
Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv  
for Thisted Kommune

THISTED: 1962. Thisted Ulds-
pinderi og Tæppefabrik A/S 
– eller bare Uldspinderiet – 
på en fredelig arbejdsdag i 
middagsstunden. En god del 
af personalet er gået hjem 
for at spise til middag, men 
uldspinder Peter Brunsga-

ard  fortsætter den daglige 
dont sammen med en kvin-
delig kollega. Den taktfaste 
og vedvarende lyd af skyt-
ternes rejse frem og tilbage 
på jacquard-vævene  på eta-
gen ovenover  lyder som en 
rumlen over hovedet her i 
spinderiet på første sal.  

Klokken 16:00 intonerer 
fabrikkens dampfløjte en 
larmende stilhed, der varer 

til 7:00 næste morgen, når 
vævere, nuppere, spindere, 
farvere og syersker strøm-
mer ind gennem porten i 
Østergade for at repetere 
forrige arbejdsdag i en duft 
af smøreolie og lanolin.  

Uldspinderiets dampfløjte 
blev gennem en menneske-
alder punktligt passet af 
Holger Langgard. Dens fire 
daglige pift var købstadsthi-

steds monotone jingle, der 
siden 1884 havde indledt og 
sluttet arbejdsdagene, og 
fløjten var i brug frem til 
1979, da uldspinderiet blev 
flyttet til industrikvarteret 
for dér at lide en stille død.  

Ikke meget forandrede sig 
gennem de næsten hundre-
de år, der blev spundet og 
vævet på matriklen mellem 
Østergade, Strømgade og 

Hjultorv. Efter en beskeden 
start i Markstræde flyttede 
uldspinder Gotfred Undén 
sin virksomhed til Østerga-
de, hvor den under Første 
Verdenskrig beskæftigede 
over 100 mennesker og der-
med var byens største ar-
bejdsplads. 

Den gyldne tid sluttede 
brat i 1919 med en brand, 
der lagde fabrikken øde.  
Nogle år efter genopbygnin-
gen krakkede fabrikken, og 
Undén-familien slap tøjlerne 
i slutningen af 1920'erne. 
Lidt usædvanligt satte over-
lærer Jens Skinhøj fra Real-
skolen sammen med en tegl-
værksejer fra Vejle en red-
ningsaktion i gang. De inve-
sterede i fabrikken og vide-
resolgte til et nyt lokalt fun-
deret aktieselskab. Nye ma-
skiner blev indkøbt, blandt 
andet to store spindemaski-
ner - hver på 340 spind - der 
ses på billedet fra 1962. 

Som leder blev ansat far-
ver Nielsen fra Frøstrup. Væ-
vemesteren hed Poul Kri-
stian Poulsen. Da jeg selv fik 
arbejde på fabrikken i 1973, 
hed lederen og vævemeste-
ren stadig Nielsen og Poul-
sen. Det var næste generati-
on, der havde overtaget de 
gamle roller – og jeg selv var 
som søn af vævemesteren 
tredje generation, der be-
tjente de gamle maskiner fra 
mellemkrigstiden.  
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ULDSPINDERTIET ! foto fra Jens Steffensens samling, Lokalhistorisk 
Arkiv for Thisted Kommune.

ANGÉLIQUE KIDJO fra Benin i Vestafrika er et af de absolutte top-
navne på Go Global.  Foto: Go Global Nord.

Torsdag 28. august i Thisted Musikteater: Angélique Kidjo

Torsdag 28. august på Surfjoint Klitmøller: Nazarenes & Roots 
Harmonics Band

Fredag 29. august i Thisted Musikteater: Hans Theessink

Lørdag 30. august i rådhusets gård, Thisted: Hand to Mouth 
Theatre

Lørdag 30. august i rådhusets gård, Thisted: Aida Nadeem

Lørdag 30. august i Plantagehuset, Thisted: Afenginn

Søndag 31. august på Thisted Friskole: World of Drums

Mandag 1. september på Thisted Gymnasium og i Thisted Mu-
sikteater: Klezmofobia

Onsdag 3. september på EUC Nordvest, Thisted, og i Thisted 
Musikteater: Mr. Chin og Ragga Pack

Onsdag 3. september på Limfjordscentret, Doverodde: Grupo 
Danson

Torsdag 4. september på Thisted Bibliotek: Aladdin

Fredag 5. september i Thisted Musikteater: Habib Koité

Fredag 5. september i Frøstrup Kulturcenter: Reelroad

Fredag 5. september på Hanstholm Friskole: Mais Uma

Lørdag 6. september i Thisted Musikteater: Patricia Vonne

Lørdag 6. september på Hanstholm Fyr: Leah og Mikis

Tirsdag 9. september på Hurup Bibliotek: Paul Banks og Char-
lotte Halberg

Tirsdag 9. september på Hurup Skole: Matchbrothers

Tirsdag 9. september på Nors Skole: Blue Jar

Onsdag 10. september i Hørdum Gamle Skole: Musica Offinina-
lis

Lørdag 13. september i Plantagehuset, Thisted: Dissidenten

Søndag 14. september i Thisted Musikteater: C.J. Chenier
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FAKTA
GO GLOBAL!KONCERTER

Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

THY!HANNÆS: Så er det i den-
ne uge, det går løs med ver-
densmusikken i Thy og på 
Hannæs. Med start torsdag 
bliver der i løbet af de et par 
uger lejlighed til at overvære 
omkring et kvart hundrede 
koncerter med vidt forskel-
lig musik fra mange forskel-
lige lande.

Thisted Kommune er en 
del af verdensmusikfestiva-
len Go Global i Region Nord-

jylland, og her lokalt er der 
en lang, lang række samar-
bejdspartnere.

Åbningskoncerten torsdag 
aften i Thisted Musikteater 
byder på Afrikas ukronede 
sangdronning, grammyvin-
deren Angélique Kidjo, som 
lige nu er aktuel med en ny 
cd, der hedder "Djin Djin".

Angélique Kidjos bemær-
kelsesværdige stemme, hen-
des fremtoning på scenen og 
hendes lethed ved at begå 
sig blandt mange forskellige 
kulturer har givet hende re-

spekt blandt ligesindede og 
har udvidet hendes opbak-
ning grænserne for hendes 
vestafrikanske hjemland, 
Benin:

– Uanset om du er født i 
Amerika eller Afrika, kan du 
fejret livet, lyder Angélique 
Kidjos motto.

Hun er et af Go Global's 
absolutte topnavne.

Samme aften er der også 
et andet tilbud, nemlig reg-
gaekoncerten med Nazare-
nes & Roots Harmonics Band 
på Surfjoint Klitmøller. 

Gruppen Nazarenes blev 
dannet i 1990'erne og har 
arbejdet sammen med flere 
af de kendte jamaicanske 
reggaesangere som f.eks. 
Iqulah, Culture Knox og 
Mamma Booker. Der er tale 
om roots reggae med seje 
rytmer, solidt bas- og trom-
mespil, rå guitarriffs og bru-
sende blæsere.

Thy-Hannæs 
goes global

W         www.goglobalnord.dk

Stil gamle fotografier – el-
ler film – til rådighed for Lo-
kalhistorisk Arkiv for Thisted 
Kommune, lyder opfordrin-
gen fra arkivet.

 Arkivet har sammen med 
Thisted Dagblad indledt en 
"kampagne" for at få thybo-
er og hannæsboer til at kig-
ge efter i skuffer og andre 
gemmer efter spændende 
lokalhistorisk materiale.

Billeder og film kan indle-
veres 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 sag-
tens bruge billeder, man selv 
har scannet ind i ordentlig 
teknisk kvalitet.

"Historien i billedet" er en 
rubrik, der med jævne mel-
lemrum vil dukke op i Thisted 
Dagblad i håbet om, at det 
øger billed-bidragene til Lo-
kalhistorisk Arkiv.
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BILLEDET I HISTORIEN

Billede af en uldspinder


