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Jens Ole Petersen var både som 
historielærer og som 
lokalhistoriker af et 
usædvanligt format. Han var en 
kompromiløs ildsjæl med en 
utrolig evne til at undre sig. Et 
hvert historisk emne blev 
anskuet fra overraskende 
synsvinkler og gennemlyst af 
Jens Oles humor, der kunne 

spidse til i sarkasme og ironi. Mange elever på Thisted 
Gymnasium har glædet sig til hans historietimer, og de 
blev sjældent skuffet. Ikke så få er blevet historikere på 
livstid. 

Jens Ole var københavnerdreng; gik på Metropolitan-
skolen, hvor han oplevede den unge Frode Jacobsen som 
historielærer. Efter studietiden opholdt han sig fire år på 
Færøerne. I 1956 blev han ansat ved Thisted Gymnasium. 
Lokalhistoriker blev han først sent i livet. Hans 
indfaldsvinkel var egnens mange smukke kirkeskibe. 
Sammen med familien gennemkrydsede han i en årrække 
fra slutningen af 1960’erne Thy og Mors for at fotografere 
skibene. Resultatet blev bogen ”Kirkeskibe i Thisted 
Amt”, der udkom i 1978. Denne Odyssé blev til et  

omfattende krydstogt ind i den lokale historie, først og 
fremmest koncentreret omkring købstaden Thisted. Han 
fordybede sig især i 1800-tallets byudvikling, og fra hans 
hånd udsprang et mylder af notater og kommentarer til en 
uendelig række spørgsmål, som han selv og mennesker 
omkring ham stillede. 

Jens Ole overkom imponerende kildemængder. Hans 
forskning var præget af den dybe alvor, som kun det 
legende menneske kender. De færdige arbejder var af høj 
kvalitet og gennemlyst af Jens Oles specielle sans for det 
historiske perspektiv i detaljen, oplevet fra uventede 
vinkler. Kun en del af hans produktion nåede at blive 
publiceret. Han blev den drivende kraft i forlaget 
”Knakkens” første udgivelser. Såvel bogen om ”Torvene i 
Thisted” fra 1984 som bogen om ”Thisted Havn” fra 1988 
bærer stærkt præg af Jens Oles forskningsindsats og 
formidlingsevne. 

Jens Ole Petersens tid som aktiv lokalhistoriker blev 
for kort, men han nåede at inspirere en ny generation. 

Orla Poulsen 
Knud Holch Andersen 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1992, side 

155). 


