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Af årets aktiviteter kan nævnes et par udstillinger. Ved 
efterårsmessen i Thyholm-Hallen, havde man venligst 
overladt os et separat rum til en billedudstilling, som vi 
kaldte ”Kirke og skole”. Netop på disse to områder er vi 
ret velforsynede med fotografier. Navnlig har vi mange 
gode klassebilleder fra Hvidbjerg Sogns skoler, og disse 
blev studeret med indgående interesse af tidligere elever 
med børn og måske endog børnebørn. 

I anledning af 40-årsdagen for Danmarks befrielse 
havde vi, som utallige andre arkiver i landet, lavet et 
arrangement af billeder fra dagene omkring den 5. maj 
1945 samt diverse genstande fra frihedskampen. Også 
denne udstilling, som havde til huse i Hvidbjerg Banks 
store ekspeditionslokale, blev set af mange mennesker. 

Af nye fotokopier har vi fået hartkornsspecifikationer 
for 1788 fra Thyholm og Jegindø, samt de sidste 
kirkebøger, så vi nu har alle tilgængelige årgange for de 
fem sogne. 

Ellers er vi nok inde i et dødvande, hvad 
forskningsmateriale angår, idet en del af det, vi kunne  

ønske, ikke mere må kopieres på grund af bøgernes 
skrøbelighed, og andet vanskeligt kan tages ud af den 
sammenhæng, de står i. 

Blandt dette års afleveringer vil jeg fremhæve en 
enkelt, som er lidt ud over det sædvanlige. Fra købmand 
på Jegindø Margrethe Lauritsens dødsbo har vi modtaget 
en stor samling af forskellige arkivalier så som private og 
offentlige papirer, tegninger og diplomer, forretnings- og 
foreningsprotokoller osv. samt personlige 
beklædningsgenstande, ca. 80 år gamle. 

Som arkivar kunne man ønske, at flere mennesker 
havde haft det fremsyn, der anede, at alt dette havde værdi 
for eftertiden, og havde haft den respekt for slægtens eje, 
som gjorde det arbejdet værd at bevare det i alle disse år. 

 
Cora Christoffersen, Vesterfjordvej 10 Odby, 7790 

Hvidbjerg. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1985, 

side 120). 


