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Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv  
for Thisted Kommune

THISTED: Vi skal tilbage til 
1962, nærmere bestemt på-
skedagene, og de fire herrer 
på hjørnet ved Hotel Phønix 
har deres bedste tøj på, selv 
om det måske ikke umiddel-
bart ser sådan ud for ham i 
midten. Hans navn er Kr. Pe-
ter Jensen, det er de færreste 
klar over, men alle véd, hvem 
Flaske Peter er. Og under dét 
navn er han en kendt skik-
kelse i Thisteds bybillede i et 
par årtier.

Vi véd ikke, hvem de tre 
andre på billedet er, men vi 
kender til gengæld dén, der 
har taget det. Hans navn er 
Aksel Munk, mangeårig or-
ganist ved Thisted Kirke og 
bosiddende i ejendommen i 
Frederiksgade lige over for 
Hotel Phønix. Han er en flit-
tig amatørfotograf, der på 
lange cykelture gennemfo-
tograferer Thy på alle årsti-
der. Og fra lejligheden øverst 
oppe kan han følge personer 
og begivenheder nede på ga-
den. Det bliver alt sammen 
fotograferet og indgår i en 
enestående samling dias, 
som er blevet overdraget til 
Lokalhistorisk Arkiv for Thi-
sted Kommune.

Hvad venter de på - de fire 
herrer? Et optog, der er på 
vej? Borgmester Aksel Mik-
kelsens bil? Eller er de helt 

tilfældigt løbet på hinanden? 
Måske er Flaske Peter ved at 
fortælle om noget, han netop 
har læst i Thisted Amts Ti-
dendes avisskab i Jernbane-
gade? Det kan se sådan ud.

Til vælgermøde
Man kan ikke undgå at løbe 
ind i Flaske Peter, han er på 
farten en stor del af dagen og 
ofte aftenen med. Han er 
med, da nuværende under-
visningsminister Bertel Ha-
arder (V) som folketingskan-
didat i Thy bliver præsente-
ret ved et offentligt møde på 
kroen i Vesløs. Flaske Peter 
sætter sig oppe ved hoved-
bordet. Det var den nærme-
ste plads. Piben er skiftet ud 
med en cigar i dagens højti-
delige anledning. Lige over 
for den unge Haarder, som 
studser lidt over manden 
med frakken, der skiller sig 
ud fra de partifæller, han er 
blevet præsenteret for. Men 
på den anden side - det er jo 
langt ude på landet.

Dagen efter er Flaske Peter 
atter på sine poster rundt om 
i Thisted By. Og altså uden 
for amtstidende. Avisen har 
vel ikke haft en mere trofast 
læser. Side for side bliver 
gennemtravet på stedet, 
hvor han står. Ærgerligt er 
det, når avisen har så mange 
sider, at ruderne i avisskabet 
ikke slår til. Det sker, at han 
ikke lader det blive ved dét. 

Han må henvende sig på 
aviskontoret angående disse 
udeblevne sider. ”Jeg mang-
ler en slutning på en artikel”, 
forklarer han de flinke da-
mer i ekspeditionen.

Mange ældre thistedboer 
husker Flaske Peter netop 
foran avisskabet. Kasketten, 
piben solidt plantet i mun-
den, i de seneste år må han 
tage stok til hjælp, men altid 
den store frakke, gummi-
støvlerne. Og livremmen, 
der holder sammen på det 
hele. Det er også de lokale 
aviser, Flaske Peter isolerer 
sig med mod efterårets blæst 
og vinterens kulde. Hvis man 
skal pege på en person, der 
ind til yderste har haft gavn 
af den lokale presse, så er det 
ham.

Turisterne
Flaske Peter hører i den grad 
med til bybilledet, at han og-
så må med på de billeder, 
som turister tager under op-
hold i Thisted. Det sker, at 
han siden får sendt flere af 
disse billeder, der kommer 
op på væggen i det værelse 
på plejehjemmet Kristians-
lyst, hvor han tilbringer de 
sidste år. Det er også her, han 
i 1981 fejrer sin 90 års dag. 
”Jeg har haft et godt liv og 
har ingen grund til at klage”, 
erklærer han over for Amts-
tidendes udsendte, der be-
nytter fødselsdagen til at 
bringe ham ind bag avisska-
bets ruder – direkte ind i avi-
sens spalter. ”Jeg har kost og 
logi, jeg har læge og mange 
andre til at hjælpe. Alle er så 

venlige. Butik har vi også. 
Men jeg ked af, at jeg ikke 
længere kan læse avisen. 
Måske skulle jeg ha' nye bril-
ler?”

Kr. Peter Jensen er fra Syd-
thy, født i Visby. Han har ar-
bejdet på kalkværk og tegl-
værk og har haft forskellige 
pladser ved ”landeriet” - som 
han kalder det - i Kjelstrup 
og Skovsted. Men det er som 
Thisteds Flaske Peter, han 
skaber sig en plads i den lo-
kale erindring og historie.

Det er heller ikke så ringe 
endda.

Enhver by med respekt for 
sig selv har sine originaler, 
som man bør værne om og 
ikke bare af nostalgiske 
grunde.

Fotografen
Fotografen bag Phønix-bil-
ledet, organist Aksel Munk, 
kommer til Thisted Kirke i 
1928. Han er organist frem 
til 1974. Fra 1928 og til sin 
død i 2001 bor han i den 
samme ejendom i Frederiks-
gade. Foruden ikke færre 
end 6227 fotografier (dias) 
især med motiver fra Thisted 
og Thy, men også fra rejser i 
Danmark og udlandet, efter-
lader Aksel Munk en omfat-
tende samling af noder og 
materiale fra organistembe-
det. Hans mangeårige ven 
og husvært Christian Jør-
gensen samler og ordner det 
store arkiv og overlader det i 
2005 til Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune.

HISTORIEN I BILLEDET

Flaske Peter er ny i cyberspace
TOPMØDE: Fire ældre herrer på Phønix-hjørnet i Thisted en dag i 1962

FIRE HERRER mødes på et kendt hjørne i Thisted og snakker – ja, om hvad?  Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune (Aksel Munk) 
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I/S Mors 
– Thy Færgefart
Sejltider den 24. og 31. december 
2009

Den 24. (juleaftensdag) og den 31. 
december (nytårsaftensdag) sejler 
færgerne ved Næssund og Feggesund 
sidste gang kl. 17.30 fra Mors og retur 
fra Thy 17.35.

Glædelig jul og godt nytår til alle 
færgeriets kunder!

 {Har du gamle film eller fotografier? Så er Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune interesseret.

 {Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad thyboer 
og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter 
spændende lokalhistorisk materiale. Billeder og film kan indleve-
res til Lokalhistorisk Arkiv både i Hurup på biblioteket og i Thisted i 
J.P. Jacobsens hus.

 {Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bru-
ge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.

 {Rubrikken "Historien i billedet" optræder jævnligt i Thisted 
Dagblad i håbet om, at det øger bidragene til Lokalhistorisk Arkiv.
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Af Bjarne Holm
tidligere byrådsmedlem (V), 
Ballerumvej 201, Hillerslev 
7700 Thisted

FORSLAG: Mandag 28. de-
cember 2009 kunne man i 
Thisted Dagblad læse, at 
den nye formand for børne- 
og familieudvalget, Mogens 
Kruse, der repræsenterer 
Socialistisk Folkeparti i Thi-
sted Byråd, hurtigst muligt 
ønsker at fremsætte forslag 
til ny skolestruktur i Thisted 
kommune.

Efter Mogens Kruses op-
fattelse, skal børnene fra 4. 

klasse flyttes til større un-
dervisningssteder, idet han 
mener, børnene har brug for 
anderledes faglige udfor-
dringer end de udfordrin-
ger, de nuværende mindre 
enheder efter hans opfattel-
se kan give.

Efter Mogens Kruses for-
slag til ny skolestruktur vil 
det ikke betyde skoleluknin-
ger, men derimod vil det be-
tyde - som jeg opfatter det - 
at de skoler, der ikke har 
overbygning, vil få status af 
undervisningssteder og der-
med indgå som dele af en di-

striktsskolemodel, som 
f.eks. Vorupør og Hundborg 
skoler allerede gør i dag.

Det er det, som Mogens 
Kruse kalder børnehuse, 
hvilket jo er en smart meto-
de til at reducere de nuvæ-
rende 22 folkeskoler til kun 
11 folkeskoler.

Selv om jeg har valgt at 
stoppe som aktiv politiker, 
har jeg stadig lyst til at blan-
de mig i debatten, og jeg vil 
spændt følge med fra sideli-
nien, når det nye byråd sæt-
ter en debat i gang om oven-

stående model.
Jeg går ud fra, at skolebe-

styrelserne på de skoler, der 
ikke har overbygning, i sam-
arbejde med forældrene til 
børnene i disse skoler vil gå 
ind og vurdere, om Mogens 
Kruse har ret, når han hæv-
der, at deres skoler ikke kan 
løfte den faglige ekspertise, 
der kræves til undervisning 
af børn fra 4. klasse og opad.

Det synes jeg, er en hård 
udmelding.

Godt nytår.

Nyt byråd, ny debat 
om skolestrukturen
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Jørgen Gravesen
Statsaut. ejendomsmæglere valuar MDE

STOREGADE 22-24 . 7700 THISTED . TLF. 9792 1999

• Par med 2 børn søger 
større villa i Thisteds østby.

• Ungt par søger villa i Nors, 
min. 3 værelser.

TVANGSAUKTION 
over kolonihave

Der afholdes tvangsauktion over ejendommen matr.
nr. 1 F Thisted Markjorder, beliggende Skovengen 69, 
7700 Thisted:

Onsdag, den 20. januar 2010 kl. 9.30
i fogedretten v/Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i 
Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted.
Kolonihave centralt beliggende i kolonihaveområde 
i Thisted. På grunden er der opført en bygning, der 
henligger som ruin.
Der er privat fælles vejadgang og vedligholdelse på-
hviler de til afbenyttelsen berettigede i overensstem-
melse med lov om private veje. 
Der er privat alment vandforsyningsanlæg. Der er 
intet a øb.
Ejendommen er pr. 1.10.2008 vurderet til kr. 
42.000,00 og grundværdi kr. 9.300,00. Areal ifølge 
tingbogen 467 m2, heraf vej 0 m2.
Auktionsdokumenter kan efterses på Dommerkonto-
ret, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, 7700 
Thisted og salgsopstilling kan fås ved henvendelse 
hos undertegnede på tlf. 97 92 33 33, på Dommer-
kontoret eller downloades fra www.funchnielsen.dk

Advokatfirma . Møderet for Højesteret . Aut. Bobestyrere . Auktionsledere

Frederiksgade 3 A . 7800 Skive . Tlf. 9752 9777 . Fax 9752 9002
www.funchnielsen.dk

Forslag 1:

Advokatfirma . Møderet for Højesteret . Aut. Bobestyrere . Auktionsledere

Frederiksgade 3 A . 7800 Skive . Tlf. 9752 9777 . Fax 9752 9002
www.funchnielsen.dk

Forslag 2:

Advokatfirma · Toldbodgade 4 · 7700 Thisted · Tlf. 97923333 · Fax. 97921404
www.funchnielsen.dk

TVANGSAUKTION
over beboelse

Der afholdes tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 
19Y Frøstrup By, Tømmerby, beliggende Anlægsvej 
20, 7741 Frøstrup:

onsdag, den 20. januar 2010 kl. 10.30.
i fogedretten v/Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i 
Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted.
God solid ejendom beliggende på stor ugeneret natur-
grund. Grunden er delvis udlagt som plæne og som 
beplantet areal.
Ejendommen er opført i rødmursten i 1952. Tagdæk-
ning er cementtagsten. Bebygget areal er på 84 m2 
med udnyttet tagetage på 29 m2, samt kælderrum på 9 
m2. Til ejendommen hører et udhus/carport på 17m2.
Ejendommen indeholder:
Stueplan: Entre med klinker, 2 stuer, køkken og bade-
værelse. 1. sal: Stor trapperepos samt en rummelig 
værelse.
Der er offentligt alment vandforsyningsanlæg og der er 
a! øb til offentligt spildevand.
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Ejendommen er pr. 1.10 2007 vurderet til kr. 
460.000,00 og grundværdi kr. 115.000,00. Areal ifølge 
tingbogen 2192 m2, heraf vej 0 m2.
Auktionsdokumenter kan efterses på Dommerkontoret,
Skivevej 2, 7500 Holstebro og salgsopstilling kan fås 
ved henv. hos undertegnede på tlf. nr. 97 92 33 33, 
mailadresse: sm@funchnielsen.dk på Dommerkontoret 
eller downloades fra www.funchnielsen.dk

Advokatfirma . Møderet for Højesteret . Aut. Bobestyrere . Auktionsledere

Advokatfirma · Toldbodgade 4 · 7700 Thisted · Tlf. 97923333 · Fax. 97921404
www.funchnielsen.dk

VILLAER/EJERLEJL. SÆLGES

EJENDOMME

BEKENDTGØRELSER
MEDDELELSER

TVANGSAUKTIONER

 {Har du gamle film eller fotografier? Så er Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune interesseret.

 {Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad thyboer 
og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter 
spændende lokalhistorisk materiale.

 {Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hu-
rup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.

 {Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bru-
ge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.

 {Rubrikken "Historien i billedet"  optræder jævnligt  i Thisted 
Dagblad i håbet om, at det øger billedbidragene til Lokalhistorisk 
Arkiv.
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HISTORIEN I BILLEDET LOKALDEBAT

Følg med i den lokale debat 
- læs Thisted Dagblad
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