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En malerisk bolig
på byens store torv
Else Nyfelt var datter af Thisted
borgmesteren A. ConradtEberlin og
søster til dén Eric Eberlin, vi
træffer andet steds i dette tema
omkring havnen i Hanstholm og
Jacob Paludans roman Fugle
omkring Fyret, der i 1920´erne
hentede stof og inspiration på den
jyske vestkyst. Og ikke mindst
hjulpet godt på vej af den
lokalkendte Eric Eberlin.
Familien flyttede fra Dr. Louisegade til Store Torv –
til en lejlighed i købmand (manufakturhandler) J.G.
Brinkmanns ejendom. Fra bagsiden var der åbent til
kirkegården omkring kirken. Billedet er fra 1910.
Ejendommen blev revet ned i 1930´erne i
forbindelse med omlægning af torvet. Bilismen
krævede parkeringsplads.

Familien ConradtEberlin boede i den første tid i
Thisted i ejendommen til venstre i Dr. Louisegade.
En adresse tæt på jernbanen hørte til ”de finere” i
købstaden.

Else Nyfelt fortalte langt senere  i
1993  om barndomstidens Thisted:
"Det havde ikke været så let at
finde en bolig. På Store Torv lå en
meget herskabelig længe ejet af
Brinkmann. Han skulle flytte til
Hellerup og kunne fremleje sin
bolig til os. Det var en malerisk
bolig. Bagsiden vendte ud til en
stor gård med toppede brosten, der
endte i en stor have. Fra haven var
der en længe ud mod den gamle
kirkegård, der ligger rundt om
kirken i Thisted. Det lyder
mærkeligt, men mange af vore
lege fortsatte fra haven ind på
kirkegården, hvor navnlig I.P.
Jacobsens gravsted var et yndet
mål. I dag har museet overtaget
havens plads. I gården var der små
huse, vaskestue, strygestue,
rullestue og alt, hvad man kunne
tænke sig af hjælpemidler. Og
hjælp, det havde vi meget af. Borg
(Ingeborg Nielsen, familiens
husfaktotum gennem mange år,
red.) tog sig af børnene, i køkkenet
residerede jomfruen, og den første
stuepige hed Signe. Hun var meget
fin med kappe og kastede glans
over huset. Lizzie og Erik kom i
realskolen. Erik sprang en klasse
over. Og jeg kom i noget, der hed
Fru Laurentis forberedelsesskole.
Når man skulle til og fra skole,
måtte man gennem kirkegården. I
1914 havde ejeren af huset,
Brinkmann, planer om at vende
tilbage til Thisted, måske på grund
af verdenskrigen, og vores lejemål

på Store Torv måtte ophøre. Vi
måtte søge anden bolig. Det blev i
Rosenkrantzgade, hvor der blev
købt en stor herskabelig villa. Der
var stor selskabelighed, særlig i de
første år, da alt var glansfuldt, fra
ord til andet fuldstændigt som
Paludan har beskrevet ifølge Eriks
referat (i romanen Jørgen Stein,
red.) Men villaen i Rosenkrantzgade
var ikke så malerisk som den
gamle. Store Torv stod i mange år i
vores erindring som et gode, der
var sluppet fra os. Det var også på
dette tidspunkt, at far begyndte at
blive syg …

