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Hvor Historisk Årbog 1988 var den første i det nye format, 
blev årgang 1992 den første med farver på omslaget og et 
nyt lay-out. Allerede midt i juni sidste år blev der lagt en 
strategi for hvordan årbogen kunne gøres endnu bedre. 
Gennem mange intense drøftelser i redaktionen, og 
imellem redaktionen, bestyrelsen og trykkeriet, tog bogen 
efterhånden form i løbet af sommeren. 

Søndag den 6. september gik den årlige udflugt til 
Vester Hanherred, hvor deltagerne først fik en rundvisning 
i Johan Skjoldborgs hus i Øsløs, hvorpå turen gik videre til 
Øsløs Forsamlingshus. Her vistes en fremragende 
udstilling om vejlernes spændende historie. En berigende 
eftermiddag blev afsluttet med kaffebord på Bygholm 
Camping. 

I løbet af efteråret blev præsentationen af årbogen 
planlagt, idet der skulle udarbejdes en folder og afholdes 
en reception på udgivelsesdagen. Den blev fastsat til den 
20. november og blev afholdt på ”Højskolen i Thy” i 
Sjørring. Her fik redaktion, bestyrelse, artikelforfattere og 
repræsentanter fra trykkeriet lejlighed til at ”beundre” det 
fælles værk og udveksle meninger og erfaringer. 

Som et ekstra pift i årbogen, havde den lokale tegner 
Hanne Jermiin illustreret flere af artiklerne med fine 
stregtegninger, der på denne måde var med til at binde 
bogen sammen. Jeg vil gerne på bestyrelsens og 
redaktionens vegne endnu en gang takke for disse fine og 
gennemarbejdede illustrationer. Redaktionen vil følge 
denne succes op ved fremover fra år til år at bede en ny, 
lokal kunstner illustrere årbogen. 

Årbogen blev pænt modtaget i medierne. Bl.a. havde 
de lokale aviser en omtale af bogens indhold, og Radio 
Midt-Vest i Holstebro lavede en 30 min, udsendelse på 
baggrund af en af bogens artikler. I det lokal- og 
kulturhistoriske tidsskrift ”Journalen”, der udgives af 
Dansk Lokalhistorisk Forening, anmeldes i det kommende 
nr. ialt 22 lokalhistoriske årbøger. Uden at gå i detaljer kan 
jeg blot sige at vores årbog får en overordentlig god 
omtale, så redaktionens anstrengelser har båret frugt, til 
gavn for vore medlemmer og andre læsere. 

Jeg vil derfor takke redaktionen: Knud Holck 
Andersen, Jytte Nielsen og Svend Sørensen for det store 
arbejde de har lagt i Historisk Årbog 1992, og håber at de 
vil fortsætte den linie der blev lagt sidste år. Så vil vi alle 
have noget at glæde os til igen i år. 

Siden sidste års generalforsamling har der været 
afholdt 4 bestyrelsesmøder samt et møde mellem 
bestyrelsen og redaktionen. 

Bestyrelsen har set sig nødsaget til at foreslå en 
forhøjelse af kontingentet, idet udgifterne til årbogen 
efterhånden er oppe på 80 kr. pr. eks. Det er derfor umuligt 
at fastholde et kontingent på 75 kr.! Forslaget behandles 
under pkt. 4 på dagsordenen. 

En anden aktivitet, som bestyrelsen ønsker styrket, og 
som også kræver en bedre økonomi, er 
foredragsvirksomheden. Vi har i det forgangne år været 
medarrangør af et foredrag i Numismatisk forening, men 
har i år besluttet at arrangere min. 2 foredrag. Endvidere 
har Historisk Samfund, i samarbejde med Åbent 
Gymnasium, arrangeret en foredragsrække til den 
kommende vintersæson om Thys Danmarkshistorie. 

Endelig kan foreningen i år fejre sin 90-årsdag den 10. 
aug. Dette vil blive markeret med en miniudstilling i 
slutningen af august på det gamle rådhus i forbindelse med 
udstillingen ”Kultur og Fritid”. 

Foreningens vedtægter har været et andet emne på 
bestyrelsesmøderne. Bortset fra en navneændring i 1983, 
går de nuværende vedtægter tilbage til en vedtægtsændring 
i 1934. Vi har anset det for naturligt, at de nu bliver mere 
nutidige i sprogbrug og indhold. Mere om dette under 
dagsordenens pkt. 7a). 

Sidste år sagde Jørgen Miltersen farvel til bestyrelsen 
efter 22 år, heraf de 6 som formand. I år må vi sige farvel 
til Mette Fastrup, som har været medlem af bestyrelsen 
siden 1986, men allerede fra 1979 var redaktør af årbogen. 
Efter at have været eneredaktør på 8 årgange, blev Mette 
Fastrup efter eget ønske løst fra opgaven, der lige siden 
har været varetaget af en redaktion med skiftende 
medlemmer. Jeg vil derfor rette en stor tak til Mette 
Fastrup for hendes indsats som redaktør og i bestyrelsen. 

Også den nuværende bestyrelse skal have tak for godt 
samarbejde i det forgangne ar. Ligeledes skal Thisted 
Museum, Wadmann bogtryk/offset og andre som 
foreningen har haft kontakt til, have en tak for godt 
samarbejde. 

Frank Weber 
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(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993, side 

137-138). 


