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Traditionen tro var Historisk Samfund på en historisk 
udflugt den første søndag i september. Den 5. september 
1993 gik turen til den flotte Heltborg Mølle. Derefter beså 
de 30-40 deltagere Heltborg Museum, hvor kaffen også 
blev indtaget. Dernæst viste museumsleder Jytte Nielsen 
rundt i Heltborg Kirke og turen endte ved ”æ beshus” i 
Vestervig en dejlig solbeskinnet dag. Alle deltagere havde 
en god og spændende tur. 

Undertegnede repræsenterede Historisk Samfund for 
Thy og Vester Hanherred på et møde i Stoholm byrådssal 
for lokalhistoriske samfund, foreninger og arkiver i Viborg 
Amt den 9. september. Man enedes om at udveksle 
årbøger og aktivitetskalendre, samt udnytte det fælles 
organ LIVA (Lokalhistoriske arkiver i Viborg Amt) til 
dels at udgive en Historisk Vejviser af de lokale museer, 
historiske foreninger og arkiver og dels udveksle 
informationer etc. via et LIVA -nyhedsbrev. 

De lokalhistoriske samfund og foreninger har vidt 
forskellig baggrund og arbejdsvilkår, men alle har udbytte 
af et tættere samarbejde. Mødet i Stoholm vil forhåbentligt 
åbne op for nye muligheder i de kommende år. De 
”gamle” historiske samfund, hvoraf vort er det ældste, bør 
fungere som samlende organer for de mindre, 
lokalhistoriske foreninger i oplandet. Om Historisk 
Samfund kan få denne funktion afhænger af de øvrige 
lokalhistoriske foreningers og arkivers interesse og 
velvilje, samt vores evne til at samle trådene og holde 
forbindelsen vedlige. Det vil bestyrelsen arbejde på i de 
kommende år. 

I anledningen af Historisk Samfunds 90-års jubilæum 
den 10. august 1993, deltog vi i udstillingen ”Kultur og 
Fritid” på det gamle rådhus i Thisted. Ved hjælp at en 
plancheudstilling og en avisartikel i Thisted Dagblad, blev 
foreningens historie fortalt i korte træk, siden den blev 
oprettet i 1903. Historisk Samfund for Thy og Vester 
Hanherred er det næstældste samfund i Danmark; kun 
Historisk Samfund for Ribe er ældre. 

Via en ”Thybo-test”, udformet af Svend Sørensen fra 
Thisted Museum, kunne udstillingens gæster deltage i 
konkurrencen om at vinde 20 årbøger + registerbind. Ialt 
125 besøgende tog imod udfordringen. Dette tiltag, samt 
forevisningen af lokalhistoriske filmoptagelser i de tre 
”focus-dage”, blev mødt med stor interesse af de 
besøgende. Den 9. november holdt mu seumsinspektør 
Esben Graugård fra Holstebro Museum et særdeles  

spændende foredrag om ”Vestjysk studehandel, 1788-i 
dag”. Foredraget, som blev holdt på Snedsted Skole, havde 
mange tilhørere og var arrangeret sammen med Snedsted 
Aftenhøjskole. 

Tre dage senere blev årets årbog præsenteret ved en 
reception i gæstekantinen på Thisted Sygehus. Ialt 62 
gæster var inviteret og mange mødte op. Her fik 
redaktionen, bestyrelse, artikelforfattere og repræsentanter 
fra trykkeriet lejlighed til at ”beundre” det fælles værk og 
udveksle meninger og erfaringer. Endnu engang lykkedes 
det årbogsredaktionen at få en flot, spændende og 
velredigeret bog ud af de mange manuskripter. På 
bestyrelsens vegne vil jeg rette en stor tak til 
redaktionsmedlemmerne: Jytte Nielsen, Svend Sørensen 
og Knud Holch Andersen. Vi kan alle trygt se frem til den 
kommende årbog, som trekløveret har lovet at redigere. 

I samarbejde med Numismatisk Forening for Thy/Mors 
har Historisk Samfund afholdt et enkelt foredrag i løbet af 
vinteren. Til gengæld tilrettelagde og afviklede Historisk 
Samfund, i samarbejde med Åbent Gymnasium og TFO, 
en foredragsrække på ialt 6 foredrag med fællestitlen: 
”Den lokale Danmarkshistorie”. Foredragene dækkede 
historisk fra oldtiden til vore dage og vakte stor interesse. 
Foredragsrækken var en stor succes, hvis man skal tage det 
store deltagerantal og deres udtalelser som udtryk herfor. 

Derfor vil Historisk Samfund igen i år tilbyde en 
foredragsrække. Denne gang er fællestitlen ”De kom fra 
Thy - nogle thyboers liv og gerning set i historisk 
belysning”. Se iøvrigt annoncen andetsteds i årbogen. 

Siden sidste års generalforsamling har der været 
afholdt fire bestyrelsesmøder. Bestyrelsen skal have tak 
for godt samarbejde i det forgangne år. Vi må desværre 
sige farvel og tak til vores repræsentant fra Hanherred, 
Jørgen Mørk Andersen, som rejser til Sjælland. Til 
gengæld vil jeg byde Ellen Helvind fra Fjerritslev 
velkommen som nyt medlem i bestyrelsen. Det er af stor 
betydning, at vi fortsat kan have en repræsentant fra 
Hanherred med i bestyrelsen. 

Ligeledes skal Thisted Museum, Wadmann 
bogtryk/offset og andre foreningen har haft kontakt til 
have en stor tak for endnu et år med godt samarbejde. 
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(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1994, side 

144-145). 


