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THISTED: ”De nuværende 
yngre slægter kender Iver-
sens bedrifter gennem de 
seneste år, men glemt som 
sne, der faldt i fjor, er kamp-
årene, da man sloges på Thi-
sted Rådhus om så ringe 
ting som brolægning af Asyl-
gade. Nu beger (asfalterer, 
red.) man gaderne til som 
den naturligste ting. Jo, der 
er sket en masse i Thisted”. 
(Aften Posten i 1957 i anled-
ning af Chr. Iversens 80 års 
dag)

Kampårene! Skulle der 
være nogen, der kan placere 
dem? Er ”kampårene” blot 
en ordbrok, der engang flød 
rundt på retorikkens venstre 
overdrev? Jo, der er sket en 
masse, og borgmester Chr. 
Iversen fik sin egen vej i et 
villakvarter i det østlige Thi-
sted. Den kan de fleste fin-
de, men Chr. Iversen er det 
efterhånden kun de færre-
ste, der mindes.

Sidste gang, Iversen for al-
vor tonede frem i avisover-
skrifterne, var i forbindelse 
med forberedelserne til by-
rådsvalget i 1954.

77-årig kandidat
I den foregående byrådspe-
riode havde Chr. Iversen væ-
ret landets ældste siddende 
borgmester og blev ved sin 
afgang hyldet for en livslang 
politisk indsats af sine so-
cialdemokratiske partikam-
merater, der samtidig be-
sluttede at sætte en alders-
grænse på 70 år for tillidspo-
ster i partier. Men umiddel-
bart før valget stillede den 
77-årige Iversen op igen – 
nu med egen liste! Den hi-
storie blev tegnet og fortalt 
vidt omkring og endte med 
et bragende nederlag til den 
gamle politiker.

Et par år efter var det, Af-
ten Posten konstaterede, at 
kampårene var glemt.

Måske fordi Chr. Iversen 
var et barn af kampårene, 
blev han også opfattet som 
en stridbar herre. Den kon-
servative Thisted Amts Avis 
gav denne karakteristik i an-
ledning af 75 års dagen i 
1952: ”Normalen er, at en 
fødselsdagsartikel skal være 
en hyldest, velgarneret med 
ros. Desværre er dette ikke 
altid muligt. Man kan træffe 
mennesker, der delvis byder 

imod. Borgmester Chr. Iver-
sen er ét af disse tilfælde”.

Så var dét sagt!

Altid arbejdsom
Men havde den konservati-
ve avis ikke noget positivt at 
tilføje, jo: ”Én ting kan abso-
lut ikke nægtes om manden i 
Thisteds borgmesterstol: ar-
bejdsom har han altid været 
– og er endnu!”

”Man ynder fra en bestemt 
side at hævde, at du er lidt af 
en diktator!” - bemærkede 
Thisted Socialdemokrat i 
samme anledning, og Iver-
sen replicerede: ”Mit princip 
er, at i stedet for at drøfte et 
forslag i et udvalg gennem-
fører jeg det for derefter at 
lægge det frem til bedøm-
melse”.

Der var heller ikke slinger i 
valsen hos Chr. Iversen, når 
det gjaldt formuleringen af 
det politiske mål. Det dreje-

de sig om solidaritet og be-
skæftigelse:

”Det må være arbejder-
klassens opgave at sørge for, 
at der aldrig bliver en klasse 
under den, og jeg vil også 
understrege, at det også 
fremover gælder, at arbejde, 
arbejde og atter arbejde er 
det eneste værdiskabende 
her i verden”.

Religion - og tæsk
Den korte fortælling om 
Iversen begynder i 1877, da 
han blev født i et fattigt hus-
mandshjem i Øster Han 
Herred.

Chr. Iversens ”CV” – som 
det ville hedde i dag – indle-
des med syv års nødtørftig 
skolegang i Tranum, hvor 
der i perioder kun var un-
dervisning to halve dage om 
ugen. ”Det eneste, vi fik nok 
af, var religionsundervis-
ning og – tæsk. Jeg var vist 

ikke dummere end de andre 
børn, men var en af dem, 
der fik flest tæsk, og det var 
kun, fordi jeg var et fattig-
mandsbarn”, husker Chr. 
Iversen.

Fra gårdskarl til arbejdsmand
Inden soldatertiden i Kø-
benhavn havde den unge 
Iversen arbejde i skoven og 
på et mejeri. I 1898 vendte 
han tilbage til sin fødeegn, 
hvor han begyndte som 
gårdskarl – avancerede til 
bestyrer af landejendom-
men Kristianslyst på Nørre-
allé i Thisted – for i 1902 at 
blive arbejdsmand. I begyn-
delsen på Thisted Damp-
mølle. Inden Chr. Iversen 
købte en landejendom i 
Brund i 1907, arbejdede 
han ved bygningen af læmo-
lerne i Vorupør og Hansted.

”Jeg havde nået mit lysen-
de mål – men det blev ikke 

lutter fornøjelse. Det var i 
Alberti-krak-dagene, hvor så 
meget ramlede, og alt var 
krise og usikkerhed, så jeg 
afhændede igen ejendom-
men” – fortalte Chr. Iversen 
senere.

Chr. Iversen vendte tilbage 
til byggeriet af læmolerne 
på Vestkysten og tog samti-
dig fat på at reorganisere Ar-
bejdsmændenes Fagfor-
ening, der havde ligget brak 
nogle år. Det blev begyndel-
sen til en professionel karri-
ere som fagforeningsmand, 
som Iversen holdt ved frem 
til 80-års alderen med utalli-
ge tillidsposter. Parallelt 
med den faglige karriere 
fulgte en politisk karriere, 
der begyndte i 1913, da Chr. 
Iversen blev medlem af Thi-
sted Byråd og sluttede i 
1954. Iversen opnåede at 
blive borgmester i to ”for-
længede” byrådsperioder. 
Den første periode strakte 
sig fra 1936 og helt frem til 
1942 p.g.a. den tyske besæt-
telse. Da borgmester Bjerre-
gaard døde midt i sin em-
bedsperiode i 1948, trådte 
Iversen i hans sted og fort-
satte som borgmester til 
1954.

Kamp for bedre levevilkår
Borgmester eller ej. Den ar-
bejdsomme Iversen fortsatte 
sin kamp for at bedre leve-
vilkårene for de arbejds-
mænd, han gennem et par 
menneskealdre havde stået i 
spidsen for. Her i ”Krønike-
Tiden” – som DR har døbt 
begyndelsen af 1950erne - 
var efterveerne fra den ty-
ske besættelse endnu ikke 
ovre i Thy. Ledigheden 
blandt arbejdsmændene var 
høj på trods af Thisted Kom-
munes mange beskæftigel-
sesarbejder, som anlæggel-
sen af Kystvejen syd om byen 
er et eksempel på.

Da Chr. Iversen i april 
1955 – nu som kasseret poli-
tiker – læste i Socialdemo-
kraten, at regeringen over-
vejede at afsætte penge til 
oprettelse af nye virksomhe-
der i Vendsyssel, der af rege-
ringen blev betragtet som en 
”arbejdsløshedsø”, hen-
vendte han sig straks til ar-
bejds- og økonomiminister 
Jens Otto Krag. Iversen 
skrev, at ”det har forbavset 
os her i Thisted Amt, at op-
mærksomheden ikke har 
kunnet nå hertil, hvor ar-

bejdsløshedsøerne findes i 
flere kommuner i lige så høj 
grad som i Vendsyssel”.

Havnen i Hanstholm
Den gamle arbejdsmand, 
der med egne hænder havde 
været med til at bygge mo-
lerne i Vorupør og Hanst-
holm et halvt århundrede 
tidligere, påpegede i sin 
henvendelse til den akade-
misk uddannede partikam-
merat nødvendigheden af at 
få genoptaget byggeriet af 
havnen i Hanstholm og få 
afsat penge til sikringsarbej-
de af vestkysten.

”Vi er nogle, der endnu 
har den tiltro til socialdemo-
kratiske repræsentanter i 
Regering og Folketing, at de 
sætter mennesket i forgrun-
den, når det drejer sig om 
løsning af positive sam-
fundsopgaver. Det er selvføl-
gelig beskæftigelsen, det 
drejer sig om”, skrev Iversen 
fra sit arbejdsværelse i boli-
gen på Østerbakken.

En måned svarede Jens 
Otto Krag, at han var be-
kendt med de lokale proble-
mer med ledigheden, men 
gjorde også opmærksom på, 
at lokale initiativer for brin-
ge ledigheden ned var en 
forudsætning for statslig 
støtte til beskæftigelsen. 
”Det er først nu, regeringen 
skal til at tage fat”.

Brevvekslingen med Krag 
er kun en del af en større og 
meget engageret brevveks-
ling med politikere og orga-
nisationsfolk, som Iversen 
havde kørende i sine sidste 
”kampår”.

Det første spadestik
Chr. Iversen døde i 1962. Da 
havde Folketinget vedtaget 
Lov om Egnsudvikling, der 
var medvirkende til, at Thi-
sted nogle årtier senere for 
alvor fik bugt med ledighe-
den og efterhånden udvikle-
de sig til en af landets mest 
industrialiserede kommu-
ner. Den gamle Thisted-
borgmester nåede at opleve, 
at det første spadestik til den 
nye havn i Hanstholm blev 
taget. Han var dog sengelig-
gende på dagen, men taler-
ne blev optaget på bånd og 
afspillet ved et arrangement 
på Hotel Phønix, hvor Chr. 
Iversen var blandt tilhører-
ne.
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CHR. IVERSEN, gennem mange år socialdemokratisk borgmester i Thisted. Som 77-årig genopstillede 
han på sin egen liste - og tabte med et brag.  Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
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HURUP: Thy Erhvervsråd ar-
rangerer onsdag 13. oktober 
et ”gå-hjem-møde”, som bli-
ver afviklet på Bach Compo-

site Industry A/S, Erhvervs-
vej 9 i Hurup.

Thy Erhvervsråd har invi-
teret Kirsten Elmquist fra fir-
maet Storkesig til at fortælle 
om arbejdet i bestyrelser, og 
hvordan det bliver grebet 

an.
Kirsten Elmquist formule-

rer helt kort en rigtig sam-
mensat bestyrelse som en 
mangfoldig enhed, og det vil 
sige, at bestyrelsens med-
lemmer repræsenterer for-

skellige erfaringer.
- Det betyder alt for virk-

somheden at have et stærkt 
beslutningsorgan, der kan 
stille de rigtige spørgsmål og 
være med til at træffe de ret-
te beslutninger i harmoni 

med virksomhedens kultur 
og daglige ledelse, for besty-
relsens udfordring er at sikre 
kortsigtet værdiskabelse 
med et langsigtet bæredyg-
tigt perspektiv, forklarer Kir-
sten Elmquist.

Gå-hjem-mødet begynder 
kl. 16.00 og slutter ved 
18.30-tiden.

Lær mere om bestyrelsesarbejde


