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

Arkivet opfordrer derfor 
sammen med Thisted Dag-
blad thyboer og hannæsboer 
til at kigge efter i skuffer og 
andre gemmer efter spæn-
dende lokalhistorisk materia-
le.

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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FAKTA
HISTORIEN I BILLEDET 

– BILLEDET I HISTORIEN

Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune

STENBJERG: Det var før, ver-
den gik (helt) af lave. Det var 
før, tiden (for alvor) begynd-
te at knage i sine hængsler. 
Og det var længe før, vi hav-
de stiftet bekendtskab med 
fænomenet tsunami.

Men det ser nu ellers slemt 
nok ud på dette Jens Steffen-
sen-billede, der på Lokalhi-
storisk Arkiv er registreret 
under datoen 17.02. 1962. 
”Skader efter storm i Sten-
bjerg” ... kan man læse.

Og det dækker over den 
voldsomste storm, Thy-fi-
skerne har oplevet i mange 
år. Havet gør voldsomt ind-
hug på Thykysten. Stenbjerg 
Landingsplads er på det nær-
meste blevet skyllet bort. Si-
tuationen beskrives som 
”yderst kritisk”. Ikke i så-
kaldt mands minde har man 
oplevet tilsvarende højvan-
de. Hele natten har fiskerne 
arbejdet på stranden. Eller – 
rettere sagt – resterne af 
stranden, for næsten hele 
landingspladsen er på et 
tidspunkt opslugt af havet. 
For at redde kutterne har fi-
skerne halet dem helt op i 
klitbakkerne. Her står de 
med næsen lige i vejret op ad 
en tre-fire meter høj skrænt, 
mens havet vasker ind mod 
dem. Det er ganske umuligt 
at hejse kutterne længere 

op. Fiskerne kan kun håbe 
på, og havet trækker sig til-
bage. Ellers må man opgive 
kampen. Så alvorlig var situ-
ationen natten til lørdag 17. 
februar og i de tidligste mor-
gentimer. På billedet ser 
stormen ud til at have tabt 
lidt af pusten. Vindretningen 
er dog fortsat NV, og få timer 
forinden blev havet med en 
voldsom kraft presset op på 
asfaltvejen, der fører fra 
Stenbjerg by til landings-
pladsen.

I Vigsø tager havet flere 

redskabsskure. Og fra et 
græsk skib kommer der SOS. 
Redningsskibet ”Vestkysten” 
fra Thyborøn er på vej, men 
det avancerer langsomt i det 
hårde vejr – alt for langsomt. 
Nu meldes andre skibe og 
kuttere i vanskeligheder.

I Klitmøller er kuttere og 
både halet i sikkerhed op 
mod fiskerhusene, og havets 
indtrængen i bugten følges 
nøje. Thisted-mejeribestyre-
ren Tage Bangsgaards som-
merhus er i overhængende 
fare. Vandet er kommet op 

til huset, og løjer vinden ikke 
af, så er det kun et spørgsmål 
om tid, før Kræn Wester ta-
ger over. Klitmøller-fiskerne 
har aldrig tidligere oplevet 
noget lignende. Hushøje 
bølger vælter om natten og i 
morgentimerne ind over ky-
sten. Sådan beskrives det.

Det er ikke kun det nord-
vestlige hjørne af Danmark, 
de voldsomme naturkræfter 
rammer. Den kraftige storm 
på grænsen til orkan fejer i et 
par døgn hen over hele Nord-
europa med mange dødsof-
re. Hamburg og den øvrige 
tyske nordsøkyst bliver 
hjemsøgt af århundredets 
værste stormflod.

Al denne uorden var nu 
engang naturens orden. Man 
kunne aldrig vide sig sikker. 
Det var i hvert fald ikke no-
get, man kunne ændre på – 
endsige bare påvirke lidt. I 
dag bliver vi også væltet om-
kuld af disse naturens kræf-
ter, men vi er blæst ind i spe-
kulationer om vores egen 

rolle i dette drama. Det er 
måske, hvad der ligger bag 
udtrykket om, at verden kan 
være gået af lave. Svaret blæ-
ser i vinden. Det gjorde det 
ikke i februardagene 1962. 
Her vendte alt tilbage i den 
daglige gænge. I Thisted ud-
nævnes en ny rektor for Thi-
sted Gymnasium. Det bliver 
lektor ved Haderslev Kate-
dralskole P.I. Kortegaard Pe-
dersen. Og i teatersalen på 
Hotel Aalborg er evigunge - 
og driftssikre - Hans W. Pe-
tersen det store navn i fore-
stillingen ”Du kan ikke ta' 
det med mig”. Et ”charme-
rende” opgør med tidens jag. 
Livet er smukt og ligetil – blot 
man giver sig tid til at opleve 
det. Thisteds kulturelle bor-
gerskab fylder stolerækker-
ne til sidste plads, mens man 
endnu ikke har fået ryddet 
op på landingspladsen i 
Stenbjerg.

Stenbjerg melder storm

FEBRUAR 1962. Efter stormen i Stenbjerg. Foto: Jens Steffensen.  
 Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Revisorer
 TIL  THISTED OG NYKØBING MORS 

Er du en handlekraftig og engageret re-
visor med sans for god kundeservice? Vil 
du have faglige udfordringer og gode
kolleger, og ønsker du eventuelt at blive 
statsautoriseret revisor? Ønsker du 
balance mellem arbejdsliv og privatliv? 

Til begge kontorer søger vi erfarne revi-
sorer, der har en uddannelse som HD, 
registreret revisor, cand.merc.aud. eller er i 
gang med en sådan uddannelse. Tiltrædel-
se i efteråret 2008 efter nærmere aftale.

Som revisor får du selvstændigt ansvar 
for egne kunder, som du i tæt samar-
bejde med en statsautoriseret revisor 
skal servicere med revision og regnskab 
samt fremadrettet rådgivning baseret på 
en række rådgivningsydelser. Vi forventer, 
at du bevarer overblikket selv i pressede 
situationer. Du arbejder struktureret, men 
uden at være perfektionistisk - og du sæt-
ter punktum, når opgaven er løst. Det vil 
sige; du tager ansvar - og står ved det.

Som revisor er det vigtigt, at du kan lide 
at arbejde sammen med mange forskel-
lige mennesker, herunder både kunder 
og kolleger. Du er derfor udadvendt og 
kommunikerer ærligt og direkte. Du har 
konstant fokus på udviklingsmuligheder, 
der er til gavn for dine kunder.

Uanset hvilket uddannelsesniveau du har, 
forventer vi, at du har sans for god kun-

deservice, og at du gerne vil have faglige 
udfordringer.

Vi tilbyder en hverdag, som du selv er med 
til at præge. Du bliver en del af en organi-
sation, hvor medarbejdertrivsel og karriere-
udvikling har høj prioritet. Du får mulighe-
den for at opdatere din revisorbaggrund 
bl.a. gennem vores interne uddannelses-
koncept: Væksthus for Medarbejdere.

Vi har en god og ærlig omgangstone med 
respekt for hinandens forskelligheder og 
styrker. Vi arbejder i en flad organisation, 
hvor vejen til en beslutning er kort. Vi 
tilbyder også en attraktiv lønpakke, som 
forhandles individuelt.  

Vi har høje forventninger til dig, men du 
får noget til gengæld. Vores mål er, at du 
oplever gode karrieremuligheder og en 
fleksibel karrierestruktur, hvor der også er 
plads til et liv ved siden af.

Flere oplysninger
Har du spørgsmål, kan du kontakte stats-
autoriseret revisor Jens Peter Dahl Jensen 
(Thisted) på 96 19 43 00 eller Jens Peter 
Egebjeg (Nykøbing) på 96 70 18 00.

Du kan læse 
mere om BDO 
ScanRevision på 
www.bdo.dk
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Afdelingsleder

NYT JOB

Du får: 
En afdeling i solid udvikling og ansvaret for 3 engagerede medarbejdere. 
En afdeling med mange kunder - overvejende privatkunder, men også erhverv. 
Masser af muligheder for at videreudvikle afdelingen, da der er et stort poten-
tiale i området. 

Vi har: 
Et lokalt forankret og solidt pengeinstitut med dybe rødder i det nordvestjyske.
7 afdelinger med tilsammen ca. 50 medarbejdere. 
Stor frihed til at præge egen hverdag i et frit miljø. 

Du har: 
En baggrund med en ! nansiel uddannelse. Har du ikke ledererfaring, så har du 
livserfaring. 
Lyst til at tage en udfordring op. 

Fristet? 
Så klik ind på www.sparlim.dk og se mere under ”jobs”  

Du er også meget velkommen til at kontakte 
Direktør Ove Nielsen på tlf. 97 87 11 77, eller 
Direktør Poul Kristensen på tlf. 97 93 47 11 

Hovedgaden 50  .  7752 Snedsted  .  Tlf. 97 93 47 11 .  snedsted@sparlim.dk 
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