Til medlemmerne
Den største begivenhed i det forløbne år var udsendelsen
af Register til Historisk Årbog 1906-82. Bestyrelsen var i
mange år blevet opfordret til at registrere de mange
årbogsartikler, så det ville være let at høste af den rige skat
af his toriske oplysninger om vor egn.
Det lykkedes at få bibliotekar Alice Haller Nielsen til
at gennemgå de mange årbøger. Efter flere års indsats
forelå resultatet i efteråret 1986. Registret kunne gå i
trykken, og 1. april i år blev det præsenteret ved en
reception på Museet i Jernbanegade.
Det var en stor økonomisk opgave, men bestyrelsen
satte sin lid til medlemmerne. Vi skønnede, at to tredjedele
af vore godt 900 medlemmer ville være interesseret, men
på det punkt har vi oplevet en stor skuffelse. Kun godt 300
bestilte registerbindet, og nu sidder bestyrelsens syv
medlemmer tilbage med et stort økonomisk problem. Vor
kasserer, Jette Kjær, har gjort op, at registerregnskabet
viser et underskud på over 30.000 kr.
Vi har bedt pengeinstitutter om hjælp, men fået afslag.
Tilbage står at appellere til medlemmerne: Vær så venlig
at købe det register, som vi har fået udarbejdet på
opfordring fra medlemmerne! Det er en guldgrube for alle
historisk interesserede.
Nogle eksempler: Der henvises til mange artikler om
de berømte thyboer Christen Kold og J. P. Jacobsen, om
kloge mænd og koner, om herrnhuterne i Han Herred, om
præster i Agger og Vestervig, om dramatiske begivenheder
som for eksempel et dobbeltmord i Thisted, om oprettelsen
af den gamle Thylands Højskole i Hundborg, om Thylands
store gårde, om Peder Isager til Hindsels o.s.v.
Nu er det nok de færreste af vore medlemmer, der har
alle årbøger fra 1906 og til i dag. Men det er ikke et
problem i vor tekniske tidsalder. På biblioteker kan man få
aftryk af artikler, som man finder frem til i registret.
Bestyrelsen har i årets løb holdt en del møder om
denne store opgave. I øvrigt indbød vi til et møde på

Vildsund Strand 24. marts med formanden for
Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger,
overarkivar Finn H. Lauridsen. Foruden vore medlemmer
var alle interesserede lokalhistorikere og arkivfolk
inviteret, men tilslutningen var ikke overvældende stor under tredive.
Vi stod som medindbyder til et møde i Vestervig 21.
april sammen med Egnshistorisk Forening for Sydthy og
Vestervig Sogns Menighedsråd. Museumsinspektør Niels
Knud Liebgott, Nationalmuseet, fortalte om Sct. Thøger
og andre helgener. Omkring 80 deltog.
Generalforsamlingen holdtes 3. juni på Hotel Thisted,
tidligere Merci, tidligere Missionshotellet i Thisted.
Årbogsredaktør Mette Fastrup meddelte, at hun af
helbredsmæssige årsager ikke så sig i stand til fortsat at
redigere årbogen. Mette Fastrup trådte til, da Torsten Balle
var død 24. maj 1979. Formanden takkede for det store
arbejde med at redigere 8 årbøger.
I bestyrelsen drøftedes muligheden af at fordele
arbejdet på flere, og det lykkedes at få tilsagn fra fire, der
nu danner redaktionsudvalg:
Hanne Mathiesen, Museet for Thy og Vester
Hanherred, Orla Poulsen, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted
Kommune, Knud Mortensen samt Chr. P. Fogtmann som
redaktionssekretær. Bestyrelsen er taknemlig for, at disse
fire vil påtage sig arbejdet.
Udflugten sidste år gik til Spøttrup. I år er Jenle målet
søndag den 6. september.
Det skal være mit ønske, at medlemmerne fortsat vil
slutte op om Historisk Samfund for Thisted Amt - og at
mange flere vil anskaffe sig registerbindet!
Tved i juli 1987.
Med venlig hilsen
Jørgen Miltersen
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1987,
side 120-121).

