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Historisk Samfunds traditionsrige sommer-
udflugt fandt sted søndag den 26. august 
2012. 

Turen, der havde 40 deltagere, gik først 
til den gamle herregård Nørre Vosborg ved 
Vemb, hvor en engageret og meget vidende 
guide først fortalte om herregårdens lange hi-
storie og derefter førte os rundt i de impone-
rende bygninger, både de gamle bygninger og 
den nybyggede værelsesbygning. 

Ved århundredskiftet var gården præget af 
et omfattende forfald, men blev så heldigvis 
købt af Fonden Realdania, som iværksatte en 
gennemgribende restaurering, der varede i 
hele fire år, hvorefter man i 2008 kunne slå 
dørene op til den totalt renoverede herregård, 
der nu fremstår med 56 moderne indrettede 
hotelværelser og fasciliteter til mange forskel-
lige kulturelle aktiviteter. 

Ifølge guiden, som i øvrigt viste sig at være 
Kaj Munk, tidligere inspektør på Rosvang, 
havde Realdania ikke villet ud med, hvad re-
staureringen havde kostet, men et kvalificeret 
gæt lød på mindst 150 millioner kroner.

Efter det vellykkede besøg på Nørre Vos-
borg kørte vi til den nærtliggende Skærum 
Mølle, som i sin tid hørte under Nørre Vos-
borg, men nu er indrettet til Folkeuniversi-
tetscenter under ledelse af ildsjælen Gudrun 
Aspel. Efter indtagelse af den medbragte fro-
kost i et undervisningslokale, fortalte en af 
centrets frivillige medarbejdere om stedets 
historie og omdannelse til center for Folke-
universitetet. Samme medarbejder ledsagede 
os derefter rundt til de mange spændende 
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Rundvisning på Nørre Vosborg.

Nørre Vosborgs smukke hovedbygning.

Den medbragte frokost nydes på Skærum Mølle.
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bygninger, der hører til centret, og hvor flere 
mindre museer er under opbygning, bl.a. for 
teglværksvirksomhed, smedehåndværk og 
en gammel brugs. Besøget sluttede med, at 

Carl Bloch: En munter italiensk gadebarber.

vi beså Huset for Sten og Stjerner, tegnet af 
kunstneren Per Kirkeby og opført i 1996.

Derefter gik turen igen nordpå til Lemvig, 
hvor vi besøgte Museet for Religiøs Kunst. En 
kyndig og engageret guide førte os gennem 
museets særudstilling med værker af male-
ren Carl Bloch. Rundvisningen og fortælling 
om billederne varede en times tid, hvorefter 
museet var klar med et kaffebord. Efter kaf-
fen var der lejlighed til at bese nogle af Bodil 
Kaalunds værker fra museets faste udstilling.

Ved 16-tiden satte bussen kursen tilbage 
mod Thy, og ved 17.30-tiden var de sidste del-
tagere læsset af på havnen i Thisted efter en 
oplevelsesrig dag, hvor vi heldigvis var be-
gunstiget af et flot sensommervejr.
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Fra redaktionen - rettelse til årbogen 2011:

På side 122 har der desværre indsneget sig en fejl. Hans Bach kom ikke i folketinget 
ved jordskredsvalget i 1973. Han kom først i folketinget 16/10 1974 som suppleant for 
Jens Klausen. Hans Bach var medlem af folketinget indtil valget i 1977, hvor han ikke 
genopstillede.




