I FORTSÆTTELSE AF FORANSTÅENDE ARTIKEL:

Kommentarer til
et gammelt fotografi
På fotografiet ses fra venstre mod højre først min far, Otto
Thomsen og foran min mor Karen Thomsen. Som det
andet par ses Anders og Inger Thomsen. De ser lidt
fremmede ud, men de var også for nylig vendt hjem fra
USA, hvor de ved slid og slæb havde opsparet den
dengang formidable sum af 9.000 kr. Nummer tre i rækker
er Carl Munk og faster Dorthe. Carl Munk var tømrer med
et lille jordbrug i Nors. Dorthe var altid stærkt plaget af
sygdom.
Den høje mand, der er nummer fire fra venstre, er
Peder Thomsen, der forblev ungkarl hele sig liv. Han var
møllersvend, men senere blev han træskomand med
apotekerudsalg og småhandel i Morup Mølle. Han var på
mange måder, hvad man i dag vil kalde en original og
altmuligmand; således spillede han også violin. De unge
mennesker samledes hos ham om aftenen og sang og
dansede. Per, som han blev kaldt, havde været et par vintre
på højskole, og han var en gemytlig mand med et lyst sind.
Der er talrige eksempler på hans store popularitet i byen.
Næste par i rækken er Poul Thomsen og hans kone
Stine. Poul var den ældste. Han og hans hustru havde et
lille jordbrug vest for mit hjem i Skjoldborg, på noget de
kaldte Vesterager. Der var en stor børneflok, men
hvorledes det lykkedes at skaffe føden til dem alle, har
altid været en gåde for mig. Det, vi nu kalder for en
dagsration af mad, måtte Stine sikkert strække til en hel
uge. Parret helt i baggrunden er faster Line og Mads Kirk.
De var degnefolk i Hjardemål, det mellemste par er faster
Marie og Hans Larsen, som drev en gård i Vester Vandet.
I midten ser vi så guldbrudeparret Christian og Else
Thomsen. Derefter kommer Niels Tange og faster
Marthine, sidstnævnte var som alle de øvrige søskende i
besiddelse af et sprudlende humør, et humør, der blev
tæret på på grund af små kår i den lille landejendom, de
havde i Næstrup. Næstsidste par er Thomas Thomsen og
hans kone Signe. Han var skrædder i Sjørring og nok den
mest kendte, en slags oldermand for slægten, der påtog sig
alle opgaver både inden- og udenfor kredsen. Christian og
Else Thomsen var i deres seneste år på aftægt hos Thomas
og Signe i et rart værelse på loftet. Signe var fynbo; men
blev fuldstændig akklimatiseret i thybo-samfundet.

De to sidste på højrefløjen er flokkens yngste nemlig
Christian Elvinus Thomsen og Sine. Navnet Elvinus
angiver, at han var den ellevte, Marthine var den tiende og
Otto var den ottende. Da der kun var ti søskende, må der
have været et barn, der døde som spæd eller var dødfødt.
Christian og Sine boede på en ejendom i Elsted. Sine døde
forøvrigt kort efter af den dengang så almindelige
brystsyge (tuberkulose). I øvrigt blev Christian enkemand
tre gange. Sygdom og fattigdom kunne dog aldrig kue
hans lyse livssyn og sans for humor. Han blev over 90 år
gammel. Den sidste, der døde, var min mor Karen, der
sidder helt på venstrefløjen. Hun døde i 1982, 95 år
gammel.
Læg mærke til, at bedstefar lægger sin højre arm om
bedstemor. Det var ikke almindeligt dengang, at man
sådan offentligt demonstrerede sine følelser.
Betegnende for bedstemors talemåde og billedlige tale
er, at jeg dagen efter festen var med min mor på besøg hos
dem for at høre, hvordan de befandt sig efter
guldbryllupsfesten. Ved denne lejlighed sagde bedstemor
med et lille umærkeligt smil, men med humor: ”Ok ja, jeg
har det som en so, de har taget alle grisene fra”.
Som et appendix til ovennævnte bemærkning har jeg
lyst til at omtale familiens karakteristiske og gode humør
og livssyn. Flere kom på højskole og var stærkt påvirket af
højskolens ideer. Højskolesangbogen blev flittigt benyttet
ved sammenkomster, den ene sang afløste den anden. Som
sidste nummer sang man gerne ”Brødre og søstre vi skilles
nu ad”. Der kunne være lang tid mellem
familiesammenkomsterne, men samhørigheden var intakt
og hjælpsomheden ligeledes.
Afstanden imellem de enkelte søskende på op til 30
kilometer, der for os i dag ikke synes nogen afstand, var
lang dengang. Betænk, at de færreste havde køretøjer, der
kunne benyttes på landevejen, og cykler var også en
sjældenhed. Jeg tænker tit på, hvor livsglæden, der var
karakteristisk for de fleste i slægten, er henne. Alle har vi
det nu meget bedre i materiel henseende. Det er altså
åbenbart ikke heri, at essensen findes.
Carl Ejnar Thomsen, Samsøgade 30, Aalborg.
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1985,
side 34-35).

