
 

 

Beretning om Historisk Samfunds 
Virksomhed. 

 
 

 
 
 
Den aarlige Generalforsamling afholdtes paa Hotel 
Phønix i Thisted d. 29. Juni, hvor Formanden, 
Sygehuslæge Toft, aflagde Beretning om Virksomheden i 
det forløbne Aar. Han oplyste, at nu havde man 
Kommunerepræsentanter i saa godt som alle Sogne, og 
endvidere havde man i Forbindelse med Museet ladet 
foretage en Afskrift af det Mollerup’ske Manuskript, der 
indeholder mange topografiske Oplysninger om Thy og af 
hvilke Aarbogen bringer en Prøve. Afskriften er foretaget 
af Købmand Hundahl i Vestervig med Assistance af 
Formanden. 

Redaktør Lustrup aflagde det i Aarbogen 
offentliggiorte Regnskab og omtalte forskellige Forhold 
vedrørende Museet og Historisk Samf. Adskillige af 
Medlemmerne havde Ordet, og man drøftede 
Udarbejdelsen af en Hjemstavnsbog for Thy samt at rejse 
Mindesten paa historiske Steder, og Museets Formand, 
Kunstdrejer Bunch, gik nærmere ind paa Museets Forhold 
og beklagede den store Pladsmangel. 

Til Bestyrelsen valgtes Lærer Thorstein Balle, 
Thorsted, i Stedet for Overretssagfører Billeskov Jansen, 
som er bortrejst, og hvem Formanden mindede for det 
store Arbejde, han havde gjort, og den Interesse, han 
havde vist baade for Museet og Historisk Samfund. 

Endelig vedtog man sammen med Turistforeningen at 
foretage en fælles Sommerudflugt i Lighed med, hvad der 
havde været Tilfældet i de senere Aar, og denne fandt da 

Sted d. 22. Septbr. 
I straalende Sensommervejr kørte 3 store Omnibusser 

og en lang Række Privatbiler med ialt ca. 150 Deltagere, 
der forøgedes paa Turen gennem Thy, til Gjettrup ad 
Strandvejen til Vestervig, idet man paa Turen gjorde holdt 
for at nyde den storslaaede Udsigt over Nissum Bredning, 

hvis Omgivelser traadte klart og tydeligt frem. Efter at 
Kaffen var drukket paa Hotellet i Vestervig, samledes 
Deltagerne paa Højene Syd for Byen, og Formanden gav 
en topografisk og historisk Oversigt over Egnen. Særlig 
omtalte han de historiske Minder, der specielt knyttede 
sig til Vestervig- og Aggeregnen og dvælede særligt ved 
Kampen ved Nabe 3. Oktbr. 1657. 

Derefter fortalte Viceinspektør Hald om Stedets 
Grundlægger, Sct. Thøger, og Minderne om ham og gav 
en lille Orientering vedrørende Kirken og den gamle 
Kirkegaard, som man aflagde et kort Besøg inden Turen 
gik videre til Agger. Der blev gjort Ophold ved den 
ødelagte Kystsikring ud for Flade Sø, og Bibliotekar 
Grønkjær gav en Oversigt over Aggertangens Historie. 

Næste Stoppested var Lodbjerg Kirke, og fra den 
bagved liggende Kirkesandes Top, hvor der var en 
fortrinlig Udsigt over Egnen, fortalte Hald om 
Sandflugtens Ødelæggelser i Thy. Efter at have set 
Lodbjerg Kirke og dvælet lidt i de ejendommelige 
Omgivelser, gik Turen til Morup Mølle Kro, hvor 
Aftensmaden spistes, og derefter gik Turen hjemad. Alle 
var enige om, at Samarbejdet mellem disse to Foreninger 
burde opretholdes og plejes til gensidig Glæde og 
Udbytte. 

 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1937, side 389-392) 

Udsigt fra Kirkesande med Lodbjerg Kirke

Udflugtsdeltagerne samlede ved Vestervig Høje.


