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Årets store begivenhed har været udgivelsen af bøgerne 
”Thyholm og Jegindø gennem 100 år”, som er udkommet i 
to bind. Bøgerne er udgivet i samarbejde med. Jens Glob 
Samvirket på Thyholm og redigeret af cand. mag. Esben 
Graugaard, Holstebro. 

1. bind, som udkom i november 1983 og udgør 
Egnshistorisk Forenings årsskrift, indeholder tre kapitler 
om byudvikling (fra landsby til stationsby), landbrug og 
fiskeri. 

2. bind udkom i foråret 1984. Det indeholder kapitler 
om Det daglige liv, Det offentlige liv, Folkelige 
bevægelser og Forholdene under besættelsen. 

De enkelte afsnit i bøgerne er skrevet af lokale 
amatørhistorikere, der som kilder har brugt forskellig 
litteratur, og som har foretaget opsøgende arbejde og lavet 
interviews med nogle af de mennesker, der har været med 
til at forme samfundet på Thyholm og Jegindø i nogle af 
de forløbne år. 

I vinterens løb har foreningen haft en aften, hvor 
museumsleder Benny Boysen, Struer, har holdt foredrag 
over emnet ”Lokalhistorie set sydfra” og en anden aften, 
hvor Poul Møller, Hvidbjerg, fortalte om ”Bornholm - min 
føden”. 

Ved generalforsamlingen i maj talte redaktør Mette 
Fastrup, Tved, over emnet ”Hvad hånden former, er  

åndens spor”. Mette Fastrup sagde bl.a.: ”Skriv ned, hvad I 
kan huske. Det har værdi for eftertiden. Man skal skubbe 
til, så også andre kommer til at skrive, inden det er for 
sent”. 

Formanden Gunnar Mundbjerg omtalte, at nu, da 
Thyholm er kommet under det statsanerkendte Struer 
Museum, vil man arbejde på at få et lokalt museum på 
Thyholm. Det kunne f.eks. være et museum for råstoffer i 
de gamle kridtgrave ved Bjørndal. 

Anna Overgaard, Hindsels, ønskede ikke genvalg til 
bestyrelsen, i hendes sted valgtes undertegnede. 

Den 3. juni havde Historisk Samfund for Ringkøbing 
Amt sommermøde på Søndbjerg Ungdomsskole med ca. 
325 deltagere. Cand. mag. Esben Graugaard fortalte 
levende og fornøjeligt om Thyholm og Jegindø i de sidste 
100 år, nok inspireret af ovenfor omtalte bøger, som Esben 
Graugaard jo redigerede, men man fik også mange andre 
interessante oplysninger og Thyholm og Jegindø’s natur 
og folkeliv. 

Sommerudflugten tirsdag den 19. juni til Hillerslev 
Kirke, Hanstholm Havn og Hanstholm Museum blev aflyst 
på grund af for lille tilslutning. Der var EM-
fodboldtransmission i fjernsynet samme aften! 

Agnes Andersen 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1984, 
side 121-122). 


