Historisk Samfunds
Virksomhed.
Aarbogen. - Museet i Thisted.
Godt halvandet Aar er nu forløbet siden den sidste
Aarbog blev udgivet. Paa Grund af for smaa Midler
saa Samfundet sig nemlig ikke i Fjor i Stand til at
udsende nogen saadan. Kun den Omstændighed, at
der paa Finansloven for indev ærende Aar er bevilget
Samfundet 300 Kr. i n ævnte Øjemed s ætter os i Stand
til atter i Aar at lade en Aarbog se Dagens Lys. Som
Medlemmerne vil l ægge Mærke til, er den noget over
dobbelt saa stor som. den sidste.
Sagen er jo nemlig den, at Historisk Samfunds
Virksomhed tillige er rettet paa at tilvejebringe et
Museum i Thisted, og i dette Øjemed anvendes
n æsten alle dets Midler. Disse er tilmed meget smaa,
idet hele Aarsindtægten hidtil kun har udgjort ca. 300
Kr. Ikke desmindre er der siden 1903, da Samfundet
oprettedes, anvendt ialt ca. 600 Kr. paa Indkøb af
Oldsager og ca. 400 Kr. paa Tilvejebringelse af
Montrer o.s.v. Tilsynet med Museet, som udøves af
Skolebetjenten i Teknisk Skole, har derhos medført
en Udgift af ca. 40 Kr. aarlig.
Trods de smaa Midler, Bestyrelsen har haft at
raade over, er Museets Samling af Oldsager i de
forløbne Aar gaaet jævnt frem. Interessen for den
blandt Befolkningen er stigende, hvilket vel for en
Del er hidført derved, at Samlingen har v æret gratis
tilgængelig en Gang om Ugen. Selvfølgelig strømmer
Gaverne ikke saa rigeligt ind som i den første Tid
efter Samlingens Begyndelse, men til Geng æld er
Genstandene smukkere og bedre, ligesom der ogsaa
sjældnere ønskes Betaling for Oldsager.
For ganske nylig har Frøken Avgusta Zangenberg,
der i sin Tid gav Stødet til Museets Oprettelse og som
stadig har omfattet det med stor Interesse, overdraget
det hele sin betydelige Samling af Oldsager, hvorved

Museet har faaet. en kærkommen Forøgelse.
Vederlaget herfor andrager. 750 Kr., et Beløb, som
kun udgør en mindre Del af de Udgifter, Frøken
Zangenberg har haft ved Samlingens
Tilvejebringelse. Selvfølgelig raader Bestyrelsen ikke
over denne Sum, men det er vort Haab, at det ved
større Tilslutning af Medlemmer skal falde os let at
opfylde den Forpligtelse, vi her har paataget os.
Det er selvsagt, at Museet søger sin Begr ænsning
ved hovedsagelig at indskr ænke sin Virksomhed til at
omfatte Genstande fra Thy og Hanherred, men det
modtager dog ogsaa Ting fra andre Landsdele.
Samlingens Formaal er foruden det at hindre
mulige Opkøbere og Tilrejsende i at fjerne fra
Landsdelen Oldsager og Antikviteter tillige at give
Befolkningen Lejlighed til at se en saadan Samling,
noget, som kun de færreste i denne afsides liggende
Del af Lande faar Lejlighed til, og de mange Besøg,
Landboerne aflægger, vidner om, at Historisk
Samfunds Formaal med Museet er ved at blive
virkeliggjort.
Endnu skal vi tilføje, at Samfundet baade i 1907
og 1908 er bleven støttet af Thisted Byraad med et
Bidrag af 50 Kr. aarlig og af Sparekassen for Thisted
Amt med 25 Kr. aarlig. Medlemsantallet er ved denne
Beretnings Affattelse i Maj 1908 143.
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