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I den nordlige ende af Hou skov lå engang en hytte, kaldet 
Pol Thorvalds hus. Hytten er for længst borte, kun nogle få 
bærbuske minder i dag om, at her har været en beboelse. 

Folk på egnen husker endnu eneboeren og særlingen i sko-
ven. Egentlig havde han i begyndelsen boet der sammen med 
faderen, kaldet Pol Martin, men efter dennes død i 1944 
boede Thorvald der alene til sin død i 1963.  

Thorvald Jensen var født i Hou i 1898, eller rettere på et lille sted 
med jord til på Kongevejen nord for Hou. Her boede ”boelsmand” 
Martin Jensen og hustruen Clementine Inger Marie, i daglig tale kal-
det Inger. 

Hvornår familien, eller bare Martin og sønnen Thorvald flyttede 
ned i skoven er noget uklart. Men folk, der kan huske dem, hævder 
at Inger aldrig boede i skoven, så måske er det sket efter hendes 
død i 1929. Skovlodden i Hou skov havde Martin købt i 1913. 

Eneboeren Pol Thorvald ved sin 
hytte i Hou skov. Her ses han 
med en kvie og heste, som han 
havde på græs på sin jordlod i  
skoven. I baggrunden hytten, 
hvor han boede fra sidst i 
1920’erne og til sin død i 1963. 
Billede fra omkring 1960-63. 
Foto: Hals Arkiv, B15248
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Med til forhistorien hører også, at Thorvald i januar 1924 blev far 
til en datter, som blev født på Hals Sygehus. Moderen var ugifte  
Johanne Katrine Jensen, 27 år. I juli samme år blev i Hals kirke viet 
Thorvald August Marius Jensen, ungkarl og landmand af Hou og pige, 
husassistent Johanne Katrine Jensen af Hals by. Barnet blev døbt 
Anna Jensine Jensen. Men dette ægteskab varede nu ikke længe. 
Datteren Anna gjorde mange år senere Thorvald til bedstefar, og et 
barnebarn, Hardy, som idag  bor i Asaa, fortæller, at Thorvald og Jo-
hanne kun var gift i 1 år. Ved Thorvalds død i 1963 fremgår det også 
af kirkebogen, at han var fraskilt, men ikke hvornår skilsmissen 
fandt sted. 

Livet i skoven var fattigt og simpelt. Martin og Thorvald ernærede 
sig ved lidt forefaldende arbejde hos egnens bønder, og ved at have 
heste og ungkreaturer på græs på deres jord i skoven. Bag deres 
simple træhytte havde de et jordhus til dyrene, og de sørgede for at 
disse fik vand ved den nærliggende bæk. 

Senere tjente Thorvald en skilling ved at sælge fisk. Det vides, at 
han solgte fisk i Smalby. Han havde fiskene i en kasse på en bagage-
bærer foran på cyklen, - men da han havde en dårlig venstre arm, 
måtte han nøjes med at trække cyklen. Det siges, at han havde en 
”vissen” arm, andre mener, at den ikke var helt ”vissen”. Engang 
væltede han da også med sine fisk og de røg ned i sandet. Så måtte 
de jo skylles i ferskvand. Det var vist ikke godt. 

Pol Martin og sønnen Pol  
Thorvald med gæster ved 
deres hytte i skoven. Martin 
Jensen (1867-1944) havde haft 
en lille ejendom på Konge-
vejen ved Hou, inden han og 
sønnen flyttede ned i skoven. 
Hunden hedder Smut. Billedet 
er dateret til 1930-44. 
Foto: Hals Arkiv, B15251.

Pol Thorvald i sit pæne tøj ved 
barnebarnet Hardys dåb i Mel-
holt i 1951. Kvinden er Thor-
valds ekskone, Johanne Katrine 
Jensen. Parret blev gift i 1924 
og skilt året efter. 
Foto: Hals Arkiv, B15255.
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Den 8. november 1944 døde faderen, Martin Jensen, aldersrente-
nyder, i Hou skov og blev begravet på Hou kirkegård. Fra da af boede 
Thorvald som sagt alene i hytten i skoven sammen med hunden Smut  
og senere hunden Freja. 

Thorvald var noget af en særling, men han var også vellidt og fik 
ofte lidt mad med hjem fra folk på egnen, når han udførte småjobs 
eller kom på besøg. Sådan som det var almindeligt i gamle dage, at 
man, hvad angår føde, gav af sin overflod til dem, der ingenting 
havde. – Engang kom Thorvald forbi et sted i nabolaget, hvor konen, 
Magdalene var ved at slagte høns. Hun havde lige fået pillet fjerene 
af, og Thorvald fik nu en suppehøne med hjem. – Men nu var det 
med kogekunsten ikke lige hans stærke side, så han glemte at ”tage 
hønen ud”, dvs tage indvoldene ud, inden han kom den i suppegryden. 
– Suppen smagte godt nok lidt ”besk”, men hvad, det var jo mad…. 

Når Thorvald, og i sin tid også Martin, havde ærinde et eller andet 
sted, foregik det til fods ”med apostlenes heste”, sådan som man 
altid har gjort. Og byrder blev båret i en sæk på ryggen. Engang bar 
Thorvald 2 små nøddetræer på ryggen til Asaa. Det var en gave til 
en, han ville vise sin taknemmelighed. 

Det var dog ikke meget, han kunne bidrage med som tak til de gav- 
milde venner, men om foråret, når bøgen var sprunget ud, kom han 
gerne med nyudsprungne bøgegrene. Og om vinteren op mod jul in-
viterede han til plukning af kristtjørn i skoven.  Side 3 af 4 
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Pol Martin(1867-1944) med 
hunden Smut og sønnen  
Thorvald med en hest, som de 
havde i pension. Billedet er  
dateret til 1930-44. 
Foto: Hals Arkiv, B15255.

Thorvald Jensen var født i Hou 
i 1898 og døde alene i skoven i 
1963. Han havde en ”vissen” 
arm og kunne derfor ikke ar-
bejde. Billede fra 1940’erne 
eller først i 1950’erne. 
Foto: Hals Arkiv, B15252.



Det fattige, nøjsomme liv i skoven ligner sikkert meget af det liv, 
vores forfædre har levet gennem tiderne, med kun lidt at gøre med 
og sulten lige udenfor døren, men også med hjælpsomhed og omsorg 
for hinanden. – Og hygiejnen – den vidste man ikke meget om derude 
i skoven. – Henning husker, at han som dreng lod Thorvald låne nogle 
af sine drengebøger, så han da havde lidt at få tiden til at gå med. – 
Men det fik nu hurtigt ende! Når bøgerne kom retur, var de både 
fedtede og snavsede og sådan var det vist hele vejen igennem. 

Thorvald døde ensom i skoven i 1963, 64 år gammel. Jordlodden 
var på ca 17 tdr land og den blev derefter solgt til en mand fra  
Aalborg, som ville gå på jagt. – Men allerede i 1967 kom stedet på 
lokale hænder, idet Inger og Mogens Nielsen (C.M.Nielsen) i Hou 
købte Thorvalds jordstykke. Men hytten forfaldt i årenes løb og re-
sterne blev på et tidspunkt nedrevet. 

Hvorfor Martin og Thorvald valgte at flytte ned i skovens ensom-
hed, er ikke til at vide. Og hvorfra de havde det mærkelige tilnavn 
”Pol”, husker ingen i dag. Har de mon engang haft fjerne aner i 
Polen? - Nogle af dem, der husker tilbage til den tid, mener at der i 
Hou har været andre med samme tilnavn. - Men det fortaber sig i 
det uvisse.
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Den primitive stråtækte stald 
bag hytten, hvor Thorvald  
og hans far Martin boede i  
Hou skov.  
Foto: Hals Arkiv, B15259.
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