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MODSTANDSBEVÆGELSEN 
I THISTED AMT
Af Journalist HOLGER HEBSGAARD

(foto 1945)

Modstandsbevægelsen i Thisted Amt kan næppe pege på 
Bedrifter, der kan sidestilles med de Opgaver, der er 
løst andre Steder i Landet under Frihedskampen; men 
naturligvis voksede der i dette Amt, hvor man havde 
Tyskerne mere inde på Livet end noget andet Sted i 
Landet, gennem årene en Modstandsvilje frem i 
Befolkningen, som gav sig Udslag på mange forskellige 
Måder.
Straks efter 9. April påbegyndte Besættelsesmagten 
Opførelsen af over 100 store og små Fæstningsværker, 
fortrinsvis ved Havet. kolossale Arbejdsstyrker, der kom 
fra alle Egne af Landet, blev sat ind på at lave de 
vældige Fæstningsanlæg, der igen blev beskyttet af 
omfattende Tank-, Pigtråds- og Minespærringer. Med Tog og 
Biler strømmede det ind med Materialer til dette Byggeri, 
og Entreprenørfirmaer og »Kørselskontorer  dukkede op som 
Paddehatte. Hundreder af Millioner kroner blev gennem 
året begravet i det Vest jydske klitsand. Hele Egnens 
Udseende forandredes ret hurtigt, såvel egns mæssigt som 
befolkningsmæssigt. Der blev svindlet meget, og Guldet 
flød ... Det ellers så rolige og stille Thisted Amt - der 
på flere Måder betragtedes som en Udørken af Landet - var 
pludselig blevet et af Centrerne for Tyskernes Planer her 
i Landet. Helt ude ved Vesterhavet, i det stormomsuste, 
forrevne Landskab, byggedes den store Hanstholm-Fæstning, 
Nord- europas største, kaldet Danmarks Gibraltar. Mange 
hundrede Mennesker måtte forlade Hus og Hjem. De 
evakueredes, hvorefter der anbragtes over en halv Million 
Landminer indenfor Fæstningens Område.Dette Omslag i den 
sædvanlige Levevis førte meget usundt og ondt med sig, 
hvad Dom- stolene i denne Tid kan tale med om. Dertil kom 
Tilstedeværelsen af meget store tyske Troppestyrker. En 
lang Række af Byernes og Landets Skoler og 
Forsamlingshuse - fortrins- via i Thy og Hanherred og i 
mindre Grad på Mors - var under hele Besættelsen 
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beslaglagt. 
Barakker dukkede 
op overalt. En 
Overgang var der 
stationeret hen 
ved 20,000 mand i 
Amtet, og 
umiddelbart før 
kapitulationen, 
var der i 
Hanstholm-
Fæstningen 
garnisoneret 5-
6000 Mand. I 
Ugerne før 
Kapitulationen 
herskede der en 
febrilsk Travlhed 
med at bygge 
Forsvarslinier 
omkring 
Hanstholm. Alt 
tydede på, at 
denne Fæstning 
skulle holde så 
længe som muligt. 

Tilstedeværelsen af de mange tyske Soldater og de 
Mennesker, der var i deres Sold, kunde naturligvis ikke 
gå af uden Sammenstød. Langsomt og stille groede en 
modstandsvilje op i Befolkningen.

Modstandsbevægelsen organiseret som Landeværn
Fik Modstandsbevægelsen således ikke de helt store 
Opgaver at løse, blev der alligevel øvet en Indsats, ikke 
mindst gennem Modtagning af Våben og Sabotagemateriel, 
med hvilket man forsynede store Dele af Landet. Amtet var 
i nogen Grad »Forsyningscentral« på dette Område. Lige 
fra den første Tid var Viljen til Modstand til Stede hos 
Befolkningen, men først i 1943-44 blev Arbejdet 
organiseret. Bevægelsen blev organiseret som et Lande- 
værn, der bestod af fire Afdelinger: Mors-, Nordthy-, 
Sydthy- og Han-Herreds Landeværn. Ved Kapitulationen 
talte disse Landeværn ialt 1200 Mand, som man alle havde 
forsynet ved egen Hjælp og som i Ugerne efter 5. Maj fik 
meget store Opgaver betroet ved Bevogtningen af de enorme 
Lagre og store Fæstninger, der fandtes. På Mors var der 
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ca. 400 Mand i Han Herred 200 og i Thy 600 Mand. Det 
lykkedes aldrig for Tyskerne at rive denne Organisation 
op, selvom man fra den Side var »lige ved« i enkelte 
Tilfælde. At Arbejdet stort set kunne gennemføres, 
skyldes flere forskellige Forhold. Dels var Mors så 
fortræffelig egnet til illegalt Arbejde, ikke mindst 
Nedkastninger, fordi man på Øen var klar over, hver Gang 
der var »Ugler i Mosen«, og dels havde Gestapo fra først 
til sidst stationeret Afdelinger i Amtet, og det lykkedes 
aldrig for disse at nå til Klarhed over Begivenhederne. 
Gestapos Fangarme var meget tynde i Amtet. Stikkerne 
nåede ikke store Resultater, og de Anholdelser, der blev 
foretaget, skyldtes i mange Ti]fælde rene Tilfældigheder.

Een Mand organiserede Arbejdet i Amtet.
At• tale om Modstandsbevægelse i Thisted Amt er det samme 
som at nævne een Mands Navn nemlig Chefen for det samlede 
Landeværn, Artillerikaptajn Ejby Nielsen. Hans 
Fortjeneste var det, at Arbejdet i Amtet kom ind i faste 
Rammer. Han var den ideelle Leder og gode Kammerat, og 
ved sin Energi og Arbejdsvilje nåede han meget store 
Resultater. Gestapo var efter ham lige fra den Dag i 
1943, da han måtte »gå under Jorden« i Aalborg, hvor han 
havde været med i Skibskaptajn Gjessings Gruppe, men de 
fik aldrig fat i ham. Han kom til Thy som Repræsentant 
Baes, flyttede derpå til Mors, hvor han i lang Tid 
arbejdede som Ingeniør Ottosen på Kommunekontoret i 
Nykøbing og først og fremmest fik organiseret 
Modtagearbejdet på denne Ø. Senere organiseredes Arbejdet 
i Thy, og nogen Tid før Kapitulationen fik han også 
Kommandoen over Han Herred. Hele Området fik Navnet 
Sektion Nord-Vest, og han var dets selvfølgelige Chef 
såvel før Kapitulationen som efter denne Dag, hvor han 
har udført et meget stort og omfattende Arbejde for at få 
Hjemmeværnsforeningerne oprettet.

Det begyndte med »Studiekredse«

Baggrunden for Modstandsbevægelsens Arbejde blev uden 
Tvivl lagt ved »Ringens« Arbejde, der påbegyndtes i 1942, 
da den •senere Minister, Frode Jacobsen, besøgte 
forskellige Personer og fik dannet Udvalg til at 
fortsætte Arbejdet. Man begyndte på Mors og fortsatte i 
andre Egne af Amtet. Udvalgenes Arbejde gik ud på at 
danne »Studiekredse« rundt i Sognene, et Arbejde, der 
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blev en Succes. Med Mellemrum fik »Studiekredsene« Besøg, 
ikke mindst af Frode Jacobsen, og der blev udført et 
stort Stykke Oplysningsarbejde, der Tid efter anden kom 
til at omfatte Uddelingen af illegale Blade. Dannelsen af 
de væbnede Grupper påbegyndtes i Slutningen af 1943. I 
Begyndelsen havde Grupperne
ikke Våben, men blev informeret. af en rejsende 
Instruktør, der havde Demonstrations- materialet med i en 
Kuffert. Senere blev Kufferten sendt rundt i 
Studiekredsene, og netop gennem dette Arbejde stod mange 
Grupper godt rustet, da de kom i Forbindelse med 
Modtageholdene og gik ind under den organiserede 
Modstandsbevægelse.

»Forsyningscentral« for store Dele af Landet.

I Begyndelsen af 1944 påbegyndtes Modtagearbejdet, der 
efterhånden blev af meget omfattende Karakter, så man 
virkelig kan tale om, at Thisted Amt blev 
Forsyningscentral for store Dele af Landet. Man begyndte 
under små Kår, idet Bevæbningen var meget mangelfuld, men 
snart var naturligvis alle Modtage-Holdene svært 
bevæbnet. I Foråret 1945 var over 100 Mand i Amtet 
beskæftiget udelukkende med Modtagning fra Flyvemaskine. 
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I alt nåede man inden Kapitulationen op på 45-50 
Nedkastninger, hvortil naturligvis kom de mange Gange, 
Holdene måtte vende hjem med uforrettet Sag. Ikke een hel 
Sending gik i de forkerte Hænder, idet det kun lykkedes 
Tyskerne ved en enkelt Lejlighed at bjerge en Del af de 
nedkastede Våben. I Foråret 1945 tog de russiske Styrker 
i Thy ganske vist mod en Nedkastning, men den fandt Sted 
udenfor Programmet, og Containerne blev kastet uden 
Faldskærme. Hele Ladningen faldt så at sige mellem 
Russerne, der ikke var sene til at fordele Varerne. På 
Mors blev langt de fleste Modtagninger gennemført, nemlig 
ea. 2~i. Den første Aften havde man oven i Købet to 
Modtagninger, og man kom allerede denne første Aften i 
Kamp med en tysk Patrulje, der blev slået på Flugt. 
Tyskerne var efterhånden iØe uvidende om de mange 
Nedkastninger, der fandt Sted på Øen, men det lykkedes 
aldrig at få sat en Stopper for denne Gren af 
Modstandsarbejdet. Z flere Perioder blev Mors »besat<c af 
op til 800 tyske Soldater - medens Garnisonen til daglig 
kun talte meget få Mand. Øen blev gennemkæmmet for at 
finde hemmelige Våbenlagre. I sådanne Situationer måtte 
Modtagearbejdet helt indstilles, selvom man enkelte Gange 
løb Risikoen og »tog Varerne ned« så at sige for Næsen af 
Tyskerne. På Thyholm fattede Tyskerne også Mistanke til 
de Nedkastninger, der fandt Sted der, hvad der flere 
Gange bevirkede en Gennemtravling af Øen Jegindø. 
Tyskerne benyttede gerne 300 Mand, assisteret af tre 
armerede Både, som bevogtede Øen fra alle Sider. Samtlige 
Huse blev gennemgået, men uden Resultat. En Spærretid, 
der blev etableret på Thyholm efter nogle Eksplosioner i 
Værnemagerbiler, var naturligvis også til Gene, men 
standsede aldrig Arbejdet. I langt de fleste Tilfælde fik 
Flyverne afleveret Varerne på rette Måde, men der var 
også Tilfælde, hvor Nedkastningerne skete mere planløst. 
I eet Tilfælde kredsede Flyve- ren over Pladsen tre Gange 
med tændte Lanterner med det Resultat, at Flyveren blev 
be- skudt fra tyske Patrouillefartøjer: Kastet skete i 
dette Tilfælde fra stor højde, hvorfor Sendingen faldt 
500 m fra Bestemmelsesstedet. 2 Containers knustes i 
Faldet::Tyskerne blev alarmerede, men kom ikke på det 
rigtige Spor. I et andet Tilfælde bevirkede en mindre 
heldig Nedkastning en meget streng tysk Afspærring af 
Øen. Al landevejsgående og søgående Trafik visiteredes i 
flere Dage, men uden Resultat.
I eet Tilfælde var en Sending gået helt forkert. Det 
medførte et Brev til Sognefogden i den Kommune, hvor 
Ladningen var faldet, et Brev, der viste lidt af den 
Måde, hvorpå man arbejdede. Det hed i Brevet bl. a.: 
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»Idet vi hermed bringer Dem vor Tak, fordi vi, gennem 
indirekte Oplysninger fra Dem, er blevet i Stand til at 
bjerge Hovedparten af det Gods, som ved en Fejltagelse er 
blevet nedkastet på Deres Område, kan vi dog ikke und- 
lade at påtale den af Dem udviste Forsømmelse m. H. t, 
tilbørlig Opsigt med dette for ukyndige så farlige 
Materiel. Ved Optælling af Sendingen bar det da også vist 
sig, at der af Omegnens Beboere er fjernet 14 Karabiner, 
10 Pistoler, 11 Faldskærme, Sprængstoffer m. v. Vi vil 
dog til det sidste håbe på, at Tyverierne i de fleste 
Tilfælde er sket i Ubetænksomhed. Vi regner med, at De, 
Hr. Sognefoged, vil lade denne Appel gå videre til Deres 
Sognefæller. Samlingen af Godset vil vi overlade til 
Deres. egen Opfindsomhed, om Overdragelsesmåden skal De 
høre nærmere. Der gives Sognet en Frist på 5 Dage til at 
bringe Sagen i Orden. Vi skylder at gøre opmærksom på, at 
vi naturligvis ikke står på bar Bund, hvis vi skulle 
blive nødt til at tage Sagen i vore egne Hænder. Vore 
Folk har nu så mange Gange sat Livet på Spil for at 
bjerge dyrebare Våben hjem, at de ikke uden Repressalier 
lader sig bestjæle af Landsmænd At de stjålne Genstande 
kom tilbage er vist overflødigt at tilføje.
Særlig i Marts-April-Maj 45 var der Gang i 
Modtagningerne. F. Eks. havde man den 10. April 1 
Nedkastning, den 11. April 2, den 12. April 2, den 13. 
April 1, den 14. April 2 Nedkastninger o. s. v. På Mors 
gennemførte man 25 Nedkastninger, i Nordthy 3, i Midtthy 
2, på Thyholm (Sydthy) 3 og i Han Herred - på een Plads - 
en halv Snes Nedkastninger. I alt havde man i Amtet 15 
Modtagepladser, og det hændte, at der var Aftener, hvor 
der var 5 Pladser på Programmet. I Nordthy fandt 
Nedkastningerne Sted for Næsen af de tyske Garnisoner, 
kun få hundrede Meter fra tyske Pejlestationer, men 
alligevel gennem- førtes Operationerne uden Vanskelighed. 
De modtagne Varer var naturligvis mere, end man selv 
kunde bruge i Amtet, hvorfor meget blev sendt til andre 
Egne, hvortil kom, at man også fik Våben m. v. pr. Skib. 
Til Nykøbing kom således to Frederikshavner-Fiskekuttere 
ind med Lasten fyldt med de »lækreste« Varer. Fra Han 
Herred forsynede man i betydelig Grad ålborg-Området, og 
også fra Nykøbing sendtes der Varer til dette Sted. 
Herfra sendtes også Jernbanevogne med Våben, Ammunition, 
Sprængstoffer m. v. til andre Egne, Håndgranater sendte 
man bl. a. til Fyn og Maskinpistoler til Modtagegrupperne 
på Sjælland. Om Mandagen, som Kapitulationen kom om 
Fredagen, sendtes med Rutebåden fra Nykøbing 2500 kg 
Våben og Ammunition til Thisted.
På Baggrund af det omfattende Nedkastningsarbejde var det 
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meget små Tab man havde. Kun få Gange kom det til 
Sammenstød med Tyskerne, og hver Gang klarede 
Modtageholdenes Folk sig.

Thistedboernes Modstandsarbejde.
Thisted By blev i Besættelsesårene Midtpunktet for det 
hektiske Liv, der rørte sig i Amtet. Indbyggerantallet 
voksede med flere Tusinder, ikke alle lige gode Børn, 
hvad der ikke lettede Modstandsbevægelsens Arbejde. 
Erfaringerne viser, at Arbejdet i en By, hvor alle kender 
hinanden og een ikke kan foretage sig noget usædvanligt, 
før hele Byen ved det, er meget vanskeligt. Arbejdet blev 
udført, selvom det ikke blev i samme Omfang som mange 
andre Steder og først satte ind med rigtig Kraft i 
Forårsmånederne 1945. Det varede ikke længe efter 9. 
April, før Tyskernes »Nålestik« fik Hadet og 
Modstandsviljen til at vokse. I August 41 blev således en 
ung Spildindsamler livsfarligt såret af en beruset tysk 
Underofficer. Denne havde deltaget i en af de store 
Fester, som Entreprenørfirmaerne med Mellemrum holdt, og 
gik på Rundtur i Byen. Da han vilde trænge ind i et Hus, 
blev han mødt af en ung Mand, som han derefter bibragte 
to Dolkestød, der gik gennem begge Lunger. To 
Politibetjente afvæbnede senere Tyskeren, hvem der 
naturligvis intet skete. I 1942 fik Byen - som en af de 
første i Landet - Undtagelsestilstand, der varede i tre 
Dage. årsagen var en Anmeldelse fra et tysk Pigebarn om, 
at hun var blevet voldtaget og kastet i Vandet af tre 
danske Arbejdere. Tyskerne krævede Indførelse af 
Undtagelsestilstand og krævede Byen idømt en Bod på 
50,000 Kr. Fra det danske Politis Side - såvel 
Himmelstrup som Statsadvokaten for særlige Anliggender 
var mødt frem - blev der gjort meget for at klare Sagen. 
Politiet beviste, at Pigebarnet havde løjet, hvorfor 
Tyskernes Foranstaltninger løb ud i Sandet. Byen fik 
senere en officiel Undskyldning, men denne måtte ikke 
offentliggøres!
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Naturligvis dannede de illegale Blade Optakten til 
Modstandsarbejdet. I Begyndelsen kom der kun få illegale 
Blade til Egnen, senere blev dette Arbejde bedre 
organiseret, så der efterhånden til Byen kom i tusindvis 
af Blade, som derefter fordeltes til hele Oplandet. På et 
meget tidligt Tidspunkt af Besættelsen kom der et lokalt 
illegalt Blad nogle Gange.Den sorte Bog hed det. Bladet 
skulde forsøge at stoppe den Tendens, der hos mange i 
Byen viste sig til at ville gå Tyskernes Ærinde. Man 
stillede de pågældende i Gabestokken, og det virkede 
også. Anmeldelser til det danske Politi mod bestemte 
Personer gav naturligvis intet Resultat. Senere kom 
regelmæssigt »Frit Danmarks Udgave for Thisted«, ligesom 
mange Eksemplarer af Bladet »5 Minutter i 12« omdeltes 
hver Uge.
Den 29. August 1943 blev her som overalt i Amtet Signalet 
til en Udvidelse af Modstanden. I Thisted arresteredes 
denne Dag to Mænd, Redaktionssekretær Ravnemose samt 
Hotelejer P. Poulsen, der i sin Optræden havde været for 
agressiv overfor Tyskerne. Han smed såvel dem som deres 
Pigebørn ud fra Hotellet. De blev taget som Gidsler, men 
løslodes efter en Snes Dages Fangenskab, dels i Thisted 
og dels i Viborg. Noget senere fik Tyskerne Ram på nogle 
unge Mennesker i Byen, som arbejdede på egen Hånd. De 
havde stjålet Røgbomber fra Tyskerne og morede sig med at 
kaste Bomberne ind, i de tyske Troppebiler. To af de unge 
Mennesker blev arresteret. Den ene idømtes ved tysk 
Krigsret livsvarigt Fængsel, men fik, da han kun var 16 
år gl., Straffen ændret til 4 års Tugthus. Han og 
Kammeraten, der også var idømt flere års Fængsel, sendtes 
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til Tyskland. Drengen på de 16 endte i en 
Koncentrationslejr i Polen, men vendte efter en 
eventyrlig Rejse og efter at være befriet af Russerne, 
hjem en Månedstid efter Kapitulationen. I samme Sag blev 
to andre unge Mennesker idømt Fængselsstraffe, men blev 
løsladt til senere Afsoning og rejste derpå til Sverige. 
Kort Tid derefter anholdtes to Ungtjenere på Hotel 
»Royal«, sigtet for at have villet købe Våben af tyske 
Soldater. Den ene kom imidlertid fri, medens den anden 
fik flere års Fængsel og kom til Tyskland og vendte først 
hjem efter Kapitulationen.
I Begyndelsen af 1944 dannedes de første Militærgrupper i 
Thisted, og konstruktionen påbegyndtes. Der vilde dog 
ikke rigtig komme Gang i Arbejdet, og det så ud til at 
skulle blive helt slået i Stykker, da Tyskerne i August 
44 anholdt fire af Gruppernes Medlemmer, deriblandt 
Lederen, Boghandlermedhjælper Westh Hansen. Det viste sig 
dog snart, at Sigtelserne udelukkende lød på Uddeling af 
illegale Blade. De bevæbnede Grupper havde Tyskerne ingen 
Anelse om. Såvel Westh Hansen som Typograf Johs. 
Abildgård Jacobsen endte i Frøslevlejren, hvor de sad til 
Kapitulationen. Det samme gjaldt Redaktionssekretær 
Ravnemose og Kioskejer Max Hansen, der dog ikke var med i 
Militærgrupperne. Kort Tid efter kom der imidlertid Gang 
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i Arbejdet. Ret hurtigt blev der dannet flere Grupper, og 
i November. gennemførte man den første Nedkastning sammen 
med Grupperne på Landet.

Rigtig Fart i Arbejdet kom der først efter 19. September, 
da Politiet blev sat fra Styret. I de Dage, som iøvrigt, 
når det øvrige Land strejkede, var Arbejdet også nedlagt 
i Thisted. Tyskerne - ikke mindst de berygtede 
Marinevægtere -var meget agressive i disse Folke-strejke-
Dage, og flere unge Mennesker blev arresteret. Én af dem 
døde siden i en tysk Koncentrationslejr. Politiets 
Mandskab blev ikke »taget« den 19. September. Mandskabet 
blev afvæbnet og modtog oven i Købet et Forslag fra tysk 
Side om at fortsætte, et Tilbud, der naturligvis blev 
afslået. Betjentene »gik under Jorden« og blev snart 
Kernen i Modstandsbevægelsens Arbejde. I dette Efterår 
skete der i Byen adskillige Ildspåsættelser i tyske 
Lagre, Aktioner, som var foretaget af ungdommelige 
Elementer. Den organiserede Sabotage satte først ind 
efter Nytår 1945. Forinden var Overbetjent Jens P. Jensen 
under et Besøg i Hjemmet blevet anholdt. Han kom til 
Tyskland, men slap hjem i god Behold.
Af forskellige Grunde var der kun få Grupper, men disses 
Medlemmer havde til Gengæld en travl Vinter, dels med 
Modtagning og dels med Transporten. Den 22. Marts 
ødelagdes 20.000 Liter Benzin ved en Aktion mod et Tog, 
kun få hundrede Meter fra Jern- banestationen, der var 
fyldt med tyske Soldater. Den pågældende Benzin skulle 
have været fjernet fra Lageret, men denne Plan måtte i 
sidste Øjeblik opgives på Grund af forskellige 
Anholdelser. I Stedet valgte man at bombe sprænge 
Benzinen, da det den nævnte Dag var på Vej fra Havnen til 
Stationen for der at blive rangeret ind i et Troppetog, 
der skulde til Århus. Lidt før Kl. 14 startede Vogntoget 
fra Havnen, men blev ved Opkørslen til Stationen standset 
af to unge Mænd, der truede Togføreren til at standse og 
rangere Benzinvognen fri. Det skete hurtigt, to Bomber 
blev lige så hurtigt anbragt, spadserende i Nærheden blev 
advaret og få Minutter efter lød Eksplosionerne, der. var 
meget kraftige og udviklede en Røg, der lagde sig som et 
Tæppe over Byen. Benzinvognen og et Par andre 
Jernbanevogne, der indeholdt Kød til Tyskerne, var 
ødelagt. Tyskerne anholdt kort ef ter Togføreren og en 
Portør og nogle Dage senere endnu en Portør. De tre Mand 
førtes til Aalborg, men blev løsladt efter nogen Tids 
Forløb.
At Planen om at bortføre Benzinen fra Havnen og opbevare 
den til Brug for Modstands- bevægelsen ikke kunde 
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gennemføres, skyldtes alene, at den motorsagkyndige, 
Ingeniør Vestergård, den 8. Marts, da Aktionen skulde 
finde Sted, blev anholdt af Tyskerne. Han havde i Oktober 
Måned året før i Forbindelse med DDPA.s Leder, Dir. Kaj 
Pedersen, gemt 6000 Liter Benzin tilhørende Politiet. Det 
var nedgravet i Tromler adskillige Steder i Thy, bl. a, 
havde en Provst ikke mindre end 1500 Liter i sin Have. En 
Bogholder på Kontoret havde angivet de to Mænd til en 
Marinevægter, der igen var gået til det tyske Politi, 
hvorefter Hammeren faldt. Benzinen blev opgravet, og de 
to Mænd endte i Frøslev, hvor de var til Kapitulationen. 
Det lykkedes nogle Dage senere at ødelægge 1000 Liter af 
Benzinen, idet Sabotører standsede et Tog på 
Fjerritslevbanen. Benzinvognene var bevæbnet med tyske 
Soldater, men disse blev holdt op, hvorefter Bomberne 
blev anbragt. Benzintromlerne eksploderede.
 Den 3. April blev Landlyst Teglværk tæt udenfor Thisted 
ødelagt ved seks Bombeeksplosioner. årsagen dertil var, 
at Ejeren udelukkende tørrede Træ til OT i den store Ovn. 
Ved Eksplosionerne blev Ovnen helt ødelagt og den store 
Skorsten stærkt beskadiget.
Den 10. April blev Thybanen ved Indkørslen til Byen 
afbrudt for et længere Tidsrum. Til trods for, at 
Banestrækningen var meget stærkt bevogtet som Følge af 
Afbrydelser på samme Strækning i Dagene før, lykkedes det 
at få anbragt 16 Bomber, der bevirkede, at 16 Skinner 
blev helt sprængt væk. Ved Eksplosionerne blev der knust 
en Mængde Ruder i det omliggende Kvarter. Efter 
Eksplosionerne gik Tyskerne helt amok i Byen, der blev 
skudt hele Natten, Folk blev holdt op og visiteret. Under 
Skydningen blev Garderobe- forvalteren såret i Brystet 
ved et Skud, men ikke livsfarligt. En ung Konstruktør 
blev anholdt denne Aften, og da han tilfældigvis var i 
Besiddelse af illegale Blade, blev han underkastet 
Tortur, men anede intet om Jernbanesabotagen. Konstruktør 
Jacobsen, som han hed, kom senere sammen med sin Chef, 
Landinspektør Boe, der nogen Tid senere anholdtes, kort 
før kapitulationen til Frøslev. Hertil var noget før 
ankommet endnu en af Byens kendte Borgere, Apotheker 
Gierulff, der sigtedes for Uddeling af illegale Blade. 
Han blev efter nogen Tids Ophold frigivet fra Frøslev og 
vendte hjem.
Torsdag den 12. April om Aftenen udførte 
Sabotagegrupperne deres bedste Arbejde, idet de ødelagde 
Automobilforhandler Kuhnmünchs Specialværksted, der kun 
lå ganske få Meter fra det tyske Politis Hovedkvarter. 
Politivagterne gik frem og tilbage foran Værk- stedet, 
men alligevel lykkedes det for Grupperne at komme uset 
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ind i Værkstedet og trænge frem til 1. Sal, hvor der 
fandtes meget kostbare Specialmaskiner og Boremaskiner. I 
Forvejen var man klar over, hvor Maskinerne stod, og på 
et Øjeblik var Bomberne anbragt. kl. godt 22 skete de tre 
Eksplosioner, der ødelagde samtlige Maskiner. Taget blev 
løftet af Værkstedet, men der skete iøvrigt ingen Skade 
på Bygningen. Sabotagen bevirkede igen, at Tyskerne gik 
amok, holdt Falck op, da Korpset rykkede ud med tilpas 
Fart o.s.v,; men opdage noget, der kunde føre på Sporet 
af Sabotørerne, kunde de ej.
Sidst i April Måned blev der sat en kampagne ind mod 
Værnemagere og Vogne i tysk Tjeneste. Resultatet var 
tilfredsstillende. Den 20. April ødelagdes tidligt om 
Aftenen tre Lastvogne og to OT-Rutebiler i Byen samtidig 
med, at et større Reparationsværksted blev ødelagt. En 
Personvogn og tre Motorcykler blev herved ødelagt. Så at 
sige hver Dag drønede Bombeeksplosionerne i Byen i denne 
Periode. Samtidig opklæbedes plakater med Advarsler til 
Folk i tysk Tjeneste. Hele Kampagnen bevirkede, at en 
Mængde af disse Mennesker sagde deres Pladser op hos 
Tyskerne og rejste fra Egnen. De, der ikke fulgte 
Eksemplet, blev udsat for Sabotage. Den 22. April 
ødelagdes Pølsemageriet på Thisted Andelsslagteri 
fuldkommen ved Sabotage. Slagteriet leverede store 
Mængder Pølser til Tyskerne og havde længe været et 
lønnende Objekt. Indenfor Perioden fandt der endvidere to 
Eksplosioner Sted, som sikkert skyldtes Tyskerne selv, og 
skulde fordømme Sabotagen. Først bombesprængtes et Bageri 
på en så klodset måde, at der så at sige intet skete i 
Bageriet, medens til Gengæld alle Ruder og Ejendomme i 
vid Omkreds blev sprængt. På lignende Måde skete en 
Eksplosion ved en Barberforretning i Byen. Også i dette 
Tilfælde anrettedes megen Skade på civil Ejendom.
 I disse Forårsmåneder udvidedes Tallet på Frihedskæmpere 
betydeligt, og der var et meget stort Instruktionsarbejde 
i Gang hver eneste Dag, ligesom der for Øjnene af 
Tyskerne transporteredes store Mængder af Våben; 
Ammunition og Sprængstof%r til Skjulestederne. 
kapitulationen kom ikke overraskende for Grupperne, der 
allerede flere Dage forinden blev kommanderet i Beredskab 
og var parat til at træde i Funktion med få Minutters 
Varsel. Der var lagt en omhyggelig Plan for enhver 
Mulighed, der måtte vise sig som Afslutning på krigen. 
Alle var bevæbnede, Biler og Motorcykler holdt parat, 
Benzinforsyningen var i Orden, Arrestationslisterne 
færdige, Bygninger udset til de forskellige Formål. Der 
havde hele Tiden bestået det bedste Samarbejde mellem de 
væbnede Styrker og Frihedsrådets Lokalkomite, der på sin 
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Side havde Opråb mv. liggende klar til Udsendelse. 
Hovedkvarteret for Amtet var ligeledes flyttet til 
Thisted. De sidste Dage inden kapitulationen blev mere 
end spændende. Allerede over een Måned før gærede det 
blandt de tyske Soldater, og mange Dage inden 
kapitulationen fik Modstandsbevægelsen gennem Mellemmænd 
Hen- vendelse fra tyske Afdelinger, der vilde overgive 
sig med fuld Udrustning. Fra een Afdeling var der lagt en 
bestemt Plan, hvorefter Frihedskæmperne en Middagsstund 
skulde stjæle Afdelingens Våben- og Ammunitionsbeholdning 
mv.
At der i Byen eksisterede en Modstandsbevægelse af et 
sådant Omfang, som det hin 5. Maj-Morgen viste sig at 
være Tilfældet, kom som en meget stor Overraskelse for 
Byens Befolkning. Der var imidlertid ikke for mange 
Frihedskæmpere til at løse de forskellige Opgaver. Over 
100 Personer skulde arresteres, Vagter etableres. Byen 
blev helt afskåret fra Omverdenen. Der meldte sig 
Spørgsmål som Forplejning, Sovesteder m. v., men alt blev 
klaret. Det lykkedes således at få arresteret så at sige 
alle Tyskernes danske Håndlangere, såvel Gestapos 
Hjælpere som de forhadte mørktklædte Marinevægtere, 
selvom mange søgte at slippe bort mellem de tyske 
Soldater. Det kom de første Aftener i Mørket til Ildkamp 
med Tyskerne i flere Tilfælde, men Frihedskæmperne var 
denne Gang ovenpå. Et tysk Forsøg på at befri de 
internerede Tyskertøse ved Hjælp af Våbenmagt blev 
således afvist. Netop fordi Tyskerne i den Grad havde 
»besat« Amtet blev der mange Opgaver at løse, men derom 
senere i denne artikel.
Også de allierede ydede man ved flere Lejligheder Hjælp. 
Allerede i 1943 lykkedes det fra Sygehuset for nogle unge 
Mennesker at befri en såret engelsk Flyver, der var 
styrtet ned. Han kom i god Behold til Sverige, og kort 
før Kapitulationen blev to engelske Flyvere, der var 
nødlandet i Midtthy, udrustet til at drage videre hjemad. 
De opholdt sig en Aften i Thisted, kom derfra til Mors og 
igen over Ålborg til Sverige. De var over Thy den 5. Maj 
i en Flyvemaskine . . . . 
Blev Thisted således ikke en »arret« By som så mange 
andre, må det nok siges, at den gjorde sin Pligt. 
Arbejdet kostede eet Dødsoffer, en ung Mekaniker Ralph 
Grønkjær, en af de allerbedste Frihedskæmpere, Deltager i 
så at sige alle Sabotageaktioner og i flere Modtagninger, 
mistede Livet kort efter Kapitulationen som Følge af et 
ulykkeligt Vådeskud under Rensning af Våben. Alle de, der 
under Besættelsen blev arresteret og førtes bort, vendte 
hjem i god Behold. Byleder i Thisted var Journalist H. 
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Hebsgård.

Landmændene udførte Jernbanesabotagen.
 80 pct. af Frihedskæmperne i Amtet var Landmænd,men også 
for mange af disse gjaldt, at de først kom med til 
allersidst. I Nordthy var der som nævnt dannet flere 
Grupper under »Ringen« og efterhånden dannedes endnu 
flere Grupper, så der snart ikke fandtes een kommune, 
hvor der ikke var en Afdeling. I Sydthy begyndte det 
illegale Arbejde ret tidligt i Form af illegale Blade, og 
i Begyndelsen af 1944 begyndte Dannelsen af de væbnede 
Grupper og i September Måned samme år begyndte man 
Jernbanesabotagen, der blev disse Landmænds vigtigste 
Opgave ved Siden af Nedkastningerne, hvoraf der fandt 8 
Sted i Thy, alle vellykkede, idet der dog i Nordthy skete 
det, at Lederen her, Gdr. Jens Kirk, blev ramt af et Skud 
i det ene Lår måtte »under Jorden« i over een Måned. Det 
var dog ikke udelukkende Landmænd, der var med udenfor 
Byerne, idet f. Eks. mange Præster og Haåndværkere også 
deltog i Arbejdet. I Sydthy gik Bestræbelserne først og 
fremmest ud på at få dannet Grupper i alle Stationsbyer, 
og det lykkedes. Senere dannedes der Grupper i samtlige 
Kommuner på nær een, og der gennemførtes et meget 
omfattende Instruktionsarbejde.
Thybanen blev afbrudt utallige Gange fra September 1944 
til Kapitulationen, især var det galt i de allersidste 
Måneder, da der snart ikke gik een Dag uden 
Skinneafbrydelser. Man var til sidst så langt udkørt med 
Materiel, at man måtte til at bryde Dobbeltsporene på 
Stationerne op for at kunne skaffe Skinner nok. Banen var 
delt i tre Etapper, og ved at gennemføre Sprængningerne 
Etappe for Etappe Dag for Dag, kunde der opnås meget 
lange Afbrydelser. Særlig omfattende var 
Jernbanesabotagen på Thyholm, om hvilken »Information« 
skrev den 16. April 1945: »Strækningen fra Struer til 
Thisted har været taget under kraftig Behandling. Således 
var der i Løbet af Torsdagen, særlig om Morgenen, 
Sprængninger mellem Hvidbjerg og Uglev og Hvidbjerg og 
Lyngs, hvor der måtte udveksles 40 Skinner. Først hen 
under Aften blev Strækningen i Orden, men allerede en 
Time efter skete nye Sprængninger mellem Lyngs og Ydby. 
Nye Skinneudvekslinger spærrede Strækningen til henimod 
Kl. 2 Natten mellem Torsdag og Fredag, men henimod Kl. 3 
var det galt igen mellem Hvidbjerg og Lyngs lidt 
sydligere. Reparationsarbejderne varede til Fredag 
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Formiddag ved 10-Tiden. Så knaldede det igen længere mod 
Syd mellem Oddesund og Uglev så godt som nøjagtigt på det 
Tidspunkt, da Reparationsarbejdet var tilendebragt ved de 
øvrige Sprængningssteder. Det er kontinuerlig Drift efter 
rationelle Metoder.. For det meste opnåedes der gerne 
Forsinkelser på op til 20 Timer, skønt Banestrækningen 
efterhånden blev bevogtet i hele sin Længde, og de tyske 
Soldater ofte gik helt amok. Under sådanne Anfald sårede 
de ved Ydby en ung Mand alvorligt, da han vilde passere 
over Jernbanelinien. Som et Resultat af 
Etappesprængningen kan nævnes, at et Troppetog, der 
forlod Thisted den 10. April om Morgenen, først nåede 
Uglev - en Afstand på 40 km - den 13. April sidst på 
Eftermiddagen. Mange hundrede Skinner måtte udskiftes. 
Een Gang måtte en Gruppe fra Thisted cykle en Snes km med 
Bomberne på Cyklen, inden de nåede et Stykke af Banen, 
hvor de kunde sprænge denne. Også Thisted-Fjerritslev- 
banen blev enkelte Gange taget under Behandling, men 
Troppetransporterne foregik væsentligt på Thybanen, der 
efterhånden blev så medtaget, at Tyskerne foretrak at 
benytte Biler i Stedet for Tog. Denne Trafik blev også 
stoppet, idet der blev sat en Aktion i.Gang mod disse 
Biler, hvorefter mange blev bombesprængt.
Derefter fandt Tyskerne på at beslaglægge danske 
Privatbiler og Lastbiler, men disse blev bragt i en sådan 
Tilstand, at de ikke kunde køre. Transporten blev der 
efter næsten kaotisk. Bombesprængninger på Thyholm 
bevirkede nogle dages Spærretid i Området. Ved 
Sprængninger på Ydby Station opnåedes, at al Kørsel med 
Cement og Træ fra Stationen blev stoppet.
Sabotagearbejdet i Thy krævede eet Offer, idet 
Maskinarbejder Hans Peter Jensen, Sundby, under 
Forberedelse til Sprængning af en Bil blev dræbt på 
Stedet. Ved egen Uforsigtighed opnåede han, at 
Sprængningen skete i Utide. Efter Kapitulationen mistede 
Sydthy Landeværn endnu en Mand, Peder Ifversen, der omkom 
ved et Vådeskud. Anholdelser blev der ikke foretaget 
indenfor Distriktet. I adskillige Tilfælde måtte enkelte 
Medlemmer gå »under Jorden«, men kunde atter komme frem i 
Dagens Lys igen. Lederen af Modstands- arbejdet i Sydthy 
var en ung Gårdejer, Hans Carl Toft. En af hans Folk blev 
d. 13. April 1945 alvorlig mishandlet af Tyskerne. Da han 
denne Dag om Formiddagen kom hjem, var der blevet 
indkvarteret 50 tyske Soldater på Gården sammen med 10 
Heste, der var sat i Stalden. Martin Gade, som Manden 
hed, blev irriteret herover og bad Tyskerne flytte 
Hestene. Dette nægtede den tyske Officer, hvorefter der 
opstod et Mundhuggeri, der endte med, at Officeren slog 
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Gade i Ansigtet, hvorefter denne gav Officeren et 
Kæbestød. Han blev nu overfaldet af Soldaterne og 
alvorlig medtaget. Medens man ventede på en tilkaldt 
Læge, så Gade sit Snit til at flygte ud af Soveværelset, 
men blev under Flugten ramt af•en Kugle og fanget. 
Tyskerne bandt ham til en Vogn i den Mening, at han 
skulde gå med dem, men da han faldt sammen, blev han 
slængt op 'på en Lastbil og ført til Struer. Da der samme 
Formiddag var sket Sabotage på Banen, troede Tyskerne, at 
Gade var Sabotør, men han blev alligevel frigivet Dagen 
efter. I Hurup anholdt Tyskerne i Foråret 1945 tre unge 
Mænd, der ganske vist ikke var med i Modstandsbevægelsen, 
men alligevel havde arbejdet godt. De blev slemt 
mishandlet i Ålborg, og i hvert Fald de to af dem endte i 
Frøslevlejren.

I adskillige Tilfælde gjorde man alt for at redde 
nødlandede Flyvere. kort før kapitulationen reddede man 
to engelske Flyvere gennem en meget tæt tysk Afspærring, 
fik de to Flyvere til Thisted, hvorfra de via Nykøbing og 
Ålborg kom hjem.

Mange Folk, men få Opgaver i Han Herred.
I Han Herred havde man 10 Nedkastninger på Klim 
Fjordholme og forsynede herfra . Ålborg-Distriktet, men 
havde iøvrigt alt for mange Mand indrulleret til at løse 
de få Opgaver, der var. Det var Børge Sørensen, 
Fjerritslev, der stod i Spidsen for Arbejdet, og først på 
et ret sent Tidspunkt blev Han Herred underlagt det 
øvrige Amt i militær Henseende. Det var også ret sent, at 
man fik organiseret de forskellige Grupper, der fandtes i 
Området, men det lykkedes dog inden kapitulationen at få 
skabt et Landeværn, der stod parat til at løse store 
Opgaver efter kapitulationen.

Arbejdet på Mors nær ved at blive revet op.
På Mors havde man så at sige ingen tyske Soldater under 
Besættelsen, hvad der lettede Modstandsarbejdet i meget 
høj Grad. Man koncentrerede sig først og fremmest om Ned- 
kastningsarbejdet og udførte kun få Sabotagehandlinger, 
da der ikke var .mange egnede Objekter. Over hele Øen 
dannedes ret tidligt Modstandsgrupper, der arbejdede godt 
sammen. I flere Tilfælde lykkedes det dog at ødelægge 
Glyngøre Færgeleje. I et Tilfælde havde Tyskerne 
beslaglagt Nykøbings Lagre af Træ og havde rekvireret 
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Godsvogne til Transporten af det. Ved en Eksplosion i 
Færgelejet blev Broklappen revet løs og faldt ned i 
Bunden af sit Leje. Hejseværket blev også ødelagt og der 
blev en Forsinkelse på mindst 14 Dage. Derpå forsøgte 
Tyskerne at få Træet bort ved Hjælp af Biler, men ved 
Hjælp af »tyre- bursters«, hvorved Dækkene på de tyske 
Vogne sprængtes, standsedes også denne Trafik. Videre 
foretog man en Aktion mod Slagteriets Fedtbeholdning, der 
blev fjernet, ligesom adskillige kødtransporter Tid efter 
anden blev ødelagt. Folkeregistret i Byen blev også 
fjernet, men det var uvedkommende af Modstandsbevægelsen, 
der foretog dette Kup. Alle- rede på et tidligt Tidspunkt 
blev der dannet en Lokalkomite i Byen, og den optrådte 
med meget Held under Folkestrejken, der fik et yderst 
værdigt Forløb og tilmed var effektiv. 
Modstandsbevægelsen i Nykøbing udsendte selv et lille 
illegalt Blad »Morsø Posten« og trykkede en Overgang 
»Frit Danmark«s Udgaver for såvel Thy som Mors. Endvidere 
udkom i Nykøbing det illegale Blad »Morsingboen«. På Mors 
udkom endelig Amtets største illegale Blad »5 Minutter i 
12«, der blev udgivet af Lærer Arne Åbenhuus fra Thy. Han 
var en Overgang Fange hos Tyskerne i en Måned, men kom ud 
igen: Han gik dog snart under Jorden og påbegyndte 
Udgivelsen af Bladet, der begyndte at udkomme fra 
Djursland, men efterhånden fik Redaktion og Trykkeri 
forskellige Steder på Mors. »5 Minutter i 12«, der var et 
ganske fortræffeligt Blad med mange gode Nyheder, udkom 
hver Uge fra September 1944 lige til kapitulationen. I 
alt udkom der 30 Numre; man begyndte med et Oplag på 250 
eksemplarer, men nåede op på at trykke 1000 Eksemplarer.
Arbejdet på Mors var i eet Tilfælde lige ved at blive 
revet op. Det var i Efteråret 1944, da Lederen, Tandlæge 
Henning Petersen, blev arresteret en Nat. Huset, hvori 
han boede, blev omringet af tyske Soldater, og skønt 
Henning Petersen forsvarede sig med Våben, blev han 
arresteret og senere ført til Ålborg og derfra til 
Frøslevlejren, hvor han sad lige til Kapitulationen. 
Arrestationen af ham skyldtes, at en kvindelig Kurer var 
blevet taget i Århus. Hun havde et Brev på sig, der 
indeholdt en Besked til kaptajn Ejby Nielsen under dennes 
Dæknavn, men udenpå stod Tandlægens Adresse. Gestapo var 
i Dagene derefter meget agressive i Nykøbing, hvor de 
samme Nat, som Henning Petersen blev taget, arresterede 
endnu en Mand, der imidlertid kort Tid efter blev 
frigivet. De øvrige Medlemmer af Grupperne gik straks 
under Jorden, Våbenlagre blev flyttet o. s v., så da 
Gestapo efter Afhøringen af Henning Petersen kom igen for 
at hente yderligere Fangst, var der hverken det ene eller 
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det andet. Ved senere Lejligheder var Gestapo ved at 
»lugte« til Organisationen på Mors, men derved blev det 
også.
På Mors var der efter Kapitulationen ikke store Opgaver 
at løse. Mange Dage varede det ikke, før Øen blev 
erklæret for fri for »Herrefolket«, men til Gengæld fik 
de 9 Delinger, der fødtes, store Opgaver at løse i Thy. 
Byleder i Nykøbing var Constantin Sørensen.

Frihedskæmperne fik store Opgaver at løse.
Efter Tyskernes Kapitulation den 5. Maj var det 
Modstandsbevægelsen, der måtte overtage alt, hvad 

Tyskerne havde haft, og det var ikke Småting. Det var 
Opgaver, der langt oversteg det,man kunde forlange af 
Landeværnene, men ved Hjælp af Indkaldelse af Hjælpe- 
politi, CBere m. v. lykkedes det at få Skik på Tingene. 
De mange tusinde tyske Troppers Afmarch fra Amtet kom til 
at foregå fuldkommen gnidningsløst, hvad der i. nogen 
Grad skyldtes, at der var et godt Samarbejde mellem 
Modstandsbevægelsen og Amtet, hvis Repræsentanter i nogen 
Grad havde Føling med de tyske Afdelinger. Mange af 
Soldaterne var ikke Tyskere, men Russere, Georgiere, 
Ungarere m. v. Folk, som ikke var særlig glade ved 
Tyskerne og slet ikke ønskede at være sammen med dem 
efter Kapitulationen. Særlig agressive var nogle 
Georgiere, der havde udarbejdet en Plan, hvorefter de 

20



skulle mødes med deres Landsmænd i Rold Skov og derfra 
slutte sig til Modstandsbevægelsen.
Efter Tyskernes Afmarch fra Amtet efterlod de langs 
Landevejene en Mængde Våben og Udrustning, hvad der dog 
for intet var at regne mod de Mængder af Våben og 
Ammunition, der fandtes i Befæstningsanlægene. Såvel 
Vildsund- som Oddesundbroen var mineret og klar til at 
sprænge i Luften. Alene Bevogtningen af Fæstningsanlægene 
krævede et meget stort Antal Frihedskæmpere,hvorfor 
Sektionen i Thisted til Stadighed måtte trække Mandskab 
fra hele Amtet. Det var Frihedskæmpere, der overtog 
»Hanstholm-Fæstningen« efter Tyskerne og hejste Dannebrog 
derude, og det var Frihedskæmperne; der påbegyndte 
Indsamlingen af Tyskernes Efterladenskaber til store 
Depoter. Der blev til sidst trukket så hårdt på 
Mandskabet, at man - ikke mindst af Hensyn til Landboerne 
- ikke vedblivende kunde klare Opgaverne alene, hvorefter 
store dele af Modstandsbevægelsens Folk blev hjemsendt i 
Juni Måned og erstattet af danske Soldater, der 
efterhånden overtog alle Opgaver, da Modstandsbevægelsen 
over hele Landet officielt blev hjemsendt. Bevægelsens 
sidste Parade blev holdt på Ashøje i Sydthy; hvor 
Udenrigsminister Christmas Møller talte og hyldede 
Frihedskæmperne.
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Illustration 3:Frihedskæmperne har anholdt en kvinde og to mænd som 
mistænkes for at være stikkere



ånden fra Besættelsesårene kunde man dog ikke hjemsende 
lige med det samme. Alle Mand blev hjemsendt med Våben, 
og inden for de forskellige Landeværn gik man straks i 
Gang med at arrangere Skydeøvelser for Mandskabet i vid 
Udstrækning. Samtidig imødeså man med Spænding Dannelsen 
af Hjemmeværnet. Da dette ikke blev en Kendsgerning, gik 
man straks i Gang med at danne Hjemmeværnsforeninger, og 
i Slutningen af September Måned dannedes der Foreninger 
såvel på Mors som i Nordthy og begge Steder under meget 
stor Tilslutning. De fem onde år havde dog ikke været
spildte ...

Slap Thisted amt »billig» om ved sin Andel af 
Frihedskampen, selvom Tallet på Frihedskæmpere må anses 
for stort i Forhold til Indbyggerantallet, vil det 
alligevel tage mange år, inden Krigens Spor vil være 
udslettet. Der er Spor, der aldrig vil forsvinde. Rundt 
om på de små kirkegårde ved Vestkystens Fiskerlejer 
ligger mangen en Grav af en allieret Soldat, hæget og 
plejet af Befolkningen, og mange er de Ulykker, der under 
Besættelsen indtraf som Følge af Minesprængninger og 
andre Ulykker. Mange, mange år vil hengå, inden 
Klitsandet lægger et skærmende Dække over de tyske 
Fæstningsanlæg, der ikke engang har så stor en Værdi, at 
det kan betale sig at sprænge dem, og hvem kan med 
Sikkerhed sige, at nu findes der ikke flere Miner i 
området. Flyvesandet er ikke en let Herre at have med at 
gøre? Langt ud i Fremtiden vil Thisted Amt være præget af 
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. Hebsgaard og Ejby-Nielsen



Besættelsestiden, men  man vil også huske disse år med 
glæde, fordi de viste, at der også i denne fjerne Del af 
Landet stod en »Hær« parat til at tage sin Tørn.

-oOo-

Holger Hebsgaard født 1918 på Thyholm var byleder for 
modstandsbevægelsen i Thisted under besættelsen,til daglig 
journalist ved Thisted Amts Avis, en af de 3 aviser som blev udgivet 
i byen. I 1960 flytter Hebsgaard fra Thisted til Kolding og får 
ansættelse ved Jyske Tidende, dør desværre ret ung i 1981, ligger 
begravet i Kolding.
Har været medudgiver/skribent på flere udgivelser under sit virke i 
Thisted, bl a på klassikeren ”Landet med Nordvest..”.Også sporten 
havde HH's store bevågenhed, var primus motor på mange 
arrangementer på egnen.

Med tak til Anne Hebsgaard Nielsen, Vodskov 

Temaaften ”Miner”

På Museumscenter Hanstholm.
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 10 Februar 2011 kl 1930:  

Museumscenter Hanstholm

Tema aften:   Miner

Jens Andersen og Esben Kaagaard

Står for underholdningen 



Aarsplan 2011
Dato Tid Hvad Hvor Leder/Arrangør

     
02-jan  blad  jcgs

     
10-feb 1930 Temaaften "miner" MCH Esben

     
1 apr  blad  jcgs

10-april ? Forårstur Stauning-Thorsminde  Esben

28-apr 1930 Generalforsamling MCH Ansø
     

15-maj  Tur Hansted 1/5 flak  Ansø ?
     

21-maj Frederikshavn 40-45 FH ?

28-maj  Silkeborg – bunker by night   
     

30-jun  Blad  jcgs
     

  SOMMERFERIE   

Husk: 7-8 juli 2012 – køretøjstræf MCH
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  Venligst bemærk den lille nytårshilsenVenligst bemærk den lille nytårshilsen
- med ønsket om godt nytår - - med ønsket om godt nytår - 

fra kassereren  fra kassereren  

Sidste frist for betaling er 1. april Sidste frist for betaling er 1. april       


	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 lokalhistoriske arkiver.
	At udgive et nyhedsbrev med nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater. 

