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Sygehusvæsenet undergik i Thisted som i det øvrige land 
en kolossal udvikling siden tyverne, da det ældgamle 
sygehus blev erstattet med en meget smuk bygning, som 
dog snart blev for lille og utidssvarende. 

Der skulle altså bygges et nyt og meget større sygehus 
med alle moderne faciliteter og specialer. Det ville blive 
dyrt, meget dyrt, og det skulle betales af Thisted Amt i 
forbindelse med byen. 

Amtet havde den største belægning, omkring 75 pct., 
men ville ikke betale i dette forhold og forlangte, at byen 
betalte halvdelen, eftersom Thisted havde betydelige 
fordele af denne store arbejdsplads. Det ville byen ikke gå 
med til. Skatterne var høje og tiderne ikke for gode. 

Sygehusbestyrelsen talte to medlemmer fra byen og tre 
fra amtet med amtmanden i spidsen som formand. 
Desuden var der et byggeudvalg med repræsentanter fra by 
og amt. 

Man mødtes og skiltes, årene gik. Amtet holdt på de 50 
pct. Det havde man opnået i Nykøbing, da der blev bygget 
nyt sygehus der. Byen strakte sig t il 37½ pct., men så 
skulle det også være slut, sagde borgmester Mikkelsen. 
Det blev formanden, den ellers så rare og velmenende 
amtmand Egedorf, meget fortørnet over, og det hele gik i 
stå. 

Omsider mødtes man dog igen, og så hændte det, at en 
repræsentant fra byen og en fra amtet gik på toilettet 
sammen, og da de kom tilbage, var de blevet enige om at 
foreslå 40 pct. til byen og 60 pct. til amtet. Dette forslag 
vandt almindelig tilslutning, og så blev der taget fat. 

Der blev udarbejdet tegninger og planer af 
sygehusspecialisten Salling-Mortensen fra Århus, og i 
1962 stod den store seksetagers vestfløj færdig med 
operationsstuer, fysiurgisk afdeling, røntgenafdeling og 90 
medicinske senge. 

Den gamle hovedbygning blev moderniseret med 
fødeafdeling og kirurgiske senge, øjenafdeling og afdeling 
for øre-, næse- og halssygdomme samt kantine for 
personalet. 

Appetitten kommer, mens man spiser. Ikke så snart var 
man færdig med den nye vestfløj, før man begyndte 
planlægningen af en østfløj af nogenlunde samme 
størrelse. Den skulle give plads for mange ting. Den 
medicinske afdeling skulle overflyttes hertil; der skulle 

oprettes en psykiatrisk afdeling, betalt af staten, samt 
indrettes rum for laboratorier og en meget stor kantine. 
Der blev desuden plads til en kontorafdeling for de 
medicinske læger med sekretærer samt tilsvarende 
kontorer for psykiaterne. Den ny østfløj blev færdig i 
1972. 

Der blev opført et meget smukt kapel med sektionsstue 
i stedet for det yderst tarvelige gamle og bygget et nyt stort 
vaskeri, som betjente hele amtet. Det sidste var Nykøbing 
ked af. De mente at vaskeriet kunne bygges meget 
billigere derovre, men gav sig dog til sidst. Thisted 
sygehus var jo amtets centralsygehus. 

Ellers havde vi et udmærket samarbejde med 
Nykøbing. En tid delte vi overlæger i medicin, røntgen og 
narkose, og en overgang da det var vanskeligt at skaffe 
reservelæger til provinssygehusene, havde vi en ordning 
om indlæggelse af weekend-patienter skiftevis i de to byer. 

Udviklingen af sygehusvæsenet har været fantastisk. I 
mange år klarede overlæge Espersen det hele med en 
enkelt reservelæge. Så kom overlæge, dr. med. Holger 
Nielsen til som medicinsk specialist, og efterhånden 
voksede staben med røntgen-, narkose- og 
laboratorieoverlæger. Den psykiatriske overlæge betales af 
staten, og øre-, næse- og halsoverlæger samt 
øjenoverlæger er knyttet til sygehuset. 

Som man ser, er det et mægtigt foretagende med 220 
senge, Thisted bys største arbejdsplads. 

I 1970 overgik det sammen med plejehjemmet til 
amtet. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1974, 

side 203-205). 

Den nye vestre fløj af Thisted Sygehus. 


