
Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs 
 
 
Da det er første gang, vi bruger spalteplads i 
årbogen, vil vi fortælle lidt fyldigere om 
foreningen. 

Naturen har bestemt, at Hannæs har været en 
afsides egn – i hvert fald hvad angår forbindelsen 
over land. Om Hannæs hører til Øst- eller 
Vestjylland er svært at afgøre. Dialekten på 
Hannæs er en blanding af østjysk og vestjysk, men 
administrativt har Hannæs hørt til Vester 
Hanherred. Efter 1970 et det naturligt 
sammenhørende Hannæs blevet delt mellem 
Thisted og Hanstholm kommuner. Da det gamle 
sogneråd forsvandt, blev der oprettet en 
beboerforening for Sydhannæs d.v.s. Øsløs, Vesløs 
og Arup sogne. Denne nu opløste forening tog i 
1972 initiativet til oprettelsen af Lokalhistorisk 
Forening for Sydhannæs. 

Lige fra foreningens start har det været målet at 
få så stor opbakning som muligt. Kontingentet har 
derfor ligget så lavt som 10kr., og medlemstallet 
har de sidste år været ca. 110. 

Det historiske arbejde bestod til at begynde med 
mest af båndoptagelser af ældre menneskers 
beretning. Dertil naturligvis indsamling af 
dokumenter, skole- og foreningsprotokoller. Senere 
tog vi os af indsamling og kopiering af fotografier, 
og vi har nu ca. 1000 historiske fotografier fra  

området. Man lægger især mærke til de mange 
fotos fra tiden omkring 1915-20. Hele denne 
samling er beskrevet og registreret. 

Den mere udadvendte del har bestået i jævnlige 
udstillinger bl.a. i forbindelse med den årlige byfest 
og ved foreningens generalforsamling. Vi har hvert 
år holdt en ekskursion, enten på Hannæs eller i 
naboegnene, f.eks. til stedlige oldtidsminder, Arup 
kirke og Limfjordsmuseet i Løgstør. 

Vort arkiv er nu så omfattende, at det er svært at 
opbevare i private lokaler. Vort mål er derfor at få 
et let tilgængeligt offentligt lokale, hvor vi håber at 
kunne få en fast træffetid. 

Disse bestræbelser blev brat afbrudt i foråret, da 
smedemester Børge Bertelsen afgik ved døden, og 
da et andet medlem af den tremands gruppe, der har 
opbygget samlingen, blev ramt af sygdom. Uden 
disse tre mennesker var samlingen ikke blevet til 
noget. Børge Bertelsen havde et enestående 
kendskab til Hannæsboerne gennem de sidste 100-
150 år. Han sagde engang meget karakteristisk: 
”Jeg kender ikke det unge menneske, men jeg 
kender hans tipoldeforældre”. 

Foreningens arbejde har af ovennævnte grunde 
ligget stille et halvt års tid, men det er vort håb, at 
vi kan komme i gang igen inden længe.
 Niels Johansen  


