
 

Butikker før og nu Forretninger i Thyborøn før og nu 

Lokalarkivet for  

Thyborøn-Harboøre-Engbjerg 

Det gamle havnekontor blev bygget i 1917, og var et 

af de første bygninger på havnen, først som V.B.V.`s 

administrationsbygning, senere havnekontor. 
 

Den første havnemester i Thyborøn, var Christian Bu-

us, der var både beboelse og kontor i bygningen, sene-

re kom der telefoncentral som også var under Buus´es 

ledelse, og som blev passet af unge damer fra byen. 
 

Bygningen har huset både toldvæsen, fiskerikontrol og 

ikke mindst fiskeriforeningen, og er nu privatbolig for 

ejeren og butik for modeforretningen, Kynde og Knak. 

Bygningen som husede Tatol, var bygget som en min-

dre købmandsforretning, med en Shell benzintank, til 

Christian T. Sløk, ca. 1930, efter nogle år blev bygnin-

gen overtaget af Gravers K. Jørgensen, som indrettede 

skrædderværksted og drev samtidig Tatolforretning 

med hjælp fra sin kone. 
 

Fra 1943 overtog Bertha og Peter Josefsen ejendom-

men, og drev Tatol til 1964, samtidig var der to lejlig-

heder til udlejning ovenpå. 
 

Tatol fortsatte, først med Erna Mogensen, og senere 

med Anne og Anders Christensen. 
 

Bygningen er i dag ny og moderne med fire lejligheder. 

Den gamle fiskeauktionshal som i dag huser fiskerestaurant og 

fiskehandel under navnet æ´Røe hal, blev bygget i 1928, den 

første auktionsmester hed C.A.Rønn. Han blev senere afløs af 

sønnen Thomas Rønn. 
 

Hallen er også hjemsted for turistkontoret, med facaliteter for 

havnens lystsejlere, der er også et lille hyggerum for havnens 

gamle fiskere og andet godtfolk hvor de kan ordne de ting som 

de ikke nåede i det virkelige liv. 

Den 1 august 1919 lejede Marie Christensen en grund på 

420 kvadrat meter ud til Havnegade og byggede hus med 

viktualiebutik, og Laurids K. Kynde fik plads til skofor-

retning og værksted. 
 

Ingeniør Skajhede overtog lejekontrakten i 1922, men 

Marie beholdt dog sin forretning. Skajhede havde leje-

kontrakten til 1938, hvor den blev overdraget til Holger 

Kirkedahl, som herefter åbnede en ny butik ”Engelsk be-

klædningsmagasin” som havde alt tøj, som en fisker hav-

de brug for, både til arbejde og fritid. 
 

Nogen tid efter Kirkedahls alt for tidlige død, blev butik-

ken overtaget af Charles Madsens herretøj, Lemvig, se-

nere af Iris Nørfjand og Ella Andersen under navnet Irell. 

 

Derefter kom Thyborøn regnskabskontor og Thyborøn 

Skibssalgs bureau. I dag står bygningen totalrenoveret og 

moderniseret. 
 

På billedet ser man fra venstre. Datteren Else, fru Kirke-

dahl, Holger Kirkedahl og datteren Ruth. Ca. 1960 

I 1917 åbnede P. Ørum en købmandsforretning 

her i Havnegade, men få år efter, i 1921, overtog 

P. Ruby Christensen forretningen ,som han mo-

derniserede og drev som skibsproviantering i 

mange år, foruden drev han fiskeeksport og kut-

ter rederi. 
 

P. Ruby drev forretningen med hjælp fra sin hu-

stru Alma, og da børnene var store nok, hjalp de 

også til. Der var åbent det meste af døgnet, for 

fiskerne, som var bosat både her, og for dem fra 

Harboøre egnen, som kom søndag nat kl. 0.30 

med toget, og så arbejdes der det meste af natten 

for at proviantere og servicere alle. 
 

P. Ruby slettede navnet Christensen, og blev nu 

aldrig kaldt andet end P. Ruby. 
 

Sønnen Jens som havde været i forretningen hele 

tiden, overtog forretningen i 1968 og blev ved til 

1986. 
 

Så blev forretningen overtaget af Søren Pedersen ( Frikøb ) som 

solgte til Bodil og Arne Lauridsen som drev blomsterværkstedet. 

Og i dag er der lysfiskerudstyr under navnet ” Emma Line grej ” 
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