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Vi har i det svundne år haft god brug for vort rummelige 
studielokale, idet redaktionsudvalget for Thyholm i 100 
år” 1 og 2 har holdt alle sine møder her. Også da man ved 
udgivelsen af bind 1 holdt en lille reception faldt det 
naturligt, at denne blev afholdt her. 

Sidste vinter havde vi en aften besøg af spejderne, som 
først hørte om arkivet og arbejdet her og derefter selv 
prøvede, hver især, at udrede trådene i deres slægt. 

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt holdt i år sit 
sommermøde på Thyholm, og i den anledning var der 
blandt andre steder også åbent hus på arkivet. 

Mange deltagere, naturligvis særligt arkivfolk, 
benyttede lejligheden til at ”kigge ind ad andre folks 
vinduer” og få en sludder om vor fælles interesse. 

Ind imellem disse arrangementer er det sædvanlige 
rutinearbejde blevet udført, og der er også registreret en 
hel del af de ophobede sager, men ikke nok. 

Blandt de nyindkomne ting kan nævnes de nedlagte 
mejeriers protokoller. 

Fra en af de forhen førende, men nu ophørte 
købmandsforretninger i Hvidbjerg, har vi modtaget en 
interessant og broget samling - tildels museumsgenstande - 
som glimrende belyser en gammel købmandsgårds 
aktiviteter. 

Også en pengegave har vi fået, idet en virksomhed pr.  

check har påskønnet arkivets arbejde. Pengene vil blive 
brugt til indkøb af en længe savnet kontorartikel. 

For tiden har vi en samling med ca. 100 portrætter af 
ukendte personer udstillet på kommunens institutioner, 
hvor fortrinsvis ældre mennesker færdes. 

Det er vort håb, at nogle af portrætterne på den måde 
kan identificeres. 

Den 24. juni var det 10 år siden, det første 
bestyrelsesmøde blev afholdt i Egnshistorisk Arkiv for 
Thyholm og Jegindø. 

At det var et påskønnelsesværdigt initiativ, der da blev 
taget, vidner allerede arkivets nuværende indhold om. 

Mange slægtsbøger citerer J. C. Christensens kendte 
ord: ”Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og 
det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men 
den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil 
værne om sine minder”. 

Lad mig anvende disse ord i en lidt videre betydning 
og sige, at det er en ringe egn, der ikke vil værne om sin 
fortids minder. 

Jeg er glad for at kunne sige, at vi her på Thyholm i det 
mindste er begyndt. 

Cora Christoffersen. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1984, 
side 120-121). 


