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Museet for Thy og V. Han Herred har i det forløbne år 
kunnet notere stigende interesse fra kommunal side. I 
december 1970 bevilgedes 10.000 kr. til museet for det 
indeværende finansår, og i januar i år godkendte 
kommunalbestyrelsen, at der for det følgende finansår 
bevilgedes 40.000 kr. Baggrunden for forhøjelsen af 
Thisted Kommunes tilskud var museets ønske om at få 
ansat en faglig uddannet medhjælp. 

Der blev efter den kommunale bevilling indhentet 
ansøgninger, og i et møde 29. marts blev der truffet 
beslutning om at ansætte mag. art. Jette Kjær, som netop 
havde afsluttet sin uddannelse ved Århus Universitet. 
Speciale: nordisk arkæologi og europæisk forhistorie. Jette 
Kjær tiltrådte 1. april på museet i Thisted, og der var 
indgået aftale med Morslands historiske Museum om, at 
Jette Kjær - foreløbig for et år - skulle virke et par dage 
om ugen ved museet i Nykøbing. Jette Kjær, der er ansat 
som museumsinspektør, har haft mange 
udgravningsopgaver i sommerens løb, som det fremg år af 
beretningen andet sted i årbogen. 

Ringkøbing amtsråd og Nordjyllands amtsråd har givet 
afslag på ansøgninger om tilskud. Begrundelsen for  

ansøgningerne var, at en del af Han Herred, som nu hører 
under det nordjyske amt, og Thyholm, som hører under 
Ringkjøbing amt, områdemæssigt er underlagt museet i 
Thisted. Viborg amtsråd har til gengæld vist stor interesse 
for de statsanerkendte museer i amtet. Der er nedsat et 
amtsmuseumsråd, bestående af formanden og 
museumsinspektøren fra hvert statsanerkendt museum. I 
amtsmuseumsrådet 7. oktober 1971 gav formanden, Peter 
Seeberg, oplysning om, at amtsrådet for 1972-73 
budgetterede med et tilskud på 100.000 kr. til museerne. 
Thisted Museum venter et tilskud på 10.000 kr. Til en 
fælles konserveringsanstalt, der er under oprettelse i Skive, 
er afsat 40.000 kr. 

Museet har kunnet notere stigende besøgstal. Fra 1. 
april til 1. oktober i år var der 1575 voksne og 1110 børn 
på museet mod 1350 voksne og 1000 børn i samme 
periode i 1970. Flere ventes næste år, idet det er meningen 
at udvide åbningstiden i turistsæsonen. I øvrigt forberedes 
en mere udadvendt virksomhed. Inventar søges 
fremskaffet til et undervisningslokale, og 
museumsinspektør Jette Kjær er parat til at give oplysning 
i studiekredse og foreninger om Thys rige fortid. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Mors 1971, side 146-147). 


