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Premier Is havde i 2020 sit bedste 
år nogensinde, hvor især Hjem-Is 
hev mange penge hjem. Side 3

Iskold succes i Thisted
Efter en lang coronapause kunne 
Falling Knights Morsø igen holde 
bikertræf i Sillerslev. Side 6

Samlet på havnen igen

 Foto: Tage Jensen/Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

FILMHISTORIE: Det er et halvt århundrede siden, � lmklassikeren 
”Olsen Banden i Jylland” blev til. Her er det Erik Balling (t.h.), der 
instruerer Karl Stegger og Ove Sprogøe. Side 2-3

50 år siden: Toppen af 
dansk � lm huserede i Thy
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THY: Da Lene Larsen i foråret 
var med til at rydde op i det 
gamle nabohus i Hanst-
holm, kunne hun næsten ik-
ke tro sine egne øjne.

Blot to dage forinden hav-
de hun sammen med en ven-
inde deltaget i arrangemen-
tet ”I Olsen-Bandens Fod-
spor”, en vandretur med ud-
gangspunkt i lokationerne, 
hvor den danske filmklassi-
ker ”Olsen-Banden i Jyl-
land” blev optaget.

På turen havde museums-
inspektør Jens Andersen 
blandt andet vist dem det 
sted, hvor Olsen-Banden i 
filmen kører et lokomotiv ud 
ad en tilmuret bunker.

- Jens Andersen fortalte, at 
der havde været en fanklub 
fra Tyskland, der 15 år tidli-
gere havde fundet nogle af 
de originale murstensat-
trapper på stedet, hvor opta-
gelserne var lavet, siger Lene 
Larsen og tilføjer:

- Han nævnte også, at han 
ærgrede sig over, at han ikke 
selv havde fundet nogle af 
”murstenene” efterfølgen-
de.

Nu stod hun her med en 
støvet papkasse, der gen-
nem 50 år havde stået gemt 
og glemt på loftet af det 
gamle hus. Og ved nærmere 
eftersyn så kassen ud til at 
indeholde netop de mur-
sten, som hun havde hørt 
Jens Andersen fortælle om.

- Hvis ikke, jeg havde væ-
ret med på den tur, havde jeg 
ikke skænket det en tanke, 
siger Lene Larsen, der straks 

kontaktede Bunkermuseum 
Hanstholm for at fortælle 
om det spektakulære fund.

Så i stedet for at ende på 
forbrændingsanstalten, 
kommer murstensattrap-
perne atter til ære og vær-
dighed, når de skal indgå i 
Bunkermuseum Hanst-
holms nye udstilling, der 
skal markere 50-året for fil-
mens tilblivelse.

Hvordan murstenene er 
endt på loftet af huset, der 
har stået tomt de seneste 14 
år, kan man kun gisne om. 

Som en lille krølle på hi-
storien har arvingen til hu-
sets tidligere ejere fortalt til 
Lene Larsen, at han havde 
fået til opgave at hente en bil 
i Århus, der skulle bruges i 
optagelserne af ”Olsen-Ban-
den i Jylland”.

- Han havde fået at vide, at 
bilen var fuld af mursten. Og 

i forventning om, at den 
måtte være meget tung, hav-
de han bestilt en stor kran, 
der kunne løfte bilen op på 
et fejeblad, så den kunne bli-
ve transporteret til Thy, siger 
Lene Larsen.

Det skulle dog vise sig at 
være lidt ligesom at skyde 
gråspurve med kanoner, for 
”murstenene” er lavet i 
skummaterialet styropor, og 
derfor vejer de blot 1/60 af, 
hvad en rigtig mursten ve-
jer; Ove Sprogøe, Morten 
Grunwald og Poul Bundga-
ard skulle jo helst ikke slå sig 
alt for meget, når den spek-
takulære køretur gennem 
murstensvæggen skulle fil-
mes.

Museumsinspektøren 
gjorde store øjne, da murste-
nene blev indleveret.

- Jeg blev meget overra-
sket, og jeg turde næsten ik-

ke tro på, at det var de rigtige 
sten, for jeg havde ærligt talt 
ikke troet, at der var flere til-
bage. Det var jo ikke så op-
lagt at gemme den slags, si-
ger Jens Andersen.

Udstillingen ”Olsen-Ban-
den i Thy” med undertitlen 
”filmen, optagelserne og ste-
derne” åbner lørdag 26. juni 
2021. Samme titel har en lil-
le bog, Museum Thy udgiver 
i forbindelse med åbningen.

Museet åbnede ganske vist 
først otte år efter filmopta-
gelserne var afsluttet, men 
alligevel er ”Olsen-Banden i 
Jylland” en del af historien 
om Danmarks største bun-
kermuseum.

- At filmen netop blev op-
taget i en bunker, var nemlig 
et udtryk for, at der på den 
tid var stigende interesse for 
de tyske bunkere og deres 
historie. Denne interesse 

førte i 1979 til, at et museum 
blev åbnet i en af Hanstholm 
store kanonbunkere - og in-
teressen for bunkerne i 
Hanstholm var bestemt ikke 
blevet mindre efter ”Olsen-
Banden i Jylland”. Selvom 
den nu har 50 år på bagen, er 
filmen stadig en reference-
ramme for mange af vore 
gæster, siger museumsin-
spektøren.

Bogen og udstillingen er 
blevet til i et samarbejde 
mellem museumsinspektør 
Jens Andersen og museums-
vært Jimmy Munk Larsen fra 
Bunkermuseum Hanstholm, 
og så de to tyske Olsen-Ban-
den-entusiaster Paul Wenzel 
og Steffen Paatz.

Thy var det helt ideelle 
sted til at danne ramme om 
filmoptagelserne, fortalte 
instruktør Erik Balling, da 
optagelserne startede, til 

Dansk filmhistorie fra Thy
JUBILÆUM: Ny udstilling om ”Olsen-Banden i Jylland” markerer 50-året for den folkekære films tilblivelse

Optagelserne til ”Olsen-Banden i Jylland” foregik i Hanstholm, Vigsø, Agger og Thisted i løbet af en god måneds tid i forsommeren 1971.  Foto: Tage Jensen / Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

 » Jeg blev meget overrasket, og jeg turde næsten 
ikke tro på, at det var de rigtige sten, for jeg havde 
ærligt talt ikke troet, at der var flere tilbage.
JENS ANDERSEN, museumsinspektør
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 {Den tredje af i alt 14 film om de kendte småforbrydere fra Valby 
blev til i Thy.

 { Filmen er ikke bare optaget i én bunker, selvom det på lærredet 
ser sådan ud. Faktisk er der brugt hele tre bunkere og et studie i 
skabelsen af de velkendte scener fra filmen.

 { ”Olsen-Banden i Jylland” skildre antiheltenes færd i det nord-
vestjyske, hvor de er på jagt efter en gammel skat, der skulle være 
efterladt af tyskerne.

 {Olsen-Banden var mindst lige så populær i DDR som i Dan-
mark, idet det var en af de få film fra Vesten, der gik gennem cen-
suren.

FAKTA
OLSEN-BANDEN I JYLLAND

Thisted Dagblad:
- I Hanstholm fandt vi de 

helt ideelle rammer til opta-
gelse af filmens friluftssce-
ner. Dels finder vi her de ty-
ske fæstningsanlæg, dels er 
egnens landskabsformer så 
forskellige, at vi inden for en 
radius af 17 kilometer fra 
Hanstholm kan finde de ter-
rænformationer, der kræves 
til optagelserne. 

Men det var ikke nok, at 
der var fine bunkere og et 
varieret landskab i Thy - det 
var lige så vigtigt, at trafik-
forbindelserne var gode. I 
interviewet med Thisted 
Dagblad betegnede Balling 
det som »helt afgørende«, at 
man via den nye Thisted 
Lufthavn i Tved var i stand til 
at nå København i løbet af en 
times tid.

Som vi husker Olsen-Banden bedst, komplet med Egons ikoniske 
bowlerhat, Kjelds brune jordemodertaske og Bennys korte bukser. 
 Foto: Ukendt / Torben Henningsen

Murstenene her havde stået gemt og glemt på et loft i næsten 50 
år, inden de for nylig blev genopdaget. Foto:  Bunkermuseet

Af Camilla Gade Christensen
cgc@dnmh.dk

THISTED: Et overskud på 26 
millioner kroner, en frem-
gang i bruttofortjenesten på 
25 procent samt en årsom-
sætning på hele 492 millio-
ner kroner.

Det er nogle af hoved-
punkterne i det nyligt offent-
liggjorte årsregnskab fra 
Premier Is, der altså kan se 
tilbage på et yderst tilfreds-
stillende 2020.

Selvom året i høj grad har 
stået i pandemiens tegn, er 
Premier Is gået fra et nega-
tivt resultat i 2019 til det 
bedste resultat i virksomhe-
dens historie.

I en pressemeddelelse for-
tæller administrerende di-
rektør for Premier Is Kim 
Gade Pedersen om et år, der 
har været meget anderledes 
end normalt.

- Covid-19-pandemien har 
ramt os i én del af forretnin-
gen, hvor vores on-trade-
salg og kiosker har været 
lukket ned, siger Kim Gade 
Pedersen og fortsætter:

- Samtidig har det hjulpet 
os i en anden del af butik-
ken, hvor e-handel er eks-
ploderet på grund af hjem-
mearbejde og hjemmesko-
ling. Det har været særligt 
positivt for Hjem-Is, hvor va-
rer kan blive leveret hjem til 
døren.

Premier Is har været igen-
nem en proces for at ned-

bringe produktionsomkost-
ningerne, hvilket har smittet 
positivt af på driftsresulta-
tet, der er syv gange større i 
2020 sammenlignet med 
2019.

- Vi er lykkedes med at 
skære virksomheden til og 
tilpasse kapaciteten til salget 
og vores kundegrundlag. 
Det betyder, at vi har omlagt 
måden, vi arbejder på, så vi 
har en mere effektiv produk-
tion. Og så viser årets resul-
tat også, at vi med succes har 
skabt værdibaserede samar-
bejder med vores kunder og 
leverandører, som alle har 
købt ind i vores strategi, si-
ger Kim Gade Pedersen og 
fortsætter:

- Covid-19-pandemien har 
krævet stor omstillingspa-
rathed, og det har vi navige-
ret flot igennem. Ikke 
mindst takket være en stor 
indsats fra vores medarbej-

dere, som har vist mod og 
forandringsparathed til at 
opretholde produktion og 
levering i en udfordrende 
tid.

”Det nye Premier Is”
I 2020 lancerede Premier Is 
en ny vækststrategi under 
navnet ”Det nye Premier Is” 
med en ambition om at op-
gradere og forny virksomhe-
dens portefølje.

Det er sket med, hvad le-
delsen betegner som ”et ag-
gressivt fokus på innovation 
og brand building” samt et 
ønske om at bringe noget nyt 
til kategorien.

- Vores ambition er at 
transformere iskategorien, 
så forbrugerne oplever den 
som dynamisk, innovativ og 
mangfoldig med et tilbud til 
enhver forbrugssituation. Vi 
ønsker at inddele året i tre 
sæsoner og gennem aktive-

ringer og produktinnovatio-
ner sikre, at is forbliver rele-
vant og tilgængeligt gennem 
hele året, siger Claus Dahl-
mann Larsen, kommerciel 
direktør i Premier Is.

I den forbindelse er mere 
bæredygtig isproduktion en 
af Premier Is’ vigtigste prio-
riteter. Med årets resultat får 
Premier Is nu mulighed for 
at investere i tiltag, der i hø-
jere grad kan nedbringe kli-
maaftrykket. En del af det 
arbejde er allerede sat i gang 
gennem en ny og mere effek-
tiv logistikstruktur. Her er 
Premier Is lykkedes med i 
højere grad at udnytte den 
kapacitet, der er til rådig-
hed.

Ifølge Claus Dahlmann 
Larsen er fusionen mellem 
Premier Is og Hjem-Is derfor 
et godt startskud til den nye 
strategi.

- Med Premier Is og Hjem-
Is under samme tag kan vi 
skabe synergieffekter, som 
vil komme os til gode i for-
skellige dele af vores værdi-
kæde, herunder i forhold til 
levering af produkter. Sam-
tidig er Hjem-Is et stærkt 
brand, og vi har klare for-
ventninger til, at fusionen vil 
styrke vores markedspositi-
on yderligere. Det er et godt 
udgangspunkt for den bære-
dygtige og lønsomme vækst, 
vi forventer i fremtiden, af-
slutter Claus Dahlmann Lar-
sen.

Premier Is fik bedste 
resultat nogensinde
REKORDREGNSKAB: Isproducenten fra Thy havde i seneste regnskabsår et 
overskud på 26 millioner kroner - det bedste i koncernens historie

 » Vi er lykkedes med at skære virk-
somheden til og tilpasse kapaciteten 
til salget og vores kundegrundlag.
KIM GADE PEDERSEN , administrerende direktør i Premier Is

 { Ismejeriet i Thisted blev grundlagt i 1933 af Sigurd Laurids Sø-
rensen. Han var blandt de første i Danmark, der lærte at lave is-
creme.

 { Ismejeriets bygning kom senere til at hedde Mejerigaarden, og 
fra 1970’erne solgte man sortimentet under navnet ”Polar Is”.

 { I 2009 begyndte Mejerigaarden at markedsføre sine produkter 
under navnet ”Premier Is” som man havde overtaget samme år.

 {Mejerigaarden har siden 2015 været ejet af lettiske Food Union 
Group.

 { I 2020 lancerede producenten fem nye ispinde: Popstar, Cold 
Hawaii, Veganice og to gange Gammeldags Flødeis med hen-
holdsvis saltkaramel og kokos/mandel.

FAKTA
PREMIER IS

Der har været godt gang  
i isproduktionen  
på Mejerigaarden i 2020,  
og trods pandemien kan  
virksomheden nu præsentere 
sit bedste resultat nogensinde.  
 Arkivfoto.


