


Tornby Gl. Købmandsgaard 
- er en to hundrede år gammel skudehandlergård og blandet landhandel med inventar fra 1860. 

Tornby Gl. Købmandsgaard er en selvejende institution, stiftet 1991 af ti lokale foreninger og institutioner 
for ar bevare skudehandlergården som mødested for beboere og feriefolk. 
 
Med bidrag fra fonde, kommune og private købte institutionen i 1992 den gamle butik og et grønt område til 
ophold. I 1998 overtog man alle gårdens bygninger. 
 
Ca. 50 frivillige arbejder i butikken, kaffestuen, bjeskstuen, smedjen, lokalhistorisk arkiv samt med udstil-
lings– og oplevelsesfaciliteter om natur og kystkultur. 



Oplevelser i den gamle butik 
I den gamle butik fra 1860 dufter det af friskmalet kaffe, bjesk, spegepølse, tovværk og kamillesæbe. 

Man kan købe egnens specialiteter (og en masse andet tingel-tangel) og opleve, hvordan det var at handle 
over disken, inden verden fil plastik og stress. 



Udstillinger i butikkens baglokale 
”Skudehandel” 
I det første lokale bag butikken findes en permanent udstilling om skudehandel - den gamle handelsforbin-
delse over Skagerrak mellem Vendsyssel, Hanherred og Thys vestkyst på den ene side og det norske Sør-
landet på den anden side. 

I 1800-tallet deltog købmandsgården i denne trafik, og 
købmand Mads Sørensen havde egne skuder og eget pak-
hus på stranden. 
 
En del af pakhuset kan stadig ses ude mellem klitterne 
ved Tornby Strand 
 
Landbrugsprodukter som korn, smør og flæsk til Sørlan-
det blev udskibet fra stranden. 



Udstillinger i butikkens baglokale 
”Skudehandel” 



Udstillinger i laden 
”Hvedeskibet - en stranding i året 1790” 
I købmandsgårdens lade findes en udstilling om en stranding, som fandt sted ved Nørlev Strand i året 1790. 
Skibets last bestod af hvede, og bønder fra Tornby og Horne sogne roede ud til vraget og forsynede sig 
med korn. Det skulle de ikke have gjort, for da myndighederne fik nys on tyveriet, blev bønderne idømt hår-
de tugthusstraffe. 

I alt ca. 60 mænd fra Tornby og Horne måtte efter tur vandre den lange, tunge gang til tugthuset i Viborg 
for at afsone deres straf. 



Udstillinger i laden 
”Skudehandel fra kyst til kyst” 
På ladens nordvæg er opbygget en panoramaudstilling om skudehandlen mellem Vendsyssel og Sørlandet. I 
venstre side ses en norsk havn i skærgården og i højre side en dansk handelsplads på den nøgne, barske 
kyst. På havet mellem de to handelssteder ses flere af de gamle skibstyper, som er på vej med deres last. 

Pakhus fra skudehandlens tid på Tornby Strand Norsk havn med huse og pakhuse 



Mette’s Kaffestue 

Så er der 
kaffe,  
boller  
og kringelkage  
- uhmmmm 


