
Siden sidst 
Kommentarer og rettelser til sidste års årbog. 

Redaktionen 
 
 
Thisted Sygehus 
Årbogen er blev gjort opmærksom på et ukorrekt årstal i 
forbindelse med sidste års artikel om Thisted Sygehus. 
Artiklens forfatter, Berth Larsen, kan bekræfte, at den 
medicinske afdeling startede allerede i slutningen af 1944 
og ikke som nævnt i 1948. Dr. med. Holger Nielsen blev 
som den første medicinske overlæge ansat d. 1. december 
1944. Han fratrådte igen d. 31. 12. 1970. 
 
Vejlerne 
I artiklen om Vejlernes historie savnede Mogens Mølbæk 
en omtale af tørken i 1917. Han har tilsendt redaktionen 
følgende indlæg: 

1917 var et meget tørt år. Vi ville komme til at mangle 
foder til vinteren, så vi måtte bjærge, hvad vi kunne få. Far 
lejede derfor et stykke ude på vejlen for at bjærge hø og 
tagrør til foderbrug. De finere tagrør blev skåret i stykker 
og blandet sammen med hakkelsen til hestene, mens de 
grovere tagrør blev gemt til tækkebrug. Det er den eneste 
gang, jeg kan huske, vi har været derude for at bjærge 
foder. 

Samme sommer var den ene af klapperne i den østre 
sluse ikke i orden, så der blev presset saltvand fra fjorden 
ind i landkanalen, så vandet blev salt. Det kunne 
ferskvandsfiskene ikke tåle, så de døde. 

Vandet fra landkanalen trængte op i de tilsluttede 
vandløb, så vandet i grøfterne blev salt helt op i engene 
syd for Ullerup. Syd for Ullerup boede en mand, der kørte 
ud til landvandet med en almindelig arbejdsvogn, som han 
læssede fuld af døde fisk og kørte hjem i hønsegården. Der 
blev fortalt, at hønsene lagde mange flere æg, så længe der 
var fisk. 

Tørken betød også, at der blev for lidt græs og navnlig 
for lidt vand på vejlen, så dyrene havde det ikke så godt. 
Vejleejerne fandt dog på råd. Der var lagt rør under 
landdæmningen med en sluseklap for enden. De var i sin 
tid beregnet til at lukke vand fra landkanalen ind over 
vejlen i tilfælde af tørke eller sandflugt. Nu åbnede 
vejleejerne rørene, så vandet strømmede ind med det 
resultat, at dyrene fik saltvand og kom til at tørste endnu 
mere, så de blev endnu mere magre. 

Folk klagede til vejleejerne over dette, og de sendte 
inspektøren ud på vejlen for at tale med nogle af 
kreaturejerne, som de havde sat stævne derude. Han kom 
også, men det eneste, han foretog sig, var at slå ud med 
hånden og sige: ”I kan jo selv se, at der er vand nok”. Folk 
begyndte så at hente deres dyr hjem. 

Vi bjærgede hø og rør på den vestre side af 
centralkanalen. Vi kørte over den østre landkanal lidt vest 
for den gamle Krapsluse og derfra tværs over vejlen til den 
nuværende Krapsluse, hvor vi så kom over kanalen. Det 
var en lang vej at køre. En dag, vi var derude, kom der to 
mænd fra Himmerland hen til os. De var taget derud for at 
finde deres kreaturer, som de ville have hjem. De fandt nu 
ingen kreaturer den dag, men de gik langs med kanalen, 
hvor gedderne stod med hovedet op i vandkanten for at få 
lidt luft, fordi vandet var salt. Mændene havde en stor stok 

med, og når de fik øje på en gedde, slog de den i hovedet 
med stokken. Den vendte så bugen i vejret, og de kunne 
bjærge den i land med stokken. Da de gik fra os, gik de 
hver med et bundt gedder, der var trukket på en snor. Så de 
fik alligevel lidt ud af vejleturen, selv om de ingen 
kreaturer fik med hjem. 

 
Thylands røst 
I forbindelse med sætningen af artiklen ”Thylands røst” i 
årbogen sidste år er der sket en del fejllæsninger, hvor Ø er 
blevet til G. Det er ret åbenbart i stednavne som Ørum, 
Øster Jølby og Østergaard, men læserne bedes generelt 
være opmærksomme herpå. 

Dertil er der sket udeladelser af årstal i følgende 
tilfælde: 

Side 129, 1. spalte: 4/6 1866-12/10 1866 
Propr. J. N. F. Hasselbalch. 
Side 130, 1. spalte: 3/1 1879-9/4 1895 
Lærer, sen. gdr. Chr. Ravn. 
Side 130, 2. spalte: 26/4 1920-14/5 1957 
Propr., sen, min. V. Fibiger. 
Side 131, 1. spalte: 9/1 1975-15/2 1977 
Sognepræst John Haaber. 
Endelig er forkortelsen for Det konservative folkeparti 

KF og ikke F, som det fremgår af forkortelseslisten side 
132, 2. spalte. 

Udover dette har tidl. folketingsmedlem (RV), 
overassistent Dagmar Mørk Jensen, Sjørring, gjort 
opmærksom på, hvad hun mener er nogle fejl: Jeg har ikke 
nævnt hendes medlemskab af Folketinget for Viborg Amt 
1984-87, og jeg har heller ikke nævnt, at tømrermester 
Hans Bach (FRP), Klitmøller, var medlem 1974-77. 

Dertil er kun at sige, at ingen af dem blev valgt til 
Folketinget ved de valg, hvor de var opstillet i 
Thistedkredsen. Hans Bach indtrådte som suppleant den 
16/10 1974, da Jens Klausen nedlagde det mandat, han 
havde fået ved valget i 1973. Dagmar Mørk Jensen blev 
heller ikke valgt ved folketingsvalget i 1984, men indtrådte 
som midlertidigt medlem den 7/2 1984 og blev fuldgyldigt 
medlem den 15/3 1984. Det skete, fordi Asger Baunsbak 
Jensen nedlagde det mandat, han havde fået ved valget. 

Af de nævnte grunde faldt såvel Dagmar Mørk Jensens 
som Hans Bachs medlemskab uden for de kriterier, jeg 
havde opstillet for perioden efter 1971, nemlig at de skulle 
være opstillet i Thisted- eller Morsøkredsen, da de blev 
valgt. Men nu er de i hvert fald nævnt. 

Hertil kan man så gøre den yderligere bemærkning 
(hvilket Dagmar Mørk Jensen også gør), at f.eks. 
fiskeskipper, sen, forretningsfører, sen. direktør Svend 
Heiselberg (V), Hanstholm, sen. Hovsør, siden 1979 har 
været medlem af Folketinget, valgt i Skivekredsen. Men 
det faldt altså også uden for den afgrænsning, jeg havde 
valgt. Det gjorde det endvidere, at Dagmar Mørk Jensen i 
1987-88 var valgt i Holstebrokredsen i Ringkjøbing Amt, 
men jeg har heller ikke i de øvrige oversigter nævnt de 
thyboer, som var valgt i andre folketings- eller 



landstingskredse. For hensigten var jo netop at nævne 
dem, der har repræsenteret Thisted Amt. 

Villy Dall 

(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 
1994, side 140-141). 


