Nye Bøger vedrørende Egnens Historie.
Henr. Laursen: Vestervig Kirke og Liden Kirstens
Grav.
Den flittige Forsker af Vestervig Kirkes Historie,
Pastor Laursen, har i denne lille Bog givet yderst
læseværdige Bidrag til den gamle Klosterkirkes
Historie; endskønt den er udgivet som Vejledning for
de besøgende, og enhver, der vil bese Kirken, gør vel i
at tage den i Haand, saa rækker den dog en Del videre,
saa at alle, der interesserer sig for vore gamle Kirker
og deres Historie ogsaa kan have Fornøjelse og
Udbytte af at læse den. Her skal ikke Indholdet
refereres, saa meget mere som Forfatteren i Aarbog
1922 har skildret Kirkens Historie, men i denne Bog
finder man enkelte nye Oplysninger og Undersøgelser,
som ogsaa har Betydning for Forstaaelse af forskellige
Enkeltheder i Kirkens Granitskulptur. Forfatteren har
iøvrigt forsynet Bogen med et udmærket og godt
Billedstof, af hvilket særlig lægges Mærke til St.
Thøgers Billede gengivet efter Kalkmaleri i Skive
gamle Kirke. St. Thøger ses her holdende en Model af
den Kirke, der egentlig var Vestervig Sognekirke og
som laa paa den ”nedre Kirkegaard”; denne
ejendommelige og skønne Kirkebygning blev
nedrevet af Irgens. (Se Aarbog 1929 S. 529).
Chr. Søndergaard: Flade Sogns Historie.
I denne Bog, der er forsynet med en Del Billeder,
har Lærer Søndergaard givet en ret udførlig Skildring
af sit Sogns Historie gennem de svundne Tider. Han
har skrevet om Herregaarden Nandrup og dens Ejere,
om Kirken og Sognets Præster og Lærere, blandt de
sidste den højst originale Poul Henrichsen, som er
benævnt ”Morslands Voltaire”. Særlig værdifuld er
Skildringen af Sognets Agerbrug med Matriklen af
1683 som Grundlag. Bogen anbefales paa det bedste
til Aarbogens Læsere, og det var at ønske, at den
kunde virke ansporende paa andre Lokalhistorikere,
saa at flere lignende Sognebeskrivelser maatte se
Dagens Lys.

Johannes Wolf: Anders Coldings Slægt fra Skrave.
Selv om det er en ny forøget Udgave af nævnte
Slægtshistorie, som den dygtige Genealog Pastor Wolf
i Visby her udsender, saa er der dog god Grund til at
gøre opmærksom paa dette smukke lille Arbejde,
ogsaa for om andre kunde tage lignende
Undersøgelser op. Ganske vist ligger Slægtens
Hjemsted uden for Aarbogens Virkekreds, men
adskillige af dens Medlemmer er dog knyttede til Thy
og Mors, og Pastor Wolf fortjener al Anerkendelse for
det trælsomme Arbejde, som her er udført, langt fra
Genealogernes bedste Arbejdssted: Landsarkiverne.
”For og nu”. Udgivet af Centralforeningen af
Sygekasser for Thisted Amt.
Foreningens Historie er udarbejdet af Førstelærer
Sortfeldt i Skjoldborg og indeholder foruden
Centralforeningens Historie ogsaa biografiske
Oplysninger om de Mænd, der rundt om i Sognene har
ledet Sygekasserne.
Men Bogen giver noget mere, idet Forfatteren har
samlet en Del kulturhistorisk Stof vedrørende Hekseri,
Overtro, Kvaksalveri o. s. v., ligesom der er medtaget
Skildringer af de gamle thylandske Kirurger lige fra
Mads Lauritsen Vang til Stine Kusk i Nors.
Men Lægerne i ældre Tid er heller ikke glemte, om
disse findes ogsaa biografiske Oplysninger saavel som
om Apotekerne og Apoteksforholdene. Inden for sit
begrænsede Omraade giver Bogen udmærkede
Oplysninger og vil sikkert af mange være læst med
Interesse.
Sparekassen for Thisted Amt 1829-1929. Udarbejdet
af Sparekassedirektør Th. Thomsen.
Foruden om Sparekassens Oprettelse og
almindelige Historie samt dens Betydning for Byen og
Omegnen og dens Støtte til velgørende og
almennyttige Formaal findes der ogsaa en Del
biografiske Oplysninger og Billeder af de Mænd, der
dels har ledet Sparekassen i de svundne Aar og dels
har staaet i dens Tjeneste.
P. L. H.
(Historisk Årbog for Thisted amt 1930, side 101-103)

