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Museet åbnede 30. maj en ny museumsafdeling i 
Hanstholm, indrettet i bygningerne omkring fyret samt i en 
af de gamle kanonstillinger. I udstillingerne på fyret er der 
lagt vægt på at fortælle dels om naturen, dels om fiskeriet, 
samt det gamle og det nye Hanstholm. Tanken bag 
udstillingen har været at give såvel fastboende som gæster 
et indblik i og forståelse for det fantastiske naturområde, 
der udgør ikke bare en stor del af Hanstholm kommune, 
men det meste af Thy. 

I østfløjen er der indrettet en afdeling om vejlerne og 
reservatet, der bl.a. skal give baggrunden for deres 
opståen, og hvorfor netop de dyr og planter vokser der. I 
vestfløjen fortælles om områdets geologi og det gamle 
kystfiskeri. I hovedbygningen vises det gamle og det nye 
Hanstholm. Der fortælles om havnebyggeriet og om den 
nye by, der er opstået som følge af havnen. En anden 
vigtig begivenhed i Danmarks og ikke mindre i 
Hanstholms historie var den tyske besættelse fra 1940-45. 
Hele Hanstholms befolkning blev tvangsforflyttet og den 
tyske værnemagt anlagde et stort befæstningsanlæg, hvis 
spor stadig ses i og omkring Hanstholm. 

Begrundelsen for at indrette en af kanonstillingerne til 
museum og at påbegynde indsamling af effekter og 
dokumentationsmateriale over perioden er bl.a. som 
ovenfor nævnt, at besættelsen greb så dybt ind i 
Hanstholms historie og samtidig, da det ikke er gjort 
tidligere, at prøve at give en nøgtern redegørelse for, 
hvordan dette byggeri fra den ene ende af Europa til den 
anden var muligt, og hvilken brik Hanstholm var i 
tyskerne store spil. 

Der er til supplering af udstillingerne i Hanstholm 
udarbejdet forskellige foldere. 

Udover åbningen af de store udstillinger i Hanstholm, 
har der ikke fundet nogen speciel udstillingsvirksomhed 
sted. Der er med støtte af Sparekassen Thy udgivet en bog 
om Thisted: ”Bybevaring i Thisted”. Museumspædagogen 
har med støtte fra Sparekassen lavet drejebog til en film 
om gamle landbrugsmetoder ”Da hestekraft var heste” og 
har sammen med Teknisk Skole lavet et lærerhæfte og en 
lysbilledserie om smedehåndværk. Han er nu i gang med 
en lignende serie om kurvefletning. 

Museet har indledt et godt samarbejde med foreløbig 
Vang-Tvorup og Sønderhå Borgerforening om indsamling 
af gamle billeder. 

Museet fik 1. august en ny arkæologisk medarbejder, 
som har foretaget en række besigtigelser og tre større 
undersøgelser. Der er udgravet en stor frigivet høj hos 
gårdejer Holger Poulsen, Skjoldborg. Højen indeholdt to 
stensatte grave over hinanden fra enkeltgravskulturen ca. 
2.000 år f. Kr. Der er formodentlig tale om kvindegrave, 
da gravgodset består af ravperler. Hos gårdejer Ole Høegh, 
Tilsted, er der undersøgt en stor og meget kompliceret 
overpløjet høj ca. 25 m i diameter og ca. 1 m høj. Højen 
har rummet flere begravelser. Der er tidligere udgravet et 
par små stenkister, og ved museets undersøgelse kom der, 
udover centralgraven, yderligere 3 grave: en stor 
mandslang stenkiste, en mindre stenkiste og en 
urnebegravelse. Urnegraven og centralgravens indhold er 
taget op som præparat og overdraget konservatorerne, så 
indholdet kendes endnu ikke. Den lille stenkiste var tom, 
hvorimod den mandslange kiste var ganske rig. 
Gravgodset bestod her af en guldspiralørenring, et 
bronzearmbånd, en bronzedolk samt lidt bronzerester. 
Selve højen har også haft en ganske særlig konstruktion. 
Højen har været brugt som gravplads gennem flere 
hundrede år. Den ældste grav er fra begyndelsen af ældre 
bronzealder, d.v.s. godt 3.000 gammel. Endelig er der 
foretaget en prøvegravning på en velbevaret boplads fra 
romersk jernalder hos gårdejer Laurits Vestergård, 
Sjørring. 

Der er fortsat blevet arbejdet med Kollerupkoggen. 
Alle løsfundene er færdigt konserverede og alle 
skibsdelene er nu tegnet op i 1:1. Tegningerne beløber sig 
til alt i alt 500 løbende meter. Der arbejdes nu med 
forskellige muligheder for at få skibet konserveret - 
metoden findes - og få bygget et hus til det. 

Der arbejdes stadig på at bringe de forskellige registre 
a jour. Registreringen af sølvsamlingen er netop afsluttet, 
og der arbejdes nu på tekstilsamlingen. 

Da vi nu regner med at have fået blivende magasin på 
det gamle uldspinderi, er der påbegyndt en meget tiltrængt 
nykonservering og revision af hele nyere tids samlingen. 
Tre flytninger er ikke gået sporløst hen over tingene. 

Træskål, fundet i Kollerup-koggens last. 

Terning, beslag og spillebrikker, der fortæller om tidsfordriv i 
Kollerup-koggen. Øverst en ”tællepind”, hvorpå man med hak 

i træet muligvis har holdt tal på skibets dage til søs.  



Museets samlinger er også i år blevet suppleret og 
forbedret med en lang række gaver - én af dem, et meget 
interessant ur fremstillet af Bertel Andersen, Bedsted, er 
nærmere beskrevet andet steds i årbogen. 

Museets samlede besøgstal kommer i år til at ligge på 
ca. 40.000. 

Jette Kjær. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1979, side 

116-118). 


