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Selskabets formål er:

At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy 
og Vester Hanherred. 

At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der   
arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens 
historie i Thy og Vester Hanherred.

At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til   
befolkningen gennem tæt samarbejde med museer og 
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Referat af Signaltræf den 29. Maj 2010

 At BSTH skulle afholde et Signaltræf, var min egen ide. Jeg syntes 
det kunne være spændende at prøve noget nyt, og samtidig noget 
som jeg har lidt forstand på. Ideen var at holde en signaløvelse om 
jeg kender dem, fra min tid i signaltjenesten, men med historiske 
signalmidler. Alt telefonmateriel i hjemmeværnet, opfylder vist i 
øvrigt titlen som ”historisk”, og var da også med. Jeg viste ikke 
hvor mange der ville være interesserede, og det var jo også tænkt 
som et forsøg på, om det kunne blive en tilbagevendende 
begivenhed. 

 Jeg fik sendt en indbydelse ud over internettet, til dem jeg mente 
kunne være interesserede, med besked på at fordele videre ud. Fik 
lavet aftale om mulighed for frokost, kaffe og aftensmad, og lånte 
Fjerritslevgården, da ønsket om Hjemmeværnsgården i Hanstholm, 
desværre ikke lod sig gøre. Til gengæld lånte jeg en masse 
”historisk” telefonmateriel hos Finn. Der var ikke så mange tilmeldte 
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som jeg kunne håbe, men dog nok til at gennemføre (vi blev vist 10 
i alt, da vi var flest).
 Jeg glædede mig meget til dagen og syntes jeg havde styr på det 
meste (jeg havde ikke fået hold i nøglen) da jeg hentede ”madder” i 
supermarkedet kl. 11:00. Her ændrede mit humør sig desværre fra 
højt til mindre godt, da jeg midt i betalingen, blev ringet op og 
spurgt om vi havde en anden tidsregning Nordenfjords. Tænk sig, 
jeg havde i mit hoved fået lavet starten om fra 10 til 12, 
formodentlig fordi jeg var fokuseret på folks frokost, frem for hele 
arrangementet, og jeg som hader at komme for sent. Undskyld igen 
alle sammen Sådan går det når man selv vil stå for det hele. 
Heldigvis var der blevet låst op, lidt tidligere (det var derfor vi ikke 
kunne få nøglen), og HJV,s historiske afd. havde sat både teltlejr og 
masse radioudstyr op, allerede kl. 9. Her regnede man med stort 
rykind, i løbet af dagen, en forventning vi desværre ikke kunne 
indfri, men tak for indsatsen, og det meget spændene udstyr. 

 Der er ingen der havde opskriften på en sådan dag, men da vi 
havde spist frokost, gave vi os til at koble, så meget udstyr 
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sammen som muligt, og byggede dobbelt linjer ud i ”teltlejren (med 
tyske linjedelere), og en linje til første sal, samt et par linjer 
nedenunder, alt sammen ud fra et 10 linjers omstillebord. Vi fik talt 
med hinanden, og repareret et par telefoner også. Senere blev en af 
Jens´ museumsradioer (en Lorenz så vidt jeg husker) skilt ad for at 
se hvordan sådan en ser ud inden i. Der blev tid til alt mulig anden 
snak, og udveksling af materialer, som det altid er, når slige folk 
mødes, og der blev nydt både kaffe, kage og skipperlabskovs (uden 
Engelsk sovs, men med rødbede og øl). Kl. 18.00 sluttede vi 
planmæssigt, dog tog vi et par stykker hjem i private, og hyggede 
videre. 

 Tak til alle der deltog, og var med til at gøre det en trods alt god 
dag. Dagen vil forblive en engangshændelse, da konceptet er lidt 
for ”tyndt”.

MVH Erik Ansø
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Køretøjstræf i Hanstholm

Weekenden 3.-4. juli bød i Hanstholm på godt vejr, benzinos og 
motorlarm. Museumscenter Hanstholm og BSTH havde indbudt 
”Gillelejegruppen” til at komme til Hanstholm og holde et træf for 
gamle tyske militærkøretøjer.
Sent fredag eftermiddag dukkede Gillelejegruppe så op, otte mand 
høj. Med sig havde de to personvogne: en Opel Olympia, årgang 
1939 og en Kübelwagen type 82 – den tyske ”jeep”; Tre 
motorcykler, herunder den meget specielle ”Kettenkrad”, som er en 
mellemting mellem en motorcykel og et bæltekøretøj. Endelig 
medbragte de også en konventionel trædecykel i feltpost-udgaven.
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Oprindeligt skulle der have været yderligere to interessante 
personvogne med, men det måtte opgives pga. akut sygdom. I 
stedet var Esben Kaagaard og Knud Jespersen så venlige at træde 
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til med deres russiske ”jeeps” i østtysk udgave. Esben havde også 
sin helt nyrestaurerede motorcykel, en DKW RT 125, med til 
træffet. Undervejs dukkede endnu en BMW med sidevogn op, samt 
om søndagen en gæsteoptræden fra Thisted med en rigtig Willys 
Jeep.De sjældne køretøjer trak mange folk til, som fik mulighed for 
både at se og røre dem. Og der var også mulighed for at få en snak 
om de mest subtile detaljer af køretøjernes mekanik, for Gilleleje-
folkene har under deres restaureringsarbejde lært hver eneste 
skrue og møtrik i deres køretøjer at kende. 
Køretøjerne var der nu ikke bare for at blive kigget på. Fem gange i 
løbet af weekenden var der også mulighed for at se dem i aktion. På 
skovvejen nedenfor museet fik de mulighed for at strække ud, og 
de fik også vist, at de kunne køre i terræn. Når maskinerne blev 
startet op, var man ikke tvivl om, at de var fra før katalysatorernes 
tid!
Det var en flok godt trætte, men vistnok også glade og tilfredse 
mænd, som søndag eftermiddag forlod Hanstholm. De efterlod en 
stående invitation til at komme og besøge deres kombinerede 
museum og værksted i det nordsjællandske - og det vil 
aktivitetsudvalget garanteret følge op på.
I forbindelse med arrangementet var der mange praktiske opgaver, 
der skulle løses, og her sprang en del af BSTH’s medlemmer til; 
ingen nævnt – ingen glemt – mange tak for det!

Jens Andersen
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Fra de gamle aviser: følgende er sakset fra 
Socialdemokraten 19.5.1945 

Politimand  ”under jorden”

   Overbetjent i Kriminalpolitiets 
rejseafdeling, Egmond Hvid, 
der er søn af murermester A. 
Hvid, Thisted , var en al de 
heldige Politifolk, der slap for at 
komme I tyskernes Klør og 
blive slæbt til de berygtede 
Koncentrations1ejre i Tyskland. 
Hvid gjorde den 19. September 
I fjor tjeneste i Hurup, da han 
fik færten af, hvad Tyskerne 
havde I Sinde. Han fik hurtigt 
pakket sit Tøj, og tog pr. Cykle 
ind til Thisted, hvor han 
overnattede d. 19. September, 
for Dagen efter at cykle til 
Saarup.
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 Sidst I er April rejste Hvid til København, da hans Arbejde med 
Hensyn til Befrielsen ville komme til at lægge her, og efter, at der er 
ved at falde lidt Ro over Politiet efter de mange anholdelser, træffer 
jeg Egmond Hvid I hans hjem, Godthåbsvej 129:

”Tillykke med Befrielsen, siger jeg til indledning -  ” og fortæl lidt 
om, hvordan det var at være under Jorden  I Thy.
”Tak I lige Maade. Ja, jeg har meget at takke Gdr. Niels Dybdahl i 
Saarup for. Der har jeg . boet hele Tiden, og jeg blev vældig godt 
behandlet. Det har været en Tid, som jeg aldrig vil glemme. Man 
maa jo tage I Betragtning, at det var Ikke helt ufarligt for Dybdahl 
at have en Politimand boende, men det skænkede han slet Ikke en 
Tanke. For ham gjaldt det blot om at holde mig skjult, og det 
lykkedes heldigvis.

”Kneb det ikke at faa Tiden til at gaa ?"

”Ork nej, smiler Hvid. Jeg deltog I alt forefaldende Arbejde, saasom 
Kartoffeloptagning, Faareklipning og meget mere, og det eneste jeg 
aldrig lærte, var at malke. Men ellers passede jeg mine Hobbys, at 
spille Violin Og male,

”Var De aldrig i Thisted?

- jo flere gange. Min Kollega I Kriminalpolitiet I Aalborg Svend Aage 
Soelberg, søn af entreprenør Soelberg Thisted, var ligeledes gået fri 
af Tyskernes Klør boede hos forskellige gårdmænd og hos læreren I 
Næstrup. Soelberg og  jeg havde sommetider nogle illegale Møder i 
Thisted, og flere gange ogsaa til fodboldkamp paa Stadion.

”Tænkte De aldrig på stikkerne" ?

”Næh, egentlig Ikke. Familien Møbius kendte mig f. eks. ikke, men 
selvfølgelig var man forsigtig, det er klart."

”Og Deres Kone og Søn?

”Ja, dem saa jeg jo af og til.De boede bos mine forældre  i Thisted. 
Men nu er det blevet saadan, at min Dreng, Ole, helst vil blive 
boende I Thisted, saa glad har han været for Opholdet oppe bos 
sine Bedsteforældre."

Da jeg tager afsked med Egmond Hvid, beder han mig bringe en 
Tak til alle de gaardmænd i Thy, der saa gæstfrit har aabnet deres 
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Døre for Politifolkene, en Tak, vi hermed lader gaa videre, thi uden 
hele den danske Befolknings hjælpsomhed var det Ikke lykkedes 
alle de, der maatte "gaa under Jorden" at holde sig skjult for 
Gestapoerne og deres modbydelige danske Haandlangere.            

aj.

Toner fra havets bund

Af Per Rasmus Møller

En  dag  i  2001  fik  jeg  en  henvendelse  fra  Djurslands 
Museum i Grenaa. Museet var ved at forberede en udstilling, der 
skulle fortælle om livet ombord på den tyske ubåd U534, der den 
13. august 1993 under stor mediebevågenhed var blevet hævet fra 
dybet.  Blandt  de mange forskelligartede genstande,  der  kom for 
dagen  såsom  et  komplet  kaffe  –  og  spisestel  og  alt  andet 
nødvendigt  til  livets  opretholdelse  ombord  var  en  række 
grammofonplader,  brungrønne af  slim og med næsten  udviskede 
etiketter.  Også  grammofonen,  der  var  tilsluttet  skibets 
højttaleranlæg var der, selvom den var fuldstændig ubrugelig efter 
de mange år på havbunden. Grammofonpladerne lå i en balje med 
vand. Museumsfolkene havde forsøgt at tage et par af dem op, med 
det resultat, at de smuldrede væk mellem fingrene på dem, så snart 
luften fik adgang. 23 millioner kroner havde finansmanden Karsten 
Ree måttet punge ud med for realisering af sin drøm. Der var forud 
blevet gættet livligt om det indhold, der ville komme for dagen, når 
U534  blev  åbnet  efter  mere  end  50  år  i  dybet.  Båden  var  den 
sidste,  der  forlod flådebasen i  Kiel  i  det  krigshærgede Tysklands 
sidste dage,  så tanken om, at  en del  af  de ombordværende var 
flygtende prominente nazister samt at de havde fyldt båden med 
guld  og  kunstskatte  lå  lige  for.   Ubåden  nåede  ikke  sit 
bestemmelsessted – der måske var Argentina - og blev den 5. maj 
1945 truffet af engelske bomber på en position nordøst for Anholt. 
Langt  de  fleste  af  de  ombordværende  blev  reddet.  Kun  få 
menneskeliv gik tabt. 

En  af  de  bedst  bevarede  plader  fra  U534  er  denne  med 
Intermezzoet fra Cavalleria Rusticana af italieneren Mascagni.

Der var naturligvis stor interesse for at finde ud af, hvad der var på 
de gamle plader. Var det Førerens opflammende taler, eller var det 
smældende militærmarcher, der skulle opildne til kamp - og kunne 
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der i det hele taget lokkes en 
eneste  lyd  ud  af  pladerne 
udover  pickupnålens  skratten 
henover den ujævne og til tider 
bulede overflade.

Som  manden  bag 
Djurslands  Museums 
radioudstilling  har  jeg  min 
jævnlige  gang  på  museet,  så 
det  var  naturligt,  at  ledelsen 
henvendte  sig  til  mig  som 
gammel  radiomand  for  at  få 
afklaret  spørgsmålet.  En  dag 
fik  jeg overdraget  vaskebaljen 
med  de  omtalte 
grammofonplader  med  et 
”Værsgo’ og gå i gang”.

Jeg var klar over, at 
jeg sikkert kun fik ét forsøg og 
at de gamle plader hele tiden 

måtte  holdes  under  vand.  Jeg  riggede  min  gamle  Thorens 
pladespiller model TD 124 med Ortofon arm til med en rund bakke 
på pladetallerkenen, der var fyldt med havvand i en højde af nogle 
få millimeter. Med den tilhørende Ortofon 78-pickup gjorde jeg de 
første  forsøg  med  det  resultat,  at  pickupen  skøjtede  hen  over 
overfladen  uden  at  kunne  få  fat  i  de  næsten  udviskede  riller. 
Forøgelse af nåletrykket til maksimum gjorde ikke sagen bedre. Der 
var ikke andet at  gøre end at forsøge med skarpere lud,  så jeg 
riggede en Goldring magnetpickup fra 30erne til med stålstift og det 
hele. Nåletrykket var tæt på 300 gram. Jeg var indimellem bange 
for, at nålen ville ryge durk igennem de skrøbelige lakplader. Det 
gav  resultat,  om  end  det  var  meget  svært  at  høre  noget 
genkendeligt.  Efter  at  have  lavet  det  yderst  svage  signal  fra 
pickuppen om til  en lydfil,  kunne jeg nu begynde et  omfattende 
filtrerings  –  og  restaureringsarbejde  ved  hjælp  af 
computerprogrammet Adope Audition. Her kan man filtrere støj og 
andre  forstyrrende  elementer  fra,  ligesom man  kan  foretage  en 
skarp beskæring af  frekvensområdet.  Ved forsøg blev  det  sat  til 
400-3000 Hz. Så skete der endelig noget, og nu begyndte de første 
spæde  toner  at  strømme  ud  af  mine  højttalere.  Det  var  et 
ubeskriveligt øjeblik, akkurat som når vi ser Indiana Jones finde den 
hellige  gral.  I  løbet  af  en  uges  tid  var  jeg  nået  så  vidt,  at  alle 
pladerne var afspillet og registreret.
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Hvad  var  der  så  på  de  gamle  plader?  Tja,  der  var 
hverken  Hitler,  Göbbels  eller  opildnende  marchmusik.  Det  var 
såmænd lettere klassisk musik af Schubert, Mozart og mange af de 
komponister,  som  vi  i  dag  regner  for  at  være  vores  alle 
sammens.Thorens pladespiller  TD 124 rigget til  med en aldrende 
Goldring  pickup  og  en  af  de  genfundne  plader  fra  U534  på 
pladetallerkenen.  Flasken  med  havvand  anes  til  højre  i  billedet. 
Foto: PRM

Der var intermezzoet  fra Cavalleria Rusticana og Slavisk dans af 
Brahms.  Der  var  også  en  del  plader  med  tidens  toner.  Endog 
Marlene Dietrich var der med sin Lili Marleen, på trods af hendes 
åbenlyse antipati mod Hitler. 

 En af de sange, der i særlig grad har mejslet sig ind i 
min hukommelse,  er  Werner  Bockmann’s  ”Heimat  deine Sterne”, 
der  senere  kom på dansk med Four  Jacks under  titlen ”Himlens 
klare Stjerner”. 

Heimat deine Sterne,
Sie strahlen mir auch an fernem Ort.
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Was sie sagen, deute ich ja so gerne,
Als der Liebe zärtliches Losungswort.
Schöne Abendstunden,
Der Himmel ist wie ein Diamant.
Tausend Sterne stehen in weiter Runde,
Von der Liebsten, freundlich mir zugesandt.
In der Ferne träum' ich vom Heimatland.

Sangen fortæller om den tyske soldat, der på sin vagt 
kigger op mod stjernehimlen, som lyser af tusindvis af stjerner. Det 
er de selv samme stjerner, der lyser over hjemstavnen, som han 
drømmer  om  og  længes  tilbage  til.  Musikken  har  jeg  siden 
nedskrevet, så den kan spilles på klokkespil og tilegnet den en tysk 
klokkenistkollega.

Fundet af U534 bragte som bekendt ikke nogen guldskat 
for dagen, og om Karsten Ree har kunnet holde pengene hjemme, 
da U534 efter nogle år på havnen i Grenaa blev solgt til et museum 
i Liverpool, skal være usagt. At fundet, ligesom det senere fund af 
Kylebunkeren,  har  fået  stor  kulturhistorisk  betydning,  kan  der 
næppe herske tvivl om. 

Udstillingen  i  Grenaa  blev  et  tilløbsstykke,  hvor  også 
lyden fra de gamle plader kunne høres, og mange lærte sikkert et 
og andet  om forholdene ombord på den tyske ubåd i  de år,  da 
verden stod i flammer. Arbejdet med de gamle plader har om ikke 
andet vist, at besætningen ombord på U534 også var mennesker.
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Udflugt til Grove – Karup

 BSTH har hermed fornøjelsen, at invitere medlemmerne til Flyvestation Karup, 
også kendt som ”Fliegerhorst Grove”, søndag d. 26. september kl. 10,00 ved 
hovedvagten.
 Denne spændende tur i det store område, er et ”must” for alle med interesse i 
besættelseshistorie, flyvemaskiner, bunkers mv. og for at kunne komme ind og 
se, der hvor normalt er lukket for offentligheden. Vi kan ikke nå at se alt, for 
der er rigtig meget, men vi vil prioritere ”gamle dage” højt.
 Vi er også så heldige at SES har lovet at være guide, så vi kan ikke få bedre 
ekspertise, så det er med at udnytte denne mulighed.

Turen er planlagt således:
• 08:30 Afgang fra opsamling på havnen i Thisted
• 10:00 Mødes med SES ved hovedvagten
• 10:00 – 14:00 Rundvisning i ”Grove”
• Ved middagstid spises medbragt frokost.
• 15:00 Flyvemuseet i Karup
• Ca. 16:00 Afslutning og hjemkørsel

BEMÆRK: Det er helt nødvendigt med tilmelding, da der for at få adgang til det 
militære område, skal opgives fuldt navn og fuldt personnummer, for at kunne 
deltage. Max 30 deltagere.
Adgangskort vil så ligge klar i HV. Tilmelding til undertegnede senest mandag 
d. 20/9

MEDBRING: Madpakke, drikkevare, godt fodtøj og lygte.

KONTAKT: Tilmeld. Erik Ansø 97 99 10 54
På turen: 42 53 10 54

INSPIRATION TIL TUREN: Se SES´ hjemmeside på www.gyges.dk
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ÅRSPLAN BSTH 2010

Dato Tid Hvad Hvor
For 

hvem Leder/Arrangør
1 apr  blad   jcgs

      
22 apr 1930 Generalforsamling MCH Alle Ansø

'26 
maj 1900  Tur Hjardemål Ansø

'29 
maj  Tele træf 10 - 18   Ansø

      
'30 
maj 1400 Avismotion Hanstholm MCH 2*Jens

2 juli-
4 juli Køretøjstræf MCH Alle MCH
  SOMMERFERIE    
1 aug  blad   jcgs

      

19 aug 1930 Aktivitetsudvalgsmøde
Tømmerb

y Aktudv Ansø
     

26 aug 1930 Bestyrelsesmøde MCH
Bestyrels
e Ansø

      
'26 
sep  Sommertur "Karup ? Alle ?
      

14 okt 1930 Aktivitetsudvalgsmøde 622 Aktudv Ansø
      

28 okt 1930
Bestyrelsesmøde - årsplan 
2011 MCH

Bestyrels
e Ansø

      
1 nov  Blad   jcgs

      
11 nov 1930 Temaaften "FLAK" MCH Alle Jens A

      
28 nov 1330 Juleafslutning MCH Alle Best.
  JULEFERIE    
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