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FAKTA
HISTORIEN I BILLEDET – BILLEDET I HISTORIEN
{ Stil gamle fotografier – eller film – til rådighed for Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, lyder opfordringen fra arkivet.
{ Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad thyboer
og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter
spændende lokalhistorisk materiale.
{ Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hurup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.
{ Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bruge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.
{ "Historien i billedet" er en rubrik, der med jævne mellemrum
vil dukke op i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billed-bidragene til Lokalhistorisk Arkiv.

BAG SCENEN – i garderoben hos verdensklovnen ”Akrobat-OH”. John Hoxer Nielsen og Charlie Rivel oktober 1975.

(Lokalhistorisk Arkiv)

HISTORIEN I BILLEDET

Moden, klovnen
- og julemanden

CARLO THOMSEN, stemningsgrosserer. 1970. (Lokalhistorisk Arkiv)

Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv
for Thisted Kommune

THISTED: Vi er tilbage i 1975.

Helt nøjagtigt fredag den 3.
oktober. Og det er i en ny Thy
Hal, det foregår. Uden for er
parkeringspladsen ved at
blive både planeret og reguleret, og for at det hele ikke
skal ende i kaos, bliver den
oplyst af CF-kolonnens nye
katastrofevogn.
Jo, det er en stor aften. Og
moden? Den moderigtige
pige skal gå i knælange kjoler i efterårsmånederne. Der
er dømt velourbluser og
fløjlsbukser i kassefacon. Og
det er ”in” at være klædt i
strik. Til aftenbrug lange
kjoler med stramt liv. For
mændene er der dikteret habitter med påsatte lommer
og skjorter med store flipper.
Fløjlsbukser og varme jakker
til børnene. Det farvestrålende løber sports- og fritidstøjet med i disse år. Det afslappede og uformelle har
fået større legeplads at boltre sig på.
Hvordan kommer klovnen
ind i billedet - i Thisted? Det
er et kombineret mode- og
underholdningsshow, der
har trukket de mange til Thy
Hallen. Showmaster Volmer
Sørensen og hans ”Revykøbing” og Henrik Krogsgaard
med orkester. Men ikke
mindst ”Akrobat-Oh!”. Den
spanske verdensklovn Charlie Rivel med den lange, røde
trøje og firkantede næse. Rekvisitterne en stol og en guitar. Mere skal der ikke til. For

DEN NYE Thy Hal kan bruges til andet end sportsarrangementer. Her er det modeshow i 1975.
(Lokalhistorisk Arkiv).
Thisted-drengen John Hoxer
Nielsen bliver det en særlig
aften som vinder af en konkurrence om den bedste farvelagte tegning af Charlie
Rivel. Han kommer bag scenen - helt ind i garderoben hvor han får overrakt præmien. Selvfølgelig en guitar
(næsten!) magen til den,
”Akrobat-OH” har med på
scenen.
Men så julemanden da –
hvordan kommer han ind i
billedet og historien. Vi skriver jo kun oktober – er det
ikke lidt vel tidligt? Slet ikke!
”Julemanden bor i Thy, og

hans navn er Carlo” står der
på en spiseseddel fra Morgenavisen Jyllands-Posten i
1975. Hans efternavn er
Thomsen. Stemningsgrosserer kalder han sig. Han er
manden, der dekorerer hele
Danmark op til jul. 80 pct. af
byernes
juleudsmykning
kommer fra hans virksomhed. Endog Malmø klæder
sig i juleskrud fra Thisted.
Under dette års hedebølge
i juli lever stemningsgrossereren en noget spaltet tilværelse. Iført badebukser har
han travlt med at sende julepakker til små og større byer

og til et endnu større antal
forretninger. I løbet af en
halv snes år er han kommet
op på at dekorere gaderne i
200 byer.
Der er mange måder at
præge sine omgivelser - og
navnlig byens rum - på. At
gøre det med guirlander af
hjerter, kræmmerhuse og
lygter hører til det mere fortjenstfulde. Mindre kan også
gøre det. Det viser Charlie
Rivel i Thy Hallen.
En stol, en guitar, en firkantet næse ...
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i Thisted centrum udlejes snarest
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2.600,- pr. måned + forbrug. El og (pt. a/c
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