
 

Butikker før og nu Forretninger i Thyborøn før og nu 

Lokalarkivet for  

Thyborøn-Harboøre-Engbjerg 

Bertha og Niels Kirk Nielsen åbnede omkring 1935 en 

forretning med trikotage og søekvipering, som de drev 

i mange år.  

Forretningen blev senere overtaget af sønnen Karl 

Erik som sammen med sin hustru havde forretningen i 

nogle år, hvorefter den blev til Isager Radio og TV, 

som i 1977 solgte den til Laurits Lysgård Pedersen 

som åbnede den som tøjbutikken L.P.  

I dag drives forretningen af sønnen Casper Pedersen 

og hans medejer som L.P. Tøj og sport, Sportigan og 

Miss. P. 

Valdemar Petersens Kolonial og skibsproviantering blev byg-

get i 1928 og blev drevet som en alsidig forretning, med alt til 

private og skibe, der var kul og koks, som blev bragt ud på va-

recykel, samt alt skibsudstyr. 

Valdemar Petersen døde ung, så hans enke Ebba Petersen drev 

forretningen videre, men overdrog den i 1963 til Laust Nees, 

som så i 1988 solgte til Elmer Nørgård og Jørgen L. Poulsen 

som drev firmaet under navnet Nordvest Proviant. 

Senere kom Blomsterpigerne til, men forretningen lukkede i 

2013. 

Adressen Bredgade 13. var i mange år lagerplads for murermester P. 

Davidsen og omkring 1950 byggede han sammen med sin hustru Re-

staurant ” Vagner ” som blev drevet som kaffebar og restaurant uden 

spiritusbevilling, navnet Vagner, var Deres eneste søns navn. 

 

Byens unge kom jo også, der ikke var mange andre steder at gå hen 

og så var der også en enarmet tyveknægt hvor indsatsen var 10 ører, 

så alle kunne deltage, senere kom spiritusbevillingen og så blev det et 

helt andet klientel der rykkede ind. 

 

Stedet blev senere overtaget af Mette og Erling Jensen , og da de 

holdt kom stedet til at hedde ” Hyttefadet ” ved Jane og Finn Nielsen. 

B.C.Elektronic overtog stedet og byggede helt nyt i 1998, og i dag er 

der sko og tøj under navne ” Askepot ” 

Slagterforretningen i Bredgade blev bygget i 1933, til slagtermester 

Christian Rønn, som drev forretningen i mange år sammen med sin 

hustru Christian Rønn, de byggede også et lille røgeri på havnen, 

som senere blev Børge Stausholms smedje. 

 

Der var efterfølgende flere ejere uden slagter erfaring, først Aage 

Jensen og senere Laurids Kjølhede som i 1968 solgte forretningen til 

slagter Henning Byskov, som sammen med sin kone Birthe udvidede 

forretningen i 1980 og skabte en fin forretning.  

Forretningen drives i dag videre under navnet Byskov kød, af Erik 

Stagis og hans hustru. 

Henning Høj Andersen startede sin 

karriere som elektrikerlærling hos 

Svend Jepsen og efter nogle år overtog 

Henning forretningen, på favorable vil-

kår, og i 1972 byggede han nyt på 

Bredgade 18 og drev firma og butik 

herfra i mange år. 

 

I dag hedder forretningen frk. ” Eline ” 

og har alt i kunst og pyntegenstande, 

ejendommen ejes af Konrad og Randi 

Hviid, 
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