
UDFLUGTEN 
 
 

Som i tidligere Aar var der ogsaa i Aar arrangeret en 
Fællesudflugt for Medlemmer af Hist. Samfund og 
Turistforeningen. Turen foregik den 26. August og var 
begunstiget af smukt Vejr, saa Thy viste sig fra sin 
allerskønneste Side. Man kørte i en stor Rutebil og flere 
Privatbiler over Vilsund, Skyum til Hørdum Kirke, hvis 
ejendommelige Taarn vækker Opmærksomhed. I Kirken 
fortalte Pastor Glacius interessant om det store Arbejde 
med at faa sat Taarn paa Kirken, og den store 
Restaurering af Kirken og Nationalmuseets Undersøgelser 
i Forbindelse dermed. Unersøgelsen viste, at der har ligget 
en Stavkirke, hvor nu Hørdum Kirke ligger. Om der saa 
forud for den har ligget et Gudehov, kunde man ikke finde 
Beviser for. Men Fundet af den mærkelige Sten med 
indhugget Billede af Thor og Midgaardsormen kan jo give 
Tanker i den Retning. Stenen er nu opstillet i Vaabenhuset 
og er enestaaende af sin Art her i Landet. 

Fra Hørdum Kirke gik Turen til Lundehøj, Thylands 
eneste bevarede Jættestue, der blev fredet ved, at Frederik 
d. VI bevilgede 500 Rigsdaler til Køb af den store Høj 
med saa meget Jord omkring, at man kan køre omkring 
Højen. Man maa beundre det mægtige Arbejde, vore 
Stenalderforfædre kunde præstere ved at transportere de 
store Stenblokke, hvoraf de byggede det mægtige 
Gravkammer. 

Næste Maal var Missionshotellet i Hurup, hvor 
Kaffebordet ventede. Her bød Formanden for Hist. 
Samfund, Læge Toft, Vestervig, velkommen og udtalte 
sin Glæde over, at der - trods de mange andre Udflugter - 
stadig kunde samles Deltagere til denne. Hr. Toft gav en 
almindelig Oversigt over Stenaldertiden med særlig 
Henblik paa Jættestuen i Lundehøj. 

Derefter fortalte Overbibliotekar Grønkjær om 
Købmand N. L. Thomsen, der var født og 
handelsuddannet i Thisted. Han drev Storhandel i 
Doverodde 1849-59 og byggede det store Pakhus 1854. 
Efter hans Fallit blev Forretningen overtaget af et 
Konsortium med Købmand A. C. Hundahl fra Thisted 
som leder. Han blev snart Eneindehaver. Købmand 
Hundahl var Digteren J. P. Jacobsens Morbroder, og 
Jacobsens Breve viser, at han har tilbragt nogle af sine 
morsomste Timer ude hos sin Morbroder i Doverodde. 

En Deltager mente, at mange Kæmpehøje blev 
Ødelagt ogsaa i Nutiden, selv om de var fredede. Det blev 
oplyst, at Fredningsraadets Repræsentant her i Amtet, 
Dommer Bech, Vestervig, nu er ved at inspicere Højene, 
og der vil blive taget haardt fat paa dem, som Ødelægger 
Høje. 

Statskonsulent Toftdahl Møller, Sønderborg, havde 
som gammel Thybo Ønsket at deltage i Turen. Han 
takkede Arrangørerne for den dejlige Tur og haabede, 
man vilde fortsætte. 

Efter Kaffen kørte man gennem Dover Plantage til 
Oldtidskirkegaarden paa Ydby Hede, hvor Læge Toft 
fortalte lidt om Fredningen af Heden og Højene. 

- Der var saa stille og fredeligt paa den skønne brune 
Hede, hvor Lyngen blomstrede. Solen skinnede over den 
blaa Fjord, og Deltagerne nød Udsigten - en af de 
skønneste i vort Land - og prøvede paa at hitte ud af de 
mange Bugter og Halvøer. 

Hjemturen gik over Vestervig, Villerup og Grurup - 
for mange af Deltagerne ukendte Veje - t ilbage til 
Hjembyen. - En meget vellykket og skøn Tur.  N. G. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1956, side 142-144) 


