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THISTED: Denne artikel skal 
handle om vin - og historien 
begynder i 1868, da den 27-
årige Henrik Wilhelm Hel-
strup ankommer til Thisted 
og ansættes som hotelkarl 
på Hotel Aalborg. Allerede 
året efter overtager han så-
mænd hotellet, der var åb-
net fire år før af gæstgiver O. 
Jensen i den tidligere amts-
stuegård, som blev delvis 
ombygget.

Helstrup var en foretag-
som mand, der interessere-
de sig for vin. To år efter, at 
han var kommet til byen, 
kunne Helstrup annoncere, 
at ”Hotel Aalborgs Vinhan-
del anbefaler sit velassorte-
rede lager af Vine og Spiritu-
osa og Liquerer i et æret 
Publikums velvillige erin-
dring”.

Vinhandlen foregik fra ho-
tellets kælder, men flyttede 
senere til Thorsgade.

I 1882 opgav Helstrup ho-
teldriften og koncentrerede 
sig alene om at handle med 
vin. Det fremgår af udsagn 
og beretninger, at Wilhelm 
Helstrup med stor faglig vi-
den i løbet af tre årtier for-
måede at skabe en betydelig 
vinhandel, der i slutningen 
af forrige århundrede var 
blevet Jyllands største med 
leverancer til vestkystens 
købmandsbutikker, gæstgi-
verier og kroer - og med op-

lag og udsalg i Viborg.
Billederne, der ledsager 

denne historie, giver et kig 
ned i dagligdagen i den 
blomstrende virksomhed, 
som den tog sig ud ca. 1899. 
Her lagres bl.a. cognac og 
vine fra Bordeaux fra halv-
femserne – altså atten-
hundrede og halvfemserne, 
som man kan læse på enden 
af fadene. Og vi befinder os i 
kælderen under Hotel Aal-
borgs Vinhandel.

Punch og likør
Helstrups over 100 år gamle 
etiketbog opbevares - sam-
men med et omfattende fir-
maarkiv - på Lokalhistorisk 
Arkiv for Thisted Kommune. 
Etiketbogen er spændende 
læsning, og det er med ære-
frygt, man tager etiketter fra 
årgangene 1878 til 1900 
mellem hænderne. Vinfir-
maets ”anvisninger på likø-
rer, akvavitter og forskellige 
andre drikkevarers tilbere-
delse” finder man også 

blandt de efterladte papirer. 
Hvis man ikke vidste, hvor-
dan man laver en appelsin-
punch, så følger opskriften 
her: ”I 1 pot rom kommes 1 
flaske rhinskvin, derpå ko-
ges saften af fire og den gule 
skal af en appelsin, som er 
reven med 1 pund hvidt suk-
ker og 1 pot vand; dette 
blandes, så snart det er siet 
gennem et flonelsklæde, 
med rommen”.

Og hvad med en hyben-li-
kør: “Af fire pund modne hy-
ben udtages kærnerne om-
hyggeligt, herefter koges de 
aldeles møre med 1/2 pot 
hvidvin og 4 kvint kanel og 
trykkes så gennem en sigte 
udover 1 1/4 pund hvidt 
sukker; efter at dette atter er 
kogt som sædvanlig, sies det 
gennem et flonelsklæde og 
blandes derpå med 3 pæle 
15 grader vinånd og hen-
lægges derpå til lagring”.

Allerede i 1885 var Hel-
strup blevet valgt ind i Thi-
sted Byråd, hvor han sad 

frem til 1909. ”Skønt han 
hverken havde ordet eller 
pennen synderlig i sin magt, 
formåede han dog, med sin 
sunde sans og en god vilje, 
at gøre fyldest også i denne 
tjeneste”, lyder karakteri-
stikken af politikeren Hel-
strup. Hvervet som byråds-
medlem var blot ét af en 
lang række offentlige tillids-
poster, som Helstrup be-
stred. Efterhånden kunne 
han også kalde sig både kon-
sul og etatsråd. Men det bar-
ske klima i Thy var ikke godt 
for vinhandlerens helbred. 
Helstrup var plaget af astma 
- og derfor opholdt han sig i 
længere perioder i Syden.

Solgt til Vøhtz
I 1905 solgte Helstrup sin 
vinhandel til Sofus Wilhelm 
Vøhtz, der havde fået sin ud-
dannelse i en københavnsk 
vinhandel - og i 1880 be-
gyndt sin egen vinhandel i 
Vejle.

Vøhtz døde i 1921, hvoref-
ter hans enke Johanne førte 
forretningen videre til sin 
død i 1938. Hendes søn So-
fus, som i en årrække havde 
været den daglige leder, 
overtog firmaet, som han 
drev videre i Thorsgade ind-
til 1964. Herefter blev det 
gamle vinfirma i Thisted op-
købt af P. Weile & Søn i Aal-
borg.
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 {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 i Thisted.

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