
Til medlemmerne! 
 
 
For Historisk Samfund for Thisted Amt er siden 
udsendelsen af årbogen i efteråret 1991 bl. a. sket det, at 
stilekonkurrencen er afsluttet med præmieuddeling. Elever 
i over 20 skoler i Thisted, Hanstholm, Sydthy, Thyholm og 
Fjerritslev kommuner, i alt ca. 4000, var opfordret til at 
skrive om et historisk emne med udsigt til at få præmie, 
men der kom kun to bidrag. Elev på Thylands 
Ungdomsskole, Morten Binderup, skrev om 
forsvarsanlæg, opført af tyskerne under besættelsen. Elev 
på Østre skole, Rune Haller, skrev om sin Skole. Ved en 
reception på museet i Thisted den 21. februar modtog de 
begge en præmie på 500 kr., skænket af Sparekassen Thy. 

Stilekonkurrencen blev omtalt i formandsberetningen, 
da der 13. maj var generalforsamling på Hotel Thisted med 
Frank Weber som ordstyrer. Hele årbogsredaktionen - 
Hanne Mathiesen, Chr. P. Fogtmann, Orla Poulsen og 
Knud Mortensen - havde trukket sig tilbage efter at have 
redigeret fem årgange: 1987-88-89-90-91. I stedet vil Jette 
Kjær, Jytte Nielsen, Svend Sørensen og Knud Holch 
Andersen påtage sig opgaven. Formanden takkede for det 
store arbejde med at redigere årbogen og glædede sig over 
det nye udseende og format. 

Der blev trykt over tusinde eksemplarer af Årbog 1991. 
Medlemstallet er dalet til godt 800, men til gengæld er 
løssalget steget. At medlemstallet er dalet skyldes ikke blot  

lille tilgang fra den unge generation. Det spiller ind, at 
Thyholm er kommet under Ringkøbing Amt, der udsender 
Hardsyssels Årbog, og at der udsendes en egnshistorisk 
årbog for Sydthy. 

Efter at have været i bestyrelsen siden 9. juni 1970 og 
formand siden 1. juni 1986, da H. A. Lund-Sørensen 
fratrådte, ønskede jeg ikke at fortsætte i en ny fireårig 
periode. Endvidere ønskede Orla Poulsen og Bent 
Rolighed - begge i bestyrels en fra 1988 - at trække sig 
tilbage. Nyvalgt blev J. Mørk Andersen, Klim, Esper 
Lønborg, Snedsted, og Knud Holch Andersen, Hillerslev. 

Efter generalforsamlingen redegjorde Kaj Sekkelund 
for hovedtræk fra den afhandling, han har skrevet om 
Thisted som søfartsby og handelscenter. 

I et efterfølgende bestyrelsesmøde blev Frank Weber 
valgt som formand. Ingrid Vang blev genvalgt som 
næstformand, Jette Kjær som kasserer. Som ny sekretær i 
stedet for Frank Weber valgtes Knud Holch Andersen. 

Til at indtræde i bestyrelsen for Museet for Thy og 
Vester Hanherred valgtes J. Mørk Andersen. 

Til sidst en tak til medlemmerne for tillid gennem de 
mange år - og for samvær under de årlige udflugter. 

 
Jørgen Miltersen 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1992, side 

157). 


