
Ny redaktion 
 
 
Årbogens nye redaktion har denne gang haft ret kort tid til 
at samle og ordne bogens indhold, og det vil måske blive 
bemærket af Historisk Samfunds medlemmer, men vi er 
stærkt indstillet på, at skiftet allerede fra næste år skal 
kunne ses. 

Det betyder afgjort ikke, at der skal ske forandringer, 
så årbogen bliver ukendelig, men redaktionskomiteen 
ønsker at beskæftige sig med stoffet året igennem, og det 
vil sige, at vi begynder at planlægge ”næste år”, så snart en 
årbog er gået i trykken. 

Redaktionskomiteen ved den angivne adresse tager 
imod til stadighed og helst tidligst muligt, så vi kan stile 
mod en rimelig spredning over hele Historisk Samfunds 
område. Vi hører gerne om ideer eller ufærdige udkast, 
som kan indføjes i planlægningen, og dertil ønsker vi 
meget, at vi hvert års 1. maj kan have dannet os klart 
overblik over, hvad vi har, og hvad der kommer til årets 
udgave af årbogen. Vi ønsker derefter de sidste bidrag 
tilsendt senest i løbet af maj og juni, så alt er redaktionen i 
hænde 1. juli. 

Sidste frist for modtagelse af bidrag er dermed rykket 
en måned frem, og det kan bidragyderne forhåbentlig leve 
med. Det er ret nødvendigt for årbogens eksistens, at den 
er ude i begyndelsen af december og dermed kan indgå 
blandt ideerne til julegaver. 

Vi skylder en varm tak til historisk interesserede, der 
med meget kort varsel hjalp os til i år at løse den opgave, 
Historisk Samfund har overladt os, og vi beder alle 
medlemmer tænke efter, om de ikke selv ligger med 
historisk materiale eller med minder, som kunne omsættes 
til artikler i kommende år. 

Vi tager med tak imod. Og vi er som sagt ekstra glade, 
når artikler, tilbud, ideer eller forslag kommer tidligt. 

Hanne Mathiesen Knud Mortensen 
Orla Poulsen Chr. P. Fogtmann 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1987, 

side 4). 


