Til medlemmerne
I det forløbne år har bestyrelsen taget initiativ til at få den
yngre generation til at interessere sig mere for historien. I
foråret 1991 blev udskrevet en konkurrence blandt
skoleelever i Thisted, Hanstholm, Sydthy, Thyholm og
Fjerritslev kommuner med henblik på at få gode artikler til
Historisk Årbog. Omkring 1. marts blev udsendt materiale
til 22 skoler med elever på 8. til 10. klassetrin samt 6
skoler på højere niveau. Materialet blev sendt til i alt ca.
4000 elever, takket være et godt samarbejde med
Sparekassen Thy, der har tilbudt at stille præmier til
rådighed. Fristen for indsendelse af artikler er 31.
december 1991.
Den årlige generalforsamling holdtes 30. maj på Hotel
Thisted. I sin beretning udtalte formanden håbet om, at
konkurrencen vil inspirere de unge og deres lærere til at
interessere sig mere for Historisk Samfund og den årbog,
der sendes ud til de omkring 800 medlemmer for 75 kr.
plus porto.
Formanden takkede redaktionsudvalget:
Hanne Mathiesen, Knud Mortensen, Orla Poulsen og
Chr. P. Fogtmann for det store arbejde med at redigere
årbogen. Den er blevet godt modtaget af medlemmerne,
der glæder sig over det nye format.
Lederen af Museet for Thy og Vester Hanherred, Jette
Kjær, oplæste regnskabet, der viste et underskud på 8.824
kr. efter udgifter på i alt 101.817 kr.
Efter generalforsamlingen fortalte pensioneret
statsskovrider E. Laumann Jørgensen om stenkredse i Han
Herred. Det var så interessant, at der var stemning for at

lade den historiske søndagstur 1. søndag i september gå til
stenkredsene i Tingskoven, betegnet Hanherredernes
Stonehenge.
Den 1. september oprandt med strålende solskin. Fra
Thisted var der 38 passagerer til den bestilte bus. Mange ikke mindst fra Han Herred - kørte selv, og deltagerantallet
nåede op på ca. 70 - det største i mange år.
Først blev der gjort ophold ved Aggersborggård, som
er under restaurering. Lærer Bent Rolighed fortalte om
gården og den nærliggende vikingeborg. Kun svage spor
af borgen er tilbage, men en udstilling i en fløj på gården
giver et indblik i, hvordan borgen har set ud.
I Tingskoven foreviste E. Laumann Jørgensen en
stenkreds, der i fortiden har været brugt som kalender.
Sigtelinjer blev påvist, og Laumann Jørgensen fortalte om
tilsvarende anlæg i Hanherred og Nordsjælland. Der er så
mange , at der ikke kan være tvivl om, at vore forfædre
byggede kalenderanlæg for at markere, hvor solen f.eks.
stod 30. april eller ved jævndøgn.
Efter en kaffepause ved Fosdalen, hvor en pottemager
var i arbejde, var der til sidst stop ved vikingegravpladsen
i Højstrup, hvor E. Laumann Jørgensen foreviste kultiske
fordybninger i flere sten.
Mange gav udtryk for, at det havde været en vellykket
tur i selskab med den tidligere statsskovrider.
Jørgen Miltersen
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1991, side
142).

