MINDEORD
I DET FORLØBNE AAR har Døden desværre gjort en rig
Høst blandt Historisk Samfunds og Thisted Museums
Venner.
Overretssagfører Billeskov Jansen.
Han døde den 21. Januar i Aar i København, hvortil
han flyttede, da han havde afstaaet sin Sagførerforretning i
Thisted. Stærkt interesseret, som han var i vort Lands
gamle Historie, blev han et ivrigt Medlem af Bestyrelsen.
Paa mangfoldige Maader virkede han for Museet, hvis
Samlinger han øgede med mange gode Ting. Det var
særligt Middelalderens Historie, der havde hans Interesse;
stor var saaledes hans Glæde, da det lykkedes ham at finde
Resterne af det lille Kapel i Vigsø og faa det udgravet.
Om Resultatet af denne Udgravning har han fortalt i
Historisk Aarbog 1930. Efter at være flyttet til København
sendte han ofte Meddelelser om Fund i Arkiver og
Biblioteker til Museets Arkiv. Bestyrelsen mindes hans
Arbejde med Tak.

Pastor Henrik Laursen.
Den 24. Marts døde Pastor emer. Henr. Laursen i
Vestervig, hvor han havde været Sognepræst fra 1912 til
1933, da han tog sin Afsked paa Grund af Alder. Han var
efterhaanden blevet saa stærkt knyttet til Egnen, at han

blev boende i Vestervig, og i sit Otium sysselsatte han
sig med Egnens gamle Historie, i hvilken han var meget
interesseret. Selvfølgelig gjaldt det først og fremmest hans
gamle Sognekirke, om hvilken han har skrevet flere
Afhandlinger, men ogsaa Egnens Historie i
Almindelighed. Paa Grundlag af Tingbøgerne har han her
i Aarbogen offentliggjort mange værdifulde Bidrag til
Lokalhistorien. Han var en stille og rolig Mand, som vil
blive stærkt savnet inden for Kredsen af Egnens
Lokalhistorikere.

Lærer Niels Sodborg.
Lærer Sodborg, der ved Samfundets
Generalforsamling d. 10. August blev Foreningens
Æresmedlem, døde uventet d. 21. August paa Sygehuset i
Nykøbing, hvor han havde maattet underkaste sig en
Operation. Han var en god dansk Mand, og vore historiske
Minder var ham en dyrebar Skat. Han var en betydelig
Kender af Hannæs Lands Fortid, og herom talte og skrev
han ofte. Gennem de mange Aar, har har siddet i
Samfundets Bestyrelse, var han en flittig Medarbejder ved
Aarbogen, og i næsten hver Aargang findes der en Artikel
af ham. Vi, hans Medarbejdere og Venner, vil dybt savne
hans noble og retlinede Personlighed. Under stor
Deltagelse blev han den 27. August begravet paa Vesløs
Frimenigheds Kirkegaard.
(Historisk Årbog for Thisted amt 1943, side 435-436)

