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Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

SYDTHY: Formanden for Ven-
stre i Vestervig-Agger, Lars 
G. Steffensen, Vesterby, der i 
øvrigt er kandidat i novem-
ber til byrådsvalget, ser frem 
til et systemskifte i Thisted 
Kommune med en ny 
borgmester for bordenden:

- Én, der er klar til at tage 
ansvar for kommunens ve og 
vel, så vi kan få en effekt af 
sammenlægningen af de tre 
kommuner og nedlæggelsen 
af Viborg Amt, hed det i Stef-

fensens beretning til gene-
ralforsamlingen i vælgerfor-
eningen.

Steffensen er tilfreds med, 
at Thy nu er sluppet af med 
daværende amtsborgmester 
Bent Hansen (S), men det er 
ikke nok til at kompensere 
den manglende finansiering 
af de amtslige opgaver. Og 
da man ikke skal satse på, at 
staten redder området, gæl-
der det om at "borgere og an-
satte ikke spørger, hvad 
kommunen kan gøre for 
dem, men hvad vi kan gøre 
for kommunen". Lød det.

- Det kan ikke være rime-
ligt, at staten skal gå ind for 
at få lagt loft over madprisen 
til de ældre, bare fordi Thi-
sted Kommune ikke selv kan 
finde ud af at rationalisere, 
så der laves mad på tre æld-
recentre og ikke 17, som det 
i dag er tilfældet, sagde Stef-
fensen, som vil have en ænd-
ring i ledelsen og admini-
strationen af kommunen, li-
gesom han vil have set på 
skolestrukturen for at sikre 
børnene en god undervis-
ning.

Et nyt kulturhus - det er 

der bare ikke råd til, mener 
V-kandidaten, som i stedet 
vil udbygge og vedligeholde 
musikteatret, ligesom han 
vil bakke op om Limfjords-
teatret på Mors. Der er tre 
velfungerende musikskoler, 
og bliver der brug for en kon-
certsal, må man se på det, 
sagde han, der også vil bak-
ke op om kommunens egns-
spil og det fællesskab, der er 
omkring disse:

- Det er for mig kultur, ikke 
noget påduttet og fint, hed 
det.

V-kandidat ser frem til et 
systemskifte i kommunen

V!KANDIDAT OG vælgerforeningsformand Lars G. Steffensen fra 
Vestervig-Agger ser frem til en ny borgmester.  Arkivfoto

DER BLIVER gået energisk til sagen – og vist fine detal-
jer. Trods dårlige baneforhold på grund af regnvejr. En 
Sjørring-spiller afværger et Thisted-angreb. Det var dog 
ikke nok til at afværge en sejr på 6-0 til de større drenge 
fra Thisted, hvor især Jørgen Christensen fra 6. klasse på 
Østre Skole brillerede. Han scorede fire mål.  
 Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Stil gamle fotografier – eller film – til rådighed for 
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, lyder opfor-
dringen fra arkivet.

Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dag-
blad thyboer og hannæsboer til at kigge efter i skuffer 
og andre gemmer efter spændende lokalhistorisk ma-
teriale.

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 or-
dentlig 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.
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FAKTA
HISTORIEN I BILLEDET – BILLEDET I HISTORIEN

Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune

THISTED: September 1974 var 
en temmelig våd måned – 
hvis du skulle have glemt 
det! Det var ikke de bedste 
betingelser for flere kampe i 
den første omgang skolefod-
bold i Thy, men det anfægte-
de ikke de drenge i alle aldre 
fra egnens skoler, der kaste-
de sig ud i vand og mudder i 
en hård kamp om eftertrag-
tede pokaler og sportstasker 
med sparekassens navn og 
logo. Det var sparekassen og 
den lokale avis, der stod 

bag.
1974 blev også året med 

en rekord, der så vidt vides 
ikke er blevet slået. Heller 
ikke i den voksne fodbold-
verden. Usædvanligt er det 
under alle omstændigheder. 
Det skete i en kamp mellem 
Hanstholm og Snedsted. Og 
det drejede sig om straffe-
spark. Helt nøjagtigt 25 af 
slagsen. Så mange skulle der 
til, før Snedsted kvalificere-
de sig til finalen for elever til 
og med 3. real og 10. klasse.

Såvel den ordinære kamp 
som omkampen sluttede 
målløs, og straffesparkskon-
kurrencen blev meget spæn-

dende. Begge holds mål-
mænd rørte sig før tiden. 
Spillerne fik nerver. Syv 
straffespark blev brændt på 
stribe. Hvert hold havde i alt 
ni, mens syv blev dømt om.

Skoleturneringen nåede 
frem til de to finaler på Thi-
sted Stadion i begyndelsen 
af oktober. Finalen for elever 
til og med 7. klasse blev vun-
det af Hanstholm med 5-1 
over Nors, mens Snedsted 
vandt over Koldby med 2-1 i 
den store finale. Koldby-spil-
leren Esben Baunsgaards 
indsats blev af turneringsud-
valget takseret som banens 
bedste. Der var også en po-

kal – oven i købet en fiduspo-
kal – til banens mindste spil-
ler: Poul Christensen fra 
Nors. 

Der var landskampsstem-
ning med de 600 tilskuere, 
som de fire finalehold havde 
taget med til Thisted. Og da-
gen efter kunne man læse i 
avisen, at ”skoleturneringen 
var kommet for at blive”. 
Den blev også til midten af 
1980'erne. Så var der ikke 
længere ressourcer til den 
krævende opgave med afvik-
lingen af turneringer med 
flere hundrede deltagere. 
Sådan forlød det. Der var 
også håndboldturneringer 

for piger i de nye haller i Thy. 
Nye sportsgrene havde des-
uden meldt deres ankomst - 
og dem skulle avisen også 
tage hensyn til. Turneringer-
ne havde ellers været en suc-
ces. Nogle år med mere end 
30 fodbold- og håndbold-
hold fra skoler i Hanstholm 
og Frøstrup i nord til Vester-
vig i syd.

Det var journalist Gunnar 
Gade, Thisted Dagblad, og 
Poul Foged, Sparekassen 
Thy, der i begyndelsen stod 
for turneringerne og siden 
journalist Johannes Juste-
sen og Tom Lindskog fra spa-
rekassen.

Alt har sin tid. Også skole-
turneringer i Thy. Tilbage er 
der de store avisomtaler og 
alle billederne af de unge 
spillere i kamp på banen, 
som gjaldt det selve livet og 
ikke ”kun” sportstasker, po-
kaler og medaljer. Mange af 
disse spillere gjorde senere 
”karriere” rundt om i klub-
berne, flere blev endda så 
”store navne”, man kan blive 
i Thy, men når de vendte 
blikket bagud, kom kampe-
ne i skoleturneringerne til at 
stå i et bestemt lys, som tiden 
aldrig helt har formået at vi-
ske ud.

HISTORIEN I BILLEDET

"Oh skolefodbold - med 25 stra!espark!"


