråd, og borgmesteren - nu fra Venstre og fra en
af de tidligere små landkommuner - kom til at hedde
Holger Visby. Aksel Mikkelsen havde været virksom på
flere organisatoriske fronter og bl.a. formand for Thisted
Bryghus i 35 år. Han var en af de værdige repræsentanter
for det gamle Thisted. Den myndighed, han lagde for
dagen, skaffede ham sjældent uvenner. Han talte og
handlede som demokrat, og i arbejdet for at styrke
købstaden var han parat til at samarbejde med alle partier.
Han gav en stafet videre til den nye storkommune, da det
var i hans borgmestertid, Thisteds erhvervsudvikling
begyndte.

Holger Visby
(1913-1994)
Venstre-borgmester i Thisted fra
kommunesammenlægningen i 1970 til 1982 - var hele livet
præget af den friskole- og frimenighedstradition, han var
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opvokset i. Og han kom til at skrive et vigtigt kapitel i den
lokale historie. Ikke mindst hans betydning som
borgmester og menneske i den vanskelige begyndelse for
storkommunen vil blive stående. Han var stout og solid
som den jord og kultur, han var rundet af, og han opnåede
at blive en særdeles respekteret og afholdt førstemand
med et godt greb om politik og administration. De 12 år
som storkommunens første borgmester var kronen på et
politisk værk, der var indledt 28 år tidligere i SjørringThorsted Sogneråd. Han fortalte senere, at han det første
halvandet år mange gange fortrød, han var blevet
borgmester. »Inden sammenlægningen var vi 18
forskellige kommuner, og vi havde meget store
vanskeligheder med at få det til at køre sammen til en
enhed, selv om den bedste vilje var til stede - dét tog tid«.
Et politisk arbejde, som i vid udstrækning har krævet så
meget tid og så mange kræfter, at Holger Visby måtte
skubbe sine mere private gøremål til side. Men når der var
mulighed for det, var han ude i marken - i bogstaveligste
forstand - i foråret og høsten. For han var en borgmester
med begge ben på jorden og et solidt greb om
redskaberne. Det er også denne borgmester, vi ser afbildet
på Viggo Kragh Hansens maleri på Thisted Rådhus.

Svend Thorup
(f. 1921)
Gik på pension i 1993 efter 12 år i borgmesterstolen.
Svend Thorup har aldrig prøvet at være menigt medlem af
byrådet. Da han blev valgt på Venstres liste i 1974,
overtog han straks posten som formand for kullurelt
udvalg. Og allerede i den første af de to byrådsperioder,
han var formand, løb han ind i en politisk storm, der blæste
fra alle sider, da udvalget forbød Thisted Bibliotek at have
Bent Hallers bog »Sabotage« stående på hylden. Men
konfrontationen skadede hverken Hallers eller Thorups
karrierer. Man kan ikke påstå, at borgmester Thorup var til
salg for populære synspunkter. Megen tid på at promovere
sig selv har han heller ikke brugt. Til gengæld var Svend
Thorup, der blev borgmester midt i 1980´ernes
økonomiske krisetid, levende optaget af sin kommunens
økonomi. Og på trods af de svære tider var det i hans tid
som borgmester de store beslutninger om bl.a.
spildevandsrensningen og reformen af ældrepolitikken
blev taget. Selv om Svend Thorup udadtil måske fremstod
som en lidt »tilknappet« leder af byrådet, var han i jobbet
en smidig og dygtig forhandler, der i 1992 kunne glæde sig
over at have et enigt byråd bag sig ved vedtagelsen af
budgettet.

Ruth Scharling
(f. 1938 )
Første kvinde i borgmesterstolen og stadig aktiv i
kommunalpolitik. Fik et rekordvalg for to år siden, men
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uden at det gav den indflydelse, som stemmetallet lagde
op til. Men ved valget i 1993 var der optræk til, at det
skulle være en kvinde, der afløste Svend Thorup. Venstres
Kirsten Lodberg hævdede under valgkampen, at tiden nu
var moden til en duft af parfume på borgmesterkontoret.
Men det blev ikke hendes - men derimod Ruth Scharlings
konservative parfume, man kunne dufte i byrådsperioden
fra 1993 til 1997. Ruth Scharling blev chef for den såkaldte
»13-mands-gruppe«, der først og fremmest kunne enes
om, at Venstre ikke skulle sidde ved roret. Det blev hendes
lod at navigere i et politisk bagland, der bestod af
fremskridts- og thylistefolk samt konservative og
socialdemokrater. Det viste sig at være en vanskelig
sejlads, hvor skipperen måtte kæmpe både mod mytteri og
lavvande i kommunekassen. Det blev til fire år, hvor
kommunen - og ikke mindst borgmester-embedet - blev
mere synligt uden for rådhusets røde mure. Det sørgede
Ruth Scharling for. Den lidt tilknappede facon, der havde
omgærdet borgmesterposten, blev afløst af en venlig
imødekommenhed, der gav plads til debat.

Kaj Kristensen
(f. 1937)
Kaj Kristensen har en fortid som professionel soldat i FN´s
fredsbevarende styrke i Gaza - det er måske grunden til, at
han aldrig har været bange for et lille rask politisk
slagsmål. Thisteds nu 62-årige borgmester har rod i
landbruget og højskolebevægelsen - ligesom tidligere
borgmester Holger Visby, der gav ham sin anbefaling i
1982, da han blev valgt til byrådet første gang. 17 år
senere - ved det sidste valg - kunne også
Socialdemokratiet anbefale Kaj Kristensen. Han er en
erfaren kommunalpolitiker og organisationsmand med
mange politiske og organisatoriske tillidsposter i sin
politiske bagage, der bl.a. består af formandsposter for
Landboforeningen Nordthy, Skyum Idrætsefterskole og
Thisted Byråds socialudvalg. I 1993 blev han også
amtsrådsmedlem. Kaj Kristensen blev tidligt kendt for sine
markante liberale synspunkter, der kunne virke som en
»rød klud« på mange. Da Svend Thorup trådte ud af
byrådet i 1993 var Kaj Kristensen en selvskreven formand
for Venstres byrådsgruppe, der nu for første gang i
storkommunens historie var i opposition. Det skete på
trods af Kaj Kristensens forsøg på at blive leder af et
flertal. Som oppositionsleder valgte Kaj Kristensen
samarbejde frem for konflikt. Det førte til overraskende
budgetforlig mellem Venstre og Socialdemokratiet - uden
om borgmester Ruth Scharling, der således kom i
opposition til sit eget byråd.

Erik Hove Olesen (f. 1944)
Erik Hove Olesen blev i 2002 Thisteds første
socialdemokratiske borgmester siden 1954. Det politiske
håndværk er lært i fagbevægelsen, hvor han har varetaget
en lang række betydningsfylde tillidsposter gennem årene,
bl.a. som formand for HK-Thisted og som kasserer for
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landsbestyrelsen i HK-Kommunal. Gennem mange år var
Erik Hove Olesens daglige arbejdsplads
skatteforvaltningen på rådhuset i Thisted - kun få skridt fra
borgmesterkontoret. Den socialdemokratiske borgmester
har været talsmand for en stille og rolig udvikling uden de
store armbevægelser:
"Jeg har aldrig haft en forestilling om, at jeg alene kunne
revolutionere det hele. Jeg har en pragmatisk holdning til
politisk arbejde. Visioner skal have jordforbindelse, og
ideologier må ikke - som i Folketinget - forhindre os i at
samarbejde. For alt i verden vil jeg bekæmpe den gamle
myte, der påstår at socialdemokrater ødsler med pengene.
Ud fra den synsvinkel vil man ikke opdage, at
borgmesterposten i Thisted er besat med en
socialdemokrat", erklærede Erik Hove Olesen før sin
tiltrædelse og tilkendegav, at han ville videreføre den
økonomiske politik, der var blevet ført i et samarbejde
mellem Venstre og Socialdemokratiet. "Men min
forgænger, Kaj Kristensen, og jeg er vidt forskellige. Mon
ikke der i fremtiden kan spores en forskel i måden, vi
forvalter embedet på? Jeg foretrækker at sige "vi" i stedet
for "jeg".
Viljen til samarbejde blev til fulde demonstreret at Erik
Hove, der kom til at stå i spidsen for den meget vanskelige
opgave med at få sammenlagt de tre gamle Thykommuner til den nye Thisted Storkommune - og
kvitteringen var et genvalg som borgmester med det
højeste stemmetal nogen kommunal politiker i Thy
nogensinde har opnået,
I december 2009 - et par uger før Erik Hove Olesen efter
egen beslutning havde valgt at stoppe som borgmester
stillede han sig til rådighed for arkivet med en lille
vurdering af egen og andres indsats for Thy.
Interviewet kan ses her
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