
Causerier fra Tistrup 

Denne gang med: Osmund Beck-Hansen – del 1 

Familien  

Min ældste søster fylder i dag mandag 90 år på plejehjemmet Klosterbjerg Skjern, husmandskone hele livet 

(nu enke m 3 voksne børn) på sidste ejendom før tårnskoven i Nørholm, bror Bent, 2 døtre maskinsnedkere  

mange år ved brødre Lyhne, tidligere assistent på lokalarkivet, søster Ruth Høgh, 3 børn, musikpædagog 

organist i Gørding. Ruth's mand Erik Høgh var grovsmed en tid hos smedemester Ejnar Nissen i Storegade. 

Alle med gode liv og alle ude at tjene som ca. 12 årige børn. Altså den eneste af os der oplevede det at 

være teenager var mig, som var en efternøler model 1944, byggeteknikker/konstruktør i vinduesindustrien, 

sidst Rationel Sdr. Felding.  

Mine forældre kommer begge fra fattige kår, eks min far Osmund Johannes Hansen (1905), med mange 

søskende fra et husmandssted i Krarup. Studerede dog til frimenighedspræst for Pinsemissionen i 3-4 år i 

Nærum. Fattede ikke familien havde råd og blev desværre kaldt hjem for at passe ejendommen, som 

senere blev solgt. Var derefter daglejer bla. som skærverhugger (Jens vejmand) og cyklede i perioder 

mange mil til skærvepladserne for vejbygning. Efter få år blev han, som belæst ansat til at bestyre den 

lokale foderstof i Tistrup, og blev senere ansat som uddeler samme sted og forblev der til det nye foderstof 

blev bygget i ca 1962.   

 

Osmund Johs Hansen, Tistrup foderstofuddeler ca 1926-1962 

 

  

 

 



 

Her følger stikord for få begivenheder jeg husker: 

Vejforlægning af vejen fra Nørholm til Gårde, et stort projekt, som betød mange arbejdere med skovl og 

Traktorer med "slæbeskovle" til vejniveau regulering. Vejen blev lagt øst om Gl Tistrup med kro og kirken 

(hentede øl hos købmand Martin Beck i Storegade til ca 85 ører). 

Herregården Nørholm brændte med alle 4 stråtægte længer og mange døde kreaturer og svin. En 

forfærdelig ulykke, som jeg husker jeg dagen efter så sammen med mine forældre. Tror det skete op til en 

weekend og betød en forfærdelig lugt af brændte dyr, og mange cyklende nysgerrige til stedet. Senere blev 

det besluttet at avlslængerne skulle genopføres, og for at skaffe tidssvarende mursten til nye ydermure 

blev det besluttet at sprænge udsigtstårnet (fra stavnsbåndets tid i tårnskoven). Disse mursten var vi flere 

drenge der tjente en skilling for at afrense for mørtel. Jeg forsøgte forgæves for få år siden at genfinde 

fundamenterne fra tårnet, som stod på det højeste sted i skoven øst for Nørholmvejen. Ydermurene på 

herregården står fortsat og er for os der kender historien en bekræftelse på den voldsomme brand. 

Branden af de tidligere slagteribygninger i ca 1952 (kunne ses fra "lilleskolen" for enden af nuværende 

Skolevej), hvor Chresten Jensen nyligt havde etableret fremstilling af stavparket gulvfliser, hvor han få år 

efter installerede sin første extruder til tætningsliste fremstilling. Altså på adressen hvor Primo Plast stadig 

ligger. 

 

 

Opførelse af Tistrup nye kommuneskole og starten i fjerde klasse. 

Jeg blev optaget i 1ste mellem på VGT og rejste derfor med tog til Tarm de flg. 5 år, hvilket betød en 

adskillelse fra mine hidtidige klassekammerater og for mig starten på en ny tid.   

Osmund 

 



 


