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Grete Kristensen, Skovgade: Strygejern med sten. 
Fru Vøhtz: To hovedbøger fra Helstrups vinhandel. 
Lærer Karl Sandal, Sødinge friskole, Ringe: Kr. Kolds 
seng. 
Agnes Toft, Koldby: To bøger, ”Dengang jeg drog af 

sted2. - Erindringer fra 1848-50 fortalte af deltagere i 
tidens begivenheder, samlede og udgivne af Franz v. 
Jessen 1898. Giverens morfader, tømrer Jens Chr. 
Poulsen, Koldby, har leveret bidrag: ”En oppassers 
eventyr”. Jens Madsen Baadsgaard, der var lærer ved 
Thisted borgerskole 1853-59, fortæller om to brødre fra 
Skjoldborg, som blev dræbt i kampen ved Kolding 23. 
april 1849. Bøgerne er noget medtagne. 

Fra dødsboet efter fru Ida Cecilie Caroline Andersen, født 
Collin, enke efter direktør M. K. Andersen, hvis 
familie stammede fra Klitmøller, har museet fået fire 
malerier, et malet af Aage Lund og tre af Viggo 
Helsted. 

Petrea Eriksen, Alderdomshjemmet: Høj hat, barnetøj, 
sjaler, karter, mangletræ, syskruer, sort ulden kjole 
(moderens brudekjole) m.m. Tingene stammer fra 
Petrea Eriksens hjem i Frøstrup. 

A. O. Madsen, Færgegård: Uldent sjal. 
Kornelius Lynge, Klitmøller: Broderet livrem. 
Marius Sørensen og Dorthea Sørensen, f. Knattrup, Ørum: 

syv bøger, som har tilhørt Jens Christensen Knattrup, 
Gadegård, Sønderhå (o. 1857-1868). Blandt bøgerne er 
et smukt eksemplar af Simon Paulli: Flora Danica 
1648. 

Elna Skaarup, Dragsbækvej: Forskellige genstande, som  

har tilhørt slægten Nordentoft i Thisted, deriblandt 
parasol, hvid svanedunsvifte, sort silkevifte med 
påmalede blomster, navneklud - 1853 Mathilde - syet 
af Mathilde Vestergård, født Nordentoft. 

Redaktør Lustrup: Snustobaksdåse af sølv. 
Guldsmedemærket er HT, sandsynligvis Hans Jessen 
Terkelsen, der fik borgerskab i Ribe 1847, død 1887. 

Ved køb er erhvervet en sølvspiseske, udført af 
Engelbrecht J. Brinch, Thisted 1832-85. Skeen er 
forsynet med to forskellige stempler. 

Anders Pedersen, Heltborg: Støbeform til tinknapper. 
Karen Steensgaard, Hurup: Billeder fra husmandsrejser, 

ledet af konsulent N. N. Steensgaard 1909-1828. 
Ingeniør Ove Hansen, Arizona, U.S.A. (søn af lærer Jens 

Jakob Hansen, Thisted 1886-1915): Skibsbillede: ”Til 
minde om to skibsbygningsrekorder”. O. Hansen var 
ansat på et amerikansk skibsværft og har fået megen 
anerkendelse for sit dygtige arbejde under krigen 1940-
45. 

Billeder fra Thisted er skænket af Erling Kloster, 
Kjelstrup, kgl. vejer og måler V. Taabbel, Thisted og 
fru Stjernholm, Kbh. 
Museet har været lukket i september måned, og i den 

tid er vinduerne blevet malet, og væggene i nogle af 
lokalerne er blevet istandsat. Museets geværer og sabler, 
der hidtil har ført en noget upåagtet tilværelse i diverse 
kroge, er lidt efter lidt blevet pudset op af gårdejer Poul 
Møller, Floulev, og våbnene vil nu blive anbragt, så de 
kommer til deres ret, i en af stuerne på 1. sal. 

S. G. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1966, side 319-320). 


