
 

 

MUSEET I THISTED 
 
 

SAMME DAG, som Historisk Samfund holdt 
Generalforsamling, havde Bestyrelsen for Thisted 
Museum forevist dets Samlinger efter Indflytningen i den 
nye Ejendom i Jernbanegade for Amtsraad, Byraad samt 
andre, der havde vist Museet Interesse og paa forskellig 
Maade støttet det. 

I 1935 gav afdøde Grosserer Spangberg Tilsagn om at 
ville skænke Museet sin i 1924 opførte Villa med 
tilhørende Grund. Efter hans Død modtog Museet Skøde 
dat. 30/10 1939 paa Ejendommen og senere et Beløb paa 
30,000 Kr. i Obligationer til en Tilbygning og Udvidelse. 
Den hidtidige Museumsbygning i Skolegade blev 
afhændet , og derefter tog man fat paa Forberedelserne til 
Flytning af Samlingerne, for selv om det ikke var over en 
lang Afstand Flytningen skulde gaa, saa maatte dog store 
og smaa Montrer tømmes og Indholdet pakkes. 
Indflytningen var tilendebragt 9. Decbr., og Arbejdet med 
Nyordning og Opstilling kunde begynde i Begyndelsen af 
indeværende Aar. Men da den Arbejdstid, der stod til 
Raadighed til dette omfattende Arbejde, var ret begrænset 
og Anskaffelsen af nye Montrer paa Grund af forskellige 
Omstændigheder trak i Langdrag, blev det dog langt hen 
paa Foraaret inden der for Alvor kunde tages fat. Museets 
Leder fik nu udmærket Hjælp af Lærerinderne Frk. 
Steensig og Gjødesen samt Politibetjent Hald, men 
alligevel trak Tiden ud til 1. Septbr. inden der kunde 
meldes saa nogenlunde færdig. 

Det er selvsagt, at Museet fik mere Plads i den nye 
Ejendom, men alligevel var det med Vemod, at man 
forlod den gamle Museumsbygning; det var jo i den, at 
Samlingen havde vokset sig stor, indtil Lokalerne var 
overfyldte, saa der ikke var en tom Plads at opdrive, naar 
man da skulde have en Smule Plads til at røre sig paa. 

Ordningen i de nye Ejendom er saaledes, at man først 
kommer ind i Stenaldersamlingen, der fylder et helt 
Værelse, og derfra ind i et noget større Rum, der er 
forbeholdt Bronce- og Jernaldersamlingerne. Allerede nu 
er samtlige Vægpladser optagne af Montrer, men her er 
dog Mulighed for at skaffe yderligere Plads. Det næste 
Lokale er forbeholdt Samlinger af Glas, Porcellæn, 

Fajance og andre mindre Samlinger, ligesom ogsaa her er 
udstillet en Del af Møntsamlingen. Et lille Værelse er 
forbeholdt kirkelige Sager, men her er Rummet saa 
indskrænket, at ikke alt har kunnet faa tilstrækkelig Plads. 
I Dragtværelset er udstillet en Del forskellige Dragter og 
Prøver paa kvindeligt Haandarbejde med tilhørende 
Redskaber. 

Et Værelse var oprindeligt forbeholdt Samlinger fra 
Thisted By, men her har dog maattet udstilles forskelligt 
Bohave som Skabe og en Dragkiste, der ikke har kunnet 
faa Plads andre Steder. Endelig findes endnu i Stueetagen 
et Værelse, der er forbeholdt J. P. Jacobsen; til denne 
Mindestue har Museet haft den Glæde rundt om fra 
forskellige Egne af Landet at modtage værdifulde Bidrag. 

I Kælderetagen er tre Lokaler tagne i Brug; her findes i 
et Rum Møbler fra de gamle Bondehjem, i et andet 
Køkken- og Bryggerssager og endelig i et meget stort 
Lokale en broget Blanding af kulturhistoriske Genstande 
fra Plove til Vindepinde og Praasetene. 

Selv om nu Museets Pladsforhold er betydeligt 
forbedrede, og adskillige af Samlingerne, f. Eks. 
Oldsagssamlingerne, har vundet betydeligt ved 
Flytningen, saa maa Ledelsen alligevel ønske at faa mere 
Plads, bl.a. ogsaa for at de kulturhistoriske Samlinger kan 
samles og grupperes paa naturlig Maade; der savnes ogsaa 
Plads til Bondestuen fra Snejstrup, en Vævestue, en Stue 
til Herregaardssager og ikke mindst et Rum til 
Landbrugsredskaber. Imidlertid maa det haabes, at man 
inden lang Tid kan gaa til den tiltrængte Udvidelse. - 
Endnu mangler Beskrivelse og Forklaring ved en stor Part 

af Sagerne, ligesom en Vejledning for Publikum var 
særdeles ønskelig. 

Paa Grund af specielle Forhold er Museet foreløbig 
kun aabnet hver Søndag fra Kl. 15-17, saa længe 
Mørklægningen ikke lægger Hindringer i Vejen. Til 
Foraaret haaber Museet saa, at alt er i Orden, og at 
regelmæssig Adgang i flere Ugedage kan finde Sted. 

 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1940, side 415-419) 

Interiør fra Museets Samling af Mønter og Kunstservice fra 
gamle Hjem i Thisted og Opland. Paa Endevæggen et 

Fotografi af Grosserer Spangberg. 


