
Thorsager-sangen 
 

Skomager Krogh var landsbyens gudbenådede visedigter, og han digtede i 1924 en 

herlig vise om Thorsagers oversvømmelsesproblemer – med klar adresse til byens 

vise ”sognerødder”, som han mente burde gøre noget for at løse problemerne. 

Gennem visen får man samtidig et godt indtryk af den gamle Thorsager-dialekt, og 

man får også et klart indtryk af, at det heller ikke dengang var ualmindeligt, at man 

mente, at nabobyen fik det hele, mens man selv ikke fik noget, uanset at man også i 

Thorsager hørte til sognet og betalte sin skat. Visen, der blev optaget i Adresseavisen 

27. januar 1927, hedder ”Wo Gaaed i Tøvæjr”: 

 

Nej, wo Gaaed haa no aaller waa saa beskit,  

som den æ i di hie Daué,  

men hva ska wi gyé, A begrivere it 

- aa hva ka de nøt aa klau. 

 

Den æ rele nok slem, hielt fra Brugsens Hjøn 

aa hielt op te Gartnerens Haue,  

dæ ka vi jo få et Pa Føjer saa skjøn 

- men hva ka de nøt aa klau. 

 

Aa træffe en Bil saa aa komme faabi,  

den spjætte wos op po wo Maue, 

aa Nomret faa Skit wi jo slet it ka si 

- saa hva ka de nøt aa klau. 

 

Galosje aa Træsko di hielt blywe hen´, 

saa Folk maa ætte dem grau 

aa træffer et saa, at di finnes igjen 

- hva ka de saa nøt aa klau. 

 

Hen i Rønd´ ka di pænt po Asfalt spasi´r 

haa Lywsen ve Gaaed aa ve Haue, 

vi anner maa nøwes mæ Vand aa mæ Lier 

- men hva ka de nøt aa klau. 

 

En Pram te wo Gaaed di wos loved jo haaer 

- de wa regtnok i gammel Dau´, 

men no ska wi jo aal bodde spink aa spaaer 

- hva ka et saa nøt aa klau. 



 

Wo Awholdshotel haa di aasse lo nier,  

Bevillingen den haa di taue, 

hværken Øl helle Kaffe skænkes dæ mier 

- men hva ka de nøt aa klau. 

 

A had aalle tint de ku go woo saa vidt 

at wo Bøj ku fal hielt i Stau`, 

Resoltatet æ ves – de hiele æ skit – 

- saa hva ka de nøt aa klau. 

 

 

I visen hentydes der til, at Røndes hovedgade var blevet asfalteret i 1924 – 

øjensynligt havde byen ved samme lejlighed fået gadelys. Hvor længe, der skulle gå, 

før Thorsager oplevede det samme, tør jeg ikke sige – formodentlig er det dog sket i 

1930´erne. En anden god oplysning i visen er hentydningen til afholdshotellets – altså 

den tidligere kros - nedlæggelse, der åbenbart er sket kort forud for 1927. 

 
 

Uddrag fra ”Byvandring i Thorsager”, Lokalhist. Forening 2004, af Vilfred Friborg Hansen 


