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Han Herred Bogen 
Han Herred Bogen Lokalhistorisk årbog fra Øster og 
Vester Han Herred / udgivet af Fjerritslev Avis og 
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. - 1995 -. Bogen 
er indbundet, illustreret og formatet er 24x 17,5 cm. 
 

Han Herred Bogen udkom første gang i 1995 med titlen: 
”Han Herred Bogen 1996”. Den udgives af Fjerritslev 
Avis og Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. 
Samvirket blev stiftet med bl.a. det formål at udgive Han 
Herred Bogen og dermed opnå et samlet overblik over 
Han Herreds historie, kultur og nutid. 

Blandt artiklerne findes en historisk gennemgang af 
Han Herreds tilhørsforhold, sognehistorie vedrørende 
Tranum sogn, sundhedsvæsenet, bryggeriets historie, lidt 
skolehistorie og erindringer skrevet af såvel tidligere som 
nulevende personer. Derudover er der en biografisk artikel 
om Berit Hjelholt, nulevende anerkendt tekstilkunstner, og 
”Årets gang i Han Herred”, en kronologis k gennemgang af 
større lokale begivenheder, møder og arrangementer mv. i 
perioden januar - oktober 1995. Der er ikke nogen 
årsberetninger fra foreninger mv., men et optryk af 
Vedtægterne for Samvirket. Forfatterne er dels fagfolk 
indenfor området, dels andre med lokalhistorisk viden. 

Bogen har en indholdsfortegnelse, men intet stikords-, 
person- eller stedregister, hvilket ville forøge dens 
brugsværdi af artiklerne. 

Bogen er indbundet med omslag med landskabsmotiv i 
farvefoto. Layoutet er fint, trykket og billedkvaliteten i 
orden. 

Historisk Årbog for Thy og 
Vester Hanherred. 
 
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred / udgivet af 
Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred. - 1906-. 
Hæfte, illustreret og formatet 21,5 x 15 cm. 

Årbogen udkom første gang i 
1906 med titlen ”Historisk 
Årbog for Thisted Amt” uden 
noget eksakt formål udover 
”...at give Medlemmerne et 
Vederlag for deres Bidrag”. 

I 1934 præciseres det at det 
skulle være ”... udgivelse af en 
årbog, som udkommer med et 
årligt hæfte og bringer bidrag 
til egnens historie, fremdrager 
minder om befolkningens liv 
og færd i tidligere tid, meddeler 

oplysninger om egnens befolkning og indeholder en 
beretning om samfundets virksomhed”. I 1970 ændres 
titlen til ”Historisk Årbog for Thy og Mors” og i 1988 til 
”Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred”. 

Årbogen rummer artikler om arkæologiske fund og 
udgravninger, gårde, kirker og andre bygninger, steder og 
begivenheder af lokalhistorisk interesse og tilknytning. 
Der berettes i artiklerne om leveforhold, erhverv, 
sognehistorie, slægts- og personalhistorie sammen med 
erindringer og sagn. Gamle ting og genstande, der kan 
fortælle historie, skrives der også om. Forfatterne er dels 
fagfolk, dels lokale folk og andre med speciel 
lokalhistorisk viden og interesse. 

I 1924 udgives årbogen med titlen ”Af Thisted 
Købstads historie” i anledning 400-års købstadsjubilæet. 

I 1988 ændres formatet, layoutet, og stilen markant. 
Kvaliteten af billedgengivelsen, trykket og layoutet 
forbedres væsentligt. Fra 1993 indføres en ny side ”Siden 
sidst”, som rummer supplerende oplysninger og evt. 
rettelser. Litteraturlisten over bøger mm., der rummer 
lokalt stof, bliver et fast indslag. Den årlige beretning fra 
bestyrelsen afløses af en beretning fra formanden, og 
beretninger fra arkiverne medtages ikke i de nyeste 
årgange. 

De enkelte årgange rummer en indholdsfortegnelse. 
Der er lavet en særskilt udgivelse med emne- og 
forfatterregister: 

”Register til Historisk Årbog 1906-1982” og som en 
del af 1994 udgivelsen et supplement, som dækker 
perioden 1983-1993. Fremover er det hensigten at lave et 
register hvert 10. år. 

Bogen er syet, uindbundet med omslagsillustrationer, 
der har lokal tilknytning i form af fotos eller maleri. 

Layout, tryk og billedgengivelse er i orden. 

Denne artikel giver en kort introduktion og 
beskrivelse af de årbøger og årsskrifter, der rummer 
artikler af lokalhistorisk interesse vedrørende Thy og 
Vester Hanherred - bredt forstået. Årsskrifterne 
omtales i geografisk rækkefølge, fra Han Herred til 
Thyholm. 



Jul i Thy 
Jul i Thy / udgivet af Erik A. Lauridsen og Jørgen 
Miltersen. - 1931-. Hæfte, illustreret og formatet 25 x 18,5 
cm. 
 

”JUL i THY” blev i 1931 udgivet og redigeret af Georg 
Pors, der i 1. nummer fremhævede, at udgiverens hensigt 
var ”såvidt muligt udelukkende at bringe Thylandske 
Skildringer eller Bidrag skrevne af lokale Skribenter, selv 
de anonyme forfattere er fra Thy”. 

I 1960 overtog C. Brunsgaard redaktionen og 
udgivelsen af JUL i THY, og fra 1972 udgives den af Erik 
A. Lauridsen og Jørgen Miltersen. 

Årbogen bragte fra 1931 digte og noveller af lokale 
forfattere eller folk med tilknytning til egnen oftest med 
julen som en væsentlig ingrediens. Beretninger om og af 
kendte forfattere fra egnen, interviews med kendte borgere 
mv., fotos fra Thisted by og omegn. Loka lhistorie i form 
af sagn, myter og beskrivelser af lokale seværdigheder 
samt ”Thisted Blæksprøjten”. Mange lokale forfattere har i 
tidens løb leveret noveller, digte og artikler til årbogen. 

I 1960 overtog C. Brunsgaard jobbet som udgiver og 
redaktør. Artiklen ”Årene de rulle”, en oversigt over lokale 
begivenheder, bliver et fast indslag i årbogen. 
Fotografierne optræder også fra da af som et fast indslag 
med titlen: ”Fra det gamle album”. 

I 1972 overtages udgivelsen af Erik A. Lauridsen 
sammen med Jørgen M iltersen, der står for redaktionen. 
Visse ændringer sker herefter m.h.t. form og indhold, 
f.eks. bliver ”Året der gik” mere sammenskrevet og ”Fra 
det gamle album” suppleres med noget nyt, nemlig: ”Fra 
det nye album”. Der bringes bl.a. mere lokalhistorie, flere 
lokalhistoriske billeder, breve fra læserne og færre 
noveller og digte. 

Der findes intet register udover indholdsfortegnelsen i 
de enkelte årbøger, men i 1993 er der lavet et samlet 
indholdsregister fra 1972 til 1993 og i 1994 over perioden 
1967 til 1971 samt i 1995 for årene 1965 og 1966. Der er 
imidlertid ikke noget person-, navne- eller stedregister, 
hvilket ellers kunne gøre god fyldest. Det samme ville et 
alfabetisk titel- og forfatterregister. 

Selve bogen er limet og omslaget er illustreret med 
lokale motiver. Layoutet er sammen med tekst og 
billedgengivelse i orden. 

Sydthy Årbog 
Sydthy Årbog / udgivet af Egnshistorisk Forening for 
Sydthy. - 1984-. Bogen er uindbundet, syet og formatet 
24,5 x 17,5 cm. 
 

”Sydthy Årbog” udgives af Egnshistorisk Forening for 
Sydthy, der har udstukket følgende retningslinier: Smukt, 
tiltalende layout med omslagsillustrationer af kunstnere 
med lokal tilknytning. Indholdet skal formidle ”...såvel 
den brede fortælling som den grundigere gennemgang af et 
lille forskningsområde”. Første årgang udkom i 1984. 

I årbogen bringes bl.a. artikler om arkæologiske fund 
og udgravninger, slægtshistorie, lokale originaler, 
stednavne, gårde og andre bygninger af lokalhistorisk 
interesse og tilknytning. Det samme gælder for de 
begivenheder, erindringer, gengivelser af brevvekslinger, 
byremser, sange, digte og mindeskrifter, der også 
medtages. Billeder, hvor personer eller stedet er usikre, 
bringes som efterlysninger. Årlige beretninger fra arkiv, 
egnshistorisk forening, fyrspil og museum indgår som 
faste indslag sammen med listen over ”Sydthy Bøger” og 
kontaktpersonerne til Egnshistorisk Forening for Sydthy. 
Forfatterne er dels fagfolk, dels folk med speciel 
lokalhistorisk viden og interesse. 

Årbogen har indholdsfortegnelse. Der laves person-, 
sted- og sagregister for hvert 5 år. Registrene, der er 
kortfattede, er bragt i årbøgerne fra 1988 og 1993. 

Bogen er syet og uindbundet med smukke 
omslagsillustrationer. Layoutet er fint, tryk og 
billedkvaliteten er i orden. Stil og layout er den samme 
gennem alle udgivelserne. 



Egnshistorisk Forening 
Thyholm og Jegindø 
Egnshistorisk Forening Thyholm og Jegindø / udgivet af 
Egnshistorisk Forening Thyholm og Jegindø. - 1975-. 
Hæfte, formatet 21 x 15cm. 
 

I 1975 udkom Årsskrift for Egnshistorisk Forening for 
Thyholm & Jegindø. Den udgives af Egnshistorisk 
Forening for Thyholm & Jegindø, som i 1977 ændrede 
navnet på foreningen og titlen på årsskriftet til: 
Egnshistorisk Forening Thyholm og Jegindø. Foreningen 
omtaler i forordet til 1. nummer ønsket om at nå ud til en 
bredere kreds, slå bro mellem fortid og nutid og bringe 
artikler af lokalhistorisk interesse. 

Årsskriftet bringer bl.a. lokalhistoriske artikler om 
egnen, dets beboere, slægter og gårde, dialekter og digte 
fra egnen. Af erindringer om skoletid, barndom mv. 
bringes der som regel en til to artikler i hvert nummer. 
Derudover bringes også af og til causerende artikler med 
lokal tilknytning og indhold. Endelig rummer årsskriftet 
foreningens årsberetninger samt beretninger fra arkiv og 
egnsmuseum og oversigt over bestyrelser med 
lokalhistorisk tilknytning. 

I 1984 udkom årsskriftet som et tobindsværk med 
titlen: ”Thyholm og Jegindø gennem 100 år” i samarbejde 
med Jens Glob Samvirket. 

Årsskriftet har en indholdsfortegnelse, men intet 
stikords-, person- eller stednavneregister. Samlet 
inholdfortegnelse over de første 5 årgange medtages i 
1979 og i 1986 over 6. til 12. årgang. I 1993 udkom 
Årsskriftregisteret 1975-1993 med et kortfattet artikel- og 
emneregister samt et forfatterregister. I forordet til 
registeret omtales overvejelser om et mere omfattende 
register til 25-årsjubilæet. 

Årsskriftet er i A5-format og samlet med 
hæfteklammer. Omslaget er i ensfarvet kraftigt papir og 
illustrationer i form af tegninger og fotos. Kvaliteten af 
papir, tryk og billedgengivelse er forbedret gennem årene. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1996, side 

149-153). 


