Organist og amatørfotograf
Af Flemming Skipper
Det var dengang, et kamera var et fotografiapparat – og organisten ved Thisted Kirke
hed Aksel Munk. Ved siden af kirkemusikken havde han en stor lidenskab – at fotografere. Lokalhistorisk Arkiv fik for nogle
år siden en samling på flere end 6.000 fotografier (dias). En gennemfotografering
af Thy foretaget af en amatørfotograf, der
kørte egnen tynd på cykel. Han bevægede
sig heller ikke ud i det øvrige Danmark og
udland uden at hjemtage nye optagelser til
samlingen. Aksel Munk var også på pletten, når der skete noget »dramatisk« i Thisted. Således da Hotel Phønix brændte i
1964. Og han havde den bedste udsigt til
hotellet, man kunne forestille sig. Han boede nemlig i en af de øverste lejligheder i en
ejendom i Frederiksgade – lige over for hotellet. Aksel Munk kom til Thisted i 1928
og var organist ved kirken indtil 1974. Fra
1928 og til sin død i 2001 boede han i den
samme lejlighed i Frederiksgade. Foruden
den store fotosamling efterlod Aksel Munk
en omfattende samling af noder og materiale fra organistembedet. Det er altsammen
værdifulde bidrag til den lokale historie.
Branden på Hotel Phønix kostede en ung
køkkenpige livet. Hun sov i et værelse på
loftet. Hotellets 12 gæster kom alle ud af
de brændende værelser, men først efter en
dramatisk redningsaktion. Brandvæsen,
Falck-Zonen og mandskab fra CF-kolonnen i Dragsbæk deltog i slukningsarbejdet,
og i de første hektiske minutter fik de hjælp
fra rutebil- og taxachauffører på stedet.
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Hotel Phønix brændte natten til 9. oktober
1964. Hele tagetagen ud mod Dr. Louisegade
og hovedparten af etagen mod Frederiksgade
samt andensalen udbrændte totalt. De øvrige lokaler led stor vandskade. Brandkommissionen kom efterfølgende frem til, at en
af stigerne ikke fungerede, som den skulle.

Find flere billeder fra Aksel Munks arkiv
på siderne 144 og 160.
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