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Søn af fattig skrædder
i Y dby byggede det
smukke museum
Af Jørgen Miltersen

Museet i Thisted har til huse i Danmarks
smukkeste museumsbygning.
Det kan to personer takkes for. Først N. L.
Spangberg, der lod bygningen opføre i 1924.
Dernæst arkitekt Jens Foged, der stod for
opførelsen af mange bygninger i This ted.
Det er der grund til at mindes i 100-året for
åbningen af det første museum i Thisted. Den
7. juni 1905 blev dørene åbnet til museet i Teknisk Skole i Kr. Koldsgade. Forud havde thyboer samlet genstande ind i flere år. To år tidligere var oprettet et Historisk Samfund med
det formål »at virke til bevarelsen af vort
fædrelands, særlig Thys og V. Han Herreds
fortidsminder«. Thisted Amts Tidendes
redaktør, M. Aaberg, sagde i sin første historiske forma ndsberetning:
"Vi beder nu hele den del af egnens befolkning, som nærer ønsket om at bevare mindet
om de mennesker og det liv, der i længst henfarne tider er levet i denne del af vort fædreland, om at yde samfundet støtte i sin virksomhed, dels ved at tegne sig som medlemmer, d els ved a t skænke de gamle interessante
ting, som fortjener at opbevares for fremtiden «.

På det tidspunkt havde frk. Augusta Zangenberg allerede indsamlet oldsager, som
museet erhverved e. Heldigvis var en interesseret lærer kommet til byen: P. L. Hald. Han
bragte orden i oldsagerne, så der var noget at
se på, da dørene til museet i Teknisk Skole
blev åbnet første gang kl. l eftermiddag onsdag den 7. juni 1905.
For P. L. Hald blev museet en livsopgave.
Han fik titlen forstander og blev senere betegnet som museets skaber og leder. Et år efter
åbningen var d er registreret 126 genstande,
hovedsagelig stenøkser, mønter, gamle aviser
og bøger. I 1914, da der var samlet flere tusinde genstande, lykkedes det at erhverve en
toetages ejendom i Skolegade, og her holdt
museet til, indtil sønnen af den fa ttige skrædder i Ydby kom ind i billedet.
N. L. Spangberg var først i en købmandshandel i sin hjemby Ydby. Derefter fik han
ansættelse hos konsul N. C. Andersen i Thisted, gift med J. P. Jacobsens søster Cecilie
Marie (kaldet Mitte). Konsul Andersen havde
den gang en købmandsforretning på hjørnet
af Amtsstræde og Vestergade. Senere blev N.
L. Spangberg bestyrer for købmand Dige i
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Øsløs. Derefter kom han til et kaffefirma i
København.
Han fik smag for kaffe, og da han et par år
efter vendte tilbage til Thisted, blev han agent
for det københavnske kaffefirma. Han cyklede rundt med kaffe til kunderne, indtil han i
1895 oprettede sit eget kaffebrænderi. Dermed grundlagde han en blomstrende forretning, og da han havde økonomisk sans, blev
han en af Thisteds rigeste mænd. Ved sparsommelighed i den daglige husførelse fik han
mulighed for at få penge fri til at støtte en
række kulturelle formål.
I 1920'erne gik N. L. Spangberg og tænkte
på at opføre en villa på en grund, han havde
erhvervet, Jernbanegade nr. 4. Han talte med
arkitekt Jens Foged om opgaven, og i 1924
forelå resultatet: en statelig villa så smuk, at
den bliver beundret den dag i dag. En flot
trappe fører op til den smukke bygning. Uden
tvivl har N. L. Spangberg allerede på det tidspunkt tænkt på, at villaen var velegnet som
museum.
Niels Lauridsen Spangberg og hans hustru
Constance flyttede ind i villaen, så snart den
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var færdig i 1924. For Constance blev det kun
til 5 år. Hun døde allerede i 1929. Han gav i
1935 tilsagn om, at han ville skænke villaen til
museet. Da han var død 4. juni 1939, modtog
museet ikke blot bygningen, men tillige en
sum på 30.000 kr. til udvidelser. Endvidere
var der til forskellige andre formål i Thisted i
alt 385.000 kr. Det var mange penge for 65 år
siden.
Dørene til det nye museum blev åbnet 8.
september 1940. Udvidelsen blev gennemført
i 1954. Tilbygningen til 88.000 kr. kunne
opføres, da der var kommet penge til Thisted
fra en anden mæcen: Hans Ditlev Bendixsen,
der var født i Thisted og tjente en formue som
skibsbygger i Californien. Han skænkede
25.000 gulddollar til formål i sin fødeby, deraf
5000 gulddollar til museet. I statstilskud blev
bevilget 20.000 kr., og fra tipsmidlerne blev
ydet 10.000 kr., så byggeriet kunne gennemføres.
Som leder af museet gjorde P. L. Hald en
formidabel indsats indtil sin død i 1958, og
derefter tog lærer Signe Gjødesen over. Når
der skulle foretages udgravninger, blev der

Museets formand i jubilæumsåret, byrådsmedlem Kr. f. Kristensen: Selv om museet beskæftiger sig med
fortiden, skal det følge med nutiden for at klare fremtidens kra v.
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rettet henvendelse til arkæologer fra Moesgård i Århus eller Nationalmuseet i København, men efterhånden var der et stigende
ønske om at få ansat en faguddannet arkæolog i Thisted. Det lykkedes at få tilsagn fra de
bevilgende myndigheder, så Jette Kjær,
uddannet som arkæolog i Århus, kunne
ansættes fra 1. april 1971.
Dermed var vejen banet for flere faguddannede. En museumspædagog kom til, og flere
folk blev ansat. I dag er museets personale
oppe på ca. 15 i alt. Ud over at foretage
udgravninger med faglig ekspertice tog Jette
Kjær sig af den daglige drift. Hun fik mange
rosende ord med på vejen, da hun fejrede 25
års jubilæum, og takket være støtte endnu
engang fra Sparekassen Thy blev der udgivet
et lille hæfte med titlen"en Kjær historie ..."
Da Jette Kjær besluttede at trække sig tilbage, blev roret fra 2003 overladt til Jytte Nielsen, leder af museets afdeling i Heltborg. Det
havde hun gjort så godt, at bestyrelsen ikke
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tog i betænkning at udnævne hende til leder
af det samlede museumsvæsen i Thy og
Vester Hanherred.
Jubilæumsdagen tirsdag den 7. juni 2005
oprandt i strålende solskin, og det gode, stille
sommervejr holdt sig dagen igennem. Et telt
var rejst i museumshaven, så der kunne være
plads til alle museets venner og inviterede
gæster. Som optakt blev sunget Jeppe
Aakjærs sang »Som dybest brønd gi'r altid
klarest vand «, hvis 2. vers indledes med de
ord, der har været motto for museet fra den
første dag: »Vi søger slægtens spor i stort og
småt, i flinteøksen efter harvens tænder..."
Museumslederen og formanden, byrådsmedlem Kr. J. Kristensen, satte det hele i
gang, og gruppen >>Spilop« stod for kvadrilledanse fra Thy. Hovedtalen blev holdt af direktøren for Kulturarvstyrelsen, Steen Hvass, der
mindedes sine besøg hos bedsteforældrene på
Nytorv i Thisted. Hans far, Viggo Hvass, var
søn af snedkermester Lars Hvass, der havde

Kulturarvstyrelsens direktør, Steen Hvass, får af museumsleder Jytte Nielsen overrakt en forgyldt kopi af
et vikingesmykke, fundet i Jannerup.
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Museumspædagog Svend Sørensen:
Vil man om hyggen værne
må man Spangbergs bønner kværne.
møbelforretning på Nytorv. Viggos bror Aksel
Hvass flyttede forretningen fra Nytarv ud til
det sted, der siden har heddet Hvass-krydset
Blandt de følgende talere var den nuværende formand for Historisk Samfund, advokat
Kristian Visby, Hurup. Endvidere repræsentanter for nabokommunerne Sydthy og
Hanstholm, som har besluttet at gå sammen
med Thisted i en ny storkommune. Dermed
er vejen banet for et samlet museumsvæsen
for hele Thy og Vester Hanherred.
Et punkt på programmet var betegnet
»Reklameindslag«. Hvad det kunne være
stod hen i det uvisse, indtil museumspæ dagog Svend Sørensen gik til talerstolen. Gamle

l

En kaffepose med Spangbergs navn på.

l l l tl tl ' l ' '
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papirer om museumsbygningens historie
havde inspireret ham til at forestille sig, hvordan reklamer for den lokale kaffe kunne have
lydt:

Hvorfor er damerne i Thy så kønne?
Fordi de bruger Spangbergs bønne!
Svend Sørensen indskød:
Mon ikke de fleste af jer kender posen med Spangbergs kaffe?
Så viste han den frem og afslørede om de skønne
thylandske kvinder:
Når morgenhanen galer,
de Spangbergs bønner maler.
Før solen ned sig lister,
de Spangbergs bønner rister.
De ved, hvordan man nydelse kan skaffe
med en sjat af Spangbergs kaffe.
Vil du din ægtemage rose,
så dyk ned i Spangbergs kaffepose.

Fra jubilæumsudstillingen

2005

Svend Sørensen sluttede med at fortælle,
hvordan det er gået med Spangbergs Kaffe
efter N. L. Spangbergs død. I mange år sørgede familien Frostholm for, at thyboerne fortsat
kunne købe »Spangbergs kaffe« i Thisted. Så
tog Nordvest Kaffe i Nykøbing over og derefter Vesta Kafferisteri i Skive, ejet af Peter Larsens Kaffe i Viborg, og nu er produktionen
flyttet til Viborg. Firmaet sælger 1000 kg
Spangbergs Kaffe i Thy i hver måned oplyser
Kaj Bertelsen i firmaet, og han hævder, at der
ikke er ændret på hverken brænding eller
sammensætning siden Spangbergs dage ikke så meget som en bønne!
Og til orientering for de kaffedrikkende
thyboer føjer Svend Sørensen til:
Jeg køber Spangbergs Kaffe i Hillerslev
Brugsforening.
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Vanskeligt at skaffe
en konge til
gymnastikfesten
Først blev Jens Kirk, Tousgård, forhindret, og da Vilhelm Ravnemose blev
skudt i foden, måtte Arne Aabenhus spille Valdemar Atterdag
Til ]UL I THY 2003 fortalte Arne Aabenhus om
sin tid som lærer ved Skjoldborg Skole, hvor han i
maj 1937 blev årsvikar for andenlæreren. Gymnastikken var en populær aktivitet i Thy, og den
årlige gymnastikfest på Sjørring Volde var e11 folkefest, der samlede tusi11der af gtjmnaster og tilskuere. Men da der skulle være gymnastikfest midt
under besættelsen, opstod der problemer, som
Ame Aabenhus her for tæller om:
Thisted Amts Gymnastikforening skulle i
juni 1943 holde sit årlige gymnastikstævne i
Sjørring, hvor voldanlægget var som skabt til
formålet. 2. Hovedkreds - gymnastikforeningerne omkring Thisted - havde ansvaret for
arrangementet. Tilskuerne fylkedes på voldene, mens fladerne imellem var dækket med
trægulve, hvor gymnasterne optrådte. Stævnet i Sjørring sluttede traditionelt med opvisning af elitegymnaster fra Ollerup Gymnastkhøjskole, ledet af Niels Bukh himselv.
Således også i 1942, da jeg som formand for
Hovedkredsen havde ansvaret for stævnets
afvikling. Efter en god dag aftalte Niels Bukh
og jeg, at vi skulle ses på Sjørring Volde næste

sommer, altså i 1943, men sådan gik d et ikke.
Jeg blev som tillidsmand for Det Unge
Grænseværn kaldt til møde i Gråsten, hvor
formanden, Peter Marcusssen, redegjorde for
den nationalpolitiske situation og dybt beklagede, at hans gode ven, Niels Bukh, havde
foreslået den danske regering, at dansk ungdomsarbejde skulle tilrettelægges efter tysk
mønster med en »Reichsportfiirer « og hvad
dermed ville følge. Derfor kunne vi ikke længere bruge Niels Bukh i dansk ungdomsarbejde. Rystet spurgte jeg Peter Marcussen, om
han kendte andet, vi kunne bruge som afslutning på en stor fest. Jo, han havde hørt om en
Just Thorning, der lavede store festlige, nationale spil.
Atter hjemme i Thy indkaldte jeg s tyrelsen
for Amtsforeningen til hastemøde. Der var
enighed om, at vi måtte finde noget andet at
slutte næste års stævne med, og vi enedes om
at forsøge med Just Thorning. Peter Vangsgaard fra Sydthy satte grandiost 200 kr. på
højkant til formålet!
Brevet til Niels Bukh med aflysning af hans
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Den 24-årige gymnastikleder Arne Aabenhus med sit hold ved opvisningen i Sjørring 1938. Blandt deltagerne var den 16-årige Karen Thorsted Jensen , datter af den kendte spillemand Jens Peter Thorsted, Kallerup. Hun kan huske navnene på alle gt;mnaster. Efter Arne Aabenhus
følger fra venstre Lis Pedersen, Anna Svendsen, Karen Poulsen, Elna Poulsen, Anna Sørensen, Esther Andersen, Anna Poulsen , Johanne
Dige, Anna Gøttrup Klemmensen, Anna Knakkergaard, Johanne Dige (kusine til den førs tnævnte Johanne Dige), Agnes Immersen Kristensen, Elly Svendsen og yderst til højre Karen Thorsted Jensen, nu Kristensen, Gadesvej 4, Skjoldborg.
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medvirken ved stævnet i 1943 var et af de
sværeste, jeg i mit lange liv har skrevet. Jeg
var høflig, men lagde bevidst ikke op til
diskussion. Jeg hørte aldrig fra ham.
Da Just Thorning gav tilsagn om medvirken, vedlagde han manuskriptet til et spil,
han selv havde skrevet. Det var om Valdemar
Atterdags genrejsning af landet efter de holstenske grevers husering. Mere aktuelt kunne
det næppe være.
Vi sagde ja, og Just Thorning kom til Thisted i foråret 1943. Jeg fik værelse til ham på
Afholdshotellet, og så skulle jeg finde en, der
kunne spille kongen. Mit forslag var den
stoute Jens Kirk, Tousgaard, der var som
skabt til rollen og straks sagde ja. Men få dage
før mødet med Just Thorning fik jeg at vide,
at Jens Kirk p.t. »ikke var hjemme«. Så overtalte jeg Vilhelm Ravnemose, Thisted Amtsavis, til at overtage rollen, men netop som jeg
skulle cykle til Thisted for at hente Just
Thorning ved toget, fik jeg telefonisk besked
om, at Ravnemose ikke kunne medvirke (Han
havde skudt sig i fod en, husker jeg ret).
På Afholdshotellet måtte jeg over for Just
Thorning bekende, at vi ingen konge havde,
men selvfølgelig skulle vi nok skaffe en.
Så afbrød Just Thorning mig med ordene
»De er kongen!« Det måtte jeg så finde mig i!
Om aftenen skulle vi møde de skuespillere,
der indtil nu havde meldt sig. Just Thorning
prøvede stemmer, vurderede statur og fordelte rollerne. Amtsformanden Peter Vangsgaard, der kom for at se på, sagde ikke et ord,
men ved kaffen bag efter sagde han:
»Har du penge nok til det her?«
Da jeg tøvede, lagde han 500 kr. til de 200
kr, og næste gang han kom sagde han: »I må
bruge det, der skal bruges«.
Men så opstod et problem, som var endnu
sværere end at skaffe en konge. Tyskerne havde beslaglagt Sjørring Volde! Løsningen blev:
Vi flytter gymnastikstævnet til Thisted Stadion. Vi ville vise tyskerne, at thyboerne er
seje og ikke lader sig kyse!
Den julisøndag i 1943, da stævnet skulle
holdes, samledes de mange, mange gymnaster på havnen i Thisted og gik derfra med
faner og musik i spidsen til Stadion, fulgt af
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Den stoute jens Kirk, Tousgaard, var som skabt til
rolle/I som ko11ge, og ha11 sagde straks ja, men
dagen før mødet 111ed instmktøren gik Je11s Kirk
»1111der jorden«.

de mange, der ville være med til at fortælle, at
thyboerne ville værne om deres folkelig-kulturelle værdier.
Ud mod Hovedvej 11 var Stadion forsynet
med trådhegn. På modsat sid e af vejen lå de
tyske barakker. Soldaterne var meget interesseret i at følge med i, hvad vi foretog os. Det
viste sig senere, at den kendte dansksindede
lærer i Sydslesvig, Niels Bi.ichert, var mellem
dem, der linede op ved trådhegnet.
Når ikke der var spil på scenen, så vi en
mand gå rundt og undersøge alle elektriske
ins tallationer, dekorationer m.m. Det viste sig
a t være den i Thisted godt kendte nattevægter, H. O. Jørgensen, der havde dukketeater
som fritidssyssel.
Da gymnastikfesten var slut, scenen brudt
ned og Stadion ryddet, fortsatte han og dannede samm en med gårdejer Astrid Jepsen,
Strågaard, sygeplejerske Gyrit Lund, Ø. Jø lby,
redaktørerne Brunsgaard og Ravnemose med
flere »Samarbejdsudvalget for Ama tørtea ter i
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Thisted Amt« med Hans Otto Jørgensen som
formand. Han hed i daglig tale HOJ, var uhyre flittig og iderig, redigerede Samarbejdsudvalgets beskedne medlemsblad >>Rampelyset«
og blev en nøgleperson, da »Dansk Amatør
Teater Samvirke« blev dannet.
Og på det stiftende møde sluttede samværet med, at HOJ indmeldte >>Samarbejdsudvalget<< i DATS som den første af landets
amtkredse og overdrog >>Rampelyset<< til
Dansk Amatør Teater Samvirke.

Arne Aabenlws, gengivet fra Jul i Thy 2004. Desværre er det ikke lykkedes at fremskaffe et billede af
Arne Aabenhus i kongeligt skrud søndag den 4.
juli 1943 på Thisted Stadion. Omkring 80 medvirkede i stykket, der blev opført efter gymnastikopvisning og tale af kaptajn Bartholdy, Ri11kenæs.
Omkring 3500 var på Thisted Stadion denne julisøndag.

Fra opvisning på Sjørring Volde 1938. Billede fra Karen Kristensen, Gadesvej 4, Skjoldborg
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En stranding
ved Klim strand
Af Torsten Sørensen

Den 11. november 1837 kunne man læse følgende i Thisted Amtsavis og Avertissementstidende: »Den 6. Os. om Morgenen indstrandede for Kliim Strand den portugisiske Galease >>Conseicao Defencora« [med] Captain Felicessimo Coelboe d'Avilar, hjemmehørende i
Lissabon, men kommende fra Oporto og
bestemt til Hamborg med Salt, Viin og Sukker. Mandskabet er ræddet«.
Skibet var åbenbart kommet ud af kurs og
strandede tidligt om morgenen den 6. november 1837. Strandfoged Nielsen havde orienteret politimester og herredsfoged Quistgaard
allerede kl. 7.30 den dag, strandingen fandt
sted. Men da herredsfogeden var bortrejst på
embedsrejse, var det hans konstituerede fuldmægtig Bredstrup, der mødte op på Klim
Strand samme morgen kl. 9 og repræsenterede øvrigheden. På det tidspunkt stod skibet
fast på den inderste revle og var blevet forladt
af mandskabet. Tilsyneladende var sømændene kommet ind til stranden ved hjælp af
>>Storbaaden<< allerede inden kl. 7.
Lidt senere på dagen sluttede toldbetjent
Stilling sig til selskabet, og strandfogeden
kunne oplyse, at man to gange havde forsøgt
at komme ud til skibet med både fra stranden. Men da havet var meget uroligt, måtte

alle forsøg på bjærgning opgives indtil videre.
Da amtmanden i Thisted endnu ikke var
orienteret, blev der med »ridende Exspress«
afsendt brev til amtet m ed underretning om
strandingen. Samtidig blev det oplyst, at den
strandede skibsfører havde taget logi i
Thorupstrandgaard, og at mandskabet var
indlogeret forskellige steder i omegnen .
Ca. 70 mand blev udtaget til at være >>bjærgere<<; blandt dem var Jens Smed, Peder
Skrædder og Peder Skolemester. Så det var
en blandet forsamling, der skulle bjærge skibets last, når det var muligt.
Senere på dagen forsøgte man igen at komme ud til det strandede skib, men forgæves;
havet var for hårdt. Men det lykkedes dog at
få et anker ud til skibet. Her blev det >>udkastet« for at forhindre, at skibet, der nu var
læk, skulle drive bort.
I løbet af dagen blev vejret dog så meget
bedre, at det allerede den første dag lykkedes
at bjærge seks bundter kork, et stk. afbrækket
rå, to halvankre, et stk. tov, en jernkrog og en
luge. Desuden havde mandskabet selv medbragt deres gangklæder, en kuffert, en lille rejsepult og en kasse. Alt sammen noget, som
siden skulle undersøges nærmere.
Ved seks-tiden om aftenen samme dag -
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den 6. november 1837- ankom politimesteren
selv til Klim strand. Og senere ankom toldinspektør og overkrigskommissær Biilow samt
strandingskommissær Ibsen fra Thisted.
De foranledigede, at to ankre, som tilhørte
strandfoged -'Jielsen, blev bragt til strandingsstedet. Og ved hjælp af dem fik man yderligere sikret skibet.
For at der ikke skulle ske noget med vraget, blev Niels Vitsen, Jens Smed, Christen
Olesen og I\iels Myrup udvalgt til at holde
vagt på strandingsstedet Herefter begav poli-
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timester og herredsfoged Quistgaard sig til
Thorupstrandgaard, hvor han skulle bo, og
hvor også skibsfører d'Avilar befandt sig.
Den portugisiske kaptajn kunne oplyse, at
han var på vej fra Oporto til Hamborg med en
last bestående af vin, sukker, salt og kork.
Hans skib hed >>Conseicao Defencora<<. Og
samtidig erklærede han, at han havde ansat
strandingskommissær Ibsen fra Thisted som
sin kommissær i dette »Strandingsanliggende<<. Men da kaptajn d'Avilarkun kun delvist
kunne gøre sig forståelig på engelsk og fransk

l juli 2005 stod jeg ud for det sted ved Klim Strand, hvor strandingen fandt sted. l baggrunden fiskerlejet
Thorup Strand og helt ude i horizonten Bulbjerg. Stranden ved Klim Strand har forandret sig meget i årenes
løb. Store klittter er forsvundet i løbet af de 45 år, vi har haft ejendommen derude. Min far, tandlæge Torkild
Sørensen fra Aalestrup, og min mor, Lise Sørensen, købte stedet i 1960 for 21.000 kr. De havde syv børn, og
mine forældre ville gerne have et sted, hvor der var plads til, at familien kl.11111e udfolde sig. På det tidspunkt
var ejendommen stærkt forsømt, og der var f. eks. ikke indlagt vand. Men vi fik den efterhånden sat i standførst og fremmest ved egen hjælp. Siden er moderniseringen fortsat. Bortset fra, at en mark undertiden
anvendes til græsning for en hest, dyrkes jorden ikke længere. En del er beplantet til skov af Hedeselskabet.
Resten er udlagt til naturområde. Stedet Klim Strand har altid betydet utrolig meget for os, så da vore forældre døde, blev ejendommen, der er på ca. 8 hektarer, overtaget af vi syv søskende, og vi ejer den nu i fællesskab
til fortsat glæde for hele familien.
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og i øvrigt kun talte portugisisk, var det ikke
muligt at holde søforhør »før en i sidstnævnte
Sprog kyndig Translateur kunne erholdes til
Assistance«.
Næste dag - den 7. november 1837 - kl.
seks om morgenen >>constitueredes Bjærgningsforretningen«. Til stede var politimester
og herredsfoged Quistgaard, toldinspektør og
overkrigskommissær Biilow, strandtoldbetjent Stilling og strandingskommissær Ibsen.
Bjærgerne fra dagen før blev genansat sammen med 16 andre, der var komtnet til. Og i
løbet af dagen lykkedes det iflg. bjærgningsprotokollen at få følgende i land: »10 hele, 9
halve og 17 kvarte Piber Portviin, 11 kasser
med vaadt Sukker, l Kasse med 8 Flasker, 9
Sække Waldnødder, 54 Bundter og en Dee!
løst Kork, 363 Ranker Rødløg og nogle løse
do, 7 Kurve med Rødløg, 2 Sække med tyrkisk Hvede samt en Dee! Skibsinventarium,
som der ikke i Dag fandtes Leilighed til at
specificere«.
Til bjærgningen var der blevet anvendt i alt
fem både. Strandfoged Nielsen, Joseph Christensen og Gregers Larsen havde hver lagt en
båd til, og desuden havde man anvendt
»Thorup Vaadbaad og Kliim Vaadbaad«. Dertil kom vogne og heste til transport af det
bjærgede gods. Og for alt skulle gå retfærdigt
til, blev det nøje ført til protokols, hvem af
bjærgerne, der havde kørt hvilke læs, og hvor
mange.
Det fremgår af strandingsprotokollen, at
»en Deel af d en biergede Viin, nemlig i alt 30
Foustager, 3 Kasser med havareret Sukker, en
Kasse med 8 Flasker Viin og 9 Sække Waldnødder blev opkiørt og under Laaes og Lukke
indbragt i Strandfoged Nielsens Pakhus ved
Thorupstrand, hvortil Nøglerne bleve modtagne af Strandingscommissionair Ibsen «.
I de følgende dage fortsatte bjærgningen.
Den begyndte om morgenen med, at man
»constituerede Biergningsforretningen<<, og
sluttede om aftenen med, at man udpegede
nogle mænd til at holde vagt ved skibet. Alt,
hvad der blev bragt i land, blev omhyggelig
bogført i protokollen. Derfor kan man se, at
skibet blandt andet medførte en kanon og »en
Jern Kasserolle med Ragelse<<.
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Det faste inventar var der ingen problemer
med. Værre var det med salt og sukker, som
blev opbevaret i kasser. De var gået i stykker,
så indholdet løb ud. Man forsøgte at flytte
både saltet og sukker til forskellige andre
beholdere som f.eks. strandfoged Nielsens
»Bryggerskar<<. Men senere måtte man tage til
efterretning, at saltet og meget af sukkeret var
opløst og ødelagt af vandet.
Alt det bjærgede gods blev bragt til strandfoged Nielsens pakhus ved Thorup Strand.
Og for at der ikke skulle være tvivl om, at
pakhuset var taget i brug af myndighederne,
blev det forsynet med >>Toldbodsegl«.
For at finde ud af, om skibet kunne komme
til at sejle, eller om det skulle erklæres for
vrag, bad kaptajnens repræsentant, strandingskommissær Ibsen, om at få udpeget to
uvildige mænd, der skulle undersøge skibets
tilstand. Til denne opgave valgtes forhenværende skipper, strandfoged Christen
Thomsen af »Kieret«, og skibstømmermand
Niels Simonsen af Klimodde. Allerede samme
dag blev skibet erklæret for vrag.
Den 11. november 1837 begyndte det at
storme. Og da politimesterens fuldmægtig kl.
15.30 indfandt sig på stranden for at se, h vordan det hele gik, havde skibsvraget drejet sig
og var drevet næsten ind på stranden. To
mænd, apoteker Bendixen fra Kettrup og
købmand Lundsgaard fra Haverslev, blev
udpeget som uvildige personer, der skulle
foretage et skøn over ladningens værdi. Desværre fremgår det beløb, de nåede frem til,
ikke af sagens akter.
Næste dag - den 12. november 1837 - mødtes man kl. 8.30. Politimesterens fuldmægtig,
Bredstrup, strandtoldbetjent Stilling og Strandingskommissær Ibsen var til stede. Og på ny
konstituerede man Strandingsforretningen,
men da var der kun få ting tilbage i vraget.
Man konstaterede på det tidspunkt, at skibet nu stod på stranden. Flere planker i vraget
var brækkede, så der var store åbninger i
siden på skibet. Og da samtlige de tilstedeværende samstemmende konstaterede, at der
ikke var mere at bjærge, blev bjærgningsforretningen afsluttet kl. 13.
Strandingskommissær Ibsen bemærkede,
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at da der ingen bjærgningskontrakt var oprettet, ville bjærgernes andel blive bestemt af
amtet. l øvrigt ville han nu selv overtage det
gods, der var blevet bragt i land, til videre
behandling. Skibsvraget blev fastgjort tilland
ved hjælp af trosser og to små skibsankre,
som tilhørte strandfoged Nielsen.
Endvidere bemærkede man i protokollen,
at »da Translateuren i Aalborg, som er tilskrevet, endnu ei er kommen til stede, saa har
ingen Forkiaring om Mandskabet og Aarsagen til Strandingen kunnet erholdes«.
Den 20. november 1837 blev det bjærgede
gods undersøgt af dis triktskirurgen for Hanherrederne, Carl Ferdinand Ramløse fra Kettrup. I en attest meddelte han, at varerne »ere
under Dags Dato undersøgte af Undertegnede og befundne at være uskadelige for den
menneskelige Sundhed, naar de nydes med
Maade«.
Lørdag den 25. november 1837 kunne man
i Thisted Amtsavis og Avertissmentstidende
læse følgende annonce: »Onsdagen den 6te
December førstkommende og følgende Dag
bliver efter Begjæring af Strandingscommissionair Ibsen i Thisted som Commissionair for
Capitain d'Avilar, førende den paa Kliim
Strand indstrandede portugisiske Galease
»Conseicao Defencora<< afhold t offentlig
Auction, der begynder hver Dags Formiddag
KJ. 9, og foretages først ved Thorupstrandgaard og derefter paa Kliim Strand, over 38
større og mindre Faustager Portviin, et stort
Partie havareret Pudersukker, en betydelig
Dee! Kork, samt en Dee! Waldnødder og Løg,
Alt ilandbierget fra bemeldte Skib, saavelsom
over Galeasens ligeledes ilandbiergede Inventarium af staaende og løbende Redskaber,
Seil, Ankere, Tougværk, Master, 2 Skibsbaade
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m.m. og det i Landingen liggende Skibsskrog,
hvilket herved til Liebhaveres Efterretning
bek jend tgiøres<<.
Det fremgår af auktionsprotokollen, at auktionen var blevet bekendtgjort i Aalborg, Aarhus, Viborg og Thisted aviser samt ved »22 i
de omliggende Sogne kundgiorte Placater«.
Den fortsatte over flere dage. Og da den sluttede, var der gået godt en måned fra det tidspunkt, hvor den portugisiske galease strandede ved Klim Strand. Hvad auktionen indbragte, fremgår ikke af papirerne.
Da det ikke var muligt at skaffe en portugisisk tolk, er kaptajnen og sømændene tilsyneladende ikke blevet afhørt. Formentlig er
både kaptajn og mandskab rejst til Hamborg
og fået ny hyre. I hvert fald ligger der ikke en
redegørelse fra mandskabet og kaptajnen ved
sagens akter i Landsarkivet. Hverken om
sømændenes senere skæbne eller om forløbet
og årsagen til strandingen.
Derfor får vi næppe en forklaring på, hvorfor et skib, der skulle fra Oporto til Hamborg,
kunne gå på grund ved Klim Strand.

Kilder:
Sagens akter i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg: Arkivsign. B 32, løbenr. 170
(87 /1837).
2. Thisted kongelige allernaadigst privilegerede Amtsavis og Avertissementstidende
11. og 25. november 1837.
3. Carøe K Den danske Lægestand 14791900. Gyldendalske Boghandel Nordisk
Forlag. København og Kristiania 1909.
l.
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Typografer var gode
til at spille komedie
En typograf tog springet fra Thisted Amts Tidende til Det kongelige
Teater, fortæller Helge Visby Sørensen
Jul i Thy 2004 besad blandt sine mange fortræffeligheder også den ejendommelighed, at
ikke mindre end tre fra den samme mellemskoleklasse var repræsenteret med indlæg.
Ulla Trueisen berettede om »Kandidaten<<,
hendes farfar, Carl Mehr om sine mange millioner, og jeg selv om mit første lederjob i eFkorpset. Helt gentage dette kunststykke kan
jeg vel ikke, men en beretning om Carl og mig
kan det vel godt blive til - og så noget om
typograferne, der var gode til at spille komedie.
Vi starter i 1999 - i 50-året for vor realeksamen i 1949. Ruth og Erik Scharling havde
inviteret en række af Eriks skolekammerater
med ægtefæller til en festlig sammenkomst
aftenen før. Carl, hans kone Marilyn og jeg
var også inviteret, og vi nød endda en særlig
gæstfrihed, for vi var inviteret til at overnatte.
Da de øvrige gæster var taget af sted, gik Carl
og jeg og ryddede op efter et overdådigt traktement, og ligesom jeg ser Carl fjerne en
kuvert fra bordet, siger jeg til mig selv:
>>Det har jeg set Carl gøre før<< !
Nu springer vi ca. 50 år tilbage i tiden, og
så må det lige indskydes, at Carl ved dåben
fik navnene Ansgar Carl og blev kaldt Ansgar. Det var først, da han kom til Amerika, at
han begyndte at kalde sig Carl. Med et realek-

samensbevis i baglommen drog Ansgar og jeg
ud for at erobre verden, han som lærling hos
Siwert & Korsfelt, jeg på Thisted Amts Tidende. Vi gik på Teknisk Skole nogle aftener om
ugen. En af vore lærere, Svend Ove Bach, fik
den ide, at vi skulle opføre et teaterstykke
»Moderate Løjer<< af Otto Benzon. Svend Ove
lagde megen vægt på, at vi var amatører, ikke
dilettanter.
Komedien udspilles i et kunstnermiljø. Jeg
spillede en godsejer, der optrådte som
mæcen. På et tidspunkt opstår der konflikt
blandt kunstnerne. Vist nok for at gyde olie
på vandene har jeg inviteret til en frokost på
et hotel. Mens jeg venter på gæsterne, indløber det ene afbud efter det andet, og hver
gang ringer jeg med klokken, og hver gang
kommer opvarteren - Ansgar - ind, og jeg
siger hver gang: »Vil De tage en kuvert bort<<
Sådan! Rollen var ikke stor, men altså stor
nok til, at jeg kunne huske ham 50 år efter.
Vi fik pæne anmeldelser. Blandt andet kunne man i Thisted Amts Tidende læse:
»Mange af rollerne var både store og vanskelige, men de unge skuespillere klarede sig
gennemgående bedre, end man kunne vente
sig af debutanter. Det er morsomt, at der også
blandt ungdommen i Thisted er interesse for
amatørskuespiL Det er en både fornøjelig og
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Lyn9e, Profeeaor, meJer

P.rofesaonnd&n
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Arne Jørqensen

Einar- L4noe. arkHeCt

Arne EQon Larteo

Peder Momme, rnof6r

Halldon Pod
·····
P4l
eraen, ai.uetpHier OQ m11ler.
nato.ke Petersen, hilledhuoqer

l;ystspil

Kl1•Uan

Rollelisten fra opførelsen på Hotel Aalborg
17. marts 1951. Nederst på listen står
Ansgar Mehr, der spillede en opvarter.
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Theoder Woller, 90daeJer
o .
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P~rcen.,

malør

Inoe VIsby JertJJen
Edith l.oruon
He1Qs Vftby Søronaen

Hent JerQen Allderten
Svennevig VflabølJ

Knud Pedersen
KrisH4n Madaen

Ole OJ,..m, blllodhuqll&r

EJvind Pouleøn

Arne l'lHttler, ll141er.

Robert P"<iersen

Dora Jen:en, model .

Rrchtsrd L.,rsen

En kunstnar .

Mim"~<t

Et Bybud

El ondet b ybud ...
En karl

Mortensen

&,..o Biaq!rd Ande,..n
Børqe Peteraen

Huqo RoHJ..,r

En PIQe ..

Svenntog Ubbesen

En

Lillion Pauloen

opvarter.

AnSQar Mehr

Fra opførelsen af »Moderate Løjer« på Hotel Aalborg i Thisted lørdag den 17. marts 1951. Nr. 2 fra venstre er Arne Jørgensen (typograf på Thisted Amts Tidende), nr. 3 Minna Mortensen (damefrisør), nr. 4
Helge Visby Sørensen (typograf på Thisted Amts Tidende), nr. 5 Arne Egon Larsen (typograf på Thisted
Amts Tidende)
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belærende fritidssyssel, og for tilskuerne er
det interessant at se nye ansiger på scenen og
eventuelt nye talenter. Der var påfaldende
mange typograflærlinge blandt de medvirkende, men det er jo også før sket, at en typograflærling fra Thisted har skabt sig et navn
som skuespiller«.
Hvad mente anmelderen nu med det? Jo,
Jørn Jeppesen, kongelig skuespiller, set i mange film, hørt i mange hørespil, var oprindelig
uddannet som typograf på Thisted Ams
Tidende.
Han glemte aldrig sit tilhørsforhold til Thisted . Inden han kom til Det kongelige Teater,
var han knyttet til Povl Vendelbos Teaterselskab, der søndag den 2. december 1945 opførte >>Jul i Købmandsgården<< i teatersalen i Thisted. På rollelisten figurerede der en Frøken
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Efter tiden som typograf på Thisted Amts
Tidende
uddannede
Jørn Jeppesen sig som
skuespiller. Fra 1951
var han knyttet til forskellige privatteatre. I
1955 kom han til Det
kongelige Teater, og
desuden
medvirkede
han i mange film.
Nisted. Naturligvis kom Jørn Jeppesen til at
kalde hende >>Frøken Thisted<< - undskyld, det
var en slags hjemstavnsfølelse - og spillet gik
videre. Min mor forklarede mig senere sammenhængen.

Helge Visby Sørensen på Thisted Amts Tidende 1951, da bladet gik over til nyere teknik. Han står med
en matrice af en avisside fra Kalanderpressen, mens faktor Vilhelm Pedersen ser til.
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Dette billede er kommet fra Georg Krogh Mikkelsen, Lerpyttervej 31, Thisted. Hans bedstefar, Peter Michael Mikkelsen, Nørregade 25, Thisted, er på billedet. Han står lige til højre for gaslygten ved nr. 6. Om det er Nørregade vides ikke. Peter Michael Mikkelsen kørte ud med
mælk, som husmødre kunne tappe direkte fra spandene på vognen. Hvem de øvrige personer er vides ikke, men måske kan læsere komme os til
hjælp. Billedet er taget af Th. Ellemo.
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Engang det barske
Vangsaa
Af Asger Grandjean-Thomsen

Kommer man en sommerdag kørende sydpå
ad den fint asfalterede kystvej med hvide
sidestriber og midterstribe og kommer ud af
Nystrup plantage og ser et storslået landskab
foran sig med hedestrækninger så langt øjet
rækker, gennemskåret af lange klitrimmer,
skabt gennem århundreder af stormenes
utæmme kræfter og vender blikket vesterpå
ud mod de venligt smilende klitter og lytter
til havets sagte sang, så fatter man slet ikke, at
det her engang var det barske Vangsaa med
de få fattige huse, hvor stormen susede og fik
en til at frygte onde varsler.
Indtil første halvdel af 1700-tallet var de
eneste huse herude ved havet to vandmøller
og et par beboelseshuse. Da havde den huserende sandflugt standset vandløbet fra Vang
sø til de to vandmøller, hvorefter disse huses
skæbne langsomt blev beseglet.
I de følgende år sker der dette tilsyneladende ejendommelige - sandflugten taget i
betragtning - at det ene efter det andet hus
flyttes fra Vang ud til havet. Men mere forståeligt bliver det, når man tager i betragtning,
at det væsentligt drejer sig om mindre ejendomme, altså hvor man ikke alene var afhængig af jord, men også havde andre erhverv
end landbrug, og her skal ikke mindst fiskeriet fremhæves. Ikke bare sandflugten, men

vel også i nogen grad muligheden for dette
erhverv har spillet en rolle ved flytningerne.
At levevilkårene ikke er blevet forringet, viser
hartkornansættelserne, som alle stiger ved
ansættelserne i 1844, i et enkelt tilfælde til det
femdobbelte af den, de rejste fra, da man flyttede ud til havet.
Men at levevilkårene også kunne være barske, fortæller de ikke ualmindeligt forekommende drukneulykker om . Havet krævede
ofte sit, og som så mange andre steder langs
vestkysten kom også her ved Vangsaa Indre
Missions vækkelse ind i billedet fra midten af
1800-tallet: en ung fisker fra Vangsaa omkommer under en storm, og dette giver anledning
til, at mange af Vangsaas beboere slutter sig
til Indre Mission, men megen modvilje er der
også på grund af Indre Missions ofte stejle
holdninger. Således havde missionsfolkene et
anstrengt forhold til mennesker, der ikke var
omvendt, og man tog skarp afstand fra druk,
utugt, kortspil og dans, ligesom man ikke
måtte tage på fiskeri en søndag eller andre
helligedage, selv om det var havvejr. Derfor
kan det godt forbavse, at sådan noget som
overtro levede videre, at man f. eks. blev ved
at tro på forvarsler og gengangere, og mange
er de historier, som fortælles herom.
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I 1905 blev missionshuset i Vangsaa bygget,
og det blev flittigt brugt af det lille samfund.
Begravelseshøjtideligheder startede her og
fortsatte i Vang kirke. Egnens indremissionærer kom tit til Vangsaa, og der var søndagsskole, sømandskreds, ungdomsafdeling o.s.v.
Men trods Vangsaas vækst - således va r der i
1921 ialt 149 indbyggere, skole to købmandshandeler og som sagt et missionshus, i 1924
ialt 40 fiskere med 34 havbåde, heraf 4 motorbåde - begyndte det nu at gå tilbage, landingsforholdene blev ringere, mange flyttede,
huse blev øde og forfaldt for til sidst at blive
revet ned. Gudstjenester blev endnu nogen
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tid afholdt i missionshuset ved sognepræsten
i Vang, men huset blev nedlagt ca. 1967.

Folketallet i Vangsaa er i dag 11 fastboende
fordelt på 7 husstande, mens der omme bag
nåletræsbevoksningerne gemmer sig en lang
stribe sommerhuse, og Sanglærke og Storspove er trofaste som altid.

Kilder:
Træk af Vangsans historie. Udarbejdet af studiekreds 1987
Edith Trab Skovdal: De åndelige vækkelser
Vangsaa. 2005.

Asger Grandjean-Thomsen. Teologisk kandidat fra Københavns Universitet 1946. Præst forskellige steder indtil1984. Har derefter boet på sit sted i Vangsaa, erhvervet i 1958, fordi havet trak. Hnr gennem
24 år lavet naturudsendelser til Danmarks Radio. Først fra forskellige steder i Jylland, senest udelukkende fra Midt- og Vestjylla~zd. l-far optaget fuglestemmer og naturfilm, bl. n. nf den nu i Danmark sjældne
Urfugl. Fotograferet af dattere/l Annelise Grandjean.
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Tekst til billedet side 24:
For 100 år siden gik der 90 elever i skolen i
Vangsaa. At tallet var så stort skyldes ikke
alene, at der dengang var mange flere fastboende i Vangsaa. I skolen gik også nogle elever
fra nabosogne. Jette Andersen, der bor i det
tidligere missionshus, har samlet mange
oplysninger om Vangså. Hun vil gerne vide
noget om tidligere beboere og er interesseret i
billeder af både huse og folk. Jette har åbnet
Lokalhistorisk Arkiv for Vangså, som man
kan komme ind for at se efter aftale. Jette har
fundet frem til, at der i 1890 var 180 fastboende i Vangså, fordelt på 34 husstande. I dag er
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der kun fastboende i 7 huse, ialt 11 personer.
At finde frem til navne på alle elever er en
uoverkommelig opgave, men en enkelt af
dem er kendt. Nr. 2 til højre for læreren (med
overskæg og butterfly) er Peter Christian
Mortensen , født 5. december 1899 i Vangså
som søn af fisker Martin Mortensen og Mette
Marie Josephsen fra Vangså. Det oplyser hans
datter, Eva Margrethe Mikkelsen, født Mortensen, Solbakkevej 83, Thisted.

Vangsaa Skole blev bygget i 1895 ca. 100 meter vest for missionshuset. Før den tid gik børnene i en skole
fra omkring 1858. I 1912 blev der bygget lidt til skolen, måske et brændselsskur. Magda Nielsen, der boede Hvidbakken 33, gik i skolen 1912-17. Magda Nielsen, der nu er død, har fortalt , at skolegangen var ret
tilfældig, og lærerne var ikke særlig dygtige. I 1920 'erne og trediverne var skolen 2-klasset med ca. 30
børn i hver klasse. Foruden fastboende børn gik tjenestedrenge fra Vorupør og Klitmøller i skolen. Den
blev lukket i 1940. Derefter blev børnene henvist til skolen i Vang.
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Det hus i Vangsaa, der ligger centralt på hjørnet af Skjærbakken og Hvidbakken, var engang missionshus. Huset bebos i dag af Jette og Ole
Nystrup Andersen. De er begge strandfogeder. Ole arbejder endvidere som skibssmed på Hanstholm Havn, og Jette samler lokalhistoriske
oplysninger. Hun er ikke mindst interesseret i gamle billeder af missionshuset, der blev indviet i 1906 af pastor N. P. Madsen , Vorupør. Missionshuset blev nedlagt i 1967-68. Bygningen blev 31. juli 1973 købt af Ernst Christensen, der restaurerede det et par år senere, bl. a. med et
toilet. Ole Nystrup Andersen fik halvpart i bygningen i 1976, og derefter blev det udlejet til turister. Ole blev fra januar 1980 ejer af hele
bygningen, og han fik i marts samme år tilladelse til helårsbeboelse. I 1982 væltede vestgavlen, så en ny måtte bygges op. Da Ole var blevet
strandfoged på Vangså Nordre Stra nd købte han 7000 kvadra tmeter jord til. Siden er mere bygget til, og i 2004 blev Jette Strandfoged for
Vangså Mellem Strand.
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Jul på samtalestationen
Charles Nielsen fortæller om julen på centralen i Ydby
Charles Nielsen voksede op på »Samtalestaticmen«
i Ydby med moderen Juliane som det samlende
midtpunkt. Faderen, der blev kaldt A. C., blev
beskyldt for at have været lidt vild i sine unge
dage, men han blev omvendt, og så blev hjemmet
»missionsk<<. Det fortalte sønnen Egon Nielsen til
JUL l THY 1979. Egon blev født 13. november

1916 i Julianes og A. C.s nye hus, der var opført af
nedbrydningsmaterialer fra Ydbygård og blev
betegnet som spekulationsbyggeri. Inden Juliane
blev gift med A. C., havde hun fået sønnen Anker,
der kom til verden i 1905. Han fik sin mors efternavn Johansen. Y dby Central var oprettet 1904
med syv abonnenter. Juliane var bestyrer fra 1914

Juliane, fød t 16. juli 1880, var bestyrer af centralen fra 1914 ti/1955. Hun døde 18. januar 1963.

Anders Christian Nielsen, kaldet A. C., født 1882,
døde 20. april1926.
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d et duftende træ, mor nu var i gang med at
pynte inde i den pæne stue, og der var ingen
chance for et lille kik, for når det var pyntet,
blev gardinerne trukket for og døren låst.
Ingen måtte se det pyntede træ før den
h øjhellige aften.
Adventskrans og kalenderlys kendte vi
ikke, og som erstatning for ønskesedlen bladede vi de københavnske julekataloger tynde
og satte kryds ved det vi ønskede. Det blev
der måske nok taget hensyn til, men mon ikke

1/

l

Juliane på trappen til sit hjem gennem mange år.
På skiltet til venstre for døren står der »Samtalestationen«.
til 1955. A. C. døde i 1926, Juliane i 1963.
Om julen på »Samtalestationen« fortæller sønnen
Charles Nielsen:
Skyn jæ no å kom ind å sluk æ lys å lok æ
dar for æ kull å væjle.
Det var en remse vi hørte igen og igen i
vinterens kulde og mørke. Men det var anderledes juleaften, for når grisestegen i komfurovnen spruttede af fedme og spredte liflige
dufte sammen med rødkålen, sovsen og
de dampende kartofler, var dagligdagens
ordensregler sat ud af kraft. Der var ingen
kulde d er sneg sig ind. Den ild der brændte
vannede alle, og det lys der lyste blev ingen
bedt om at slukke. Men selv om det hele var
småt, set med nutidens øjne, var julen hjem me glæde og timelig fråds. Det sid ste skyldtes
ikke mindst, at telefonabonnenterne betænkte
mor med alverdens gode gaver.
Det var svært at falde i søvn om aftenen
dagen før den dag, der overskyggede alle
andre dage. Tankerne kred sed e uafbrudt om

Anker Joha11sen, bror til Egon og Charles, var en
ivrig jæger. Anker, der var født 12. november
1905, blev udlært som maskinarbejder og var
bestyrer af Y dby Elektricitetsværk fra 1931 til
1955. Han blev gift med Magda, datter af Mariane
og skovfoged Anders Fuglsang. Magda blev i 1955
centralbestyrer efter Juliane og fortsatte til 1970.
Derefter var Ester Sloth bestyrer, indtil centralen
blev automatiseret i 1973. Anker havde stor viden
og skrev artikler til flere blade, bl.a. Landsjagtforeningens blad. En interessant øjenvidneberetning
havde titlen »Da havet brød ind<<. Anker døde
22. september 1995.

2005

JUL l T HY

29

der blev skelet mere til prisen. Gaverne var i
hvert fald få og små og kunne bestå af simple
ting som f. eks. en klovnelignende tumling af
papmache, en akrobat af træ, opslidset i begge ender, så den trin for trin kunne dreje sig
ned ad en spinkel stige. Senere blev det til
bondegårde med husd yr, tinsoldater med tilhørende fæstningsanlæg og optrækkelige fjedertrukne biler- Made in German y.

Ella Kronborg, født 29. juli 1921, blev gift med
Charles og ansat ved Københavns Telefonselskab.
Hun var så smuk, at vognmand A lfred Jensen sagde til Charles: »Æ ka eet fåstå, hvad hun sikker i
dæ, å ska æ væ ærlig så kan æ slæt ett begriib hun
væl ha dæ<<. Ella kom til Ydby Centrals omstillingsbord, da Magda Johansen i 1955 havde overtaget centralen efter Juliane. Ella døde 7. januar
2004.

Samtalestationen 1921. Julimie står med Charles på armen . 5-årige Egon støtter sig til telefomnasten.
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Erna ]ohanse11, datter af Anker og Magda, var i mange år fast centraldame hos Juliane.
Af samme oprindelse blev jeg et år begavet
med et togsæt, bestående af et rundt skinnelegeme med lokomotiv og to vogne - og som
det tog sig ud i Buldogs katalog var det både
stort og bundsolidt Det var ønskegaven, så
det satte jeg kryds ved. Hvad der eventuelt
stod om størrelse hæftede jeg mig ikke ved for endnu havde jeg tiltro til det jeg så, og billedet talte jo sit tydelige sprog. Men da hele
herlighed en blev pakket ud, var det en skuffelse, for banelegemet var ikke stort større
end en flad tallerken. Alligevel blev toget til
stor fornøjelse, især når katten Lars Pris kom
for at beundre det ubegribeligt mystiske
apparat. Det morsomme var, at den ikke kun
fulgte toget med øjnene, men drejede hovedet
rundt og rundt, indtil fjederen løb ud, hvis
ikke hele togstammen forinden var hoppet af
skinnerne og lå og snurrede rundt på gulvet.
Officielt lukkede centralen hver aften klokken 8. Derefter kostede en samtale et ekstra
gebyr på 50 øre, og det begrænsede abonnenternes lyst til at bruge telefonen i utide. Selv
juleaften var centralen så godt som tavs. Man

ringede ikke til venner og familie for at ønske
glædelig jul. De traditionelle julekort var forlængst afsendt. Alle skulle have deres julehilsen. Ingen måtte glemmes, og det var sidste
års mange julekort og breve garant for.
Årene gik, vi blev gift og fik børn, mor blev
gammel og holdt nu skiftevis jul hos Magda
og Anker og Ella og mig. Mellem jul og nytår
gjorde mor så gengæld ved at feste for os og
sine små børnebørn, og det foregik efter de
samme gode gamle opskrifter og ritualer, som
da vi var små. Først bad mor bordbøn og
læste juleevangeliet, for ingen måtte glemme,
hvad det hele gik ud på. Derefter gik vi i gang
med et overdådigt måltid bestående af grisesteg med et bævrende fedtlag under den
knassprøde flæskesvær, og der manglede
hverken hjemmelavet syltetøj, græskar eller
de syrlige forfriskende asier, der virkede som
en dulmende medicin oven på den gode, fede
mad. Desserten bestod af en velsødet flødeskumslind risalamande med kirsebærsovs, og
som en selvfølge var der mandelgaver til alle
børnebørn. Efter d et solide måltid blev bordet
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ryddet for at gøre plads til spil, sodavand,
nisseøl, slik, og hvad der hørte julen til af
nødder og frugter. Nu lå det ikke for Anker
og mig at gribe forstyrrende ind i kvindernes
fagre verden, så mens oprydningen stod på,
slappede vi af og forsøgte at holde nogenlunde justits med børnene, så de ikke gik alt for
grådigt ombord i de lækkerier, vi selv satte
størst pris på.
Efter opvasken var det tid til dans omkring
juletræet, der blev hentet inde i den pæne
stue. Nu generede det mig ikke synderligt, for
jeg var blevet hærdet, men som barn gjorde
det ondt, når mor tog fat i træets top og skånselsløst trak det ind gennem den smalle dør.
Det flyt gik hårdt ud over den pæne pynt, og
det var hjerteskærende at se og høre, når glaskugler, engle, trompeter, fugle og kimende
klokker raslede ned på gulvet og knustes i

Egon Nielsen som 60-årig. Han blev først KFUMsekretær i Skagen og derefter medarbejder ved
Kofoeds Skole i København, kordegn, redaktør af
Dansk Missionsblad nz.v. Skrev bøgerne »Samtalestationen« 1978, »Evig og altid Augusta « 1979.
Desuden lavede han en række radioudsendelser
med bibelhistorier og besøg forskellige steder. Endvidere optrådte han i fjernsynet. Egon Nielsen
døde 25. januar 1984 i en alder af 69 år.

Magda Johansen overtog i 1955 centralen efter
Juliane og var bestyrer til1970.

tusinde stykker. Men der var ingen vej uden
om. År efter år havde vort juletræ lidt den
tort, og som sædvanlig tog mor det tilsyneladende let, når der blev smadret lidt pynt og
invalideret et par eng le.
Efter dansen og et passende antal salmer
steg temperaturen til det uudholdelige på
grund af varmen fra de mange lys og mors
nyinstallerede oliekamin. Med syv børn og
fem voksne i en lille stue blev der efterhånden
så småt med ilt, at alles hoveder lyste rødt, så
for at undgå kvælningsdøden blev dørene
slået op på vidt gab for en tiltrængt forfriskende luftfornyelse. Senere på aftenen blev
der serveret kaffe og kakao. Ingen var sultne,
men alle var trætte, og da der så småt var fa!-
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det ro over børnene, åndede alt tilsyneladende fryd og fred .
Men som bekendt har alting sin tid, og
pludselig gik snoren i stykker - den der i
umindelige tider havde båret billedet af en
ung kvinde, der gik så yndefuldt hen ad en
solbeskinnet bugtende skovsti. Billedet havde
som tekst »Die Voglein singen so schøn«. At
snoren gik i stykker var der ikke noget at sige
til. Værre var det, at billedet faldt så uheldigt,
at det ramte regulatoren til oliekaminen, der
omgående gik ud, og mens lys efter lys
brændte ned, kom kulden stille smygende ind
omkring benene. Heldigvis var festen i det
store og hele ved at være forbi, da uheldet
indtraf, så mødrene valgte at gå hjem med
børnene, og efter dagens mange glæder og
strabadser gik mor træt i seng.
Bortset fra, at regulatoren var revet ned fra

2005

væggen, så den hel og intakt ud, så Anker og
jeg besluttede os for at få liv i kaminen, inden
vi gik, men det forehavende måtte vi opgive,
for ved nærmere eftersyn viste de t sig, at
regulatorens lukkemekanisme, fjedre og forskellige dingenoter, lå hulter til bulter mellem
hinanden, og som det tog sig ud, måtte vi
konstatere, at der skulle monteres en ny, så
snart det blev dag.
Selv om det var både koldt og sent, tog vi
os tid til en ekstra kop kaffe og en lille snak,
hvorunder jeg i m in visdom sagde:
"Det var da også ærgerligt, at det skrummel billede hang lige ovenover regulatoren<<.
Hvortil Anker ironisk bemærkede:
"Ja, det ka æ no eet sik, æ tøves det er roeere ærgerli at dæn eet bløw hingen"
Da vi langt om længe gik, havde ingen af
os den tanke, at det var sidste gang, mor nåede at holde jul for os.

'l
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Charles Nielsen i sin blomstrende have 2005. Charles er født på Samtalestationen 7. marts 1920. Han
blev udlært som maskinarbejder og aftjente sin værnepligt ved marinen. Arbejdede i København indtil
1947, da han startede egen metalvarefabrik i Ydby. Efter at han gik på efterløn som 63-årig, har han skrevet mange fortællinger, to små romaner, vers og viser.
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Ringen sluttet
Af Jørgen Miltersen

Det begyndte i JUL I THY 2003. På side 47 var
der et billede fra lærerværelset på Thisted
Realskole på Plantagevej i Thisted 1932-33. En
lærer blev omtalt som »?Hansen, kaldet kandidaten«. Det affødte et brev fra Ulla Truetsen, Tømrerparken 84, Sorø. Da hun havde
modtaget JUL I THY, skrev hun:
»Til min store fryd er min farfar med på
billedet, helt til venstre, kaldet »Kandidaten«.
Han hed Niels til fornavn og var folkekirkepræst i Naur ved Holstebro. Han flyttede til
Thisted og konverterede til katolicismen ... «
Ulla Truetsen føjede til: >>Jeg ved ikke, om
du har fulgt med i historien om >>den gale
mand i Californien«, der opstillede som
guvernørkandidat Carl Mehr var min gamle
klassekammerat ... <<
Ulla Trueisen fortalte, at Carls hus i San
Diego var i fare for at brænde. Så fik jeg den
ide at sende en e-mail til Carl med teksten:
Brændte huset? Carl ringede: Huset brændte
ikke!.
Vi kom på så god talefod, at det førte til
artiklen i JUL I THY 2004 om præstesønnen
fra Ræhr, der blev mangemillionær i Amerika, og så var der meget flotte billeder af Carl
og hans smukke hustru Marilyn, der har
bornholmske rødder.
Da Carl og Marilyn i sommer var i Danmark, kom de på besøg hos mig i Tved og sad
i den stue på 1. sal, hvor teksten til JUL I THY
bliver til. Vi nød udsigten til et flot landskab

med sandflugtsklitter og græsvækster i strålende farver, og vi sendte en venlig tanke til
Ulla Truelsen, der havde sat os i forbindelse
med hinanden.
Hen på sommeren kom der så en e-mail fra
Carls bror, John. Han havde fundet ud af, at
deres far, Ludvig Mehr, før han kom til Ræhr
havde søgt det embede i Naur, der blev
ledigt, da »Kandidaten« fratrådte som præst
og blev lærer i Thisted. Ringen var sluttet.
John sendte dette brev fra Amerika:
Sent på efteråret i 1933 kom vi hjem til
Danmark med skibet »Frederik VIII« for at
holde jul på Ærø -mors hjemstavn. Vi var far,
mor og vi 3 drenge i alderen af l år (Carl), 3 år
(Hans) og 5 år (John). Før vi forlod Amerika,
havde vi delt alle vore jordiske ejendele i tre
dele. 1: Det vi skulle tage med, 2: Det som
skulle sælges på auktion, 3: Det som skulle
sendes senere, hvis far var så heldig at få en
stilling som præst i Danmark.
Far var 7 år tidligere, i en alder af 38 år, blevet uddannet som præst ved en af de to danske præsteskaler i Amerika. Denne uddannelse havde taget 7 år. Efter at han havde fået
ansættelse ved en dansk kirke i Iowa, havde
han bedt menigheden om tilladelse til at rejse
hjem til jul for at besøge sin mor og 8 søskende, som han ikke havde set i 18 år. De boede
alle på Sjælland, de fleste i København. Det
var her far mødte mor. De blev forlovet og tre
måneder senere gift i Marstal Kirke.
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For at blive ansat ved den danske statskir- mor var af den mening, at når Gud giver en
ke skulle man have 7 års erfaring som præst, god afgrøde, er det menneskets pligt at sanke
med mindre man var theologisk kandidat fra i lade. Så der blev plukket, syltet og lavet saft.
Desværre fik far ikke stillingen som sogneKøbenhavns Universitet. Far havde lovet, at
præst
i Naur, og det var en stor skuffelse. Det
når de 7 år var gået, ville han prøve at få en
blev
sagt,
at grunden var, at degnen, som sad
stilling i Danmark. Da tiden var gået, rejste
i
menighedsrådet,
havde stemt imod. Han
far til Danmark med kone og tre børn.
syntes,
at
far
ikke
var
missionsk nok, så vi
Uheldigvis for far var den præstemangel,
måtte
rejse
tilbage
til
Ærø,
men vi havde en
som eksisterede i å rene efter Sønderjyllands
genforening i 1920, forsvundet. Nu i hel del med fra præstegårdshaven.
Stor var glæden, da der et halvt år senere
1930'erne var der mange ansøgere, når et
embede blev opslået. Men far var sikker på, at indløb meddelelse til Ærø om, at far var bledet med Guds hjælp skulle lykkes at få en stil- vet ansat som sognepræst for Ræhr-Hanstedling. Han sendte ansøgninger tilledige stillin- Vigsø pastorat. Det lå langt oppe i Jylland, i
ger og rejste rundt for at hilse på menigheds- Thy nær ved Jammerbugten, blev det sagt.
Mine mostre var grædefærdige, da de hørte,
rådsmedlemmer.
at
vi skulle flytte så langt væk. Tilmed talte
Mens far rejste rundt for at søge stilling,
folk
i Ræhr et sprog, som var næsten lige så
boede mor og vi tre drenge i bedstemors hus
vanskeligt
at forstå, som engelsk var for min
på Ærø. Hun var død et år før, vi kom til Danmor,
da
hun
kom til Amerika.
mark, men huset var beboet af mors to ældre,
embedet
i Ræhr-Hansted-Vigsø d enAt
ugifte søstre, som va r meget glade for at have
gang
var
et
3.
klasses
embede, gjorde ikke
os.
Det
var
bedre
end
at gå arbejdsløs. Så
noget.
Det lykkedes far at få et vikariat i pastorafar
købte
en
bil,
og
vi
kørte
til Ræhr, hvor vi
tet Naur-Sir, da Niels Hansen (Kandidaten)
var fratrådt og rejst til Thisted for at blive blev modtaget med åbne arme. Far og mor
lærer. Vi fik mulighed for at bo i Naur præste- ligger nu begravet på kirkegården i Ræhr
gård. Den var både stor og tom, men med efter et langt og vidunderligt liv blandt thyhjælp fra naboer fik vi nogle møbler installe- boerne - mor som ærøbo, far som sjællænder.
ret. Det var i sommeren 1934, da jeg var 5 1j2
Juli 2005, John Mehr, 4136 Waynesboro Court,
år. Vi havde en d ejlig tid. Haven var fyldt
Woodbridge, Virginia 22193
m ed ribs, stikkelsbær og solbær. Både far og

Marie og Ludvig Mehr fejrede 15. marts 1952
deres sølvbryllup i præstegården i Ræhr. Bagest
fra venstre Johannes (i Amerika blev det til John),
Ha ns og Carl. De to ældste var kommet fra Amerika for at være med. Carl udvandrede senere på
året. John kom til Amerika som 20-årig og blev
uddannet på Dana College og Iowa Universily i
Iowa City. Han var statsansat i over 30 år - de sidste 20 år i Washington D.C. som computer
systems analyst. Hans blev ligesom Carl uddannet
som ingeniør ved Iowa State Universily i Arnes.
Hans var i alle sine arbejdsår ansat ved General
Electric og havde til opgave at bygge jetmotorer til
fly. Carl var ansat hos IBM , inden han gav sig til
at spekulere i huse og spille på børsen, så han blev
mangemillionær.

2005

JUL l THY

35

Mange unge fra
Hansthaimen tog
til Amerika
I alt lO fra Ræhr-Hansted-Vigsø sogne udvandrede efter 2. Verdenskrig

Tre sønner af sog11epræst Ludvig Mehr i Ræhr-Hansted-Vigsø: Johannes (John), Hans og Carl
udvandrede til Amerika, og flere fulgte efter. Ikke færre end 10 unge fra de tre sogne på Hanstholmen udvandrede, fortæller ]olm Mehr fra Virginia: Srrpplere11de oplysninger er fra Holger
Dybdahl, Sportsvej 37, Nødebo, 3480 Fredensborg.

Efter 2. Verdenskrig var der ma nge danskere,
som ønskede at ud vandre til USA Grunden
til d enne udva ndringslyst var, at folk i Amerika havd e en levefod, som var meget højere
end den, der eksisterede i Danmark. Fra
Hanstholm-egnen var der ikke færre end 10
unge mennesker i ald eren 18-28, som rejste
d erover. Som regel havde de slægtninge, som
kunne hjælpe, men for det meste hjalp de 10
fra Hanstholmen hinanden.
Aage Nielsen, søn af Borgaard Nielsen,
Saarup, udvandrede i å ret 1950. Med u ndtagelse af pastor Mehrs to æ ld ste sønner, der
året før var rejst derover som amerikanske
statsborgere, var Aage Nielsen den første til
at e migrere. Han havde været forvalter på
Øland og bestyrer på en stor gård med indvundet land syd for Ydby ved vestsiden af
Hoved vej 11 nær ved sommerlejren Thybjerg.
Aage og hans kone Marie, som var fra Vindum ved Viborg, havde på det tidspunkt to
børn. I Amerika bosatte de sig på en farm i

p·

staten Illinois. Hertil kom to år senere Jacob
og Gudrun Bjerre, begge fra Bjerre. Aage
fandt arbejde til d em på en farm i nærheden.
Aage og Jacob havde tjent sammen på en stor
gård ved Viborg. Gudrun var datter af Martin
Larsen, som var sognefoged i Vigsø. Jacob og
Gudrun blev ikke længe i Illinois, men fortsatte videre til Ca lifornien, hvor Jacob blev
forpagter af en stor mælkefarm nær Solvang en by, som var grundlagt af danskere.
Nogle år senere kom Aages yngste broder,
Børge, med sin kone, som stammede fra Lolland. Aage hjalp dem til en farm, som de
drev, til de 10 år senere beslutted e at rejse
hjem. De havde da fået to børn.
I Californien hjalp Jacob to af sine søstre og
deres mænd med a t komme over, finde husly
og arbejde. Det første par til at komme va r
Jens og Anna Dybdahl. Jens'es fader, gårdejer
Niels Dybdahl fra Saarup, havde som ung
levet i Amerika, h vorfra han så tog hjem og
giftede sig. Jens og Anna kom også på e n
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mælkefarm, hvor de blev i mange år. )ens,
som var en dygtig landmand, fik med tiden
sin besætning af malkekøer både udvidet og
forbedret. Lige som sin svoger drev han efter
danske forhold et stort landbrug.
De sidste til at komme til Amerika var
Helene Nikoline Bjerre (Christensen), kaldet
Niko, gift med Kaj Damsgaard fra Hillerslev.
Efter at have levet nogle år i Californien og i
Syd-Dakota tog de hjem igen. Kaj havde i
Amerika lært at reparere biler og fik en mekanikerforretning i Hurup Thy. De bor nu i Harlev ved Århus.

2005

Aage Nielsen og hans kone Marie er blevet
i Illinois hele deres liv. Aage købte med tiden
sin egen farm. Da landet lå lavt, kaldte han
farmen Enggaarden. Kun vi, som forstår
dansk, ved hvad ordet mener. Han drev den
med svin og brugte de foderstoffer, som farmen kunne producere, men ingen kunstgødning. Grisene producerede nok gødning til at
forny jorden. Da ingen af deres 3 børn havde
interesse i farming, trak Aage sig tidligt tilbage, forpagtede farmen ud og flyttede til byen
Lena. I byen fik han bygget et hus, som han
prøvede at gøre så energiefficient som muligt.

l[

l

;l
'l

Holger Dybdahl har sendt dette billede med følgende tekst: Fra min brors og svigerindes guldbryllup i
Californien 2004. Fra venstre I. Anna Dybdahl, født Bjerre Christensen, 2. Paul Dybdahl, deres søn, 3.
Rita, deres første datter, 4. Jane, deres anden datter, 5. Susan , deres yngste datter, 6. Jens Dybdahl. Børnene er alle gift. De tre bor i nærheden af Jens og Anna, Rita i staten Washington.
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Ræhr Kirke. Ludvig Mehr var sognepræst i Ræhr-Hansted-Vigsø 1935-1956.

Huset kostede en hel del mere, men han
ønskede at være en foregangsmand og prøve
noget nyt. På en væg i Aage Nielsens stue
hænger der en pokal eller tavle, hvor landbrugskyndige naboer hylder ham for den
måde, han havde drevet sit landbrug på, forbedret jorden og kLm yderst sjældent brugt
giftstoffer til at holde ukrudtet nede.
Jacob Bjerre i Californien var også en foregangsmand på sin måde. Med hans store
besætning af køer havde han brug for 4 tjenestekarle - 2 til at malke og 2 til at drive landbruget og fodre køerne. I begyndelsen averterede han i Jyllands-Posten for unge landmænd at komme over at tjene for ham i et år.
Med tiden blev det for stor en husholdning
for hans kone, Gudrun, så han begyndte at
bruge lokale mexicanske arbejdere. På den
ene ende af bygningen, hvor malkningen gik
for sig, byggede Jacob et loft med et stort glasvindue, hvorfra man kunne stå og observere
køerne uden at forstyrre dem.
Jacobs farm blev et udflugtssted for landbrugsstuderende fra et lokalt universitet.
Jacob var altid interesseret i at lære noget nyt.
Før han kom til Amerika, havde han en vinter
været på højskole i Haslev. Måske det var der,
at han fik tanken om at rejse til Amerika. Han

IIIIIIII

var den ældste dreng af en børneflok på 11,
og han hjalp næsten alle sine søskende med at
komme til Amerika. At han tjente penge i de
år er sikkert nok. Han sagde engang, at han
betalte af på sit store banklån med 1 V2 ko per
måned. Overalt i Jylland, især i Thy, lever der
i dag sikkert ældre mænd, som i deres unge
år havde den oplevelse at arbejde for enten
Jacob eller Jens i Californien. Om d e alle forblev ved landbruget, er tvivlsomt. Brug for
arbejdskraft ved landbrug er både i Danmark
og i Amerika blevet stærkt reduceret.
De tre sønner fra præstegården i Ræhr kom
hver især ud for mange spændende oplevelser, inden de faldt til ro i Amerika, men deres
beretninger er så omfattende, at de må vente
til en anden god gang.
John blev uddannet i Business Administration og var ansat af den amerikanske stat i
over 30 år - deraf de sidste 20 år i Washington
D. C.
Hans var i mange år ansat ved General Electric og var med til at bygge jetmotorer. Han
var i 20 år i byrådet i Mason, en lille forstad til
Cincinnati, Ohio.
Carl blev den mest kendte af de tre brødre,
da han i 2003 blev guvernørkandidat i Californien. Han var ansat hos IBM, inden han
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gav sig til at handle med huse og blev mangemillionær.
Det er nu 50 år siden, at de 10 fra de tre
sogne på Hansthaimen rejste til Amerika. Det
er gået godt for dem alle - ikke blot dem, der
blev i Amerika, men også dem, der rejste tilbage. De havde fået erfaringer, som har været
dem til hjælp i deres nye arbejde i Danmark,
og når de tager til udlandet på ferie, har de en
fordel frem for mange af deres landsmænd:
de kan tale engelsk flydende.
Vil begraves i Thy
Mange af de 10 fra Hanstha imen har sikkert
gode minder om den egn i Thy, hvor de er
vokset op. Den følelse af hjemve, længsel for
ens barndom og hjemstavn, som folk i udlandet ofte oplever, blev udtrykt af flere ved Jens
og Anna Dybdahls guldbryllupsfest 7. maj
2004 i Arroyo Grande nord for Sol va ng.

2005

Adskillige af de 10 var mødt op, og en af dem
sagde:
"Når jeg dør, vil jeg hjem til Danmark og
begraves på den kirkegård i Thy, hvor min far
og mor og min broder ligger begravet«.

PS fra redaktionen:
Hovedgård en Øland i Harring Sogn var 190948 ejet af den konservative folketingsmand,
Vilhelm Fibiger, der også opnåede at blive
kirkeminister og handelsminister. Hans søn
Steen Fibiger var i en årrække forpagter af
Øland. Steen Fibiger var med til at overtage
Sindrup Vejlegård med arealer fra den
udtørrede del af Skibsted Fjord. Aage N ielsen
var først forvalter på Øland, d erefter bestyrer
på Sindrup Vejlegård, indtil han udvandrede
til Amerika i l 950.

·l
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De 10 fra Hanstholmen:
Aage Nielsen fra Saarup. Bor i Lena, Illinois
Børge N ielsen fra Saarup. Bor på Lolland næ r Nykøbing Falster
Jacob Bjerre fra Bjerre. Bor i Grants Pass, Oregon
Gudrun Bjerre, født Larsen, fra Bjerre. Bor i Grants Pass, Oregon
Jens Bunk Dybdahl fra Saarup. Bor ved Santa Maria, Californien
Anna Dybdahl, født Bjerre (Christensen) fra Bjerre. Bor ved Santa Maria
Helene Nikoline Damsgaard, født Bjerre (Christensen) fra Bjerre. Bor i Harlev i Jylland
Ansgar Carl Mehr fra Ræ hr. Bor i San Diego, Californien
Hans Peter Mehr fra Ræ hr. Bor i lndiana i udkanten af Cincinnati
Johannes (John) Mehr fra Ræ hr. Bor i Virginia uden for Washington DC

Fra Hillerslev:
Kaj Damsgaard. Har boet i Hurup, nu Harlev ved Århus
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fra bet gamfe af6um

Hun blev ikke blot Thisteds ældste, men Danmarks ældste - og så
vidt vides den ældste i hele Skandinavien. Fødtes 16. december
1873 i Aniborg og kom til nt hedde Olga med efternavnet Schousgaard. Forældrene var stabssergent Anton Julius Schousgaard
og hustru Marie. På næste side
er der et billede af hende som
barn i familiens skød. Olga blev
6. december 1900 gift med en
lærer i Thisted, Jacob Nicolaj
Christian Hansen, og hed derefter Olga Schousgaard Hansen.
Dette billede blev taget, da hun
fyldte 100 år. Hun holdt en stor
fødselsdagsfest på Hotel Lhnfjorden. Amtsborgmesteren mødte op
for at ønske til lykke, og siden
kom han hvert år for at gratulere.
Sidst på plejehjemmet i Sennels,
hvor hun døde 27. apri/1981 i en
alder af 1071/2 år.
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Stabssergent Anton Julius Sclwusgaard og hans hustru Marie med deres 8 børn. I midten i forreste række Olga, der blev gift med Jacob
Nicolaj Christian Hansen fra Thisted.
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Elever og to lærere på Thisted Realskole. Bagest til venstre »løjtnanten«. Yderst til højre jens Skinhøj,
hvis søn blev overlæge i København. Mon ikke læsere af »]uf I Thy« kan sætte navn på nogle af eleverne?

Da Ulla Trueisen til »Jul i Thy<< sidste år fortalte om >>kandidaten<<, d er var hendes farfar,
kom jeg i tanker om, at det måske også kunne
have interesse at høre om »løjtnanten<<, der
var min farfar, fortæller Anders Schousgaard,
Vegendalvej 13, Thisted.
"Kandidaten<< og »løjtnanten<< var begge
lærere i Thisted. Min farfar, Jacob Nicolaj
Christian Hansen, var født 27. maj 1866 i Thisted som ældste søn af karetmager Chresten
Hansen, født i Viborg, og Marie Elisabeth
Stæhr, født i Nors.
Chresten Hansen var ansat hos karetmager
Wilhelm Heinrich Hammann (far til maleren
Marius Hammann), Nørregade 27, inden han
fik eget værksted i Frederiksgade 8, hvor
siden Dams Foto havde til huse.
Min farfar blev løjtnant i en alder af 21 år.
Da han blev lærer i Thisted, blev han aldrig
kaldt andet end »løjtnant Hansen<<. Han var

den første fodboldspiller i Thisted. I 1896 havde han købt en fodbold fra en nedlagt klub i
Varde. På Østre Dyrskueplads ved Vegendalvej gik han i ensom majestæt og sparkede til
bolden. I 1904 fik Thisted en ny idrætsforening, som løjtnant Hansen var formand for
1911-15.
Løjtnant Hansen var lærer i Thisted fra
1894. Den 6. december 1900 blev han gift med
Olga Schousgaard. Hun var født 16. december 1873 i Aalborg som datter af stabssergent
Anton Julius Schousgaard. De fik kun et barn,
sønnen Vagn Schousgaard Hansen. Han blev
lærer i Thisted i 1933 og viceinspektør ved
Thisted Borgerskole.
Løjtnant Hansen døde i 1941 i en alder af
75 år, men hans kone blev meget ældre - ikke
blot Danmarks ældste, men så vidt vides den
ældste i hele Skandinavien. Da hun fyldte 100
år i 1973, holdt hun en stor fødselsdagsfest på
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Lærerne på Thisted Realskole ca. 1930. Forrest fra venstre frk. Borre, frk. Stensgaard, lærer Skinhøj,
Ragnhild Jørgensen, Marius Jørgensen. Bagest fra venstre A. C. Frederiksen , løjtnant Hansen, Otto Frederiksen (kaldet OF), Hove Nielsen, Peter Skov og kandidat Hansen (Ulla Truelsens farfar).

Hotel Limfjorden med mange venner og
familie. Amtsborgmesteren mødte op for at
gratulere på 100 års dagen og hvert år siden,
først på Grønningen 5, senere på plejehjemmet i Sennels. Olga døde den 27. april 1981 i
en alder af 1071/2 år.
Vagn Schousgaard Hansen kom på Haderslev Statsseminarium, hvor han traf Elisabeth
Birkeland, der var datter af lærer Christian
Birkeland, Kalundborg. Vagn og Elisabeth
blev gift i 1936 i Sjørring Kirke og kom begge
til at virke som lærere i Thisted i en lang
årrække. Vagn gik på pension i sommeren
1972 efter at have været lærer i 42 år. Elisabeth blev ligeledes pensioneret i 1972 efter at
have været lærer i 42 år. Elisabeths bror var
børnebogsforfatteren Thøger Birkeland. Hendes søster var gift med d en kendte historiske

forfatter Palle Lauring. Da Elisabeth var blevet pensioneret, gav hun sig til at skrive en
bog om Malthe Conrad Bruun, født i Thisted
12. august 1775. Elisabeth døde 24. november
1995 i en alder af 88 år. Vagn døde 1999. Han
blev 91 år.
Vagn og Elisabeth fik to børn. Anders blev
født den 24. maj 1939 i Elmegade i Thisted,
Karen på Margrethevej den 18. september
1943. Siden boede de på Spangbergsvej 24 i en
lang årrække. Anders Schousgaard blev i
1964 gift med Yvonne Johansen fra København. Anders blev lærer og var skolebibliotekar i 25 år ved Østre Skole i Thisted. Han gik
på pension i 1998. Yvonne døde i 2005 i en
alder af 58 år. Hun havde i ca. 25 år været
sygehjælper på Kristianslyst
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Yvonne og Anders fik 2 børn: Jacob, der er
advokat i Thisted, og Christian, der er læge i
Nord Lenangen i Norge og ejer af Lenangen
Helsecenter.
Jacob og Christian er oldebørn af den løjtnant Hansen, der blev Thisteds første fodboldspiller og kollega til >>kandidaten<<.

Chresten Hansen, der var med i krigen 1864, blev
karetmager i Thisted. Han fik medalje for sin deltagelse i krigen. Medaljen opbevares sammen med
mange andre minder om familien hos Anders
Schousgaard, Vegendafvej 13, Thisted.

To generationer i 1991. Vagn Schousgaard Hansen (død 1999) og ægtefællen Elisabeth (død 1995) var
forældre til Anders Schousgaard, der står yderst til højre. Til venstre Yvonne, gift med Anders. Yvonne,
der var sygehjælper på Kristianslyst i 25 år, døde i 2005 i en alder af 58 år. En søster til Anders, Karen
Schousgaard, var i mange år lærer i Bjæverskov på Sjælland og har sommerhus i Vildsund.
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Inge Mette Bach, Gyvelvænget 239, Hanstholm, har sendt dette billede fra Thisted Borgerskoles 2. A 1954. Bageste række fra venstre: Bjarne
Andersen, Flemming Bertelsen, John Andersen, Tommy Aas, Jens Peter Bjerregaard. Ude til højre klasselærer P. Høegh Nielsen. Midterste
række fra venstre: Herman Andersen, Ole Andersen, Niels Vigsø, Poul Erik Bundgaard, Giinther Kiihn, Per Andersen, Ove Bøjer, Søren
Vigsø, Tage Flyvholm, Niels Busted. Forreste række fra venstre: Jytte Bangsgaard, Jonna Kristensen, Anette Bagger, Birgit Ulich (Clemmensen), Inge Lise Frandsen , Vibeke Andersen (Dalgaard), Hanne Andersen, Lilli Christensen, Annette Christensen, Birgit Vrist (Vang Kristensen), Annette Dam, Inge Mette Bach (Bads tue), der føjer til: Ved nogle af pigerne er det førs te efternavn navnet nu. Jeg har prøvet at
huske, hvad I hedder/hed. Jeg håber l har det godt og ønsker jer en glædelig jul. Inge Mette Bach.
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Lillian Morbjerg Poulsen, Golfparken 149, 9000 Aalborg, skriver: ]eg ved ikke, om dette billede er fra
indvielsen af redningshuset i Stenbjerg i 1895, men det er i hvert fald min morfar, der står som nr. 4 fra
venstre. Måske er der nogle, der kender navnene på de andre. Redningshuset blev oprindelig opført midt i
byen, hvor der er beboelse nu, men flyttet ned til stranden. Til højre kan man se toppen af kirken, som
blev opført i 1894. Før den tid blev alle nyfødte hjemmedøbt lige efter fødslen, og senere, når vejret tillod
det, blev de kørt med hestevogn til Nørhå Kirke og »fremstillet«, som det hed, når de var døbt. Huset
neden for kirken har min morfar, Mikkel Eriksen Christensen Bonde, født 11. januar 1870, ladet bygge.
Han blev gift med Ane Marie, og de fik 12 børn, som alle er født i det lille røde hus, som står der endnu
og hedder Martins Hus. Min morfar var knyttet til redningsvæsenet og var ude for at redde mennesker,
når skibe strandede. Det skete ofte, selv om strandvagter gik med petroleumstygter langs stranden i de
mørke vinteraftener, og i tåget vejr blev en håndtrukket sirene sat i gang. Fiskerbådene måtte ikke lande,
hvis der var hejst tre balloner i signalmasten. De skulle vente uden for revlerne, til redningsbåden var
kommet ud. Min morfar blev for sin indsats ved redningsvæsenet udnævnt til Dannebrogsmand .
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Karl Emil Christensen, Ringtoften 149, 2740 Skovlunde, skriver: ]eg sender hermed et billede af min kones skole, Kathrine Krogsgaard
Andersen, som desværre ikke er mere. Jannerup Skole 1938. Forreste række fra venstre: Ida Pouline Andersen, Ellen (Emma) Bang Nielsen ,
Bodil Mikkelsen, Helene Fink, Anny Østergaard, Mary Østergaard, Ellen Vestergaard, Ellen Østergaard, Snejstrup, Magda Jensen,
Snejstrup, Grethe Nielsen. 2. række: ? Bang Nielsen, Mathilde Madsen, Snejstrup, Helga Bang Nielsen, Kathrine Krogsgaard Andersen, Esther Vestergaard, Eva Fink, Dagny Østergaard Pedersen, Snejstrup, Hanne Langgaard, Karoline Pedersen Rysgaard. 3. række: Karlo Fink,
Snejstrup, Otto Østergaard, Snejstrup, Emil Østergaard, Peter Nielsen, Andreas (tjenestedreng fra Vorupør), Severin Vestergaard, Thomas
Østergaard, Snejstrup, ]ens Peter Yde. Bageste række: Lærer Henry Krogsgaard, Evald Saugbjerg, Peter Stensgaard, Børge Fink, Karl Bang
Andersen, Harald Nielsen Sund, Snejstrup, Verner Nielsen Fink, Snejstrup, Evald Østergaard, Snejstrup, Kristian Madsen, Snejstrup.
Hvor intet andet er anført, er den pågældende fra Jannerup.
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Lillian Morbjerg Madsen er med på dette skolebillede fra Stenbjerg 1948, l. klasse. Bageste række fra
venstre: Vita Munk, Joan Andersen, Martha Christensen, Rigmor Pedersen, Henny Grønkjær, Helmut
Eriksen, Poul Martin Vang Jensen. Næste række: Lærer Clausen, Birgit Poulsen, Minna Andersen,
Esther Bonde, Bente Jensen, Ketty Munk, Margit Tøfting Madsen. Næste række: ManJ Pedersen, Ruth
Christensen, Gurli Andersen, Lillian Morbjerg Madsen. Forreste række: Poul Pedersen, Poul Munk
Christensen, Kristian Mikkelsen, Agner Thinggaard og Erling Kristensen.

Fra Canada skriver Ruth Hansen: Tusind tak for
Jul i Thy, som min bror, John Hansen Alleen 14,
Thisted, sender til mig hvert år. Det bringer mange dejlige minder fra min tid i Thisted. Sidst jeg
var hjemme, fandt jeg nogle af min mors gamle
billeder. Dette billede synes jeg er mægtig godt.
Det var dengang der var rigtige bybude til. Det er
min onkel, Herlev Jeppesen, og min mor Herdis
Jepppesen (Hansen), der er på billedet. Det er taget
ud for Cafe Børsen, son1 mine bedsteforældre, Poul
og Helene Jeppesen, ejede. Håber at det kan bruges. Venligst Ruth Hansen, 692 Cuelenaere St.,
Prince Albert, Saskatchewan, Canada S6V 2S9.
PS: På budcyklen reklameres for »Børnesko billigst
i CITY"
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Dette billede blev taget, da der 6. marts 1981 var provstikonvent i Skjoldborg Præstegård. Stående fra venstre: Anders]. Hindsholm, Sennels,
Thomas Graversen, Skjoldborg-Kallerup, John Haaber, Sjørring-Thorsted, Hans Erik Friis, Harring-Stagstrup, Maria Friis, Jens Erik Meng
Sørensen, Hjardemål, Johan Thastum, Hillerslev-Kåstrup, Bent Feldbæk Nielsen, Snedsted, Georg Langkicr (provst), Hunstrup-Østerild,
Annelise Langkicr, Bernhard Bøgh Pedersen, Øsløs-Vesløs-Arup, Annelise Bøgh Pedersen, Immanuel Olesen, Nors-Tved, Ellen Olesen, Erik
Holm, Tilsted, Birgit Holm, Hans Oluf Madsen, Nørhå-Stenbjerg-Sønderhå-Hørsted, Niels Vilhelm Hansen, Thisted. Siddende fra venstre
Marie Hindsholm, Kirsten Feldbæk Nielsen, Agnes Graversen, Ingrid Madsen, Annelise Haaber, Anne Meng Sørensen , Elisabeth Hansen.
Fraværende Birthe Thastum. Billedet er fra Marie Hindsholm, Malleparken 15, Sennels. Det er taget af hendes mand, Anders Jørgen Hindsholm, der i 1985 blev provst efter Georg Langkier. I 1994 blev Hindsholm afløst af Johan Thastum , og i slutningen af 2004 blev Thastum
afløst som provst af Henning Bjørndal Sørensen, Nors-Tved.
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Dette billede fra Ballerum Skole blev taget i 1934, da læreren hed Harald Valdemar Busk. Billedet er fra Ingeborg Nielsen, Thorstedvej 31.
Hendes forældre, Simon og Johanne Pedersen, havde Tanggård, så hun havde ikke langt til skole. Hun har kunnet huske navnene på næsten
alle, selv om det ligger 70 år tilbage i tiden. Bageste række fra venstre: Holger Frost, Anna Didriksen, Chr. Hove, Jens Kjær, Chr. Johansen,
Ingeborg Nielsen, en ukendt, Anna Sunesen, Elga Mortensen, Charlotte Andersen, Signe Didriksen. 2. række: lærer Dusk, Ingrid Frosl,
Karen Jensen, Anna Neergård, Anna Andersen, Gunhilda Nørgård, Else Nielsen, Emmy Mortensen, Elly Mortensen, Elly Nielsen, Marie
Gregersen. 3. række: Fru Busk med datteren Inger, Karen Kristiansen, Førby ?, Chr. Langballe Kristiansen, Førby ?, en ukendt, Jens Krogh,
en ukendt, en ukendt, Kathrine Johansen, Karen Didriksen, Ida Nielsen. 4 række er ret kort og begynder midt på: Konrad Harbo, Johan Johansen, Anders Gregersen, jens Nørgård. Forreste række Gunni Busk, Johanne Smed Christiansen, Erna Jørgensen, Gudrun Nørgård, Magda
Neergård, Edith Harbo, Anna Kjær, Aage Frost, Johannes Gregersen og Knud Neergård.

.,.

'!)

50

l

l

l

i

JUL l THY

2005

l

l
l

Da Carla Geertsen gik op på loftet i det lille hus syd for Gammel Skelsgård i Tved, fandt hun to gamle
billeder i fine rammer. De blev overladt til JUL I THY, som efter brug lader dem gå videre til Lokalhistorisk Arkiv på]. P. Jacobsens Plads i Thisted. I det lille hus tilbragte Thomine Bach sine sidste dage, og det
er antagelig hende, der har lagt billederne op på loftet. Gammel Skelsgård var hendes fødehjem, og på
gården boede hun i mange år sammen med sin mand Lars, der var bror til til Anton Bach i Skovsted. På
billedet står Lars og Thomine til højre. Til venstre gårdens to tjenestepiger og en dreng kaldet »Manse«.
Thomine og Lars Bach fik ingen børn, men »Manse« kom på gården som deres egen søn. Vejen til Bjerre
gik dengang syd om stuehuset og vest om udbygningerne. Ved vejen står et par heste, som blev brugt af
en fotograf, og det er formentlig ham, der har taget billedet. Nederst i højre hjørne står der N. Nielsen.
Carla og hendes mand, Henning Geertsen , boede fra 1956 i det lille hus, da Hennings forældre, Dorthea
og Severin Geertsen, havde Gammel Skelsgård. I 1962 flyttede Carla og Henning Geertsen ind på gården, som de drev indtil1977, da den blev overtaget af Steen Iversen. I følgeTraps Danmark, 5. udgave fra
1961, har navnet Skelsgård været kendt siden 1400-årene. Under Tved Sogn står der bl. a: »Ved Skelsbjerg har ligget en gård af samme navn. 1600 Skielsbølle, 1602 Skielsbere, 1682 Skielsbiere, 1688 Schielsborg, 1788 Skielsberg«. Lars og Thomine Bach er begravet på kirkegården i Tved. Lars Ingvardsen Bach
var født 18. februar 1879 og døde 14. februar 1931. Thomine Bach, født Thomsen 27. oktober 1883, døde
7. juli 1964
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På loftet i det lille hus ved siden af Gammel Skelsgård fandt Carla Geertsen, Bjerre, også et stort billede
fra Tved Kirke indvendig og udvendig med præsten i midten. Det er måske fra omkring 1900. Der er
ingen træer ved kirken. Den første plantør i Tved, Jens Nielsen, tiltrådte 1. april 1900, og først derefter
blev der taget fat på at plante. Præsten er muligvis H. C. M. Krarup, der var sognepræst i Nors-Tved
1900-21. Læsere af JUL I THY kan måske hjælpe. Nummertavlen til venstre for korbuen ser ud til at
være en »rigtig tavle«, som degnen skrev på med kridt. De to første salmer i den daværende salmebog er
nr. 291 og 292. Så er der slået en streg som tegn på præstens prædiken, og neden under står de to sidste
salmer 457 og 797. Stolestaderne så noget anderledes ud dengang. Der var oprindelig i alt 25 døre til
mands- og kvindestole, lavest i kvindesiden.
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Billedet fra Kallerup Skole 1932 er indsendt af Aksel Kielsgaard, Gråkildevej 28, Tilsted . Forreste række fra venstre: Niels Thomsen, Lars
Fuglsang, Jens Albert Poulsen, Arne Poulsen, Svend Bak, Kristian Møller, Jens Bak, Ejnar Brogaard, Ha ns Peter Thomsen. 2. række: Karen
Jensen, Ellen Kanstrup, Stinne Ibsen, Louise Boesen, Karen Poulsen, Ajda Jensen, Karen Thorsted, Gunnar Mikkelsen, Jørgen Jørgensen,
Marinus Kielsgaard, Peter Thomsen, Ingvard Olesen. 3. række: Lydia Bakke, Magda Thorsted, Agnete Boesen, Elna Poulsen, Ingrid Andersen, Johanne Dige, Svend Brogaard, Knud Erik Pedersen, Johannes Tl10msen, Aksel Kielsgaard, Emma Kielsgaard. 4 række: Tjenestepigen
Sigrid, Karna Andersen, Klara Andersen, Sigrid Møller, Anna Kanstrup, Anna Olesen, Mary Olesen, Margrethe Bak, Magda Bak, Anna
Poulsen, lærer Eriksen og frue. Bageste række: Christian Fuglsang, Robert Raaby, Klemmen Poulsen, Peter Alstrup, Johannes Kielsgaard,
Martin Block, Jens Jørgensen, MariusBlockog Ejnar Thorsted. Aksel Kielsgaard blev udlært smed og var i mange år rejsende montør hos BP.
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Ejner Frøkjær, Gyvelvænget 96, Hanstholm, har sendt dette billede fra Skjoldborg Skoles 1. klasse 1.9SS. Forreste række fra venstre: 1. Anna
Bajer Thomsen, 2. Bodil Gade, 3. Laila Hansen, 4. Åse Christensen, 5. Karen Margrethe Villadsen, 6. Bodil Nielsen, 7. Karen Frimor, 8. Kirsten Andersen. Midterste række: l. Jens Nielsen, 2. Chresten Krabbe, 3. Ernfred Pedersen , 4. Asger Amby Jensen, 5. Knud Erik Nielsen, 6.
Mouritz Dahl Hansen, 7. Ejner Frøkjær, 8. Asger Skinhøj Pedersen. Bageste række: l. Lærer Krogshede, 2. navnet ukendt, 3. Hans Erik Kristensen, 4. Hans Chr. Jeppesen, 5. Henning Andersen, 6. Hans Jørgen Lund, 7. John Jensen, 8. Henning Jespersen, 9. Lærer Karl Boesen. Billedet er taget ved den daværende Skjoldborg Skole tæt ved kirken med den helt nybyggede - og endnu ikke ibrugtagne - Skjoldborg Skole i baggrunden. De 23 elever i 1. klasse er født i årene 1946, 1947 og 1948
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Dette billede fra Kallerup Skole 1912-13 er kommet fra Verner Jørgensen, Hundborg, der har fået Karen Kristensen, Skjoldborg, og Ester
Imer, Thisted, til at hjælpe med navnene. Dreng nr. 6 i bageste række fra venstre er Jakob Jørgensen (far til Verner) Den sidste dreng i bageste
række er Anton Kristensen. Derefter lærer Eriksen og fr ue. I midterste række er nr. 2 Stinne Hornstrup, 3. Anine Christensen , 4. Ane M.
Klemmensen, 5. Johanne K. Kristensen, 6. Marie Søndergaard, 8. Anna Kristensen, 9. Kristiane Søndergaard, 10. Sigrid Kristensen Forreste
række fra venstre: 1. Johs. Hornstrup, 3. Niels Jensen, 4. Anders Kristensen, 7. Dagny Eriksen, 8. Karen Jensen, 12. Elna Kristensen og sidst
den lille Herluf, der står foran sin mor. Ester Imer føjer til, at navnene må tages med forbehold .
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Fem brødre, der voksede op på Todbøl Mark, blev
fotograferet ved Bøgestedrende i 1934, da deres
bror Jørgen var hjemme fra Amerika. Fra venstre
Jens (født 1896), Jakob (1901), Kristian (1889),
Johannes (1895), førgen (1886). De tre førstnævnte blev landmænd i nærheden af barndomshjemmet. Johannes blev købmand i Hundborg, førgen
mekaniker i Connecticut. Broderen Peter, der blev
gartner i Californien, kom aldrig nogen sinde
hjem på besøg. Han meldte sig frivilligt som amerikansk soldat under l. Verdenskrig. Han var soldat i Frankrig, men kom vel tilbage, bosatte sig i
Californien og stiftede familie . De seks brødres
forældre var Anne Marie Pedersen og Jakob Jørgensen, Todbøl Mark. Brødrene fik 5 søstre. To
døde som små og en døde som 20-årig af tuberkulose. Den fjerde, Else, blev gift med Simon Kristensen,
der var landpost og husmand på Todbøl Mark. Den femte, Nikoline var uddannet som lærerinde og ugift.
Hun kom hjem for nt passe sin syge mor og overtog fødehjemmet. Faderen til de 11 børn døde i en alder af
47. Anne Marie stod tilbage med 9 børn i en alder af 41, efter at de to børn var døde som små. A nne
Marie døde i 1936 i en alder nf 75 år. Bilfedet er fra Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, søn af Jakob.

Ikke blot de fem brødre blev fotograferet ved Bøgestedrende 1934, skriver Verner Jørgensen. Bagest fra
venstre mod højre: Peter Christensen, med kasket Jach Jørgensen, Jens Chr. Edge Christensen, Valborg
Gasberg, parret Pouline og Jakob Jørgensen med sønnen Verner på armen. Næste række Ester Johnson,
USA, Johannes Jørgensen, Jørgen JØrgensen (i USA Joh nson), Niko Jørgensen med datteren Ester
(næsten skjult), Kristian Jørgensen og datteren Jenny, Marie Jørgensen (med hatten). Forrest med mørk
hat Signe Jørgensen, Jens Jørgensen (gift med Niko) søskende Thora og Marie (Rie) Jørgensen .

•
l ' '

56

2005

JUL l THY

Dette billede af konfirmander 1948 er kommet fra Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg. De blev
konfirmeret af valg- og frimenighedspræst Enrico Bjerre.Bageste række fra venstre: Aksel Hansen, Inger
Pedersen, Verner Sunesen, Hartvig Poulsen . Forrest Svend Damsgaard, Verner Jørgensen, præsten
Enrico Bjerre, Grethe Jensen, Agnethe Bach og Else Da/11. Billedet er taget uden for pastor Bjerres Hus i
Hundborg ved siden af Forsamlingshuset.

Dette billede er taget ved Nors præstegård, som den tog sig ud i 1931. Konfirmanderne er stillet op til
fotografering sammen med præsten og ha11s familie. Billedet er fra Ingeborg Nielsen, født Pedersen, Thorstedvej 31. Hun havde i mange år sit hjem i Tanggård i Ballerwn. Bagest står pastor C. Tolsgaard (sognepræst i Nors-Tved 1926-37), fru Tolsgaard og to barnepiger med præsteparrets i alt tre børn. I midterste række fra venstre kommer først barnepigen og derefter Chr. Nordentoft, Regnar Oddershede og to
ukendte. Forreste række fra venstre: Marie Nielsen (Balsen), Thea Pedersen, Karen Jense/1, Maren ?, Else
Harkjær Møller, Karen Svenstrup (gift Knudsgaard) og Ingeborg Pedersen.
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Igen i år er der kommet familiebilleder fra Johannes Kristensen Udmark, Vorupørvej 268 ved Førby Sø.
Supplerende oplysninger er fra Christian Bonde Pedersen, der arbejder med slægtsforskning. Dette billede blev taget, da Bodil og Peder Rasmussen Kristensen i Vorupør havde besøg af deres søn Niels, som var
hjemme fra Amerika med hustru og søn. Niels var født i 1885 og udvandrede i 1902 til Chikago. Han
blev gift med en lærerinde. September 2005 føjer Johannes Udmark til: Peder Rasmussen Kristensens hus
er det sidste på Vorupørvej (lige før Kystvejen -for tiden under ombygning). Christian Bonde Pedersen
fortæller, at Peder Rasmussen Kristensen var hans oldefar. Peders forældre var Christian Rasmussen
Pedersen og Maren Pedersdatter.

Peder Rasmussen Kristensen var ved Redningsvæsenet, og for sin indsats blev han 30. marts
1906 udnævnt til Dannebrogsmand. Peder
Rasmussen Kristensen var født i Vorupør 29. september 1844 og døde 5. juli 1927. Hans kone Bodil
var født 28. december 1847 i Istrup. Hun døde i
Vorupør 1. juli 1925. De blev begravet på Vorupør
gamle kirkegård, og Johannes Udmark fremhæver,
at deres gravsted er bevaret. Christian Bonde
Pedersens far var Peder Bonde Pedersen, der i
1920 flyttede fra Vorupør til Esbjerg. Sønnen
Christian Bonde Pedersen fiskede også fra Esbjerg.
Han bor nu Ved Gadekæret 10 i Årup på Fyn.
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På dette billede fra Nørhå Skole 1944 ses i forreste række fra venstre Lis Andesen, Jytte Andersen, Olga Christensen, Jonna Kjærgaard, Evald
Jensen Søe, Richard Christensen, Erik Madsen. 2. række: Inger Kjærgaard, Ella Andersen, Edith Jensen Søe, Annelise Borggaard, Nilda
Jensen, Else Møller. 3. række: Lærer Jensen, Grete Andersen, Marie Bredal, lnge (feriebarn hos Niels Borggaard), Gurli Damgaard, Ebba
Nørager, Karl Jensen Søe, Erik Kjeldtoft, Ejgil Christensen. 4. række: Fru lærer Jensen, Vera Damgaard, Martha Christensen, lnger Andersen, Bent Hjølund, Erik Knakkegaard, Kristian Borggaard, Herman Damsgaard, Gunnar Nielsen, Knud Jensen (lærerens søn). Bageste række: Agnete Hylda/, Grete Andersen, Eva Hyldal, MusseJensen (lærerens datter), Erling Damgaard, Børge Christensen , Henry Christensen,
jens Kristian Møller, Anders Møller, Jørgen Andersen og Jens Dahl Jensen . Desværre er navn og adresse på indsenderen bortkommet.
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Under den tyske besættelse og årene derefter var der hver sommer sportsuge i Thisted med idrætsaktiviteter og forskellige gøgler-indslag, bl. a. ved Cirkus TOPHAT og et orkester. Det har en af de medvirkende,
Hans Jørgen W. Christoffersen (kaldet Stoffer) skrevet en lang beretning om, men desværre er der kun
blevet plads til et billede. Fra venstre Niels Hansen, Poul Werner Jensen, Arne Damgaard, den 15-rige
Else Marie Wissing (sm1g og spillede på violin), Hans Jørgen Christoffersen, Henning Andersen (kaldet
Busse Landmand) og Jens Christian Christensen (Harmonien). Drivkræfterne i Cirkus TOPHAT var
Vilhelm Ravnemose fra Thisted Amtsavis, amtstuefuldmægtig Steffen Ankjær og Erland Christensen
(kaldet Tangobarberen, gift med danselærer Herdis Dyrmann). Hans Jørgen Christoffersens far var
malermester Carl Christoffersen, der havde forretning i Skovgade . »Stoffer« bor i jyllingeparken 92, Jyllinge.
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50 år efter, at de var blevet konfirmeret, samledes de i Sjørring Kirke søndag den 20. marts 2005. I forreste række fra venstre: Doris Christiansen (Sunesen), Ida Larsen (Christiansen), Ellen Oddershede (Klostergaard), Nancy Møller (Vestergaard) , Betty Johnsen (Kristensen) . 2. række: Tove Larsen (Poulsen),
Betty Jonasen (Pedersen), Mary Madsen (Hedegaard), Rigmor Hassing (Kristensen), Henning Overgaard, ]ens Kristian Nellemann. Bageste række: Peter Yde, Tage Andersen, Søren Sørensen, Christian
Madsen og Niels Erik Andersen. Foto Peter Mørk.

De samledes i marts 2005 i Sjørring Kirke 60 år efter, at de var blevet konfirmeret . I forreste række fra
venstre Ragnhild Madsen (Mouritsen) og Karen Iversen (Nielsen). J bageste række: Thorvald Søe Larsen,
Helle Yde (Pedersen), Grethe Nystrup (Jacobsen) og Harald Christensen. Foto.· Peter Mørk
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65 år efter, at de havde taget realeksamen, mødtes de i maj 2005 på Restaurant Molen i Thisted. Forrest
fra venstre: Signe Yde (Pedersen), Edith Busted (Andersell), Gerda Andersen (Tolbøll), Rita Cisse/bæk,
Judith Gregersen (Thagaard), Harriet Lohmann (jepsen), Bodil Andreassen (Bjerre). Bagest: Ove Kibsgaard, Jørgeli Torsted, William Andersen, Evald Gisselbæk, Hellner Fisker, Poul Nedergaard, Niels Henrik
Spa11ggaard, Hans Peter Myrup og Ebba Jørgensen. Foto: Peter Mørk.

Gamle højskolekammerater mødtes i juni 2005 hos Peder Ottesen i Lund nord for Frøstrup. De havde
været på Rødding Højskole 1948-49 og holdt forbindelsen ved lige siden. Nogle er faldet fra, men i alt 8
mødtes hos Peder Ottese11. De var i Minilandsbyen i Frøstmp og til kaffe hos Elly Møller, hvis afdøde
mand, Gustav Møller, havde været med på holdet. Aftensmad spiste de hos Peder Ottese11. Fra venstre
Johannes Vest, Bobjerg, Fyn, Godtfred Mortensen, Albertslund, Kristen Madsen, Varde, Terkel Vestergaard, Ferritslev, Elly Møller, Frøstrup, Hans Hansen, Bornholm, Peder Ottesen, Lund, Niels Nyholm,
Holstebro, Jakob Kjær, Holsted, og Otto Holk Nielsen, Askov. Foto: Klaus Madsen,
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Elever, der havde gået i Realskolen på Munkevej i Thisted, samledes 4. juni 2004 til 50 års jubilæum. Forreste række fra venstre Leif Norst,
Ove Hupfeldt, Gerda Jeppesen (Jacobsen), Eva Mortensen (Thorhauge), Inger Handest, Anni Mikkelsen (Høgholm), Lis Bak (Andersen). 2.
række: Kirsten Eigaard (Møller), Tove Klit Pedersen (Christensen), Inga Landbo (Vang Christensen, Ruth Elin Gade, Hans Jørgen Jørgensen,
Kamma Jensen (Rægaard Jensen), Grete Juul (Agerholm), Gerda Eklund (Jepsen), Ragnhild Fabricius (Fosgaard). 3. række: Chresten Nielsen,
Aksel Møller Knudsen, Jens Peter Nørgaard, Finn Sørensen, Karen Hempel-Jørgensen (E/brønd), Aase Søndberg (Kilsgaard), Peter Bjerg
Poulsen. Bageste række: Alex Jensen, Preben Ramsgaard, Erling Harbo og Karin Holmboe (Rosholrn). Foto: Klaus Madsen.
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Konfirmander i Hørdum årgang 1954 fejrede 50 års jublæum i selskab med deres gamle præst. I forreste
række fra venstre: Karl F. Bjerre, P W. Glasius, Ruth Poulsen (Petersen), Herdis Lauridsen (Nielsen),
Inge Agnete Klit, Karen Spur (Munkholm) . Bageste række: Ketty Nielsen, Ellinor Pedersen (Jensen);
Inna Jensen (josefsen), Anders Nielsen, Karl Johan Nielsen, Henning Nielsen, Bodil Johansen (Søgaard),
Ruth Søndergaard (Kjeldtoft), ]ens Røgter Jensen og Birthe Skårup. P. W. Glasius, født 2. oktober 1918,
var sognepræst i Skyum-Hørdum 1947-72. Foto: Klaus Madsen.

Gamle konfirmander i Sennels fejrede 50 års jubilæum. De blev konfirmeret 17. april1955 og mødtes 50
år efter i Sennels Kirke. Forreste række fra venstre: Elsa Beth Palm (Kloster), Vita Bondenip (Kiel Andersen), Aase Langhoff (Sørensen), Gerda Marquardsm (Andersen), Anne Grethe Andersen (Pedersen),
Gudmn Jensen (Strømgaard Hansen). Bagest: Henning Krog, Egon Smed Kristensen, Gudmund Holm
og Henry Neergaard Eriksen. Foto: Klaus Madsen.
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De samledes i juni 2005 til 50 års studenterjubilæum. I forreste række fra venstre Kirsten Høegh Gregersen (Nielsen), Bent Gregersen, Karen
Eriksen (Ottsen), Bente Egedorf, Else Lorentsen (Sørensen), Ellen Heegaard Madsen, Jørgen Mulvad. Mellemste række: Inger Merete Nordentoft, Bodil Riis, Niels Henrik Baurngarten, Svend Munch, Svend Erik Vestergaard. Bageste række: Keld Vestergaard, Bent Jespersen, Tage
Agerholm og Hans Jørgen Starch Lauritsen. Foto: Klaus Madsen.
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Temaet for Fyrspillet 2005 var Danmarks befrielse
i anledning af, at det var 60 år siden, det glade
budskab lød fra London den 4. maj 1945. Titlen på
Fyrspillet var »Nogle dage i maj«. Forfatteren Kaj
Nissen havde hentet inspiration i lokale kilder.
Han var helt fortabt i tårnet på Ashøje og henlagde Fyrspillet dertil.

Hovedscenen var Købmandsbutikken i Lyngby,
hvor tyske soldater kom tæt på den lokale befolkning. Den tyske soldat Gustav (spillet af Leif Morsing) er i butikken, hvor købmandskonen (Birgit
Kolding) lærer ham at tale da11sk.
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Hilsen fra Amerika
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Her kom en dag en pakke fra min penneven,
min niece Gun-May Andersen i Værløse. Indholdet var en herlig overraskelse, nemlig »Jul
i Thy«. En bekendt i hendes studiekreds havde foræret Gun-May bogen, og min niece
skrev, at hun straks skyndte sig at abonnere.
Hun er meget interesseret i slægtsforskning,
og vi udveksler klips, blade og engang imellem bøger. Nu har jeg gransket bogen og genkender mange steder og navne fra besøg og
sommerferie hos familie.
Tilknytning til Thy har vi gennem min far,
Christian Peter Christensen. Han var født i
Nors og ældst af IO søskende. Hans forældre
var Chresten Philipsen Christensen og
Dorthea Marie Sunesen. Jeg husker kun familien fra Klitmøller. Mange af mændene var
havfiskere, og jeg husker, hvordan bådene
kom ind og landede på stranden. Min far
bosatte sig tidligt i Lemvig, som blev barndomsby for os seks søskende. Min mor var
født i Finland og hed Laina Hokkanen. Kontakt med familie i Thy blev vedligeholdt gennem alle årene.
Det ville være hyggeligt at høre fra nogen
af mine slægtninge. >>Kræn<< Philipsen havde
jo en omfattende familie.
Med venlig hilsen
fra en Dansk-Amerikaner
Maja Eriksson
600 Edgehill Place
Apopka Fl. 32703
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Mine forældre:
Laina Ihanelma Hokkanen, født 17/7 1885,
død 16/11970.
Christian Peder Christensen , født 23/11880,
død 27/71969
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Gave til Vestervig fra dansk-amerikanere
Tre gange har et dansk-amerikansk ægtepar skænket gaver til Klosterparken i Vestervig. Første gang var
det nogle bænke. Anden gang en bro. Tredie gang en pavillon. De ædle givere er Vera og Folmer Nyby.
Folmer havde været kommis hos Købmand Thomsen i Gettrup, inden han udvandrede i 1950. Da var
Vera allerede karmnet over. Hun var sammen med sine forældre og fire søskende kommet til Montana. Da
Folmer kom til Montana, fik han først arbejde på en farm. Derefter blev han chauffør hos en dansker, der
havde et renovationsfirma i Chicago. Da Folmer og Vera var blevet gift i den dansk-lutherske kirke i Chicago, begyndte Folmer i 1951 som vognmand. Efterhånden oparbejdede han en god forretning med 15
lastbiler. Da et firma ønskede at købe hans forretning, blev han ansat som direktør. Da han sluttede i
1978, gav han sig til at købe byggegrunde og udstykke. Om sommeren bor Folmer og Vera i deres hus
Michigan City . Om vinteren tager de sydpå til varme himmelstrøg i Fountain Hil! nord for hovedstaden
i Arizona. Siden 1969 har de - bortset fra et enkelt år - været på besøg i Danmark hvert år. De var i
Vestervig på Folmers 75 års fødselsdag i sommer, og på denne dag var det, han skænkede pavillonen til
Klosterparken. Folmer har to søstre - den ene i Klitmølfer, den anden i Skive. Vera er af Lodahl-slægten.
Siden 1987 har de haft sommerhus i Agger. På væggen melfem Folmer og Vera hænger et fotografi af
deres vinterbolig i Arizona. Foto: Peter Mørk.
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Seks gamle konfirmander mødtes i Nors for at fejre, at det var 50 år siden, de var blevet konfirmeret. I
forreste række fra venstre er det Leo Kanstrup, Ingolf Pedersen, Hans Jørgen Gade og Mogens Gasbjerg. I
bageste række Ellen Didriksen, Karen Andersen, Karen Marie Søe og Rita Larsen. Foto: Peter Mørk.

De blev konfirmeret af sognepræst Ludvig Mehr i Ræhr Kirke den 27. marts 1955, og de mødtes 3. april
2005 for at fejre 50 års jubilæet. I forreste række fra venstre er det Grethe Brandi, Oskar Kjær Nielsen,
Verner Larsen og Knud Børge Skytte. I bageste række Karl Bjerre, Vita Andersen, Herluf Christensen,
Kristian Jørgen Kristensen, Britta Bruun og Bent Oddershede. Foto: Peter Mørk.
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Dette billede er sandsynligvis fra en sal i Thisted, måske fra Hotel Royal, som i sin tid havde malerier på
bagvæggen. Billedet er efter telefonisk aftale afleveret til Wadmanns Bogtrykkeri, men desværre står der
ikke bag på billedet, hvem der har afleveret det, og der fulgte ikke noget skriftligt med. Mon ikke læsere
kan hjælpe med at finde ud af, hvor billedet er taget fra en fest for mange år siden, og under alle omstændigheder vil JUL l THY 's redaktion gerne vide, hvem der har afleveret billedet på trykkeriet.

Dette billede fra et teglværk er kommet fra Hanne-Lis Lovmand hos Brdr. Hansen i Thisted. Det er ikke
lykkedes at opklare, hvilket teglværk det drejer sig om. Måske kan læsere komme os til hjælp.
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Forsiden af første årgang af Jul i Thy, 1931

Thyboers bindeled i 75 år
JUL f THY har været bindeled mellem thyboer siden
første udgave så dagens lys i 1931. Ikke blot et bindeled mellem familier i Thy, men i stigende omfang til
thyboer ude i verden. Mange fra Thy rejste til København, samledes i T!Jyboforeningen og så frem til JUL I
THY som en hilsen fra hjemstavnen.
Andre tog længere bort. Mange udvandrede til
Amerika, enkelte til Australien. Nogle tjente gode
penge, så de e11gang imellem kunne tage hjem på
besøg, andre kun en enkelt gang. Nogle nåede aldrig at
gense deres fædreland.
Når udva11drede kom hjem på besøg, var det en stor
begivenhed. Familier samledes og blev fotograferet,
som der er et eksempel på fra Bøgestedrende og Vontpør i JUL I THY i år.
Hvordan det gik nogle af de udvandrede er beskrevet af en søn fra præstegården i Ræhr: Johannes (i
Amerika kaldet John). Han har fundet ud af, hvordan
det er gået 10 u11ge mennesker, der i årene fra 1950
udvandrede fra de tre sogne på Hanstlwlmen . John
Mehr skriver:
Det er nu 50 år siden, at de 10 fra Hansthaimen
rejste til Amerika. Det er gået godt for dem alle. De

har sikkert gode minder om del! egn i Thy, hvor de er
vokset op. Den følelse af hjemve, længsel for ens barndom og hjemstavn, som folk i udlandet ofte oplever,
blev udtrykt af flere ved Jens og Anna Dybdahls guldbryllupsfest i Californien 7. maj 2004. En af dem sagde:
»Når jeg dør, vil jeg hjem til Danmark og begrnves
på den kirkegård i Thy, hvor min far og mor og min
bror ligger begravet<<.
JUL l THY udkom første ga11g til jul i 1931. En
ung mand ved navn Georg Pors var kommet fra Paris
til Thisted og blev boghandler ved Storetorv. Han fik
den ide at udgive et julehæfte, der skulle være »et bindeled mellem thyboer nær og fjern «.
Georg Pors overdrog i 1962 udgivelsen af JUL l
THY til redaktøren af den socialdemokratiske avis,
Clemmen Brunsgaard. På grund af svigtende helbred
stoppede Brunsgaard, da han i 1971 havde udgivet 41.
årgang.
Udgivelsen blev fra 42. årgang 1972 overtaget af to
ansatte på Thisted Dagblad på privat basis. Undertegnede, der dengang var redaktionschef, overtog
redaktionen af tekst og billeder. Chefen for den tekniske afdeling, faktor Erik A. Lauridsen, kom til at tage
sig af destribution, regnskab og annoncer. Sådan er
samarbejdet fortsat siden på bedste måde, og vi har til
og med i år udgivet 34 årgange.
Tak for de mange billeder til JUL T THY årgang 75.
Tak for breve og mange gode samtaler. Ikke mindst tak
til John Mehr i Amerika for samarbejdet om »Ringen
sluttet« og »De 10 fra Hanstholmen«. Mindst 25 breve har krydset Atlanten, inden vi nåede til vejs ende
med de to artikler.
Tved september 2005. Jørgen Miltersen .

Alle former for
reparationer
i tømre r· og snedkerarbejde
Alt i g larmesterarbejde .

Thisted Glarmesterforretning
Sennels Tømrer· og Snedkerværksted
v/Ejvind Nielsen
Nr. Alle, Thisted. Tlf. 97 98 53 49. Mobiltlf. 40 41 33 19

THISTED

M
Løvevej 17

COMPAGNI A/S
7700 Thisted

Telefon 9792 3211

$SUZUKI

www.thistedmc.dk

mazoa
Servrce

Thybo Biler
Thisted
Tlf. 9617 2388

Vestervig
Tlf. 97941388

www. thybo-biler. dk

~PhotoCare
Foto-magasinet. Storetorv 2. 7700 Thisted
Tlf. W 92 Il 88. www.thisted.photocare.dk

NJ EDB & KONTOR
SERVICE
Niels Jensen
Servicekonsu lent

Kastanievej 37, 7700 Thisted
Tlf. 97 92 22 55 . Mobi l 20 42 22 22
njedb@mail .dk
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Thisted Svane Apotek
Storegade 5 · 7700 Thisted
Telefon 97 92 00 11 · Telefax 97 92 11 88
e-mail: thisted@apotekeren.dk
www.t h isted .apotekeren.d k
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Et kvart århundrede med kvalitetsrejser
Jensen Safaris er et rent danskejet safari kompagni baseret i Sydafrikas hovedstad Pretoria siden 1980.
ter for Thyboere og andet godtfolk. Besøg vor
informative hjemmeside www.jensensafaris.com og
bestil vort gratis 25 års jubilæumskatalog.

L ~ OJ
6..
P. O. Box 4769 • Pretoria 0001 - SOUTH AFRICA
~~ tt?;(!/) ) 6..~ Telefon: 002712 460 60 37 - Fax: 002712 34616 92- Mobil: 0027 82 5561515/6
.."", 1980 - 2005 ~ E-mail: jensen@icon.co.za -Hjemmeside: www.jensensafaris.com

Møbl ER A/S

C

SALTO

- r igtigt Mndvær k
Håndværkervej 3 · Nors · 7700 Thisted
Telefon 96 18 41 00 · Telefax 96 18 92 00

Thisted
Begravelsesforretning

E

A

lsbar • Cafe • Spisested
H avnetorv 3. Thisted. Telefon 96 19 26 22
www.cafesalto.dk

NORS
AUTO AJs
v/ Poul Isaks e n

Karen Marie og O le Holst Dissing

HanstholmveJ 137
Nors, 7700 Thisted

97981855
Fax 97 9810 44

"'*~•
Danske
Vi sedemænd

•
•
•
•
•
•
•
•

Bisgårdsgade 6 . 7700 Thisted

97 92 0138

A lt i k økkenudstyr
E l-a r tik ler
G aver
S te l - bes tik - v inservice
Elekt ronisk e gavek o rt
G ratis ga veg uide
L andsd æ kke ntie b y ttescrvice
Belysning

Lager og reservedele . . . . . . . • . . . . . . . . . .

1-2-3

97 98 18 55

benzin

~~Mobil c
ERHVERVS
CENTER

nt

Thisted

Herning

Thorstedvej 80
Tlf. 96 17 88 00

Rønnebærvej 5
Tlf. 9721 54 33
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ALT INDENFOR
BINDERI

BlOMSTER TORVET

Kæmpeudvalg i årstidens blomster
Deres blomsterproblem
- vort speciale
Blomster sendes overalt

Hanstholmvej 7 · Thisted
Tlf. 96 19 33 33

97920222

www.blomstertorvet.dk

Privat 97 93 12 54

Thisted Materialhandel

LDAuto

v/ Kaj Knudsgaard

v/ Lars Dahl . Dragsbækvej 70 . 7700 Thisted

97925038

ma as ~~ b~h~~y 6tJ

www.skoda-thisted.dk

Kaj Knudsgaard. Vestergade 16 . 7700 Thisted . Tlf. 97920052

Buchholtz
Vestergade 14
7700 Thisted
Telefon 97920399

MATERIALISTEN

ØSTBYEN
Østerbakken 64 . Telefon. 97 92 19 77

HAVNEN
Østerbakken 12 . Telefon 97 92 29 77

-r.Hvdro
•exaco

Fremtidens Valg
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MØLLEGÅRDENS

CAMPING

Iversensvej - Thisted
Tlf. 97 9211 30
Slagterafd. 97 91 08 86

LANDINSPEKTØRFIRMAET

Nellemann & Bjørnkjær
v. Erik Dam. Klaus Gjærups eftf.
Frederiksgade 5
7700 Thisted
Tlf. 97 92 04 55
Fax97920317
e-mail: thisted@nb .dk
www.nb.dk

THISTED ARBEJDERFORENING
Store Torv · Tlf. 97 92 02 99

www.superbrugsen.dk

Bornerups
kontor & datacenter a/s
Østerbakken 71 · 7700 Thisted · Tlf. 97 92 00 33

brille-huset
v/ Carina & Ole Larsen· www.brillehuset·thisted.dk
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tican a.m .b.a . Strandvejen 6 . DK-7700Thisted • +45 9919 2333 • www.tican.dk

Serviceture
Stedet hvor du handler
cykler og knallerter

Telefon 97 92 28 33

f;uld
effekt

J.K. ELECTRIC APS
Bjørnevej 8 . 7700 Thisted

IGI

97 92 50 66

Du får altid en god steg hos

SLAGTEREN PÅ MØLLEVEJ
Charles Knudsen
Møllevej 61 - 7700 Thisted
Telefon 97 92 07 32

Kød&Ide
Godeideerafgodtkød

NORDVESTJYSK
HANDELSGYMNASIUM
Lerpyttervej 52 • 7700 Thisted
Limfjordsvej 95 • 7900 Nykøbing Mors
Telefon 99191919 • Fax 99191999
e-mail: novehs@novehs.dk

Havnesmeden
Smede- og maskinværksted
v/ Leif Andersen
Tlf. 97 92 17 15
fax 97926815
Privat tlf. 97 92 02 04

W AD MAN N
Trykker i & Prepress
Forlag

lj

Lokaltelefonbog

TOPS
Juul Sko
Vestergade 20 . Thisted . Tlf. 97 92 05 99
www.tops.dk

D

Wadmann Grafisk A/ S
Fabriksvej 8 . 7700 Thisted
Tlf. 97 92 31 66 . Fax 97 91 00 80
w ad mann@wadman n.dk
www.wadmann.dk

REVISION LIMFJORD
WWW. REVl FJORD. DK
HANSTHOLM · HURUP · HVIDBJERG · NYKØBING MORS · ROSLEV · THISTED
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Kassekredit- 7,00 pct.*
Renten på et lån er ofte meget forskellig fra
bank til bank og fra kunde til kunde. Det har
vi gjort op med i Fordelsprogrammet, så jo
mere du samler hos os, jo flere fordele får du.
Ring til os, og find ud af, hvor meget du sparer ved at tilmelde dig Fordelsprogrammet

Du kan også læse mere på

www. fordelskunde.dk

BROR. W. HAnSEn
Vestergade 84 · 7700 Thisted

EL- OG KOMMUNIKATIONS
LØSNINGER
• El-installation
• Data-installationer
• Antenne-anlæg
• Telefon-anlæg
• Tyverialarm
• Adgangskontrol
• Ventilation
• Belysninger
• Hvidevarer
• Personlig døgnservice
Kom og gå på gave- og
ide-kik i Nordvestjyllands
store lampebutik .. .

Tel. 9792 27 00

Toldbodgade 4-6
7700 Thisted

Nordea Ø

97921755

Fax 97911000

l
Per Kristensen

Belysnings- og hvidevarebutik

Tel. 96 17 20 40 · www.brdrwhansen.dk
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HURUP BOGHANDEL

s~

v/Lone Cnristiansen
Bredgade 120 - 7760 Hurup

7(1ffl/telt, & s~
((~

Tlf. 9795 1042 - Fax 9795 2266

97 92 65 62
Fax ....

e-mail: lone@hurupboghandel.dk

97 92 49 Ol

Ole .... 40
Per .... 20

13 6562
13 65 62

Bøger- Kontor- Foto - Læder

Nybolig Thisted
v/ Ejnar K. Jeppesen og Jens Kjærsgaard
Statsaut . ejendomsmæglere og va/uarer
Håndva:rker Torv 7. 7700 Thisted · Fax 97 92 30 91 · www.nybolig.dk

97 92 22 88
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GRILLHYTTEN
v/ J ane Mortensen. Fabr iksvej 3. Tlf. 97 92 12 00
Alt i pølser. grillmad , smørrebrød .
dagens middage og madpakker
-også ud af huset.

JKE

DESIGN

KøkkenBadGarderobe

'1,8,\\,\\l~l~t;AAI~Iti~N
Silstrupvej 89 · 7700 Thisted · 96 19 52 00

Der er 150 tøjeksperter i Danmark
- i Thisted er det

THISTED - HANSTHOLM

Mercedes-Benz
Ejner Hessel Thisted NS
Løvevej 15
DK-7700 Thisted. Tlf. 72 11 69 00
Internet: www.hessel.dk

Store Torv. Thisted. Tlf. 97 9210 32

Centrum for ure, briller og kontaktlinser

ThistedForsikring
Thisted Forsikring g/s · Thyparken 16 · 7700 Thisted
Tlf: 9619 4500 · Fax : 9 79 1 0115

www.thisted-bibliotek.dk
FOTO RAFEN
Thisted

C.L·~(
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Chr Sørensens
Tømmerhandel as

Bryllup - Portræt - Reklamefoto

Tigervej 15 · 7700 ThistedTif. 97 92 33 11

Storegade 9- 7700 Thisted- Tlf. 97 92 Ol 61

THY MESTERBYG

Aps

Tømrer & Snedker

l(( kilte

THISTED

Ballerumvej 157 · Hillerslev · 7700 Thisted
Tlf. 97 98 15 99. Fax 97 98 15 89

Beckers
Smed Tæpper
& Gardiner A/S

Farve- & Grossistcenter
Østergade 9A · 7700 Thisted
Tlf. 97 92 22 00 · Mobil: 23 32 53 44
www.beckers.dk
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Industrivej 61· 7700 Thisted

979213 88
www.garant.nu
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for

