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Gensynmed
forældreløs jødisk pige
efter 59 år
Af Jørgen Miltersen
Monique var blandt de jødiske børn i Paris,
som i 1947 fik sommerophold i Danmark. Fra
Tel-Aviv kom hun 59 år efter til Danmark for
at gense kendte steder og for at mødes med
den danske familie, hun var blevet knyttet så
nær til. Hendes forældre var ført til et sted,
hvorfra ingen vendte tilbage.
Efter afslutningen på 2. Verdenskrig i maj
1945 var m ange i Paris vanskeligt s tillet- ikke
mindst jødiske børn, der havde mistet deres
foræ ldre. Red Barnet tog i 1947 initiativ til, at
omkring tusinde børn kunne komme til Danmark for et tre m åneders ophold.
Edith Monique Saias, der boede hos en
»Onkel og tante<< i Paris, kom som 6-å rig på en
vestjysk gård i Borris hos mine foræ ldre,
Anna og Chr. Miltersen. Da vores provst, Kaj
Jakobsen, skulle finde plejefamilier, sagde
mine forældre straks ja . Fælles transport var
organiseret fra Paris til nogle steder i Danmark.
Jeg vil blive i Danmark
Monique faldt godt til i sit d anske hjem. Hun
lærte hurtigt dansk til husbehov. En anden
pige fra Paris havde ophold i nærheden, og
de to kunne mødes og tale fransk. Var der
probleme r, trådte p rovsten hjælpende til.
Det var en dejlig sommer i 1947 med sol-

skin fra morgen til aften næsten som i år. Men
de glade sommerdage varede ikke ved.
Dagen kom, da Monique skulle med toget tilbage til Paris. I løbet af tre måneder var hun
blevet knyttet så tæt til sin danske familie, at
hun grædende sagde:
»Jeg vil blive i Danmark«.

Den 6-årige Monique i Danmark for første gang i
1947.
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Men hun skulle jo tilbage til Paris
Der blev kun organiseret fælles transport
fra Paris dette ene år, men børnene fik mulighed for at komme igen, hvis plejeforældrene
ville tage imod dem og sørge for transporten.
Monique blev inviteret, og min far tog toget
til Padborg for at hente hende. Næste år kom
hun igen, og det blev til tre somre ialt.
Monique blev større og fik ansættelse på et
ambassadekontor i Paris. Derfra kom hun til
Tel-Aviv, blev mrs. Shneidman og senere alenemor til tre børn. Hun var sidst sekretær på
Medical Center Institute of Hermatologi i TelAviv. For et års tid siden trak hun sig tilbage.
Monique fik i Israel en dansk veninde: Lisbet. Hun er sygeplejerske og har i en årrække
været knyttet til et center ved Det døde Hav.
Til dette center kommer danskere for at blive
behandlet for psoriasis.
50 år efter, at de mange børn fra Paris kom
til Danmark første gang, besluttede Den
dansk-franske forening »Association France-
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Danemark« at mindes initiativet. Børnene og
deres danske plejeforældre blev af Kongelig
Dansk Ambassade i Paris inviteret til sammenkomst i Det Danske Hus 142 Avenue des
Champs Elysees lørdag den 26. april1997.
Da var mine forældre forlængst døde. Min
søster Ellen og jeg deltog som repræsentanter
for familien. Taler blev holdt af fremtrædende
personer, og Monique sagde:
Der går ikke en dag...
>>Der går ikke en dag, uden at jeg takker for,
at jeg er i live. Takket være jer, det danske folk
og i særdeleshed familien Miltersen, min
legendaris ke redningsfamilie, har jeg været så
heldig at kunne føle den tryghed, som I har
kunnet give en lille pige, som skulle have
været ført med tog til et u kend t bestemmelsessted, til et frygtelig sted, hvorfra ingen
vendte tilbage. Jeg har sammen med jer tilbragt nogle skønne somre, som jeg aldrig vil
glemme, og som gav mig den styrke, jeg

59 år efter besøgte Monique igen den gdrd i Borris, hvortil hun kom fra Paris i sommeren 1947. Her mellem min søster Ellen og jeg selv.
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Den 12-årige Ziv var meget betuttet, da hun fra banegården i Thisted skulle med bus i stedet for tog,
men mormor tog det med et smil.
behøvede for at fortsætte min kamp for at
genopbygge min tilværelse«.
J forbindelse med jubilæet var der i Det
Danske Hus arrangeret en udstilling med billeder af børn og danske plejefarnilier. Denne
udstilling korn senere til København og blev
åbnet af Prins Henrik 9. juli 1997, og i august
blev den flyttet til Lokalhistorisk Arkiv i Aalborg. Nordjyske plejeforældre mødte op til
åbningen.
Tog barnebarn med
59 år efter det første besøg i Danmark vendte
Monique tilbage for at mødes med sin danske
familie, for at mindes de glade sommerdage.
Hun tog et barnebarn med -den 12-årige Ziv
- for at hun kunne se, hvor hendes bedstemor
i sin tid ha ve været.
Søndag aften den 30. juli kom de med fly til
København. Tirsdag kørte Lisbet dem til
Esbjerg, så de kunne besøge min søster Ellen.
Onsdag mødtes vi i Borris. Vi var først på kir-

kegården, og så havde Monique ønsket at
gense det sted, hvor hun tilbragte tre somre.
Jeg havde p å forh ånd sikret mig, at de nye
ejere ville åbne d ørene til stuehuset og lade os
komme ind i haven, hvor vi boltrede os i
barndommens dage.
Jeg tog Monique og Ziv med til Thy, havde
bestilt overnatning på Hotel Hanstholm, og så
besøgte de mig på mit lille landsted i Tved .
Torsdag havde jeg sikret mig, at Thisted Dagblads chefredaktør, Hans Peter Kragh, ville
tage imod os i den nye bygning på havnen, og
til d en nye restaurant Bryggen ved siden af
kom også Birthe og Johan Thastum, sognepræsten i Hillerslev og i 10 år provst for Thisted Provsti.
Johan Thastum har omkring 10 gange
været rejseleder i' Israel. I oktober 1995 var
han med et selskab på over 30 fra Thy.
Monique hils te dengang på præsteparret fra
Hillerslev og de res to døtre.
Efter gensynet i Thisted blev Monique og

Ziv inviteret inden for
gård.
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Hillerslev Præste-

sende hilsen til alle dem, hun havde mødt
under sit besøg, og havde en bøn til m ig:

Skulle med tog fra Thisted
Hils venligst chefredaktør Hans Peter Kragh!
Monique og Ziv skulle torsdag den 3. august Tak ham for besøget og artiklen i Thisted
med IC-tog fra Thisted kl. 17.28. Vi kom i god Dagblad!
tid til banegården. Der holdt ikke noget tog.
Tiden for afgang nærmede sig. Da hørte vi Hils Birthe og Johan Thastum og tak for, at de
ved den vestlige gavl ud til rutebilstationen ville åbne deres præstegård for os!
nogle stå og snakke om, at IC-toget undervejs
til Thisted havde foretaget en
loLJI rommenre ici • nn•x :>:>Il tron • The soLJrce ol it ~111
kraftig opbremsning på Thy•
•
holm for at undgå en påkørsel. Toget stod i Hvidbjerg.
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Monique og Ziv havde
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Jorgen Miltersen
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Tilbage i Tei-Aviv
Da Monique og Ziv nåede tilbage til Israel, regnede missiler fra Hizbollah stadig ned
over det nordlige Israel, men
en dag lykkedes det at få ført
om
en
forhandlingerne
våbenstilstand til ende. Så fik
Monique ro til at sende den
ene e-mail efter den anden til
Danmark med tak til fami lie
og venner. Hun ønskede at

~

E
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Dedicated by
Monique Edith Shneidman/Saias & Jamily

'"O

r2•

July 2006

•
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Til ære for min søster, min bror og jeg har Monique i juli 2006 fået
plantet 18 træer (jødisk symbol på liv) for hver af os i ]udean Hills i
Israel i dyb taknemlighed for alt, hvad v i har gjort for et jødisk-fransk
forældreløst barn efter 2. Verdenskrig. Dedicated af Monique og hendes famil ie.

2006

JUL I THY

7

Den stærke mand
fra Thy
Af førgen Miltersen

Museet for Thy og Vester Hanherred udsendte i juli 2006 bogen »Den stærke mand fra
Thy<<. Hanne Jermiin har tegnet, og museumspædagog Svend Sørensen har genfortalt,
hvad der er samlet i tidens løb, bl. a. om
»Fæle orme i Hørdum<<, »Herregårde i Midtthy<<, >>Folk og røvere i Sjørring<<, >>Heksene i
Østerild<< og så >>Langdosen og den stærke
mand<<.
Det fortælles, at drengen Niels Kristian var
vogterdreng på en gård i Tingstrup. En dag
var han kommet op til Langdosen, hvor han
satte sig for at få et h vil. Han havde været tidligt oppe og faldt i søvn. Da han vågnede
langt hen på dagen uden at have sørget for at
få køerne hjem til malkning, gav han sig til at
græde. Så begyndte h øjen at ryste, og ud kom
Langdosmanden med en kæmpe grødske, der
dampede med varm grød. Manden rakte
grødskeen frem til drengen og sagde: >>Du må
ikke græ de! Spis denne grød<<! Drengen spiste
og bad om mere, men så sagde manden >>Du
kan ikke tåle mere, så bliver du for stærk<<. Gå
nu hjem og sig, at du har fået af højmandens
grød. Så lader de nok være med at skænde på
dig<<.

' l l l ll ll l ll l l l ' l ' l l

Så gikLangdosmanden atter ind i højen.
Niels Kristian fik samling på køerne og gik
hjemad. Da han viste sig, kom bondemanden
farende og fægtede med både arme og ben.
Hvad sådan en elendig knægt bildte sig ind!.
Så fortalte Niels Kristian, at han var forsinket,
fordi han skulle smage på Langdosmandens
grød. Da begynd te kæberne at hæ nge p å bondemanden, og han havde ikke mere at skulle
have sagt.
Fra den dag voksede drengens kræfter, så
han snart blev vidt bekendt for sin store styrke, og da han som voksen slog sig ned i
Kåstrup, var det ikke så sjældent, at folk søgte
dertil for at opleve den stærke mand.
Stærke kvinder fra Thy er også omtalt i
bogen. Endnu engang hører vi om Anne Søe
på Kjølbygård, og til sidst redegør Svend
Sørensen for kilderne til de gamle sagn.
Blandt indsamlerne var Evald Tang Kristensen. Afsnittet >>Ude på Hanstholmen<< er skrevet på grundlag af bogen >>Ude på Hanstholmen<< af sognepræsten i Ræhr-Hansted-Vigsø
1935-1956: Ludvig Mehr.
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Langdosmanden med den store ske, tegnet af Hanne Jermiin.
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Med Thisted-kor på
turne i Amerika
Erik A. Lauridsen fortæller om Thisted Kirkes Drenge-Mandskors koncerter og mødet med præstesøn fra Ræhr

Thisted Kirkes Drenge-Mandskor under
ledelse af korets dirigent, Preben Nørgaard
Christensen, gæstede USA's østkyst i tiden
27. juni til 13. juli 2006 - i alt 52 personer. Carl
og John Mehr, sønner af Mari.a og Ludvig
Mehr, der var præstepar i Ræhr 1935-1956,
havde inviteret min kone og jeg på en uges
ophold i Johns hjem syd for Washington, og
det blev en kæmpestor oplevelse at følge
koret et par dage i Washington og omegn.
Baggrunden for korets turne
Thisted Kirkes Drenge-Mandskor besøgte
vestkysten i USA i 2002 og fik en storslået
modtagelse af familien Marilyn og Carl Mehr
fra San Diego. Thisteds daværende borgmester Ruth Scharling havde sørget for kontakten, der resulterede i et personligt venskab
mellem familien Mehr og Irene og Preben
Nørgaard Christensen. De fik i 2004 besøg af
familien Mehr og vedligeholdt kontakten.
I 2000 havde Preben været i London hos
organist John Scott, St. Pauls Chathedral, hvor
han gjorde studier i drengekorledelse. For
John Scott udviklede dette sig til genbesøg i
Thisted i 2004, hvor han var korleder ved en

evensong i Thisted Kirke. Samme år blev John
Scott headhuntet til St. Thomas korskolen i
New York.

Carl Mehr og Marilyn skænkede 50.000 dollar til
hjælp for Thisted Kirkes Drenge-Mandskors turne
i Amerika.

ll l l l l l l ' ' ' ' ' l l l l l ' ' ' l ' l l t l ' l t l l ' ' ' ' l l l •
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Venskabet mellem Preben Nørgaard Christensen og John Scott udviklede sig til, at Thisted Kirkes Drenge-Mandskor fik en invitation fra John Scott til at synge i St. Thomas kirken i New York, Det førte til planlægning af
en turne til det østlige USA. Preben havde
efterhånden fået mange kontakter i USA, og i
2005 var Irene og Preben i efterårsferien en
tur >>Over there« for at sondere terrænet. .
Preben Nørgaard Christensen og Carl
Mehr har løbende haft e-mail kontakt med

2006

hinanden, og Preben havde på et tidspunkt
fortalt om korets rejse til Boston, New York,
Philadelphia og Washington. En dag modtog
Preben en mail: Carl og Marilyn ville besøge
koret i Boston, og efter nogen korrespondance
over Atlanten modtog Preben dette brev:
Økonomisk håndsrækning
>>Kære Irene og Preben!
Marilyn og jeg er i høj grad glade for, at vi
er i stand til at sende jer 50.000 $ til hjælp for

Program for turen
Det omfattende program for turen gengives her i en meget forkortet udgave. Man
udnyttede tiden mellem korprøver og koncerter til sightseeing i og udenfor d e store
byer Boston, New York, Philadelphia og Washington:
Tirsdag den 27. juni: Bus fra havnen i Thisted til Kastrup Lufthavn. Indkvartering:
Boston- Hampton Inn.
Onsdag den 28. juni: Korprøve. Koncert i Quincy Lutheran Church.
Torsdag den 29. juni: Korprøve. Koncert i Scandinavian Living center.
Fredag den 30. juni: Bus mod Croton-On-Hudson. Koncert i Danish Old Peoples Home.
Bus til New York, St. Thomasskolen for indkvartering.
Lørdag den 1.juli: Korprøve i St. Thomaskirken. Forprøve i Sacred Heart Cathedral
Newark Synge til Katolsk Messe iSacred Heart CathedraL
Søndag den 2. juli: Korprøve. Prøve i St. Thomaskirken. Synge til højmessen (Choral
Eucharist) i St. Thomaskirken. Synge til musikgudstjeneste i Den Danske Sømandskirke
i Brooklyn.
Mandag den 3.juli: Korprøve.
Tirsdag den 4. juli: Korprøve.
Onsdag den 5. juli: Korprøve.
Torsdag den 6.juli: Korprøve. Prøve i .First Presbyterian Church Moorestown. Koncert I
kirken. Afgang til hotel Hampton Inn, Philadelphia.
Fredag den 7. juli: Korprøve. Koncert i Old Swedes Church. Afgang mod Best Western
Hotel Arlington, Washington.
Søndag den 9. juli: Afgang med bussen til Good Shepherd Lutheran Church. John Mehr
er guide hele dagen. Synge ved gudstjeneste i Good Sh epherd Lutheran Church, Woodbridge. Koncert i Lutheran Church of the Covenant, Dale City. Frokost i Lutheran Church of the Covenant. Aftensmad hos Dan og Lisa Mehr. Udendørs pool koncert samme
sted.
Mandag den 10. juli: Korprøve i National Cathedral Washington. Evensang i National
Cathedral Washington.
Tirsdag den 11. juli: Sightseeing.
Onsdag den 12. juli: Sightseeing. Busafgang til lufthavnen.
Torsdag den 13. juli: Ankomst London Heathrow. Ankomst Aalborg, busafgang til Thisted.
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korets omkostninger i forbindelse med turen
til østkysten og fremtidige htre som måtte
dukke op. Vi ved godt, at I aldrig har bedt os
om nogen form for økonomisk hjælp, men
ikke desto mindre lærer Bibelen os: at >>der er
mere velsignelse ved at give end ved at modtage«.
Drenge-Mandskorets medlemmer var me-

Janet og John Mehr på deres terrasse, hvorfra vi
kunne sidde og betragte ildfluerne ude under
havens høje træer.

get i tvivl om, hvordan de skulle takke familien Mehr for den flotte gestus, men besluttede
så at gøre det gennem musik. Man havde tidligere samarbejdet med komponisten og organisten Jacob Lorentzen ved Christiansborg
Slotskirke, og det lykkedes at formå ham til at
komponere et stykke musik, dedikeret til
Marilyn og Carl Mehr.
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Teksten, som er af Mrs. Cecil F. Alexander,
har titlen: »All things bright and beautiful«.
Ud over, at dette stykke musik blev sunget i
Boston, var det allerede indspillet på CD, der
blev overrakt til familien Mehr som tak for
den flotte gave.
Efter at have været sammen med koret i
Boston og fået overrakt en CD, måtte Marilyn
og Carl forlade østkysten og rejse hjem til
Californien. De havde arrangeret et krydstogt
til Mexico med børn, svigerbørn og børnebørn. Carls broder John tog sig herefter af
koret i slutningen af turneen, hvor det gjaldt
besøget i Washington
Min kone Anna og jeg var som nævnt indkvarteret hos Janet og John Mehr i Dale City,
hvortil vi var ankommet allerede onsdag
aften den 5. juli. John havde hentet os i Dulles
lufthavnen i Washington, som ligger i en
afstand af ca. 80 km fra Dale City. Vi blev
modtaget i hjemmet af fru Janet, som havde
lavet lidt godt til ganen. Vi havde jo været på
rejse hele dagen.
Et rigt liv som pensionister
Nu fulgte tre dage, hvor vi fik lejlighed til at
sætte os ind i den amerikanske families hverdag. Som John Mehr på et tidspunkt sagde:
»Mit liv begyndte først, da jeg blev pensioneret<<, hvilket indikerede, at de begge havde et
liv, som de ikke kunne ønske anderledes.
Deres tre sønner Tom, Steve og Dan har hver
en benzinstation med tilhørende værksteder
og kiosker, og for 5 år siden havde familien
bygget et såkaldt »Self Storage«, hvilket er et
stort bygningskompleks med 500 »værelser«
(rum i forskellige størrelser). De lejes ud til
folk fra Washington og omegn, som i kortere
eller længere periode har behov for at have et
opbevaringssted for forskellige effekter.
Både Janet og John Mehr havde i hverdagen travlt med at hjælpe sønnerne i deres forretninger, både med praktiske ting, men også
med kontorarbejde og økonomiske transaktioner. Vi var torsdag aften inviteret til barbeque hos Tom og familien, hvor en datter
havde 8 års fødselsdag. Denne aften gav os
også et rigtig godt indtryk af familiens uformelle måde at leve på.

12
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Thisted Kirkes drenge-mandskor giver koncert i Luthera n Church af the Covenant i Dale City.

Ved frokosten i Lutheran Church af the Covenant
fik John sig en hyggelig snak med Jacob Lyngs fra
Thisted, medens Janet konverserer organist Preben
Nørgaard Christensen (med ryggen til).

lllllll l l l l l l l l l l l l l '

Der var dækket op med en fornem buffet og der var
rigeligt til alle. l forgrunden Irene Søndergaard
Christensen.
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Lisa og Dan Mehrs hus ca. en halv times kørsel fra Dale City.
Vi havde hos Janet og John et dejligt værelse på l. sal med eget badeværelse, og vi følte
os meget hurtigt hjemme hos den gæstfrie
familie. I Virginia var det meget varmt på
denne årstid - en meget fugtig varme på over
30 gr. C. Om aftenen hyggede vi os med at
sidde og betragte ildfluerne, som dansede
mellem de høje træer ude i haven.
Koncert i Lutheran Church
Thisted Kirkes Drenge-Mandskor kom til
hotellet i Washington lørdag aften den 8. juli,
og præcis kl. 8.00 søndag morgen var John
Mehr og vi fremme ved hotellet (Best
Western), hvor vi fik lejlighed til at hilse på de
mange mennesker fra Thisted, som aftenen i
forvejen var ankommet fra Philadelphia.
Nu fulgte vi tre med i bussen, som kørte i
retning mod Dale City, hvor første stop var
Good Shepherd Lutheran Church i Wood-

bridge, hvor koret sang og medvirkede ved
gudstjenesten. For at nå tidsnok frem til koncerten i Lutheran Church of the Covenant i
Dale City kl. 10.45, måtte man faktisk forlade
kirken, før gudstjenesten var slut.
I Lutheran Church of the Covenant, som i
øvrigt er Janet og John Mehrs kirke, hvortil de
er tilsluttet, blev vi vidner til en meget stemningsfuld koncert. Efter konce rten var der
dækket op i de tilstødende lokaler til en bedre
frokos t-buffet. Det var Mehr-s01merne, som i
kæ lderen havde været ansvarlige for madens
til beredelse.
Her i Dale City var det ægteparret Janet og
John Mehr, som var økonomisk garant for
arrangementet både i kirken og efterfølgende
ude hos Lisa og Dan Mehr i Stafford County.
John Mehr ønskede ikke, at nogen af sønnerne skulle have økonomiske omkostninger på
arrangementet.
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Om aftenen var det Lisa og Dan Mehr, som
lagde hus til pool-koncerten og den efterfølgende barbeque eller buffet, som i alle måder
var en stor succes. Man havde haft annoncer i
den lokale avis og inviteret venner og naboer
til koncert, så der var en del tilhørere til koncerten, som i øvrigt var en pragtfuld oplevelse i den varme sommeraften i Virginia, hvor
temperaturen havde rundet de 32 gr. C.
Lisa og Dan Mehrs hus var helt fantastisk.
2 etager og med fuld kælder under det hele,
hvor hver etage vel dækkede ca. 200 kvm. Alt
var smagfuldt og smukt indrettet, hvor de to
mindreårige børn havde hvert deres værelse
med tilhørende badeværelser og toiletter,
hvilket fortæller lidt om husets standard.
Huset var kun få år gammelt og bygget ude

200 6

på landet i et område, hvor der lå mange tilsvarende ejendomme på kæmpestore arealer.
At det ikke altid er lige nemt at begå sig i
det multietniske samfund, som USA jo er, forstår man, når man hører, at der i aftenens løb
var blevet ringet til politiet fra en af naboerne,
som var meget utilfreds med den støj, som
nåede deres ører fra pool-koncerten. Men da
politiet fik forklaret, hvorfra »støjen<<stammede, fik naboerne besked på, at dette måtte de
leve med.
Det havde dagen igennem været en fornøjelse at følge korets forskellige aktiviteter.
Når man i dag taler så meget om danske
unges dårlige opførsel, så må jeg erkende, at
her var der ingen problemer. Alle opførte sig
med maner og værdighed både i de forskelli-

Koret giver koncert ved poolen i haven til Lisa og Dan Mehrs hus

llllltlllllllllllllllllllt

tllllllllllllllllllll

2006

JUL I THY

15

Her ses koret i turistpåklædning foran statuen af præsident Lineo/n i Lineal n Memorial.
ge kirker og ved pool-koncerten og i poolen,
som selvfølgelig blev benyttet hele aftenen. Vi
var stolte over at være danskere og være vidner til de unges gode opførsel. Først da mørket var ved at falde på, og de levende fakler
omkring poolen havde været tændt længe,
brød vi op og kørte hjem til vore respektive
værter.
Mandag var vi med i bussen, som kørte
koret rundt på sightseeing i Washington, hvilket også i sig selv var en kæmpeoplevelse.
John havde tidl igt om morgenen kørt os ind
til hotel Best Western. At få lov at se de steder,
som vi alle i tidens løb har hørt og set så
meget til i tv og radio var noget, som bræ ndte
sig fast på nethinden. Det gjaldt jo steder som
Det Hvide Hus, Arlington Kirkegården, Nati-

onal Memorial, Lincoln Memorial, Capitol
osv. osv.
Kl. 14.30 fandt vi frem til National Cathedrat Washington, hvor koret i nogle kælderlokaler indledte aftenens evensang med ca. l
times prøver.
Kl. 17.30 var der mødt mange tilhørere op i
kirken, og vi oplevede en koncert i verdensklasse, både hvad angår den berømte bygning, men også korets præstationer var fuldendte.
Der var meget d årlige forhold for fotografering i kirken under aftenens evensang (det
var i øvrigt heller ikke tilladt at fotografere).
Jeg talte med kirkens præst om problemet og
han fik det efterfølgende arrangeret således,
at drenge-mandskoret blev fotograferet foran
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højalteret, hvilket i øvrigt gav et meget flottere billede .
Ros til drengene
Endnu engang vil jeg gerne rose Thisted
Kirkes Drenge-Mandskor, som efter en va rm
dag på sightseeing med over 32 gr. C og lange
traveture var i stand til om aftenen at præstere det helt fremragende.
Efter aftenens evensong blev vi alle kørt tilbage til Best Western Hotel, hvor min kone og
jeg i øvrigt blev afhentet af John Mehr for at
køre hjem til Dale City. Her havde vi endnu
en hel dag sammen med Janet og John, som
netop for få dage siden ha vde solgt deres
ejendom for at flytte i et mere praktisk hus i et
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område kaldet »Four Seasons<< ikke så langt
fra Dale City.
En formiddag havde jeg hjulpet John med
at rydde ting ud fra kælderen, som skulle
gøres klar til udflytning. Som belønning
spurgte John, om jeg havde lyst til at få et
solur med hjem. Han havde i sin tid fået det
foræret af sin moster fra Marstal, og det havde i de mange år stået i haven uden at kunne
tilpasses den ame rikanske breddegrad, og nu
kunne han ikke finde plads til det i det nye
hjem. Det ville jeg naturligvis gerne, og det
fine solur i messing har igen fået en plads på
Danmarks jord, placeret i vores have på Limfjordsvej 20 i Thisted.

De11 største oplevelse var koncerten i Washington Chathed ral.
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På sporet af
En gebommerli Gild
Af Jørgen Miltersen

Ved festlige lejligheder kunne thyboer være så
heldige at høre Georg Langkjer citere »En
gebommerli Gild<<. Han kunne digtet uden ad
og fremførte det så godt, at ingen skuespiller
kunne have gjort det bedre. Det begynder
sådan:

Kræn Kjae sku ha Bojl, hans jenneste Dætte
sku gywtes, den glaae bette klaaeywe Mette.
Aa si de sku jo helst wæ en Bojl dæ foslow,
en gebommerli Gild dæ ku ret sej Spaatow
te de Fattemandsboj le en hels læ fonyw sæ.
Digtet er skrevet af Johs. V. Kirk, der døde i
1935 i en alder af 26 år, lige før han skulle op
til afsluttende eksamen som cand. mag. Johs.
V. Kirkog Jens Kirk, Thousgård, var sønner af
lærer og kirkesanger i Hjardemål, Mads Kirk.
Der hørte landbrug til skolen, og Mads Kirk
var foregangsmand både inden for landbrug
og læplantning. Han bliver mindet i Kongenshus for sin indsats inden for læplantningen.
Jens Kirk tog digtet med i den digtsamling,
han udgav i 1949 under titlen »Nae i æ ThueDigte, rim og remser fra Thy«. Flere gange
oplevede jeg at høre Hunstrup-præsten, senere provst Georg Langkjer, citere digtet, og

hver gang spurgte jeg ham om, hvor gildet
fandt sted, og hvem personerne var. Det ville
han ikke røbe. Navnene på personerne var
opdigtede, men begivenheden havde virkelig
fundet sted.
Efter mange tilløb lykkedes det mig endelig i sommeren 2006 at komme på sporet. Et
medlem af Kirk-familien, Astrid Kjær, datter
af Jens Kirk, Abildgård i Østerild, tager sig af
lokalhistoriske dokumenter, der har til huse
på Ældrecentret Solhjem i Østerild. Hun fortalte, at et barnebarn af det ægtepar, der blev
holdt boj! for, var bosiddende i Østerild: Sonja
Poulsen, Tårnvej 17 A.
Jeg opsøgte Sonja Poulsen, og hun havde
ikke noget imod at fortælle, hvem der var
hovedpersonerne i »En gebommerli Gild«.
Bruden var hendes mormor, Johanne Lynge,
datter af Karoline Kirstine og Niels Chr. Lynge, Hjardemål. Johanne blev gift med Martin
Georg Smed Christensen fra Hjardemål Klit.
De blev viet i Hjardemål Kirke den 16. marts
1923. Det efterfølgende bryllupsgilde stod hos
brudens far. I digtet kaldes han >>Kræn Kjae«,
men hans virkelige navn var Niels Chr. Lynge
Sonja Poulsen har oplysningerne fra sin
mor, Anna Lynge Smed, gift Poulsen. Hun
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Sonja Poulsen ved bedsteforældrenes grav på kirkegården i Hillerslev. Foto: førgen Miltersen.

De blev viet i Hjardemål Kirke 16. marts 1923 og fik deres sidste hvilested på kirkegdrden i Hil/erslev:
Martin Smed, født 26. marts 1895, død 13. september 1973 - Johanne Smed, f Lynge 7. februar 1901,
død 13. marts 1972. Tak for alt.
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var ældste datter af ægteparret, der blev gift i
marts 1923. Ægteparret fik endvidere døtrene
Krista og Ketty.
Datteren Ketty Poulsen lever stadig og er
bosat i Ræhr.
Johanne Lynge og Martin Georg Smed
Christensen korn efter giftermålet til at bo på
en gård i Korsø i Hjardemål. Da de var kommet op i årene, flyttede de til Hillerslev, hvor
de er begravet.
At gengive digtet på rigsdansk vil kun
være en svag afglans, men her kan fortælles,
hvad der skete:
Brudens far havde fået den tykke »Karen
Kokkuen« til at stå for madlavningen. Hun
tændte op i kedelen i bryggerset og lavede
suppe med mundsmuttede boller. »Men æ
Kikhel wa a Kowwer aa nok irre en Kromm aa no ska I høe, hwans dæ dæeaa ku
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komm ... << Derefter følger Johs. V. Kirks meget
morsomme beskrivelse af, hvordan det gik.
Den ene efter den anden måtte i hast forlade
bordet. Naboen løb hjem og tog nye bukser
på, men til sidst slap de op. Så tog han en
snor og bandt forneden.
Præsten var midt i sin bryllupstale, »da
rnæ jet han saat sæ Pladask po hans Haael, aa
dæ bløw han sejen ... <<
Men intet er så galt, at det ikke er godt for
noget:
"Aa som æ Mark den so ukhe, da de hiele wa
øwe,
æ hiele Wej ront om æ Goe mott di pløwæ.
Men sikke Katøfle dæ bløw ette de!
Jo, Maren Kokkuens Soepp wa dæ Kraft nok
we«!

Johs. V. Kirk skrev i 1933 digtsamlingen »Viltre
Klange«.
I 1933 udgav han endvidere »Johs. V. Jensen
som mystiker«.
Fra engelsk oversatte han »Guldgraversange«
af Robert W Service.
Da Jens Kirk, Thousgaard, i 1949 udgav sin
digtsamling »Nae i æ Thue«, medtog han tre af
broderen Johs. V. Kirks digte: »En Thybo-Histaarie«, »Da Ann Kjestin fik smo Spejl« og »En
gebommerli Gild«.
Johs. V. Kirk døde 26. september 1935 lige før
han skulle op til afsluttende eksamen som cand.
mag. Han blev kun 26 år.
Billedet er udlånt af Jens Kirks søn Tom Kirk,
der bor på Thousgaard i Skinnerup.
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Vorupørminder på Thybomål
Ernst Frost, Hyacintvej 9, Slags/unde, 3660 Stenløse, fik i 1960 erne sin far til at fortælle om barndommen i Vorupør omkring år 1900. Samtalen er skrevet ned pd thybomål sideløbende med rigsdansk. Det
blev til 28 sider ialt pd A 4 format. Her er en prøve:

Jysk
-Så ska w i te a opfresk nøur barndomsminder om a forhold som de war omkring a århundredeskifte. i de hele tåvn hwordan a .forhold war i a
hjem omkring den ti)k.

Rigsdansk
-Så skal viIilal opfriske nogle barndomsminder
- om forholdene som de var omkring ånhundredeskiftet, i det hele tage/ hvordanforholdene var
i hjemmet omkring den lid.

-Ja, de war jo slet et, som de er no te då. Dæ war - Ja, det var jo slet ikke, som det er nu tildags.
jo hwer' ken de j en eller ånt, hwer'ken radio,
Der var j o hverken det ene eller det andet, hverken radio, fjernsyn eller noget som helst, men fjemsyjkn eller nøu som helst teng, men-

- dæ war heller et nøj, der hed elektrisk lys.

- der var heller ikke nogel, der hed elektrisk lys.

- Nej aldrig nøu teng a den slaw.

-Nej ikke spor af den slags.

Når æ tenker tebåg på mi bårndomstijk, så war
de en møj fane tijk dengång. De war såen fx. - æ
had krog, æ sku klåå op. æ sku hå' en øe fo hwe r
trog. Så had æ tjent 90 øre en hel wenter, og dem
tog wor folk så te yw' l, fode håd ingen peng. Så
bløw den jo bjær' - den yw' l.

All mi familie hææ uu fræ Vorupør - manne a
dem war wæk, a haw den had tåwn dem, å dæ
war nok et no familie hææ i a byjk, dæ ingen
porerende had, dæ et war foswuen i tidens løb,
og det ga så ' n alwor we di folk, de war så' n mer
stell å indadwen' . Dæ war sån sorg somm tier, at
de ga' en inotryk -

Når jeg tænker tilbage på min bardomstid, så var
det en meget fattig tid dengang. De t var sådan fx.
- jeg havde kroge, jeg skulle klare op. Jeg skulle
have en øre for hver trug. Så havde jeg tient 90
øre e n hel vinter, og dem tog vor folk så til jul,
for de havde ingen penge. Så blev den jo reddet
- den jul.
Så var det også sådan, vi børn, der var derhjemme - de havde det sådan med os, at den som elsker sin søn, tugter ham. Sådan skulle det altså
være.
Dengang vi voksede op, fik vi meget at se, også
ude omkring, og hvad fiskeriet angik. Vores far
var ude en nat. Der blev så hårdt vejr, de kunne
ikke ro til land, og de havde helt opgivet det,
men så fik de øje på et lys- et skib, der kom
sej lende. Så stemmer de i alle mand, og han hørte dem også og kom op på siden af dem. Ja de
mistede deres båd og deres fisk, men de ko m da
med op i skibet - og her hjemme, her sad vi og
ventede på at høre fra dem, vi regnede med, at de
var væk. Tre dage efter kom der bud fra England, at de var i Hul l.
Al min familie her ude fra Vorupør - mange af
dem var væk, havet havde taget dem, og der var
nok ikke en familie her i byen, der ikke havde
pårørende, der var forsvunden i tidens løb, og det
gav sådan en alvor ved de folk, de var ligesom
mere stille og indadvendt. Der var sorg somme
tider, at det gav indtryk -

-ja.
Awi wil jo gjaar ne' å sijk, når dæ war nøj we'.
Æ ka hou engång, da kom dæ en bøud å lænn, å
så kååste a bøud. A mi får han kom mæ en ajn
bøud ujke å bjerr dem. Men æ fæk et Iou te' a

-ja.
Og vi ville jo gerne ned at se, når der foregik
noget. Jeg kan huske engang, da kom der en båd
og landede, og så kæntrede båden. Og min far,
han kom med en anden båd ud for at bjerg_e dem.

Så war' osse så'n, wi bar', dæ war dæ hjemm di håed a sån mæ wajer, at den som elsker hans
søn, tugter ham. Så'n sku' a alså wær.
Den gong wi vokst op, fik wi møj a sijk, osse
uud omkring, og hwa a fiskerijk angik. Wor får'
war uudjen næt. De bløw så ho wejle, di ku' t ro
te a land, å di had hel opgijken a, men så bløw di
en lys wor, der kam - en skib, der kam sejlende.
Så stemmer di ijk alle mand, og han hø' t dem
osse og kam op po a sij a dem. Ja de meest dj er
bøud å djer fesk, men di kam da mæ op i a skib å hær hjemm, hær såt wi a wint po a høø fræ
dem, wi ræn ' t mæ, di war wæk. Trijk daw etter
kommer dæ bud fræ England å, at di war i Hul l.
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Redningsstationen
i Agger var
den første i Danmark
Af Klaus Madsen
Hver lørdag formiddag mødes seks mand på
redningsstationen i Agger. Et lille rum i den
vestlige ende af redningshuset er både mand-

skabsrum og kontor. Kaffemaskinen brygger
en kande kaffe af den gode stærke slags, og så
går snakken. På opslagstavlen over skrivebor-

l "forbindelse med .forlis af T36,
h. ælp.
vi gerne sige tak lor V?nll.g delta~\se og ~
for hurtig insats på Umijorden, ttl
på Lea af Hanstholm.
Og en ~cief tak til "fnyborøn & Agger
redningsstation for god Q9 varm modtagelsa
.Hilsen
Tommy Drejer & Frederik Th r
Udklippet fra Fiskeritidende med tak til redningsmændene fra Agger og Thyborøn 2005.
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Mandskabet fra Agger Redningsstation på stranden. Billedet er formodentlig fra 1959. Fra venstre: Laurits Laursen, Kristian Ruby, Age
Sørensen, Peter Jensen, Thøger Thøgersen, Hjalmar Kristensen, Magnus Ruby, Kristian Kristensen, Mads Ruby, Gunnar Kristensen, Jørgen
Kristensen, Magnus Laursen. Skjult bag redningsmændene Karl Thinggård, der kom med hestene, der trak redningsbåden fra redningsstationen til havet.
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Roredningsbåden fra Agger på øvelsestur gennem brændingen. Billedet er fra 1947 eller 1948.
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Agger Redningsstations mandskab foran stationen lørdag den 9. september 2006. Bilen er en frirehulstrukket Mercedes Unimog og båden,
der meget hurtigt kan sættes i vandet, kan sejle med en fart på 40 knob. Fra venstre: bådmand Kristian Laursen (barnebarn af redningsmand
Magnus Laursen på billedet fra 1959), bådformand Claus Madsen, bådmand Morten Gade, bådmand Kenn Feldborg, stationsleder Henrik
Gade og bådmand Bjarne Worm Jensen.

N

o
o
a-

2006

25

JUL l THY

..

..

..

l vinteren 2004 strandede de11ne kutter i Thyborøn Kanal. Den blev hurtigt trukket fri. lnge11 kom til
skade ved strandingen.
det med computeren, telefonen og den maritime VHF-radio hænger et lille udklip fra Fiskeritidende. Det er en takkeannonce, hvor to
reddede fiskere takker mandskaberne fra
Agger og Thyborøn redningsstationer.
Den 9. november 2005 sank fiskernes kutter
i Nissum Bredning. De blev reddet og satte
annoncen i Fiskeritidende for at give udtryk
for deres taknemmelighed. For frivillige redningsmænd er tak og taknemmelighed fra
dem, der bliver reddet, og de pårørende, der
måske i mange timer har ventet på land, det
hele værd. At se en reddet blive modtaget er
hver gang en god og stor oplevelse.
Agger Redningsstation har seks mand tilknyttet. I mere end 30 år er Aggers redningsmænd rykket ud til ulykker på hav og fjord
med en gummiredningsbåd, spændt efter en
firehjulstrukket Mercedes Unimog. Før gummibåd og Unimog var der stationeret en
roredningsbåd i Agger.
Det første sted
Agger var det første sted i Danmark, hvor der
blev stationeret en redningsbåd. Det var den

l. april 1847 ved Agger Kanal. Stationen ved
kanalen blev nedlagt i 1874. Redningsstationen i Agger blev oprettet som Station Vester
Agger i 1852 som raketstation. Da redningsstationen ved Agger Kanal blev nedlagt i
1874, blev Vester Agger udvidet til bådstation. Aggers roredningsbåd var den sidste
roredningsbåd i aktiv tjeneste. Den kan nu ses
på Fiskerimuseet i Esbjerg.

Mange søfolk reddet
Redningsmænd fra Agger har reddet mange
søfolk. I stationens første år var strandinger
på Thy-kyste n ved Agger hyppige. I 1882
strandede fem s kibe, og 24 søfolk blev levende reddet i land. Oktober måned 1884 var
dramatisk. Agger redningsstation havde tre
strandinge r med 153 reddede søfolk. Fra det
tyske orlogsskib >>Undine« blev 143 søfolk
reddet.
Udviklingen af moderne navigationsudstyr
har gjort strandinger på Vesterhavets kyster
sjældne. Alligevel deltager mandskab fra
Agger redningsstation hvert år i en snes aktioner. Den store skibstrafik i Thyborøn Kanal

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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giver hvert år anledning til aktioner. Redningsstationen i Agger deltager ofte med den
firehjulstrukne Unimog i eftersøgninger langs
stranden. I Limfjorden har mandskab og båd
været så langt øst på som Livø for at deltage i
en redningsaktion.
Svært i de små samfund
Nutidens meget mobile arbejdsmarked gør
det svært at rekruttere mandskab til redningsstationer i de små samfund langs vestkysten.
Redningsmændene skal helst bo og arbejde
tæt på stationen. En redningsmand har i princippet vagt alle årets dage. I ferier og weekender er der altid fire redningsmænd på vagt.
20 minutter efter udkaldet skal bil og redningsbåd forlade redningsstationen. I Agger
sker det altid efter 5-8 minutter. Så er mindst
fire mand med når der rykkes ud.
Et hverv der går i arv
Der har været tradition for, at hvervet som
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redningsmand går i arv. Opsynsmandsstillingen ved Vester Agger Redningsstation var fra
oprettelsen i 1852 og indtil1952 varetaget af 3
generationer af samme slægt. Den første
opsynsmand ved redningsvæsenet i Agger
var strandfoged Søren Thøgersen. Han havde
stillingen fra 1847 til 1874. Søren Thøgersens
søn Thøger ledede s tationen fra 1874 til 1909.
Fra 1909 til1952 var det Søren Thøgersen, den
første opsynsmands barnebarn, der ledede
stationen. I 1952 ansættes bådformand Laurits
Valdemar Laursen som opsynsmand, og han
stopper på grund af alder i 1961. N.K. Ruby
er opsynsmand fra 1961 til 1971. Fra 1971 til
1994 er Åge Sørensen opsynsmand. I to år, fra
1994 til 1996 er Arne Thøgersen opsynsmand.
Henrik Gade er i dag s tationsleder på Agger
Redningsstation. Claus Madsen er bådformand. Morten Gade, Kristian Laursen, Bjarne
Worm Jensen og Kenn Feldborg er bådmænd.
Alle får et fast vederlag for at stå ti l rådighed
og timeløn, når de er på redningsaktion.
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Mange aktiviteter
under
>>de fem forbandede år<<
Hans Jørgen Christoffersen mindes sportsuger i Thisted og gøglerne
i Cirkus TOPHAT

Under de »fem forbandede å r« 1940-45 var
der trods krisetide r en masse glade og morsomme aktiviteter. I Thisted blev der hver
sommer afholdt en sportsuge med mange
idræ tsaktivite ter og forskellige »gøgle rindslag<< på Stadion - nederst på Dragsbækvej.
Et af dem var Cirkus TOPHAT Der blev
opsat et stort telt - vistnok med fire master på træningsbanen, der lå i et h øjere niveau .
Uden for teltet var der en estrade, h vorfra
aktørerne blev præsentere t. Der var forestilling hver aften og om søndagen to.
Hvem var så de skøre mennesker, der kunne lide at lave cirkus? Tre voksne mænd var
drivkraften: redaktionssekretær på højrebladet Thisted Amtsavis VilhJem Ravnemose,
amtstuefuldmægtig Steffen Ankjær, d er var
»indvandrer« fra Hillerød, og >>Tangobarberen<<, som hed Erland Christensen. Han var
gift med den smukke danselærer Herdis Dyr-

mann. De dansede virkelig flot, så det var nok
derfra hans øgenavn kom. Blandt de øvrige
medvirkende var Vilhelm Ravnemoses niece,
Harriet Lind, d er var fantastisk til gymnastik
og akrobatik- en smuk lille person, der kunne
lokke husarerne ind.
Om der var flere direkte aktører, husker jeg
ikke. Jeg er ikke i besiddelse af hverken programmer eller fotos, så jeg har kun min
»husker<< at bygge på, men jeg kan da med
udgang i plakaten fortælle, at »Oliver Nis«
var saxofonisten Niels Hansen, og »Bobby
Long« var Jens Christia n »Harmonien«.
Så var der et fantastisk cirkusorkester, bestående af Orla Westergaard (guitar), Svend
Westh (klarinet, piano m.m.), Aage Larsen
(bas), og frisøren Erik Friis, indvandrer fra
Fyn, spillede trompet. Han croonede også.
Han va r meget optaget af Freddy Albeck og
plagierede ham også ganske udmærket.
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T.H.U.S. -revyen 1946 havde titlen »Med fuld Musik«. Fra venstre Svend Westh, Erik Friis (begge orkestermedlemmer), Poul Abildgaard
Jacobsen, Else Andersen, nr. 5 ukendt, Ove Hansen, min søster Estrid, Gerda Jensen, Tage Pedersen (kaldet Bette Tage), Poul Werner Jensen,
Aage Larsen og Orla Westergaard (alle tre orkestermedlemmer). Forrest Hans Jørgen W Christoffersen (kaldet Stoffer), Svend Møller Jensen
?, Steffen Ankjær og måske kapelmesteren for Byorkestret. Det lokale T.H. U.S. revyorkester hed »Broadway Stampers"
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Vi havde en kendingsmelodi, der gik på
den arnerikanske militærmarch »Blazeaway<<.
Teksten var skrevet af Vilhelm Ravnemose:

Nu ska' vi altså til at more
Folk fra landet og fra by 'n.
Vi håber både små og store
vil klappe kraftig, hvis de synes om menuen.
Det giver nemlig blod på tanden
så vi rigtig ka' ta 'fat.
Vi smiler til hinanden
i Cirkus Top-Top og så HAT.
Læg mærke til, at det var en amerikansk militærmarch. På den tid brugte man alle muligheder for at markere, hvor ens sympati lå.
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En halv til en hel time før forestillingen var
alle ude foran teltet på den omtalte >>Estrade«.
Her præsenterede Vilhelm Ravnemose programmet og aktørerne, og det gjorde han på
en så fantastisk måde, at Dyrehavsbakkens
Professor Tribini havde grund til at være misundelig.
Et eksempel: Harriet Lind, der havde fået
kunstnernavnet »Miss Linda Harris«, blev
præsenteret således: »Og yderst på fløjen
mine damer og herrer, ser De den underskønne Miss Linda Harris, det er damen i den
todelte badedragt med ingenmandsland i
midten«. Publikum hylede af grin.
Ravnemose, Ankjær og Tangobarberen
havde numre med tryllekunster og klovne-

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. Fra venstre Niels Hansen,
Poul Werner Jensen, Arne Damgaard, den 15-rige Else Marie Wissing (sang og spillede på violin), Hans
førgen 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 førgen Christoffersens far var malermester Carl Christoffersen, der havde fo rretning
Skovgade. »Stoffer« bor i Jyllingeparken 92, Jyllinge.
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En plakat reklamerede for Cirkus Top-Hat, der under den tyske besættelse gav forestilling på Thisted Stadion hver dag i sportsugen.
numre. Tangobarberen var altid den elegante
klovn, og de to andre var dummenikkkerne.
De var formidable. Et af numrene var noget
med pletfjerneren >>Vupti«. En blandt publikum blev halet frem, og under stor ståhej blev
hans slips svinet til med et eller andet fluidum. Så undskyldte Vihelm mange gange og
påstod, at pletfjerneren >>Vupti« nok skulle
klare den sag. Så fremdrog han en stor saks
og klippede slipset af. Stor opstandelse blandt
publikum. Det var selvfølgelig en bekendt
blandt publikum, der havde fået et udrangeret slips på. Han kom gratis ind!
For mit eget vedkommende var jeg så privilegeret at være forestillingens store clou tre
år i træk. Det første var et >>Vandnummer«
under kunstnernavnet IKALA. l det andet var
jeg »elektrisk fænomen « med navnet >>Le Primelle, og det trdje år blev jeg levende begravet under navnet >>Marlowe«.
Til vandnummeret havde bødker Poulsen i
Vestergade lavet en stor tønde, hvor jeg kunne sætte mig på hug under vandet. Når jeg

var neddykket stod vandspejlet ca. 3 cm fra
overkanten. Så stod der to hjælpere, klædt ud
som fakirer. Den ene lavede besværgelser
over tønden, mens han hældte æter på vandspejlet fra en lille flaske. Den anden stod med
en tændt fakkel og antændte æteren. Høje
flammer og trommehvirvler, og når ilden var
brændt ud, kunne jeg dukke op af vandet
igen. Folk ville aflægge ed på, at jeg havde
været neddykket i mindst 5 minutter. Sandheden er, at der var æter til 2 minutters ild, og
jeg var i stand til at holde vejret i omtrent 3
minutter. Publikum fik lov til at undersøge
tønden for eventuelle snydeslanger, hvilket
naturligvis ikke fandtes.
Mit nummer som elektrisk fænomen gik
ud på, at jeg skulle Jade elektrisk strøm gå
gennem min krop fra den ene hånd og tænde
et neonrør med den anden hånd. Tangobarberen fik en glødelampe til at lyse ved at sætte
den på min næse. Det var selvfølgelig for illusionens skyld. Når strømmen var på, forestillede jeg, at hele min krop blev gennemrystet
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Når der var installatører eller elektrikere til
stede, sad de med et bedrevidende smil. De
var jo godt klar over, at det var almindelig
bystrøm transformeret til meget stor »spænding« med tilsvarende lav »styrke«. Sjovt nok
så jeg i TV for et års tid siden eller to, at Søren
Østergaard i Zirkus Nemo brugte det samme
nummer sammen med Anders Lund Madsen.
Det tredje år blev jeg levende begravet
under en halv meter fint havsand. En stor
bundløs kasse, hvori jeg kunne ligge udstrakt,
var anbragt på en endnu større træbakke. Jeg
lagde mig i kassen, fik et finmasket silketørklæde over ansigtet. Så blev kassen fyldt op
med fint, tørt havsand og låget lagt på og låst
fast med hængelås. Mens jeg lå begravet 5-10
minutter, blev der lavet et kort nummer af en
eller anden slags. Så lød trommehvirvlen
igen, og kassen blev løftet op, så sandet kunne skride ud til siderne på træbakken. Jeg
kunne rejse mig, bukke og takke for bifaldet.
Fidusen var, at der mellem de fine sandkorn
var ilt nok til, at jeg kunne trække vejret i den
tid jeg var begravet. Det skal dog erkendes, at
jeg på slutningen blev lidt stakåndet, efterhånden som luften indeholdt mere og mere
kulilte i stedet for ilt.
Ud over Cirkus Tophat var d er andre gode
oplevelser, bl. a. en koncert, som blev afholdt
på Hotel Phønix og fik en overordentlig fin
omtale i alle tre aviser - Thisted Amtsavis,
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Thisted Amts Tidende og Socialdemokraten.
Orkesteret kaldte sig »Three men and a Girk
Jeg er sikker på, at det også var husorkestret i
det sidste års Cirkus Tophat Repertoiret var
bl.a. døgnmelodier og over til noget, som
dengang var meget nyt, nemlig jazz. De spilled e Leo Mathisens »Kiss the boys good
night<< og »To be o r not to be«. Her ud over
var indlagt et par solonumre. Jens Christian
>>Harmonien« som stepdanser og undertegnede, der ud over at betjene trommerne også
gav min udlægning af »01' man river«. De ca.
300 tilhørere var meget godt tilfred se med
aftenen.
Endelig skal jeg omtale et andet arrangement, som jeg var part i: T.H.U.S., d er står for
Thisted Håndværker Ungdoms Samvirke.
Revyen i 1946 havde titlen »Med fuld Musik«.
Det dukkede op i erindringen, da jeg fandt et
fotografi af hele personalet. Jeg optrådte igen
med >>01' man river«. Det e r d erfor, jeg er
sminket så mørkt i ansigtet. Det var ikke fordi
jeg var solbrændt!
Det var lidt om glade dage i Thisted i en
mørk tid. Jeg kan til sidst oplyse om mig selv,
at jeg var yngste barn af malermester Christoffersen, Skovgade, født 8. august 1927, nu
bosat Jyllingeparken 92, Jyllinge. Min bror
Arne sang i Thisted Motetkor, og hans søn
Kjeld er solosanger på Den kongelig Opera.
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John Mehr i Virginia (omtalt side 9 og følgende sider) har sendt denne forklaring til soluret, se
side 16, som nu står i haven hos Anna og Erik A. Lauridsen, Limfjordsvej 20, 7700 Thisted:

Kære Erik
Det glæder mig at se, at soluret endelig er kommet til nytte i Thy efter alle disse år i Amerika. Nu
behøver du ikke længere se på kirkeuret i Thisted for at vide, hvad klokken er. Hvor må dine naboer dog
være misundelige.
Det var i 1969 på et besøg i Danmark, at min 81-årige moster ønskede at give mig en gave. Hun bad
mig om at gå ned i byen (Marstal) og selv finde en gave. Så jeg valgte et solur. Det kunne ikke gå i stykker, og det kunne skilles ad for turen. Det var først, da jeg kom hjem til Amerika, at jeg opdagede, at et
dansk solur kun kan fungere rigtigt på visse breddegrader.
Du ved naturligvis efter at have været sammen med mig i en uge, at jeg er en påholdende mand, som ikke
bryder sig om at smide
noget væk. Så da vi flyttede, kom soluret med. Fra
San Diego, Californien til
Davenport, Iowa og videre
til Woodbridge, Virginia.
De sidste 17 år har det ligget nede i kælderen, medens
jeg overvejede, hvad jeg
skulle gøre ved det. Engang
prøvede jeg at give det til
min fætter i Canada, da vi
jo havde fælles tante, og
Canada lå længere mod
nord end USA. Han lod
mig vide, at Danmark lå
endnu længere nord på end
Edmonton, Canada.
Så det er sagaen på mit
danske solur.
Venlig hilsen
John Mehr
PS.
Den mørke streg på soluret
afslører, at Erik Lauridsen
har fotograferet uret kl.
14.00. Da vi havde sommertid, viste hans armbåndsur kl. 15.00!
Erik Lauridsen har selv
monteret uret på den store
sten.
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Posten fandt frem
til den smilende frue
i Thisted
Af Helge Visby Sørensen

Min far, Jens Visby Sørensen, drev skomagerog skotøjsforretning i Thisted 1913-1944 fra
mange forskellige adresser. Min mor kom fra
Randers. Da en veninde ikke vidste, hvor hun
var havnet, sendte hun et brev m ed denne
adresse: >>Til d en smilende frue i Thisted «.
Posten fandt frem til hende, men derom senere.
Min far, d er var født 14. juni 1888, drev
først forretning i Strandgade 4. Han fik taget
et billede, hvor han står uden for forretningen. Det blev sendt til hans broder, Martinus
Sørensen, der boede nogle år i USA: Bernads
lnn, Bernasville, New Jersey. Min far skrev:
>>Kære broder. En rigtig glædelig Jul og et
godt Nytaar med rigtig gode Indtægter
ønsker jeg dig. M in Forretning saa nogenlunde, men det bliver vel nok bedre med Tiden.
Jeg kan da sidde og leve. Faar vi snart dit
Fotografi? Kærlig Hilsen fra din Broder Visby.
Glæ delig Jul fra din Broder Søren«.
Senere flyttede far til Lilletorv i en hjørne-

Min mor, »den smilende fru Bengta«, fotograferet
af L. H. Gram i Thisted.
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Min fars første forretning Strandgade 4 i 1913. Min far var da 25 år.

Fars andenforretning LILLETORVS SKOTØJSFORRETNING lå i denne hjørneejendom. En støvle
hænger på hjørnet, og der er mange sko i vinduerne.

1

2006

jUL l THY

35

Forretningen Vestergade 22. Guldbogstaverne i en bue midt i vinduet har jeg selv set.
ejendom, hvor Jagd senere holdt til. Derefter
til Vestergade 22. Hele tre gange kan man
læse hans navn på facaden. For at lokke publikum til, stod der i vinduet: »Kom ind!. Vi
kan ikke have Alt i Vinduet«
Men der gik nok lidt Korsbæk i det, så han
afviklede skotøjsforretningen og flyttede til
Amtsstræde med skomageriet og senere til
Vestergade 44.
Far elskede fodbold uden dog selv at være
udøvende. Men han var altid med, når TIK
dystede mod Struer, Skive og Lemvig. Hvis
man tror, at fodboldbegejstring er et nyt fænomen, kan man godt tro om igen. Det skete en
søndag, da vi alle var inviteret ned til farbror
Nikolaj i Hvidbjerg på Thyholm, at der samtidig var landskamp, som naturligvis blev refereret i radioen af Gunnar-Nu. For at være orienteret om kampen var et par af fars kolleger
langs turen blevet mobiliseret og mødte op,
og når toget standsede, aflagde de beretning
om situationen, så min far, da vi nåede frem

Tre brødre Sørensen. Til venstre Martinus, der i nogle år
var i USA. Det var ham, far skrev julehilsen til i 1913. I
midten Poulsen Sørensen, der havde butik i Vestergade
over for min far. Til højre min far, jens Visby Sørensen.
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til Hvidbjerg, kunne fortsætte
aflytningen, til kampen var
slut.
Min mor var fra Randers,
hvor hun var ansat som telefonistinde hos Jydsk Telefon. På
et tidspunkt engang i tyverne
var hun med i en arbejdsnedlæggelse, og det skulle der
selvfølgelig
sanktioneres
imod. Hun blev >>landsforvist«
til Thisted, der blev betragtet
som en udørken, men hun
endte med at gifte sig med
min far.
En veninde, der nok vidste,
at min mor var flyttet til Thisted, men ikke kendte hendes
adresse, sendte et brev med
følgende udskrift som vejledning til posten:

Til den smilende Fru Bengta
i Thisted By
hos en Skomager i Byen
har hun søgt ly.
Til daglig siger hun »Central
er klar«.
Find hende lige, så er De rar.«
På grundlag af denne beskrivelse fandt posten frem til min
mor. Da krigen i 1940 kom til
Danmark, kom der hurtigt
vareknaphed, og også læder
blev der mangel på. Men
mørklægningshætter til biler
og cykler, der kun tillod en
smal stribe lys til oplysning af vejbanen, blev
en stor artikel. Hele familien deltog i fremstillingen. Mor var ved symaskinen, og jeg kan
huske, at jeg selv trak elastik gennem løbegangen.
Da markedet var dækket, og voksdug og
lærred slap op, begyndte min far at vulkanisere cykeldæk, hele slidbaner såmænd. Vore
cykler var gennem hele krigen nogenlunde i
orden. Det manglede da bare.
Jeg har også set far fremstille et par sko,

Min far med hat og stok på tur i Skoven.
som måske var et par numre før violinkassen.
Manden, der skulle have skoene, havde virkelig meget store fødder, og så måtte han gå til
specialisten - i dette tilfælde altså den faguddannede skomager.
Jeg vedlægger billeder af min far, hans forretninger og brødre, og så har jeg fundet billedet af min mor, >>den smilende fru Bengta«.

2006

JUL l THY

i e ue·averl
Oaloscherl
Oamascherl
Kravesko, J(ameluld l
Slippers, varmt forede!
Vartntlorede Skindskol ·
Svæw;-t Vinterfodtøj !
Selskabsfodtøj l
Alt til billigste Dagspriser
•

l

J. Visby Sørensens
Skotøjsforretning.
Tlf. 650. Lilletorv. Tlf. 650.
Denne annonce indrykkede f. Visby Sørensen i Thisted Amts Tidende 3. december 1924.
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·K ø·ø NØGET GODT!
·Køø· HOS

Da far flyttede til Vestergade, overtog ]agd, manufaktur og sengeudstyr, lokalerne på Lille Torv.
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Det første billede til Det gamle
Album 2006 er kommet fra Verner JØrgensen, Dybdalsgave 6,
Hundborg. Det er taget ca. 1910.
De tre piger er søstre til hans far,
Jakob Jørgensen, der kom til at bo
på Kæruldvej 4, Todbøl Mark ud
til Hundborg Mose. Den ældste,
stående i midten, er Else Jørgine
Jørgensen, født 14. august 1885.
Hun blev landmandskone på
Kæruldvej 3. Siddende til venstre
Nikoline, født 8. apri/1891. Hun
blev lærerinde, bl. a. i Troense på
Tåsinge i et par år. Skolen er i
dag museum med tilknytning til
søfart. Efter at have undervist i
11 år kom hun hjem for at pleje
sin mor. Hun var ugift og overtog sit fødehjem, Brendhøjvej 1.
Den yngste, Marie, født 4. oktober 1898, nåede at komme på
Askov Højskole, inden hun som
20-årig døde af Spansk Syge.
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Billedet på forrige side var i JUL l THY 2005 side 24. I følge teksten var det fra Vangså Skole, men Grethe Korsgaard, Skrandentpvej, Sejerslev på Mors, gør opmærksom på, at det er fra Klitmøller Skole 1908,
og hun har sat navne på: Øverste række fra venstre: Niels Chr. Dragsbech, Georg Topp, Jens Peder
Jensen, Niels Andersen, Harry Møller, en ukendt, Erhardt Bruhn, Holger Krogh, ukendt, Andreas Nielsen, Martin Bunk Madsen, Albert Hol/er, Anders Oddershede, ukendt, Viktor Johansen, Peter Frost. 2
række fra venstre: Christian Dragsbech, ukendt, Christian Oddershede, Peder Knudsen Krogh, ukendt,
Peter Andersen, Peter Konge Haugaard, Christian Slavensky, ukendt, ukendt, Ejner Vang, Christian
Bunk Madsen, Peder Dragsbech, Christian Ringgaard Jørgensen, ukendt. 3 række fra venstre: Else Ringgaard Jørgensen, Kirstine Søndergaard, Maren Dragsbech, Anna Dragsbech, Anne Marie Oddershede,
Pouline Nielsen, Nicoline Justesen, Mariane Andersen, Nanni Bruhn, Mine eller Stine Odder, Marie
Bunk, Mette Olsen Krogh, Lise Brund, Petrine Fillipsen, Agnes Brandi, Margrethe Boesen Nielsen,
ukendt. 4 række fra venstre: Jens Bunk Madsen, ukendt, ukendt, ukendt, ukendt, Peder Chr. Mortensen,
Jens Lyhne Andersen, Martinus Pedersen, Chresten Dragsbech, Oluf Lyhne Andersen, Martin Poulsen,
Christian Knudsen Krogh, Ole Olsen, Anton Brund, Niels Olsen Krogh, lærer Jensen. 5 række fra venstre: Ukendt, lærer Andersen, Otto Pedersen, Peter Christian Mortensen, Andreas Olsen Krogh, Eline
Mortensen, Metha Olsen Krogh, Dorthea Olsen Krogh, Amanda Hausgaard, Olga Nielsen. 6 række fra
venstre: Mariane Andersen, Andreas Lyhne Andersen, Marie Andersen, Christiane Mortensen, ukendt,
Kirstine Jensen, Vilhelmine Justesen, Helene Bruhn, Olga Bruhn, Kirstine (Stinne) Nielsen, Jensine Boesen Nielsen, Ellen Dragsbech, Anne Jensen, Mette Olsen Krogh. 7. række fra venstre: Karoline Topp,
Mette Odder, Anna Dragsbech, Karoline Tingstrup Jørgensen.

Dette billede fra Elsted Skole ca. 1948-49 har jeg modtaget fra min mor, Hansine Laurine Poulsen, kaldet
Sinne, født Andersen, skriver Jette Andersen, Vangså. I bageste række yderst til højre står Ruth Thomsen, nr. 5 Vera ? , nr. 8 Ib ?. l 2. række fra højre min moster Vera Andersen. Nr. 6 fra højre er Lis Thomsen. l 3. række kendes kun lærer Søltoft og hustru. I forreste række står min morbror Søren Peter Andersen yderst til højre, nr. 2 fra højre er min mor, Sinne Andersen, nr. 3 fra højre min moster Nora Andersen. Mon ikke læsere af JUL l THY kan hjælpe med flere navne? Jette Andersen, Jettes Arkiv, Skjærbakken 17, Vangså, 7700 Thisted, tlf 9797 4272.
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Arne Nielsen medbragte endvidere navnene på de personer, der er på dette billede fra Skandinavisk Molerværk. Han har fået navnene fra sin
søsterdatter, Karen Svenningsen, Sdr. Dråby på Mors. Inden hendes far, Thorvald Klausen, døde, skrev han alle navne ned. Kun et par af dem
lever i dag. I følge Arne Nielsen blev »Skandinavisk Molerværk« i Sundby Mors oprettet ca. 1940 og eksisterede til omkring 1975. Ejer var
Frøken~Skov fra Sjælland. Forreste række fra venstre: Søren Kristensen, Oskar Boll, Robert Furbo, Alfred Jespersen, Launy Hansen (søn af
bestyreren), Gerda Hansen (datter), fru Hansen, bestyrer Hansen, Henry Henriksen (smed), Anders Højriis, Sigfred Madsen, Kristian Pedersen. 2. række: Ejler ]osefsen, Arent Ginnerup, P. Kr. Vestergaard, Erling ? (mejeris t), Peter Svenningsen, Thorvald Pedersen, ]ens Larsen,
Ejvind Pedersen, Albert Vestergaard, Tage Pedersen, Frede Furbo, ]ens Kristensen, Ejner Møller. 3. række: Grethe Floutrup, Arne Nørgaard,
V Vildsund, Thorvald Klausen, Andreas Søndergaard, Svend Jeppesen, ]ens Mikkelsen, Aksel Poulsen, jens Bladt, Henry Havbo, Kristian
Nielsen, P. Kr. Hansen, Aksel Jespersen, Peter Larsen, Arnold Kristensen, V Vildsund.
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Tirsdag den 1. august 2006 kom Arne Nielsen, Abrinken 12, Thisted, til Tved og fortalte, at manden Joran gravemaskinen på det nederste billede side 69 i JUL i Thy 2005 er Thorvald Klausen, Bjergby på
Mors. Manden i baggrunden til venstre er Arnold ? fra Vildsund. Billedet var kommet fra Hanne-Lis
Lovmand hos Brdr. Hansen i Thisted. Teksten sluttede: Måske kan læserne komme os til hjælp! Det kunne Arne Nielsen. Billedet er fra ca. 1953 fra Skandinavisk Molerværk i Fårtoft på Mors lidt øst for Sundby. Et teglværk har ligget i Sundby.

Dette billede fra Nørhå Skole 1943 var i JUL I THY 2003 side 47 nederst, indsendt af Richardt Christensen, Vølundsvej 70, Holstebro. Han kunne ikke huske alle navne. Nu har Erik Knakkergaard,
Nørhågårdsvej 12, Snedsted, sendt en liste med navne på alle med en enkelt 11ndtagelse. Liggende fra
venstre Poul Erling (præstens søn), en ukendt, Anders Møller, Jørgen Andersen, Børge Christensen, Jens
Dahl Jensen. Siddende: fru lærer Jensen, Eigil Christensen, Edith Jensen Søe, jens Kristian Møller, Else
Møller, Agnete Hyldal (bagved Else), Evald Jensen Søe, Jytte Andersen, N iels Rune, Gurli Damgaard,
Richard Christensen. Stående Martha Nielsen, Eva Hyldal, Olga Christensen, Annelise Borggaard, Vera
Damgaard, Jonna Kjærgaard, Nilda Jensen, Marta Christensen, Ella Andersen. Bagest står lærer Jensen.
Erik Knakkergaard skriver. at billedet må være fra 1943.
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Dette billede fra Sjørring Skole ca. 1940 er kommet fra Alice Nørgaard Jensen, Rønheden 37, 7755 Bedsted. Hun har ikke navne på eleverne,
men læreren i venstre side er førstelærer Chr. Vestergaard. Læreren i højre side er hendes far, andenlærer Jens Alfred Jensen. Alice Nørgaard
Jensen er født i andenlærerboligen i Sjørring. Efter 12 år i Sjørring blev hendes far enelærer i Kallerup. Da skolen i Kallerup blev nedlagt, var
han førstelærer ved Ørum Centralskole i Sydthy, indtil han blev syg og døde i 1962. Alice Nørgaard Jensen blev uddannet på Jydsk Børnehaveseminarium i Arhus og har fortrinsvis virket på Arhusegnen. Hun vil gerne høre fra læsere af JUL I THY, tlf 9794 5485, evt. skriftligt til
ovenstående adresse.
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Ulla Hove Bekhøj, Kjelstrupvej 16, Thisted, har sendt dette billede og skriver: Det er fra l. klasse 1959
ved Lindahlsminde forskole i Tygstrup ved Vestervig. Frk. Jensen var alene om l. klasse, 2. og 3. kl. Forreste række fra venstre: l. Thorkild Brogård, 2. Thomas ?, 3. Rite Thomsen, 4. Ulla Hove Kristensen, 5.
Torben Nielsen, 6. førgen Madsen. Midterste række: l. Anna Margrethe Pedersen, 2. Anny Dalgård, 3 .
Kirsten Madsen, 4. Else Smed Jensen, 5. Else Marie Mikkelsen. Bageste række: l. Lærer frk. Dora Jensen,
2. Erik Dalgård, 3. Flemming Jensen, 4. Flemming Olsen, 5. Mikkel Toft-Jensen, 6. Troels Vodstrup
Madsen, 7. Hans Skamme/sen.

Lindahlsminde Skole havde navn efter generalauditør Lindahl, der ejede Vestervig Kloster. Han skænkede
i 1812 gårdens aftægtsbolig med tilhørende jord til oprettelse af en skole. Den blev taget i brug i 1815.
Skolen indførte i 1830 'erne som en af de første i Danmark den såkaldte indbyrdes undervisning. De dygtigste elever udnævntes til hjælpere og blev forsynet med et blikskilt som tegn på værdigheden. Det skrev
Ole Bergh i en artikel i Aalborg Stiftstidende 11. september 1983. Der var undervisning i skolen op til
1977 - de seneste år som forskole. Så tog tre lærere i Sydthy: førgen Krogh, Henning Frøkjær og P.
Thingvad initiativ til oprettelse af et skolemuseum for Sydthy under Museet for Thy og Vester Hanherred. Mange gamle skolebøger og andre hjælpemidler blev samlet til museet, som åbnede i 1980. Men bygningen var i dårlig stand, og der skete vandskade på udstillede genstande. Da det ikke var økonomisk
muligt at få bygningen istandsat, lukkede Lindahlsminde Skolemuseum i 1994. De udstillede genstande
blev overført til museets magasin i den tidligere skole i Vang, og Lindahlsminde Skole blev revet ned i
2005.
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Dette billede blev taget søndag den 20. april 1980 i Jannerup Kirke. Denne dag blev Anker Sølvsteen
indsat som sognepræst ved tre kirker: Hundborg, Jannerup og Vorupør. Indsættelsen blev foretaget af
provst Georg Langkjer, Hunstrup, som i dagens anledning havde taget sit ridderkors på. Anker Sølvsteen
blev 1. december 1990 afløst af nuværende sognepræst ved de tre kirker Jørgen Erbs. Georg Langkjer var
sognepræst i Hunstrup-Østerild fra 1945 og fra 1971 provst over Thisted Provsti. Han blev i 1985 afløst
som provst af Anders Jørgen Hindsholm, der i 1994 blev afløst af Johan Thastum, der i slutningen af året
2004 blev afløst af sognepræsten i Nors-Tved, Henning Sørensen. Foto: Tage Jensen.

ll l l ' ' l l l l l l l l l l l l ' ' l l '

' llllllll' ' ' lllllll'

2006

JUL l THY

47

Dette billede af konfirmander i Hundborg 1927 er fra Carl Guld Fuglsang, Dunhammervej 3, Hundborg.
Bageste række fra venstre: Pastor Nielsen, de to næste ukendte, derefter Aage Larsen, en ukendt, ???
Kjeldsen, Carl Pedersen. Midterste række: Mads Svendsen, Helmer Pedersen, Verner Pedersen, Niels
Kobberø, en ukendt, Erik W Nielsen, Kristian Thomsen, Johs. Hedegaard. Forreste række: Laura Madsen, Anna Gregersen, Else Nielsen, Anna Møller Pedersen, Mary eller Alma Krogsgaard, ??? Kristensen, Marianne Guld. Sognepræst i Hundborg-Jannerup 1897-.1931 var H. P. Nielsen.

Gymnastikopvisningerne på Sjørring Volde samlede flere tusinde tilskuere. JUL T THY 2005 bragte
flere billeder fra 1938, bl. a. et hold med Arne
Aabenhus som Leder. Dette billede fra Lissi Ringgaard, Toftevej 3, 8600 Silkeborg, er fra Tygstrup
og Omegns Gymnastikforenings opvisning 1954.
Bageste række fra venstre: Fanebærer Birthe Mikkelsen, Vestervig, Jytte Jensen, Randrup, Gerda
Hove, Vestervig, Anna Raaby, Vestervig, Bodil
Larsen, Spolum, Ellen eller Gudrun Munkholm og
lederen, Anna Sørensen, Vestervig. I midterste
række er den første fra venstre ukendt, derefter Lissi Starch Lauritsen, Vestervig (nu Ringgaard), Lis
Christiansen, Vestervig, Lisbeth Andersen, Toppenbjerg. Den sidste i rækken ukendt. Den første
fra venstre i forreste række er ukendt, nr. 2 er Sara
Marie Kjærgaard. De to sidste ukendt af Lissi
Ringgaard. Kan andre hjælpe?
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Lene Nissen, Arnkilsøre, 6400 Sønderborg, skrev 24. december 2005: Kære Thyboer! Tak for »Jul i Thy« i 45 år. Nu får jeg lyst til at sende et
par billeder til 2006, men ikke alle navne husker jeg. Billedet er fra Kløv Skole, formentlig 1946. Bageste række fra venstre: Lærer P. N. Pedersen, Svend Stampe Langba/le, Edith Stentoft, Mary Pedersen (gift Skårup) Anna Nielsen (Helleberg), Inge Lis Overgaard (Poulsen), Ruth
Madsen (Kjær), Lars Smed Gregersen. 2. række: Anders Kr. Langballe, Robert Pedersen, Reinholdt Jensen, Lars Blak Jensen, Asta Langballe
(Førby), Paula Henriksen (Christensen), Magdalene, kaldet Lene Kjærgaard Pedersen (Nissen), Bent Langballe. 3. række: Alma Pedersen
(lærerfrue), Ellen Stentoft Kjær, Erling Andersen, Birthe Pedersen (lærerdatter), Knud Erik Jensen, Ville Damsgaard, Rigmor Stentoft Kjær,
Kathrine Knakkergaard (Lund), Egon Oauglas Andersen. 4 række: Anders Rytter Larsen, Karl Stentoft Kjær, Poul Andersen, Karl Jensby,
Arne Oamsgaard, Jens Henrik Jensen. Kløv Skole blev oprettet 1925 og nedlagt 1962, oplyser Anne Thomsen, Villavej 9, Østerild, der har
hjulpet med navnene
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Lene Nissen, Arnkilsøre 7, 6400 Sønderborg, har sendt dette billede af konfirmander, der var stillet op til
fotografering ved Hunstrup Præstegård i 1947. Bageste række fra venstre: Robert Christensen, Svend
Langballe, Ejnar Knudsen, Frank Lukassen, Gunnar Dahlgaard, Johannes Poulsen, Ejnar Kragh, sognepræst Georg Langkjer og Niels Kr. Henriksen. Forreste række fra venstre: Emma Klim, Rigmor Kjær,
Tove Nielsen, Metha Jensen, Gerda Frost Larsen, Lene Kjærgaard Pedersen, Tove Kappet.

Elever fra 3. ma årgang 1966 Thisted Gymnasium samledes 24. juni 2006 til40 års jubilæum. Billedet er
fra jens Frostholm, Thylandsvej 25, Thisted, som oplyser: Bageste række fra venstre: jens Frostholm, Thisted, Morten Hammer, Glostrup, Eilif Fogh Pedersen, Bramming, Torbell Poulsen Nielsen, Broager, Torkil Søndergaard, Karup, Peter Haumann, København, Erik Hanning, Aalborg. Forreste række fra venstre
(pigenavne i parentes): Helle Rønhede, København, Lone Larsen (Sørensen), København, Else Oddershede (Knakkergaard Møller), Nors, Annelise Boe, Sønderborg, Tove Frøkjær (Ouun Jensen), Hanstholm,
Karen Toft, Holstebro.
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Steen Bøgvad Nielsen, Bredgade 18, 7620 Lemvig, har sendt dette billede og en lang beskrivelse af en
cykeltur til England, som Thisted FDF Væbner 2 var på i 1954. Deltagerne var: 1. Svend Riis. 2. Niels
Erik Aas. 3. Poul Philip Petersen (Fibber). 4. Øjvind Jensen. 5. Bertel Wiirtsen . 6. Jens Jensen (Blume).
7 Karl Johan Ludvig Wiirtsen (Støld). 8. John Overgaard. 9. Palle Mørch. 10. Erik Hyldahl Nielsen
(Drejer). 11. Steen Bøgvad Nielsen. 12. Jens Chr. Christensen. 13. Hans Ove Petersen (pluto), leder på
turen. 14. Hugo Andersen. 15 Erik Kvist.
Steen Bøgvad Nielsens beretning i forkortet form: 15 glade FDF'ere samledes ved KFUM i Frederiksgade
i Thisted mandag del! 28. juni 1954. Kredsfører Overgaard var mødt for at ønske god tur. Med tog fra
Thisted kl. 8.00, skift i Struer, ankomst Esbjerg 14.25. Fik udleveret
cykler fra toget. Med Englandsbåden »Kronprinsesse Ingrid« kl. 17.
Installeret på »Tween-Deck«. Pris for en køje 50 øre. Ankomst
Harwich tirsdag kl. 11.45. Begav os på vej med Bury St. Edmunds. l
Ramsey få km uden for Harwich stop ved en købmandsforretning.
Nogle skrev hjem. Efter 60 km til lejrplads i Stowmarket. Onsdag til
den smukke universitetsby Cambridge. Slog lejr 10 km uden for byen
på en fin mark. De følgende dage videre nordpå til lejr i Nottingham,
\
hvor Robin Hood opholdt sig. Mod London. Kom den 6. om aftenen
··lA
til en lejrplads uden for London, »Gilwell Park«, hvor alle verdens
TWEEN- DECK
spejdere samledes. Næste dag med undergrundsbanen ind til London
På to dage nåede vi at se en masse: Vokskabinettet, St. Pauls, Tower
of London med kronjuvelerne, Buckingham Pa/ace og meget mere.
...
Den 9. juli forlod vi England efter 500 km på vore cykler. Sejlede fra
Harwich til Esbjerg og var den 10. juli tilbage i Thisted. Alle 15 deltagere var enige om, at når vi mødtes, skulle vi hilse med venstre
hånd og sige »Swan Vestas« - fra et tændstikmærke, vi bmgte på
turen.
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Swan Vestas! Steen Bøgvad Nielsen.
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Lillian Morbjerg Poulsen, Golfparken 149, 9000 Aalborg, har sendt dette billede af konfirmander i Stenbjerg Kirke 11. marts 1956. Bagest fra venstre: Helmuth Eriksen, Arne Christensen, Niels Otto Borgaard, pastor Nabe-Nielsen, Frank Jensen, Svend Erik Kaalund, Karl Ejner Andersen. Næste række:
Aase Damgaard, Karen Nielsen, Ruth Kristense11, Gudrun Andersen, Elna Bredahl, Liselotte Christensen, Birgit Poulsen. Næste række: Bente Jensen, Lillian Morbjerg Madsen, Kirsten Bak Jensen, Gurli
Andersen, Henny Andersen, Ingrid Kristensen, Ulla Jensen. Forreste række: Knud Erik Hansen, Erling
Christensen, Poul Erik Pedersen, Poul Munk Christensen, Kristian Mikkelsen.

50 år efter mødtes så mange som muligt. Lillian Morbjerg Poulsen, født Madsen, fortæller: Vi mødtes
søndag den 19. marts 2006 til morgenkaffe på Stenbjerg Kro. Derefter til gudstjeneste i Stenbjerg Kirke,

hvor pastor Torben Bach Hansen læste alle vore navne op fra kirkebogen og nævnte, at vi havde været et
stort konfirmandhold dette år. Derefter middag på Stenbjerg Kro. Det var hyggeligt at mødes med mange
af dem, vi ikke havde set siden konfirmationen. Bageste række fra venstre: Karl Ejner Andersen, Niels
Otto Borgaard, Knud Erik Hansen, Arne Christensen, Helmuth Eriksen, Poul Munk Pedersen, Ingrid
Kristiansen (gift Pederse11), Svend Erik Kaalund, Ulla Jensen (Bakkan), Gudrun Andersen (Pedersen).
Forreste række: Lillian Morbjerg Madsen (Poulsen),Ruth Kristensen (Christensen), Elna Andersen
(Bredahl), Birgit Poulsen (Jensen), Gurli Andersen (Vegeberg), Bente Jensen (Pedersen), Henny Andersen (Thyborøn ), Kirsten Thorsø Christensen (Jensen), Aase Damgaard Christensen (Sørensen). Foto:
Peter Mørk.

52

JUL l THY

2006

Dette billede var i JUL I THY 2005 side 41, men der var kun navne på to lærere. Elna Buch, Dr. Louisegade 6, l. sal, kan huske alle navne: Bageste række fra venstre: Løjtnanten, Jacob Nicolaj Christian Hansen, født 1866, lærer i Thisted fra 1894, død 1941, Ellen Overgaard (fra Fjordlyst ved Fårtoftvej), Verna
Jensen (faderen overbetjent Asylgade 6), Agnes Nielsen (datter af Anton Nielsen, Fællesbageriet), Ellen
Hamann (fra Hamanns Jernhandel), Ninna Unden (jra Uldspinderiet i Østergade), overlærer Jens Skinhøj. Forreste række: Inger Haarby (i mange år på Dommerkontoret), Esther Hansen (søs ter til malermester Hansen, Kongensgade), Esther Krogager (søster til Tjæreborgpræsten), Aase Niss-Hansen, Irene
Nielsen (faderen tømrer), Elna Nørgaard (kendt som Elna Bohm, der 1956-72 var på Sygekassens kontor
i Jernbanegade), Edith Oddershede (fra maskinfabrik på Nørrealle). Elna Bohm skønn er, at billedet er fra
ca. 1925.

Thisted Musikteaters scenemester,
skiltemaler Thomas Munk, Solhøjvej
8, Thisted, var en ung mand, da dette
billede blev taget i 1961. Det er Thisted Tekniske Skoles malerklasse på
skolen i Christen Koldsgade. Fra venstre Ole Hede, Thisted, Kurt Andersen, Redsted Mors, Svend Erik Larsen, Thisted, Peter Nielsen, Vildsund,
Thomas Munk (dengang Stags trup),
Johs. Kar/sen, Nykøbing Mors, Villy
Bramwel, Thisted, Jan Madsen, Heltborg, Agnethe Rosen, Hou, og yderst
til højre faglæreren, malermester
Anders Kristensen.
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Da dette billede med pastor Kejsers konfirmander var i JUL I THY 2003 side 55, manglede der nogle navne. Ulla Nyby, Hartmanns vej 149, Holstebro, har fundet ud af, at nr. 19 er Jørgen Søgård, søn af Betty og Kaj Søgård. Thisted. De flyttede til Herning i 1960'erne i forbindelse med Kajs arbejde hos Gulf Olieselskab. Kaj Søgård, Niels Steensgård og min far, Bernhard Pedersen, arbejdede sammen hos Gulf på havnen i Thisted. De blev alle forflyttet. Min far og Niels Steensgård kom til Holstebro,
oplyser U1la Nyby. Det kan tilføjes, at pastor Kejser havde to hold konfirmander i 1959, ialt 70. På dette hol d er nr. l Jørgen
Pedt:!r:;t:!n, 2. Jt:!n:; Odder:;hede, 3. Ib Iversen Andersen, 4. Erling Højberg, 5. Bent Jensen, 6. Ole Munck, 7. Otto Ekmann, 8. Jørgen
Nystrup, 9. Jens Enggaard, 10. Frede Thomsen, 11. Else Marie Andersen, 12. Kirsten Hove, 13. Jytte Stiggaard Sørensen, 14. Birgit Hundahl, 15. Jonna Birthe Iversen, 16. Marie-Louise Balleby, 17. Søren Baumgarten, 18. Leif Pedersen, 19. ukendt, 20. Niels
Friis Houlberg, 21. Leif Westergaard Jensen, 22. ukendt, 23. Aase Bunk, 24. Aase Kanstrup Jensen, 25. Hanne Brand i, 26. pastor
Kejser, 27-28-29 ukendt, 30. Jette Christensen, 31. Ingrid Christensen Helge Eigil Kejser var fra september 1946 hjælpepræst i
Thisted, Tilsted og Skinnerup sogne, fra februar 1951 kaldskapellan for disse sogne, indtil han i oktober 1979 tog sin afsked.

l~

54

JUL I THY

2006

Frank Eliasson, Byvangen 4, Thisted, har sendt dette billede af en skoleklasse på Thisted Borgerskole ca.
1963-64. Det er en 6. eller 7. klasse C 1. I bageste række fra venstre: Niels Ove Bertelsen, Frank Eliasson,
Jan Boesen, Hans Iversen. Midterste række: Kurt Ørgård Andersen, Eigil Eriksen, Bjarne Riis Jensen.
Forreste række: Lars Bylund, Lars Dahl, Ivan Stig Holm og Poul Hansen.

Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg har sendt dette billede af et hestekøretøj. Flere søskende til
hans far, Jakob Jørgensen, er på billedet. Manden i det mørke tøj, der står ved vognen, er Niels Hellebjerg,
Stampemøllen, Kæruldvej 1, Todbøl Mark. Manden bag ham hed så vidt vides Kilsgaard. Derefter fra
venstre Nikoline og Marie Jørgensen (omtalt side 39). Længst til højre Johan nes Jørgensen, født 5. januar
1895. Han drev i mange år Købmandsgården i Hundborg sammen med sin familie.
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Erindringer fra Hundborg Mose
Blandt de første, der arbejdede i Hundborg
Mose, var Peder Fuglsang og senere hans søn
Carl Guld Fuglsang, Dunhammervej 3 i
Hundborg, som fortæller:
Min far, Peder Fuglsang, blev født 1889 tæt
ved mosens »nejer vej«, senere kaldet
Kæruldvej. På det tidspunkt lå der 6 små
hjem ved sydsiden af vejen. Der boede P.
Klovborg, Stinne Stærk, Søren Kielsgaard og
Søren Salmonsen. En af kvinderne var mejerske på »Ulstrup«. En var kommet fra Sverige
og blev kaldt P. Svensker. For enden af vejen
lå Stampemøllen, hvor Niels Hellebjerg boede. De fleste levede i små kår med forefaldende arbejde. Alle hjem lå i kanten af mosen,
som strakte sig fra Hundborg til Todbøl
Hovedgård, sydover mod Gjærsbøl, mod vest
til den gamle herregård fra 1300 årene
»Ulstrup<<.
Efter nogle år i møllefaget købte min far
sammen med en ungdomsvej, P. Jørgensen,

sin første maskine og begyndte at ælte tørv.
Det foregik på den måde, at et stykke jord
skulle forberedes. Min far slog »Sprest«. Det
vil sige, at han slog og fjernede evt. græs, så
der ikke var noget, som tørvene groede fast i.
Så æltede man i maskinen, som stod på kanten af tørvehullet, kaldet >>flasie<<. Tørvejord
og vand blev blandet. Mudderet blev kørt i
trillebøre og hældt i forme, som var lagt på
jorden, hvor en mand gik og jævnede med en
skovl.
Når tørvene havde ligget til tørre nogle
dage, blev de talt op. Skolebørn havde job
med at rejse dem p å kant i rækker. Efter nogle
dage skulle de stakkes. Det var oftest kvindernes opgave. Der blev lavet stakke i to
størrelser til henholdsvis 150 og 300 snese.
Det var aflange stakke, hvor øverste del blev
sat skråt som en slags tag, så regnen ikke kunne ødelægge tørvene.
Før det hele startede, skulle der »snegles<<

Dette bille fra Hundborg Mose er kommet fra Verner Jørgensen, Dybdalsgave 6, Hundborg. Nr. 1 fra
venstre er ukendt, nr. 2 jens førgensen (født 30. november 1896, købte gård Kallerupvej 13), nr. 3, 4, og 5
ukendt, nr. 6 Alfred Andersen, Brendhøjvej 6 (overtog sit fødehjem og stiftede familie), nr. 7 ukendt, nr. 8
Marie førgensen (født 1898, død af Spansk Syge som 20-21 drig), nr. 9 Johannes Jørgensen, der i mang
elfr drev Købmandsgården i Hundborg. Billedet er taget ca. 1910. I baggrunden kan skinttes Brendhøjvej
1
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vand ud i kanalen. Min far startede kl. 4 om
morgenen. Jeg husker mange morgener, hvor
han meldte: Jeg tager ud og snegler vand!
Når tørvene var tørre, kom vognmænd alle
vegne fra - hele Thy og Mors - med hestevogne og lastbiler. Tit var to hestevogne koblet
sammen. Det kunne give problemer at få dem
fra den lavereliggende jord op på vejen.
Det kunne være meget varmt om sommeren. Jorden var den løse og meget sorte mosejord. Ved hjælp af en snor sænkede man flasker med vand eller øl ned i et mosehul til
afkøling. Jeg husker, at købmanden fra Todbøl ko.m kørende på meget varme dage og
solgte ispinde. På sådan en arbejdsplads med
mange mennesker kunne der ske forskellige
ting af både ondt og godt. Dyr faldt i mosehuller, og en mand fik et ben revet af, da en
rem fløj af en maskine.

2006

Somme tider kom nogle op at toppes.
Engang gav en mand sig til at snakke om fagforening. Det faldt ikke i god jord hos arbejdsgiveren. Så tog manden sin cykel og kørte
tværs igennem alle de ny lavede tørv !
Tørvene blev der ellers kælet meget for. De
måtte ikke gå i stykker, men skulle være hele
og fine til aflevering. Jeg husker, at min storebror og nogle kammerater var sendt i mosen
fra morgenstunden for at rejse tørv. De havde
nok fået dagen til at gå med alt andet end det
de skulle, så da de kom hjem og blev spurgt,
hvor langt de var nået, lød svaret: »Vi har
gjort det så vældig ree«. Svaret blev ikke vel
modtaget.
Min far var en meget driftig mand, og når
mine brødre var hjemme på ferie fra studier,
skulle de helst hjælpe til. Lediggang så han
skævt til. Selv skulle han jo være alle vegne,

Dette billede af en æltemaskine i Hundborg Mose er fra ca. 1910. Manden til vensre er ukendt. Den
næste med hat er Martin Stiikker. Derefter med kasket min far P. Fuglsang og længst til højre Kristoffer
Fuglsang.
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Et arbejdshold i mosen i liret 1924. Fra venstre Niels Pedersen, Søren Sørensen, Kristen Poulsen, Viggo
Overgaard, Bertel ???, Chr. Immersen, Kristian Brogaard og Chr. Hansen.
når der blev hentet tørv, og maskinerne skulle
passes. Det var han god til. Han havde god
forstand på mekanik. Når han senere hørte
snak om nogen, hvor det ikke gjaldt så nøje,

og tingene måske ikke fungere så godt, sagde
han altid: >>Nej, de har aldrig været vant til at
stå med uret i hånden«.
Min far og mor blev gift i 1914. De boede

Min søster Anne Marie har fotograferet min far siddende ved en tørvestak. Stilende Lars Kjær Andersen,
som min far købte ejendommellaf i 1930.
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først ved >>Dybdalsgave«. Min far tog i mosen
om morgenen. I vintertiden kørte han tærskeværk. I 1930 købte de en ejendom tæt ved
mosen og fik nogle gode, men også arbejdsomme år - især under krigen, hvor der var
mangel på ildebrændsel. Mosen var en meget
stor arbejdsplads dengang. Jeg kan endnu
høre for mine ører, hvordan maskinerne dunkede hele mosen rundt. Det var lange arbejdsdage. Mange mænd kom cyklende langsvej
fra og havde landbrug, som de skulle hjem til
og passe om aftenen. Koner og børn var dengang meget inddraget i det daglige arbejde.
Da jeg blev gift i 1959, ovetog jeg ejendommen efter mine forældre. De byggede hus i
Hundborg og flyttede, da min far fyldte 70.
På den tid begyndte Hedeselskabet med
afvandingen af mosen. Der blev lavet jordfordeling. Alle fars lodder blev samlet i et stykke, der siden blev dyrket som agerjord.
En epoke var slut, men livet i Hundborg
Mose mindes jeg stadig.

Min far og mig på arbejde i mosen under krigen.

2006

Udsigt over Hundborg Mose i ca. 1938. Carl Guld
Fuglsang trækker køer ind.
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Det ny album

Da skuespiller, parodist, comedian Carl Nielsen fra Dragsbæk i
2006 udgav en erindringsbog,
gav han den titlen »Der er så
mange glæder<<. En af glæderne
har været samspil med søsteren
Hanne Kirsten. Carl fortæller:
Hun er min eneste søster. Hun
har ikke været elev hos mig, men
jeg satte hende i scene i en tomands revy på Hotel Phønix i
Thisted med hende og mig. Hun
er et musisk menneske med mange talenter. Hun syede selvfølgelig også nogle meget flotte kostumer til os. På »Hallo, Hallo frue,
er De i røret« agerede hun Fru
Hansen fra Struer i min grammofonplade-parodi på Jørn Hjorting. Pladen er ønsket og spillet
utallige gange på Danmarks
Radio, men Koda ville aldrig
betale »Fru Hansen fra Struer<<.
Synd! Både Robert Arnold og
Ulrich Ravnbøf forsynede hende
med gode tekster, og søster solgte
varen, for hun har det, en revykunstner skal have: Udstråling!«
Foto: Tage Jensen.
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Skuespilleren Carl Nielsen, der for godt et halvt hundrede år siden debuterede i Fjerritslev, har i 2006
udgivet sine erindringer med titlen »Der er så mange glæder<<. Det er en meget righoldig bog med omtale
af parodier og det store antal forestillinger, Carl Nielsen har været med i. Ikke mindst er bogen forsynet
med en lang række fotografier, bl. a. dette fra »SommmerRethyen« på Møllekroen i Hurup 1981. Fra venstre dirkusdrormingen Thyra Miehe, Carl Nielsen i rollen som Thyra Miehes bror (klovnen August Miehe), Lone Lau, Thyra Mie/tes mand Alfons Cossmy og kapelmester Bo Pe. Thyra Miehe og Cossmy var
blandt premieregæs terne, og Carl fortæller: »Thyra gav mig en glasklovn og skrev på et kort: «Tak Carl
for din fine fremstill ing af bror August». Det var hjertevarmt at være artist den sommer, nar man ikke
kan drive det så vidt som min mentor Burt Laneaster og min søn Mogen s«. Carl Nielsen debuterede i
1953 i Hanherred Hallen, da Svend Pedersen var der med Gøglervognen. Foto: Klaus Madsen.

lllll

ll l l l l l l l l l '

lllllllllllllll' '

2006

JUL l THY

61

I juni 2006 samledes de i Thisted til 50 års realskolejubilæum. Først var der rundvisning på det gamle
gymnasium på Munkevej, nu VUC, og derefter frokost på Hotel Limfjorden. Forres te række fra venstre
Edel Langba/le, Stubbekøbing, Tove Hansen (Villadsen), Ølshjkke, lærer Karen Beck, Thisted, Inge Lis
Mygind (Kristensen), Thisted, Ingrid Berg Hansen (Toft), Aalborg, Inger Bjerg Poulsen, Voer, Oda Langgaard, Heltborg. 2. række: Lektor Orla Petersen, Erik Rasmussen, Vejen, Gunnar Kristensen, Holstebro,
Grethe Talbøf (Kristensen), Brabrand, Gunver Ehlers Dam (Ehlers), Laurbjerg, Bjarne Dybdahl, Vallensbæk. 3. række: Irene Hald (Andersen), Ræhr, Finn Neumann, Højslev, Anders Schousgaard, Thisted, Per
S. Hald, Ishøj, Arne Vestergaard, Egå, Svend Riis Nielsen, Thisted. 4. række: Erik Bækgaard, Holstebro,
Jørn Hansen, Thisted. Foto: Klaus Madsen.
PS: Inger Bjerg Poulsen medbragte kopi fra Thisted Amts Tidende 1956 med rektor Gunner Rosholms
tale for 50 år siden: Mit ønske for jer er, at jeres pæne, høflige og korrekte væsen nok må bevares, men at
det aldrig må blive en ismur om jeres liv. Og jeg vil ønske jer alt godt, modgang og medgang, sorg og
glæde, sejr og nederlag, alt det, det gør et menneskeliv rigt og fuldt. Og jeg vil ønske, at Gud vil give jer
kræfter til at bære modgangen uden at knækkes og bære medgangen uden at blive hovmodige.
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For 50 år siden blev de konfirmeret i Tømmerby Kirke i marts 1955. Der var 38 på konfirmandholdet. Heraf er 5 døde og 7 var forhindret,
men 26 var med, da de lørdag den 20. august 2005 mødtes på Kirsten Kjærs Museum i Langvad, hvor de stillede op til fotografering. Derefter
blev der lejlighed til at se museet og blive orienteret af læge Harald Fuglsang, som efter studentertiden kortvarigt var lærervikar for konfirmanderne fra Tømmerby Skole. Dagen sluttede med besøg i Frøstrup Mini-landsby samt festligt samvær og spisning på Frøstrup Kro. Bageste række fra venstre: Aage Pedersen, Knud Mø/bæk, Karen Larsen (Moesgård), Grethe Arnbøg (Jørgensen), Prior Pretzmann, Anne Grethe
Chris tensen (Bak), Ellen Christensen (Svendsen), Carl Jensen, Harald Fuglsang. Midterste række: Kai Dige, Gerhard Svanborg, Ragna Hansen (Sørensen), Bodil Jensen (Kjær), Gudrun Jensen (Kristensen), Marie Frederiksen (Mølbæk), Vita Bak (Kjær), Britta Thorning (Lynge),
Kaja Bundgaard (Dahl), Else Kold (Andersen), Inga Berthelsen (Pedersen). Forreste række: Arne Christensen, Erik Vendelbo, Thorkild Vinther, Finn Nielsen, Bent Larsen, Leif Andersen, Erik Rohde. Billedet er fra Aage Pedersen, P. L. Haldsvej 62, Thisted.
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De blev konfirmeret i Vesløs Kirke i 1956 og var
samlet 18. marts 2006 for
at markere 50 års jubilæet.
Der var 23 på konfirmandholdet, men fire er døde, og
seks meldte afbud til jubilæet. Sognepræst Lone
Olsen fortalte om Vesløs
Kirke. Derefter besøg på
Kirsten Kjærs Museum og
som afslutning fest på
Kappels Kro i Vesløs.
Bagest fra venstre: Erik
Frimer, Bendt Kold, Jørgen
Bak, Kristian Mortensen,
Kurt Kjeldtoft, Hanne
(Person) Jensen. Forreste
række: Lone (Rægård)
Jensen, Else (Riis) Agesen, Britta (Jensen) Nielsen, Kristian Pedersen, Ane Lise (Sørensen) Dige, Birgit
(Holm) Nielsen, Grete Brix og sognepræst Lone Olsen. Billedet er fra Kaj Dige, Tårnvej 16, Østerild,
som også har fotograferet.
Elever fra den gamle realskole i Thisted samledes i
juni 2006 i Plantagehuset
(den gamle realskole) til
jubilæum. I april for 60 år
siden startede tre klasser i
l. mellem. Det fejrede elever, der tog realeksamen for
55 år siden. Bageste række
fra venstre: John Nielsen,
Hjerting, Per Kjær, Tranbjerg, Jørgen Sloth, Skagen, Karin Overgaard KriFrederikshavn,
stensen,
Knud Poulsen, Thisted. 3.
række: Svend Erik Svanborg, Vedbæk, Ruth Hedemark,
Dronninglund,
Karen Kjær, Kolding, Helge Spanggaard Gade,
Gadstrup, Gunhild Stare/r Lauridsen, Thisted, Tage Brogaard, Sennels. 2. række: Lektor Orla Pedersen,
Thisted, Birgit Holm -Andersen, Svankær, Kirsten Pedersen, Thisted, Ebba Her/y, Hørsholm, lærer Karen
Beck, Thisted, Børge Brøndum-Jeppesen, Thisted, Tekla Nielsen, Nørresundby. Siddende: Jytte Unmack
Larsen, Odense, Lise Brix, Thisted, og Norma Bak, Hanstholm. Det kan tilføjes, at Karen Kjær, Birgit
Holm-Andersen med flere ikke tog realeksamen, men fortsatte direkte i gymnasiet. De har dog altid været
med, når der var realskolejubilæum. Foto: Ole Iversen.
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I JUL I THY 2005 var der på side 69 et billede, der var afleveret til Wadmanns Bogtrykkeri. Billedet var fra Nikolaj Bajer, Prinsessegade i
København. Det var taget på Eriksens Restaurant i Nørre Alle ved Skoven i Thisted den 30. november 1915, da Dorthe Maria og Thomas
Bajer fejrede diamantbryllup. Nikolaj Bajer har lavet en skitse over bordet og giver følgende oplysninger: Nr. 1 Jens Rask fra Liselund i
Sjørring, nr. 2 diamantbrudeparrets datter Elise (husholderske hos Jens Rask), nr. 3 Anine gift med sønnen nr. 4 Vilhelm Bajer (de fik 16
børn), nr. 5 datteren Else Marie gift med nr. 6 Peter Vestergaard (de fik 15 børn), nr. 7 Pouline gift med sønnen nr. S Peder Bajer (de fik 12
børn), nr. 9 og 10 diamantbrudeparret Dorthe Maria og Thomas Bajer, nr. 11 Sine gift med sønnen nr. 12 Klemmen Bajer i Kjelstrup (de fik
10 børn, bl. a. min bedstemor Maren Kirstine), nr. 13 datteren Marie gift med nr. 14 Valdemar Willer, København, nr. 15 Anine gift med nr.
16 førgenius Jørgensen, Thisted, nr. 17 Anine gift med nr. 18 Christen Larsen (boede i Jørgen Karlshøjs gård i Kjelstrup, diamantbrudeparrets tidligere naboer), nr. 19 Agnes (datter af Peder Bajer), nr. 20 Otto (søn af Peder Bajer), nr. 21 Karen Marie gift med nr. 22 Ole Johan Jørgensen (Restaurant Morsø på Havnen i Thisted), nr. 23, 24, 25, 26, 27 og 28 er ukendte (kan nogen genkende dem, er enhver henvendelse
ønskelig), nr. 29 Thomas søn af Klemmen Bajer, gift med Hansine Wienhandler og boede i Vejle, nr. 30 Dorthea, datter af Klemmen Bajer og
gift med Poul Krogsgaard på Johnsens Alle i Thisted. Nikolaj Christian Bajer er tipoldebarn af diamantbrudeparret.
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Thomas Pedersen Bajer og Dorthe Maria Nielsen Roer levede så længe, at de nåede at fejre krondiamantbryllup i 1920. Thomas Bojer var født 10. maj 1830 i Hillerslev og døde 15. februar 1921 på Kastet i Thisted. Dorthe Maria var født i Hillerslev 21. december 1833. Hun døde hos sønnen Klemmen i Kjelstrup
13. april1929. Thomas og Dorthe Maria blev gift 30. november 1855 i Hillerslev og fik 10 børn. Thomas
var slagter. De boede først i Hillerslev, derefter på Ullerupgårds Mark bag ved førgen Karlshøjs ejendom,
fra 1913 i Thisted, sidst på Kastet. Thomas Bajer var recruit ved 7. Bataillon i København. Derefter var
han i et år i garnison i Altona lige nord for Hamburg. Altona var dansk dengang. Ved krigens udbrud
1864 var han af de ældste årgange, gjorde tjeneste ved 11. Regiments l. Batailians 1. Kompagni. Han
deltog 6. februar i kampene ved Oversø og den 8. marts ved Vejle. Thomas Bajer modtog Erindringsmedaljen for sin deltagelse i krigen 1864 og fra 1915 en livsvarig hædersgave på 100 kr. årlig.
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Dette billede af elever i Harring Skole 1940-41 er fra Astrid Grønkjær, Bredgade 73, Hurup, og Estrid Hansen, Hurup. I bageste række fra
venstre Karen Odgaard, Asta Henriksen, Grethe Poulsen, Agnethe Overgaard, Ejnar Hove, Ejgil Lyhne, Kristian Krogh, Knud Lyhne, Jørgen
Lyhne, Jens Pejtersen. 2. række: Edith Jensen, Elna Søndergaard, Margrethe Kristiansen, Elna Møller, Vilhelm Yde, Ejnar Agerholm, Peter
Dalgaiu:d, Jens Yde, Aksel Søndergaard, lærer Lehm. 3. række: Agnes Sørensen, Maren Lise Krogh, Tove Pedersen, Estrid Odgaard, Astrid
Odgaard, Lily Jensen, Esther Jensen, Erna Kjærgaard, Svend Erik Kjærgaard, Hans Kristiansen. 4 række: Kaj Yde, Anna Margrethe Mikkelsen, Elly Poulsen, Jenny Kjærgaard, Annelis Svankjær, Christiane Ejlersen og Ole Sørensen.
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Ulla Nyby, Hartmannsvej 149, Holstebro, har sendt dette billede af dansk-amerikanerne Vera og Folmer
Nyby og familie, der var i Danmark i juli 2005 i forbindelse med Folmers 75 års fødselsdag og indvielsen
af pavillonen i Klosterparken i Vestervig. Folmers forældre boede i Vestergade i Vestervig, hvor de drev
vognmandsforretning. Som omtalt i JUL l THY 2005 side 67 blev Folmer og Vera gift i den dansklutherske kirke i Chikago i 1951. Siden 1969 har de været hjemme i Danmark næsten hvert år og siden
1987 haft sommerhus i Agger.

Fra indvielsen 3. juli 2005 af den pavillon i Klosterparken i Vestervig, som
Vera og Folmer Nyby skænkede i mindet om Folmers forældre Nielsine og
Anders Nyby. Folmer står ved mikroJonen.
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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. Om det er
i 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 hjælpe.

Peter Michael Mikkelsen kørte ikke blot rundt med
mælkespande. Med en anden vogn kørte han ud og
hentede toiletspande, som han kørte ud til en renovationsanstalt uden for byen, oplyser hans barnebarn Georg Krogh Mikkelsen, Lerpyttervej 31,
Thisted, og han spørger: Hvor lå denne renovationsanstalt ?

Dette billede er også kommet fra Georg Krogh
Mikkelsen. Han ved ikke noget nærmere om det,
men det ser ud til, at personerne foran er smede.
Et par af dem står med en hestesko, og de to i midten ser ud til at være militærpersoner. På ambolten
står der 6/7 1909. Hvor mon dette billede er taget?
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Under nedrivning af et sommerhus på Hvidbakken 41 i Vangså blev fundet to billeder, som blev afleveret
til Jette Andersen, Jettes Arkiv, Skjærbakken 17, Vangså, med henblik på opklaring gennem JUL I THY.
Personerne er måske efterkommere af Kresten Andersen Grønkjær og Oline Grønkjær. De har boet på
Hvidbakken 41, men var ikke de sidste ejere. Jette håber, at læsere af JUL I THY ka n hjælpe med at finde
ud af hvem personerne er.

Dette billede er afleveret til Jette Andersen, Vangså, med ønske om at få opklaret, hvem personerne
er. Billedet er fra Villy og Mona Thorgius Strunck,
Skrænten 14, Hjardemål. De har fun det det hos
Villys mor, Ingeborg Elisabeth Kristensen. Hun
var i 35 år husbestyrerinde hos Jesper Rotbøll i
Hjardemål, blev gift Pedersen og bosat i Hanstholm. Jette har adressen Skjærbakken 17, Vangså,
7700 Thisted, tlf 9797 4272.
Mail: jette.vangsaa@paradis.dk.
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Tillæserne
JUL I THY 2005 var 75. årgang. I år er det
35. årgang, der udgives af Erik A. Lauridsen
og undertegnede, Jørgen Miltersen. Distribution o$ salg ha~ Erik A. Lauridsen taget sig
af, og ;eg har staet for redaktionen.
Gennem årene har jeg været i forbindelse
m.ed mange ~hyboe: verden over -fra Califormen og C~nbzen tzl Australien, men først og
fremn:est z Tohy. ]eg tænker med taknemligh:d tzlbage pa de mange besøg, jeg har aflagt,
pa breve, telefonsamtaler, e-post over korte
afstande - og over Atlanten.
Den gode kontakt til de mange bidragydere
har givet mig lyst til at fortsætte år efter år.
]eg føler trang til at takke præstesønnerne
fra Ræhr: John og Carl Mehr i Amerika. John
var døbt Johannes. Carl var kendt som Ansgar Carl, inden han udvandrede i 1952. De
to ~rødre ~ar i år gjort en stor indsats for
Thzsted Kzrkes Drenge-Mandskors turne i
Amerika og gjort det muligt at bringe omtalen på side 9 og følgende sider.
Det imponerer mig, at så mange er i stand
til at huske navne på personer, der er fotograferet for 50 år siden eller tidligere. I det forløbne år har jeg især glædet mig over, at den
over. 90-årige Elna Buch, tidligere Bohm, Dr.
Louzsegade 6 i Thisted, inviterede mig på
besøg. Elna Bohm kunne huske navnene på
alle personer, der var på et billede, taget i
1925 af lærere og elever i Thisted. Da billedet
var i JUL I THY sidste år, var der kun navne
på to lærere .
.Tak til Sonja Poulsen, Østerild, og til Tom
Kzrk, Thousgård, for oplysninger i forbindelse med artiklen om »En gebommerli Gild«.
F~milien var så ilde berørt af Johs. V Kirks
dzgt, at en retssag blev overvejet, men en
advokat. frar~dede. N_år Georg Langkjer på
opfordrzng czterede dzgtet ved festlige lejligheder, og familie var til stede, spurgte han
først om lov.
Tak til Jette Andersen i Vangså for opkla-
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ring af navne og efterlysning af personer. Fra
en ukendt er modtaget et fornemt album med
billed~r af fam!lien Peter Pedersen og Peter
Henrzksen, Thzsted, formentlig udvandret til
A~er.ika. Der findes et billede af Johanne
Krzstme Poulsdatter, taget i Minden, Nebraska, sidst i 1800-årene, billeder fra Minden
1914 og 1930 og et billede af Peter Petersen
og A~e ~hristine Larsdatter »Bondrup«,
t~ge~ z Thzsted. Mon der i Thy findes familie
tzl dzsse personer?
Tak til Hanne Laursen, Vestervig, for navnet på præsten side 51 i JUL I THY 2005.
Hanne, født Frøkjær, fortæller, at billedet
hang på Skibstedgård i Nors med navn på
præsten: Peder Christian Jensen, der var sognepræst i Nors-Tved 1880-1899. Efter ham
kom H.C.M. Krarup indtil1921 .
Tak for gode samtaler, breve og billleder,
der har gjort det muligt at være bindeled
mellem thyboer verden over
Tved, september 2006.
Med venlig hilsen
Jørgen Miltersen

Forsiden afførste årgang af Jul i Thy, 1931
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CHEVROLET.

Holstebro- 96 10 10 10

Vestervig - 97 94 13 88

Thisted - 96 17 23 88

www.thybo-biler.dk

~PhotoCare
Foto-magasinet. Storetorv l. 7700 Thisted
Tlf. 9791 1188. www.thisted.photocare.dk

THISTED

MOTOR COMPAGNI A/S
LøveveJ 17

l

7700 Thisted

l

$SUZUKI

NJ EDB & KONTOR
SERVICE

Telefon 9792 321 1

www.thistedmc.dk

mazDa
Service
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Niels Jensen
Servicekonsulent

Kastanievej 37, 7700 Thisted
T lf. 97 92 22 55 . M obil 20 42 22 22
nj edb@mail.dk

Thisted Svane Apotek
Storegad e 5 · 7700 Thisted
Telefon 97 92 00 11 · Telefax 97 92 11 88
e-mail: thisted @apotekeren.dk
www.thisted.apotekeren.dk

restaurant

BRYGGEN

BØFHUS • BRYGGERI • BAR

Sydhavnsvej 9 • 7700 Thisted • Tlf. 9792 3090 • www . bryggen . eu

c

MøblLR A/S
Telefon 96 18 41 00 · Telefax 96 18 92 00

Thisted
Begravelsesforretning
Elin og Hans Ole Veste r

F

E

SALTO

- rigtigt Mndværk
Håndværkervej 3 · Nors · 7700 Thisted

A

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

NORS
AUTOA/s
v/ Poul Isaksen
Hanstholmvej 137
Nors, 7700 Thisted

97981855
Fax 97 98 10 44

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

•
•
•
•
•

Alt i køkke nudst yr
El-artikler
Gaver
Stel • b estik • vinscrvice
Elektroniske gavekort

• G r atis gaveguide
~·~~~~~
• Landsdækkende b ytteservice :.:::
• Belys ning

l/1
ERHVERVS

CENTER

97 98 18 55

Mobil Center
Thisted

Herning

Hundborgvel 198
Tlf. % 17 88 00

Rønnebærvej 5
Tlf. 97 21 54 33

www.imerco.dk
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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
www.skoda-thisted.dk

Buchholtz
Vestergade 14
7700 Thisted
Telefon 97 92 03 99

MATERIALISTEN

ØSTBYEN
Østerbakken 64 . Telefon. 97 9219 77

HAVNEN
Østerbakken 12 . Telefon 97 92 29 77

T.Hvdro
.exaco

Fremtidens Valg
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AOt tiD ~ ~ ~-lørlø oø lrltld ____,"".._._ __
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MØLLEGÅRDENS

CAMPING

Iversensvej - Thisted
Tlf. 97921130
Slagterafd. 97910886

LANDINSPEKTØRFIRMAET

Nellemann & Bjørnkjær
v. Erik Dam. Klaus Gjærups eftf.
Frederiksgade 5
7700 Thisted
Tlf. 97 92 04 55
Fax 97 92 03 17

THISTED
Store Torv · Tlf. 97 92 02 99

e-mail: thisted@nb.dk
www.nb.dk

www.superbrugsen.dk

" , Bomerups Kontorcenter
~'

Østerbakken 71 · 7700 Thisted· Tlf. 9792 0033

Kontorartikler, kontormøbler, kontormaskiner og værksted
Telefax 9792 0733 · Mai!: kontor@bornerup · www.bornerup.dk

brille-huset
v/ Carina & Ole Larsen· www.brillehuset-thisted.dk

t1can

7
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

9792 50 66

mad med mere
Slagteren på Møllevej
v/ Charles Knudsen
Møllevej 61, 7700 Thisted, Telefon 9792 0732

!GI

Center for Uddannelse og Erhverv
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. 97921715
fax 97926815

Privat tlf. 97 92 02 04

W AD MAN N
Trykkeri & Prepress

li

Forlag
Lokaltelefonbog

TOPS

Wadmann Grafisk AJS
Fabriksvej 8. 7700 Th isted

Juul Sko
Vestergade 20 . Thisted . Tlf. 97 92 05 99

Tlf. 97 92 31 66. Fax 97 91 00 80
wadmann@wadmann.dk

www.tops.dk

www.wadmann.dk
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REVISION LIMFJORD
WWW. REVl FJORD. DK
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HANSTHOLM · HURUP · HVTDBJERG · NYKØBING MORS · ROSlEV · THISTED
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Kassekredit*
Renten på et lån er ofte meget forskellig fra
bank til bank og fra kunde til kunde. Det har
vi gjort op med i Fordelsprogra mmet, 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 ...

Te l. 97 92 27 00

Toldbodgade 4-6
7700 Thisted

Nordea 'Ø

97 92 17 55

Fax 97 91 1O00

l
Per Kristensen

Belysnings- og hvidevarebutik

Tel. 96 17 20 40 · www.brdrwhansen.dk

HURUP BOGHANDEL
v/Lone Christiansen
Bredgade 120 - 7760 Hurup

7(JfflltØt & s~

Tlf. 9795 1042 - Fax 9795 2266

li7li26S62
Fax .... 97924901
Ole .... 40136S62
Per .... 20136S62

e-mail: lone@hurupboghandel.d k

Bøger - Kontor- Foto - Læder

Nybolig Thisted
v/ Ejnar K. Jeppesen og Jens Kjærsgaard
Statsaut.ejendomsmæglere og valttarer
Håndværker Torv 7, 7700 Thisted · Fax 97 92 30 9 1 · www.nybolig.dk

97 92 22 88

JKE

DESIGN

v/ Jane Mortensen

KøkkenBadGarderobe

Fabriksvej 3. Tlf. 9792 1200

Alt i pølser, grillmad, smørrebrød,
dagens middage og madpakker

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

-også ud af huset.

Alle former for
reparationer
i tømrer- og snedkerarbejde

Der er 120 tøjeksperter i Danmark
- i Thisted er det

Alt i glarmesterarbejde.

Thisted Glarmesterforretning
Sennels Tømrer· og Snedkerværksted
v/Ejvind Nielsen
leopardvej 32, Thisted. Tlf. 9798 5349. Mobiltlf. 4041 3319

THISTED - HANSTHOLM

Ejner Hessel Thisted A/S
Løvevej 15
DK-7700 Thisted. Tlf.

72 11 69 00
Store Torv. Thisted. Tlf. 97 9210 32

Internet: www.hessel.dk

Centrum for ure, briller og kontaktlinser

Thisted Fors ikri ng
Thisted Forsikring g/s · Thyparken 16 · 7700 Thisted
Tlf: 9619 4500 · Fax : 9791 0115

www.thisted-bibliotek.dk
FOTO RAFEN
Thisted
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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

THY MESTERBYG

Aps

Tømrer & Snedker

KC

Ol 61

kilte

THISTED

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

Beckers
Smed Tæpper
& Gardiner AIS

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

Industrivej 61 · 7700 Thisted

979213 88
www.goront.nu

expert@
Thisted
Vestergade 21, 7700 Thisted , tlf. 97 92 18 42

Nykred i t
THISTED
Storegade 8
7700 Thisted
Tlf. 96 l 7 07 77
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~REVIKON
Revisionskontoret
Registreret Revisionsinteressentskab

Jernbanegade 18- 7700 Thisted
Telefon 97 92 08 99 - Fax 97 92 04 11

Vi ønsker en rigtig
glædelig jul
og et godt nytår.

Hurup Bibliotek
MagasinNoksen/Ingen særlig
46.4 Thy

MorsøBank ·Gl. Toldbod· 7700 Thisted. Tele
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