Til Medlemmerne af Historisk Samfund
for Thy og Vester Han Herred.
1. Indsamling af Folkeminder.

2. Topografisk Samling af Billeder.

Med Aarbog 1929 afsluttes 4 Bind af Historiske
Aarbøger, og der vil i denne findes Register og
Indholdsfortegnelser til Aarbøgerne 1925-29.
Til Aarbogen 1930 er det Bestyrelsens Hensigt at
søge at faa indsamlet blandt Foreningens Medlemmer
Egnens gamle Folkeminder, som der endnu findes
mange af, og Red. vil i den Anledning bede
Medlemmerne optegne og indsende, hvad de muligt
selv ved af saadanne, ligesom ogsaa optegne hvad
gamle Folk ved. Selv om der er samlet en Del, saa kan
der endnu gøres en rig Høst, og Red. vil være glad ved
at modtage Optegnelser af enhver Art, saaledes Sagn,
Viser, Oplysninger om Klædedragt, Skikke ved
Højtider, Gilder, Arbejde i Hjem og paa Mark, om
Kvaksalveri o. s. v., kort sagt Folkeminder af enhver
Art. Det indkomne Stof vil blive ordnet og
Bidragydernes Navne tilføjede. Bestyrelsens
Medlemmer modtager med Tak mulige Bidrag, som
ogsaa kan sendes til Viceinspektør Hald, Thisted, der
ligeledes er villig til at hjælpe ved Optegnelsen. I
Aarenes Løb er der Tid efter anden til Red. indløbet
ikke faa Meddelelser af denne Art, hvilke ogsaa bliver
medtagne. Medlemmerne bedes hjælpe til, at Aarbog
1930 kan indeholde en Række fyldige Optegnelser af
saadanne gamle Minder; det bliver mere og mere
betydningsfuldt at faa disse optegnede, eftersom Tiden
gaar. Skulde der blive Stof til mere end en Aarbog, vil
det resterende senere blive udgivet.

I vore Dage, da der er en stedse voksende Interesse
for de gamle Folkeminder, er der en Sag, som ikke er
blevet tilstrækkeligt paaagtet og derfor delvist
forsømt, og det er en topografisk Samling af Billeder,
omfattende Egnens Landskaber, Fortidsminder, Byer,
Huse, Gaarde og Kirker. Det er jo velkendt, hvorledes
Egnen, ogsaa her i Thy og V. Han Herred,
efterhaanden skifter Udseende, det gamle forsvinder
og nyt kommer i Stedet, den gamle
Landsbybebyggelse moderniseres, og hvilke
Forandringer er der ikke foregaaet i Løbet af den
sidste Snes Aar. Museet i Thisted har allerede
indsamlet en Del Billeder, men vil ogsaa paa dette
Omraade henvende sig til Historisk Samfunds
Medlemmer og bede om værdifuld Hjælp til at faa en
saadan Samling saa fuldstændig, som det nu er muligt.
Derfor se efter, om De ikke har liggende gamle
Prospektkort, Fotografier, Amatørfotografier og alle
andre Arter af Billeder af Huse, Gaarde, Egne, som alt
kan bidrage til Billedet af Thy i Fortid og Nutid.
Allerede nu er mange af de første Prospektkort
vanskelige at faa fat i, men selv det ubetydeligste
Billede kan her have sin Betydning.
(Historisk Årbog for Thisted amt 1928, side 446-447)

