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33 medlemmer deltog i den ordinære gene-
ralforsamling på museet den 26. maj. Anders 
Damm blev valgt som dirigent og styrede sik-
kert og myndigt generalforsamlingen gen-
nem dagsordenen.

Efter selve generalforsamlingen blev der 
serveret kaffe, hvorefter museumsleder Jytte 
Nielsen viste rundt på museets særudstilling 
af maleren Knud Kristensens værker og for-
talte om maleren. Knud Kristensen (1917-
1990) var født i Thisted.

Historisk Samfunds sommerudflugt fore-
gik den 29. august i et smukt og lunt som-
mervejr. Udflugten havde 55 deltagere, som 
fyldte bussen til sidste plads. Flere ville gerne 
have været med, men dem måtte vi des-
værre skuffe. Turen gik først til brunkuls-
lejerne ved Søby syd for Herning. Efter en 
kort pause ved Brunkulsmuseet kørte bus-
sen gennem det enorme graveområde på 
ca. 1.000 ha., mens en vidende og engage-
ret guide fortalte om perioden fra 1940 til 
1970, hvor der blev gravet kolossale mæng-
der brunkul. Nu er hele området tilplantet 
og henligger som et idyllisk naturområde. 
Tilbage ved Brunkulsmuseet samledes delta-
gerne i »Søby Forsamlingshus«, hvor guiden 
fortalte om det strenge og farlige arbejde i le-
jerne, der kostede 57 arbejdere livet, først og 
fremmest ved sandskred.

Fra Søby gik turen til den gamle herregård 
Herningsholm, hvis hovedbygning rummer 
en enestående samling, der vedrører hedens 
digter, Steen Steensen Blicher. Også på Her-
ningsholm nød vi godt af en dygtig og in-
spirerende guide, der fortalte om herregår-
dens omskiftelige historie og det nuværende 
museum.

Den vellykkede udflugt sluttede med et 
veldækket kaffebord på Aulum Kro, og ved 
18-tiden var bussen tilbage i Thy.

I Efteråret 2010 var Historisk Samfund ar-
rangør eller medarrangør at tre foredrags-
aftener, først 23. sept., hvor mag. art. Tor-
ben Holm Rasmussen på museet fortalte om 
Dansk Vestindien. Ca. 50 tilhørere overvæ-
rede det spændende foredrag. 

Med Historisk Samfund som initiativta-
ger og Thisted Bibliotek, Thisted Museum, 
Thisted Gymnasium og VUC Thy-Mors som 
medarrangører holdt historikeren og forfat-
teren Tom Buk-Swienty 12. okt. foredrag på 
biblioteket om sine to nyeste værker »Slagte-
bænk Dybbøl« og »Dommedag Als«. Det blev 
en yderst vellykket aften for de ca. 125 tilhø-
rere, der fik genopfrisket de for landet så ka-
tastrofale begivenheder i 1864.

Også det tredje foredrag blev holdt på bi-
blioteket den 8. nov. Det var forfatteren Pe-
ter Øvig Knudsen, der fortalte om Thy-lej-
ren, som blev oprettet i 1970. Foredraget, der 
havde samlet ca. 45 tilhørere, heraf flere nu-
værende og tidligere beboere i lejren, drejede 
sig overvejende om den første kaotiske som-
mer. Foredraget var tilrettelagt af Lokalhisto-
risk Arkiv med museet og Historisk Samfund 
som medarrangører.

Historisk Årbog på hele 200 sider udkom 
den 19. november, og som sædvanlig blev 
udgivelsen markeret ved en reception på 
Heltborg Museum. Ca. 30 gæster havde ta-
get imod vor invitation, heraf en del arti-
kelforfattere fra nær og fjern. Svend Søren-
sen præsenterede de enkelte artikler i bogen, 
hvorefter gæsterne nød et flot kaffebord og 
samværet.
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For vist første gang nogensinde blev årbo-
gen anmeldt i Nordjyske Stiftstidende. Endda 
en meget rosende anmeldelse under over-
skriften »En årbog med vingefang«. 

I slutningen af nov. deltog vi i det tradi- 
tionsrige julemarked på Heltborg Museum. 
Med sne og glat føre var vejrforholdene ikke 
de bedste, og det bevirkede nok lidt færre be-
søgende end sædvanligt. Men vi fik da tre nye 
medlemmer i løbet af de to dage.

Der har i årets løb været afholdt tre besty-
relsesmøder. Vor repræsentant i National-
parkrådet, Knud Søgaard, har ønsket at blive 
afløst, og som ny repræsentant er indtrådt ar-
kivar Thomas Norskov Kristensen. 

Bestyrelsen har besluttet at genindmelde 
Historisk Samfund i DLF, Dansk Lokalhisto-
risk Forening. Medlemsbladet ”Journalen” er 
nu kommet i en mere fast gænge, og så vil vi 
godt støtte foreningen med et medlemskab.

Vi modtog for et par måneder siden en an-
søgning fra forlaget Bane Bøger om økono-
misk støtte til forlagets udgivelse af en bog 
om Thisted-Fjerritslev Jernbane. Bestyrel-
sen valgte at støtte udgivelsen med 7.500 kr. 
Bogen, der er skrevet af jernbaneentusiasten 
Asger Christiansen, udkom i slutningen af 
april med titlen »Tog over Vejlerne«. Det er en 
både flot og velskrevet bog, som kan anbefa-
les meget.

Der har i årets løb været en pæn tilgang af 
nye medlemmer, hele 44. Selv om vi har måt-
tet tage afsked med en del medlemmer, slut-
tede vi året med et medlemstal på 820 eller 19 
flere end for et år siden. Det er en meget til-
fredsstillende udvikling.

Også foreningens økonomi er tilfredsstil-
lende, men det vil vor kasserer senere fortælle 
mere om.

Jeg vil slutte beretningen med en tak til år-
bogsredaktionen, årets artikelforfattere, gra-
fiker Karin Fredsøe, Tilde Grafisk og Dan-
tryk. Også en tak til den lokale presse og til 

museet og mine bestyrelseskolleger for et 
godt samarbejde i det forløbne år. En særlig 
tak skal rettes til vort bestyrelsesmedlem Mo-
gens Kristensen, som endnu en gang påtog sig 
det kolossale arbejde med at omdele langt de 
fleste årbøger i Thy-Hannæs området.

Generalforsamlingen, der havde 39 delta-
gere, blev afviklet med Mogens Kristen-
sen som dirigent. Beretningen blev enstem-
migt godkendt. Derefter gennemgik kasserer 
Niels Eriksen regnskabet, der viste et over-
skud på ca. 7.500 kr. og en likvid kapital på 
ca. 158.000 kr. Regnskabet blev ligeledes en-
stemmigt godkendt. Også bestyrelsens for-
slag om et uændret kontingent på 125 kr. blev 
enstemmigt godkendt.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Eriksen 
og Ingvard Jakobsen blev genvalgt for en 
ny tre-årig periode. Suppleanten Eva Over- 
gaard blev ligeledes genvalgt, og som ny sup-
pleant i stedet for Jette Andersen, der ikke øn-
skede at fortsætte, valgtes Hans Oddershede, 
Klitmøller.

Som revisor for de kommende to år gen-
valgtes Aksel Thinggaard. Også revisorsup-
pleanten Oluf Bjørnstrup blev genvalgt

Efter generalforsamlingen fortalte billedhug-
geren Erland Knudssøn Madsen om sit liv 
som kunstner i Thy, og efterfølgende havde 
deltagerne lejlighed til at bese museets særud-
stilling af kunstnerens akvareller. 


