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Programhæfte fra 2. sePtember til og med 10. sePtember 2017

Ansvarshavende: Tom Lindskog, Hanstholm Jubilæumsforening.
Annoncesalg: KEP Consult. 
Oplag: 6000 eksemplarer.
Idé & forside: tomlindskog/event/pr.
Tryk & layout: Trykkeriet Friheden, Nors. 
Fotos: Private, Ole Iversen, Hanstholm Havn, Thisted Kommune,
 Egon Sørensen, Jes Holm Sørensen, Nordjyske, Forlaget
 KNAKKEN, Trykkeriet Friheden, Tom Lindskog mfl.

Tak til firmaer, private og annoncører for stor opbakning og Nordjyske/Hanstholm Posten samt 
Thisted Kommune og Hanstholm Havn for godt samarbejde – og et stort tillykke med jubilæet!

Følg os på: www. hanstholmhavn.dk   |   Facebook: Hanstholm Havn 50 års jubilæum

Ret til ændringer forbeholdes i program og tider. Der tages højde for prisændringer samt udsolgte varer.

JOLLELAUGET (PER)
BROCHURE

SUNDOLITT, BRØNDERSLEV
INFORMATION

BORGERFORENINGEN
SLIKBUTIK – SLAGTER & BAGER

ELEKTRIKEREN THY ApS
UDSTILLING

FONFISK

CHOKOLENTEN
FLØDEBOLLER

MUSEUMSCENTER
BROCHURE

HAVNENS OLIEFORS.

TAABBEL
SMAGSPRØVER

RØGERIET
SMAGSPRØVER

GRØN SAMLECENTR.

SPAR
SMAGSPRØVER

HANDEST VVS

THY VOGNMÆND / SENIORKLUBBEN
UDSTILLING

FISKELOGISTIKKEN
INFORMATION

THY ERHVERVSFORUM
BRUCHURER M.V.

STYROPACK
PRODUKTPRØVER, BROCHURER, 
GIMIC, CHOKOLADE

CENTER BAGEREN 

SKOVMOSE BRODERI 

INDKØBSFORENINGEN

UDDANNELSER
FISKERIUDDANNELSE

VESTKYSTENS VVS

HANSTHOLM HAVN
INFORMATION

FRISK HANSTHOLM FISK
SMAGSPRØVER

HANSTHOLM SAMLECENTRAL
INFORMATION

REDERIET GULE REV
INFORMATION

PANDALUS
SMAGSPRØVER

SPISEHUSET
TOVHOLDER/RESTAURENT-DELEN I 
MULTIHALLEN.

HANSTHOLM EL TEKNIK
UDSTILLING

Udstillere - smag På hanstholm

Udgivet af Hanstholm Jubilæumsforening i anledning af Hanstholm Havns 50 års jubilæum – 
august 2017. Copyright 2017. Foreningerne er: Lions Club Teutonia, LC Hanstholm, Hanst-
holm Idrætsforening, Hanstholm Spejderne, Rotary, Hanstholm/Thisted Marineforening, 
Hanstholm Rådet og Hanstholm Borgerforening.
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tillykke til hanstholm havn!
Jeg vil på vegne af Thisted Kommunalbestyrelse gerne ønske et stort tillykke med 
Hanstholm Havns 50-års jubilæum. Jeg vil rette lykønskningen til både Hanstholm 
Havn, Hanstholm By og hele Thisted Kommune. Havnen er et aktiv, som spiller en 
helt uvurderlig rolle for hele vores kommune. Vi kan takke fremsynede beslutningsta-
gere og ingeniører for, at de lod havnen etablere og åbne i 1967.

At kommunalbestyrelsen i den grad ønsker at styrke og udvikle havnens position til 
nye højder, kommer klart til udtryk gennem den kommunale lånegaranti på 525 mio. 
kr. til den kommende udvidelse. Dermed kan vi nå endnu højere end den position, 
som havnen har i dag som en af Nordeuropas førende konsumfiskerihavne. Og vi kan 
skubbe på udviklingen af endnu flere arbejdspladser inden for forarbejdning, eksport, 
logistik og service. Vi vil bygge videre på 5 årtiers faglig specialisering med fokus på 
konsum- og industrifiskeri, akvakultur og maritim service. Det vil nye ydermoler, øget 
vanddybde og nye industriarealer bidrage til. Vi har i dag en veldrevet havn, som i 
tæt samarbejde med det stærke lokale erhvervsliv, i løbet af de kommende år vil stå 
yderligere rustet til at imødekomme fremtidens efterspørgsel. Tillykke med jubilæet – 
og alt mulig held og lykke med udviklingen ind i en ny tid.

Med venlig hilsen

Lene Kjelgaard Jensen
Borgmester



   REJSER

Telefon 97 96 10 68
www.hanstholm-rejser.dk

 
Toscana, Italien 9 dg, 21/10............5.498
Halbal, Herning 1 dg, 28/10................898
Wismar 3 dg, 4/12, 15/12................fra 2.198
Nytårsaften, Tyskl. 4 dg, 30/12...4.098
Grønland 6 dg, 7/6..........................24.998

Vi ønsker Hanstholm Havn
stort tillykke med jubilæet

NYTVINTER-KATALOG

Aut.install.
Jens og Jonas Boesen
Molevej 36, 7730 Hanstholm

�  INSTALLATION
�  REPARATIONER
�  BELYSNING

Døgnvagt 97 96 21 33
el-teknik@mail.dk  Fax. 97 96 17 31
www.hanstholm-el-teknik.dk

Alt
i
el

I/S

Industribuen 4-6 - DK 7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 15 15
Telefax 97 96 11 09
SE nr. 29 63 11 15
Bank: 9090 053 01 55153

Industribuen 4-6  –  DK 7730 Hanstholm
Telefon: 97 96 15 15  –  Telefax: 97 96 11 09

Industribuen 4-6 - DK 7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 15 15
Telefax 97 96 11 09
SE nr. 29 63 11 15
Bank: 9090 053 01 55153

Erling
Grønkjær
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Hanstholm Havn:

en vækstmotor gennem 50 år
Af bestyrelsesformand Martin Vestergaard, Hanstholm Havn

Siden Hanstholm Havns indvielse i 1967 har havnen spillet en særdeles vigtig 
rolle for byens og områdets erhvervsliv og udvikling. 

Havnens tilblivelse må siges at have været mod alle odds, da der er tale om Dan-
marks mest udsatte sted på grund af de kraftige bølger. Derfor blev stedet i første 
omgang faktisk vurderet uegnet til havnebrug, men alligevel lykkes det at få samlet 
den nødvendige opbakning og finansiering til etablering af havnen, som trods de 
kraftige bølger nyder godt af en ideel placering i forhold til både fiskeri og transport. 

Det tog syv år at bygge havnen, der i mange år tjente som færgehavn til bl.a. Norge, 
Island og Færøerne. Samtidig opbyggedes en markant position som fiskerihavn med 
et voksende erhverv, både med direkte tilknytning til fiskeriet og de afledte erhverv 
som service og fiskeforarbejdning. 

Et lokalt omdrejningspunkt
I dag er Hanstholm Havn Danmarks største fiskerihavn, huser Danmarks største fi-
skeauktion og har en optimal beliggenhed ift. ambitionerne om at flytte mere land-
transport til vandtransport. Hanstholm Havn er eksistensgrundlaget for en stor del 
af byens og områdets erhvervsliv og derfor også et af de væsentlige omdrejnings-
punkter for den planlagte, fremtidige erhvervsudvikling i Thy. Havnen skaber lokalt 
omkring 1.600 arbejdspladser, hvoraf ca. 1.000 personer er direkte beskæftigede 
ved eller på havnen, mens ca. 600 er beskæftigede i afledte erhverv. 

Hanstholm Havn fokuserer særligt på fem forskellige forretningsområder, der enten 
allerede spiller en vigtig rolle, eller som har potentiale til at gøre det. Det drejer sig om 
fiskeri, transport og service som de største aktuelle forretningsområder samt niche-
områderne akvakultur og energi som mere ”up and coming”. 

Udvidelse skal skabe vækst
Den nuværende Hanstholm Havn er et internationalt skoleeksempel på godt inge-
niørarbejde, men allerede i dag er der behov for, at havnen tilføres investeringer i 
fremtidssikring af faciliteterne. Derfor står Hanstholm Havn inden udgangen af 2020 
færdig med en stor udvidelse, der bl.a. omfatter en ny indsejling mod nordøst, øget 
vanddybde, nye bolværker, nye baglandsarealer og en udvidelse af Kajgade.
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Havneudvidelsen medfører en række forbedringer for både fiskeriet, transport- og 
serviceerhvervene, som bl.a. betyder, at der vil være mindre bølgeuro end i dag. 
Dette, sammenholdt med den øgede vanddybde, vil give flere og andre typer fartøjer 
end i dag mulighed for at tilgå havnen og benytte sig af dens tilbud, hvilket forventes 
at skabe mærkbar vækst, ikke blot for selve havnen og virksomhederne på havnen, 
men også for erhvervslivet i hele området i form af omsætning og arbejdspladser.

Hanstholm Havn har aldrig haft mere succes end i dag, og ikke bare havnen, men 
hele Hanstholm og Thy går med havneudvidelsen en ny og spændende tid i møde. 
Der er tale om en af de teknisk mest udfordrende havneudvidelser i Danmark nogen-
sinde, men også en investering, som er længe ventet og af afgørende betydning for, 
at Hanstholm kan fortsætte den positive udvikling, som byen er inde i.

Martin Vestergaard
Bestyrelsesformand

Niels Clemensen
Havnedirektør
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lØrdaG den 2. septemBer
Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 21.00 UNGDOMSFEST (Posefest) - Diskotek STORKEN og BRO 
(kendt fra TV og Årets Grøn Koncert)

Gamle Hal

torsdaG den 7. septemBer    |    LionS fakLen kommer tiL HanStHoLm

Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 19.00 CIRKUS MONGO v/Hanstholm Skole

fredaG den 8. septemBer
Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 10.00 OFFICIEL ÅBNING AF JUBILÆUMSFESTEN:
Byens borgere, skoleelever, børnehaver m.fl. mødes ved Aukti-
onshal 1, hvor der uddeles flag.

Auktionshal 1

Kl. 10.05 MINISTERBESØG: Fiskeriminister Karen Ellemann modtages af 
Borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune, Formand 
for Hanstholm Havns bestyrelse Martin Vestergaard, Havnedirek-
tør Niels Clemensen, Hanstholm Havn og formand for Hanstholm 
Havns Fiskeriforening, Jan N. Hansen. Fiskeriminister Karen 
Ellemann ringer med auktionsklokken for at markere åbningen på 
Hanstholm Havns 50 års jubilæum, akkurat som Kong Frederik 
IX gjorde ved havnens indvielse i 1967. Hansted Kirkes Pigekor  
synger ”I østen stiger solen op”.

Auktionshal 1

Kl. 10.15 MUSIK / KORSANG: Fiskeriminister Karen Ellemann eskorteres 
til Multihallen, og defilerer her forbi flagsatte fartøjer i bassin 4, og 
skolernes pigekor synger. 

Multihallen

Kl. 10.40 JUBILÆUMS ANDAGT v/PASTOR FINN FEILAN:
Hansted Kirkes Pigekor, 3. - 4. klasser fra Hanstholm skole og 
Hanstholm Friskole der synger ”Se nu stiger solen” og ”Tak Gud 
for denne lyse morgen”.

Multihallen

Kl. 11.00 OFFICIEL ÅBEN RECEPTION FOR BYENS BORGERE:
Statsminister Lars Løkke Rasmussen ankommer til Multihallen, 
og modtages af Fiskeriminister Karen Ellemann, Borgmester 
Lene Kjelgaard Jensen, Formand for Hanstholm Havns besty-
relse Martin Vestergaard og Havnedirektør Niels Clemensen og 
formand for Hanstholm Havns Fiskeriforening, Jan N. Hansen. 
Formand for Hanstholm Havns bestyrelse Martin Vestergaard ta-
ler, efterfulgt af et ”længe leve” for Hanstholm Havn. Borgmester 
Lene Kjelgaard Jensen taler. Statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen taler. Fiskeriminister Karen Ellemann taler. Herefter er der 
kaffe, kage og saftevand – og udstillingen åbner.

Kl. 12.15 AFSLØRING AF JUBILÆUMSGAVEN fra brugerne på havnen:
Afsløring foretages af Statsminister Lars Løkke Rasmussen. 
Velkomst ved Fiskeriformand Jan Hansen og formanden for udv.
af Jubilæumsgaven Svend Heiselberg. Skulpturerne er lavet på 
Grønland af kunstneren Jens Erik Kjeldsen

Skulpturpladsen
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indbydelse til 50 års jUbilæUmsrecePtion
I anledning af Hanstholm Fiskeauktion 

5o års forretningsjubilæum afholder vi reception

lørdag den 9. sePtember kl. 13.oo – 15.3o

Det sker i Auktionshal 1, Hanstholm Havn.
To store Jubilæums-fiskeauktioner. Kom og gør en god handel!

Underholdning ved TØRFISK

Med venlig hilsen
jes holm sørensen og jesper kongsted

hanstholm fiskeauktion i/s

receptionsmenuen 
Bruchetta med torskesalat med bladselleri og radisse

Gravad lyssej med korianderfrø og chili

Syltet makrel med urter og grøn tomatkompot

Sprød butterdej med thyboost og peber

Rugchips med krabbe og dild

Thyboen, Anna Grethe Berg Madsen, har lavet menuen.
Hun er i dagligdagen kok hos Hoffet.

JUBelreCeption
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Kl. 10.00-16.00 HISTORISK UDSTILLING – HAVNEN GENNEM 50 ÅR:
Gamle og nyere film om havnen, plancher og effekter fra Hanstholm 
Havn gennem 50 år. Oplev den gamle slagter, Slikbutikken og den 
gamle bager. Vækker garanteret minder. Udstillingen er bemandet 
med ambassadører fra Hanstholm fra alle erhverv, og som har været 
med igennem alle 50 år. De vil være behjælpelig med vejledning og 
gode historier.

Multihallen

”SMAG PÅ HANSTHOLM” – LOKALE SMAGSPRØVER
FISKERI- OG SERVICESEKTOREN VISER HVAD HANST-
HOLM KAN: Virksomheder indenfor fiskeri, eksportør- og 
servicevirksomhed viser hvad Hanstholm står for. Der uddeles 
smagsprøver på lokale produkter, og der er velskænket fadøl og 
kold vin til tørstende sjæle.

Multihallen

ÅBNE SKIBE OG HAVNERUNDFART: Fiskeriundervisnings 
skibet ”ATHENE” ligger ved kaj, og modtager alle som er interes-
seret i fiskeri uddannelsen, og alle som bare er nysgerrige.  Andre 
fiskefartøjer fra Hanstholm byder velkommen ombord, så man 
kan få et indblik i, hvordan livet er på søen.

Havnen
Kaj: 23-24-41

Kl. 11.00-16.00 NYHAVN 17: Kom ind og oplev den legendariske beværtning 
”NYHAVN 17”, som betjenes af Marineforeningen. Her er der 
sang og musik, og kolde øl fra fad fra Thisted Bryghus. Man kan 
sågar få sig en lille svingom. Et besøg værd. Peter Sørensen 
synger Fisker Thomas.

Multihallen

FOTO KONKURRENCE – HAVET – HAVNEN - MENNESKENE v/Fyret

NATIONALPARK THY: Hvad er Nationalpark THY? Dyreliv og 
fuglekiggeri, guidede ture i Nationalparken, historien om tilblivelsen, 
Atlantvolden og meget mere får man indsigt i, når naturvejlede-
ren fortæller samtidig med et smukt og fascinerende syn ud over 
Nationalparken.

v/Fyret

HANSTHOLM SHOPPING CENTER (se åbningstider):
Hanstholm Shopping Center rummer mange velassorterede 
butikker, barer og spisesteder. Centret vil i jubilæumsdagene 
være ekstra pyntet, og der vil foregå mange forskellige aktiviteter 
(se ?). Der er konkurrencer med gode præmier, og ekstra gode 
priser i anledning af havnens jubilæum. 

Hanstholm
Shoppingcenter

HARBOE FISKEREN: C. C. Harbo var en redningsmand, som 
i 1908 blev lavet en statue af, der skulle stå ved Christiansborg 
med kongen på sin hest med de vigtigste job i samfundet den 
gang (redningsmand, politiker, købmand, og så videre). Men den 
blev for dyrt så man fik kun kongen og hans hest. Og En dag i 
1909 ude på havet ved Hanstholm kom der et frygteligt uvejr så 
han druknede, men C. C. Harbos statue var lavet så den blev 
sendt til Skagen havn i 1932, men beboerne ville have en red-
ningsmand fra Skagen, så de truede med at kaste den i havnen, 
men den står der endnu. Og den gipsfigur som hende der lavet 
statuen (Anne Marie Carl-Nielsen) brugte til at kigge efter er der 
blev lavet en ny af den gamle gipsfigur, som har stået i maskin-
hallen siden 1983 på fyret. Men i 2017 blev den sat i Hanstholm 
kirkecenteret.

Kirkecentret

HANSTHOLM KUNSTBYGNING:
Udstilling om Kunstbygningens historie gennem tiderne.

Roshagevej



10

Børneaktiviteterne er sponsoret af

People enjoy our Seafood
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MUSEUMSCENTER HANSTHOLM: Oplev Nordeuropas største 
befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, og kør en tur med muse-
umstoget gennem befæstningen. Se og hør den spændende 
historie om Hanstholm under besættelsen. 
Åbningstider: fredag 11-14  / lørdag 10-12 / søndag 10-13

Museumscentret

STORT LEGELAND FOR BØRN (indhegnet plads):
Børnene kan frit besøge det store LEGELAND, der er under 
konstant opsyn af voksne. 
Åbningstider: fredag 11-16 / lørdag 10-16 / søndag 10-16

v/Multihallen

lØrdaG den 9. septemBer
Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 10.00-16.00 HISTORISK UDSTILLING – HAVNEN GENNEM 50 ÅR:
Gamle og nyere film om havnen, plancher og effekter fra Hanst-
holm Havn gennem 50 år. Oplev den gamle slagter, Slikbutikken 
og den gamle bager. Vækker garanteret minder. Udstillingen er 
bemandet med ambassadører fra Hanstholm fra alle erhverv, og 
som har været med igennem alle 50 år. De vil være behjælpelig 
med vejledning og gode historier.

Multihallen

”SMAG PÅ HANSTHOLM” – LOKALE SMAGSPRØVER:
FISKERI- OG SERVICESEKTOREN VISER HVAD HANSTHOLM 
KAN. Virksomheder indenfor fiskeri, eksportør- og servicevirk-
somhed viser hvad Hanstholm står for. Der uddeles smagsprøver 
på lokale produkter, og der er velskænket fadøl og kold vin til 
tørstende sjæle.

Multihallen

ÅBNE SKIBE OG HAVNERUNDFART: Fiskeriundervisnings ski-
bet ”ATHENE” ligger ved kaj, og modtager alle som er interesseret 
i fiskeri uddannelsen, og alle som bare er nysgerrige.  Andre 
fiskefartøjer fra Hanstholm byder velkommen ombord, så man kan 
få et indblik i, hvordan livet er på søen.

Havnen
Kaj: 23-24-41

NYHAVN 17: Kom ind og oplev den legendariske beværtning 
”NYHAVN 17”, som betjenes af Marineforeningen. Her er der 
sang og musik, og kolde øl fra fad fra Thisted Bryghus. Man kan 
sågar få sig en lille svingom. Et besøg værd. Mogens & Michael 
underholder kl. 14 - 16.

Multihallen

FOTO KONKURRENCE – HAVET – HAVNEN - MENNESKERNE v/Fyret

NATIONALPARK THY: Hvad er Nationalpark THY? Dyreliv og fu-
glekiggeri, guidede ture i Nationalparken, historien om tilblivelsen, 
Atlantvolden og meget mere får man indsigt i, når naturvejlederen 
fortæller samtidig med et smukt og fascinerende syn ud over 
Nationalparken

v/Fyret

HANSTHOLM SHOPPING CENTER (se åbningstider):
Hanstholm Indkøbscenter rummer mange velassorterede butikker, 
barer og spisesteder. Centret vil i jubilæumsdagene være ekstra
pyntede, og der vil foregå mange forskellige aktiviteter. Der er 
konkurrencer med gode præmier, og ekstra gode priser i anledn-
ing af havnens jubilæum.

Hanstholm
Shopping Center



viljen til vækst

1917 : Lov om havn ved Hanstholm og Hirtshals

1960 : Ny lov om havn ved Hanstholm 

1967 : Havneindvielse

1970 : Byggekonsortiet afleverer havnen til staten 

1977 : Havnen udvides med bassin 2

1979 : Færge til Kristiansand

1980 : Færge til Nordatlanten

1987 : Havnen udvides med bassin 3

1997 : Vestre tværmole ombygges og bassin 1 udvides

2001 : Fra statshavn til kommunal selvstyrehavn

2009 : Plan for udbygning med nye ydermoler og udvidelse mod øst

2016 : Plan for modernisering, uddybning og nye baglandsarealer.

danmarks største konsumfiskerihavn

Værdien af tilført konsumfisk:

1968 :  11 mio. Kr.

1978 :  150 mio. kr.

1988 :  500 mio. kr.

1998 :  610 mio. kr.

2008 :  475 mio. kr.

2016 :  699 mio. kr.

Værdien af tilført industrifisk:

1968 :  2 mio. kr.

1978 :  79 mio. kr.

1988 :  57 mio. kr.

1998 :  70 mio. kr.

2008 :  94 mio. kr.

1016 :  251 mio. kr.

kom til fiskeriets dag om lørdagen
Kl. 11.00  - 16.00  Fiskeriet Dag på Hanstholm Havn åbner.
Kom og hør om fiskeriet. Kom ombord i skibene, der er gratis adgang.
Du kan også høre mere om uddannelsen, som fisker.

jubeltilbudrødspættefiletter8 stk. kUn 100 kr.

12
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jubeltilbudrødspættefiletter8 stk. kUn 100 kr.

HARBOE FISKEREN: C. C. Harbo var en redningsmand, som 
i 1908 blev lavet en statue af, der skulle stå ved Christiansborg 
med kongen på sin hest med de vigtigste job i samfundet den 
gang(redningsmand, politiker, købmand, og så videre). Men den blev 
for dyrt så man fik kun kongen og hans hest. Og En dag i 1909 ude 
på havet ved Hanstholm kom der et frygteligt uvejr så han druknede. 
men C. C. Harbos statue var lavet så den blev sendt til Skagen havn 
i 1932, men beboerne ville have en redningsmand fra Skagen, så 
de truede med at kaste den i havnen, men den står der endnu. Og 
den gipsfigur som hende der lavet statuen (Anne Marie Carl-Nielsen) 
brugte til at kigge efter er der blev lavet en ny af den gamle gipsfigur, 
som har stået i maskinhallen siden 1983 på fyret. Men i 2017 blev 
den sat i Hanstholm kirkecenteret.
Hør den spændende fortælling om C. C. Harbo - fortalt af fhv. 
borgmester og oldebarn af figuren ejner frøkjær kl. 10 - 13

Kirkecentret

HANSTHOLM KUNSTBYGNING:
Udstilling om Kunstbygningens historie gennem tiderne.

Roshagevej 18

MUSEUMSCENTER HANSTHOLM:
Oplev Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, 
og kør en tur med museumstoget gennem befæstningen. Se og 
hør den spændende historie om Hanstholm under besættelsen.
Åbningstider: fredag 11-16  / lørdag 10-16 / søndag 10-13

Museumscentret

STORT LEGELAND FOR BØRN (indhegnet plads): Børnene kan 
frit besøge det store LEGELAND, der er under konstant opsyn af vok-
sne. Åbningstider: fredag 11-16 / lørdag 10-16 / søndag 10-16

v/Multihallen

Kl. 11.00-16.00 Fiskeriets dag Havnen

Kl. 13.00-15.30 FISKEAUKTIONEN FYLDER 50 ÅR /RECEPTION/JUBILÆUMSAUKTION Auktionshal 1

Kl. 18.00-01.00 JUBILÆUMSFEST MED MUSIK OG DANS:
Birthe Kjær & Feel Good Band – 10 mands orkester

Hanstholm Hallen

sØndaG den 10. septemBer
Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 10.00-16.00 HISTORISK UDSTILLING – HAVNEN GENNEM 50 ÅR:
Gamle og nyere film om havnen, plancher og effekter fra Hanst-
holm Havn gennem 50 år. Oplev den gamle slagter, Slikbutikken 
og den gamle bager. Vækker garanteret minder. Udstillingen er 
bemandet med ambassadører fra Hanstholm fra alle erhverv, og 
som har været med igennem alle 50 år. De vil være behjælpelig 
med vejledning og gode historier.

Multihallen

”SMAG PÅ HANSTHOLM” – LOKALE SMAGSPRØVER:
FISKERI- OG SERVICESEKTOREN VISER HVAD HANSTHOLM 
KAN. Virksomheder indenfor fiskeri, eksportør- og servicevirk-
somhed viser hvad Hanstholm står for. Der uddeles smagsprøver 
på lokale produkter, og der er velskænket fadøl og kold vin til 
tørstende sjæle.

Multihallen

ÅBNE SKIBE OG HAVNERUNDFART: Fiskeriundervisnings ski-
bet ”ATHENE” ligger ved kaj, og modtager alle som er interesseret 
i fiskeri uddannelsen, og alle som bare er nysgerrige.  Andre 
fiskefartøjer fra Hanstholm byder velkommen ombord, så man kan 
få et indblik i, hvordan livet er på søen.

Havnen
Kaj: 23-24-41



K.E.P.
Koncert 

Knud Erik Pedersen

Tlf.: 22 37 87 87
kepconsult@events.dk

Vognmand Torben S. Jensen • Bødkervej 75 • 7730 Hanstholm • Tlf. 97 96 04 98 • Fax 97 96 04 99 • Mobil 51 71 75 55Vognmand Torben S. Jensen • Bødkervej 75 • 7730 Hanstholm • Tlf. 97 96 04 98 • Fax 97 96 04 99 • Mobil 51 71 75 55

Vognmand Torben S. Jensen • Bødkervej 75 • 7730 Hanstholm • Tlf. 97 96 04 98 • Fax 97 96 04 99 • Mobil 51 71 75 55
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NYHAVN 17: Kom ind og oplev den legendariske beværtning 
”NYHAVN 17”, som betjenes af Marineforeningen. Her er der sang 
og musik, og kolde øl fra fad fra Thisted Bryghus. Man kan sågar 
få sig en lille svingom. Et besøg værd.
Musik ved Rytmix kl. 12 - 16.

Multihallen

FOTO KONKURRENCE – HAVET – HAVNEN - MENNESKERNE v/Fyret

NATIONALPARK THY: Hvad er Nationalpark THY? Dyreliv og fu-
glekiggeri, guidede ture i Nationalparken, historien om tilblivelsen, 
Atlantvolden og meget mere får man indsigt i, når naturvejlederen 
fortæller samtidig med et smukt og fascinerende syn ud over 
Nationalparken

v/Fyret

HANSTHOLM SHOPPING CENTER (se åbningstider):
Hanstholm Indkøbscenter rummer mange velassorterede butikker, 
barer og spisesteder. Centret vil i jubilæumsdagene være ekstra
pyntede, og der vil foregå mange forskellige aktiviteter. Der er 
konkurrencer med gode præmier, og ekstra gode priser i anledn-
ing af havnens jubilæum.

Hanstholm
Shopping Center

HARBOE FISKEREN: C. C. Harbo var en redningsmand, som 
i 1908 blev lavet en statue af, der skulle stå ved Christiansborg 
med kongen på sin hest med de vigtigste job i samfundet den 
gang(redningsmand, politiker, købmand, og så videre). Men den blev 
for dyrt så man fik kun kongen og hans hest. Og En dag i 1909 ude 
på havet ved Hanstholm kom der et frygteligt uvejr så han druknede. 
men C. C. Harbos statue var lavet så den blev sendt til Skagen havn 
i 1932, men beboerne ville have en redningsmand fra Skagen, så 
de truede med at kaste den i havnen, men den står der endnu. Og 
den gipsfigur som hende der lavet statuen (Anne Marie Carl-Nielsen) 
brugte til at kigge efter er der blev lavet en ny af den gamle gipsfigur, 
som har stået i maskinhallen siden 1983 på fyret. Men i 2017 blev 
den sat i Hanstholm kirkecenteret.
Hør den spændende fortælling om C. C. Harbo - fortalt af fhv. 
borgmester og oldebarn af figuren ejner frøkjær kl. 10 - 13

Kirkecentret

HANSTHOLM KUNSTBYGNING:
Udstilling om Kunstbygningens historie gennem tiderne.

Roshagevej 18

MUSEUMSCENTER HANSTHOLM:
Oplev Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, 
og kør en tur med museumstoget gennem befæstningen. Se og 
hør den spændende historie om Hanstholm under besættelsen.
Åbningstider: fredag 11-16  / lørdag 10-16 / søndag 10-13

Museumscentret

STORT LEGELAND FOR BØRN (indhegnet plads): Børnene kan 
frit besøge det store LEGELAND, der er under konstant opsyn af vok-
sne. Åbningstider: fredag 11-16 / lørdag 10-16 / søndag 10-16

v/Multihallen

Kl. 10.00-11.00 HUG DIG TIL EN FLOT GAVE I ISBLOKKEN:
Mange flotte gaver gemt i isblokken.

v/Multihallen

JUBILÆUM FOR BØRN:
Mega stor og sjov kagemand og saftevand

Multihallen

Kl. 14.00-16.00 STOR REDNINGSØVELSE: Med redningshelikopter, ambulance-
helikopter, politi og Falck. En helt fantastisk og realistisk opvisning 
der viser, hvor dygtige og effektive vores rednings apparat virker 
når det virkelig gælder.

Havnen
Bassin 1

Kl. 16.15 AFSLUTNING Havnen
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Fra de gamle arkiver

hanstholm havn
– porten til et større Danmark

Det er svært for en vision at have vir-
keligheden som modpart. Så der var 
selvsagt skepsis over for visionen om, at 
der kunne etableres en stor havn i Hanst-
holm – på Jyllands skulder. Og denne 
skepsis fik i allerhøjeste grad medvind 
dagen før indvielsen for 50 år siden.

Da kom der nemlig en forrygende 
storm væltende ind over vestkysten. Det 
gik bl.a. ud over et stort telt, der var rejst 
for at skaffe den fornødne plads ved 
Hanstholm-Hallen, hvor havneindvielsen 
skulle fejres i tre dage og nætter.

Men i løbet af natten løjede stormen 

af, og selve dagen, den 8. september, 
krøb ud af mørket med stille vejr og strå-
lende solskin.

Den tidligere minister for offentlige ar-
bejder, Kai Lindberg, havde gjort et stort 
stykke politisk arbejde for at få havne-
byggeriet gennemført. Han benyttede 
den dejlige morgenstund til at gå en 
tur på havnen – og ville nok også have 
været stolt af at se gadeskiltene til den 
gade, der var opkaldt efter ham. Men ak, 
hans fornavn var stavet Kaj i stedet for 
Kai, og det blev han noget fortørnet over.

Kommuneingeniør Aage Holm fik om-
gående fat på en maler, og på alle skilte 
var Kaj blevet til Kai før indvielsen klok-
ken 10!
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Vedtaget for 100 år siden
Indvielsesdagen begyndte med guds-

tjeneste ved biskop Erik Jensen. Han 
nævnte det kristne fællesskab, der vok-
ser frem omkring en ny kirke – og gav 
udtryk for håbet om, at et tilsvarende 
fællesskab ville vokse frem omkring den 
nye havn og den nye by.

Auktionshallen var fyldt af festdelta-
gere med Frederik IX i spidsen. Svend 
Horn, minister for offentlige arbejder, 
udtalte sit håb om, at Hanstholm Havn 
måtte indfri forventningerne og bringe 
”Landet i Nordvest” fra stagnation ind i 
en støt fremgangslinje.

Havnen var Danmarks hidtil største 
egnsudviklingsprojekt. Arbejdet med at 
etablere den blev påbegyndt i 1961, og 
det skulle have været færdigt i 1966, men 
visionen ramte virkeligheden, der med 
de lunefulde naturkræfter og de proble-
matiske bundforhold medførte flere og 
større vanskeligheder end forventet.

Amtmand Florian Martensen-Larsen 
takkede på Thisted Amts vegne for 
statshavnen og adresserede takken til 
kongen, som havde fulgt projektet med 
varm interesse.

Videre mindedes amtmanden inge-
niør Jørgen Fibiger, der havde betragtet 
det som sit livs opgave at bevise over for 
landets myndigheder, at der både kunne 
og burde bygges havne ved Hirtshals og 
Hanstholm. De to projekter blev faktisk 
vedtaget i Rigsdagen – for netop 100 år 
siden! Men mellem de to verdenskrige 
nåede han kun at fuldføre arbejdet i 
Hirtshals, for bevillingerne til Hanstholm 
var for små, så her blev kun søndre mo-
learm færdig, inden anden verdenskrig 

brød ud. Og den forfaldt under den tyske 
besættelse.

Bærekraft
Efter befrielsen fulgte årelange dis-

kussioner for og imod en genoptagelse 
af arbejdet. De fik en ende i 1960, da 
det blev vedtaget at etablere havnen. De 
følgende mange år viste så, at Jyllands 
skulder nu havde fået bærekraft.

Kong Frederik glædede sig over, at 
første etape af det store byggeprojekt 
stod færdigt, og han ønskede lykke og 
velsignelse for dem, der fremover skulle 
bruge havnen, og held med det fort-
satte arbejde. Kongen rundede af med 
de ord, som så at sige havde været imø-
deset med forventning gennem et halvt 
århundrede:

- Hermed erklærer jeg da 
Hanstholm Havn for åbnet.



BYGGE- & MURERFIRMA
Svend Aage Pedersen

Bødkervej 29
7730  Hanstholm

Tel. 9796 5354
info@bygge-murerfirmaet.dk

Sv. Aage Pedersen
Indehaver 

Murermester & Aut. Kloakmester

Mobil tel. 4010 5354
Privat tel. 9796 5358

Norsvej 61  .  Nors  .  7700 Thisted  .  Tlf.  97 98 16 41
johs@trykker.dk  .  www.trykker.dk

- du mærker vi trives!
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ENTREPRENØR

ERLING JENSEN A/S
BYGGERI I TOTALENTREPRISE
Rolstrupbakken 8 · 7900 Nykøbing Mors · Telefon 96 70 17 70 ·Telefax 97 72 59 33
E-mail: entreprenor@erlingjensen.dk · www.erlingjensen.dk
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Fishermen’s Association

Fishermen’s Association

v/ Solveig madsen
Kai Lindbergsgade 75, 7730 Hanstholm

Telefon: +45 97 96 27 88
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• Køle/frysehus - indfrysning og pak-
ning af fisk, skaldyr og andre fødevarer

• Toldoplag - grænsekontrol

• Isværk - produktion og salg af 
røris og skælis

• Cold-store - Chilling and freezing, retail 
pack of seafood and other food products

• Bonded warehouse - Border control

• Ice-plant - Production and sale of tube 
ice and flake ice

Claus Sørensen A/S Hanstholm
Industrivangen 27-31 · DK-7730 Hanstholm

Tlf.: +45 9796 1100 · E-mail: hanstholm@csgruppen.dkwww.csgruppen.dK

ØNSKER TILLYKKE MED JUBILÆET
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dansk fisker og 
redningsmand
Af Ejner Frøkjær, forhenværende 
borgmester i Hanstholm Kommune

For ret præcist 100 år siden, d. 29. juli 
1917, fødtes en lille pige i Gaardal, Han-
sted. Hun fik navnet Ane Rose Frøkjær 
som datter af Sidsel Marie Harbo og Kri-
sten Madsen Frøkjær. Godt 30 år senere 
var jeg så heldig, at Ane, der hele sit liv 
kaldte sig Anna, blev min mor, som hun 
også opnåede at blive det til 11 andre 
børn. Her i slutningen af juli 2017 har vi ef-
terkommere holdt ”en gebommerlig gild’” 
med tæt ved 60 deltagere.

Gaardal var et område beliggende om-
trent, hvor Bødkervej nu forløber. I den 
nordlige ende, tæt på den nuværende 
tankstation, boede min mors mormor 
Grete Marie Harboe. Hun var i januar 1909 
blevet enke, mens hun ventede sit ottende 
barn med Christen Christensen Harboe. 
C. C. Harboe druknede, da han sammen 
med en makker, efter endt fiskeri, ville 
sætte deres båd op på stranden neden 
for Hanstholm Fyr.

Harboe var ellers kun hjemme på ju-
leorlov fra modelarbejde i København. 
Kunstneren Anne-Marie Carl-Nielsen 
havde i 1908 omhyggeligt udvalgt C. C. 
Harboe til at være hendes idealbillede af 
en fisker og redningsmand. Hun udtrykker 
det således: ”Han er Manden, der modig 
og stærk gaar til sin farlige Gerning”. Hen-
des opgave var at fremstille en skulptur, 
der skulle indgå som en del af ryttersta-
tuen af den afdøde konge Christian d. IX.

Sådan gik det som bekendt aldrig. 
Anne-Marie Carl-Nielsen kunne i løbet 
af 1909 færdiggøre de første udgaver af 
skulpturen. I 1919 blev gipsfiguren støbt i 
bronze og 13 år senere opstillet på Ska-
gen Havn. Her var der drama i luften, for 
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modstanden mod at opstille en fisker fra 
Hansted, og ikke deres eget store forbil-
lede, Lars Kruse, var meget udbredt.

Den endelige gipsfigur med en højde 
på 2,75 meter fik plads på museet Trap-
holt i Kolding. Herfra blev den i 1983 ud-

lånt til Thisted Museum og fik sin plads 
i maskinhallen på Hanstholm Fyr. Her i 
50-året for Hanstholm Havns indvielse er 
skulpturen i bogstaveligste forstand kom-
met frem i lyset med den flotte placering 
i kirkecentret. Rummet er ikke stort, men 
med de store glaspartier ud mod gaden 
kan vi nu alle nyde synet af min oldefar, 
som opnåede at blive idealiseringen af 
to af denne skønne bys helt centrale og 
grundlæggende erhverv og hverv: Fiske-
ren og redningsmanden!

Opvisning søndag den 10. september kl. 14.00 

 

Deltagere: Politi – Brandvæsen – Ambulance – Redningshelikopter – Lægehelikopter 
Redningsbåde – Redningsbil – Fiskefartøjer – Kajakker  

 

        

 

 

        Opvisning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redningsstation Hanstholm holder opvisning for 
alle interesserede søndag den 10. september kl. 

14.00 i forbindelse med Hanstholm Havn´s 50 
års jubilæum – Opvisningen kommer primært til 

at foregå i bassin 1 og ved Kaj 17 & 18 



NORDIC MARINE OIL A/S
-certificeret leverandør af smøreolie og brændstof til skibe i danske havne og dansk farvand 

 Nordic Marine Oil A/S, et datterselskab af Malik Supply A/S, der siden 1989 har beskæftiget sig med blandt 
andet levering af brændstof.  
 

 Nordic Marine Oil A/S har egne lagre i Skagen, Hirtshals, Frederikshavn, Hanstholm, Thyborøn, Hvide 
Sande, Esbjerg og Gedser – vi tilbyder dag-til-dag levering af alle produkter - smøreolie, som brændstof. 
 

 Vi forhandler et bredt og komplet sortiment af smøreolie – Vi har blandt andet  MOBIL – TEXACO – FUCHS 
( Tidligere Statoil ) 

 
 Vi garanterer rene produkter, leveret direkte fra producenten. Ingen omhældning og dermed ingen risiko 

for forurening af motoren. 
 

 Vi tilbyder alle vores smøreoliekunder gratis ombord pumpning. 
 

 Vi tilbyder partneraftaler med fordelagtige betingelser. 
 

 Vi tilbyder professionel rådgivning og mulighed for olieanalysesystem. 
 

 Vi leverer IFO og MGO med skib og MGO også med bil i hele Danmark. 
 

 Det hele koordineres fra hovedkontoret i Aalborg, hvor et dygtigt team sidder klar til at hjælpe dig. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

NORDIC MARINE OIL A/S 
Skibbrogade 3, 2th, 9000  Aalborg 
Telefon: 0045 9631 3910 │ e-mail: sales@nordicmarineoil.dk │ www.nordicmarine.dk 
 
Følg os på Facebook        og LinkedIn  

T: +45 97 96 18 88 • www.he-as.dk

MARITIMT EL
Hanstholm Elektronik A/S er totalleverandør af elektronik og el-installationer til 
det maritime område. Mere end 35 år indenfor branchen har gjort os til de absolut 
bedste på vores felt.
 
Vores ”besætning” består af højt specialiserede og faguddannede medarbejdere, 
som sætter alle sejl til for at finde de rette løsninger til dit behov. 
 
Vi favner bredt - reparerer, servicerer og tager del i både om- og nybygninger af 
alle forskellige skibstyper, lige fra fiskeskibe til færger. Vores kompetente  
medarbejdere er til rådighed døgnet rundt, alle årets 365 dage. 

“ Vi ønsker Hanstholm Havn  
stort tillykke med 50-års jubilæet 
og ser frem til fortsat at være en  
del af den spændende udvikling 

og det aktive liv på havnen”
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Nordvej 12, Vangen  •  9900 Frederikshavn  •  Tlf. 70 21 12 00  •  www.fiskelogistik.com 

Sikker transport til tiden.

Nordvej 12, Vangen  •  9900 Frederikshavn  •  Tlf. 70 21 12 00  •  www.fiskelogistik.com 

Sikker transport til tiden.
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HANSTHOLM

LAVE PRISER ET PRINCIP OG KVALITET 
ER VORES MÆRKESAG
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KaI LInDenBergsgaDe 61
DK-7730 HansTHoLm

T: +45 97 96 29 99
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egon sørensen
- et fyrtårn blandt vognmænd

Selv et fyrtårn er startet som lille … 
- Det gælder både dem, der i årtier har 
stået og lyst op langs vore kyster, og så 
den vognmand, der i branchen ofte er 
blevet omtalt som ”ham med fyret”.

Denne vognmand bærer navnet Egon 
Sørensen. Han blev født i 1942 i Lang-
vad, hvor hans forældre sørgede for, at 
han også fik en bror og en søster at vok-
se op sammen med …

Efter konfirmation og syv års skole-
gang kom Egon som 13-årig ud at tjene 
på egnen, men valgte med tiden ikke 
at blive i landbruget. Som 18-årig tog 
han kørekort til lastbil og begyndte som 
chauffør hos vognmand Viggo Andersen 
i Tømmerby.

Kørslen var for det meste med svin til 
slagteriet i Thisted. Desuden blev der kørt 
kreaturer til markeder, ligesom der ind 
imellem var længere ture til bl.a. Gråsten. 
Der blev også kørt heste til Løgumkloster.

Egon boede hos vognmanden, som 
det var sædvane dengang. Viggo Ander-
sens bror havde en gård i nærheden, og 
her kom en feriepige fra Østerbro i Kø-
benhavn. Jytte hed hun – senere giftede 
hun sig til efternavnet Sørensen, for al-
lerede dengang fik hun og Egon et godt 
øje til hinanden – og det holdt!

Da Hanstholm Havn blev indviet i 
1967, begyndte Viggo Andersen – og 
dermed Egon – også at køre med fisk.

Året efter blev Jytte og Egon gift og 
bosatte sig i Ræhr. Det første par år ar-
bejdede Jytte på kontoret hos elektriker 

Henry Højer i Hanstholm, men det op-
gav hun, da det unge par fik deres første 
barn i 1970, Hanne.

Eget firma
På det tidspunkt blev de også enige 

om, at de skulle starte deres egen vogn-
mandsforretning. Med økonomisk støtte 
fra familien og med Egons far samt Jyt-
tes ferievært som kautionister lykkedes 
det at få en aftale på plads med Spa-
rekassen Thy. Og så kunne der investe-
res i en brugt Scania-Vabis og en brugt 
anhænger – begge dele med kølekasse.

Den første tur gik via Skagen til Nor-
ge og Sverige, og snart gjaldt det også 
fragter med fisk ned til den dansk-tyske 
grænse. På grund af datidens restriktio-
ner for lastbilkørsel i Tyskland blev en del 
fisk omladet til jernbanevogne i Padborg.

For at få konsolideret virksomheden 
fra begyndelsen tog Jytte og Egon så 
mange opgaver ind, de kunne magte, 
først og fremmest for Nissen & Petersen 
i Skagen. Der blev dog også tid til fami-
lielivet – så i 1971 blev familien forøget 
med en søn, Klaus.

Året efter blev også vognparken for-
øget til to. Det gav grundlag for at an-
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sætte to chauffører, så de nu var tre om 
at udnytte materiellet. Regnskabet og 
arbejdet med at få kabalen med chauf-
førernes ture til at gå op tog Jytte sig af.

I 1973 blev endnu en datter født, Helle. 
Hverken hun eller hendes søskende så 
meget til deres far i den periode, for nu 
var firmaet også begyndt at køre ture til 
Frankrig. Når Egon var i fremmede lande, 
var sproget sjældent noget stort problem 
– bare han udtrykte sig på godt jysk!

Fyrtårnet
Efter nogle år ophørte kørslen for 

Nissen & Petersen – og siden har Egon 
Sørensen-bilerne fremstået i den kendte 
blå/hvide bemaling med fyrtårn-logo-
et. Fyrtårnet er en stiliseret udgave af 
Hanstholm Fyr, og det er beskyttet i Va-
remærkeregisteret.

I 1975 flyttede familien til Hanstholm, 
hvor de byggede hus i industrikvarteret 
– med god plads. Samme år fik firmaet 
sin første A-tilladelse, der gav permanent 
lov til at køre til, fra og gennem Vesttysk-
land. I den forbindelse var det især Jytte, 
der havde bukserne på. Hun ringede så-
gar til trafikministeren, der efterfølgende 

spurgte sin partifælle Svend Heiselberg, 
hvem det kvindemenneske dog var!!

Herefter kunne man køre faste ture 
sydover – dog skulle A-tilladelsen altid 
medbringes på hver tur. Når en chauffør 
krydsede grænsen hjemover, skulle pa-
piret som regel gives til en anden chauf-
før på vej i modsat retning. For at undgå 
ventetid blev der så oprettet bokse, hvor 
dokumentet kunne afleveres og hentes, 
bl.a. i Padborg.

I 1977 fødtes datteren Heidi – og sam-
tidig blev forretningen udvidet. Jytte be-
tingede sig dog, at Egon fremover skulle 
passe forretningen hjemme og kun sjæl-
dent tage en tur på landevejen.

Året efter overtog Egon Sørensen EB-
Transporter og fik dermed yderligere fire 
biler – samt personalet. Så nu flyttede 
kontoret fra privaten ned på Auktions-
gade på havnen. Det år kom man op på 
at råde over otte lastbiler – og i 1979 op 
på ni. Denne sidste bil var firmaets første 
trækker. De andre var forvogne med an-
hænger, og de blev sjældnere og sjæld-
nere for helt at udgå i 1998.

Pladsen på Industribuen 4 var ved 
at være trang, og i 1983 købte man 
nabogrunden, hvor der blev opført en 
557 kvadratmeter stor bygning med va-
skehal, smørehal, værksted, kontor og 
personalefaciliteter. Da den blev taget i 
brug, lukkede Egon Sørensen kontoret 
på havnen og samlede alle aktiviteter på 
Industribuen.



Catch more fish in The North Sea!
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Thorkil Grøn’s 
Samlecentral 
– vi lander for dig 

 

 

 
 
 

West-Ship 
– din skibsmægler 

 
 
 

 
Auktionsgade 23 · DK 7730  Hanstholm 

T: +45 97 96 19 88 (Døgnvagt) · westship@westship.dk ·  westship.dk 

 
Danmarks mest fleksible 
samlecentral med 1. klasses 
sortering af al slags fisk 
giver dig sikkerhed for den 
bedste markedspris. Uanset 
tidspunkt på døgnet og 
mængde,  står  vi  altid  klar 
til at tage imod dine fisk på 
kajen. 

 
Ubrudt kølekæde og fuld 
sporbarhed fra fisken landes 
til den er hos modtager. 

 
Køb, salg og bytte med 
fiskefartøjer og kvoter. 
Se udvalget på 
westship.dk 

Vi
zu

all
.d

k 
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IndustrIvangen 7    7730 HanstHolm
t: +45 97 96 13 91    www.andersandersenas.dk



Vi ønsker Hanstholm Havn tillykke med 
 50 års jubilæet 

 
 
 
 

HC 
Hanstholm Cementstøberi 

Industrivangen 11 · 7730 Hanstholm · Tlf. 21303344 

 
                           måske 

De  bedste Fiskefrikadeller… 

Kai Lindbergs Gade 50 – 52, 7730 Hanstholm I www.gofishdanmark.dk 
Lisbeth 92 72 49 61 – Bodil 92 72 49 62 

33



34

Jeg ringer på døren til Gyvelvænget 70 og 
ganske kort tid efter bliver den åbnet af en af 
de rareste mænd jeg har kendt i mit liv. I den 
for Hanstholm så velkendt busseronne (blå 
med rød snor naturligvis) står han der i døren 
med det lille smil som er så kendetegnende 
for Konrad. Og straks er Jonna der også….
lige så vips som jeg altid har husket hende og 
smilende med et velkommen.

Vi har aftalt at jeg kommer på besøg for at 
høre lidt fra nogen af pionererne på Hanst-
holm Havn. I udestuen bliver der dækket op 
med kaffe, hjemmebagt brød og hjemmela-
vet syltetøj og selvom det er lækkert har vi 
som knap tid for der er så meget at fortælle 
og høre om. Konrad blev født den 25. april 
1935 i Thorsminde som den næstyngste af 
en børneflok med fem drenge og en pige. 
Faderen havde indtil krigen et husmandssted 
nord for Thorsminde, men da den nye dæm-
ning skulle bygges lå huset på den ”forkerte” 
side familien flyttede derfor til selve Thors-
minde hvorefter faderen udelukkende ernæ-
rede sig ved fjord- og havfiskeri.

Som 11-årig kom Konrad ud at tjene ved 
bønderne og som 16-årig var han helt sikker 
på at i landbruget skulle han ikke fortsætte! 
Så han fik hyre fra Lemvig et par år. I 1953 
fik han hyre med Kalundborgkutteren Anna 
Helene der om vinteren fangede laks i Øster-
søen og landede dem på Bornholm. I 1955 
var han inde og aftjene sin værnepligt som 
marinesoldat – blandt andet på Grønland. 
Men han fortsatte fiskeriet efter værnepligten 
og båden var stadig Kalundborgkutteren der 
altid riggede om og blev kølhalet hjemme. 
Her var Konrads lillebror Anders og han hav-

de truffet en ung mand, hvis søster arbejdede 
på Jernbanehotellet i byen. Hun så et billede 
af storebror Konrad og forelskede sig promp-
te i den flotte fyr.

I 1956 skulle Anders´ kammerat Ole konfir-
meres og Konrad blev indbudt da forældrene 
syntes at de unge mennesker der var så langt 
hjemmefra godt kunne være med til denne 
dag. Og denne dag blev skelsættende for 
Jonna og Konrad for der startede deres forel-
skelse og den 8. juni 1957 blev de viet i Rørby 
Kirke. De har således i år fejret deres 60 års 
bryllupsdag – som i øvrigt blev fejret med stor 
fest med venner og den nærmeste familie.

Konrad fik i 1957 hyre med HG 58 Anna 
Katrine fra Hirtshals og han delte et lejet væ-
relse i Hirtshals med lillebror Anders. I okto-
ber måtte Anders dog rykke ud, for da kom 
Jonna med deres første barn og således 
startede deres lille familie på et lejet værelse 
ved postmesteren; med køkken i kælderen!

Jonna fortæller, at det nu var lidt hårdt 
at rejse fra Kalundborg til Hirtshals for det 
foregik jo med færge og tog og spædbarnet 
var jo kun fem uger……men der var ikke så 
meget pyller og det var jo sådan man rejste 
dengang, som hun siger. Da ejeren af HG 58 
byggede en større kutter blev Konrad – som 
i mellemtiden havde haft et par andre hyrer 
i Hirtshals – ansat til at sejle med den som 
skipper. Konrad havde i mellemtiden taget 
Kystskippereksamen. Underviseren var den 
lokale tolder – og Jonna fortæller at Konrad 
rent faktisk fik flidspræmie. Det smiler Konrad 
lidt forsigtigt af og kigger ned i bordet, og jeg 
ved at han aldrig selv ville have fortalt mig det 
for han er så beskeden.

konrad den gamle fisker
”Det var som at komme hjem…….” - en lille fortælling om Jonna og Konrad Kristensen
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Fra 1961 
begyndte han 

så at sejle med HG 
59 Johnny Limona og senere samme år køb-
te han den af ejeren. (som faktisk oprindeligt 
var fra Hanstholm men efter tvangsflytninger-
ne i forbindelse med krigen var blevet bosat i 

Hirts-
hals). I 1966 

fik Konrad så bygget 
T 143 – det har Jonna en fin artikel fra 

avisen om. Han fiskede ud for Hanstholm og 
landede dels i Hirtshals og dels i Thyborøn. I 
årenes løb havde parret købt hus i Hirtshals, 
men der var kun et børneværelse og da de 
havde fire børn var de enige om at de skulle 
have et større hus. Da Konrad jo alligevel fi-
skede i området, blev de enige om at det ret-
te sted for dem at bo ville være i Hanstholm.
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Auktionsgade 30
DK-7730 Hanstholm
Tlf. +45 97 96 16 66
Fax +45 97 96 27 66
info@samlecentral.dk
www.samlecentral.dk

Auktionsgade 30
DK-7730 Hanstholm
Tlf. +45 97 96 16 66
Fax +45 97 96 27 66
info@samlecentral.dk
www.samlecentral.dk
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Hanstholm Fyr
renoverer, laver om og gør klar til at tage imod

Alle omkring Det Nordatlantiske Fyr ønsker Hanstholm Havn tillykke!
 

Støtteforeningen for Hanstholm Fyr
Naturstyrelsen Thy

Thy Teater
Museum Thy
Kulturrummet

Kunstforeningen Det Ny Kastet
Thy Turistforening
Thisted Kommune
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Derfor så de på grund og påbegyndte 
byggeriet i 1966 hvorefter de flyttede ind i juni 
1967 hvor Konrad samtidig fik landingstilla-
delse fra Fiskeriministeriet. Huset var nøje gen-
nemtænkt – med fuld kælder under – for Kon-
rad lavede selv alle sine trawl. Det skal siges, at 
huset er det de stadig bor i. Jeg spurgte Jonna 
hvordan det var at flytte til Hanstholm og hun 
svarede :”det var som at komme hjem…..jeg 
har aldrig fortrudt det et øjeblik”.

I en artikel i en Hirtshalsavis var man lidt 
skeptiske over disse ”udflyttere” og måske 
også en kende nervøse for den konkurrence 
denne nye havn kunne udvikle sig til at blive, 
for overskriften lød ”at en svale alene gør det 
jo ikke”. Den nye båd T 143 Johnny Limona 
blev indregistreret i Hanstholm i 1966 og lige 
så snart det var muligt fiskede Konrad fra 
Hanstholm med tre mand efter konsumfisk 
og supplerede om sommeren med kroge-
fiskeri efter helleflynder og sildehajer. Og i 
denne familie har man faktisk gjort tingen lidt 
omvendt af mange andre fiskefamilier; hvor 
mange både er opkaldt efter koner og døtre 
er Jonna og Konrads yngste barn faktisk op-
kaldt efter båden! Så han hedder da Johnny. 
Det er da ret pudsigt, synes jeg.

En anden lille historie Konrad fortæller 
er, at da huset blev bestilt var det jo lokale 
håndværkere der blev hyret: her i området 
kender vi jo alle murer Okkels Lindhardt og 
tømrer Martin Gregersen. Derudover skulle 
VVS arbejdet laves af smeden Svenningsen. 
Martin Gregersen havde jo telefonisk aftalt en 
masse med Konrad og havde jo, som vi alle 
typisk gør, dannet sig et billede af denne fi-
sker fra Hirtshals.

Konrad griner med glimt i øjnene da han 
fortæller, at han tydeligt kunne se i hovedet 
på Martin Gregersen at denne lille mand ikke 

svarede til hans forestilling. Han fortalte se-
nere, at han havde forestillet sig en ordent-
lig kleppert med fuldskæg osv. lidt som den 
berømte fisker på de billeder vi ser rundt 
omkring. Men her stod en lille, mild mand og 
komplet uden skæg!

De fortæller også, at fra de udtog grun-
den, hvor der overhovedet ikke var andet en 
kornmarker omkring, og til de kom igen var 
der i mellemtiden bygget to huse; et overfor 
og et ved siden af deres. I nabohuset var Kir-
sten og Bent Holmstrup flyttet ind. Bent var 
i en lang årrække skoleinspektør på Hanst-
holm Skole.

Konrad solgte sin båd til Lemvig. Ved et for-
lis den 9. marts 1969 druknede alle tre mand 
ombord. Jeg kan se i øjnene på Konrad at det 
stadig gør et stort indtryk at tænke på. Det 
var som følge heraf at han måtte købe båden 
tilbage, men da han jo selv havde en anden 
båd fik han Erling Christensen til at sejle med 
den. Erling startede med at eje en tredjepart, 
men endte med at købe båden som herefter 
hed Bettina Malene efter Erlings døtre.

Da båden kom tilbage den 3. september 
havde Konrad som sagt en ny Johnny Li-
mona og den kom derfor retur til Hanstholm 
med navnet Johnny Boy. Johnny Limona for-
liste i 1975, men heldigvis uden at liv gik tabt. 
Konrad byggede i 1975 ny båd ved Hirtshals 
Bådebyggeri – T291 Johnny Limona. Jeg 
spørger hvorfor han valgte det nummer. Men 
det gjorde han slet ikke, for modsat mange 
andre har han aldrig gået op i hvad nummer 
hans kuttere har haft – så T291 var bare det 
nummer han blev tildelt!

I 1976 gik Elsam i gang med at skulle 
lægge kabler over Skagerak. Det var ikke 
populært blandt fiskerne, da det blandt an-
det var en god fiskeplads der skulle krydses. 
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Derfor tog Elsam kontakt til Hanstholm Fiske-
riforening for at lave nogle aftaler med dem 
omkring at holde vagt og fortælle skibe på 
vej henover kablerne at de måtte sejle andre 
steder hen indtil disse var nedlagt ordentligt 
i havbunden.Man forsøgte at kontakte den 
daværende formand Svend Heiselberg, men 
da han ikke var at træffe rettede man i stedet 
henvendelse til næstformanden…..og det var 
Konrad Kristensen.

Efter en lang snak ville Elsam gerne an-
sætte Konrad, men da han jo lige havde 
bygget en ny båd sagde han at hans pris vist 
var for høj til dem da han jo skulle sikre sig 
en forrentning af den. Men de må jo alligevel 
have gjort en god forretning, for i 1976 star-
tede Konrad ved Elsam på patrulje med sin 
egen båd og da Elsam i 1977 havde fået eget 
kabelskib han skulle sejle med blev Niels Jør-
gensen (der efterfølgende havde Hanstholm 
Bugserservice) skipper på Konrads kutter 
indtil T291 blev solgt i 1978.

Konrad forblev ansat ved Elsam til sin pen-
sion i 1999. Meeeeen pension er jo kun no-
get der gælder ansættelsesforhold, for han 
har jo stadig båd. Nu er det en glasfiberbåd 
med nummeret T 306 Johnny Boy og han 
var som ude i går. Fordi man er fyldt 82 er der 
jo ingen grund til ikke at lave noget når man 
kan! Jonna havde jo travlt med at passe hjem 
og børn men med tiden blev der mere over-
skud også til andre ting. I starten passede 
hun andres børn og fra 1985 arbejdede hun 
i hjemmeplejen. Hun blev også pensioneret i 
1999 hvorefter hun startede Hanstholms højt 
respekterede vågekoner. 

I dag er hun stadig koordinator for vågeko-
nerne, som i min verden gør et ubeskriveligt 
stort og vigtigt frivilligt omsorgsarbejde på 
den tid i livet hvor tingene kan være tunge 

og svære både for syge og pårørende. Men 
samtidig har de to etableret en stor og me-
get blandet venneskare der tæller alle typer 
mennesker og der har igennem årene været 
mange sammenkomster med hygge og snak 
i hjemmet.

Samtidig ved jeg, at da børnebørnene 
var små var det fast feriested for dem alle – 
og det vel at mærke uden forældre! De to 
bedster tog dem alle under vingerne og hyg-
gede med dem i ugevis.

Jeg håber deres børn har sat pris på den 
store gestus – Jonna og Konrad må da indi-
mellem have været lidt trætte bagefter. Det er 
let at snakke om stort og småt, men efter to 
en halv time må jeg videre. Jeg får overleveret 
en stor scrapbog og en hel ”mulepose” med 
avisudklip som jeg allerede på vej ud af døren 
glæder mig rigtig meget til at læse i. Og så 
forlader jeg Gyvelvænget 70 hvor Jonna og 
Konrad, som var en af de første fiskerfamilier 
i Hanstholm, har boet i lige siden huset i 1967 
stod færdigt.

TEKST: Birgit B. Paulsen
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ønsker alle et 

med havnejubilæet

∙ ∙ ∙
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ØNSKER STORT TILLYKKE MED JUBILÆET 
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København | Aarhus | Esbjerg | Kolding | Skive | Fredericia | Thisted | Nykøbing Mors | Fjerritslev | Hurup | Hanstholm

• 11 afdelinger fordelt i hele Danmark
• Nærhed til kunden
• Lokalt forankret 
• Medejer af Revitax, skatte- og momsrådgivningsfirma
• Medejer af Revi-IT specialydelser indenfor IT-revision og IT-rådgivning
• Uafhængig medlem af Moore Stephens med globalt samarbejde

Rådgivning, revision og regnskab
- Book et møde og læs mere på www.brandtrevision.dk
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Tlf. 97 96 10 44 · hotelhanstholm.dk

Member of:

 

ü 3-retters festmenu
ü Vin ad libitum
ü Bar ad libitum
ü Kaffe/The

Rammerne kan næsten ikke blive fl ottere, 
med Vesterhavets brusen og udsigt fra 
restauranten ud over Nationalpark Thy. 
Få det hele til fast pris, og nyd aftenen 
fuldt ud med lækre retter tilberedt af 
kvalitetsråvarer. Alt dette får du:

600,-
FEST MED

DET HELE KUN

Pr. kuvert

FEST TIL
FAST PRIS
i hyggelig atmosfære og 
fantastiske omgivelser 
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Afgår fra Spar købmanden,
Havnen her ½ time.
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Shoppingcenter
Hanstholm

altid et besøg værd!

SHOPPINGCENTER
HANSTHOLM
- et godt sted at handle

• Gode og fl otte
   specialbutikker!
• Dagligvarehandel!
• Gratis P. uden tidsbegrænsing! 
• Mange arrangementer
   for hele familien!
• Handicapvenlig! 
• Gode toiletforhold! 
• Overdækket indkøbscenter!
 - Her regner det aldrig! 
 - Her blæser det aldrig!
 - Her er det altid lyst!

Bytorvet 1 • 7730 Hanstholm



Kai Lindbergsgade 73  //  7730 Hanstholm  //  Tlf: 97 96 16 90  //  www.hanstholm-indkoeb.dk

bødkervej 25
7730 hanstholm
tlf.: 96 55 08 88
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bro
skriver

autografer

bro - 2. sePtember kl. 21.00
Ungdomsfest (Posefest)
Diskotek STORKEN & BRO (kendt fra TV og Årets Grøn Koncert)

Sted: Hanstholm Hallen
Entré: 100 kr.

cirkUs mongo - 7. sePtember kl. 19.00
Elever fra Hanstholm Skole har været i cirkus lære hele ugen. Det er premiereaften, 
og de skal vise, hvad de har lært af de rigtige cirkusfolk.  Det er eleverne forestilling. 
Billetter købes ved indgangen, men kom i god tid. Der bliver rift om pladserne. Vi gør 
opmærksom på begrænset pladser.

Sted: Hanstholm Skole
Entré: 



moLeVeJ 13   |   7730 HansTHoLm   |   TLF.: 97 96 10 30

BØDKerVeJ 31  |  7730 HansTHoLm  |  DanmarK  |  TLF.: 40 36 48 83
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Vi ønsker  

Hanstholm Havn tillykke 
med 50 års jubilæet 

 
 
 
 

Vi er klar til de næste opgaver. 
 

 

I·B·F Nordvest 
Industrivangen 11 · 7730 Hanstholm · Tlf. 97961544 

Leverandør af færdigbeton til erhverv og private. 

49



50



51



52

I Sparekassen Thy kan vi også se tilbage på 50 begivenhedsrige og 
fantastiske år i tæt samarbejde med virksomheder, foreninger, 

institutioner og mennesker i og omkring Hanstholm.

Vi ønsker alle et stort tillykke 
med havnejubilæet

Hanstholm
Bytorvet 32 • 9796 1322 • hanstholm@sparthy.dk • www.sparthy.dk

I sikker havn!

Asta Hyldahl         Karen Skaarup Nielsen       Esben H. Kristensen         Helga Breum          Michael G. Sørensen

Tove Dahl Olesen         Rasmus Ø. Kristensen      Finn L. Poulsen           Jens Chr. Olesen      Tinne Sloth Christoffersen

Vi er stadig ikke som de 
andre ;-)


