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Årets første større begivenhed var museets
100 års jubilæum den 7. juni. Dagen blev be-
hørigt fejret med telt i museumshaven og
mange gæster fra nær og fjern. Vejret viste sig
fra den smukkeste side, og det blev en dag,
som deltagerne længe vil mindes med glæde.
På vor forenings vegne bemærkede jeg fra ta-
lerstolen, at det må være sjældent forekom-
mende, at forældrene til en hundredårig kan
møde op og gratulere med fødselsdagen, men
at dette rent faktisk skete ved denne lejlighed,
eftersom det jo var Historisk Samfund, der
oprettede museet i 1905.

En uge senere, den 14. juni 2005, afholdtes
vor ordinære generalforsamling, hvori deltog
29 af vore medlemmer. Efter selve generalfor-
samlingen fortalte museumsleder Jytte Nielsen
om museumsvæsenet i Thy gennem de 100 år,
museumspædagog Svend Sørensen fortalte om
museets oprettelse i 1905, og deltagerne i ge-
neralforsamlingen havde derefter lejlighed til
at bese museets meget vellykkede jubilæums-
udstilling.

Også sommerudflugten søndag den 4. sep-
tember var begunstiget af et smukt sensom-
mervejr. Udflugten, der havde 35 deltagere,
gik først til Blicher-museet i Thorning, hvor
museumsleder Hans Kruse levende og engage-
ret fortalte om St. St. Blicher og museets sam-
linger. Der var derefter lejlighed til at se nær-
mere på museets udstillinger, og besøget af-
sluttedes med, at deltagerne nød den med-

bragte frokost i museets kaffestue. Derefter gik
turen videre til Mønsted Kalkgruber, hvis
»overjordiske« dele netop var genåbnet efter
en omfattende restaurering. Efter et veldækket
kaffebord på den kgl. privilegerede Mønsted
Kro, satte bussen igen kursen mod Thy. Uhel-
digvis faldt udflugten sammen med søsætning
og navngivning af vikingeskibet i Doverodde,
en begivenhed, som tiltrak flere tusinde til-
skuere og dermed også gik noget ud over til-
slutningen til udflugten.

Historisk Samfund var medarrangør af to
foredrag i efteråret. Først universitetslektor
Jens B. Skrivers foredrag i september om
»Hvad var hoveri«, arrangeret sammen med
Slægtshistorisk Forening for Thy og museet.
Dernæst arkæologerne Anne-Louise Haack
Olsen og Jens-Henrik Bechs foredrag om »100
års arkæologi i Thy« i oktober, arrangeret sam-
men med museet. Begge foredrag havde god
tilslutning. Endvidere har Historisk Samfund
været initiativtager til to foredrag efter nytår.
Først professor Birgit Løgstrups foredrag i
marts om »Kommunalreformen i historisk
perspektiv«, arrangeret i samarbejde med mu-
seet. Det udmærkede foredrag samlede des-
værre kun få tilhørere. Det andet foredrag med
historikeren Bo Lidegaard den 24. april blev
derimod et tilløbsstykke med hele 130 del-
tagere. Det spændende foredrag, der tog afsæt i
Lidegaards nyeste bog »Kampen om Danmark
1933-1945«, var et relativt dyrt arrangement
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Historisk Samfunds ordinære generalforsamling afholdtes den 23. maj 2006 på Thisted Mus-
eum med 35 deltagere. Efter generalforsamlingen serveredes der kaffe, og der blev trukket lod
om tre bøger, hvorefter Svend Sørensen levende fortalte om museets særudstilling »Magiske
kvinder i Thy«. Aftenen sluttede med, at deltagerne så den meget vellykkede udstilling.
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slutningen af november. Det resulterede i teg-
ning af 13 nye medlemmer, foruden salg af en
del årbøger og CD-rom’er, hvilket må beteg-
nes som meget tilfredsstillende.

Historisk Samfund havde ved forenings-
årets begyndelse 737 medlemmer. Der har i
årets løb været et frafald på 44 medlemmer,
men det heldigvis mere end opvejes af 68 nye
medlemmer, således at foreningen pr. 1. april
2006 har 761 medlemmer. Det relativt store
frafald skyldes, foruden mere naturlige årsa-
ger, dels at nogle af vore institutionelle med-
lemmer, såsom biblioteker og arkiver m.m., af
sparehensyn har fravalgt et medlemskab, dels
at vi med en opstramning af rykkerprocedu-
ren over for medlemmer, som ikke betaler
kontingent rettidigt, har slettet medlemskaber
to gange inden for samme foreningsår. Vi for-
venter derfor også et noget mindre frafald i
det kommende år.

Der har i årets løb været afholdt to sær-
skilte bestyrelsesmøder samt et fællesmøde
mellem bestyrelse og årbogsredaktion. Det er
hensigten, at der fremover skal afholdes et så-
dant fællesmøde hvert år, ligesom vi i det hele
taget vil tilstræbe et tættere samarbejde mel-
lem bestyrelse og redaktion.

Vor kasserer vil senere gennemgå regnska-
bet mere detaljeret, så jeg vil nøjes med at
nævne, at vi igen har præsteret et ganske
pænt overskud, hvilket er meget tilfredsstil-
lende i et år med ekstraordinære udgifter på
ca. 13.000 kr. til jubilæumsgave og udvidelse
af årbogen. Kontingentet blev sidst forhøjet i
2000, og der er med det fortsat stigende antal
medlemmer ingen aktuel udsigt til en stig-
ning.

Beretningen afsluttes med en tak til år-
bogsredaktionen, årets artikelforfattere og
Wadmann Grafisk for endnu en vellykket år-
bog. Redaktionen håber at kunne udgive en
lige så alsidig og gedigen bog til efteråret, så
meget mere som denne årbog vil være nr. 100

og kunne kun gennemføres som følge af, at
Thisted Bibliotek, Thisted Museum, VUC
Thy-Mors, MuseumsCenter Hanstholm og Be-
sættelsestidshistorisk Selskab velvilligt accepte-
rede at være medarrangører og -betalere.

Historisk Årbog 2005 udkom 18. novem-
ber, og traditionen tro blev begivenheden
markeret ved en reception på Heltborg Mu-
seum med 36 deltagere, heraf mange af årets
artikelforfattere. Medlem af årbogsredaktio-
nen, Svend Sørensen, præsenterede den nye
årbog, som i anledning af museets jubilæum
og et større antal artikler var udvidet med 12
sider i forhold til de sædvanlige 144 sider. Un-
der det efterfølgende kaffebord blev der blad-
ret flittigt i bogen, og selv om et nærmere stu-
dium naturligvis ikke var mulig, lød der
rosende ord om bogen. Skal jeg ved denne lej-
lighed fremhæve en enkelt artikel, så må det
blive Svend Sørensens velskrevne og fint dis-
ponerede artikel om museets historie. Denne
artikel er senere af museet udgivet i særtryk. 

Efter pakning af årbøgerne, udført i Helt-
borg af det sædvanlige pakkehold, påtog be-
styrelsesmedlem Mogens Kristensen sig også
denne gang det store arbejde med at distribu-
ere langt de fleste årbøger i Thy og på Han-
næs. Tak til Mogens for den store indsats, der
sparer vor forening for en betydelig portoud-
gift. Vi håber, at medlemmerne kan acceptere,
at denne måde at distribuere bøgerne på nød-
vendigvis må medføre, at nogle modtager
bogen lidt senere end andre.

I samme forbindelse skal det nævnes, at PBS
nu udsender indbetalingskortene særskilt, og
der skete så sidste år det lidt uheldige, at kor-
tene ankom nogle dage før bogen. Det vil vi
naturligvis søge at undgå fremover. Bortset
herfra vil det være en lettelse, om alle vil fore-
tage kontingent-betalingen over PBS. Det gør
flertallet af medlemmerne heldigvis allerede.

Også sidste år deltog Historisk Samfund
i Heltborg Museums velbesøgte julemarked i
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i den lange række af årbøger fra Thy og Vester
Hanherred. Jeg vil også gerne takke den lo-
kale presse for bevågenhed over for vore ar-
rangementer. Det betyder meget for forenin-
gens trivsel. Til sidst skal der lyde en stor tak

til museet og mine bestyrelseskolleger for et
udmærket samarbejde i det forgangne år.

Hurup, den 23. maj 2006 
Kristian Visby

Formandsberetningen blev godkendt af gene-
ralforsamlingen, hvorefter kasserer Niels
Eriksen gennemgik regnskabet, der viste et
overskud på godt 11.000 kr. og en likvid
beholdning på godt 132.000 kr. Regnskabet
blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsens forslag om uændret kontin-
gent på 125 kr. vedtoges.

De afgående bestyrelsesmedlemmer, Knud
Søgaard, Ingvard Jakobsen og Kristian Visby,
blev genvalgt for en ny 4-årig periode. Også
revisorerne Aksel Thinggaard og J. V. Præst-
gaard blev genvalgt.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret
sig med Kristian Visby som formand, Knud
Søgaard som næstformand og Niels Eriksen
som kasserer.

Fra redaktionen:
I Historisk Årbog 2005 er de tre herrer yderst
til højre på billedet side 148 betegnet som
ukendte.

Med velvillig bistand fra Annelise Henrik-
sen, Hurup, er det lykkedes at identificere to
af de tre personer. Yderst til højre er det
propr. Eriksen, Søvang, og nr. to fra højre er
Annelise Henriksens far, gdr. Peiter Vester-
gaard, Ullerup.  
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