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FRANK WEBER

Formandens beretning 1997

I år vil jeg gerne på bestyrelsens vegne
komme med udflugter! Det vil sige: Vi vil
gerne modtage nogle gode forslag til
udflugter, for i september sidste år måtte vi
beklageligvis aflyse den historiske udflugt
p.g.a. for få tilmeldinger! Det var vi selv-
følgelig noget skuffede over. Men måske
var Hanstholm ikke lige stedet at tage hen,
oven på besættelsestidens jubilæumsår fra
1990-95. Eller også var målet for udflug-
ten for tæt på? Mange har sandsynligvis
inden for de seneste år besøgt museerne i
Hanstholm på egen hånd? Men når nu det
nye dokumentationscenter bliver færdigt,
vil der være noget spændende og nyt at se,
og så vil vi måske tage idéen op igen –
men ikke før!

Traditionen tro blev årets lokalhistori-
ske bogperle »Historisk Årbog 1996«
præsenteret i en af de i bogen omtalte
historiske rammer. Det overordnede tema
var »sygdom og sundhed i Thy og Vester
Hanherred«, og receptionen den 22.
november 1996 blev derfor passende hen-
lagt til den tidligere distrikts-, embeds- og
amtslægebolig i Skovgade 20 i Thisted.
Læge Holger Juul Sørensens gæstfrihed
gjorde dette muligt, selv om familien rent
faktisk stod med det ene ben ude af døren
for at flytte til Sjørring. Et reklamebureau
er i dag rykket ind i stedet, og bygningens
funktion som lægebolig gennem næsten
150 år er slut. Holger har dog stadig prak-
sis i kælderen! Jeg vil her benytte lejlighe-
den til igen at takke for gæstfriheden.

Årbogen i sig selv var et strejf af som-
mer og sol midt i november, og jeg er sik-
ker på, at indholdet har givet mange spæn-

dende timers læsning i vinterens løb. Igen
var det lykkedes vores forfatterstab, redak-
tion og trykkeri at få lavet et flot »pro-
dukt«. Alle der har medvirket til årbogens
tilblivelse skal derfor have stor tak.

Dette års årbog er allerede på plads,
men jeg vil benytte lejligheden til at opfor-
dre alle medlemmer til at bidrage med kor-
tere eller længere artikler. Uden artikler –
ingen årbog. Mange tøver måske og er
usikre på form og stil. I de tilfælde kan
redaktionen altid konsulteres med henblik
på råd og vink.

Fra slutningen af januar til begyndelsen
af marts afvikledes i år vores foredrags-
række under titlen »Fra lokalhistorikerens
arbejdsmark«. Via 5 foredrag fik tilhørerne
indblik i forskellige facetter af den lokalhi-
storiske forskning og formidling. Tidl.
landsarkivar ved landsarkivet i Åbenrå,
Hans H. Worsøe, holdt et spændende og
debatskabende foredrag. Han undrede sig
over, at der ikke var en lokal personalhisto-
risk eller slægtshistorisk forening! Denne
undren og en opfordring til at tage initiativ
til etablering af en sådan er hermed givet
videre.

Historisk Samfund vil fortsætte traditio-
nen og vinterens foredragsrække har over-
skriften »Havet omkring Thy – i kulturhi-
storiske glimt«.

Sidste års nye tiltag – etableringen af
vort kontaktnet af lokalhistorisk interesse-
rede – kaldet »rødderne« – har indtil vide-
re fungeret nogenlunde. Det skal forståes
således, at »rødderne« har været et aktiv
for Historisk Samfund, men at bestyrelsen,
og jeg som formand, ikke har holdt kon-
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takten ved lige som oprindeligt planlagt. I
efteråret udkom det første og foreløbigt
eneste nummer af et nyhedsbrev. Tanken
var, at det skulle udkomme mindst to gan-
ge årligt, og det er stadigvæk målet. Plaka-
ter og andet informationsmateriale vedr.
foredragsrækken og årbogen blev fremstil-
let og fotokopieret, men kom beklageligvis
aidrig længere end til mit kaotiske skrive-
bord. For at sætte tingene lidt mere i
system fremover, vil kontakten mellem
bestyrelsen og »røddeme« fra i dag vareta-
ges af Ingvard Jakobsen. Vi vil i fælles-
skab forsøge at få tingene ud til tiden.

I år 2003 vil Historisk Samfund fylde
100 år. Det er der lang tid til, men af erfa-
ring går tiden hurtigere end man tror, selv i

et Historisk Samfund. Jeg vil derfor opfor-
dre medlemmerne til at overveje, hvordan
vi bedst markerer dette jubilæum, således
at vi til næste år kan lægge en femårsplan.
Det kunne f.eks. være en udstilling, en
publikation, et skuespil, en CD-ROM med
gode historier fra Thy og Vester Hanherred
eller en kombination af disse.

Endnu en gang tak til redaktionen for en
flot og spændende årbog. Tak til bestyrel-
sen, »rødderne«, Thisted Museum, Wad-
manns Bogtryk og alle andre, der har
bidraget til årets lokalhistoriske ud- og
indtryk.

Thisted, 9/6-1997
Frank Weber


