
DET SVUNDNE ÅR 
 
 
bragte Historisk Samfund en smuk fremgang i 
medlemstallet, der ved årets slutning var 1038. I sin 
beretning på årsmødet den 27. juni 1958 mindede 
formanden, læge E. Toft, Vestervig, om, at der nu er gået 
55 år, siden Historisk Samfund for Thy og Han Herred 
blev stiftet. Og for første gang i alle de mange år kunne 
årbogens redaktør gennem et halvt århundrede, 
museumsforstander P. L. Hald, ikke deltage i årsmødet, da 
han var indlagt på sygehuset. En blomsterhilsen blev sendt 
den 85-aarige lokalhistoriker fra mødet. 

Kassereren, redaktør J. J. Lustrup, oplæste 
regnskaberne og takkede - ligesom formanden - for de 
tilskud, man havde modtaget. 

Et ”Ginneruphus” (jernalderhus) vil nu blive lavet som 
en model og opstillet på museet. 

Læge Toft, redaktør Lustrup og togfører Svalgaard 
genvalgtes til bestyrelsen, ligesom også revisoren, 
overbibliotekar Grønkjær, genvalgtes. 

Udflugten fandt sted søndag 31. august og gik denne 
gang gennem Sennels, Hov og Skovsted enge til Hannæs 
under overbibliotekar Grønkjærs ledelse; han fortalte i  

Tømmerby kirke om kirkens historie, medens 
skoleinspektør Riis-Olesen, Vestervig, ved kaffebordet i 
Vesløs fortalte om forfatteren Johan Skjoldborgs barndom 
i Øsløs og hans liv senere hen - og ved 
vikingegravpladsen i Højstrup, Tømmerby, fortalte 
skoleinspektøren om dette interessante, tusindårige minde. 

- Selv om Historisk Samfund i forhold til 
indbyggertallet i sit område har det største medlemstal i 
rækken af de historiske amtssamfund her i landet, bør der 
dog være mange flere.  Vi beder derfor medlemmerne være 
os behjælpelige med at skaffe endnu flere - blandt naboer, 
venner og bekendte. - Tak! J. J. Lustrup. 

 
---------------- 

 
MUSEETS BESTYRELSE 

 
Læge E. Toft, Vestervig, lærer V. K. Henriksen,. Torp 

v. Thisted, redaktør J. J. Lustrup, Thisted (formand), 
arkitekt J. Foged, Thisted (næstform.), lærerinde Signe 
Gjødesen og bankdirektør K. Hertzum, begge Thisted. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1958, side 466-467) 


