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I den østlige udkant af Snedsted ligger der en bakke, til 
hvilken det langt tilbage i tiden har været knyttet et sagn. 
Blandt Snedsted-borgerne kendes bakken under navnet 
”trombakke” eller på thybo-mål ”trombak”, og dette navn 
går igen i vejbetegnelsen Trombakken. Bakken er let at 
finde i landskabet, hvis man kører fra den nye Stenbjergvej 
nordpå ad Brandbakken til dennes udmunding i 
Snedstedvej, ved dammen. På denne lille tur vil man se 
bakken rejse sig til venstre, og man kan i det mindste altid 
lokalisere bakketoppen. Det var nemlig herpå man i 1957-
1958 byggede den nuværende Snedsted centralskole. 

Navnet ”trombakke” har sin oprindelse i et troldesagn, 
som så vidt vides, først er blevet nedskrevet af en kone i 
Gjersbøl, Pauline Westfahl, der døde i 1792. En søn 
renskrev sagnet, og det er senere dukket op hos en 
blikkenslager Johansen i Snedsted. 
 
Sagnet om Tromme lyder omtrent således: 

”En gang for mange, mange år siden boede der en 
lille trold, Tromme, i Gjersbøl. Tromme var god 
mod alle, der ikke generede ham. På et tidspunkt 
kom der imidlertid en stor, ond trold til nabolaget, 
hvor han byggede en stor borg af jord og sten, 
hvorfra hans 113 blodhunde angreb Tromme, der 
måtte se sig nødsaget t il at søge ly i ”Snederne” - 
Snedsted. Her fandt han en bolig i bakken, der fik 
navn efter ham. Som tak for husly lovede Tromme,  

at der til evig tid skulle være fred over bakken. Dog 
med den undtagelse, at bakken ikke på noget 
tidspunkt måtte blive bebygget. Skete dette, ville 
man opleve mange ubehageligheder på stedet”. 

Da man på bakken skulle bygge skolen, løb man undervejs 
ind i problemer, der af håndværkere og andre blev 
tilskrevet Tromme. Jordbundsforholdene på stedet er 
specielle, idet bakkens underlag består af ler og flydesand, 
så forklaringen på problemerne kan ligeså vel være 
teknisk. Det må da være op til den enkelte at vurdere, hvad 
der er mest sandsynligt. Et faktum er det imidlertid, at man 
ved den gennemgribende ombygning af skolen i 1979 også 
oplevede byggemæssige problemer. Disse bestod blandt 
andet i vanskeligheder med at bygge en elevator, hvis 
fundament skulle ned i undergrunden, samt den meget 
omtalte vandskadesag, der opstod, da man i et afsnit var i 
gang med at gøre tagbelægningen færdig. En pludselig, 
kraftig tordenbyge regnede igennem taget og forårsagede 
store skader. Disse to problemer var med til at forhale 
byggeriet, så hvem ved? Måske er der alligevel mere 
mellem himmel og jord . 
 
KILDE: 
Ovenstående bygger i det væsentlige på en artikel, som afdøde lærer Carl 
Søltoft, Snedsted, nedskrev i forbindelse med udgivelsen af det første 
elevblad ”Tromme” fra Snedsted skole i december 1965. Bladet er stillet 
til rådighed af Snedsted skole. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1981, side 97-
98). 


