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Richard Andersens bog om vandringer syd for grænsen har været kendt og brugt i mange år. Men så faldt 

jeg for hans bog” Vandringer i Thy” som jeg ikke kendte. 

Det gør jeg så nu. 

Grunden til at jeg ikke kendte den, er nok fordi vi hannæsboer ikke på nogen måde forbinder os med Thy, 

men det viste sig at bogen bare har fået sin titel af nemhed, for i virkeligheden dækker den også vandring i 

Hanherrederne. Forfatteren undskylder i forordet men det kan man jo ikke se på omslaget. 

Richard Andersen var en kendt lærer på Askov højskole og desuden radiomand, dengang vi fik de gode 

samtaler i radioen. 

Bogen er en rejsefører gennem Thy og Hanherrederne og en rejsefører, der også husker litteraturen og 

mennesker der var kendte og betydningsfulde for egnen. 

Det historiske og arkæologiske glemmes heller ikke. Gravhøjene og jættestuerne er med. 

Hvad der især fanger opmærksomheden, er afsnittet om Folke Trier Hansen og højskolerne i Thy. Folke 

Trier Hansenvar  også  frimenighedspræst i Torsted. 

Han bevægede sig blandt alle mennesker, især er hans møde med Frøstruplejren og beskrivelsen af hans 

foredrag her underholdende læsning –Richard Andersen fik presset igennem at få Folke til at fortælle i 

radioen. Sølvhøj var noget betænkelig, men det blev en lyttersucces da Folke fortalte om Odin og derfor 

fortsatte samarbejdet. De bånd gad man nok høre igen. 

 

Spændende er det også at høre om Robert Stærmose i Gjøl som i sin tid havde købt Støvring højskole. Vi får 

hans egen historie om begivenheder under krigen og hvordan han så som gammel endte på Gjøl  

Spændende er det også at læse om Klim frimenighed og Søren Anker- Møller og hele striden om nadver til 

ukonfirmerede. Søren Anker – Møllers svigerfar var den præst på Mors der blev afskedigedet for at tage en 

12-årig til alters. Søren Anker – Møller førte striden videre i Klim. Derfor hedder konfirmander i Klim den 

dag i dag præstebørn. Det var nødvendigt at understrege konfirmationen betydning som oplæring og ikke 

som sakramente for frimenighedsfolkene i Klim  

Hans Kirk og Egon Nielsen de to forfattere der udgik af indre mission fortælles der om helt fordomsfrit. 

Richard Andersen maler ikke i sort og hvidt. Heller ikke når det gælder Skjoldborg og hans sociale 

vækkelseslitteratur. Det er fint at gå i Skippergade i Øsløs med Richard Andersen. 

Og meget meget mere står der om vor egn ,… og Thy  
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