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Kongeudnævnt
 og folkevalgt
Thisteds nyere historie begynder med
den første folkevalgte borgmester, A.
M. Aaberg, der var redaktør på Thisted
Amts Tidende. Det var i 1917. Selv om
demokratiet var indført i 1849, var det
gået trægt med demokratiseringen af
administrationen og magtens tredeling
i den lovgivende, den udøvende og den
dømmende myndighed.
Salmonsens Konversationsleksikon (fra
1925) fortæller om en fortid, som få år
forinden havde været levende nutid 
også i Thisted. Hvor byfogeden først
og fremmest var dommer  både i
byretten, skifteretten, fogedretten og
auktionsretten. Et embede, en stilling
med mange gøremål og mere end
rigeligt at tage sig til i det daglige.
Senere bliver disse funktioner adskilt,
og 1917 kommer den første
folkevalgte borgmester på rådhuset.

” En

høj Mand, smuk, flot og rank, der alene ved
sit Ydre virker imponerende”. Sådan blev
ConradtEberlin karakteriseret i den
konservative Thisted Amts Avis. Sønnen havde
det altså ikke fra fremmede – det er med
næsten de samme ord, han langt senere vil blive
beskrevet.

Om denne embedsmand  "en høj
Mand, smuk, flot og rank", som
karakteristikken lød ved hans død i
november 1918  skrev Thisted
Socialdemokrat i 1912: "Apropos vor
nye Borgmester: Lad os vie ham et par
Udtalelser. Vi har faaet det Indtryk 
som vistnok holder Stik  at han hader
Socialdemokraterne og i Fremtiden
med Flid vil lægge sig efter at genere
os. Ved det sidste Byraadsmøde
fremkom Borgmesteren med nogle
Udtalelser, som ikke varsler særligt
godt. Socialdemokratiet lader sig
imidlertid ikke jage i et Musehul  fordi
en kongevalgt Borgmester  der har
faaet sin egen Værdighed forkert i
Halsen  sammen med et uklogt
Højreflertal søger at bekæmpe det på
traditionel Vis. Den Tid er heldigvis
forbi, da Borgmestrene sad omkring i
Købstæderne og bildte sig ind, at
Borgerne var skabt til at staa med
Hatten i Haanden og vente paa
"Nådigherren"s Befalinger. Vi vil betro
Borgmesteren, at han gør klogt i at
betragte sig selv som Borgernes Tjener
og ikke som et højt stillet Væsen, der
har den Opgave at byde og befale".

Ved Eberlins død i 1918 blev det til tre
linjer i Thisted Socialdemokrat.
Betydeligt mere gjorde Venstres avis,
Thisted Amts Tidende, ud af det. Nu
var det dem, der sad for bordenden i
byrådssalen og havde råd til storsind
og "anerkende" en afdød forgænger fra
en epoke, der nu var slut.

A. M. Aaberg  Thisted Købstads første
folkevalgte borgmester. Han var redaktør på
Venstres avis i Thy: Thisted Amts Tidende

Størst omtale fik dødsfaldet i den
konservative Thisted Amts Avis. Det er
her, man bl. a. kan læse, at "straks da
ConradtEberlin kom til Thisted, tog
han kraftigt fat på at bringe Orden i
Sagerne, han var en Mand, der vilde
have alt paa sin rette Plads". Som
formand for byrådet tog han fat med
energi og interesse, og hans ledelse af
de "vise Fædres" (Thisted
Socialdemokrats udtryk) forhandlinger
var ifølge den konservative avis "en
ren Fornøjelse, ikke mindst for en
Pressemand". ConradtEberlin "udtalte
kort og klart dét, der skulde siges og
havde den rette Evne til at faa
Byraadets Medlemmer til at lade al
overflødig Udenomssnak fare. Hvor
har man siden savnet denne dygtige og
kyndige Forhandlingsledelse". Så fik de
dén henne på Thisted Amts Tidende.
Det var jo redaktøren derfra, der nu
var borgmester.
Begge borgerlige aviser er enige om
beskrivelsen af skikkelsen Conradt
Eberlin, før sygdom lammer: "En høj
Mand, smuk, flot og rank, der alene
ved sit Ydre virker imponerende".
Sønnen, Eric Eberlin, som optræder
andre steder i dette tema om havnen i
Hanstholm og romanen Fugle omkring
Fyret, der har hentet stof og
inspiration fra havnevisionerne i 1920
´erne  han har det altså ikke fra
fremmede, det er med næsten de
samme ord, han langt senere vil blive
beskrevet.
Socialdemokraterne havde ikke noget
at føje til den karakteristik, de allerede
havde bragt videre til læserne af
Thisted Socialdemokrat af en
kongeudnævnt borgmester. Vi er midt i
en politisk kamp, der ikke mindst er
en klassekamp og socialdemokraterne
på vej mod et mål parkeret i
fremtiden. Det præger de lokale aviser
og den måde, de skriver om
modstanderne. Det er mere til moralsk
oprustning inden døre end reel
oplysning af den læsende.
.

