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HISTORIEN I BILLEDET

”CHR. SØNDERGAARDS julekane”.
Foto: J. Steffensen/Lokalhistorisk Arkiv.
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"JULETRÆET PÅ Storetorv i Thisted er i år større og smukkere end nogen sinde før og danner et naturligt centrum i den julepyntede by
Store Torv”. Men dette - åbenbart noget mindre - juletræ er altså fra 1959. Foto: J. Steffensen/Lokalhistorisk Arkiv.

Genbrugsjul
Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv
for Thisted Kommune

THISTED: Heldigvis skal man

ikke genopfinde julen, når vi
der er brug for den. Den skal
blot ud af skabet, hvor den
har stået siden januar. Når
julen så er kommet frem,
begynder fortællingen om
den: ”Sådan holder vi jul
hjemme hos os!” ... ”Juleanden som du aldrig før har
smagt den!” ... Butikkerne er
klar til travlheden!” ... ”Juletræet stammer fra Tyskland!” ... ”25 gaveidéer til
Hende!”... ”12 gaveidéer til
Ham!” ... ”Statsbanerne
melder alt udsolgt til jul”.
Netop ved juletid er det
meningsfuldt – og i høj grad
tilladt - afstøve de gamle fraser, som f.eks. ”Holder I jul
hjemme?” – eller: ”I år bliver

det små gaver!” ”Du ønskes
en glædelig jul - og et godt
nytår” – er den klassiske
standardhilsen, der kan
bruges igen og igen, f.eks. på
julekort.
Gunnar
Nu
Hansens
oplæsning af julehilsner til
danske søfolk ”derude” må
vi undvære. De får en SMS i
stedet. Det samme gælder
Thisted Gardens march gennem byen - og bjældeklangen fra manufakturhandler
”Chr. Søndergaards hyggelige julekane, der hver
eftermiddag præger gadebilledet i Thisted, når den
med nissefar ved tømmerne
kører sine læs af julegaver
rundt i byen” (Thisted Amts
Tidende 16.12.1961).
Pressens klassiske jule-reportager kan også tages frem
og bruges igen og igen. Lissom ”Peters Jul”. Vi snupper

lige et par eksempler fra
1961:
”Thisted har allerede for
flere dage siden taget ”juletøjet” på, og fra mørkets
frembrud stråler hver aften
de tusinder af lys fra guirlander, juletræer, rådhusets
illumination og forretningernes smukt pyntede vinduer og facader. Der er noget
at se på både for børn og
voksne. Juletravlheden i butikkerne i år begyndte
tidligere end nogensinde, og
den vil tage yderlige til i de
kommende dage”. (Thisted
Amts Tidende 7.12.1961)”
Historien om den kommende jul følges op to dage
efter:
”Juletræet på Storetorv i
Thisted er i år større og
smukkere end nogen sinde
før og danner et naturligt
centrum i den julepyntede

by. Efter at fjernvarmefolkene er blevet færdige i
Vestergade, har kommunens
vejarbejdere haft travlt med
at få gaden repareret. I formiddag var asfaltarbejdet
færdigt fra Storetorv til Frederiksgade, og i løbet af eftermiddagen vil den resterende del ud fra Møllevej
blive gjort klar, så der kan
åbnes for trafikken”. (Thisted
Amts
Tidende
9.12.1961).
Fordi vi i år (måske) må
undvære det klassiske juletræ på Store Torv – var vi
nødt til finde et af de gamle
juletræsbilleder frem. Ikke
mindst af hensyn til julemanden, der nok kan have
svært ved at orientere sig i
disse tider.

{ Stil gamle fotografier – eller film – til rådighed for Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, lyder opfordringen fra arkivet.
{ 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 Hurup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.
{ Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bruge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.
{ "Historien i billedet" er en rubrik, der med jævne mellemrum
vil dukke op i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billed-bidragene til Lokalhistorisk Arkiv.

BILLEDET BLEV bragt i Thisted Amts Tidende 11.12.1961 med følgende tekst: ” Thistedgarden drog med fuld musik gennem Thisteds julepyntede gader i går. Mange mennesker både fra byen og oplandet var ude for at se på det strålende lys og de smukt og festligt
pyntede butiksruder. Børnene var i forreste række ved vinduerne,
og det var navnlig svært for dem at løsrive sig fra legetøjsbutikkerne.
Foto: J. Steffensen/Lokalhistorisk Arkiv.

Modulvogntog skal stadig køre til og fra Thy
Af Niels Hansen
niels.hansen@nordjyske.dk

HANSTHOLM: Selv om færge-

trafikken til Hanstholm ser
ud til foreløbig at blive på et
absolut minimum, så fort-

sætter arbejdet med at forbedere hovedvejene:
- Vi er netop gået i gang
med fase 2, siger trafikteknisk konsulent for Vejdirektoratet, Henrik Ludvigsen.
Han forklarer, at Fase 1 er

de strækninger, der 24. november blev åbnet for modulvogntog, mens Fase 2 er de
næste 19 steder, hvor der
skal gives adgang til de lange
vogntog.
- Vi har lige afsluttet besøg

på stederne, så nu går vi i
gang med at planlægge de
forskellige behov, siger Henrik Ludvigsen og forklarer, at
derefter går man i gang med
tidsplanen for ændringer og
udbygninger, som skal være

afsluttet i 2009 og 2010.
Han har til gengæld ikke
nogen mening om, hvorvidt
reduceret færgefart på en
havn betyder, at der bliver
reduceret i antallet af steder
i fase 2 og siger, at det ude-

lukkende er politikerne, som
beslutter den slags.

