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THISTED: Billeder af to tidlige-
re redaktører på Thisted 
Amtsavis er pludselig duk-
ket op. De lå blandt familie-
billeder fra den tidligere Ve-
stervigpastor Riis-Lowson. 
Her følger den anden og sid-
ste historie om de to redak-
tører. 

Den konservative avis Thi-
sted Amtsavis mangeårige 
ejer og redaktør Søren H. 
Møller flyttede i begyndel-
sen af 1900-tallet fra Thisted 
til København. Længere tids 
problemer med helbredet og 
et offentligt skænderi med 
to af byens konservative 
spidsborgere, som også in-
volverede en slåskamp mel-
lem deres kæledyr, var med-
virkende til, at redaktør Møl-
ler søgte væk fra Thisteds 
hårde klima.

Født ind i bladverdenen
Med Møller bosat i Køben-
havn skulle Amtsavisen have 
ny redaktør. Valget faldt – 
meget naturlig – på den blot 
30-årige Niels Severin Niel-
sen. Han var kommet til Thi-
sted Amtsavis i 1891. Avisen 
havde stor succes, og redak-
tør Møller måtte for første 
gang i avisens historie an-
sætte en redaktionssekre-
tær, som skulle aflaste ham 
på kontoret. Nielsen viste 

hurtigt flair for mere og an-
det end at varetage kontor-
funktionen. I forbindelse 
med redaktør Møllers syg-
domsperioder overtog han 
efterhånden mere og mere 
af ansvaret for arbejdet og 
ledelsen på avisen. Hans si-
tuation på avisen blev for-
modentligt yderligere for-
bedret, da han giftede sig 
med redaktør Møllers eneste 
datter Ellen. 

Niels Severin Nielsen hav-

de ikke sine evner fra frem-
mede. Han stammede fra en 
familie med stolte bladtradi-
tioner. Hans far, Christen 
Nielsen, havde i 1877 forladt 
en sikker stilling som her-
redsfuldmægtig i Nørre-
sundby, og var med sin fami-
lie draget til Århus, hvor han 
købte den nyligt opstartede 
avis Jyllandsposten. Den nye 
ejer og redaktør var en frem-
synet mand. Selvom basen 
var Århus og oplandet Jyl-

land, anså Nielsen også Kø-
benhavn som et væsentligt 
stofområde. Gennem en af-
tale med Telegrafvæsenet 
fik Nielsen og Jyllandspo-
sten eneret på at anvende 
statens telegraflinier i tids-
rummet kl. 21-24, således at 
nyheder fra hovedstaden nå-
ede Jyllandsposten dagen 
før de andre provinsaviser. 
Næsten samtidig begyndte 
den kendte forfatter Her-
man Bang – ham med "Ved 
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Aldrig tilbage - altid fremad

NIELS SEVERIN NIELSEN nyder sin avis hjemme i stuen på Grydetorv.  Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

HOLDET BAG REDAKTØR Niels Severin Nielsen og Thisted Amtsavis. Siddende længst til højre ses faktor 
Behr, som var på avisen i hele 59 år.  Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

vejen" - at skrive om kulturli-
vet i København i avisen. 

Visionær redaktør
Niels Severin Nielsen kom til 
en avis med vind i sejlene, 
men mørke skyer truede 
samtidig det konservative 
højre. Fra sit kontor på Gry-
detorv kunne han konstate-
re, at det politiske klima på 
Christiansborg blev mere og 
mere betændt. Den konser-
vative konseilspræsident J. 
B. S. Estrup sendte med pro-
visoriske finanslove og sin 
stejle holdning imod de ’jæv-
ne’ folks indflydelse i politik 
Danmark på vej mod revolu-
tion og sit parti mod afgrun-
den. Det smittede af på den 
konservative presse. Årene 
omkring systemskiftet i 
1901 var hårde, og venstre-
blade som Thisted Amtsti-
dende fik for alvor fat i læ-
serne specielt ude i landom-
råderne. Måske var det hi-
storiens skræmmende spor, 

der gav Amtsavisen sit motto 
”Aldrig tilbage – altid frem-
ad”. 

Nielsen var konservativ af 
den gamle skole, men i sin 
avis valgte han at dreje fokus 
fra Christiansborg mod Thy. 
Visionært opprioriterede 
han det lokale stofområde, 
og det var hans fortjeneste, 
at Thisted Amtsavis var en af 
de allerførste danske aviser, 
der begyndte at bringe bille-
der som illustration til artik-
lerne. Severin Nielsen og 
hans efterhånden voksende 
skare af personale gennem-
førte de nødvendige refor-
mer af Amtsavisen, som 
gjorde, at den kom styrket 
ud af krisen i begyndelsen af 
1900-tallet. 

Konservativt tab
Niels Severin Nielsen blev 
trods mere end 15 år i redak-
tørstolen blot 46 år gammel. 
Han døde meget pludseligt 
af blindtarmsbetændelse i 
august 1915. Af nekrologen 
bragt i Thisted Amtsavis får 
man et indtryk af den omfat-
tende indsats Nielsen ydede 
for den konservative sag. 

”Den Afdøde var Formand 
for Thisted Højrevælgerfor-
ening og Næstformand for 
Højrevælgerforeningen i 
den gamle Thistedkreds. For 
godt et Års Tid siden blev 
han valgt til Medlem af Be-
styrelsen for Højrepressen i 
Provinsen, og ved Højres De-
legeretmøde nu i Sommer 
blev han valgt ind i Højres 
Repræsentantskab.”

Trods Nielsens død forblev 
avisen forblev i familiens eje 
frem til 1947, hvor Ellen 
Nielsen, enken efter Severin 
Nielsen, overlod den til et 
aktieselskab. Som mange 
andre aviser bukkede også 
Thisted Amtsavis under i 
1950’ernes og 1960’ernes 
store dagbladskrise. Amts-
avisen sendte sin sidste avis 
på gaden i april 1960.

NIELS SEVERIN NIELSEN med sin kone Ellen Nielsen, der var datter af 
den tidligere redaktør Søren H. Møller.  
 Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune


