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HISTORIEN I BILLEDET

Jordemoderen kom
ned via skorstenen
Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv
for Thisted Kommune

THISTED: Vi bilder os selv ind,
at vi lige nu oplever en vinter
som aldrig før. Men den er
intet at regne mod den vinter, der fejede hen over Thisted ved juletid i 1876. Og
dengang var da endda nogen, der kunne berette om,
at vinteren havde været endnu værre, dengang de var
børn ...
Illustreret Tidende - der
netop udmærkede sig ved at
være illustreret - kunne med
to træsnit vise sine læsere
virkelighedens Nørregade
efter stormen. ”Efter fotografier” - som man skrev, så
den er god nok. Billederne
var ledsaget af den efterfølgende tekst:

FAKTA
HISTORIEN I BILLEDET – BILLEDET I HISTORIEN
{ Har du gamle film eller fotografier? Så er Lokalhistorisk Arkiv
for Thisted Kommune interesseret.
{ Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad thyboer
og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter
spændende lokalhistorisk materiale.
{ Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hurup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.
{ Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bruge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.
{ Rubrikken "Historien i billedet" optræder jævnligt i Thisted
Dagblad i håbet om, at det øger billedbidragene til Lokalhistorisk
Arkiv.

Thisted under sneen

”Nørregade i Thisted! Den
mindst anseelige af denne
bys hovedgader! Det er da
ikke muligt? Hvad i alverden
er da så mærkeligt ved den,
at den således på eengang
findes værdig til den ære, at
præsenteres i ”Illustreret Tidendes” spalter?” - Ja, kære
læser, det er mig forud klart,
at sådan omtrent vil det hedde, når du gør dig bekendt
med denne ”mærkelighed”.
Men lad dit øje hvile lidt nøjere på draperiet, og jeg vædder, at du, hvor bekendt den
nu ellers monne være dig, vil
have ondt ved at genkende
den i denne dragt. Thi det er
ikke Nørregade til dagligdags, som den kender den;
det er Nørregade efter snestormen den 20de - 21de december 1876, og dog er snemasserne, der tårnede sig
alenhøjt over de huse, som
atter er synlige på billedet,

allerede i færd med at miste
deres største tiltrækning, og
dette er følgelig kun en svag
gengivelse af forholdene
umiddelbart efter sneflugtens standsning. Sneen er allerede ”sunken sammen”,

store masser kastede tilside
og bortkørt, dels for at give
plads for en snæver passage,
dels for at skaffe de ”begravede” beboere luft. - Det var i
øvrigt en ganske interessant
vandring om morgenen den

22de ovenpå tagene og skorstene. ”Tag dem i agt, lille
frøken! Der er en skorsten!”
hørte jeg en herre tilråbe en
dame, der just med møje arbejdede sig frem over driverne, som endnu ikke rigtig

kunne ”bære”, så man hvert
øjeblik stak et ben dybere
ned, end man egentlig skøttede sig om, og jeg vendte
mig for at betragte denne
”faldgrube” i form af en
skorsten, hvo skildrer da min
forbavselse ved at se først et
hoved så sort som kul, og
derefter en krop langsomt
komme op fra dybet. Ja, den
gunstige læser tror måske, at
jeg overdriver, men jeg kan
beråbe mig på vidnesbyrd
nok fra her i byen bosatte
folk om, at det ikke er første
gang, man har set Nørrega-

de således tilføget, at publikum under latter og spøg har
kunnet færdes på husenes
mønninggader. Selv husker
jeg endnu for en 5-6 år tilbage en lignende vandring som
afvigte 22de december, og
for en kuriositets skyld, skal
jeg tilføje, at en herboende
forretningsmand har fortalt
mig, at da han blev født i den
nævnte gade, måtte jordemoderen gå ned gennem
skorstenen.

Større fokus på naturpleje i Thy
THY-HANNÆS: Meget tyder på,
at nogle landmænd - især
dem med lette og hårdføre
kvægracer - i de kommende
år vil kunne skaffe nogle indtægter fra pleje af naturområder. Det vil dog kræve en
vis specialisering og ekspertise.
I den forbindelse deltager
to af landets førende eksperter inden for naturpleje i en
aften på Landbocentret i Silstrup med foredrag og debat
under titlen ”Naturpleje
som forretningsområde”.
Det er Michael Stoltze, debattør, forfatter og rådgiver
inden for natur, og Heidi Buur Holbeck fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Skejby.

Kommunerne, naturforeningerne og landbrugets
interesse for naturpleje stiger. Det er usædvanligt at
finde fælles fodslag mellem
disse tre parter, men naturpleje er en sag af fælles interesse. Alle parter er enige
om, at målene for naturområderne kun kan nås, hvis
det bliver rentabelt for landbruget at pleje naturen.
Regeringen offentliggjorde i 2009 en plan for landbrug og miljø under navnet
Grøn Vækst. I løbet af vinteren er planerne blevet mere
konkrete, og landets kommuner er nu i gang med at
udpege 70.000 ha, som skal
tages ud af landbrugsdrift
og omdannes til naturområ-

der. Målet er bl.a. at reducere udledning af kvælstof til
vandmiljøet med 19.000
tons samtidig med, at det bidrager til en forbedring af
den biologiske mangfoldighed.
Mødet holdes onsdag aften 24. februar. Det er arrangeret af Biologisk Forening for Nordvestjylland
(BFN) i samarbejde med
LandboThy og Landbo Limfjord og med støtte fra LAG
Thy-Mors. Mødet er åbent
for alle og henvender sig
især til landbrugere og naturinteresserede.
NATURPLEJE KAN bidrage til at skaffe landmændene flere indtægter, især landmænd med lette og
hårdføre kvægracer som bl.a. Galloway.
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