J. P.Jacobseris møbler tilbage
til Thisted
EFTER en lang rejse rundt i landet er digteren J. P.
Jacobsens møbler kommet tilbage til Thisted. De stod i sin
tid i det studereværelse, grosserer Christen Jacobsen lod
indrette til sin søn i Købmandsgården ved havnen.
Søsteren, Marie, arvede dem efter digterens død i 1885, og
derefter er de flyttet adskillige gange, indtil slægtninge i
foråret skænkede dem til Museet for Thy og V. Han
Herred.
Møblementet, som nu er opstillet i J. P. Jacobsen-stuen,
består af et skrivebord, et spisebord, en skrivebordsstol, en
lænestol, et læsebord af mahogni og en chaiselong,
betrukket med rødt plys. For at få plads til møblerne i J. P.
Jacobsen-stuen, var det nødvendigt at flytte Carl Lochers
skulptur af digteren ud. Den står nu ved indgangen til J. P.
Jacobsen-stuen og virker som blikfang.
J. P. Jacobsens søster Marie var gift med konsul N. C.
Andersen, Thisted, der efter sin kones død flyttede til
Århus og tog møblerne med. Hans datter Jenny Petra, gift
med J. O. V. Thorgersen, arvede møblerne, som derefter
blev flyttet til Ringkøbing. Familien Thorgersen tog senere
bopæl i København, Sakskøbing og Nykøbing Falster.
Sidst boede familien på Maglekildevej i København.
Ægteparret Thorgersens datter, Inger Marie Bolvig
Hansen, overtog møblerne efter forældrenes død og
flyttede dem til Teglvænget 3 i Taastrup. Da fru Bolvig
Hansen var død i januar i år, arvede en søster, Gudrun
Margrethe Søltoft, møblerne. Fru Søltoft var gennem sin
kusine, fru Kaja Pindstrup, Århus, underrettet om, at
allerede museets tidligere leder, P. L. Hald, inden sin død i
1958 havde ønsket at få møblerne tilbage til Thisted. Fru
Søltoft og hele hendes familie var straks parat til at
opfylde dette ønske.

Slægtninge af J. P. Jacobsen (Fot. Tage Jensen)
Bente Søltoft, Jens Peter Søltoft, fru Søltoft, hr. Søltoft.
Ved J. P. Jacobsens skrivebord fra Kaja Pindstrup.

Ved en højtidelighed lørdag den 12. juni takkede
museets formand, redaktionschef Jørgen Miltersen, for den
store gave. Åbningen af udstillingen med J. P. Jacobsenmøbler blev overværet af to børnebørn af J. P. Jacobsens
søster Marie: fru Kaja Pindstrup, Århus, og fru Gudrun
Margrethe Søltoft, København. Endvidere var to oldebørn
af Marie og konsul N. C. Andersens til stede: Jens Peter og
Bente Søltoft.

Medlemmerne af Thisted Kommunalråd var inviteret
til åbningen, og borgmester Holger Visby var blandt dem,
der havde taget mod invitationen. Endvidere deltog
medlemmer af Historisk Samfunds bestyrelse og
bestyrelsen for J. P. Jacobsen-selskabet.
Efter åbningen talte professor Fr. Nielsen i
Centralbibliotekets store sal om Thisted-drengen, der blev
verdensdigter. J.M.
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Mors 1971, side 143-145).

