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I det forløbne år har der været forskellige aktiviteter i 
Egnshistorisk Arkiv. Det vigtigste har nok være den 
”kampagne”, som vi iværksatte i efteråret 1986 i et forsøg 
på at skabe en endnu bredere lokal interesse for arkivet. 

Et åbent hus arrangement sammen med Egnshistorisk 
Forening i oktober 86 blev en succes med mere end 50 
fremmødte gæster, som drak kaffe og tog lokaler og 
arkivalier i øjesyn. Det store fremmøde og den gode 
stemning ved arrangementet er tegn på, at der findes en 
grundlæggende lokal interesse for det arbejde, som 
Egnshistorisk Forening og Egnshistorisk Arkiv står for. I 
november måned ledede pastor Mundbjerg et kursus i brug 
af arkivet, som løb over fire fredag aftener. Kurset skulle 
være med til at give flere aktive brugere - for der ligger 
spændende materiale til endnu flere lokalhistoriske studier 
end dem, der foregår i øjeblikket. 

I oktober og november 1986 deltog Egnshistorisk 
Arkiv med en udstilling i anledning af Hvidbjerg Borger- 
og Håndværkerforenings 100 års jubilæum. Arkivet havde 
i en montre i Hvidbjerg Bank udstillet gamle protokoller 
og fotos samt plancher med bl.a . smukke, gamle 
købmandsposer og annoncer fra forlængst nedlagte 
forretninger. 

Arkivet stillede desuden materiale til rådighed for det 
jubilæums skrift, som Borger- og Håndværkerforeningen 
udsendte i anledning af 100 års dagen. Som tak for vores 
indsats modtog vi en fin fotoserie med motiver fra 
Hvidbjerg i dag. 

Gennem hele året er foregået en stadig registrering og 
arkivering af materiale. På vore åbningsaftener, torsdag, 
har vi haft jævnt besøg. Som sædvanlig er der indgået en 
række bøger, fotos, dokumenter m.v. i samlingerne. 

Poul Møller, Floulev, har formidlet 4 båndoptagelser til 
arkivet. En spændende samtale om Storegade i Hvidbjerg 
mellem fhv. købmand Carl Koefod, fhv. slagter Jens 
Stokholm samt fhv. købmand Chr. Gade. Disse 2 bånd 
fremstår også i et flot hefte, der venligst er maskinskrevet 
af Kirsten Olsen, Kløvervænget 5, Hvidbjerg. Dertil 
kommer 2 bånd med henholdsvis Laurits Jørgensen, 
Jegindø, og Chr. Thomsen, ”Benkjær”. Nr. Hvidbjerg, om 
modstandsbevægelsen, som de oplevede den. 
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(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1987, 

side 124-125). 


