
2003 var året, hvor Historisk Samfund kunne
fejre foreningens 100 års jubilæum som det
næstældste af landets amtshistoriske sam-
fund. Selve jubilæumsdagen, den 10. august,
blev ikke specielt fejret, idet bestyrelsen
valgte at markere jubilæet ved en række en-
keltstående arrangementer i årets løb.

Det indledtes med generalforsamlingen
den 3. juni på »Vildsund Strand«, der over-
væredes af hele 65 medlemmer, heriblandt tre
tidligere formænd for foreningen. Efter ge-
neralforsamlingen og et righoldigt kaffebord
holdt fhv. universitetslektor Knud Prange
foredrag om »Lokalhistorie i dag og i mor-
gen«. Arrangementet fik en fyldig omtale i
pressen.

Omkring selve jubilæumsdagen bragte Thi-
sted Dagblad artikler over hele to sider med
uddrag af foreningens historie gennem de 100
år. Jeg vil gerne ved denne lejlighed takke
journalist Villy Dall for det store arbejde.

Jubilæet blev tillige markeret ved udstillin-
ger på bibliotekerne i Thisted og Hurup i au-
gust måned. Der skal også lyde en tak til de
to biblioteker og til bestyrelsesmedlemmerne
Knud Søgaard og Gitte Jensen, der arrange-
rede udstillingerne.

Sommerudflugten, der foregik den 7. sep-
tember med 31 deltagere, gik til Børglum
Kloster i Vendsyssel. Turen startede med
regnbyger, men sluttede i det skønneste som-
mervejr. På opturen gjordes et kort ophold
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ved Bygholm Vejle, hvor Ingvard Jakobsen i
korte træk fortalte om Vejlernes historie. På
Børglum blev vi modtaget af Anne Rottbøll,
der gav os en særdeles kompetent og spæn-
dende rundvisning, hvorunder der blev for-
talt om det gamle middelalderkloster både
før og efter reformationen. På hjemvejen blev
der gjort ophold ved Gjøl Kro, hvor vi først
nød et fint kaffebord og derefter de smukke
omgivelser ved fjorden.

Et vejhistorisk foredrag af seniorforsker
Annette Østergaard Schultz, Landsarkivet i
Viborg, planlagt til den 28. oktober, måtte
desværre aflyses på grund af afbud fra fore-
dragsholderen. Tilmed kom afbudet så sent,
at bestyrelsen ikke kunne nå at tilrettelægge
et andet foredrag i efteråret.

Udgivelsen af jubilæumsårbogen 2003 blev
markeret ved en festlig reception på museet
den 14. november med ca. 50 deltagere. Efter
formandens velkomst blev årbogen præsen-
teret af Knud Holch Andersen, der også be-
grundede redaktionens valg af et større for-
mat og større skrifttyper.

Derefter var museet vært ved et flot kaffe-
bord, der blev efterfulgt af Jytte Nielsen og
Jens-Henrik Bechs præsentation af en spæn-
dende udstilling i receptionslokalet af nogle
af museets første genstande. – Formanden
gav herefter en nærmere præsentation af CD-
rom projektet, der har ført med sig, at år-
bøgerne til og med 2002 nu også er tilgænge-
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Historisk Samfunds generalforsamling afholdtes på Thisted Museum den 25. maj med 26
deltagere. Efter generalforsamlingen fortalte Jytte Nielsen om maleren Marius Hammann,
der blev født i Thisted netop den 25. maj 1879, altså for nøjagtig 125 år siden. Efter Jytte
Nielsens foredrag havde deltagerne lejlighed til at bese museets særudstilling af Hammanns
malerier.



Årbøgernes udlægning på internettet er
overraskende hurtigt blevet registreret såvel
her i landet som i det øvrige skandinavien.
Det har affødt en række henvendelser, dels
om tegning af medlemskab og dels ønsker
om hjælp til at fremskaffe yderligere oplys-
ninger om konkrete emner. Både dette og
den gode pressedækning gennem jubilæums-
året har givet en pæn tilgang af nye medlem-
mer, ligesom løssalget af årbogen har været
væsentlig større end i de forudgående år,
nemlig godt 300 eks. Også årbogens iøjnefal-
dende og meget vellykkede omslag (kreeret af
Jytte Nielsen og grafikerne Karin Fredsøe og
Michael L. Jensen) har givetvis medvirket til,
at løssalget blev mere end fordoblet i forhold
til året før.

De mange tiltag i jubilæumsåret tærede
nok lidt på bestyrelsens kræfter. I hvert fald
har der kun været et enkelt arrangement efter
nytår, nemlig forfatteren og politikeren Ole
Sohns foredrag den 18. marts. Foredraget,
der foregik på VUC, blev arrangeret i samar-
bejde med museet og VUC. Emnet var
»Hvad arkiverne gemmer« om Ole Sohns
undersøgelser i russiske arkiver. Det blev en
spændende og særdeles vellykket aften med
ca. 75 deltagere.

Ved foreningsårets begyndelse havde Hi-
storisk Samfund 699 medlemmer. Vi har i
årets løb måttet tage afsked med 31 medlem-
mer, helt overvejende af naturlige årsager. Til
gengæld har vi kunnet byde velkommen til
64 nye medlemmer, således at foreningen pr.
31. marts 2004 har 732 medlemmer. Takket
være bl.a. medlemsfremgangen og det relativt
store bogsalg er økonomien fortsat tilfreds-
stillende. Vi går nu ind i det femte år uden
kontingentstigning, og alt tyder på, at vi kan
klare nogle år endnu med samme kontingent.
Skal jeg endelig komme med et hjertesuk, så
er det, at alt for mange af vore medlemmer
ikke overholder fristen for betaling af kontin-

1412004

lige på internettet. Flere personer har bidra-
get til det omfattende projekt. Først og frem-
mest Knud Søgaard, der har udført det åre-
lange arbejde med at indscanne de mange
tusinde bogsider, men også arkivar Orla
Poulsen, der velvilligt stillede sin EDB-eks-
pertise til rådighed i forbindelse med årbø-
gernes udlægning på nettet. Endelig har re-
daktionsmedlem Flemming Skipper udarbej-
det det omfattende stikords-og forfatterregi-
ster, som i høj grad øger anvendeligheden af
CD-rom’en og letter søgning på internettet.
Som en beskeden tak for det store arbejde fik
Orla Poulsen og Flemming Skipper overrakt
en vingave. Efterfølgende blev Knud Søgaard
udnævnt til æresmedlem af Historisk Sam-
fund som en anerkendelse og tak for det
kæmpemæssige arbejde med at digitalisere
årbøgerne. Knud fik stor applaus og en bog-
gave, og til fru Elin var der blomster.

Pakning af årbogen foregik som sædvanlig
på Heltborg Museum med god hjælp af Jytte
Nielsen og museets personale samt Ingrid
Vang.

Også i det forløbne år deltog Historisk
Samfund med en stand ved Heltborg Muse-
ums julemarked i weekenden 29.-30. novem-
ber, og igen havde vi et godt udbytte af vor
deltagelse, idet der blev tegnet 19 nye med-
lemmer og solgt ca. 370 eks. af de ældre årbø-
ger. Der blev også solgt et pænt antal CD-
rom’er.

Som noget nyt forsøgte vi os i år med en
stand ved husflidsmessen i Vilsund i marts.
Knud Søgaard tilbragte to dage på messen og
kunne hjembringe 3 nye medlemmer. Skal vi
fremover deltage i denne messe, bør vor del-
tagelse nok annonceres i dagspressen. 

Som tak for de tre Thy-kommuners øko-
nomiske støtte til CD-rom projektet fik alle
folkeskoler og friskoler i kommunerne i be-
gyndelsen af december tilsendt en gratis CD-
rom.



gent. Det giver anledning til unødvendigt be-
svær for kassereren og forøger udgifterne til
porto m.v., når der skal udsendes rykkerskri-
velser. Det burde stort set kunne undgås.

Bestyrelsen har i årets løb holdt 4 møder,
og der har herudover været en i visse perio-
der intens e-mail trafik.

Tilrettelæggelse af Historisk Årbog 2004 er
for længst begyndt, og redaktionen vil be-
stræbe sig for, at også denne årbog kan præ-
sentere en bred vifte af interessante og læse-
værdige artikler. Årbogen påregnes at ud-
komme den 12. november.
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Til slut vil jeg takke årbogsredaktionen,
årets artikelforfattere og Wadmanns Grafisk
for en flot og gedigen jubilæumsårbog. Jeg vil
også gerne udtrykke en stor tak til Jytte Niel-
sen og museet for en uvurderlig hjælp i for-
bindelse med diverse arrangementer i jubi-
læumsåret. Der skal også lyde en tak til den
lokale presse for fyldig omtale af  årets begi-
venheder og arrangementer. Endelig vil jeg
takke mine bestyrelseskolleger for et godt
samarbejde om de mange opgaver i årets løb. 

Hurup, den 25. maj 2004

Kristian Visby

Efter formandens beretning, som generalfor-
samlingens 26 deltagere tog til efterretning,
gennemgik Knud Søgaard regnskabet, der
viste et overskud på godt 3.000 kr., et meget
tilfredsstillende resultat i betragtning af de
betydelige ekstraordinære udgifter i forbin-
delse med jubilæet. Regnskabet godkendtes
énstemmigt.

Bestyrelsens forslag om uændret kontin-
gent på 125,- kr. vedtoges.

De afgående bestyrelsesmedlemmer Knud
Holch Andersen, Esper Lønborg og Gitte
Jensen genopstillede ikke. Som nye bestyrel-
sesmedlemmer valgtes fhv. boghandler Niels
Eriksen, Thisted, lærer Mogens Kristensen,
Thisted, og arkivar Knud Møller Madsen,
Hurup. Revisorerne Aksel Thinggaard og J. V.
Præstgaard genvalgtes.


