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At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til 
befolkningen gennem tæt samarbejde med museer og 
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og om dets resultater. 
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Hvad containerne gemte

Det er vel næppe den store 
hemmelighed, at der i forbindelse med 
den for nyligt afholdte frit lejde aktion, 
som politiet netop har afsluttet, blev 
indleveret en hel del våben fra et enkelt 
privat hjem til politiet i Thisted. Det må 

være nærliggende at antage at for største delen af våbnenes 
vedkommende må det være tale om våben som er nedkastet over 
Thy i de sidste par krigsår. Hvor de reelt stammer fra kan der kun 
gættes på, men der var flere aktive nedkastningspladser på egnen 
bl a en i nærheden af Østerild.
Et af vore medlemmer har været så venlig at stille billedmateriale til 
rådighed, som tydeligt viser,  at her var våben til en lille hær.
Her er en løselig opsummering:

Maskingeværer:

2 stk Brengun

Geværer / Karabiner:

2 stk US M1 Carbine
5 stk M94 Svensk Mauser karabin
4 stk K98
1 stk G41 (W)
3 stk Lee Enfield No. 4 Mk 1 Long Branch

Maskinpistoler:

1 stk Husqvarna
3 stk Stengun
5 stk MP40

Pistoler / revolver

1 stk Enfield No. 2 Mk. 1
1 stk S&W Victory
2 stk Colt 1911A1
2 stk FN High Power GP35
2 stk P38
2 stk Browning 10/22
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1 stk C96 9mm
1 stk Frommer STOP
1 stk Radom ViS VZ35
1 stk Femaru P-Mod 37
1 stk Mle 1935 
1 stk Sauer & Sohn, Suhl M38
1 stk Unique model 17
1 stk Welrod Mk 2
1 stk Pistol Cal. 6.35 Model ???

Samt 1 stk Lyspistol ”Leuchtpistole M1928”

Derudover var der følgende våben tilbehør:

- Magasiner til Stengun
- Magasintasker inkl indhold til MP40
- Magasintasker, magasiner og vekselpiber til Brengun

Og en del ”løsøre”

Fra oven: - Lee Enfield No. 4 Mk 1 Long Branch - US M1 Carbine - 
US M1 Carbine - G41 (W)

---ooOoo---
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a øverst til nederst:

1. Lee Enfield No. 4 Mk 1 Long Branch  
2. G41 (W)  
3. K98  
4. K98  
5. K98  
6. K98  
7. M94 Svensk Mauser karabin  
8. M94 Svensk Mauser karabin  

---ooOoo---

Fra øverst til nederst:

1. K98  
2. M94 Svensk Mauser karabin  
3. M94 Svensk Mauser karabin  
4. M94 Svensk Mauser karabin  
5. M94 Svensk Mauser karabin  
6. M94 Svensk Mauser karabin  
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---ooOoo---

Fra øverst til nederst: 
Lee Enfield No. 4 Mk 1 Long Branch - Lee Enfield No. 4 Mk 1 Long 
Branch - P17 (53/17) - Lee Enfield No. 4 Mk 1 Long Branch - G41 
(W)
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Fra øverst til nederst:

Husqvarna MP – Stengun – Stengun – Stengun – MP40 – MP40 – 
MP40 – MP40 - MP40
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2 stk Brengun
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12.
Øverste række, fra V mod H:
Welrod Mk 2 - S&W Victory - Pistol i cal. 6.35
2. række, fra V mod H:
P38 - Colt M1911A1 - Enfield No. 2 Mk. 1
3 .række, fra V mod H:
P38 - FN High Power GP35 - Leuchtpistole M1928 - Radom ViS VZ35
4. række, fra V mod H:
C96 9mm - Mle 1935 - Sauer & Sohn, Suh  l M38 -   Femaru P-Mod 37  
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---ooOoo---

Referat af BSTH generalforsamling 16/4-2009

Knud valgt som ordstyrer

Formandens beretning (godkendt)

Esben forelagde det reviderede regnskab (godkendt)

Indkomne forslag:

Forslag til vedtægtsændring, således at MCH får ret (men 

ikke pligt) til en fast bestyrelsespost i BSTH,s 

bestyrelse. Forslaget vedtages med stemmerne 9 for, 

og 1 i mod. (Ændres hermed i vedtægter § 3a)

Forslag til vedtægtsændring, således at den i § 6 anviste 

dagsorden rækkefølge, ændres således at pkt. 5 rykker 

ned i mellem pkt. 8 og 9. Forslag vedtages enstemmigt, 

og rettes i vedtægterne.

Frank Webers forslag til nyt BSTH-logo blev forevist og 

diskuteret. Et flertal stemte for at beholde set gamle. (7 

mod 3 blanke). Frank Weber skal have resultatet at 
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vide.

Kontingent uændret: 200,-

Erik Andersen og Jens C. G. Sørensen blev genvalgt til 

henholdsvis næstformand og kasserer.

Esben blev valgt til suppleant

Jens Sauer blev valgt til revisor

Starch blev genvalgt til revisor suppleant

Aktivitetsudvalget blev genvalgt. Bestående af Jens Andersen, 

Esben Kågaard og Erik Ansø 

Esben blev genvalgt til BSTH repræsentant i MCH,s bestyrelse 

Eventuelt

Starch fortalte om projekt ”avislæsning”

Esben oplyste om Bindeballes Fond og formål

Esben oplyste endvidere om Bumus 9 maj arrangement, 

samt JDR,s show, først i Sep.

Der blev indsamlet stemmesedler om prioriteten af 

fremtidige aktiviteter: Resultatet af 11 stemmesedler 

blev: Temaaften 19 point. Lokale udflugter 19 point. 

Større udflugter 10 point. Værkstedsaftener 6 point. 

Metaldetektorture 4 point. Studiekredse 3 point. Andre 

forslag ingen.

Referent: Erik Andersen

Tilføjelser: Erik Ansø

---ooOoo---

Sommerbrev 2009 

15 ud af vore 54 medlemmer, havde lyst 

til deltagere i vores lille undersøgelse af hvilke veje vi 

skal gå i fremtiden. Da vi fik talt sammen tog billedet 
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sig således ud:

Temaaften 22 point

Lokale udflugter 21 point

Større udflugter 13 point

Værksted evt. som modelbygning 11 point

Metaldetektor ture 5 point

Studiekredse 3 point.

Resultatet er taget til efterretning og indpasset i den fremtidige 

planlægning.

 På det efterfølgende bestyrelsesmøde, vedtog vi at anlægge en 

årsplan, som skal indeholde den struktur vi vil arbejde efter, og de 

aktiviteter vi arbejder med, og påregnes gennemført næste år. Vi 

laver også en kalender på hjemmesiden, som vil vise hvad vi 

gennemfører, angivet med tid, sted, kontaktperson, deltagere og 

andre nyttige oplysninger. Her vil vi også angive andres aktiviteter, 

som skønnes falde i medlemmernes interesse. Kalenderen er i 

øvrigt allerede anlagt på hjemmesiden, og selv den skal rettes lidt 

til, kan i sagtens begynde at bruge den.

  Som det kan læses i kalenderen, og som et udkomme af 

medlemsundersøgelsen, vil jeg henlede opmærksomheden på 3 

BSTH-aktiviteter i efteråret:

27. september hvor vi har en tur på Bulbjerg, hvor vi vil se noget af 

det man ikke normalt ser, og som kan være svære at finde. Det 

kunne bl.a. være de 2 lyskaster stillinger. Bare kom med ønsker.

25. oktober hvor vi skal en tur til Tanne, og hvor vi har fået en god 

ny kontakt.

12. november vil vi barsle med en Temaaften, som indtil videre kan 

blive en forsat serie omkring indretning og de forskellige 

værnsgrene i Hanstholm, eller måske en aften omkring miner. Vi er 

ikke lagt fast endnu.
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BSTH-arrangementer er selvfølgelig forbeholdt BSTH-medlemmer 

(med familie), eftersom det er her man betaler sit kontingent, men 

man er selvfølgelig altid velkommen til at tage en gæst med, det 

kunne jo være et fremtidigt medlem. Det sker også et nogle af os 

optræder i andre sammenhænge end BSTH, på et ofte lidt mindre 

nørdet plan. Disse vil typisk også være nævnt i kalenderen, men vil 

som regel være med adgang for alle. 

 På sådanne ture, vil nogle deltagere ofte gerne vide mere om 

besættelseshistorien, og for at gøre det lidt enklere, udarbejder vi 

et visitkort som kan udleveres af BSTH-guider, således at når 

turgæster kommer hjem, kan de finde BSTH-hjemmesiden med 

indmeldingsblanketter.

 Jeg håber vi får held til at ramme jeres ønsker fremover, og vi er 

altid åbne overfor kritik og forslag. Vi er jo ikke så mange til at lave 

tingene, så et tilbud om hjælp vil altid være velkomment.

Vel mødt til nye som gamle medlemmer.

Med venlig hilsen

Erik Ansø
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Klippet fra de ”gamle 

aviser”:

Der kan hermed 

meddeles en vigtig 

videnskabelig 

landvinding:

Begrebet ”blondiner” er 

ikke en ny foreteelse.

Ture efteråret 2009

3-9-2009:   1900-2100 
Seefliegerhorst, MCH og 
Thisted Museum, v Jens 
Andersen m fl

8-9-2009:   Hansted 1, 1900-2030, naturvandring, v Jens Andersen

13-9-2009:   Avis motion, Bulbjerg, Erik Ansø
13-9-2009:   Tur Svinkløv, Jens Andersen

sø 27-9-2009:  BSTH tur Bulbjerg, kl.10.00 fra P pladsen på 
toppen, medbring madpakke. v. Erik Ansø

4-10-2009:  1400-1530 Febbersted, skinanlægget, v Jens Andersen

sø 25-10-2009:  BSTH tur, Tanne, kl. 13.00 fra mindestenen 
Ministervej. V Esben Kaagaard.
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