
Tved, en landsby på Mols 

Det lune land på Mols 

En af de mange idylliske landsbyer på Mols er landsbyen Tved, der ligger på Tved-halvøen syd for 

Knebel. Hovedlandsbyen ligger lidt oppe i landet, mens Nedre Tved ligger ned til Knebel Vig og 

domineres af kirken og præstegården. Tved har i dag både Brugs, slagterforretning (i fjerde 

generation ved slægten Kruse) og forsamlingshus. Landsbyen har altså i høj grad kunnet bevare sit 

eget liv, på trods af nærheden til den større by Knebel.  

På det senere er Tved og tvedboerne blevet kendt over det ganske land som ”hovedpersoner” i 

Ole Thomsens bog ”Det lune Land. Om liv på Mols”. Ole Thomsen er selv søn af byens 

brugsuddeler og kendt i landsbyen som ”Ole i Brugsen”, men han forlod i sin tid Tved for at 

studere i Århus. Han blev klassisk filolog og har forsket i oldtidens græske og romerske kultur og 

dens betydning for os, skrev doktorafhandling om ”Komediens kraft” og virkede som docent i 

græsk og latin ved Århus Universitet, indtil han gik på pension for et par år siden. 

Han opretholdt imidlertid i alle årene forbindelsen til 

sin barndoms by, og da den legendariske spillemand 

og sognefoged Niels Viggo Madsen i Tved skulle finde 

en, der kunne tage sig af og videreformidle hans 

omfangsrige samling af skrifter og sager, faldt valget 

på Tveds præst Jan Schmidt og ”Ole i Brugsen”. 

Blandt det ”arvede” var en anden Tvedbos 

erindringer, nemlig Martin Evalds skrifter, herunder 

især de 16 bind erindringer, hvor han, der var invalid, 

omhyggeligt har noteret om sine medborgeres liv og 

færden. Endnu en Tvedbo, Anders Olsen, har livet 

igennem fotograferet mennesker og miljøer i Tved. 

Ole Thomsen har altså kvitteret for Niels Viggo 

Madsens tillid ved at ”omsætte” de store samlinger 

til en bog, der ved sin varme for Mols og molboerne 

har vakt opsigt fået de helt store gloser frem blandt 

dagbladenes anmeldere. 

Som det hedder på omslaget: ””Det lune land. Om liv på Mols” består af fortællinger – 

fortællinger, der passer. Nogle af de mennesker, hvis sind og skæbne skildres, har Ole Thomsen 

selv kendt, andre levede før hans tid. Noget personligt og selvbiografisk kommer der med i hans 

beretning, måske som en rød tråd, men ikke som hovedsagen. Hovedsagen er bikuben Tved”. 



Hvis du vil nærmere ind på livet af Mols og molboerne, så findes der ikke bedre indgang end at 

læse ”Det lune land. Om liv på Mols”. Eller bogens hjemmeside www.detluneland.dk, der rummer 

mange andre historier fra Mols og så at sige udgør bogens ”bind 2” (under opbygning foråret 

2012). 

 

Parti fra det gamle Tved. Fra ”Det lune land”. 
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