Til medlemmerne
1988-årbogen fik en god modtagelse hos medlemmerne.
Alle tilkendegivelser går ud på, at der er tilfredshed med
det nye, bredere format. Ændringen blev bl.a. gennemført
for at åbne mulighed for bredere billeder. Samtidig var det
ønskeligt at gå over til tospaltet sats.
Ændringen af årbogen blev omtalt i beretningen til
generalforsamlingen i Historisk Samfund for Thisted Amt
onsdag den 31. maj på Hotel Thisted. Det fremgik af
beretningen, at bestyrelsen var meget tilfreds med den ny
årbog, og formanden takkede redaktionsudvalget for det
store arbejde med at redigere årbogen.
Da Historisk Samfund for Thy og Han Herred blev
stiftet 10. august 1903, var formålet først og fremmest at
virke for at bevare fortidsminder og at få oprettet et
museum. De første stenalderfund blev lagt i skabe i 1904,
og den følgende sommer kunne der holdes åben en gang
om ugen i et kælderlokale i Thisted Tekniske Skole i Kr.
Koldsgade.
Historisk Samfund har gennem årene gjort en stor
indsats for at udvide museet og dets virkefelt. Da museet
fik overladt N. L. Spangbergs villa og åbnede i
Jernbanegade den 8. september 1940, blev et stort mål nået

for den daværende museumsleder P. L. Hald. Efter hans
død i 1958 stod Signe Gjødesen som leder indtil den 1.
april 1971, da Jette Kjær trådte til som museets første
videnskabeligt uddannede medarbejder.
Det er gået ud over Historisk Samfund, at
kommunalreformen i 1970 fik til følge, at amtet blev
beskåret i både syd og nord, men heldigvis har vi bevaret
kontakten til Hanherred, som er repræsenteret i
bestyrelsen, og vi følger interesseret med i, hvad der sker
øst for Lund Fjord.
Vort medlemstal ligger på omkring 850 - en lille
nedgang som følge af, at ældre medlemmer falder fra. Det
skal være mit håb, at den årbog, vi præsterer i Historisk
Samfund for Thisted Amt både typografisk og
indholdsmæssigt må ligge på et så højt niveau, at vi ikke
blot kan beholde de nuværende medlemmer, men få
tilgang af nye.
Se i øvrigt bag i årbogen, hvem der er i bestyrelsen, og
regnskabet, som Jette Kjær har ansvaret for.
Jørgen Miltersen.
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1989, side 6).

