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De sidste år har der gang på gang været talt om, ar der 
burde gøres er arbejde for at bevare det gamle for 
efterslægten. I første omgang har der nok været tænkt på 
den gamle kommunes sogne: Rær-Hansted og Vigsø. Men 
ved kommuneforandringerne er interessen for sagen blevet 
udvidet, så Tømmerby-Lild og Klitmøller er kommer med. 
Alle var klar over, at der gjaldt om at få de ældre gjort 
interesseret. For ar få startet godt, blev 
pensionistforeningen orienteret, og i marts måned blev 
foreningen inviteret til at holde sit møde på det nye 
bibliotek. Ca. 90 efterkom indbydelsen, og da de var klar 
over, hvad der drejede sig om, mødte mange med billeder 
og andet, så der blev en god start. Der var navnlig billeder 
fra havnebyggerier, fyrvæsenet, redningsvæsenet m.m. 
Siden er der kommet materialer fra besættelsestiden som 
skøder - foredrag holdt af militære personer. 

Den første sommer efter kapitulationen var Ole Kühnel  

herude for at tale med nogle æ ldre om besættelsen og 
fortsættelsen af havnebyggeriet, og det har vi på bånd, så 
derved er stemmer blevet bevaret, og der vil det blive 
fortsat med. Altså er et lokalhistorisk arbejde spredt over 
mange områder. Men tilbage er spørgsmålet om 
lokaleforhold. At der nye bibliotek kan bruges 
midlertidigt, er alle klar over, men der er også kun 
midlertidigt, for alle ved, ar biblioteksudbygningen er stor 
i disse år, så der arbejdes på at finde en fremtidig plads. 
Der arbejdes også på at få en del af fyrbygningerne stillet 
til rådighed til opbevaring af større ting, så der kunne laves 
et museum herude, et egnsmuseum, som lærer Jørgen 
Christensen allerede har startet i Klitmøller. I mellemtiden 
beder vi om, at alle, som er i besiddelse af materialer vil 
sende eller meddele det til Hanstholm Folkebibliotek. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Mors 1972, side 316-317). 


