Meddelelse fra Bestyrelsen.
HISTORISK SAMFUND’s aarlige Generalforsamling
afholdtes Søndag d. 8. Septbr. paa Hotel Royal i Thisted.
Formanden, Læge Toft, aflagde Beretning om Arbejdet i
det forløbne Aar, der ogsaa var blevet præget af de
nuværende vanskelige Forhold. Den aarlige Udflugt
sammen med Turistforeningen, som plejer at finde stor
Tilslutning, havde maattet opgives paa Grund af
Trafikforholdene. Formanden gav endvidere Meddelelse
om, at Medlemmerne gratis vilde faa det Afsnit af
”Danmarks Riges Breve”, som vedrører Egnen. Dette
Værk omfatter de allerældste danske Breve i Tiden fra
1250-1340 og indeholder mange Ting af lokalhistorisk
Interesse. Selvsagt er der ikke saa mange af Brevene fra
den Tid, der vedrører Thisted Amt, hvorfor Bindet ogsaa
indeholder Breve fra Hjørring, Aalborg og Viborg Amter.
Skulde hvert Amt skilles ud for sig, vilde det blive for
kostbart at udgive Brevene. Hvorledes Forsendelsen til
Medlemmerne vil foregaa er endnu under Overvejelse. 1.
Hefte er udkommet, og de Medlemmer, som straks ønsker
det, vil ved Henvendelse til Aarbogens Redaktion faa det
tilsendt mod Betaling af Porto. Ligeledes gjordes ogsaa
opmærksom paa, at af det Bind af Danmarks Kirker, som
udgives af Nationalmuseet og som omfatter Kirkerne i
Thisted Amt, er paa Gads danske Forlag udkommet 1.
Hefte. Thisted Amts Kirker vil udkomme i 7 Hefter i
Løbet af et Par Aar, og Medlemmerne kunde ifølge
Meddelelse, der fra Forlaget er tilsendt hver enkelt, faa
Værket til en billigere Pris. Fristen for denne Bestilling var
1. Septbr., men selv om man skal betale fuld Pris, 3 Kr.,
for hvert Hefte paa 112 store Sider med mange fortrinlige
Billeder, er dette dog utroligt billigt, og ingen vil fortryde
Anskaffelsen af Værket, der redegør for samtlige Kirker i
Thisted Amt. 1. Hefte indeholder Kirkerne i Thisted og
Nykøbing samt Kollerup Kirke i V. Han Herred, og næste
Hefte vil indeholde de øvrige Kirker i V. Han Herred.
Dernæst aflagde Kassereren, Redaktør Lustrup, det her
i Aarbogen offentliggjorte Regnskab for 1939. Samfundet
talte ved Aarets Udgang 588 Medlemmer; selv om det i
Forhold til Indbyggertal og Omraade viser god Tilslutning
til Historisk Samfund, saa ønskede Bestyrelsen dog, at
Medlemstallet for indeværende Aar kunde naa op paa 600;
der er af forskellige Aarsager hvert Aar en lille Afgang,
hvorfor Medlemmerne bedes interessere sig for at skaffe
øget Tilgang til Virksomheden.
Til Bestyrelsen genvalgtes Lærerne Sodborg i Vesløs,
Balle i Thorsted og Riis Olesen i Thisted.
Efter at enkelte andre Ting var drøftet sluttede
Generalforsamlingen.
I Tilslutning til foranstaaende Beretning kan tilføjes, at
de vanskelige Trafikforhold ligeledes er Skyld i, at det
med saa store Forventninger planlagte Hjemstavnsstævne
og Hjemstavnskursus er blevet udsat. Der var fra det
nedsatte Udvalgs Side i denne Anledning gjort et stort
forberedende Arbejde med Hensyn til Indkvartering,
historiske Udflugter, Foredrag o. s. v., men det er at ønske,
at dette Arbejde ikke er gjort forgæves, men at Stævnet

maa kunne gennemføres, saasnart gunstigere Forhold igen
indtræffer.
En Anmodning, som Samfundet modtog fra
”Foreningen til gamle Bygningers Bevarelse” om
Oplysninger om Egnen Vindmøller, er efterkommet og
Fotografier og kort Beskrivelse af 15 af Egnens mest
monumentalt og bedst bevarede Møller er optaget og
indsendt. Disse Vindmøller, der sammen med
Kirketaarnene i saa høj Grad ogsaa præger det thylandske
Landskab, bliver færre og færre. Allerede nu er mange
forsvundne eller ombyggede, og dette vil fremdeles ske
efterhaanden som Motoren med eller uden Elektricitet
trænger frem som Drivkraft. Derfor har det sin Betydning
at faa de bedst bevarede og særligt monumentalt
beliggende Møller reddet fra Udslettelse, inden det bliver
for sent. Forhaabentlig lykkes det, inden det thylandske
Landskab ogsaa mister denne landskabelige
Skønhedsværdi.

Kloster Mølle, Vestervig.
Synlig fra to Landeveje, meget gammelt
Møllested

Foruden de allerede nævnte Værker, som
Medlemmerne af Historisk Samfund faar enten gratis eller
til en Favørpris, kan ogsaa nævnes, at Medlemmerne kan
købe ”Fra Nationalmuseets Arbejdsmark” for 2 Kr.
(Bogladepris 3 Kr.). Dette er et rigt illustreret Aarsskrift,
der udgives af Nationalmuseet og udkommer hvert Aar
efter Nytaar. Heri fortæller Museets Mænd om nye Fund,
Udgravninger og Erhvervelser paa letfattelig Maade; det
var i dette Aarsskrift, at de første Meddelelser om Fundene
i Ginnerup fremkom.
Endelig kan til halv Pris (Kr. 2,50) erholdes
Tidsskriftet ”Fortid og Nutid”, der udgives af Dansk
historisk Fællesforening, af hvilken Forening ogsaa vort
Samfund er Medlem. Det indeholder fortrinlige historiske
Afhandlinger og Vejledninger, som har særlig Interesse for
alle, der arbejder med Hjemstavnens Historie.
Og saa kan til Slutning tilføjes, at Medlemmer af vort
historiske Samfund kan til nedsat Pris blive Medlem i

andre historisk Samfund og faa tilsendt disses historiske
Aarbøger.
(Historisk Årbog for Thisted amt 1940, side 411-414)

