
Købmandsgården i Tornby 
 

Lidt nord for Vesterhavsgården ligger den lille flække Tornby. 

Her lå fra 1860 til 1992 en købmandsgård.  

Da den lukkede sørgede en kreds af byens borgere for, at 

butikken ikke blev fjernet, og få år efter blev den genåbnet 

som en slags museum. Mange af de oprindelige produkter 

kan derfor stadig ses i butikken, men er dog ikke til salg.  

Det er til gengæld et lille udvalg af lokale specialiteter, der 

sørger for, at der trods alt er lidt gang i omsætningen. 

 

Det, der gjorde købmandsgården i Tornby lidt speciel, var 

dens funktion som centrum for skudetrafikken mellem 

Sydnorge og Vendsyssel. Da Tornby var uden havn, kastede 

skuderne anker ude ved kysten, og så blev varerne fra Norge 

roet ind. 

Det var dog ikke nødvendigt, hvis det drejede sig om træ, for 

så kastede man blot træbjælkerne i vandet og lod dem flyde 

ind til land. Byttevarerne fra dansk side bestod mest af korn 

og andre fødevarer. 

 

I en lade bag butikken har lokale borgere indrettet en stor 

udstilling, der ved store landskabsmodeller anskueliggør, 

hvordan handelen foregik. Der er gratis adgang. 

 

Et kort ophold i Tornby kan være relevant på en bustur til Hirtshals eller Skagen. Hvis man ringer  

98 97 71 66, vil en af de frivillige hjælpere meget gerne holde et lille foredrag om købmandsgårdens 

historie. Det varer 15-20 minutter og koster 100 kr.  

 

En af de særlige varer, som blev solgt i 

købmandsgårdens storhedstid - men 

også kan købes her i dag - er lakridsrod. 

 

Det er ekstrakt fra denne rod, som er 

hovedingrediensen i lakrids. Hvis 

børnene i gamle dage ikke havde råd til 

rigtig lakrids, kunne de gumle i den seje 

rod og få lidt lakridssaft i munden.  

I vores elevers bedsteforældres tid 

kostede en lakridsrod 10 øre.  

I dag koster den 4 kr. 

Flere oplysninger: 

 

Tornby gamle 

Købmandsgaard 

http://www.tornbygk.dk/
http://www.tornbygk.dk/

