
Foreningsåret 2004-2005 indledtes med ge-
neralforsamlingen på museet den 25. maj
2004. 26 medlemmer deltog i generalforsam-
lingen, der efterfulgtes af museumsleder Jytte
Nielsens rundvisning på museets særudstil-
ling om maleren Marius Hammann, som
kunne være fyldt 125 år netop den 25. maj.

Sommerudflugten søndag den 5. septem-
ber var endnu en gang begunstiget af et
smukt sensommervejr, selvom tåge generede
lidt først på dagen. Med 44 deltagere gik turen
til tre afdelinger af Skjern-Egvad Museum,
nemlig Bundsbæk Mølle, Dejbjerg Jernalder
og Fahl Kro. Det blev en oplevelsesrig dag for
deltagerne, der måske især vil huske opholdet
ved Hestholm Sø i Skjern Ådal, hvor to med-
arbejdere fra museet meget engageret fortalte
om det kæmpemæssige naturgenopretnings-
projekt.

Af to planlagte arrangementer i efteråret
blev kun det ene gennemført. Det var lokal-
historikeren Verner Paulsen, der den 14. sep-
tember på museet levende og engageret for-
talte om kaptajn Jagd og hans eventyrlige liv.
Foredraget, der trods dårligt vejr samlede 25
tilhørere, var arrangeret af museet og Histo-
risk Samfund.

Det andet arrangement, universitetslektor
Claus Bjørns foredrag om »Den nye kommu-
nalreform i historisk perspektiv« var planlagt
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til den 19. oktober og med museet, VUC Thy-
Mors, Egnshistorisk Forening for Sydthy og
Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter som
medarrangører. Desværre måtte foredraget 
aflyses med kort varsel på grund af alvorlig
sygdom i foredragsholderens nærmeste fami-
lie. Foredraget blev så udsat til den 7. april i
år, men måtte beklageligvis igen aflyses som
følge af foredragsholderens hospitalsindlæg-
gelse. Senere modtog vi så den triste medde-
lelse, at Claus Bjørn var afgået ved døden,
kun 60 år gammel. 

Traditionen tro blev udgivelsen af Histo-
risk Årbog markeret ved en reception, denne
gang på Heltborg Museum den 12. novem-
ber, hvor de ca. 35 deltagere først overværede
redaktionsmedlem Knud Holch Andersens
kyndige præsentation af årbogen 2004 og
derefter nød museets flotte kaffebord, efter-
fulgt af hyggeligt samvær. Mange artikelfor-
fattere deltog i receptionen. Imponerende og
glædeligt var det, at forfattere helt fra Roskil-
de, Aarhus og Ringkøbing-egnen havde fun-
det vej til Thy den dag.

Vi forsøgte i perioden indtil jul at stimu-
lere løssalget af årbogen ved at bringe fire an-
noncer i Thisted Dagblad. Umiddelbart synes
annonceringen ikke at have medført et større
løssalg, og vi vælger sikkert i år at spare
denne ikke ubetydelige udgift.

Formandsberetningen 2004-2005
af Kristian Visby

Historisk Samfunds ordinære generalforsamling afholdtes den 14. juni 2005 på Thisted Mu-
seum med 29 deltagere. Efter generalforsamlingen og kaffebord fortalte museumsleder Jytte
Nielsen om museumsvæsenet i Thy før og nu. Derefter fortalte museumspædagog Svend
Sørensen om baggrunden for museets oprettelse og tegnede et portræt af nogle af de lokale
ildsjæle, der stod bag. Deltagerne havde derefter lejlighed til at bese museets spændende og
fint opbyggede jubilæumsudstilling.
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hvervelse af det gamle fiskerhus i Agger, og
alligevel kommer vi ud af året med et pænt
overskud.

Vort meget store oplag af ældre årbøger
har gennem mange år optaget al for megen
plads på museet. Der blev efterhånden så
godt som ingen solgt af de ældre bøger, og
bestyrelsen har derfor besluttet at afhænde
hele oplaget af bøger før 1992, knap 3.000
stk., til Thisted Antikvariat. Fremover er
foreningen derfor kun lagerførende i årbøger
fra og med årgang 1992.

Sidste år appellerede jeg i min beretning til
medlemmerne om at betale kontingentet ret-
tidigt, d.v.s. inden den 1. januar, så kassere-
ren kan undgå besværet med at udsende ryk-
kere og foreningen de dermed forbundne
portoudgifter. Desværre har opfordringen
ikke hjulpet – i al fald ikke ret meget. Der er
stadig mange medlemmer, der trækker beta-
lingen urimeligt længe og først betaler efter
et eller flere rykkerbreve. Jeg kan derfor kun
gentage opfordringen i håbet om, at budska-
bet efterhånden vil trænge igennem.

Der har i årets løb været afholdt fire besty-
relsesmøder, hvortil kommer, at en hel del
ting er klaret ved e-mails, der sparer både tid
og porto.

Knud Holch Andersen, der har været den
ledende kraft i årbogsredaktionen siden
1992, valgte at stoppe med årbogen 2004. Jeg
vil gerne bringe Knud en tak for hans store
indsats for hele 13 årgange af Historisk År-
bog. Redaktionen har besluttet indtil videre
at fortsætte med de øvrige fire medlemmer,
og arbejdet med årbogen 2005 er for længst
gået i gang. Årbogen forventes at udkomme
medio november. – Flere medlemmer har i
øvrigt påpeget, at de seneste årbøger helt
overvejende omhandler emner fra 1900-tal-
let. Der savnes artikler med stof fra tidligere
perioder. Redaktionen er opmærksom på
dette og vil bestræbe sig for, at årbogens
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Vort bestyrelsesmedlem Mogens Kristen-
sen påtog sig det store arbejde at distribuere
de fleste årbøger i Thy og på Hannæs mod et
beskedent beløb til dækning af benzinudgif-
ter m.v. Der skal lyde en stor tak til Mogens
for det store arbejde, der har givet foreningen
en betydelig portobesparelse. Af forskellige
årsager blev udbringningen desværre lidt for-
sinket. Fremover vil vi tilstræbe, at de årbø-
ger, vi selv distribuerer, kan være medlem-
merne i hænde senest en uge efter de
postomdelte årbøger.

Historisk Samfund deltog igen i Heltborg
Museums traditionsrige julemarked den før-
ste weekend i advent. Der blev tegnet seks
nye medlemmer samt solgt en del årbøger og
CD-rom’er. Af uforklarlige grunde var resul-
tatet noget dårligere end i de to foregående
år, men vi fortsætter ufortrødent bestræbel-
serne for at udbrede kendskabet til Historisk
Samfund. 

Sammen med museet arrangerede vi den
24. februar et foredrag med fhv. direktør i
folketinget, Helge Hjortdal, der levende og
veloplagt fortalte om sine »40 år blandt poli-
tikere«. Det blev en meget vellykket aften,
hvor hele 64 tilhørere fandt vej til museet,
trods vintervejr med kraftig snefygning.

Ved foreningsårets begyndelse havde Hi-
storisk Samfund 732 medlemmer. Der har i
årets løb været et frafald på 33 medlemmer,
helt overvejende af naturlige grunde. Heldig-
vis har vi i løbet af året kunnet byde velkom-
men til 38 nye medlemmer, således at der ved
årets slutning var 737 medlemmer – et resul-
tat bestyrelsen finder tilfredsstillende, når
henses til, at der er adskillige andre lokalhi-
storiske foreninger inden for vort geografiske
område. Også foreningens økonomi er til-
fredsstillende. Det vil vor kasserer senere for-
tælle mere om. Her vil jeg blot nævne, at
Historisk Samfund sidste år var i stand til at
give et tilskud på 10.000 kr. til museets er-
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artikler kan spænde over en længere periode.
I øvrigt ser redaktionen gerne, at medlem-
merne bidrager med flere artikler til årbogen.
Redaktionen bistår gerne med råd og dåd ved
den endelige udformning af en artikel,
såfremt dette ønskes. 

Endelig vil jeg nævne, at Museet for Thy
og Vester Hanherred den 7. juni kunne fejre
sit 100 års jubilæum. Fra Historisk Samfund
ønsker vi hjertelig tillykke med jubilæet, der
også vil blive markeret med en artikel af
Svend Sørensen i den kommende årbog.
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Jeg vil slutte beretningen med en tak til år-
bogsredaktionen, årets artikelforfattere og
Wadmann Grafisk for en vellykket årbog
2004. Også tak til pressen for positiv omtale
af årets arrangementer og sidst, men ikke
mindst, en tak til museet og mine bestyrel-
seskolleger for et godt samarbejde i årets løb.

Hurup Thy, den 14. juni 2005

Kristian Visby

Efter formandens beretning, som generalfor-
samlingen godkendte, gennemgik forenin-
gens kasserer, Niels H. Eriksen, regnskabet,
der viste et overskud på godt 18.000 kr. og en
likvid beholdning på godt 120.000 kr. Regn-
skabet godkendtes eenstemmigt.

Bestyrelsens forslag om uændret kontin-
gent på 125 kr. vedtoges. Revisorerne Aksel
Thinggaard og J. V. Præstgaard blev genvalgt.
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