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HANNÆS: Torsdag 20. novem-
ber udkommer ”Han Herred 
Bogen 2015” - dette års ud-
gave af den historiske årbog 
for begge Hanherreder. Den 
udgives af og er flagskib for 
Lokalhistorisk Samvirke for 
Han Herred, der trykker den 
i 1200 eksemplarer.

Dertil har samvirket nu i et 
stykke tid og et års tid frem 
sin største aktuelle satsning 
på besættelsestidens histo-
rie frem til foråret, hvor 9. 
april markerer 75-års-jubi-
læet for den tyske besættelse 
og 5. maj markerer 70-års-
jubilæet for Befrielsen. Jubi-
læet markerer samvirket 
med en stor herredsudstil-
ling i Tinghuset i Fjerritslev.

En artikel i 2015-årbogen 
markerer så også 100-års-
jubilæet for den første amts- 
og herredsudstilling i Fjer-

ritslev 4.-12. juli 1914. Der 
havde tidligere været udstil-
linger for Vester Hanherred 
på kroen, men nu skulle ud-
stillingen omfatte hele Thi-
sted Amt. 

Udstillingen viste plante-
avl, håndværk, handel, hus-
flid og kunst. Kunstudstillin-
gen viste 60 malerier med 
halvdelen gamle og halvde-
len ny af bl.a. Henrik Jesper-
sen, Knud Larsen, Johannes 
Wilhelm, Johanne Frimodt 
og Gustav Fenger.

Han Herred Sangen
Bente Kristensen, Øland, og 
Ingvard Jakobsen, Øsløs, 
skriver om Bent Nygård, for-
fatter til Han Herred San-
gen. Han drev i mange år 
sammen med sin kone Rig-
mor et landbrug mellem 
Øslev og Drøstrup lige syd 
for Fjerritslev, men startede i 
1970’erne med at skrive san-
ge og digte.

Nygård var selv aktiv i hus-
mandsbevægelsen, og 1980 
blev han bedt om at skrive 
en sang til den lokale hus-
mandskreds’ 75-års-jubi-
læum. Det blev til, hvad man 
nu kender som ”Han Herred 
Sangen”, hvis første strofer 
lyder: ”Jeg ved et sted mel-
lem hav og fjord, hvor lyn-
gen blomstrer mellem sko-
ve”.

Magisteren fra Tømmerby
Gudrun Norre Kaspersen, 
Frøstrup, skriver om sin af-
døde mand Gunnar Kasper-
sens faster, Marie Kasper-
sen, hvis livsgerning faldt 
som skolebestyrer 1923-50 
på Christianshavns Døtre-
skole, efter at hun havde væ-
ret lærer og journalist ved et 
par hovedstadsblade, lige-
som hun var aktiv i Dan-
marks Retsforbund.

Marie Kaspersen var også 
en berejst dame, men efter 

pensioneringen flyttede hun 
hjem til Tømmerby.

Christensen blev til Nielsen
Johan Græsbøll Svaneborg, 
Vester Thorup, fortæller om 
sin slægtning Maren Kirstine 
Græsbøll fra Vust, der ud-
vandrede til USA for at gifte 
sig med sin kæreste, Peter 
Odgaard Christensen. Nav-
net Christensen skiftede han 
dog 1881 ud med Nielsen, 
fordi så mange naboer der-
ovre hed Christensen.

Han var fra Øster ild og var 
1880 rejst i forvejen, hvor 
han fik etableret sig på en 
farm på 160 acres (64 hek-
tar) præriejord i Badger, 
South Dakota. Parret blev 
gift 26. oktober 1882, de bo-
ede først i en hytte af græs-
tørv, men byggede senere en 
rigtig gård, og her på farmen 
fik de i alt ni børn.

W hanherred.dk

Besættelsen og andre 
hanbo-fortællinger
UDGIVELSE: Han Herred Bogen 2015 udkommer torsdag 20. november

THY-MORS: Snart besøger 
”Bølle-Bob” både Thy og 
Mors. Forestillingen fra 
Media Management går 
over scenen i Morsø Teater 
lørdag eftermiddag 22. no-
vember med Morsø Teater-
kreds og søndag eftermid-
dag 23. november i Thisted 
Musikteater med Thisted 
Teaterkreds som lokale ar-
rangører.

Tilbage i 1979 skrev 
Gunnar Geertsen en række 
superevergreens som ”Ikke 
rigtigt voksne”, ”Smukke 
Sally”, ”Lillebror”, ”Eva og 
Lasse”, ”Skolens hårde bør-
ster” og så naturligvis titel-
sangen ”Bølle-Bob”, og 
1998 kom så Bølle-Bob-fil-
men ”Han er grov, men 
han er sjov ...”. Nu er fil-
men så sat op som ny fami-

lieteaterforestilling med ni 
skuespillere fra Det Danske 
Musicalakademi, og der vil 
være genkendelige sange 
og personer for såvel voks-
ne som børn, når skuespil-
lerne synger live til indspil-
let musik.

Det er Mikala Bjarnov 
Lage, som har sat i scene til 
Gunnar Geertsens manus, 
musik og sangtekster i en 
scenografi af Janna Gisli, 
mens Søren Malmose har 
fotograferet. De medvir-
kende på scenen er Ras-
mus Albeck, Cecilie Grei-
ber Alring, Christian Col-
lenburg, Winni Ellegaard, 
Mikkel Moltke Hvilsom, 
Thomas Jensen, Christof-
fer Møller, Katrine Skovbo 
og Liv Stevns.

”Bølle-Bob” og 
andre genhør
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Marie Kaspersen (1890-1979) fra Nedergård i Tømmerby tog forberedeleseksamen fra Fjerritslev Realskole, hvorefter hun var lærer i Tårs 
og Arup, inden hun tog studenterkursus i Høng og startede på Københavns Universitet. Hun blev cand. mag. i dansk og engelsk med 
gymnastik som bifag. I studietiden skrev hun for Hovedstadsbladet, og senere var hun boganmelder ved Dagbladet og Retsstatsbladet. 
Før eksamen underviste hun allerede på N. Zahles Seminarium, men livsgerningen faldt som bestyrer 1923-50 på Christianshavns Døtre-
skole. Hjemme i Tømmerby var hun kendt som ”magisteren”, som i øvrigt kørte på ”sofacykel” både dér og, som her på billedet, i Køben-
havn.  Foto fra bogen

SØNDAG
13-16 Hundborg Forsam-

lingshus:
Basar.

14 Dragsbækcentret, Thi-
sted:
Thylandia spiller og 
synger.

15 Friplejehjemmet Bed-
sted:
Svankjær Savværk un-
derholder.

15 BOOA, Bedsted:
Koncert med Esemble 
Transatlantico de Folk 
Chileno.

BIOGRAF

Kino 1-2-3 Thisted
15.15 Fasandræberne
15.15 Krummerne - alt på spil
15.15 Min lejlighed i Paris
17.20 Kvinden der forsvandt
18.00 Stille Hjerte
18.00 The Good Lie
20.15 Fury
20.15 Interstellar
20.15 The Captive

MANDAG

13.30 Vestergården, Sundby:
Valg til aktivkomitéen.

14-22 Brdr. Vestergaard/Thy 
Outdoor:
Trofæopmåling.

19 Bedsted Skole:
Informationsmøde om 
næste års fyrspil i Syd-
thy, ”De tre ringnin-
ger”.

19 Aladdins Hule, Hurup:
En aften med H.C. An-
dersens sange.

19.30 Hotel Vildsund Strand:
Ekstraordinær genral-
forsamling i LAG Thy-
Mors 2007-13.

BIOGRAF
Kino 1-2-3 Thisted
18.00 Min lejlighed i Paris
18.00 Stille Hjerte
18.00 The Good Lie
20.15 Fury
20.15 Interstellar
20.15 The Captive

DET SKER I THY OG PÅ HANNÆS

Vi optager gerne - helst en uge 
før - meddelelser om møder og 

arrangementer i den daglige 
Det sker.

Der skal være tale om  
begivenheder, som i indhold er 
specielle og ikke sker hver dag.

Altså ikke forretningers og 
institutioners daglige  

åbningstider eller  
foreningers træningstider.

Send dit bidrag ind på:
detsker@nordjyske.dk

og oplys om:  
Sted, dag/klokkeslæt  

og arrangementets art.

Ni skuespillere fra Det Danske Musicalakademi medvirker i 
”Bølle-Bob”, når forestillingen 22.-23. november besøger Mors 
og Thy.  Foto: Søren Malmose

THISTED: Kino har torsdag 20. november premiere på ”Bryllupskaos”. I den 
franske film har de fire døtre i familien Verneuil fundet sig mænd med hver 
deres religion. Det gør ikke just den yngste datters bryllup til en dans på roser 
for især far Claude. 

Ikke med min datter!


