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THISTED: Fodbold er sportsli-
vets svar på operaen. Med 
drama i luften, på banen og 
blandt tilskuerne ”ude på 
lægterne”, som man siger. 
Fodbold sender til alle san-
ser. Det er her og nu. Fra de 
sublime øjeblikke til den 
værste gang kludefodbold.

Thisteds gamle stadion i 
Dragsbæk har lagt græs til 
mange minderige kampe, 
der har lejret sig i den fælles 
mentale harddisk. Ofte store 
begivenheder der samler 
folk fra hele Thy. Vejene om-
kring stadion er fyldt med 
lange rækker af parkerede 
biler - som når der i dag er 
dyrskuer og cirkus i by.

Så er der de kampe, der le-
ver deres eget liv, men som 
ikke desto mindre står skarpt 
i erindringen og som eksem-
pel på, at virkeligheden ofte 
overgår fiktionen. 

Også i Thy.

Som en dansk folkekomedie
For hvis man ikke véd bedre, 

kan man få den tanke, at det 
hele er som taget ud af ma-
nuskriptet til en af de danske 
folkekomedier, der vises 
søndag eftermiddag i fjern-
synet – med en knirkende 
mølle som baggrundskulis-
se. ”Foldboldpræsten” er tit-
len på en af disse film. Kam-
pen i Thisted kunne uden 
besvær klippes ind her og 
oven i købet tilføre lidt eks-
tra tiltrængt action med fuld 
udrykning på landevejen.

Et drama er det, og med 
Leon Jørgensen som indeha-
ver af hovedrollen. Vi skal 
tilbage til september 1968. 
Søndag 15. september. Han 
spiller back på Thisted Idræts 
Klubs serie 5-hold. Modstan-
deren er Gettrup. Men det er 
ikke den eneste rolle, han 
spiller. Han er også brand-
mand. Og hvad gør en fod-
boldspiller, der også er 
brandmand, når der opstår 
ildebrand?

"Som om der var ild i ham"
Svaret kommer dagen efter i 
Thisted Amts Tidende, der 
rapporterer:

”Midt i en fodboldkamp i 
går på Thisted Stadion fløj 
en af spillerne, Leon Jørgen-
sen, Thisted, ud af banen, 
som om der var ild i ham. 
Det var der ikke, men til gen-
gæld brændte det i Nørhaa, 
og Leon Jørgensen skulle 
som reservebrandmand del-
tage i slukningsarbejdet”. 

Det fremgår af avisen, at 
ilden er opstået under hal-
mafbrænding på en mindre 
ejendom, der drives af Niels 
Chr. Hyldahl og tilhører gdr. 
Aage Arnold Nielsen, Nørha-

agaard. Nogle hjemme-
værnsfolk, der passerer ste-
det, opdager, at ilden har få-
et fat i stalddøren og alarme-
rer Falck-Zonen i Thisted og 
begynder selv at slukke.

Thisted Amts Tidende:
”Da brandmandskabet an-

kom, var ilden allerede un-
der kontrol, og den blev hur-
tigt helt slukket. Foruden 
stalddøren brændte 90 bal-
ler presset halm. Slukningen 
foregik så hurtigt, at fod-
boldspilleren nåede at kom-
me tilbage på Thisted Stadi-

on, inden serie 5-kampen 
mellem Thisted og Gettrup 
var forbi”, rapporterer avi-
sen videre.

Leon Jørgensen er en af 
Falck-Zonens 12 reserve-
brandmænd og må af sted, 
når pligten kalder. Også i en 
fodboldkamp 10 minutter 
før halvleg. Da han når tilba-
ge fra branden i Nørhaa og 
ind på banen igen, er kam-
pen dog for så vidt afgjort. 
Det står 2-1 til Thisted, og 
det bliver slutresultatet.

Fra bold til borgmester
På Thisted-holdet er der en 
anden ung spiller, som sene-
re kommer til at spille en 
rolle både på og uden for 
grønsværen. Han kommer 
til at se tilbage på en lang 
fodboldkarriere i den stribe-
de TIK-trøje. Hans navn er 
Erik Hove Olesen, borgme-
ster i den ”gamle” Thisted 
Kommune og i dag i den 
”nye” kommune for hele 
Thy.

- Gettrup-kampen er ikke 
en af de kampe, der går over 
i historien for fodboldspillets 

skyld, men det er alligevel en 
af dem, man husker, fordi en 
af holdkammeraterne plud-
selig får travlt og løber alt, 
hvad han kan og også når at 
komme på den anden vogn i 
slukningstoget uden for sta-
dion - det er jo alligevel ikke 
noget, man oplever hver 
dag, siger borgmesteren.

Lidt af en ildsjæl
Leon Jørgensen var i det hele 
taget lidt af ildsjæl, der gjor-
de en stor indsats uden for 
banen og i idrætsklubberne. 
Ikke mindst Thisted Svøm-
meklub har meget at takke 
ham for. Det er her, han sam-
men med familien lægger 
mange fritidstimer gennem 
adskillige år. 

Han er far til Thomas og 
Anette Jørgensen, der nåede 
til tops i elitesvømningen og 
med deres fremragende re-
sultater (Anette kom helt til 
Olympiske Lege) førte ud i 
livet, hvad mange snakker så 
meget om: At sætte Thisted 
på danmarkskortet!

HISTORIEN I BILLEDET

Når fodboldspilleren  
også er brandmand
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Stil gamle fotografier – eller film – til rådighed for Lokalhisto-
risk 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 Hu-
rup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.

Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bru-
ge 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-bidra-
gene til Lokalhistorisk Arkiv.
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AVISBILLEDET. DETTE billede af 
den fodboldspillende brand-
mand i TIK-striber under brand-
slukning i Nørhå kunne man se 
i flere af landets aviser i sep-
tember 1968. Hvem har origi-
nalbilledet?  
 Foto: Lokalhistorisk Arkiv  
 for Thisted Kommune


