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Thisted Museum
Museet er indrettet i en privatbolig fra 1924. Der er en 
samling af oldtidsfund, der afspejler den tætte oldtids-
bebyggelse i Thy. Af sjældne fund kan nævnes nogle 
elegante flintpilespidser fra yngre stenalder og to lerkar 
fra romersk jernalder fundet i Nørhå. Der er mindestuer 
for forfatteren J.P. Jacobsen og skolemanden Christen 
Kold. En afdeling, der viser Thisted købstads historie, og 
en afdeling om den thylandske bondekultur.

Jernbanegade 4, 7700 Thisted

J.P. Jacobsens Center
J.P. Jacobsen Shopping Center er placeret i Thisteds 
hjerte på det centrale Store Torv, som forbinder byens 
handels- og kulturliv med Thisteds smukke havn.
Centret huser charmerende specialbutikker, 
fitnesscenter og populære kæder. Centret er indrettet 
med P-kælder, så det er nemt at komme til centret og 
det øvrige spændende gågademiljø – helt ind midt i 
Thisteds hjerte!

Store Torv, 7700 Thisted

Thisted By
Thisted er den største by i Thy med ca. 13.000 
indbyggere. Alligevel har byen bevaret sin stemning af 
intimitet, hvilket fornemmes når man går en tur 
gennem de små hyggelige gader, som byen er så rig 
på. Her er krinkelkroge og strejf af fordums tider med 
smukke gamle bygninger krydret af et alsidigt udvalg af 
moderne butikker, gaveboder, cafeer og restauranter, 
hvor der er noget for enhver smag.

Store Torv, 7700 Thisted

Thisted Lilleby
Thisted Lilleby er en tro kopi af Thisted bymidte anno 
1950 blot i en tiendedel størrelse. Huse, baggårde og 
beskyttelsesrum er opbygget autentisk ned til de 
mindste detaljer. I dag er der bygget ca. 90 huse – og 
der kommer stadig nye bygninger til. Guiderne giver 
med deres fortællerkunst en historisk genskabelse af 
det gamle Thisted med en kulturel sammenhæng af 
byens historiske identitet.

Plantagevej 20, 7700 Thisted

Thisted Gl. Rådhus
Thisteds imponerende rådhusbygning er opført i 1853 
efter tegning af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll. 
Arkitekturen er historicistisk med en entydig inspiration 
fra nederlandsk renæssance. Ejendommen har 
oprindeligt fungeret som både rådstue, arrest, 
arrestforvarerens bolig, sprøjtehus og sparekasse. 
Bindesbølls rådhus anvendes i dag til administration, 
udstillings- og mødefaciliteter. 

Store Torv, 7700 Thisted

J.P. Jacobsens Gravsted
J.P. Jacobsen er Thisteds berømte digter. Han var født 
og opvokset her i Thisted, og på grund af tuberkulose 
levede han en stor del af sine sidste tolv år hos 
forældrene, hvor han døde i 1885 – kun 38 år gammel.
Det nye natursyn kom til at præge hans noveller og 
romanerne Fru Marie Grubbe og Niels Lyhne. Menne-
sket var ikke længere Guds skaberværk, det var en del 
af naturen og dermed underlagt tilfældighedens lov. 

Vestergade 3, 7700 Thisted

J.P. Jacobsens Hus
Jens Peter Jacobsen blev født 1847 i et lille skipperhus, 
hvor der nu er lokalhistorisk arkiv. Som ung studerede 
J. P. Jacobsen naturhistorie, og gennem sine 
oversættelser af Darwins bøger gjorde han danskerne 
bekendt med udviklingslæren. J.P. Jacobsen er forfatter 
til romanerne: “Fru Marie Grubbe” og “Niels Lyhne”.
J. P. Jacobsen døde i Thisted hos sine forældre i 1885 
kun 38 år gammel. 

I.P. Jacobsens Plads 5, 7700 Thisted

Thisted Pigen
Bronzestatue stående på granitsokkel, skabt af 
kunstneren Wienberg-Jensen i konkurrence om 
kunstakademiets guldmedalje, hvis opgave i 1956 var: 
‘En fritstående nøgen figur til et moderne parkanlæg’.
Statuen indbragte guldmedalje og blev året efter købt 
af Thisted Kommune. Henning Wienberg-Jensen er 
født og opvokset i Thisted. Statuen er tydeligt inspireret 
af græske statuer af kærlighedsgudinden Afrodite.

Thisted Kystvej 8, 7700 Thisted

Thisted Bryghus
Siden starten i 1902 har Thisted Bryghus været et 
selvstændigt bryggeri beliggende i Thisted. Med en 
enestående folkelig lokal opbakning har bryggeriet 
overlevet verdenskrige, kartoffelkure og finanskriser. 
Thisted Bryghus fremstår i dag som et særdeles 
veldrevet bryggeri med en flot vækst i både omsætning 
og resultat fra år til år. Thisted Bryghus er blevet 
udnævnt til Årets Danske Bryggeri i 2015, 2016 og 2017.

Bryggerivej 10, 7700 Thisted


