Museet for
Thy og Vester Hanherred
1977 blev også et godt år for Thisted Museum - et år
måske lidt roligere end de forrige - mere præget af
planlægning.
Forsøgsordningen med ansættelse af en lærer er blevet
til en fast ordning. Der er ikke nogen tvivl om, at det er en
ordning, der betyder meget for tilrettelæggelsen af et
museumsbesøg - ikke mindst for skoler uden for Thisted
by og for de mange lejrskoler, der kommer til Thy.
Museumspædagogen har bl.a. lavet et
ekskursionsmateriale om Hannæs, lavet opgavesæt,
skolekasser, arrangeret miniudgravningskursus for lærere
etc.
Museumsinspektør Erna Lorentzen, Den Gamle By,
Århus, har været oppe og gennemgå hele museets
tekstilsamling. Det blev ved den lejlighed helt klart, at vi
har en meget fin samling af ikke ringe betydning. Erna
Lorentzens utrolige kendskab til tekstiler gav os mulighed
for i fællesskab at finde frem til samlingens styrke og
svagheder. Derved har vi fået lagt nogle vigtige
retningslinier for, hvad vi specielt skal være
opmærksomme på at få fat i.
I forbindelse med et foredrag har sølveksperten,
arkitekt Fritz, Århus, taget stempelaftry k og gennemgået
museets sølvtøj, så der inden længe ligger en komplet liste
over, hvad vi har.
I indeværende år har vi også haft glæde og udbytte af
at beskæftige såvel militærnægtere som
langtidsarbejdsløse.
Efter den store hovedistandsættelse sidste år, hvor der
kom nyt tag på museets hovedbygning, trængte huset til at
blive malet, det samme var tilfældet med vinduerne.
Murværk er derfor i år blevet repareret og malet, ligesom
alle vinduer er gået efter og malet. Nu har vi været hele
omgangen rundt og kan de næste par år tage et eller to rum
inden døre - det er højst tiltrængt, da det gamle tag ikke
var helt tæt. Et andet og større problem, der endnu er
tilbage, er muren rundt om museets have - og trappen - de
to ting vil meget snart kræve en istandsættels e.
Også i år er der udført vedligeholdelses- og
reparationsarbejder på Skjoldborgs hus i Øsløs.
De sidste tilgængelige rum i museets kælder er malet
og nyindrettet. Kælderen fremtræder nu som en hyggelig
ramme om gamle værksteder, tekstiler og museets
bondekøkken og -stue fra Snejstrup.
Er der således ved at være bragt orden i den offentlig
tilgængelige del af huset, bliver magasinproblemet større
og større. Vi håber inden længe at få afklaret dette meget
store problem, så genstandene ikke bare kan opbevares
forsvarligt, men også med mellemrum kan vises frem. Det
vil blive en god dag.
Udstillinger: Der har været arbejdet med to store
udstillinger i det forløbne år. Den ene - en stor udstilling
om redningsvæsenet i anledning af dets 125 års jubilæum
og den store omstrukturering, der foregår i øjeblikket.
Udstillingen er kun blevet mulig for os ved en stor indsats
af toldinspektør Robert Svalgård, der dels har skrevet den
bog, der er udgivet, og dels har bidraget med en stor del af

materialet til udstillingen. Vi er også folk fra kysten og
Farvandsdirektoratet stor tak skyldig for bidrag og hjælp.

Kul losses fra ”Aune H”, 1936 – Foto: Aage
Pedersen

Den anden store udstilling - Thisted Værd at Værne er blevet lavet i samarbejde med arkitektskolens
restaureringslinie, Århus. Udstillingen og en bog, der er i
trykken er lavet for at gøre opmærksom på, at Thisted er
en dejlig by, som fortjener at blive passet på. Vi har på
udstillingen forsøgt at pege på nogle af de detaljer og de
historiske forudsætninger, der gør at Thisted er Thisted.
Vi har i 1977 fået endnu en mindestue, idet vi har åbnet
og overtaget Hans Bakgårds samling i Vestervig.
I samarbejde med Kunstforeningen Thy har vi haft en
udstilling af tegneren, tivolimanden Erik SpjætChristensen.
I efterårsferien snurrede kunstdrejer Bunchs gamle
drejebænk igen, der blev trykt på den gamle
trykkerimaskine, og der blev kartet og spundet. Der har
såvel i Vestervig som på museet samt rundt i foreninger
været afholdt forskellige foredrag.
Udgravning: Der har været gravet lidt i Thisted kirke
medens den var under restaurering. Museet udgiver om
kort tid en bog af Poul Hansen, hvor han fortæller om
restaureringen og nye spændende opdagelser.
Der er udgravet en overpløjet høj i Visby fra yngre
stenalder, indeholdende en fin kiste med en dolk og en fin
lille pilespids. Der er desuden foretaget en række
besigtigelser og prøveudgravninger rundt om i Thy. Der
kommer stadig en strøm af henvendelser, og næste år er
planlagt til at blive det store graveår.
Også i 1977 har museet modtaget mange fine gaver,
der på den ene eller anden måde supplerer samlingerne. I
år har vi med støtte af statens dispositionsbeløb til museer
kunnet købe et ur af Anders Hede, Øster Vandet, og
dermed supplere vores i forvejen meget fine ursamling.
Besøgstallet på Thisted Museum bliver i år cirka 7000
og i Hanstholm cirka 6000 - alt ialt ca. 13.000.
Jeg vil gerne her sige tak for endnu et godt år til
bestyrelse, bevilgende myndigheder og de mange gæster
og bidragydere, vi hver dag har kontakt med.
Jette Kjær
Museumsinspektør
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1977, side
137-139)

