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holdt årsmøde på museet i Thisted torsdag 16. juni 1960. Formanden, læge B. Toft, Vestervig, gav beretning og
oplyste bl. a., at medlemstallet f. t. er 1029 - et betydeligt
tal i forhold til befolkningstallet i Thy og V. Hanherred.
Formanden takkede de offentlige institutioner, deriblandt
de 33 sognekommuner som har ydet tilskud. Endvidere
rettede han en varm tak til de private, der har støttet
foreningen. Vi vil gerne have endnu flere medlemmer og
især gerne have ungdommen med. Den ”gamle garde” dør
ud efterhånden, så det gælder for os om at få yngre til at
fylde rækkerne. De unge må forstå, at den, der ved noget
om fortiden finder fodfæste i nutiden og kan skue ind i
fremtiden. Det er mit håb, at ungdommen vil stå vagt om
vore gamle historiske minder. Nationalmuseets folk har
flittigt arbejdet i marken her i Thy i fjor og i år, og
befolkningen har vist interesse for disse udgravninger.
Kassereren, redaktør J. J. Lustrup, oplæste
årsregnskabet, der bal. med 14.538 kr.
Til bestyrelsen genvalgtes lærerne T. Balle, Torsted, og
J. Rolighed, Klim, samt skoleinspektør H. A. Riis -Olesen,
Vestervig. Som revisor genvalgtes pens. lærer Chr.
Søndergaard, Thisted.
Redaktør Lustrup mindede om, at det i år er 25 år siden
grosserer N. L. Spangberg skænkede sin villa i
Jernbanegade til brug for museet - en gave til en værdi af

180.000 kr. (hvoraf de 30.000 i obligationer til hjælp til
udvidelse af bygningen). Udvidelsen fandt sted i 1953-54
og kom til at koste ca. 90.000 kr. og uden overskridelse af
overslaget, som arkitekt Foged havde lavet.
Musets kasserer, bankdirektør K. Hertzum, oplæste
museets årsregnskab, der bal. med 24.685 kr. Og museets
leder, overlærer frk. Signe Gjødesen, gav beretning om
museets arbejde og gav oplysning om nyerhvervelserne.
Ca. 75 nye numre har man fået i det svundne år.
Redaktør Lustrup omtalte møllerne, der fandtes i særlig
stort tal i Thy og Hanherred, men næsten er forsvundet i
løbet af den sidste menneskealder, fortrængt af
elektriciteten.
Og sluttelig redegjorde lærer T. Balle for den nye
årbogs indhold.
Den årlige sommerudflugt gik søndag 28. august 1960
til Hanstholm, hvor Ræhr Kirke besøgtes og blev forklaret
af red. C. Brunsgaard. På Gammeltorp voldsted (søhelten
Niels Juels barndomshjem) holdt museumsleder frk.
Gjødesen et lille foredrag. Ved fælles kaffebord i Hansted
Kro talte red. Lustrup om Kjølbygaard (som man
passerede på hjemvejen) og skoleinsp. Riis -Olesen om
helligkilder i Thy.
Vejret var godt, selv om man savnede solskin, så det
blev en tur, de mange deltagere var glade for.
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1960, side 313-314).

