
 

Butikker før og nu Forretninger i Thyborøn før og nu 

Lokalarkivet for  

Thyborøn-Harboøre-Engbjerg 

Huset med ”Hildas” trikotage blev bygget i 

1939 som parcelhus og i 1946 åbnede Hilda 

sin butik, som hun drev til 1990, hvorefter 

datteren Karen overtog forretningen og har 

den i dag. 

Huset Vesterhavsgade 160 ”Kronborg-ind” blev bygget i 1946 

til Peter C. Madsen, som foruden flere lejligheder åbnede en 

lille købmandsbutik, som han i 1948 solgte til købmand Inger 

og Hagbard Gervig.  

Forretningen voksede støt, med til sidst 3 ansatte og en lær-

ling, men da de store supermarkeder kom i nærheden, måtte 

ægteparret til sidst klare det hele selv, og drejede nøglen om i 

1993. 

Vesterhavsgade nr. 107 er bygget i 1929 og der blev i mange 

år drevet købmandsforretning, først af Lars Poulsen, som var 

kendt for sin tohjulede trækvogn som både blev brugt til vare-

udbringning og hente varer på stationen på havnen.  

 

Foruden dagligvare solgte Lars også porcelæn, billeder og ga-

veartikler endvidere var der også en benzinstander nogle år. 

 

I 1954 overtog Anna og Gerhard Winkel ejendommen, og 

drev forretning indtil 1979. Hvorefter forretningen blev for-

pagtet ud til Karen Vinther Jensen og Kirsten Olesen. 

 

I dag er ejendommen almindelig beboelse. 

Hilda 
Hagbard Gervig 

1992 

Bageriet i Vesterhavsgade 52 blev bygget til Viggo Rønn fra Harboøre 

og blev senere overtaget af Jens F. Dalgaard Thyborøn, som udvidede 

med cafe.  

Efterfølgende har der været 8 forskellige bagere, før det blev Spar 

købmand ved Gerda og Søren Emtkjær og i dag er der brugskunst og 

lys ved Else Strøe. 

Vesterhavsbageriet 

Viggo Rønns bagerforretning, ca. 1935 

Lydia Hvas, Thora og Viggo Rønn 

Lars Poulsen 

Ca. 

Carlo 

Oktober 2013 

Vesterhavsgade nr. 111, blev bygget i 1911, til træskomager Mikkel 

Hansen, Mikkel Hansen var fisker, men ved et kutterforlis fik han sit 

ben i klemme under redningen, og det måtte efterfølgende ampute-

res og han fik træben. 

 

Mikkel uddannede sig til træskomager og efter ham kom der cykel-

værksted ved Haldor Noersgaard. 

 

Så blev der købmandsforretning ved Carl Emil Eriksen, og efter 

ham i 1970, overtog Carlo Bruun Jensen forretningen. 

 

Den del af huset med årstallet 1911 er det oprindelige hus. 

 

I dag bliver huset brugt som sommerhus. 


