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Generalforsamlingen 
afholdtes traditionen tro på Thisted museum onsdag den 1. 
juni. Der var almindelig tilslutning. Formanden valgtes til 
dirigent og konstaterede indvarslingens rigtighed. Herefter 
fulgte en beretning om årets arbejde, og der har heldigvis 
været en pæn medlemsfremgang. Formanden omtalte de 
afsluttede jernalderfund ved Vestervig og Hurup. 
Endvidere omtaltes de fortsatte restaureringer af kirker. 
Efter bestyrelsesforslag vedtoges det at udvide området til 
at omfatte hele Thisted amt, således at navnet fremtidig er: 
Historisk Samfund for Thisted Amt. 

Formanden nævnte også, at det vil blive nødvendigt 
med en beskeden kontingentforhøjelse fra 7 til 8 kr. årligt - 
det er stadig landets mindste beløb for medlemmer af 
historiske samfund. 

Kassereren, redaktør Lustrup, fremlagde regnskabet, 
som balancerede med 11.451 kr. og udviste en 
kassebeholdning på 8.900 kr. Medlemstallet er ved 
regnskabsårets slutning 1.136. Regnskab og beretning 
godkendtes. 

Ved det efterfølgende bestyrelsesvalg genvalgtes 
redaktør Lustrup og advokat Lund-Sørensen, medens 
toldkontrollør Robert Svalgaard nyvalgtes. Redaktøren, 
Torsten Balle, omtalte den kommende årbog, by- og 
egnsarkivet i Thisted og dialektoptagelserne. Red. Lustrup 
redegjorde for museets regnskab og økonomiske status og 
takkede de forskellige bidragydende - specielt amt, 
kommuner og institutioner. Museets leder, overlærer, frk. 
Gjødesen aflagde beretning om museet, dels om 
nyanskaffelser og dels om de besøgendes antal, der ikke 
varierer meget fra år til år. 

Revisorerne, lærer Søndergaard og overbibliotekar 
Højrup genvalgtes. Under eventuelt omtaltes udflugten, 
som fastsattes til først i september. H. A. 
Riis-Olesen. 

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

Den årlige udflugt 
sammen med Turistforeningen fandt sted søndag den 11. 
september under ledelse af redaktør Brunsgaard. Det første 
område, der besøgtes, var Diernæs voldsted. Det er meget 
betagende at stå på dette sted, som ligger i umiddelbar 
nærhed af den tidligere Sjørring sø. Her og flere andre 
steder langs randen af søen lå borge, som i en fjern fortid 
skulle beskytte egnen for fjendtlige overfald. Red. 
Brunsgaard nævnte Færgeborg, hvis område ligger tæt 
ved. Der knytter sig mange sagn til stederne, som red. gav 
eksempler på, ligesom han fremhævede Sjørring 
kongsgaard som den ypperste i komplekset. Man aflagde 
derefter besøg på kirkeruinen i Tvorup. Denne kirke blev 
nedbrudt i 1794, som et synligt resultat af den 
ødelæggende sandflugt. Ad en skøn klitskovvej gik turen 
videre til Klitmøller, hvor man drak kaffe på kroen. Her 
fortalte Riis -Olesen om Klitmøller. Samme fortalte lidt om 
Vester Vandet kirke, som man til sidst gæstede. Det 
ejendommelige, men meget smukke kirkestandur, som i 
1754 skænkedes til kirken af skudeejerne, fortæller om et 
berømt tidsafsnit i Klitmøllers historie, hvor der var livlig 
forbindelse mellem Norge og Danmark. Tavlen, som 
tidligere hang ved siden af det 4 meter høje ur, gengiver 
navnene på giverne, og det er slægter, som endnu har 
efterkommere derude. Uret, der har to skiver, menes at 
være anbragt på det oprindelige sted - i koråbningen, idet 
der er rester af maling fra korgitteret. Kirken har fornylig 
gennemgået en restaurering, og det var ved denne man 
opdagede de to skiver og fandt frem til den rigtige 
placering. 

Udflugten, der begunstigedes af det smukke 
septembervejr, afsluttedes her. H. A. Riis-Olesen. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1966, side 313-314). 


