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Mæcenas var en romer af fornem
etruskisk herkomst, der levede ca.
70-8 f. Kr., og han var nær ven af
Kejser Augustus, styrede ofte byen
Rom, når Augustus var borte.
Senere trak han sig tilbage blandt
tidens skønånder, som han
rundhåndet støttede økonomisk.
Og blev siden til et begreb - en
mæcen ...Men i Thisted behøver vi
ikke tage helt til Rom for at møde
mæcener. Vi har i hvert fald en af
slagsen dagligt til skue. Eller de
synlige resultater af denne
mæcens liv og virke i byen. Sig
navnet Spangberg, Niels Lauritsen
Spangberg, og det er mere end en
vej, der dukker op. Det er også
Thisted Museum - den stadig
impoerende bygning i
Jernbanegade for enden af
Toldbodgade - og den
nyklassisistiske bygning på Nytorv.

Spangberg - kaffegrosserer 
og byrådsmedlem. Langt ud 
over Thy var "Spangbergs 
kaffe" et begreb.

Tak for kaffe, Spangberg!

Bygget til den kommunale administration,
siden overtaget af Arbejdsformildligen og i dag
hjemsted for pædagogseminariet. Og
biblioteket på Tingstrupvej - engang byens
stolthed og kulturelle flagskib - samt
teaterbygningen ved Hotel Aalborg. Det er i alle
tilfælde projekter, som kan tilskrives grosserer
og købmand N. L. Spangberg, der levede
1859-1939. En lang årække sad han i byrådet,
hvor han repræsenterede De konservative:
»Her som på andre områder gjorde hans sunde
syn på livet og dets foreteelser, hans
personlige erfaringer og hans selvstændige
opfattelse sig stærkt gældende«. Sådan blev
hans offentlige indsats i byrådet beskrevet i
1930´erne i den ene af byens borgerlige aviser.
I nekrologen i 1939 i Thisted Socialdemokrat
blev det samme karakteriseret på en lidt anden
måde: »I det offentlige liv tog Spangberg ikke
megen del. Han var medlem af byrådet og
handelsstandsforeningen, men han var en
enspændernatur, og samarbejde med andre
parter var ikke hans stærke side«. Den
socialdemokratiske borgmester Chr. Iversen
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nuancerede dette udsagn ved begravelsen:
»Grosserer Spangberg var en
enspændernatur, men en ærlig natur, som vi
var glade ved at arbejde sammen med«.


