Redaktør M. Aaberg.
DEN 26. Novbr. 1933 døde Redaktør Aaberg kort
efter at have fyldt 80 Aar. Det var paa hans Initiativ, at
Historisk Samfund blev stiftet 1903, og siden var han
dets ihærdige Formand og Kasserer, ligesom han til at
begynde med ogsaa deltog i Redaktionen af Historisk
Aarbog, et Hverv, han dog efter nogle Aars Forløb
kun lejlighedsvis gav sig af med. Skønt Redaktør af et
stort, politisk Dagblad og stærkt optaget af kommunal
Virksomhed som mangeaarigt Byraadsmedlem,
Formand i forskellige Udvalg og senere Borgmester,
fik han dog, som den arbejdsivrige Mand han var,
Lejlighed til at øve et stort Arbejde for Historisk
Samfund. - Selv havde han betydelige historiske
Kundskaber. Egnens lokale Historie var han vel nok til
en Begyndelse ukendt med; men den vandt snart hans
Sympati. I Aarbogen har han dog kun skrevet enkelte
Artikler, saaledes: Uddrag af en gammel Kæmnerbog
(1906), Fru Anne Søe (1910), Hans Ditlev Bendixsen
(1912) og Østersfiskeriet i Limfjorden (1926-27). Af
og til skrev han i sit Blad fortrinlige lokalhistoriske
Artikler, væsentlig Minder fra hans første Tid i
Thisted, prægede af hans spillende Lune; men disse
ansaa han for at være for lidt betydningsfulde til en
Aarbog.
Da Museet under Historisk Samfunds Ledelse var
vokset sig saa stort, at det for det fremtidige Arbejdes
Skyld blev omdannet til en selvejende Institution,

ledede Redaktør Aaberg ogsaa dettes
administrative Arbejde som Formand og Kasserer, og
særlig Museet vil for Fremtiden være ham taknemlig,
ikke blot for den personlige Indsats, han har ydet
gennem sit Arbejde, men ogsaa for den Pengegave,
han efterlod det, og for den Andel i et Legat, der
senere hen i Tiden vil tilfalde det.
Men selv om han som Øbo vel nok til Tider havde
vanskeligt ved fuldtud at forstaa Thyboerne, saa fik
han under sin lange Virksomhed i Egnen baade denne
og Befolkningen kær, og derfor skal der her i
Aarbogen siges ham Tak for al hans Interesse og
Virke for Thylands gamle Kultur og Historie, og her
vil hans Minde altid blive husket og æret.
__________
Adolf Leonhard Mortensen Aaberg var født i Rudkøbing 11.
Oktober 1853, Søn af Skræder Lars Mortensen og Hustru Helene, f.
Aaberg. Uddannet som Typograf. 1879 Redaktør af Aalborg
Dagblad. 1880-1883 Redaktionssekretær ved Ringsted Folketid.
1883 Redaktør af Thisted Amts Tidende. 1894-1925 Medlem af
Thisted Byraad. 1917-25 kongevalgt og senere folkevalgt
Borgmester. 1908 Ridder af Dannebrog, 1924 Dannebrogsmand.
Gift .31. Oktbr. 1880 med Karen Aaberg, f. Albrechtsen, født i
Klodskov, Falster, 1854, død 1917.
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