
 

 

 
BERETNING 

 
 
VEDGENERALFORSAMLINGEN 22. Juni 1934 
overlodes det til Bestyrelsen at foretage en Ændring af 
Aarbogens Format. Efter Forhandlinger mellem 
dennes Medlemmer indbyrdes enedes man om for 
Fremtiden at lade Aarbogen udgaa i samme Format 
som de øvrige nordjydske Aarbøger og samtidig 
forøge Antallet af Ark. For første Gang udsendes 
Aarbogen i det nye Format, og Medlemmerne vil 
bemærke, at den er blevet betydelig udvidet. 

I Henhold til de nye Love har Bestyrelsen i det 
forløbne Aar rettet Henvendelse til en Række af 
Egnens Mænd om at være Samfundets Repræsentanter 
omkring i Sognene, og alle, til hvem Henvendelse 
skete, overtog Hvervet, og Samfundet bringer disse 
Mænd dets bedste Tak. 

Ved Generalforsamlingen d. 21. Juni 1935 
fremlagde Kassereren for det forløbne Aar det i 
Aarbogen offentliggjorte Regnskab, og det overdroges 
til Bestyrelsen at søge afholdt et historisk Møde i 
Thisted eller nærmeste Omegn. 

Ved Samarbejde med Turistforeningen for Thisted 
og Omegn afholdtes Mødet i Sjørring den 30. August. 

En Række store og smaa Biler førte i det smukke 
Høstvejr ca. 100 Deltagere til Sjørring, hvor yderligere 

flere sluttede sig til. Efter at Samfundets Formand, 
Læge Toft, Vestervig, havde budt Velkommen, havde 
Forsamlingen den Glæde, at Landsarkivar Svend 
Aakjær, Viborg, holdt et Foredrag om ”Thysyssels 
Beboelse og Bosteds Navne”. Uden at komme ind paa 
Enkelthederne i det indholdsrige Foredrag, der 
paahørtes med stor Interesse, skal anføres, at efter at 
Landsarkivaren havde fortalt om Thylands Opdager, 
den græske Købmand og Geograf Pytias, der for 2200 

Aar siden opdagede Thy, omtalte han ligeledes det 
romerske Flaadebesøg i Limfjorden 5 Aar e. K. 
Dernæst talte han om Thylands gamle Bebyggelse, der 
bestod af Landsbyer, og hans Hovedindtryk af denne 
var, at Thy er et gammelt, velbygget Land med 
mange, store Landsbyer; der kan saaledes anføres, at 
ved Matrikuleringen 1688 gik der i Thy i Gennemsnit 
5,6 Tønder Land paa en Tønde Hartkorn, medens 
Gennemsnittet for hele Jylland var 6,7. Efter at have 
behandlet de to Hovedgrupper af Stednavne: 
Bygdenavne og Naturnavne, viste Landsarkivaren, at 
Thysyssel som Helhed har 234 Gange saa mange 
Bygdenavne som Naturnavne. Thysyssel og i 
Særdeleshed Hundborg Herred var i Oldtiden de bedst 
bebyggede Dele af Jylland, og efter Navneendelser 
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kan man fastslaa, hvorledes Bebyggelsen har været de 
forskellige Tider. 

Efter at Formanden havde takket Landsarkivaren, 
blev Kaffen med et Væld af Kager serveret, hvorefter 
Viceinspektør Hald gav forskellige Oplysninger om 
Udtørringen af Sjørring Sø og en kort Skildring af den 
Egn, som Deltagerne paa den følgende Udflugt skulde 
igennem. 

Saa brød man op fra Sjørring og kørte til Tvorup 
Klitplantage, hvor man samledes ved Ruinerne af den 
gamle Tvorup Kirke og Kirkegaard. Her gav Lærer 
Sortfeldt en sammentrængt Skildring af Sandflugtens 
Ødelæggelser i det 16.-17. og 18. Aarhundrede, 
hvorved 1/3 af Thy blev lagt øde. Tvorup Kirke blev 
nedbrudt 1794, og Sognet, i hvilket der kun var 12 
Familier tilbage, blev lagt til Vang. 

Efter Foredraget kørte man videre forbi 
Færgegaard og Færgeborg over den udtørrede Sjørring 
Sø til den lille Kirke i Jannerup, der paa mærkelig 
Maade blev en af Thys rigeste Kirker. Herom fortalte 
Lærer Jensen, Jannerup. Kirken var fra gammel Tid 
indviet til Sct. Andreas og de to Helligkilder, en Syd 
for Kirken, en anden Vest for, fik Ry for at være i 
Besiddelse af undergørende Kræfter, og længe efter  

den katolske Tid, ja, omtrent lige til vore Dage, har 
den gamle Kirkeblok af Jern, der endnu staar i Kirken, 
modtaget Gaver fra Mennesker, der her søgte 
Helbredelse. Endvidere gjorde Lærer Jensen 
opmærksom paa det smukke gamle Kirkeinventar. 
Ældst er Altertavlen, der 1648 er udført af 
Billedsnideren Peder Jensen fra Kolding. Efter 
Foredraget havde Deltagerne Lejlighed til at se 
Kirkeinventaret nærmere. Bagefter blev der Tid til en 
lille Tur paa den velholdte Kirkegaard. 

Hjemturen gik over Hundborg, hvor der blev gjort 
Holdt paa Bakkedraget Øst for Byen, og det var nok 
Turens sidste skønne Oplevelse den smukke 
Sommeraften at se det storslaaede Landskab med de 
gamle Kæmpehøje og de frodige Marker. Langt vester 
ude skimtedes Havet og mod Syd saas Vestervig 
Kirke, ligesom man mod Sydøst og Øst saa langt ind 
over det fjerne Mors. 

 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1935, side 130-133) 


