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Lars Tommerup byggede forretningen Jernbanegade, 17, 

i 1939 efter først at være startet i et mindre træhus på 

adressen Pakhusgade, 1. 

Forretningen her var med tobak og sø ekvipering som 

speciale, samt andre forskellige varer. 

Efterfølgende overtog Karl Andreasen, og udvidede 

med jagt- og fiskeriartikler samt tipstjenesten, Johan 

Jensen overtog senere forretningen, og drev den videre 

efter samme koncept, så kom der igen nye ejere, Marian 

og Trond Manskov som kaldte forretningen Jernbaneki-

osken. 

 

I dag er der kun beboelse på adressen. 

Niels Højs bageri blev bygget i 1928 og drevet af familien Høj i mange år, men blev så i 1956 

overtaget af Charles Mikkelsen, derefter har den været på flere hænder siden, først Lyngklip, der-

efter Stinne og Thomas Rasmussen, Henrik Rønn og sidst Niels Vistisen, butikken står i dag tom, 

men ser flot ud fra gaden. 

På grunden Svanegade 16, blev der under 2. Verdenskrig 

bygget en bunkers, som efter krigen blev pumpet under 

jorden. 

Lemvig bank byggede på grunden i 1960, og i 1975, fik 

Thomsen og Winkel skøde på stedet og indrettede værk-

sted og forretning. 

I dag er firmaet blevet til T.W. El- service Aps. Under le-

delse af Peter Winkel. 

Lundgaard Skjøtt Stagis. Mælkeudsalg  

Huset Vesterhavsgade 39, blev bygget i 1929, af mælkemand Viggo 

Jensen, som kom fra Bøvlingbjerg. Han solgte igen forretningen i 

1934, til Jenny og Lundgaard S. Stagis som drev forretningen helt 

frem til 1955. 

 

Jens Fjordside Skjøtt Stagis ( Fyvsi ) overtog forretningen efter sine 

forældre og fortsatte med forretningen, sammen med sin hustru Ma-

rie til 1980. 

 

Fyvsi måtte i 1970 tage arbejde på Tørring mejeri og efterfølgende 

en periode hos Harald Iversen og søn. Grunden var, at tiderne med 

specialforretninger var fortid, og man kunne købe mælk og mejeri-

produkter mange steder. 

Marie prøvede i nogle år at køre videre, men det var ikke rentabelt, 

og i 1980 drejede de nøglen om. 

Fyvsi havde været hjemme i forretningen hele sit arbejdsliv, først som mælkedreng senere som mælkemand og sidst som ejer. 

 

Forretningsgangen i starten var mælkeudsalg fra butikken samt kørsel med hestevogn, som var bygget til formålet, den blev trukket af to Islandske heste som hav-

de stald i baggården, og i fritiden blev de sat på græs, men det kunne de nok ikke leve af i Thyborøn, hestene gik på pension i 1955, det var der flere grunde til, der 

var folk som truede med at stoppe som kunder, hvis hestene lavede griseri på vejen lige ud for Deres hus, der var jo blevet asfalteret, senere blev det en bil der 

overtog kørslen, men man kørte stadigvæk fra dør til dør og på havnen til skibene. 

 

Fyvsis store interesse har altid været F.D.F. Både som dreng, og senere i mange år som leder, han var også meget aktiv i orkestret med sin trompet, og har deltaget 

i mange stævner og lejre, på Marselisborglejren havde Fyvsi den store ære at trykke kong Frederik den IX i hånden, det var stort. 

 

Han var også den store mester i skuespilkunsten, når F.D.F. lavede sketch og 

underholdning, det var både for børn og voksne. 

Den første september kunne F.D.F. fejre 75 års jubilæum. Og så var der igen bud efter Fyvsi og han gamle kammerater. 

 

Han har underholdt mange, både på plejehjem og andre steder hvor der blev kaldt, det var med sin harmonika og sange, det er der mange der har haft glæde af. 

Fyvsi var også den lokalt ansatte mand til at måle vandtemperaturen ved badestranden, det tog han meget seriøst, han tog selv en dukkert, som en ekstra kontrol. 

 

På trods af sin alder er Fyvsi meget aktiv, med lange gåture og løbeture, en tur til Rønland er ingen ting, og på en god dag løber han det dobbelte 

Fyvsi ved sin mælkevogn 


