
Thisted Bryghus 100 års jubilæum i 2002,
har givet mig en anledning til at fortælle en
historie om en Thy pilsner.

Min gamle faster, Edith Pedersen, boede
en del år på Plejehjemmet Højtoftevej til
sin død i 1993. Hendes mand, fotograf
Aage Pedersen boede i deres fælles hjem
på Møllevej 55. Da han døde i efteråret
1988, hjalp jeg en anden faster, Aase Jere-
miassen og hendes mand, med at rydde
huset.

Edith havde arvet en del effekter efter
sine og min fars forældre, stenhuggerme-
ster Carl Jensen og hustruen Kirstine. Dis-
se ting blev naturligvis fordelt i familien
efter Ediths ønske. Der var mange sjove,
gamle ting, som de ældste i familien kunne
fortælle små anekdoter om. Således også
en gammel pilsner, hentet frem fra det
inderste af køkkenskabet.

Min faster, som kendte min lokalhistori-
ske interesse, gav mig den i hånden, og bad
mig passe godt på »Old Boy«, som havde
en ganske særlig historie.

Stenhuggermester Carl Jensen var i sine
bedste dage medlem af en lille eksklusiv
klub. En slags Old Boys forening, som
mødtes hver 14. dag på Hotel Royal i Thi-
sted. For øjensynligt at opfylde forenin-
gens forskrifter, begyndte hvert møde med
et par minutters gymnastik ved stolene –
og derefter gik man straks over til det vig-
tigste, det selskabelige samvær – (som
ifølge min farbror Henning Wienberg

105

POUL SASSER JENSEN

Historien om en pilsner

At øl kan være kulturhistorie, er måske ikke så overraskende. Men at en enkelt fla-
ske øl kan have sin helt egen historie, er ikke hverdagskost. Læs selv.

Flasken er vendt tilbage til Jernbanegade og er nu
kommet på museum.



Jensen, har været muntert og provinsielt.
Det var ikke nogen loge, Carl Jensen
afskyede enhver form for snobberi – det
var i al beskedenhed muntert!)

Klubben var ikke »på gave« med hinan-
den, men da Carl Jensen d. 26. januar 1940
fyldte 60 år – mente de øvrige medlemmer
nok, at man burde vise en opmærksomhed.
Derfor sendte de en Thy Pilsner, forsynet
med en lykønsknings-etiket, og alles auto-
grafer – båret af Hotel Royals tjener på en
sølvbakke – tværs over Storetorv til adres-
sen på Jernbanegade 7. Hvordan vejret har
været denne januardag ved jeg jo ikke,
men tjeneren har sikkert trippet lidt forsig-
tigt af sted med pilsneren på sølvfad.

Carl Jensen blev meget rørt over denne
storsindede gestus, og han gemte siden hen
denne »Old Boy« uåbnet gennem årene.

Den gik i arv til hans ældste datter –
sammen med historien – og så nu videre til
mig. Klubbens medlemmer er for længst
borte, tjeneren sikkert også, Jernbanegade
7 er revet ned, og Hotel Royal har mistet
sin fordums glans – men går man over Sto-
re Torv, kan man nok fornemme et muntert
herreselskab – i al beskedenhed.

Etiketten er dækket af et stykke hvidt
papir med den påskrevne hilsen. Ved at
lyse gennem flasken  kan man, udover det
noget grumsede indhold, se den oprindeli-
ge etikette. Det drejer sig om en Export
pilsner fra Thisted Bryghus. På den på-
klæbede seddel står der for oven: »Hjerte-
lig til Lykke«. Så kommer der en række
autografer, og nederst står der: »De gamle
Drenge«. Aase Jeremiassen har hjulpet
mig med at identificere gratulanterne.

Eriksen, driftsbestyrer på Thisted-Fjer-
ritslev banen.

H. P. Thygesen, lærer ved Thisted bor-
gerskole perioden 1902-45.

Chr. Christensen, boghandler i Vester-
gade.

Georg Pors, biograf-ejer og boghandler
på Storetorv.

Hans Degner, guldsmed i Torvegade.
Frederik Bredahl, bryggeridirektør på

Thisted Bryghus.
Ivar Lyhne, urmager i Vestergade.
Laurits Toftdahl, skræddermester i Sto-

regade.
E. Stensgaard, må være købmand Ejner

Stensgaard på Dragsbækvej 8, aktiv i
1920-30’erne.

N. C. Kibsgaard, sygehusinspektør.
»Gymnastikholdet« har desuden haft

Carl Jensen som medlem, om der har
været flere ved jeg ikke. Bredahl var for
resten  formand for TIK i perioden 1915-
40, så han har nok stået for træningen af
»De gamle Drenge«.
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