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Nordthy hjemmevær nsforening

!afholder

ordinær generalforsamling .ondeg den 10. april 1948 kl. 14,00
il I pu hotel .Royal- . Thisted.
J

il

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretnin/!.
3. Kassereren aflæg/Zer regnskabet.
4. Vedtae:else om torer,ingens ophævelse.
5. Nedsættelse af et alviklingsudvalg.
6. Eventuelt.
Regionsleder J ø r g e n s e n og di8triktsl~der Iverse n k.ommer lil stede .
BESTYRELSEN.
I (1009)
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Alle interes.erede har ødll:ang.

De danske lotter,
•

!Ing

E
leg
tøj

kl.

Thisted kred ••
Lottekredsen lorel8~er Indtegning til
nyt grundskolehold tlr.dag d. 5. april
(109 4 ) ,
kl. 20 p811 gymnlIsiIlt.
Alle kvinder over 17 88r Indbydee.
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Licitation.
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Nordthy Hj

for

afholder ordinæ)' genel'alforsamling på hotel:tRoyal« l ThIstod
sØndag den 10. april 1949 kl. 14,00.
D A G S'O R D E N :
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.

3.
4.
5.
6.

Kassereren aflægger regnskabet.
Vedtagelse om foreningens ophævelse.
Nedsættelse af et afviklingsudvalg.
Eventuelt.
Regionsleder J ø r g e n S e n og distriksleder I v e r s p n kommer til stede.
Bestyrelsen.

Dilettøllt
SjØ1Ttng Boldklubs Dilettanter opfØrer

Vang

I

I

Forsamlingshu~

"HJERTER ER TRUMF" for Van~ Boldklubs MNllenllncr med
Huss tand LØrdag den 2. April IH. 20.
Bemærk ReLtch;cn!
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Nordthy Hjemmevær nsforening

I

afholder ol"dinær Generalforsamling paa Hotel »Royal« i Thisted Søndag den
! lO. April 1949 K!. 14.
I

••

den

I

1.
2.

•
•

I

a.

I\,

4.
5.
6.

!•

DAGSORDEN:
Valg af Dirigent.
Formanden aflæg-ger Beretning.
Kassereren aflægger Regnskabet.
Vedtagelse om Foreningens Ophævelse.
Nedsættelse af et Afviklingsudvalg.
Eventuelt.
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BestS'relsen.
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til

:Regionsleder Jørgensen, Aalborg, -og Distriktsledel' Iversen kommer til
Stede.
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700 Hjemmeværosmøde i Fjerritslev
ede
Torsdag aflen holdtes der el
~Ies møde paa PjerriIslev holel, efter
Iver indbydelse af forskellige foreninger.
kr. Der var mødt ca. 100 interesserede
Iles da læge B. Crandal bød velkommen,
,ak· og gav ordet til amfsdistrlktsleder
~n8' H. Iversen, Thisted, der redegjorde
for den betydning, et hjemmeværn
em· kan forventes at lu. Han gav
ulle detaIlerede oplysninger om ud·
el dannelsen og svarede III slut paa
Ivej lorskelllge spørgsmaal, der blev
var stillet.
nu
Himlen holdt tæt en hel uge.
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4 Hjemmeværn AJ<ompag nier i Thi -
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Der er ua nævnt. 4 Kflmpa,;'n l. .trol ,
T h :..sted,
ch er,.r. men rn!ln h3vde
paa F ri
u,rnc\ n1~d 7.
SUl shJcmrnl."Værnct n:lfl,.dc ikke
'lt b live færdillt til AflØ5nin~ i!r

H jemmeværnsforeningerne d. 1 "~ssi
n April Først i Gaar f(.l~e1aa Ud- fOrt 5~tt
næ vnelsen af K ompagnicheferne
d I l
,~ I fØrste Omgan g drcj& det S1~
F rf!
.r Dm 238. V'cn anta!;!(>1iJ!: vII df>r ]
l om e l halvt Aa rs Tid . mulil':vio: ' 1 1~ur
TI t>
I. sene re. blive ud næ vnt cl ligo!'! n- ChPm
K.n<
de Anta l.
K ompagnicheferne v s r v{' nh~! t 'lIm.
udnævnt fo r fle re Uger siden
Kan_
1_ lndst.il1mgerne har li gget meget
""1\. T '
. længe hos For~ var smi nis tf'ren . Enf"\'o
I men først i LØrdags na aede RasPTa
Fla1
t> mus H a nsen til Ende m ed s ine
r.'O-if'l]
Overvejelser . P as nogle Omraa- Rvttrr
der
rummer
Udnævnelserne X lels
Overraskel ~er, ide t Mimsteren • et s
Ikke havde ønske t at fdlge d E' \' 1l.n!"!
Ønsker, de r var gjort gældJ>nde r i: E,
Thi
fra Hjemmeværnsforeningernes
Fia
m ld l
Side.
Der venter de nye Chefer, som 'fiels
ligestilles med K a ptajnløjtnan- )P'lns(
l a<1<:·
t e r. meget store Opgaver. De on('r b
skal nu hl at opstille Halvkom- <:pn.
ø- pagnier af de FriVillige, der har Futfr
C. ø
_ meld t sig, og naar Ansøgninger- 0011.
.
r_ ner er godkendt af de Distrlktsu- raad , som man stadig venter
hY
r- paa, k ommer Problemerne med J (!.foDI
pr.
t r F ordelln g af Vaaben og UniforV1:
m mer De r v il a ntagelig gaa et '1"'1(>1
ns Stykk e TId endnu. fØr de forste folke
e Hjemm ev æ rnskompagnier el' en An 1r
K r
KcndsgcJ'Olng.
Emil
I Distrik t Thy, h Vllket v11 sige SE n .
a hele Thi ~ ted Am t, er u dnævnt r r!!.
r I fire K ompagnich efe r , Gro~se r er .-\kH
Fr. T o f t Tlust cd , R r-nsemer.\er
Pf'<.if
at Vilhelm T h o m s e n, Thisted.
F,
n_ Fprstelæ r c t J ens Frede r ik GunO! K.
r. B u s c k , Sundby Mors, og ln- h .. t l
eg geruør
Moge ns
B j c t r e s ø. B ia!
~ ('n
ra MotsØ Jernsh\bc n, Nykøbing.
F
Frederik T øft , som er 40 Anr M.
ad I gl _. har været Løjtnant af Reiet - G. l
F
ed , ven fra 1932 lil 1936, (lI( J e ns
I Vilhelm Thom!'('n har ge nnemK..
str ø:aael Korporalskolen 0& blev S\!' Ru,
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gennemgaaet
XOJllPet5,'ichef ....
kursus i Aalbor~. 0m em alle
fire gælder det, at de har været
m ed i Modstandsbevægelse:n og
sener e har gjort et udmærket
Arbejde i de frivillige Hjemmeværn.
Man h avde iØvrigt regnet
med, at der vilde være blevet
udnævnt 6 eller 7 Kompagnichefer i T histed Amt, nemlig 4 aer,
i Thy og V. H an Herred og 2 paa
Mors samt ev entuelt 1 overtallig, som skulde v ære til Raadigh ed f or Distrikt sch efen, Over~ ffic iant Iversen.
Naar de lokale Distrik tsudvalg
er n edsat og har gennem gaaet
AnsØgningerne fra dem , d er Øn, k er at komme ind i det n ye
Hj emm eværn, v il der kun gaa aa
ca. 14 Dage, f Ør man er klar til m
at udlevere Udrustning t il de VE
Menige og gaa i Gan g med de n st
pJ·aktiske Ud d annelse .
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parat
og
operatør
ul
ludigheCl
og
kampo. en Iilmsellen kan arran~t.rel lor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
L,nen
jall 50-bO kr, al en hvilken lom
r.ovt!!e
neduIt kan der i løbe! 1114 daRe blæst
helal
loreni
g.
vældig
indkaldee ItYlktr lil det nye hjem- VIrS~
ilr. Jen.
minu
meværn.
SeJvbryllap
le egne
foran
)trudle
kln fredaR den 8. dl. lejru al
eltbll
Sto
rt
"moastikstæ,oe
og der portner Jena L Han.en og hullru,
Oerer
I
Sloregilde Il, Thi'led
i Ibisled.
bYIQI
de v.n·
Thi,led arni, Rymnal';klarenlnll sider
ld-kamhavde i gnr 1101 lil~lutning lil i ande
lenlolt·
,
,. .
.11r\net pli arhold.hotellet i Thi·lafrevl
lJ9rnng
aled. hH 250 {l)'mnuter var pu' man,
To for Mors 0l to for Thy guf\' t, og holdkonkurrenct.n vand· TIK
lU al Sned,led med Sennell pu men
odø&vo'.
andenpJad.en Oll St.g.trup og Til· reRe
Udnævnel.en af kompaRnichdtro lied pu 3. og -4 p1ll.daen, Enkelt OItS
'I N. B.
5000 kr. ne v!'d bjemme\<ærnel forelillgel mlnd'gymna,liken blev vundet II Mal
Ik. vurd. nu, OJ(' for Thya vedkommende er Vi\!go Mølltr, Senneta, med HJ·ald lIæl
Ilerbu.t, forelebill udnævnt Io, men aenert Olu:n, Ting.trup, og Peler Uhr· Rik
1239 kr., udnrvne .• endnu Io. Pli Mor, er brand, ~ntd.led, paa 2. og 3.- fik
udnatvnl Io k mpIgni c heler
Det pil dlen_
der
I m
lerllIlIeo d/ejet aiR: om lolRende: Kø bmind
dtf
e aær' Pr. Toll, SoJbaahvej I, Thi.led,
løJlnlnl al ru er ven, r!!!nlemeller
hvoe
"~,,,.~.

~
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Hjemmeværnskompagnichefer,

erhU4e,

Jm VBh. Thom"n, "T,ikoh'",
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D RÆ T T E N

An.
f.ke .er · 1 hitled. lidi. ,uQen'. lør~le:ltrer
~unni BUlk, Sundby Mora, og
Ren,
~erhIUt', mgtnitH ~ogen, Bjw!!!, . , Mou .
Pele
iod
Ilte lær· je'n".ben.
Ue ;J ... ~ældende ~r i a ldu~n'
lejlI:
S
111melIer· Ira 30-40 ur Oll haT udh" l el
Nederlag I Hern(ng 3 - 0
aR
kr., rkke arbejde lor dl:l hidlidiRe hjemmeværn aR' i noale li,helde i m od ·
T IK s mealerrællltebold henlede ,kul
ltmsUer- "lnd,beveae1ttn ur.der hiwen. Ikke polnll I Hernine: I gur, idtl 51('1il
lu., Ikke De lur et mind'e hononr lor Herning v ndl en .Ikke lejr paa ved
mln u.elt ar be jde i hJl:mmevær net, a mu l mod O.
; b ., ol
.lImeneI- men Ik ke - aom nogle I VI.er hil
Dt l I ,øvreg oede, d , de 10 bold 0a
kr .. Ikke nævnl - en I tørre l!llle .
ko m pat bl nen, og T histed fik I bold
S.. anu' di l lrilr. terude ne e r I fe re Ie b I Iv Ieg fo rdel ,I rt'ane n og
D

TIKs mesterrækkehold

I

stadig i farezonen

r
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ældre indby le8. Alle har adgang.

De danske lotter,
Thisted kreds.

Loltekredsen forelager indte~nlng til
nyt grundskolehold tlr.dag d 5. aD,1I
kl. 20 pa. Rymna, ip.t.
(1099)
Alle kvinder over 17 aa, indbydel.

Licitation.
1-1............. ......... rt..... ..........

Drn"'.... ø.

.

I

L,
F
on sl

beti
in
DR

Landmine fundet i Lyngby.
I LØrdags blev der fundet en
Landmine i et af de tidligere t yske Minefelter Syd for Vejen fra
LY11gby til Havet. Politiet i Hurup blev tilkaldt og sØrgede for,
at Minen blev uskadeliggjort.
Der er tidligere fundet Miner i
det paagældende Omraade, som
blev ryddet allerede i 80mmere11
1945. De Fund, der er gjort senere, • tyder paa, at Minerydningen maa være foretaget temmelig overfladisk.
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Fire Kompagnichefer i
Hjemmeværnet udnævnt

Ved Hjemmeværnsstyrkerne j
~hy og paa Mors skal der udnæv~es seks Kompagnichefer, og der
'oreHgger nu Udnævnelse for de
ire af disse, nemlig for Kompagier i Thy Repræsentant N. B.
r. Toft, Thisted, og Rensemester
Jens Vilh. Thomsen, Thisted, og
for Kompagnier paa Mors Lærer
J. Fr. G. Busck, Sundby M., og eivilingeniør Mogens Bjerresø, Nyebing.
--------

I

il.

19
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Der mangler endnu Udnævnelse
af to Kompagnichefer ved Kompagnier i Thy, og naar Udnævne}~en ~f disse ikke er kommet til at
forehgge sammen med de øvrige. I
skyldes det, at Hæren ikke har vil- •
let give Afkald paa de to, som val'
indstillede hertil.
Kompagnicheferne i Hjemmeværnet bliver ligestillet med Kapb
taJnløjtnanter, .men faar ingen Løn
for deres Arbejde med Styrkerne; IS
dette gør de uden Vederlag Iige- Il
som de øvrige i Hjemmeværnet. Derimod · faar de et Honorar paa ]
900 Kl'. for at have Ansvar for Be- 1
holdningerne og fol' at udføre administrativt Arbejde,
,

!

De

Lotter

'J'hll'lted '(rpt!H.

forc·bll:p·r 'ndlRgn]lIK
til nyt Gf'tmdfi lwl('h',l d 't'lrHdllg- df'n G,
April KI. ~/J fJ:,W. GymrJtll7i(!~. A IJ{~ J{vlll~
'ft'r I)V/>j' J7 A:ir indbyd/ Ii,
J..otV·kredHl!/1
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Ca. 70 Flygtningegrave
i Thisted.
Deraf er en Snes Stykker
tyske, Resten a'lIier cl1e
Flyg tnin"gI!S.
Pan Foranledning af Kll'ke
m'imstC'rl"n bevilger Rlgsdagen l
dISse Dage ved et Ændrmgsior·
slag til den nye Finanslov 6000
Kr. tH Vedligeholdelse af ty~ke
F'lygLmnges og Soldat ers d-rrtve
l Dumnark.
.
Vi har spurgt Kll'kegaardsmsp.
H a ss e Is tf øm, Thisted. hvor
mange Flygtnfngeg1'8ve der er i
rhislec!'.
_ Der er ca. 70. deraf en Snes
tyske og Resten med alhel'ede
M

I

o
11
g

r· Flygtninge. For de sidstnævntes

t

Vedkommende betales Vedligc- /\.
holdelsen gennem. Flygtninge- h

ldmmistratione'n. Hvad de tyske 1
Gfave angser, har vi vedligeholdt dem pr. Honnør 8 ty~ke
\11nørel' og godt en halv 'Snes (
~l yg-(Olnge er begravet hel', og •
li Ønsker lkke, deres Grave skal dl
,kæmme Kukegaardens Udse- gi
'm de, hvorfor de er saaet til med J ,
'3nes. De tyske Trækors har Vl r,
ladet staa men en Del af dem g,
~r dog fjernet, fordi de raad.. hF
nede I VOl'e Bøger kan vi stadig
';E.', hvem der ligget i de foi'Ski."l- •
11ge Grave, hvis Slægt eUN' u
Venner en Gun'g sku lde spørge C
dler det, og GI'o.vcnc et' ni..1me~ r\
j
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Alter en Lnndmine.
Ved L)."Tlgby l et uf de tirlligcl'c ty~
flkr! Mjucff:ILm', 131' del' fundet en Lund.
mine. n(Jl' (>J' f.01' rundet Landmincl' i
detv! OmrUUdfJ, og Ji'uudene mUller til
ful-LHut FOfnlgtighed, da MinerenhllingQn tilsynnJndf'nde (,r forotnget. m('>get
!:I løtiet.

. - ..
Hjemmeværnet.
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DI.trikl.rudcl lor Tbl.'ed
alDt oedsat.
Pr. fonvarømlnhllerlt'1 loreUR'
iler nu udnævneløe af formæn.
deDe lor de dlslrlklsrud, der Ikal
dinnes l 'orblndellle med del nye
hjemmeværn. Par ThIsted aml er
borgmesler Axel IVln Pe'dersen,
Nykøbing, udnævnt 1111ormand.
Rudel fik ,I [øvrlal beslaa a'
en mind Ira hvtr ., am leis IO
købstæder umt af to mænd Ira

I
l

t

t
t

I
(
,

,
~

I'nddlstrlkterne. De paaaældende,
der 0lua er udnævnt af forsvars-

mlnl.lerlet, er IOliloeraadsformlnd
Mikkel Dll8ln~, PIailerslev. krlmllIalb(1)ent Alsted Christensen, Thi.
ared, og .ogneruds(ormand Mar.
Chrllllenae'n, H'Hlng. medens del
flerele medlem - repræsenlanten
for Nykøbing by - endnu Ikke
tr udpeKer.
Dlltrlklarllldene har endnu Ikke
modtlael dlrekllver IfIl forsvarsmiDIIrerlet om deres .rbelde. men
man kiD vel ru ud fri, al de
kommer til It danne hlt"mmevernell ,tab med dlstrlkl!lleder Iversen Som del direkte bindeled til
styrkerne.

Sunde Thistedboer.
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Hjemmeværnets
Distriktsraad.

d.
Er- Borgrll •.qf • .,.
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lJ:striktsrn.,acl
summen~t

Indf'1lfor hvert Dl,.:tnkt skal Raadl't I>c.<;tan nI fem Medlemmer. De
tu url nævnes al KobstadCorenlll-

gen, og tO af Sognerall(i~forenin
gerne, men Raad~ts Formænrl milpeges a.f Forsvarsministeren. Som
u
Formand for Hjanmeværncls DistrJ..--tsraad l Thisted Amt el' nu
udnmvnt BorgmcslC'r Aksel Ivan
Pedersen, ~ykobing
Borg.
mestcrpn var med 1 ModstandSbe•
væt,.-eIscn og trnadte efter Befrielr
sen ind i Hjemrnevæl"llet som menigt Medlem. Til Distr:ktsraadsmcdlmuner er iØvrigt udpeget
Kriminalhetjent A1sted C h r l -

er

"

kr .i t e n s e n. Th :sted, Sogneraadsl,.. ronnand Marius C h r.l s t e n s e n
t Harring, og Form. for Sognet raadsforell1ngel ile
pa.n
l\fors,
M'Ikkd Dissing, Fjnlll.'TSlev. Det
femte Medion "il senere bli....e ud.
peget. ])istrik'tsrnadsformand i

Ve ndsyssel blev L~nd!rtingm1ed1.
H enry Hansan, FrederikshavTl, og
j
H immerland Byraadsniedlem
Henry :Ahe:ffe-r, Aalborg.
Endnu har Ra.adcne ikke mod• ta get Direktiver for deres Avbejde, men det er Meningen, at. de
sim] gcnnC1ngaa alle Ansøgninger
om Optagelse til Hjemmeværn~.
Nanr denne rent civile Behand·
J"ng af AnsØgningerne er overstaaet, vil de godkendte Optage]sesbegæringe-r gaa t il Regionerne
og herfra bli\'e ford elt til de nye
Komp::tgniohefer, der san t.."bger
f at pau at sammf'n stil1e i rørste
Omgang deres Hahdwmpagnier
Eftenhaanden som dette Arbejde
gores færd igt, inddrages de Vaabfn, som HjC1TUllevrornsforening ernes Modl€l!llm er har ha.tt, SRm·
ti dlg med at StntshjC'.mmE!\:ærnet
udl e-v e-r er de nye s\'cnske Rifler.
M an haa.he-r, at dp forste KOlllpagn :cr \' il \'ære danrwt inden
Udgatlgen n.f AprJl Maall~1.

m.

HjemmeværllsDistrikts-Raad for
Thisted Amt udnævnt

~ t'.

,s-

..
en

og

e-

I'

l-

•
l

l

r

e
d

Krigsministeriet h!l.t
udllcndt
Kuudgon?lse om den ~lldelige SarnmellsætulIlg aI Hjemmcværnenc$
Dist.riktsr:lad. lndcni'ol' hvert Di~
strikt best:;:.!r Raadet :lf fem i\ledlemmer. De Io el- udnævnt af KobstndIoreninRen. de to af Sognel'IlUdsfol'cnillg'el'ue, men Raadets
}<'orm:l!lld er udpeget uf ForS\iUl'Sministeren.
For Thisted Arni blev Borgmester Axel Ivan Petersen, Ny'kobhy!.
Formand.
løvrigt er udnævnt for 1\101" SognertHldsiormand, Gdr. Mikkel Di~
~illg, Fjal1l~rslev, fOl' Thisted 1\1'1mhlalbetjent Ahted Christcn~cn o~
fOl'
Thisted Landdistrik"t SOJtllCl'uadsformnnd ?lIanns Christensen.
H3l"ring.
DiSb-ikb:lI'l\lldcnc lllll' cndnll ikkl'
modtaget Di1"ektiv~l' fl"a For:wul'srnini!\tel'iet, men de vil blive det
øverste I\tedhp:(' Rn:td for Hjemme·
værne.t. DistriktRchef Iversen hH·
\ler Bindt!l('det herimC'lIem og ~tYl'
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lUl lilli' lif do RI-nl"e hm'uld,aI' et' 4111<JilL netUlt'u(\t;, hvol'ved del' er fl'lgjrH'l

til gUl'ugf'l', hOnRShutle, kylIlnv,C:!htll:lll, Iyalhusfl og 8f'1mmerhude (I
BIItiA) 111.101'

hall!toltllll byggslllinlel:tll'lt11t:1 Oil'khlrul'e
I\r lill) J 48),
Plane\' (lg' JM'egllll\~
tlVtll' 1l1llltwlulefol lll'ng mfOfl \WIRel' m, v,
I JorbilldMlae lllf\fl opfonlllia Ilt Bommel'
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Del til jyd~k marinekomrnando med en
.Ilenen lirr.es mellemrum anmeldelse om Hetid . drivende miner. De Io miner er
mmen angivet let en halv IImel sømil

rn, og nordve~1 for Hanstholm i en al·
ming. Ilønd .. t 6-8 ilarnil Ira hinanden.
ler Iii
MIO~kultertn
fra Thyborøn ff
eyogn gaset ud IClr at 'ØRt: eller dem.

ulbili
lellly'
e med
ikce
talen

løvrigt er del torbløllende laa
minemeldinaer. der er indlabet
eher den ,id ,te kraJtige atorm.
Der er .aaledea ikke kommet en
enule anmeldeltt om miner, der
~yike. er drevet i land. forh abenUig er
~erne1 det tegn PB8, al de nor di yd ske farvande er ved al være mindre At
fyldl med miner, end del hidIiI
dena har veret tilfælde!.
BE
ItUI i

~inen. Dødsfald.

7. April
Dyrl krlrømelal.
Fire mænd fra Thilted~Rtlen
" o d i fOJmiddsA: tiltalt ve d relten
1iI'~Jlnet sill for Rodt
100 kr. melal pia en OpIR~.pladi
med krig.redlkaber. En le mle til~

for

al

høve

lalte. for .t have opkøbl metallet.
Alle vedlol! bøder pa. 50 kr.
L.
Ame,lk.n8ke krige p •• film.

Pølteteatret I Thl,ted spiller I aften
for sldøtei:8n~ den amerikanske film

.De døde med støvlerne PfUl". der I
en stærkt spændende h8ndlln~ skildrer
krigene mellem nord og lydstiterne l
Amerika lamt mellem hvide 0l IndlInere. PlIrnene tynRdepunkt tfgeer I
'l!mvIUh~hedl!llølJe amerikanske pengemfende tpekuletloner I den fattilte beo
fulknfn~1 guld tørst. og øelv eenatet,
præ.ldenten 0R hærene befBllngl!lm~nd
er med I korruptionerne.
w

MarioealdellDK oDder blemmeværDel ?
I forbindelse med hjemmeværns ordningen arbejdes der med oprellelsen .1 en maritlmefdeling, bl .
• . en marlneeld.ling for Limfjorden. Aldellnllen skal have nogle
hurliggasende molorbaade Iii rlBdighed.
Et reJ_legeL

Sid. ~

---------------------------~~
j

(1139)

Nordthy hjemmeværnsforening

8en. aJholder ordinær generalforsamling eendas den 10. april 1949 kl. 14,00
pu holet .Royal- i Thisted.

DAGSORDEN ,
l. Valg af dirigent.
'n,
2. Formanden aflægger beretning.
3. KaBsereren .flægger regnskabet.
4. Vedtaeelae om torenin~en8 ophævelee.
5. Nedsættelse af et alvil!.lingsudvalg.
6. Eventuelt.
!:~:: I Rellionfileder j ø r g e D" e n og dløtrlktsl2der I v e r 8 e n kommer til stede.
"er· . (1009)
BESTYRELSEN .
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Nordthy Hjemmeværnsforening
a fholder ord mær generalforsamlmg på hotel . Royal« i Thisted \
sØndag den 10. april 1949 kl. 14,00.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskabet.
4. Vedtagelse om foreningens ophævelse.
5. Nedsættelse af et afvlklingsudvalg .
6. Eventuelt.
Regi onsleder J ø r g e n s e n og distriksleder I v e r s e n kommer til stede.
Bestyrelsen.
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5 dumt fOl' ul stjæle Jern i Hanfllt.'d.
·1 l\'lrend frn Han/:1lcd, der har flI'b('j~
de~

vod do tysko l~æRtningfJvrerker,
l'Lod i Dug Litlult i Rt~tlcn i 'l'hislcd fOL'
aL have sLjllnlel; (In Df'i Jern, Do ved-

log nllo en lløde pua 50 Kr., og det
HlIll1ll1e gjOl'dc Mtngoj'('n af JCJ'Hcl.

Nordthy Hjer:nmevær nsforening
pa Hotel »Royal « i Thisted Sondag den
,;Jholder'1 ordinær
1949 KIGenel'alfol"Samling
14.

ti

1'·

ri

~prI"

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DAGSORDEN:
Valg af Dirigent.
Formanden aflægger Beretning.
Kassereren aflægger Regnskabet.
Vedtagelse om Foreningens Ophævelse.
Nedsættelse af et An~klingsudvalg.
Eventuelt.

I

Bestyrelsen.
Regiollsleder Jøl'gensell) Aalborg, .og Dlstl'iktsledcl' Iversen kommer t.il
Stede.
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er .. iod tid , belst dagen rør anelsen.
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arbej
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kom

sle,
ab Mind.daRen d. 9. april.
l anledning 819. april salle alle ~ætte
od,
ollentlige b)gninger, inititutioner, Han!
øre skibe
og færger i dag Ira morgen - kitke
lel· stunden splitflagene paa halv .Iang , har
ligesom mange private paa tHIYS- nen
rende mude mindedes dagen. KI. .Iaa
12 gik 118"ene aUer til top., og
p
der holdlea to minutters Itilhed Jørg
oVer hele landet. Uer blev lagt udm
tJin· luanle veu mindeatenene i .ønder· netol
ben jylland lor de danlke soldater, der enet
lag, laldl om morgenen d. 9. april 1940, den
her·
I'il

bne Tborop.Klim SOlneread
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boldt møde.
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Thisted, 9. April 1949.

9. April.

Kaag
.SØVI
Som
lærling Karl Mikkelsen, Svan- valgt
kjær, hver en Pengepræmie fra Bjer:

Haandværkerfg., hvis Form.and,
Stenhuggerm. Wensien, takkede
Flagene vajede paa halv Stang
for den Interesse, som Eleverne
i Formiddag, og KJ. 12 gik de til
Fl
havde vist for den lille KonkurTops. Det er 9 Aar siden, TyThs.
renee.
skerne drog ind i Danmar k og
[-, e I
besatte Landet. Vi mindes de
delt
unge Mænd, som mistede Livet
der
Lmd. And. Hedpholm. Sky- ton
denne Dag under ForSØget paa
at holde Fjenden ude . Garniso- nm, hal' lnist(ll sin Husll'U,
c
nerne
holder MiJitærparader, Anna H e d e h o 1m , del' bl~v len
der holdes Taler og lægges 55 Aal' gI H lin havele "rorel sy~ ha
Kranse paa de Faldnes Grave af Lf'ddeeligl i ik~' miJlclre en'l og
30 AaJ'. Troels sin Sygdom hav- rel
og Monumenterne.
I Thisted holdt kun faa 2 Mi- de hun et gocll Humør og kla- Re
nutters Stilhed, da Klokken slog gede sig ikke. Hun fordl'c" Fi:
12. I Jernbanegade var den ene- 'foiden 1110d Ilaandal'bejde, som L~
ste, der standsede op og tog bun uclfol'le med slor Omhn, Ej
selvom Giglen plagede hende.
Huen af, en Marinesoldat.
I Hjemnwl eJ' deJ' opvokse! It r

70

Dødsfald.
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Den 9 • Aprl'l

I Dag for !li Aar siden "ar det, Danmark havde
sin 80rgtunceste Morgen, da de tyske Bombere
sejlede &om sorte Gribbe under den Iyseblaa Foraarshimmel, og de tyske
Tropper vældede ind over Grænsen og landsattes i København, saa de allerede om Eftermiddagen, som her det ses, kunde holde Parademarch i Danmarks Hovedstad. Lad 08 haabe, vi a1drig 'mere skal se frentmede fjendtlige
Soldater i Landet. Og lad os j Dag alvorligt glæde 08 over. at Danmark
har sluttet sig til Atlantpagt..n, saB -Faren -fra "Øst faktisk er minimal.

VENS
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e
n
l-

Il-

VERDAG

Hjemmeværnsforeningens sidste Møde.
l Morgen Eftermiddag holder Hjemmevænlsfol'eningen for NOl'dthy sin
sidste Generalforsamling, inden det
nye Hjemmevætn ovel'tager Funktionerne, thi paa Generalforsamlingen
skal Foreningens Opløsning vedtages
endeligt.
Det er et godt Stykke Arbejde, det
private Hjemmeværn hat' leveret her i
Nordthy, og Landsdelen kan da ogsaa

l

l

notere en af de fineste Tilslutnings. procenter til det nye Hjemmeværn i
hele Landet.
•
•

•

-,. 9. April i Thisted

l Thisted "Nede F'lngene - og
Dagen mindedes pau. Skole rne.
l Dag, g Aal'sdagen fo l' den t y-

ske Bes:ettclsc af Danmark, vajede
Flagene fra a lle offentl ige Bygningel' og næsten ulle private i Thisted pan halv i Formiddagstimerne.
KL 12 gled FIngene pau hel, og saa· "
dan el' det iovrigt over hele Lan-

I

det.
I Hel' i Thisted har Forsvnl'sbl'odrene de sidste Aar mal'keret Dagen ved en Mindegudstjeneste i
Kil'ken om Aftenen. Det kan imidlertid ikke arrangeres i Aar, men
udtaler Kommuncknsserer Andersen, forhaabentlig næste Aar.
Paa Skolerne i Thisted har mali
ønsket markeret Dagen.
Lidt føl' KI. 12 samledes Lærere
og Elever pan Gymnasiet, hVOl' man
lod Flaget gnn til Tops, hvorefter
man iagttog 2 Minutters Stilhed.
! Derefter mindedes Rektol' R08holm i en kort. Tale Besættelsestidens faldne, og oplyste, at 3006
Danskere havde mistet Livet under
Krigen, heraf en stor Del i den allierede KrigsfInade.
Pan. Borgerskolen talte L~l' erne
j første Time om den 9. AP1'il og
Besættelsen, og KJ. )2 gled ogsnH
hel' Flaget til Tops.
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Mulel ell".le'ltel hJemme-' arbejde.
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.1 S.,.bryll

.. ero. er o.. d.
Oel

Irh,jlJilZl: hjrmmeværn I
NOld.hy blrll i R"~f ophævrl vrd
"IT !lrllt',lIlIorllmhnp pu hottl
.Ro~.I. j Thiølrd.
Plumqndl'n,
iotpajlltl Sh:t'1) Fihi,q:er, Øland,
IId'IJte I ,Ul berelnin/.!' bl. I" "
ophævelllCIi I,ndl .Ied eller
lor.
eningen. mil', ,I lu lovle,lel

l'

hlemmevJlllllcl, var nu cl. TiI,lulf1kel ,ko· nioRen lil del nye hJemmnærn
Of bor·

Ik8nl de hpvde vllrel god i Nordlhy_ 01'1
J'18r ellife hlIyde vRret drella' ., 'orllællc
ier, viJlt' lortmir:lZli:n under andre love, men
Ved lod butyrcl.en landl,
mcdlcmmcrnll
Billigsle havde mere naturlig plllda I. eh.
Ounnl' blandl loravanbrødrcne 0R .kyt.
lerne, Man hnde bulemt, ., lor
r d. Hør· r"jnaen~ oveukud Ikull~ Inven'
,I m"n Vir dr' lil udsmykninA' al el værel.e
lierne, der pilS Irlhed.kollegiet i A.lborg
1e pu elt'. ,øml til IOlLekorp,el i Thi,led.
den ,lore
Ka .. ereren, kon.trulller Ko.llller~'.kere har ~88{d, oplæøh: regn'købet,
der
'ed, al de bal. med 13,520 kr OA' slullede
~in2' Man· med en kll88ebeholdning al 1460
III videre i kroner.
nellre.
Pon:ningen. oplesnina blev der·
I dersen, dter vedtaget o~ bestyret.en be~k iii Her- myndiaedu ril al rorelagt! denne.
oldlleknisk Sluttelig blev holdt laler al le·
IllnK ogua "ion.leder Jørgen.en 0R di.lrikla·
lærlinRc.
le,'er lvenen.
der oplæ,-
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De allerflesle nf Medlemm(>rne o,'ergaar i del loyfæstede
Hjemmeværn.

..
•

N onl thy I fjt'nllllL""a'1"nsf Ol'en i ng
blt' \' oph:v\'t'l IHlfl tIt'lI n(~llItlendt'
t;t' !1t'rnlfol's ollllillK i 'fhi:'ltetl i
G:I~lI' Eftt'l'middug' puu Hotel
'I Roynl «: , idt't F{1!'('llillsn'fls Opgn\"1;,'1' l'l' ovcl'I,!'tluot Ul drt lovfæstcdlf IIj('mmc\':PI'1l fru L April. Del'
VUI' ild'l' I nl(ll't'!'1se fol' nt fOl't~tet
tt' FOl'l'llingell, idC't mun regnet'
Illed. nt Ul'l' hliv('1' Adgnng- fol'
IHt'dIt'mlllcl' af Hjemmeværnet til

'!'III'

ot s lan i FOl'svtll'sbl'odel'seJskabel'Ilt.'. ~om hHr det Fonnunl, en ('vl.
ShttLeforening skulde have haft.

at stYl'h' Vool'Jl('lviljl'll i drt dnnJl.ke
Folk .•Jeg' tro!' ikke, Til~llItningl'n
ti] df:'l, lov f I{'stede Hj l'nnnl'Va.>I'!l
havde væJ'f't Rnn stOl', hv;:) ikke vi

huvde haft
gen.

njemmevæl'J1~forenin

Qphæn·lse
skil l MidlCl'ne ovc·n;nn lil nærmeste hØjere Lcd. Mun hul' tænkt ut
bruge et BelØb til et Væl't'l5.c pau
Fl'ihedsl~ollegiet.
i Aalbol'g, og
FOl'eningen rander over noget ;\f aterie!, som lam komme Lottekorpset til Gode,
Steen Ji'ibiger takkede a11<:,. del'
Ji,;ftCl'

ØNSKER DI!
DEM

DER LO
Yndige~ unfe.

der vlfbr

FOI't'l1ingel1s

L

GCllcralfol'samling(,1l blev ov('1'yæret af Reg-ionsleder ,Jf11'gensen, ha\'de støttet Nordthy HJemmegjorde
værnsfol'C'ning,
og
konstaterede
Distriktslt'del' Iversen og Pl'emier-

",'Ol' løjtnant pstergunrd, samt f lg.
Medlcll1mer af det lokalE' Hjelnme\'æl'nsl'nnd: A m tU'Iund Ef!:edol'f,
i Konsul Hove, Læge Bertelsen og
bli- KOl11ll1unekasscl'el' Erik Andersen.

med Glæde, at man havde v:e-I'et
Eor~knanet fol' Uheld. Hj4?ll1,
meVæl'J'lSsllgen maa være en Folkesng. s luttede Formanden. Det

for Yærnet.
Fem Halvkompagn
af FriviJIige form
~enere udfyldes
ne med \-ærnepligte,
Amt faur 5

man van-e enhver Danskers Ret at
Til sidst udraabta
staa i HjE'l'l1ll1ehæren til Gavn for
Foreninnens Maal naaet.
Dannu.ll'k, sna det altid kan be- det n)'e Hjemmev,""
Efter at Erik Andersen \Tur
stan som et frit og demokratisk
valgt til Ordstyrer, gav Form.,
Land,
Propr. Steen F i b i g C 1', (:Hnnd.
Beretning, hvori hun omtalte. at
det (-'l' yelllodigt, ut Fon:oningen
skal ophæves, men det 1\Iaal, der i
sin Tid blev sut.: at skabe Gl'undlU1!'ct fOl' et lovfa~stct Hj emmev[('l:n, ('l' Ilaaet. }i'ol'l'nillgen hm'
Kob"l1hR,n
('ksl~tl..\l'et al:.: Am'. Det forlpbllE'
:?
l-aa
1'i ~('
AilI'
hnr
Ml'dlol
t
II
, ,
.. liS H et genllemcl il'lll n"CaT ,\k
Sliltllg Vl,t31'ct 415. og der blev
_
['l'ttet
3
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StenbJ'erg-A _
"
en Ikke Personen. men Sanen. del
En Deltager
K'
-il.\ I 'jd,~ i t
' :~:t.,
kommer an paa.
delingen takk ede L øj tnant
Jær · \I ·fat III ;:- '..-1.,1•.•;-, '': . a
n,
l
.
t k" r- Ih.dl' paa ~fJ" I rtlf,h!:' 'l ".
Ledelse af Grup
peføre
Form. udtalte lIanbet om" li t f or la
J
Fl'k
. NetHe Ntel8Cll
D t !l .r.C·
var med d •• , (·nc. Ben i u ,\.lian
, m Ra blive gjort mest m tlhg1 sk o en.
del
fif.'! g \' eftf'l. !l \(lr- :d !H',
ud af Loven om HJ' emmeværnet . de ham fra Lotterne. 1> e
s ikkert Kjærs haardeste Job at !I'flf' l e r] l di [J C'm .
Indstil li nger ne t il :ost:r~e ~~;
Chef er sknl llave ligge
, give Lotterne Disciplinlæref:, sag- Uaal'd 1;:- dr~,L: .;.
de hun,
, t CI 'ens
Bord ,
F or svt\rSIllI, Il !!:i
E1'ik Andersell: Kjær tilkomel' beklageligt, VI vilde gerne
s in Tld haVe været den Tid længere frem- mer sikkert Tak for sin store Anme. Del- nn~s t blev RegiDll s le~el" e del i, at Arbejdet er gaaet saa
PartituDistl"iletsledel'e udnævnt. HJem- godt, men del' el' mnng~ and~e,
Da og
"
ll\~v!ernsforetllngel
ne llavde Ret der fortjener Tak, ,Jeg VII ~nske, for Thisted Rynads
end til at give Indstilling, Der har \'æMpde Tirsdag den l%.
at den Aund, der hal' været mden
lod ret Bitterhed hos munge ove]' Udfor Hjemmeværnsforeningen, ma:l,
KJ, 19,
nævnelserne, og det er fOl"staae- rande i det nye Hjemmeværn. Det
ligt, naar de, Jer hal'. arhejde~ at være dansk forpligter. Der ud- ?
meJ Hjemmeværnsforenlllgerne . l raabtes Leve for Danmark,
3,
3'"1.. Aar, er blevcL udskudt og an- Forsamlingen, der talte op mod
dI'; kommet til. men Bitterheden 100 Menesker, sang JoDer er et
maa høre op. Det er ikke Per- \'ndigt Lande,
sonen, men Sagen, det kommer
Smas- an ]laa.
, 5 Kompagnier, i Thisted Amt.
Sider!
Ef~r Generaltorsamhngen hav- 5, Andragender
Pral..-t.isk taget alle Medlemmer
'en sto_
nf
N91'dthy
lljemmeværnsfor_ de Regionsleder, Kaptajn Jo"Ut'lI- 6. Indst. om
f" Frk. ening el' gaaet over til det lov_ sen, Ordet for at tale om Hjembeder,
!:ere S1l1 flestede Hjemmeværn, Det gælder meværnets Opgaver. Naar det 7. Indst. om Ændrmg af
'kalske
om at holde Vanbnene i Orden blev saa hu;tigt lovfæstet, "ar
penge.
kellgt,
til Afleveringen. Depotvuaben tlf- Grunden sikkert den spændte
For lukkede
Limer leveres fØI'st,
Udenrigspolitiske Sit.uation, sagde 8, Indst. om
rede,
"m.'v .....
r
er blevet lov- han. Erfaringerne har vi:o,t, at. det
Adjunktaspirant
Il:! s:\'n_
og vOrt andet Forl1lunl val' er paakrævet :It h.we Hjellllne_ 9. Indst. om ForhØj'" c

Styrtet ned Ira
en Altan.
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værn,

norar,
Om NOl"dth)' HJenulleværnsfor_ IO, Indst. om NonnerirII
elling sagde "Kaptajn Jørg-ensen,
ling og Be~ttIe1se
og Lise Svalgaard.
at. llUln sjældent .!;tLu et Hjemme_
Dc ikke mindrc cnd 24- Kor- værn, hvor det stod sas godt til. I 11. Andr,

paa afdelinger, he!'af adskiUigc lige. Kaptajnf!1l mente, det maa skylde-s 12.

'neget saa kUTiSlfærdigt SOl\} skønt for- den P'el'sonlighcd, der omga\' Le-.
'r F'ru mede og af stor Virkning, har derlle, Det gamle Hjemme\'a-rn
" sid_ "cto'k",,", inddv"t , L"bct Hf ,t•• ,. i væbnet Beredskab, indtil 13,lndst, om

I~'kke

Feb"uar og Ma,'!, trcds dcn ubc· dct nye er J,elt i O,den, Lot,,-I
Solo_ hngclige For'køleJseslid, Det er, korp..t Og Hj.mm."",.,...t viJ
.... nte,
,
dcn tredie stpnc Kompga,'. 1 komme til al .,bejd. n.,rt ...... 14, lnds!
dcnne Vin t .." 'om KOI'cls Med. men, og det vil blive DKB,. Op.
h;Jr viUet ofre sig for og gave at tage sig af Civilforav..,.
muliggjort disSQ Væl'kt'rs ret.

'Jnl'd,

Aks!.'J Munk,

•

~.

Distriktsleder Ivers,. raik
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FOR F:\LDN.: Tulrig(' Stl'der LaIIlI,,1 O\' t!r rejrf'dt·!; d,'n 9•
.\prll ,.ed Afhløring-rr af 'Iinrlt:pladf'r (or H"!<Mi!ttcls~ .. tldt'nl< .... ldne. lIi11l'~
del lu.'r er fra BnQd!Omnnd"ølrl':ilc~ KII!:!l'rn., I K"lH.'IIhnvn. h,"or dt' l"lIldnt>
fr. 1. t~~h.rlill('rirt'Riu... nt h:\>drt'dt'H wd t'n :llindellhut.,. Ober!ll StllM;Altrd
her holde Af"l"rin/.:'ilalt'n.

fi""

Nordthy Hjemmeværnforenings Maal naaet
(;fiml'ende Tilslutning til nye HjemmeværD I Nordlhy Sidste Opneralrorssmling i Hjemmeværnroreningen
Nordlh)' Hjf' rnmnænls {lIrtml o g
holdt i (;,1l1 r J-:rlcmlidd3jC ", in "id ·
~ Ie (; t.'ncrllJ(ol·~ lmling Pilt!.
B olt')
~ no) II I·' .
Formundt-n, Propriet æ r
Sten '" I b i g (' r. bud n'lkommen .
h\ orl'ft('r KommunckuSlt('rer Erik
Ander ~ l'n YllIgh'H tillliriKl.'nl .
I ~in Bl'I'dlling ud t alt i' Forman
(kil. n.,1' "" .'llt le! noget. vist \'t'mo
d iRt i a t. :.<ku ll e 1If1{I'~Ot'l' Ht')'l'lninJ('
PUll l'n GCIll'ru lfonlllntlinK,
hvol'
dpI' pan l't nf lJalC!!ordencns Punk·

I

lcr st.nar Oph:CVc! 8t' a f Fo nmingclI.
Det. reell e heri el", al \'or Tid '~r
forbi, idel vorl MUlil, nt medYII'kl'
t il nl skabe ct lo\'fæ~ t e t Hjemml'·
vu,:I'n, er nll.t.'t O K dp t lovftestedc

II jemmct":I'rn ('l' nu en

Kend~ff('J··

nUl/{,

FJ\RT OG HKt 'B l AHBEJ D ET
Videre oplyste Stcn Fibi}Z'l'I', at
:'Iledlemstallct i Fuhw ]\ontingent•
milbetalin,lterne
nu ud~joI'de 415
Mand Det hllvde vll'rC't et begivenhed!lM,R't AtlI' med Fart og Skub
uvel' FOl'clagelldllt. D~l' V:Ll' snaledes bl a. ble\'el oprettet ~1 nye LokltlafclclinA'l'l'. nemlig i 0st~r OJ!'

Vl'litN V.wdd, I Vang 0f( l Kil
nmlh.'T. OJ( (kr \'<11 hh· ...·l ;Jdførl et
pod t Htykh Arbt.-ide I diRk I/.Ikal·
u(tlt-linYf'r, I Apri l 1'148 h:tvde man
bl'~~y",l l

ml'd ct Gr upp..- Olf n~
Iing!'(fU'erkur~u , twrn havde 'Være
1-!'odt bl'!<0KL l :'Ibj h/l\'de man ho:.ldl
"t \Vt'ckeud-Kul'suiI i Thil!ted Øf'
!H·nel·· l B. mml' !\lmJnt'd "li alol'

.\larmcrinrHJV1·I!ic med pasf"lgf"T'
de Øvt'l~f' lIyapaa I Tp.rrø>net.. hvor
dt' kolude FoTt'nin~u'r saa \'kr bll~
\'I·t .tlanm:,ret"
Ved f!rl KOIlftl'('!' i Aarhu~ i Dtlp'ent' 5.-6 ..Iuni havde FOrg\ar~nU'
nisf..eren LKlt om dl·t nyp lo\'fæste
de Hjemm.· .. ær~ ,og n-d lUlmmf'
Lejlighed var d.'l, <It Kommuni·
steme blf.·\" sU!mt ud fra alll:' It>
dende Poster indenfor HJemmro.
nernet. End"idcre havde der ,·æret
t'1I stor Øvelse i Vnnsrsaa den 19.20. Juni. hvor Hjemmeværnet fra
;\Ior.., saml Lotterne havde deltaget .
0\"1::1' 150 .ll:!nd havde della$tet i
dennt' {,.... t'll'IC, ~om ,"ur (orlebct
O\'cr ni Fonenlldnv
Fra :'Ilors ha\'de ForeninJ!'en ianI'l d For_-1lag om at oprdte et mllritimt Hjemmt·v;r!"n. men detle

I
I

Rper~sm;U11

havde Bl'~tyrels .. n be"luttet .H. o\'crla.de til rid ny;
Hjt·mmt""'l'I'ns lKdelst""

1'1l:S,'E\":\EL::-iEn:sr: HAR UG"BT TO .lI A A?'<ri l-;Dlm" p"-\..\ '1l.~1-

"

STEHE~S ~KRJ\'"EBORD.

Om Situutlollt'll omkrinl!" dt·t ny
lI)l'mmcvu'l'n udtlllt,· Sten FibiJ!'t'
al Lon'n om d('t ll~'{' Hjt'mmt værn

Lnmlet UHl.r (ejrl!i!p!; den 9.
Ih';,.æth'h<l"'tident! "'!Ildne. mllt'I Knbcnhn'n, hvor dl' lo~lllchw

~tt'der

I

Oberst :ittll(l\Ø.rd

kun ,'ar .'11 R'lmrnchH", og dpt lal
hallS lI,wb. uL mlln nu ,·tlde Sllj.!"l' '\t
fan tid ml't't mulill" ud af dennI'
Lo,'. D~1l l.·llltH' Tid. dl't h.n dl' tn
jotl'l at v:I'lge Chl'fl'rne for Hjemml""U'l"lIet. sila Fnrmandl'n som ~'1
'l't'lln p:w, at m,lIl h;n'dl' l'i\'t't .::lil!"
'1'id fur al findl..' d" l'lllte "I:t'nd.
h\'orimorl Udnæ\'llebl;'ll af Lt.'d~rue
Iwrlefll'l" h::l\'de t;\~t 011 for lan~
Tid, ldl't man \'hl5tl;'. nt t dnæ\'ocl·
:<,""'W havde lilllH'l lla'sien to ~I!la·
Iwdel"
PU:I
Fors\"al"slllinish'rt'D~
~kl·h·l·t"IUl'l'l. UNtt' \lII" Olt'~t uht>l·
llilll, I.lg "unde lel homme- til al
(l"'I,rtN"! lt>:f &d

2..)

~ idt>

:!,

'r nIs l' E

L)

'Inndlt).! d"n

11':1' il.

(1'\'M. ni fr,l :-ild.

'i\"lc

H

A '1 TS ,\ \ J S
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I).

sid:ltl' Endt., :\kn CIa I d
Ilt' I'r nu Udn,l'\'ut. l\wf"uth' St,"n
Fibi",('I". o,:' !id\" om jt'Sf tild,'1s k,'L
fOl":!hw delt lhth-rht'rl. dl'l' It'W ~ilo1'
~ældt'lldthO:-l ntlln~t' O\'t'j' I.:mt="
!i()mh,'dt'll •• Udn~l'\"lt'\:.:.l'rlll' til t'U
k~ltt' hlkale PO::;!l'r OS\' _ :;l\U nw"
d(>1II1l' Bittl'rht>d dog hll!',' (IP, Dl'f
kan lI(>mli~ iUI' nl'l'" r~r.~olu.'r, dl't
i;,ontmi;>" 1111 paa. dp! l'" Sa~t'n, OJ:'
kUlI .s.ll~t'll, dl't 1I'1.l'Idl'r
I t1t'U

Ind i

}o'or;lHtNbrodM'l\l'~

K,I~M'h't"1'II,

Kt:oll,.!l"uk,tt·!"

1\

1\

,I k-

d, Thbll>d. (,plt\-_~h' lh'!!ll:.k~bPt, der b:llmlt'l'n.'1..II' Illl-d l:I,r,:!o hx.
Swlus ud\"j"I(' "'~~U Kl'. i A'ktht'1" i.ll~
3,s'i3 Kl', i r"~:liYt'r. ,,;1;1 FOI\;'UUII!.'n
.. lutt('I' 1\1.--d 1'11 fIH'mlll,' )):w 14l;(l KI'_
Nn'slto Punkt p~tI n,I!~·s..l1'dl·lI('11 Y.lr
Vt'dLtJ!1'Is.I' af F",,,'lIinj.l:t'IlN Ophlt'H'Il'I',
k \' \

~ :l n I'

Ht'r opl:-'Sh' F,lI"mondCll, at dl't h~\\"dl'
nUNt dl".!t('t tit fort~{>tt.~ }""øn'l\in~lI
lnl>d nnrlrt Lo\"t~ air \,t;'dt!\'~ll'l". IIJt!<.:Ul
IIlllrnll':'it oom €'II Art Skyth,rr>r('llln~,
for dut ilY,' lIjt'mm('y:\.'rn. n,'~tyr~lsl'll
h!l.\·d~ fundi't. dl't ,'11\' I.'t i\)r spinkt>1l
{~rundb~, "f: h.-n\'j!;:tt' til F .... l~\·.ll'sb",

:tllt·

firen!.',
.h.onu\lunt-kllS$('\"\'l' .l II d t~ 1':' (' II ud-

taltG :-;om Fomm.nd (QI' F'O\'l'\"UI~b\"1"
dl"\'lIt', a t htm ptlrsonli)!' s-:m det nutUI"U!rt.

on\ Rjt'mnHl\"ll-fllS(olk('1\l.' k undt'

tilsluHl'S F(ll'-sYln~brodl't'l\C. O.;oHl' Ymimidlertid iklæ bl~Yl't \'t'dttl~(>t l'I\dnu,
idot det "111' L;\nd:::[Ol'cnin!r.'Il. dN'
:::kuldc t..rn-Hl' A fJrt)IX'I ~l'll,
DN"t'{t{'t' \'edlo~t.'$. Oplll~liing...'lI

slcmmijtl, ilet' 1\Ihl~lt.t.;;:;
Iingiiu(h"1l1jt bl'shltltondt, lif

t't
d~n

1..'1\-

A(vi\.;lluyn'-

l'imdt~ ne stYI~I~I.',

Undl'l' 8\'l'lIluelt g.l\" 'l'oldm:.~istl.'nl
K J R' r 1\()~ 11' Op l}':;nil\~l' om en Grupl)eIiH~rskotll, som IIctO}) (W ;\fs1ultct~ [i0
Med1l'IlUIlN' I\!\\'d(' du.lt:U.,"('I. bl. {I, :::
lIftmd fn l Iltwdu\H, ~,lm h"",,, nml~
hm'de- cyklt't fi.t Kilmnult'l' i III Shl~S
Vc.jr.
K

li

II 1I:'l (' II, S tl'l1bj()I'~, br:\I~t.,

rl':1

LoknICOl'('IIIUg't.·U 1'1\ Tllk til Hjen\llll"
VIL'ruet:; Led(\\"l'.
llogholdt>\'sko Frk, N. N i ~, I s.' 1\
t.lkk(>dl:' f,)]' S tttth' fr~\ Hjtommt\\'lt-t'llN.
Mm tiUil{~ htwd!' hllfl ('Il \It'~.'lItliJ:.
llt'1 tL[ A:U'SIt)(l'>1I til. ~\t l.ott\..ktwps('1
fik (11\ ThtsLed-Afdohng, og tnkkNh'
l'lId\'id('l't, 1'{I\' TihHIJt;I\\'1 tHIl t.'Ikl\l\omil'k

Slt\Lte.
Sluttl'lig t:lkkt'tlt' l\.,lnlIllUIWku.-t...;('lN'
A Il d tI l' So~' 11 ulltl. dl'l' hlwd[\ ydl'l ,'1\

I
\

1.-;1 Uatn R( l;'rihl'dRt.amlwll.
lo1ftol' Gt'lIt.\l'Illfol'l-ll\Ullill)wn lllltt' l~t"
~iollldednr.Knplj. J (I l' R' (l II joi (\ 1\, Kllp -

tl\jnoll bolegnoo(l Hjomme".,rnrt

.!I(HIl

tlt Bum uf Frlhoosknmpuu Oll' und~r·

IItregedO. Ilt Gl"\U\dtm Ul at man nu fik

----=•

et lovh.tattl HJemmo\""11, "nr Rt man
havde el'kendt Nødwndiøh.,d;en af dtlt
i deu modelTt8 Krlgateknlk, Eu HIBI'
klUlde ikke dløklto helo Landet. Ol: del'·
be"",bllod.

I

'''J''

.HVO)' ffiill1l/:C IUllllUKt:1 u"''''~'~~T-'''1~

B. UUIl~en, Stt'nbjl'Tg, brugb' fr:.
LokalforenillK('n f Il Tak ul Hj, m 11(
\ ... m(.t~ lAden'.
IJoghold{'rskt., Frk. :-.;. Xif·1 1'1

Hedtofts SVal'

takl!.t'de for Stolte II .• Hj< mmt"'a'! rI!'t.
,;om tillige h:n'd(' haft en ";c~ntliA'
Del :lf A.IInlUlt't"Jl til • .:l.t Lottekorpset

St~tsmini..~ter H~dtort ,.;ilt'er

A n d e r s e" Il.ltt', deT' M\-de yd.:t en
Jn~tl i H;"mmc.>\-ærnt>L

~I

Hal\'kompagnier i {or!;le Om~ang,
Til Slut bUe Distn'1rtsledel' I ,. e r;I e n, dm: oply::le, nt der her i T hy ,ilde blh-e fOrme l'f!t 5 Hah-kompagnier I
første Omgung beøtaaende uf de gamle
Hjemme\'1l'msfolk. Disse ,'il ~enere
blh'e ud,; det ul /j ilild\.tllige KomptlKnier ved a1mindeliJ.''' VMllepligt. Dirtnlu;.ledet'f!n lovede. '!iItrttelig hurtig
B('handling nf Optugeb/!J3Skemaerne.
l Tilslutning hel'tn " .::u, der en kort
Dlskussion. Gdr. Jena K i 1" k "W' glad
for nt mon hn,-de Lejl~fled til at se de
nye Ledere i This ted og undc:rstregede Noo\'endigbeden af, nt By-Lærel'JIl"
ble\" lidt IDeI"e nkti\;.:;ere4, fOl' Hjemme\'1e:roet.
Plantør Fjord C h I li l to n li e n spul'l:"
te om Menneskel', );Om iklw m.nt. al
ha,-e Fyailt OR' Kraft nok, kunde p\elde
;Dg' til Hjemme.Eloot. oC -være Vla' paa
Oll dIC' fik Opfr.l\"f'r. dfo kundt- flvl"rkom·

sit

at en Sammenligning mel·
lem Begivenhederne f orud fOl' A f:;Iemningen i 1920 og f.;ituationen i
Dag ikke er holdbar. NOl'd6 I e~wi/Z" I

·
\'ar 2
oVt!I'\'eJende
I1O 9

I

borg By og nogle Sogne i det nordligste :.'IlelJerru les,\"ig, h \'or der levede Ilosren s.:ammel D anskhed, h\"i~

I

Størrel!'e man ikke præcist kendte.
meD som dog gal' et Grundlag .I.:
bygge paa.
Det Sydslesvig. som man i Dag
f ra akti vistisk S ide oper erer med.
ganr lige l ied til E j der en, Det omfat te r ikke bl ot F olk af gammel
dansk Oprin de lse. men ogsas F ri sere og Folk af tysk Afs tammnjr
( E gnen me ll em SIi. D an n evirke og

lin~ebE

med e
nmt ml
"e BOli
fyldt, e
:!t tage

o,
\'ed

store og stiflende Stemmetal
Valgene )[ellemsle!wig var Fim,,·

Kons<

Valget

d:msk. dd
var manifUt;terel ,gennem
;<.('jll
Kamp, rigt dansk kulture lt Li\"

Et Barn Df F rihed"kamPf!n.
Efter Generalfon!.1.mlingen wlttt HI' ,

luon"leder,Kaptj, J o r" e Il"; e n. Kapt:ljnen betegni'de Hjemme\-æmet t;enl
,t Bum !li FrihecbknHlpeD og under,
. tregede, at Grunden til at man nu fik
et loyflEStet Hjcmme\-ærn, ,'nr at man
havde erkendt );udnmdigheden af det
i dl'n møderne K rigsteknik. En Hæl'
kunde ikke dække hele Landet, og derlor \-ru- det noovendigt med be\'æbnede
Styrker ud Ol'er hele Landet , som t illiJ(:e kunde m,-ikJes hurtigt og ntte t' geno pta~ normalt Arbejd e. Knptnjn Jørgensen , ':Ir ik ke kommet noget Ster.
hvor Hjemmel-ærns-i oremngerne hnvde
"tuae t sa,8 godt , som hel' i Nordthy.
Om del n ye Hjemm.:væn t udtalt e
Regionslederen, at man Ikke kunde bH·
\'e \'ed med at le\"E' uf gamle Frihed~
kæ ntpere og Hjemmcvæms.colk. Man
ha,-de imidle rtid taget disse i føn;te
Omgabg, for at kunde stille et \"æbnet
Beredskab pa:1 Benene, men i næst e
Omgang ffitwtte Grnnla.get udvides, og
man man.lte se a. t komme i Forbindelse
med L:Uldboforenin~eme og ArbejdsI!h'erforeninp;er med flere. Om Sit mItio nen indtil det nye Hjemme\-æm ' 'lU'
iklædt oplyf;te KapUlJn Jørgensen. at
indtil dn vilde det. gamle Hjemme"æm
fungere. Kaptj. J ørgensen oplrste vicere, at Lottekorpset og H jemmeværnet ,'ilde komme til !lt arbejde i s næ·
ver Tllknytning t il hinanden, men dett, " ar endnu ikke endel igt udfonnet,
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rik cn ThI~tt>d.Afrlelim:, Og tnkkedl'
• nch"iclrm.' for Til"ul/.'net om okonolnisk
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me. D istriksleder h -erse.n S\':l rede hert il, :It alle, deJ> ikke ha'\'"de '\'"ære t p ua
Se::sion, eller F olk. som havde \-æret
paa Session og ":Ir ble\"et k:tsseret.
sb."Ulde f remstilles inden de gik ind i
del n! e H jemmeværn. Han unden!tregede endehg. at Uddannelsen val' for-

.

skellig",

I
I

:\tødet ::luttede demter Ined, ;lt
Steen Fibiger udbr.lgte et !.e\·e fol'
det pve,
• lo,-{æs tede Hjemmel·æt-n.

Om Tils lutni ngen til det nye
Hjemme\'ærn I Nordtby oplyste
Formande n, nt den laa blandt de
bedste i Landet, hvilket glædede
ham meget.
Formanden tvi vlede
paa, at Tilslutn i nfl'en havde været
gaa god, hvis Hjemme\' ærnsf oreningerne ikke ha\' de udført dere~
daglige Arbejde ,
VÆRELSE PAA FRlREDSKOLLEG l ET FOR OYERSKUDET.
Vedl'Orende
O \'ersku det
f r:'l
Hje mmevæl'llsf or eni ngerne er det
b levet best emt. :'It de fo r Region I's
Vedkomme nde s k a l gaa til I nd r et t eise af e t V æ r else p aa Frihed!=ko llegiet i Aalborg, :\!an on ske r dog
ogsaa nt r~ke d et l okale Lottekorps ell hjælpende Haand. ide t

ma n erkender del nyttige Arbejde
og de økonomi s ke Yan s kelighede r.
det arbejder under_ Sten Flbi~r
sluttede med e n Tak til alle, der
hn\'de \'irket med. Dette g jaldt 5aa-

ledet.
forskellige
Ins titutioner.
Pressen. Hjemmcværnsraadet m ,
ft.. og ud t alte end~lig H:Ul.bet om,
nt Hjeml1le\·ænuc·t!< Sa~ maalte blive en Folkesag, .som det \'ar hver
.l-lands Ret. ikke nødtv-ullfCt!U Pligt.
til at \,æ"', med i.
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Danm a r k har haft den
mildeste Udrensning

I.r. I. Uf'c'.'mUt... ~"mn,.. ,\,U" hu""
.11. 70.000 fanet dl'n'!! SIrlIf, ~1.()I)O
uf lti!!!>" fik Frihl'dll!ltn,f
}o'a'nl!
.
d
<'20
:<l'1 l,llel' InternerinIl. Ol( III P ..
idømte DudRlltrnfdomml.! j,r kun (cII
:"\O fuldbyrdede .Relllt'n lof de '70.000
H blevrl idømt Buder, MIIIVill FOl··
rnutlkonfillkalion eller Tnb Bf \-13M
horRerligc Rettljthedl,r _Op;anu i
",'ro·
lIo113nd rcp;ner mim ml! d '"a
færdig rnPd Opp;url>l ind('1'\ l. Jllh

Ud el' nalurhjtl ul OPRord m~'.1
dem. dl'r under Kl"ig"n og Uelllt'\telsen ,;;\·i.lfl.l'de den'lI Lnnd til For'ffel for RC!llt'tltlJsellnlAP;lcn, " •. fnl·

dot noget fOJ'l'lkelligt ud. ult dtc.·
dc sp.:-cieJJe Forud!uetuinRer, der
h"I·~k .. de i hn~r1. 11I1k... lt Lnnd. Del
er derfor ikke muligt at drulrl'
nOlfen direkte :;l:l.tistil,k Summenligning mellem de idømte Strnffe
i de fOTllkellille L;mde, m!'" dt!t kun
ulliglJvel hllve Interl!S>ie at lit! pau.
h\'orlede,; Tnll~n(' :;l':f ud i d19!!(,
Lande,
DanmHrks Stilling undt!l' Bellæt
telsen \tUl' jo i munge H ... nseendel·
en Særstilling. Olf det und.·e derfot'
ikke,:1t Danmurk Cl' det Lnnd.
h\'OI' Udl',m&nmgen, hvis mnn tre·
domer denne eftcl'Antnllt>t !Il fuld·
b~'rdede
Dødsdomnu;. hur været
~ildesl. r .!iamtlige L:mde. med
Undtagelse af Frankrig, ventel'
man at blh-e færdig med det ~sær
lige Rdsollgol· i Anr, nænnet·e b('tegnet i forste I1:!.lvdel af 194!l.
Herhjemme ventes Opgøret at
\Tære afsluttet omkring den l. .TulL
Pr. '. DecembIJr 1948 Hl!' del" kun
10 L:tndsfOl"ræderisng('l· lllb:lge Oj(
cn. 200 Væmemagersnger. Det
samlede Antal Personer, del' har
været tiltalt udgol" CH 30.000,
hvom! omtrent Halvdelen ikke Cl'
blevet Idømt Strnf 51 Personer
hRr fanet idlJmt endelig Dodssh'a!;
28 af disse Cl' henrettet, 7 el' bena3det. og 16 venter PM, nt deres
Benandningsansogning skal blive
afgjort. Resten af de en_ 16.200
domte hal· fnaet Fængselsstraf, og
1800 har faaet Værnemllger domme
I Norge har 93,600 Pcrsoner "æ~
l'et. sat undm' Tiltale; ca, 50,000
er straffet, 47 er dDmt til Doden.
hvoraf de 38 er fuldbyrdede. NOTj:(e hal' i hDjere Grad end noget an~
det Lnnd anvendt Bødestra f i
RetsopgDret med Landssvigerne.
De sidst hlgæu$!:elige officielle
Oplysninger om Udrensningen i
Fl·ankl·ig slammer !lelt tilbage fra
April 1947. Denne Statistik omfat·
ler kun de Sager. som har \'æl'ct til
Behundling ved Domstolcne, og ,·i~
ser, at der pnn del Tidspunkt. \';11'
indstævnet Sag mod en. 127.000
Personer. 36 000 havde fanet Frihedsstra!, 20.000 vur b le\'et frifun~
det, og ikke mindre end 5.400 nu'
blevet idnmt Dødsstraf. Heraf var
der i Tiden fm 1. September 1944
til 20_ April 1947 blevet henrettet
637, Dertil kommer ca_ 800. del'
blev henrettet ved Krigsretter summen med og lige efter Befrielsen.
L Juni 1948 kunde de frnnske Bla~
de oplyse, al. der endnu vur 1.810
Sager t ii buge Vild Domstolene
Ogsaa i Belgu;ll har man i udstrakt Grnd nnvcndt Do(lastl'nf
Il e.· har Domstolenc Idomt 1200
cndeliRc Dødsdomme, hvornf 2j(J
VIIl' fu ldb,>rdct den 1. Decbr.
Af de 350.000 SURer, som er ble\'et eller skn l unden,oRos, tn- dll
aoo,ooo blevet hlJlll uRl u den Mornmelse a f Slmf. aR" de reshmmdl'
60.000 har resulteret
i Frihed!;strnf Bl'igier111' venter al vært>
færdige med OpR"oret inden l . J uli,
horset f rll noget over 100 Søgt'r,
~om s kal f or hDlere Ret .
I H oll and h avde m an f or den 1
Sept ember J948 b eh a n d le t Sa ger
mnd mere end 200.000 P efllq,ne r ,Oll"
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SKAL
GLAS brlnge.'I t Anvendclllt
I ,-ed DyrIwIng oJ Planter, .,.r SOlfnngere

IlJEM l·RA.
Arbt.}d~rt, dtr
"hallhjd~o
....
M
(lin df'n ... '
r.tninJ:" ved
Hl'_rr~r, ( r ll <O'n

J. R, IWI1h,

det lettl'.5\.e og" bll1l(l!la og et gnn.qke

IIdmn'rket Hjælpemiddel til at Call- - n
M,ængdt' Kulturer th1l!gero frem.
SOltll.ngere t dere!! simpleste l-~orm
be.!Illlllr ul to GIn~fbder, der holdes I
Stllllng ved Hjælp a.l to Stykker Sual,
traad saa de danner et Mlntaturedr1:v•
hu.... deJ' kan sreUt!! O\'er P1Il.nternc.
~r findes ogs!l-Il en "torre Type, <lammenl':~t af fire Glfll!fla.dM'. all:!. den kommer til at S\'3-1'e Ul et Drivhus mc4
.. rempel, dEn S!1akaldtc Ladeform.
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l"ænttge f:r (lf' Ul '
A:rurker !I&::nt LU
til mang" _dre
Man tsar ('t
SoI!:lngt!t'C karl

E:~~=

om de
Byberg,
Ingen Have.,
tangere. Drl mØ!!.

:m.arks· H''';.'o'~i

3tanltrll.ad--!/lnordnlngcn for be~e Ty-

ller I'.r "lUlledes indrettet. at den \.lI.lBde
~menholder Glnsptadetne og tjener
:oom Ha:llldtog. nsar Soltangerne <ikal
flyttes.
Man kan godt 3e!v rrem.stllle ~Ilil
SolfangeJ"C! og f. Ek.... l Stedet f6r Drivhu... I.lller Ladeform vælge en Type, cl!;'r

er

fOITleden og bIl:d foroven. $\'1.'
rende Ul Planterne<! Væl>st!orm. Det
~mnl

opnllaS gll~IIC .<;lmpe!~ \'cd at stlkl:c
to Gla.o;r1ader I .IN'åell, en 11<111. Iwer sin
Side. nI Plnnteræl;l;.en og lægge en
PIall,. owr ~om Tag. miln Mnne lægge
ned mt'Uem de to !'lauu. jkka ovcnpn..'l

dem. De to Pladers skran. SUlllng hindrer. at Dækglassel falder ned, og to~
at holde .'Inmmen pRn det hele anbrin·
ges en Hejle II! ret svær Staa-ltraad om
'dc tre Clø5. F'ordelenl! "ed denne Kon·
!'ItrukUon er bl 'I., 'It Regnvand .kRn
trænge ncd til Rødderne langs de .. krna
Glaaplnder, og skal der -.ande." hæluer
mnn bare Vo.nd pan DæltgULS>iel. Det er
let at .,glve Luft", man -f'.kyder blot
Dækglasset Ul SIdtl.
Til SOlfang"ef'1le.<; }<'ortrln ~lorer og:;an
at de kan llytte.~ fra Sted til Sted og
finde Anvcndd!':e, Iwor d~res Hjælp er
me~t pallkrnn'eL Særlig- anbefalcwl'!$-
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Rangforordningen i Hjemmeværnet. ~
, Det er nu fastsat, at Regions~
Icdel'e i Hj emmcvæl'net efter Fol'svarsministeren& Bestemmelse i
hvert enkelt Tilft'eTde ligestilles
med Oberster (KommandØrer) eller med Obru.'stløjtnanter (Kommandørkaptajnel,') I Distriktslenel'e
i Hjemnieværnet' li gestilles med
Kaptajner (Orlogskaptajner) og
~ Kompagnichefer (Flotillechefer )
med Kaptajnløjtnsnter. Delings_ fØrere i Hjemmeværnet ligestilles
med Sergenter (Undel'kvRl'tel't mestre) og Gl'uppefØrt'1'6 med
.,, Korporaler (Ovel'kol1stRblel').
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Et pal' nf de store barakker er ble"el lledbMldt hyol'\'ed der el' frigjort
ma.terialer til garager, honsehu;;e. kyllingehuse, lysthuse og sommerhuse (i
henhold til byggemini~teriets cirkulære
ni 19!11 -18). - Pinner og beregning
over materialeforbrug med priser m. Y.
i fOl'bindels~ med opfurelse :U sommel'huse i forskellige storreiser udleyel'e.::
eller sendes.
Hellvendel.:;e til vor lejrfor\'albling i
Rom - telt. Lemvig 312 - (lejrfol'"alter Bak-Jensen)_ - Også åbent 101'dag eftermiddag.

3linisterict for byggeri og bolignll'm.
Midtjydske distrikt,

..;:;;;:;;;;;;;:;S:il:k.:bOl'~_~l,,'d::._ _ _ __
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