
 
Mindestensafsløringen ved Agger 

 
 

DET HAR LÆNGE været under overvejelse at søge rejst 
en mindesten ved Agger, hvorved de faldne fra slaget ved 
Nabe kunne blive hædret og mindet. På initiativ af 
Thyboforeningen i København blev dette til virkelighed 
den 1. september i år, da det er 300-året for denne tragiske 
begivenhed, der kostede en mængde thyboeres liv. 

Den smukke sten, der blev afsløret, stammer fra 
sognet, idet den er fra Kjærgaard strand og skænket ”Hist. 
Samf.” af ejeren Chr. Kjærgaard. Med besvær blev den 
slæbt op af de bratte bringer ved hjælp af kraftige wirer - 
et arbejde Falck påtog sig og udførte med vanlig 
dygtighed. Inskriptionen på stenen er smukt udført af 

stenhuggerfirmaet brødrene Jensen, Thisted. Murermester 
Ejnar Larsen, Vestervig, forarbejdede sokkelen, som 
beklædtes med græstørv. Stenen er anbragt lige uden for 
Agger med den skønneste udsigt til Lodbjerg fyr, 

Vestervig kirke, bakkerne ved Kobberød strand og ned til 
fjordhavnen. 

Festligheden berammedes til søndag den 1. septbr., 
idet den dermed blev et led i den årlige udflugt, som Hist. 
Samf. arrangerer i forbindelse med turistforeningen. Da 
indvielsen tog sin begyndelse kl. 16, var der samlet 6-700 
mennesker fra nær og fjern.. Adskillige medlemmer fra 
Thyboforeningen i København var kommet til stede. 

Formanden for Historisk Samfund, læge E. Toft, 
Vestervig, indledte højtideligheden med at takke 
Thyboforeningen for initiativet og hjælpen til rejsningen 
af stenen, Chr. Kjærgaard for overdragelsen af den skønne 

sten, stenhuggeren for arbejdet og takkede enhver, som 
havde bidraget til, at den festlige dag nu var en 
virkelighed. Dr. Toft gav derpå en kort historisk 
redegørelse for de tragiske begivenheder på Aggertangen, 
hvor svenskerne trængte ind fra syd og overmandede den 



lille skare thyboere, der heltemodigt forsvarede deres 
fædrenejord. De faldt, men deres dåd bør mindes til fjerne 
tider. Derfor er denne sten rejst. 

Museumsinspektør P. L. Hald, Thisted, afslørede 
stenen og udtrykte et æret være de faldnes minde. 

Et medlem af bestyrelsen for Thyboforeningen i 
København nedlagde en buket ved stenen, og formanden, 
red. Hans Mathiassen, udtalte sin glæde over opgaven, 
som de havde været med til at løse og som alle i 
foreningen var enige om burde løses. Hans Mathiassen 
glædede sig over det skønne sted, stenen var rejst, og var  

glad for, at den nu stod og fortalte efterslægten om de 
tapre, der var gået bort for hjemstavnens sag. 

Pens. lærer Aggerstrøm, tidl. Gettrup, takkede på 
Aggerboernes vegne for stenen og for den interesse, der 
dermed v istes hans fødeby. Jeg er sikker på, alle herude 
vil værne om den og vise den ære og respekt. 

Også fra Thyboforeningen i Aarhus nedlagdes der en 
buket foruden private. 

Festligheden afsluttedes med det kendte vers: Kæmp 
for alt, hvad du har kært. 

H. A. Riis-Olesen. 
 
Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1957, side 290-293) 


