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I 1933 startede Niels Troelsgård, Snedsted Thisted 
Amts Rejsebio. I 1944 byggede han Snedsted Bio, 
hvor der var en særlig god akustik, fordi væggene 
var pudset i savsmuld. Snedsted biograf blev i 1952-
53 omdøbt til Det lille Paladium med plads til 240 
mennesker. Som den første biograf i Thy fik man i 
Snedsted i 1957 installeret cinemascope.

Niels Troelsgård solgte i 1960 Thisted Amts Rejse-
bio til Søren Gade Nielsen, der i 1949 havde startet 
Diana Rejsebio i Mariager. I 1964 købte Søren Gade 
Nielsen også Det lille Paladium, som han drev til sin 
død først i 80’erne. Efter Søren Gade Nielsens død 
blev såvel Det lille Paladium som Thisted Amts Rej-
sebio drevet videre af en søn og svigerdatter, Anny 
og Leo Gade Nielsen. I 1991 overtog familien Kino 
i Thisted, der fortsat leverer levende billeder. Deri-
mod lukkede biografen i Snedsted i 1995, og dermed 
var det også snart slut med rejsebioen.

I sin storhedstid besøgte Thisted Amts Rejsebio en 
gang om måneden ca. 25 byer fra Hirtshals til Ribe. 
Efterhånden som de fleste fik videobåndafspillere, 
svandt behovet for en rejsebio. Til sidst var ruten 
indskrænket til besøg i Harboøre, Hvidbjerg, Vester-
vig, Snedsted, Brovst - engang imellem også Bedsted 
og Sundby Mors. 

En gang om måneden var der biografforestilling 
på Klitmøller Kro, hvor der blev vist to film. Den 
første var en film for både børn og voksne, f.eks. en 
Morten Korch-film eller Far til Fire. Denne del va-
rede fra kl 18.30 til ca. 20.30. Næste afdeling var kun 
for voksne, og her var repertoiret kriminalfilm og 
krigsfilm og ind imellem en cowboyfilm med John 
Wayne. En stor del af de voksne overværede begge 
forestillinger. Ca. en uge før hver forestilling modtog 
kromanden filmplakater, som blev delt ud til de 

handlende i byen. Den dreng eller pige, som havde 
delt plakater ud, fik fribillet til aftenens forestilling.

Rejsebioen havde en storhedstid i 1950’erne, da 
den lokale filmhelt Ib Mossin (1933-2004) indspil-
lede mange populære film. Han fik sin debut og sit 
gennembrud i den første danske ungdomsfilm Far-
lig ungdom (1953). Samme år medvirkede han i fil-
men Far til fire, der blev fulgte op af andre med ham 
i rollen som kæreste til Søs. I 1956 fik Ib Mossin en 
hovedrolle i Morten Korch-filmen Flintesønnerne 
(1956), den første Korch-film i farver. I alt medvir-
ker han i 14 af de 18 Korch-film.

Ib Mossin besøgte af og til sin familie i Vangså, 
og når han selv var på rollelisten i en film på Klit-
møller Kro, skete det, at han dukkede op for at over-
være forestillingen. Han ankom til kroen i taxa kørt 
af vognmand Nystrup Hansen, Vangså. Jo, det var 
en stor dag for både biografgæsterne og knægten 
fra Vangså.

Rejsebio i Vestervig, 1989. Carsten Gade Nielsen betjener 

fremviseren. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
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