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Peder Jensen Thisted og Katrine Nielsen 
 
 
 

 
Peder og Ane Thisted med børnene Harald, Valborg og Ejnar ved Valborgs konfirmation i foråret 1905 

 
 

1. Peder Jensen Thisted, født d. 25. feb. 1859 i Mammen sogn, Korreborg, Gjertrudsminde, død d. 25. maj 1905 i 
Kirke Helsinge, Lærer. Han blev gift d. 1. april 1887 i Kerteminde med Ane Katrine Nielsen, født d. 7. dec. 1860 i 
Vejrum, død efter 1. feb. 1921 i Kirke Helsinge.  

   Peder tog lærereksamen i 1889. Udgav i 1898 sin første roman, ”En Skærsild”, under  pseudonymet Poul Hertel. 
1900 udgav han ligeledes under pseudonym: ”Husmandsbørn”. 1903: ”Pottemandsdrengen og hans Brud”.  
Endelig i 1906: ”Frihed”.  

   De to første børn er født i Lille Fuglede. Den tredje, Valborg, er født i Helsinge. Ved Valborgs bryllup i 1929 står 
lærerenke Katrine Thisted opført som forlover. 

    
   Forord af Hans Henriksen til Peder Thisteds fortælling » Frihed « udgivet i 1906. Denne bog blev den sidste, 

Peder Thisted fik skrevet. Han døde kort efter at have fuldendt dette sit modneste og mest afrundede Arbejde. 
Forskellige omstændigheder har medført, at bogen først udkommer nu, da der er gået mere end et år siden 
Forfatterens død. Peder Jensen Thisted var født den 25. februar i Mammen Sogn mellem Viborg og Randers. 
Forældrene var småkårsfolk, som ikke kunde give deres børn nogen større arvelod med ud i livet, og Peder 
Thisted måtte ud at tjene, før han endnu var konfirmeret. Men allerede i barneårene tog hans tanker fart langt ud 
over dagliglivets skranker. De mange krigshistorier han hørte i hjemmet og i skolen nærede hans fantasi, og 
Napoleon og Garibaldi blev hans første helte. Senere kom hans interesser til at gå i anden retning. Efter 
konfirmationen kom han i maskinbygger-lære, og samtidig kom han under en åndelig Indflydelse, som fik ikke 
ringe betydning for hans første ungdomsår. Hans lyst til læsning voksede, og efter nogen tids ophold, dels på 
Gedved Seminarium, dels på den udvidede Højskole i Askov, begyndte han den lærergerning, hans hu stod til. 
Men det kneb hårdt for ham at nå frem til målet. De fleste af hans ungdomsår hengik under kamp for at holde 
livet oppe, rent udvortes set; og gentagne gange måtte han afbryde sin læsning for at tage tjeneste af forskellig 
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art. En tid var han referent til forskellige provinsblade. Samtidig skrev han en del noveller og digte - hans første 
litterære forsøg - som dog ikke nåede videre end til hans egen bordskuffe. Han blev først højskolelærer på 
Falster; var så en tid maskinmester ved et teglværk. Siden overtog han en friskole ved Kerteminde, men kom 
snart til det resultat, at som forholdene havde udviklet sig, var der liden fremgang at vente ad denne vej. Skønt 
han allerede den gang havde stiftet familie, besluttede han sig til at læse til skolelærereksamen. Hans 
økonomiske forhold lagde betydelige hindringer for hans plan; men med ukuelig sejhed og utrættet slid førte han 
den igennem og fik sin eksamen. Kort efter fik han et lille lærerembede i Dalby i Vestsjælland. Senere blev han 
lærer og kirkesanger i Kirke-Helsinge, hvor han havde sin gerning, indtil han den 25. maj 1905 døde af 
lungebetændelse efter få dages sygdom. Især efter at Thisted var bleven lærer i Kirke-Helsinge, udfoldede han 
en livlig virksom hed også udenfor sin daglige dont. Han havde allerede offentliggjort forskellige småfortællinger 
her og der, da han i 1897 udsendte sin første bog: »En Skærsild«, en fortælling, der navnlig omhandler de 
åndelige brydninger, der opstår i en afsides Landsby, da tidsrøret omsider når derhen. Den er skrevet af en mand 
med et afgjort førstehånds-kendskab til de mennesker og forhold, han skildrer. I 1900 kom »Husmandsbørn«, 
tilegnet »den danske Folkehøjskole i taknemmelighed og med de bedste ønsker«. Den, der en gang har læst 
denne bogs skildring af en ung lærers fortvivlede kamp for at holde sig oppe, trods nød og næringssorg, vil aldrig 
glemme den. Den sidste bog, han selv nåede at få udgivet, var »Pottemandsdrengen og hans Brud«, der udkom 
1903, og indeholder en mængde livlige og interessante billeder fra Sønderjylland under krigsårene 1848-50. 
Gennem et omfattende studium og ved gentagne rejser, især i de blandede distrikter i Mellemslesvig, havde 
Thisted dannet sig sit eget syn på forholdenes udvikling i vort gamle Grænseland. Og de resultater, han er 
kommen til, er ikke det mindst interessante ved bogen.  

 

 
 
   De to første bøger udgav han under mærket: Poul Hertel. »Frihed« er i mange måder en fortsættelse af 

»Pottemandsdrengen«. Det er en bog man kun kan ønske den videst mulige udbredelse i de bærende lag af vort 
folk og ganske særlig i hjemmene i Sønderjylland. Peder Thisted skrev ikke blot for at skrive. Han v i l l e noget 
med sine bøger. Og med den påvirkning, han i sin Ungdom havde modtaget gennem den grundtvigske 
folkehøjskole, og som blev bestemmende for hans liv, vedblev han altid at være noget af en forkynder. Ved siden 
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af at dyrke forfatterskabet tog Thisted virksom del i det offentlige liv. I blade og tidsskrifter offentliggjorde han i 
årenes løb en mængde artikler, hvori han behandlede dels skoleforhold, dels sociale spørgsmål. Han optrådte 
jævnlig som taler ved møder, virkede en tid ivrigt for afholdssagen og gjorde sig i de sidste år kendt som en 
ihærdig agitator for Henry Georges ideer, som han omfattede med særlig varme. Det hændte, at der fra fjerne 
egne kom bud efter ham som foredragsholder; han talte livligt, klart og ansporende, så folk gerne hørte ham -
sikkert ikke mindst fordi man gennem al hans tale mærkede hans store kærlighed til samfundets små, til dem, der 
er fortrykte og sidder i skyggen. Skønt han var godmodig af sind, kunde hans hænder knyttes og hans ord blive 
hvasse, når han så, at der øvedes uret mod dem, der ikke kunde værge sig. Han var en uafbrudt arbejdende 
natur. Tidens rørelser genspejledes i hans altid modtagelige sind, hvor tankerne kæmpede for at finde form; og 
han var til stadighed fyldt af ny planer - uden at han derfor forsømte sit hjem eller i sin daglige gerning. Han var 
både en udmærket familiefader, der hånd i hånd med sin trofaste hustru gav hjemmet dets præg, en forstående 
ven for sine børn, og en dygtig og samvittighedsfuld lærer i sin skole.  Hertil skal føjes, at Peder Thisted i det hele 
var et sjældent bravt og redeligt menneske og en aldrig svigtende ven - og at han aldrig lod sig slå ned af 
modgangen. Meldte mismods tankerne sig - og det kunde hænde også for ham - så var han den, der evnede at 
tage sig sammen og drive dem på dør. Trods livets mangehånde skuffelser og trods de trange kår, han i så 
mange år havde at strides med, bevarede han sindets friskhed og åbenhed til det sidste - indtil døden kom og 
søndrede hans livstråd, netop som han var stærkest optaget af sin manddomsgerning. 

  
   Børn : 
  I Harald Pedersen Thisted, født d. 10. jan. 1888 i Drigstrup Sogn, Bjerge, Odense, død d. 11. jan. 1888 i 

Drigstrup Sogn, Bjerge, Odense. 
 2.  II  Harald Pedersen (Thisted), født d. 5. feb. 1889 i Store Fuglede, Holbæk Amt,  
 3.  III  Ejnar Peter Thisted, født d. 12 jul. 1890, Lille Fuglede Sogn, Holbæk Amt,  
 4.  IIII  Valborg Thisted, født d. 07 apr. 1892, Helsinge,  
 
 

    
 

Mindepladerne for de to sidder stadig i 2012 i det murede dige rundt om kirkegården i Kirke Helsinge. 
 
 

Generation 2 
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2. Harald Pedersen (Thisted), født d. 5. feb. 1889 i Lille Fuglede Sogn.  
   
 
 
 
 
 

   
 

Ejnar og Marie Thisted ved Ester og Haralds sølvbryllup i 1947 
 

 
3. Ejnar Peter Thisted, født d. 12 jul 1890, Lille Fuglede Sogn, Holbæk Amt, døbt d. 14. sep. 1890 i Lille Fuglede 

Kirke, død d. 1. jan. 1956 i Spørring,  Lærer. Han blev gift d. 16. maj 1919 i Odense Valgmenighedskirke med 
Marie Thisted, født Kristensen, født d. 15. jul. 1895 i Fangel Mark, datter af Anders Jørgen Kristensen og Karen 
Pauline Sørensen, døbt d. 18. aug. 1895 i Valgmenighedskirken, død d. 1. sep. 1983, begravet d. 6. sep. 1983 
på Spørring Kirkegård. 

  
   Ejnar Thisted var, ifølge folketællingen 1906 i Odense, tjenestekarl i Åsum under Odense Herred. Senere blev 

han lærer fra Gedved Seminarium i 1913. Fra 1. september 1913 lærer ved Dalbyneder Skole og Højskole; 1. 
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september 1915 andenlærer i Frederiksminde v. Brænderup, Fyn; 1. september 1919 Førstelærer i Spørring; 
Næstformand for Værgerådet.  

 
   Nekrolog i Århus Stiftstidende 3. jan. 1956: Dødsfald. Førstelærer Ejnar Thisted, Spørring skole, er efter nogen 

tids sygdom død, 65 år. Thisted var lærersøn fra Jerslev, Sjælland og kom som ung på Gedved seminarium, 
hvorfra han dimitteredes 1913. Samme år blev han lærer ved Dalbyneder højskole. 1915 kom han til 
Frederiksminde som andenlærer for så i 1919 at overtage førstelærerembedet i Spørring, hvor han siden har 
øvet en god indsats i skolen. Han var interesseret i ungdommen og oprettede Spørring ungdomsforening. 
Gennem mange år har han været formand for menighedsrådet og bibliotekar for sognebiblioteket. Lærer Thisteds 
helbred har i de sidste par år været dårligt, men alligevel ville han fortsætte sin gerning i skolen. Han var afholdt 
blandt børn og beboere. Thisted efterlader sin hustru og to børn.  

 
   Efter besøg på Spørring Lokalarkiv skriver Erik Thisted: Ejner Thisted er født den 12. juli 1890 i Jerslev eller Lille 

Fuglede i Holbæk Amt. Han er søn af lærer Peder Jensen Thisted og hustru Kathrine Nielsen. Ejner blev gift med 
Marie Christensen den 16. maj 1919. Marie Christensen er født den 15. juli 1895 i Fangel. Ejner fik sin 
lærereksamen på Gedved Seminarium i 1913. 1. september 1913 blev han ansat som lærer på Dalbyneder Skole 
og Højskole. 1. september 1915 blev Ejner andenlærer i Frederiksminde v. Brænderup, Fyn.  1. september 1919 
- Førstelærer i Spørring. Ejner var der Næstformand for Værgerådet. Alle oplysninger fra skolestaten om 
Spørring skole. 

  
   Folketælling i Spørring den 5. november 1925:  
    Ejner Thisted født 12/7 1890   Jerslev, Holbæk Amt.    
    Marie Thisted født 15/7 1895   Fangel, Odense Amt.    
    Eli Thisted      født 20/4 1920   Spørring, Århus Amt.    
    Knud Bent Thisted født 5/6 1923   Spørring, Århus Amt. 
 
   Ejner døde den 1. januar 1956.  
 
   Egon Heilberg Jensen har skrevet om "Foreninger i Spørring i 1900 tallet". Han skriver bl.a.: Skolen har haft en 

central placering i foreningslivet ikke mindst i kraft af førstelærer Thisted, som i 36 år var skolens leder. (1/1 1919 
- 31/12 1955.) Allerede i 1932 startede han en ungdomskreds, som holdt deres møder i skolen, hvor lærer 
Thisted og frue gav de unge nogle hyggelige aftener med sang, lege og oplæsning. Om sommeren arrangeredes 
udflugter. Der var også samarbejde med nabobyens ungdomsforening. At forældrene bakkede op om kredsens 
arbejde ses tydeligt i forhandlingsprotokollens referater, hvoraf det fremgår at kredsen ofte blev inviteret ud i 
hjemmene til hyggeaftener - ikke mindst om sommeren, hvor man kunne lege ude. Foreningens 
forhandlingsprotokoller er bevaret fra 1948, og når man ser på aktiviteterne gennem halvtredserne og tresserne, 
ser vi en vældig alsidighed. Der var rene underholdningsaftener med sang, lysbilleder, spil og oplæsning. 
Fremmede foredragsholdere optrådte også ved nogle af kredsens møder med mange forskellige emner. F. eks. i 
oktober 1955 talte sønnen Bent Thisted om Olie, stål og storpolitik, der kan danne grundlag for storkrige, og han 
påpegede relation til Danmarks besættelse 1940. Forstander Rask Nielsen talte om den udenrigspolitiske 
situation i dag, og forstander Rasmus Nielsen Vivild ungdomsskole talte om ungdommens forhold til hjemmet, 
skolen og kammeraterne. - Bare for at nævne nogle enkelte. Den 14. april 1957 havde foreningen 25 års 
jubilæumsfest, hvor bl.a. fru Thisted talte. Juletræ og fastelavnsfest blev oftest afholdt på hotellet med påfølgende 
dans. Også der afsluttedes lige som ved de øvrige møder med: Altid frejdig når du går. - - - - kredsens 
forhandlingsprotokol slutter i 1960.  

 
   I 2003 bragte Spørring-Posten en artikel "Spredte minder fra Spørring" skrevet af tidligere barbermester Svend 

Keller, Spørring. Han fortæller bl.a.: 1949. I december blev der indkaldt til generalforsamling i 
biblioteksforeningen, og stærkt opfordret af Arne Møller bestemte jeg mig for at deltage. Han skulle have en 
afløser som formand og foreslog mig. Jeg blev enstemmigt valgt og var noget beæret indtil det gik op for mig, 
hvorfor der ikke var større interesse for hvervet. Økonomien var meget dårlig og bibliotekaren lærer Ejner Thisted 
var nok noget for selvrådig. Imidlertid kom Thisted og jeg, efter at have følt hinanden lidt på tænderne også i 
skolespørgsmål, i et udmærket samarbejde. Ovenfor nævnte Ejner Thisted, førstelærer i Spørring fra 1919 til sin 
død 1. januar 1956, var en velmenende men noget forvirret mand, som især i sine sidste år havde det svært i 
skolen, ikke mindst på grund af manglende støtte fra en del af forældrene.     

 
   Høstfest på Spørring Hotel i 1949. - - - -  ved ti-tiden begyndte kaffebordet med fællessang og den obligatoriske 
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høsttale af lærer Thisted. 
 
 

 
Ejnar og Marie Thisted foran Spørring Skole i 1955 

 

 
 

Marie Thisted ved Ester og Haralds Guldbryllup i 1972 
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Marie Thisted med familie, bl.a. Ester og Harald Thisted samt Clausen fra Tarup med hustruen Valborg. 
Billedet er fra ca. 1960. Fra venstre ses i midterste række Ester Thisted, Marie Thisted, Eli Tang, Jens Tang,  

Knud Bent Thisted, Valborg Thisted, Nicolaj Rasmus Clausen og Knud Bents hustru. 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

 
   Børn : 
    5.  I        Eli Thisted, født d. 20. apr. 1920 i Spørring,  
    6.  II       Knud Bent Thisted, født d. 5. jun. 1923 i Spørring. 
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Valborg Thisted 1905 
 
 
 

   
 

Valborg og hendes mand Nicolaj Rasmus Clausen ved Ester og Harald Thisteds sølvbryllup i 1947 
 
 

 
Valborg og Nicolajs grav på Kirke Helsinge Kirkegård 2012 
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4. Valborg Thisted, født d. 7. apr. 1892 i Dalby, Kirke Helsinge Sogn. Hun blev den 9. maj 1920 gift i Betaniakirken 
i Gørlev med Nicolaj Rasmus Clausen født d. 18. nov. 1894 i Nyborg (søn af Stenhugger Jørgen Peter Clausen 
og hustru Edel Rasmine Christine født Hansen), død d. 15. mar. 1970. 

    Valborg og Nicolaj Rasmus Clausen boede i 1945 - 46 i Tarup ved Odense, hvor Clausen var 
Stationsarbejder i Dalum. Her besøgte Arne Thisted familien mens han var på Tommerup Højskole. Clausen 
lånte en cykel og sammen kørte de to Odense tyndt en hel dag for at Arne skulle se byen. Ved Arnes 
konfirmation var Valborg og hendes mand med som gæster. 

 
   Barn : 
    7.  I        Karen Thisted, født d. 22. nov. 1921, død d. 21. okt. 1980 
      
 
 
 

 
Eli Tang og hendes mand Jens ved Ester og Harald Thisteds Guldbryllup 1972 

 
 

 
 

Billedet af Eli og Jens’s grav på Resen Kirkegård ved Skive  
Er lånt fra DK-Gravsten. 
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5. Eli Thisted, født d. 20. apr. 1920 i Spørring, død d. 20. dec. 1997 i Resen, Skive. 
    Eli blev gift med Jens Tang, som var uddanner landbrugskandidat. Jens Tang, født d. 18. sep. 1913 i 

 Rybjerg, død d. 25. jan. 1992 i Resen, Skive. 
 
 
 
 
 

   
Knud Bent Thisted og hustru ved haveselskabet 

 
 
 
6. Knud Bent Thisted, født d. 5. jun. 1923 i Spørring, død d. 23. jan. 1990 i As, Bjerre Sogn,  
     
    Knud Bent var lærer i Horsens. 
 
 
7. Karen Thisted, født d. 22. nov. 1921, død d. 21. okt. 1980. Hun blev gift med Max Gorm Tommerup, født                               

 d. 21. jan. 1920, død d. 1. feb. 1993. Deres grav findes på kirkegården i Kirke Helsinge. 
 

 
 
   Børn : 
    8.  I        Kirsten Tommerup 
    9.     II       Harald Tommerup 
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8.  Kirsten Tommerup 
         Børn : 3 drenge 
 
 
 
 
9.  Harald Tommerup, født 1945 i Odense, gift med Lilly Dagmar Larsen. 
         Børn : 2 piger og 3 drenge 


