
Af Thomas Norskov Kristensen
arkivar, Lokalhistorisk Arkiv for Thi-
sted Kommune

SYDTHY: Umiddelbart gem-
mer der sig ikke den store hi-
storie i et billede af en gum-
miged og nogle kloakrør, 
men spørger man borgerne i 
Sydthy, vil de sikkert have en 
anden mening. Billedet er 
faktisk en af de sidste akter 
af en historie, som virkelig 
bragte sindene i kog i den 
sydlige del af vores nye kom-
mune. 

Kimen til historien blev 
lagt i København. I begyn-
delsen af 1970'erne vedtog 
Folketinget nemlig den så-
kaldte Lov om Miljøbeskyt-
telse. Den indebar bl.a., at 
kommunerne skulle vedtage 
en plan for spildevand for at 
få lov at udstykke nye områ-
der. 

En spildevandsplan måtte 
den ny Sydthy Kommune 
derfor også have. I 1973 ved-
tog kommunen i al stilhed 
den nye kloakeringsplan. 
Den  mødte i første omgang 
ikke den store modstand, for 
alle var jo enige om, at det 
var en god idé at kloakere, så 
vandet i "renset" tilstand 
kunne ledes ud i Vesterha-
vet. Det handlede jo om at 
sikre de kommende genera-
tioner nogle fornuftige leve-
vilkår.

En større forsamling af 
Sydthy-borgere kom dog på 
barrikaderne, da regningen 
skulle betales. I sin helhed 
beløb planen sig til 21 millio-
ner kroner, hvilket var en 
meget omfattende udgift 
dengang. Opkrævningen af 
første rate på tre mio. kr. var 
tilmed sendt ud i 1974, hvil-

ket var før Landvæsenskom-
missionens formelle god-
kendelse af projektet forelå. 
To hovedanker mod den nye 
kommunes plan var til stede. 
For det første mente nogle, 
at projektet kunne gøres bil-
ligere. For det andet var der 
en stærk utilfredshed med 
kommunens manglende in-
formering om projektet.   

Utilfredsheden resultere-
de i både fyldte forsamlings-
huse og avisspalter. Borgme-
ster Arne Hyttel (K) måtte 
gentagne gange forsvare 
kommunens håndtering af 
sagen, men det lykkedes ikke 
borgmesteren at genoprette 
tilliden hos borgerne. 

De utilfredse borgere valg-
te at samle deres protest i 
"Aktiv borgerkomité for Syd-
thy Kommune", som med et 
af medlemmernes ord ”også 
ville arbejde for bedre infor-
mation og medbestemmelse 
i andre kommunale anlig-
gender.” 

Protesterne mod kloakpla-
nen var så betydelige, at Syd-
thyborgerne i 1978 stemte 
komitéen, som efterhånden 

var blevet folkelig bevægel-
se, i kommunalrådet med tre 
mandater. Tilstedeværelsen 
i kommunalrådet ændrede 
dog ikke det store ved selve 
kloakprojektet, som, heldig-
vis må man vist gerne sige, 
blev gennemført. 

Kommunen oppede sig 
derimod med hensyn til 
strømmen af informationer. 
Nogle vil sikkert kunne hu-
ske, at kommunen udsendte 
en pjece om kloakprojektet 
og inviterede til rundvisning 
og foredrag på det færdig-
byggede renseanlæg i Taa-
bel. 

Dette er et bevis på at der 
gemmer sig en spændende 
historie i alle billeder. Kun-
sten er at stille de rigtige 
spørgsmål.

Billeder, dias og film er en 
meget væsentlig kilde til lo-
kalhistorien, og derfor op-
fordrer Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune alle til 
at gennemgå deres samlin-
ger og enten aflevere eller 
udlåne dem til arkivet. 

HISTORIEN I BILLEDET

Kloakrørene der 
skabte en folkelig 
bevægelse
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TRE KALVE fødte ko nr. 1477, og de har fået navnene Rip, Rap og Rup.  

Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

HASSING: Tre kalve ved én 
fødsel er usædvanligt.

Men det præsterede den 

sortbrogede ko nr. 1477 hos 
René Søndergaard, Højbo-
gårdsvej i Hassing, mandag. 
Helt alene og i løbet af kun 
fire timer. Alle tre kalve er 
fuldbårne, og mor og børn 

har det godt. Fortæller eje-
ren.

Ko nr. 1477 er født 17. 
maj 2002, og det er fjerde 
gang, hun kælver. I øvrigt 
er hun kendt som udstil-

Mor og børn  
FØDSEL: Ko nr. 1477 klarede at selv tre 
kalve på ! re timer ved sin " erdegangsfødsel

Af Niels Hansen
niels.hansen@nordjyske.dk

THY!MORS: Modsat mange 
fordomme, så er de ansatte 
hos Skat venlige mennesker, 
og i denne måned tilbyder 
Skattecenter Thisted en 

hjælpende hånd til de firma-
er, som er på vej til at "glem-
me" fristen den 1. juli for 
selvangivelsen.

- Vi sender et brev ud til fir-
maerne og minder dem om 
datoen, siger konsulent Kir-
sten Nielsen fra Skattecente-

ret, der dækker de tre kom-
muner Thisted, Mors og 
Vesthimmerland.

Hun siger, at det allervig-
tigste er, at firmaerne hen-
vender sig, hvis de kan se, at 
det kniber med at holde fri-
sten, og får en aftale med 

Hjælpende hånd  

DEN SIDSTE etape af kloakplanen var arbejdet med rørføringen fra Taabel Renseanlæg til Høfde 93.  
 Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Stil gamle fotografier – eller film – til rådighed for Lokalhisto-
risk Arkiv for Thisted Kommune, lyder opfordringen fra arkivet.

 Arkivet har sammen med Thisted Dagblad indledt en "kam-
pagne" for at få thyboer og hannæsboer til at kigge efter i skuffer 
og andre gemmer efter spændende lokalhistorisk materiale.

Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hu-
rup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.

Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bru-
ge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.

"Historien i billedet" er en rubrik, der med jævne mellemrum 
vil dukke op i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billed-bi-
dragene til Lokalhistorisk Arkiv.
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