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Traditionen tro var der historisk udflugt den første søndag 
i september 1994. Da det var 470 år siden, Thisted fik sine 
købstadsrettigheder, og Historisk Samfund ikke har 
”besøgt” byen siden jubilæet for 20 år siden, gik turen i 
første omgang til Thisted Kirke. Med museumspædagog 
Svend Sørensen som guide fik de ca. 30 deltagere et 
indblik i kirkens historie ud fra arkitekturen og inventaret. 
Undertegnede berettede kort om kaptajn Hansens 
dramatiske skæbne 1886, som den står antydet på 
mindetavlen i våbenhuset. Derefter viste Svend Sørensen 
eksempler på spændende gravminder på de to nedlagte 
kirkegårde. Efter kaffen på Hotel Thisted sluttede 
udflugten med et spændende besøg på Thisted Museum, 
hvor museumsinspektør Jens-Henrik Bech fremviste den 
højaktuelle, arkæologiske udstilling. 

Som det blev bebudet på generalforsamlingen 1994, 
udkom der i indeværende år en lokalhistorisk vejviser for 
Viborg Amt. Den fortæller på 48 sider lidt om, hvilke 
lokalhistoriske foreninger, arkiver og museer der er, og 
hvordan de i givet fald kan være behjælpelig i 
lokalhistoriske spørgsmål. Vejviseren er gratis, og kan 
hentes på de lokalhistoriske arkiver så længe lager haves. 

Ved en reception på Thisted Dagblad den 18. 
november 1994 markeredes udgivelsen af Historisk Årbog 
1994. Det var igen lykkedes redaktionen at sammensætte 
en særdeles spændende årbog, der med P.S. Krøyers 
solmættede maleri på omslaget var den god vitaminpille i 
vintermånederne. Som en ekstra service til vore 
medlemmer var der bagest i bogen indsat et register til 
årbøgerne 1983-1993. Registeret supplerer hovedregistret, 
der dækker fra 1906 til 1982. Bestyrelsen har besluttet at 
få udarbejdet et nyt register for hver af de kommende 10-
års perioder. På bestyrelsens vegne vil jeg sige redaktionen 
tak for endnu en flot årbog. 

For at følge succesen op fra den første foredragsrække 
om Thys danmarkshistorie, gennemførte Historisk 
Samfund en foredragsrække i vinteren 1994-95, igen i 
samarbejde med Åbent Gymnasium og TFO. Det 
gennemgående tema var: ”De kom fra Thy” og bestod af 
ialt 6 foredrag om kendte og mindre kendte thyboer, fra 
missionæren Skt. Thøger til forfatteren Martin Jensen. 
Foredragene var igen særdeles godt besøgt, og derfor har 
vi i den kommende sæson valgt at tilbyde en ny 
foredragsrække under titlen: ”Tro i Thy”. Se annoncen 
andetsteds i årbogen. 

Udover den nævnte foredragsrække har vi også i år 
afholdt et foredrag i samarbejde med Numismatisk 
Forening. 

Efter at det endelige brud imellem Hanstholm og de 
øvrige kommuner i Thy på museumsfronten, har Thisted 
og Heltborg museer fået en ny bestyrelse. Den har 
vedtaget en handlingsplan, der, med en række visioner og 
mål, og bred kommunalpolitisk opbakning, vil kunne 
realiseres indenfor en overskuelig fremtid. 

I den nye bestyrels esstruktur har Historisk Samfunds 
repræsentant desværre mistet stemmeretten. Vi har herefter 
kun observatørstatus med taleret. Dette protesterede vi 
selvfølgelig imod, da Thisted Museum som bekendt blev 
skabt på Historisk Samfunds initiativ. Selv om vi har stor 
forståelse for lokalpolitikernes ønske om at få kontrol med 
museernes fremtid i en overgangsfase, i en tid hvor der er 
en større diskussion i gang om de lokalhistoriske museers 
overlevelsesmuligheder, vil vi satse på at få stemmeretten 
tilbage på et senere tidspunkt. Dette er da også blevet 
stillet os i udsigt af museets bestyrelse, når reetablerings- 
og konsolideringsfasen er overstået. 

Historisk Samfunds bestyrelse har afholdt tre møder i 
1994-95. En af beslutningerne vedrører afviklingen af 
generalforsamlingen. Vi har fundet det nødvendigt at 
aflyse fremtidige foredrag i forbindelse hermed, idet 
fremmødet desværre har været alt for ringe. Vi kan ikke 
være bekendt at invitere foredragsholdere til en forsamling 
på under 15 personer. Samtidigt har vi i bestyrelsen det 
standpunkt, at vi gennem vinterens foredragsrække til 
fulde opfylder vedtægternes krav på dette område. Hvis et 
flertal på generalforsamlingen ønsker det, og hvis denne 
årligt tilbagevendende begivenhed bliver et tilløbsstykke i 
de kommende år, vil vi selvfølgelig tage sagen op igen. 

Jeg vil slutte min beretning med at sige den øvrige 
bestyrelse tak for godt samarbejde i det forgangne år. 
Ligeledes vil jeg takke vore to revisorer, Thisted Museum, 
Åbent Gymnasium, TFO og Wadmann Bogtryk/Offset for 
et godt samarbejde i året, der er gået. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995, side 

171-172). 


