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Dette er Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherreds
sidste formandsberetning inden årtusindskiftet. Det
betyder, at vi nu så småt kan skimte 100-års jubilæet i år
2003. I en tid hvor informationssamfundet presser sig på,
og hvor vi dagligt bombarderes med diverse mediers
oplevelsestilbud, er en forening som vores op imod hård
konkurrence. I lyset heraf må det anses for at være et
positivt signal, at vi nu i flere år har kunnet fastholde et
medlemstal omkring de 700.
Vi kan ikke tilbyde andet end lokalhistoriske foredrag,
udflugter og en årbog, men indholdet af disse må der til
gengæld også være et behov for. Netop i en lidt forvirret
multi-medie-verdens konstante masen sig på, opstår der en
søgen efter et ståsted, en identitet. Den kan bl.a. findes i
det lokalsamfund man bor, med det landskab, den
befolkning og den fælles historie, som binder det hele
sammen. Her aftenen før EU-valget (valget den 10. juni
1999) er det for alvor sat i relief. Hvis vi ikke ved, hvad vi
har med i den kulturelle bagage, og ikke kender vore
rødder og vort udgangspunkt, kommer vi ikke langt i den
store verden. Så drukner vi.
For nogle år siden kunne man i Århus se nogle store
plakater med et billede af en ung mand med håret sat i en
såkaldt ,,hanekam” og med øreringe jævnt fordelt over
hele hovedet. Det enkle budskab på plakaten lød: ,,Kend
din egn, din rod!”
Vi har i Historisk Samfund oprettet vort eget rodnet af
lokalhistoriske kontaktpersoner - ,,Rødderne”. De er lidt
ældre i gårde og ser anderledes ud end den unge mand på
plakaten, men de udgør foreningens øjne, ører og mund
rundt omkring i Thy og Vester Hanherred. Vi vil i de
kommende år, i højere grad end tidligere, benytte os af
dette rodnet. Dels til at formidle oplysning om vor
forening og Historisk Årbog til en bredere kreds af
lokalhistorisk interesserede, og dels til at give bestyrelsen
ideer og stof til fornyelse og videreførelse af Historisk
Samfund ind i det 21. årh.
Økonomien i foreningen er nogenlunde stabil. I år kan
vi dog godt mærke at Dansk Lokalhistorisk Forening
(DLF) ikke længere uddeler tilskud fra Tipsmidlerne. De
ca. 4.000 kr., som vi før fik per automatik, gik nogenlunde
lige op med medlemskontingentet til DLF. Sådan er det
ikke mere. Nu kan man kun få penge fra Tipsmidlerne til
konkrete opgaver. Til gengæld må vi så kunne forvente at
få et klækkeligt tilskud til vores jubilæumsaktiviteter.
Som jeg omtalte i beretningen sidste år, er det
bestyrelsens hensigt at udgive en CD-rom i anledning af
jubilæet. Denne multimedie-CD-rom skal f.eks. kunne
indeholde udvalgte artikler fra Historisk Årbog, lydfiler
med dialekteksempler og lokale viser og sange, billeder fra
Thy og Vester Hanherreds historie og filmklip fra
forskellige årtier. Vi vil i år nedsætte et udvalg, der skal
udarbejde nogle mere konkrete planer for CD-rommens
udformning og indhold. Samtidigt vil vi så småt
påbegynde ansøgningen om midler til at finansiere
projektet.
I det forløbne år havde vi for første gang ikke et tilbud
om historisk udflugt. Der kom et par henvendelser fra
uindviede, som i løbet af august måned forgæves havde

spejdet efter annoncen i den lokale presse. Opstår der et
udtalt krav fra en større medlemskreds eller kommer der et
oplagt udflugtsmål, vil bestyrelsen selvfølgelig genoptage
traditionen. Indtil da holder vi fortsat pause i udflugterne.
Fredag den 27. november afholdtes der reception i
Museet ved Hanstholm Fyr i anledning af, at Historisk
Årbog 1998 blev udgivet. Hovedtemaet var Hanstholm og
de fleste af de ca. 50 indbudte gæster mødte op. Enkelte
havde taget hele turen fra Sjælland og det sydlige Jylland,
blot for at deltage i denne tradition. Det var imponerende.
Men der var da også i år noget fint at komme efter.
Omslaget var en gengivelse af Iwo Brunanders maleri fra
1937, som i bedste impressionistiske stil, skildrer
Hanstholm Havn i blæst. Vignetterne var tegnet af
Christian Schmidt fra Hanstholm, som med nogle
portrætskitser af børn fra Hanstholm Skoles fritidsordning
bandt artiklerne sammen på en poetisk og fin måde. Med
fare for at gentage hvad jeg plejer at sige, må jeg udtrykke
en stor tak til redaktionen for igen at have leveret en flot
og læseværdig årbog. Sammen med skaren af forfattere,
tegner og trykkeri har de produceret en bog med mange
timers spændende læsning. Tak til alle der har medvirket
ved årbogens tilblivelse.
I januar skrev Thisted Dagblad, at Egnsbank Han
Herred var ved at udskifte sine PCere, og at foreninger og
skoler ville kunne rekvirere de gamle eksemplarer gratis.
Jeg øjnede straks muligheden for at gafle en PCer til
Historisk Samfund, som evt. kunne følge kasserer-hvervet.
At souschefen i marketingsafdelingen var en af mine
tidligere kollegaer på gymnasiet, kunne måske gavne
sagen. Ansøgningen blev afsendt, men desværre havde
Thisted Dagblad misforstået bankens pressemeddelelse alle de gamle PC’er var fordelt! Vi kunne godt have brugt
en PC, nu hvor foreningsjubilæet stunder til, og hvor vi har
en E-mail-adresse. Da den er blevet ændret i årets løb, skal
den gengives her:
historisksamfund@sol.dk
I marts afholdt vi i samarbejde med Thisted Frie
Oplysningsforbund og Åbent Gymnasium i alt tre foredrag
om middelalderen. Dette var foreningens første bidrag til
markeringen af Middelalderåret 1999.
Vi har endvidere medvirket ved afholdelse af
Numismatisk Forenings foredrag om romerske mønter i
den politiske propagandas tjeneste. Den kendte Julius
Cæsar var en af de første kejsere, der så sit snit til at
benytte sig af denne oplagte reklamemulighed.
Her til sidst vil jeg ønske et af vore
redaktionsmedlemmer, nemlig museumsleder Jytte
Nielsen, tillykke med Landbrugets Kulturfonds
Hæderslegat, som hun fuldt fortjent modtog for nylig. Jeg
vil endvidere rette en tak til den øvrige redaktion,
bestyrelsen, ,,rødderne”, Thisted Museum, Wadmanns
Bogtryk og alle andre, der har bidraget til Historisk
Samfunds lokalhistoriske ud- og indtryk i det forløbne år.
Thisted den 9/6-1999
Frank Weber
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1999, side
165-166).

