Museet
for Thy og Vester Hanherred
1976 vil blive det år, der huskes for at den længe ventede
revision af museumsloven blev en realitet. Der var stillet
mange forventninger, hvoraf de færreste blev indfriet. Det
mest positive ved den er, at den dog på godt og ondt giver
os arbejdsro - vi ved, hvad vi de næste år kan få hjem i
statstilskud, og hvilke forpligtelser i øvrigt den nye lov
pålægger museet.
Der var regnet med først en refusion på baggrund af
lokale tilskud på 100 procent, det blev reduceret flere
gange og endte med en refusionssats på 40 procent, dog nu
dyrtidsreguleret med 15 procent, hvis det modsvares
lokalt. Takket være en meget positiv forståelse fra vore tre
kommuner giver loven Museet for Thy og Vester
Hanherred forbedrede økonomiske muligheder.
1976 blev også det år, museets personale blev forøget
med en længe savnet medarbejder, nemlig en
museumsforvalter. Skolevæsenet har som en
forsøgsordning ansat en lærer én dag om ugen til at
tilrettelægge skolebesøg og forsyne og støtte lejrskoler og
lærere i øvrigt med museumsmateriale til brug i
undervisningen. Ordningen er allerede en succes.
Vi var også heldige at komme i betragtning ved
uddeling af penge til beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger. Fra den konto fik museet 100.000 kr. til
hjælp til et nyt tag på museets hovedbygning - Thisted
Kommune bevilgede ekstraordinært 60.000 kr., da det
viste sig, at taget var dårligere end først antaget. Vi kan nu
glæde os over et smukt, tæt og velisoleret nyt tag.
Udgravninger: Der er stadig en stigende strøm af
henvendelser om jordfund. Museet har også i år foretaget
en række besigtigelser og udgravninger.

Udstillinger: Vi begyndte med en stor særudstilling ”Vold
og Borg” produceret af Moesgård-museet. Udstillingen
omhandlede vold- og borganlæg fra oldtid til middelalder,
bl.a. Sjørring Volde.
I forbindelse med ”Foreningen til Bevarelse af gamle
Træskibes” regatta viste vi en stor plancheudstilling
”Under sejl på ny” i sejlklubbens lokaler.
Museet har indrettet redningshuset i Stenbjerg til
museum. Udstillingen fortæller om baggrunden for
oprettelsen af stationen i Stenbjerg og det arbejde, der er
udført på stationen til dens lukning i år.
I september deltog vi med filmforevisning og
udstillinger i Nordisk kulturuge.
I forbindelse med afsløringen af Egon Fischers
skulptur i Hanstholm Centret viste museet forskellige
øvrige arbejder af kunstneren.
Sidste udstilling i år bliver en udstilling om glas og
glasfremstilling ”Drikkeglasset i går i dag og i morgen”.
Udstillingen er lavet af Holmegård glasværk.
Museet er også i år blevet betænkt med mange fine
gaver.
Besøgstallet for 1976 bliver ca. 9.000, hvilket viser en
stigning på ca. 700 i forhold til 1975. En positiv ting er
det, at det ser ud til på baggrund af besøgsstatistikken, at
flere og flere lokale bruger museet.
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