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Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

HANNÆS: Denne tid er årbø-
gernes tid. Thisted Dagblad 
har omtalt Historisk Årbog 
2010 og Sydthy Årbog 2010, 
og fredag udkom så Han 
Herred Bogen 2011, idet 
man hos Lokalhistorisk 
Samvirke for Han Herred 
har valgt at være et årstal 
foran.

Især fire artikler i 2011-år-
bogen er lokalt forankret i de 
fem sogne på Hannæs, der i 
dag hører til Thisted Kom-
mune. 1970-2007 hørte 
Tømmerby-Lild til Hanst-
holm Kommune, mens Øs-
løs-Vesløs-Arup hørte til Thi-
sted Kommune. Før 1970 
indgik hele Vester Hanher-
red i 176 år i Thisted Amt.

29. oktober 1944 var en 
nyuddannet murersvend, 
senere kendt som Murerme-
ster Madsen i Kollerup ved 

Fjerritslev, og en mejerielev 
fra Hillerslev, Bent Rolig-
hed, med toget på Thisted-
Fjerritslev Jernbane, da det-
te blev beskudt af britiske fly 
kort før Østerild Station. Det 
beretter Bent Rolighed, 
Klim, om. Han blev senere 
læreruddannet og undervi-
ste bl.a. 1969-78 på Hanher-
reders Ungdomsskole og 
1978-87 på Klim Friskole.

I artiklen berømmer Rolig-
hed især den koldblodige og 
omsorgsfulde konduktør på 
toget, Carl Emil Sørensen, 
Thisted. Efter at toget var 
beskudt første gang, stoppe-
de det, og her stod så Søren-
sen og hjalp passagerne ned 
fra de høje trapper, så de 
kunne søge ly mod et nyt an-
greb. ”Han var en helt,” hed-
der det. De britiske flyvere 
havde ikke bemærket, at der 
var en enkelt personvogn i 
togstammen på 10 vogne. 
Heldigvis kom ingen til ska-

de.
Øsløsboen Ingvard Jakob-

sen beretter i en anden arti-
kel om en kendt hannæsbo, 
Nell Amtoft, der var en af 
1930-40’ernes dygtigste vio-
linister og populæreste ka-
pelmestre i København. 
Niels Amtoft (1901-90) var 
født og opvokset i Amtoft i 
Arup Sogn. Han fik sin første 
violin som syv-otteårig og 
begyndte som 10-årig at 
spille til baller, men 1920 
flyttede til København for at 
læse til maskinist. Om afte-
nen spillede han på en lille 
café i det indre København 
og blev opdaget af et med-
lem af Det Kongelige Kapel, 
violinist Fini Henriques, der 
skaffede ham en dygtig spil-
lelærer, den da kendte violi-
nist Knud Dalgaard.

Vilhelm Odgaard (1911-
99) har skrevet om Kvolsga-
ard Teglværk, som var en del 
af barndomshjemmet, som 

han selv drev 1942-88 med 
blandet besætning. De sidste 
sten blev lavet på teglværks-
gården Vesten Bjerget 1925, 
hvortil hans far, der var fra 
Villerslev, kom 1875 i pleje 
hos farbroen Niels Odgaard.

I den fjerde artikel fortæl-
ler billedvæveren Berit Øien 
og maleren Rud Ingemann 
om det kunstnerliv på Han-
næs, de indledte, da de 1968 
købte en ejendom på Øsløs 
Mark. Ved energikrisen 
1972 blev de meget optaget 
af vedvarende energi, og 
Rud Ingemann mødte folk 
som Preben Maegaard, Ian 
Jordan og Kaj Fjendbo Jør-
gensen (dengang Lund). De 
ville bygge husstandsmøller. 
Senere blev kunstnerparret 
også optaget af biodynami-
ske og økologiske dyrknings-
metoder - og selvforsynende 
med grønsager.

Fire artikler fra og om 
Hannæs i ny årbog
HiStorie: Fredag udkom 2011-udgaven af Han Herred Bogen

ØSlØS MArk blev fra 1968 hjem- og arbejdssted for billedvæveren 
Berit Øien og maleren Rud Ingemann. Her ses hun med den lille 
gobelinvæv ude på gårdspladsen, mens han vinker fra toppen af 
deres vindmølle.  Fra årbogen

Nell AMtoft var i 1930-40’erne en kendt og skattet violinist og ka-
pelmester i København. Han var 1901 født i Amtoft og døbt Niels 
Amtoft. Her ses han med sit orkester ca. 1937, formodentlig på 
etablissementet Valencia i København.  Fra årbogen

tØrrelAdeN Med teglrør, teglsten m.v. på gården Vesten Bjerget, 
hvor familien Odgaard indtil 1925 udover landbruget tillige drev 
teglværk.  Fra årbogen

deNNe perSoNvogN af typen C9 fra Thisted-Fjerritslev Jernbane (TFJ) med læderbetrukne sæder og lukken perron i begge ender er ma-
gen til den, som en vis murersvend og mejerielev befandt sig i, da den blev angrebet af britiske fly på strækningen mellem Hunstrup og 
Østerild 29. oktober 1944.  Fra årbogen

Af Louise Boe Weis Jensen
Erhvervspraktikant, Østre skole 

tHiSted: Thy Hallen vil søn-
dag den 5. december hele 
eftermiddagen være prop-

fyldt af gymnaster i alle ald-
re, som vil vise hvad de har 
lært af gymnastik i året løb. 
Sidste år deltog 650 gymna-
ster i julepromenaden, der 
er arrangeret af gymnastik-

afdelingen i Thisted IK. 
Gymnasterne er fra Thy, 

deriblandt DGI Nordvest, 
Mors og Salling, men hoved-
sagligt lokalforeninger kom-
mer og viser deres gymna-

stik. 
- Det er spændende for 

gymnasterne at vise hvad de 
har lært foran et stort publi-
kum. Det er hovedsagligt 
derfor at julepromenaden 

holdes, fortæller bestyrel-
sesformanden Kenneth Kri-
stensen.

En pianist fra Thisted Mu-
sikskole kommer og spiller, 
og Thisted Taekwondoklub 

vil lave en opvisning i forbin-
delse med arrangementet. 

TIK-gymnastik bag juleshow i Thy Hallen 


