Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og Jegindø
Igen skal der gøres status over et år i egnshistorisk arkiv.
De udadrettede aktiviteter for arkivet har først og
fremmest været tre udstillinger, som har fundet sted i året,
der er gået. En udstilling er altid god PR for arkivet mange mennesker kommer på den måde i kontakt med en
del af vort materiale.
Den første udstilling var Hvidbjerg
Handels standsforenings messe i Thybolm-Hallen i oktober
1987. Her viste arkivet bl.a. fotos fra tre
købmandsforretninger på Thyholm og Jegindø: købmand
Bonde, Søndbjerg, købmand Graugaard, Lyngs samt
Margrethe Lauritsen, Jegindø.
Den anden udstilling fandt sted i slutningen af januar
1988. Hvidbjerg Borger- og Håndværkerforening havde
indbudt til borgermøde på Hotel Tømmergården om
byfornyelse i Hvidbjerg, og her udstillede arkivet billeder
fra Storegade, Frederiksgade, Nørregade samt Bredgade.
Den tredie og sidste var den store stavnsbåndsudstilling
i weekenden 22.-23. april 1988. Udstillingen markerede
200-året for stavnsbåndets ophævelse og præsenterede
bl.a. en mængde smukke, gamle redskaber fra landbrug,
fiskeri og håndværk på egnen. På arkivets stand var der

fotos af 18 lokale gårde med beskrivelse af deres
ejerforhold gennem 200 år.
Arkivet har det forløbne år været godt besøgt - der har i
alt været ca. 80 besøgende i vor åbningstid torsdag aften.
I årets løb har vi som sædvanlig modtaget en del
materiale fra lokale beboere og andre med tilknytning til
egnen. Det vigtigste af dette har været en serie illegale
blade og andre dokumenter om modstandsbevægelsens
arbejde i Uglev under 2. verdenskrig. Samt en række fine
arbejdstegninger fra afdøde møbelsnedker Sigvald
Madsens værksted i Hvidbjerg.
I tilbageblik må det også med, hvad der ikke blev nået.
Bunken af uregistreret materiale vokser stadig - der er ikke
tid og penge til at få orden i samtlige indkomne
dokumenter og billeder. Det er arkivarens håb, at der - selv
i sparetider - kan bevilges lidt flere midler til egnshistorisk
arkiv, så flere samlinger kan blive tilgængelige for
besøgende. Ellers er det kun fragmenter af fortiden, vi
rækker videre.
Anna Lise Rasmussen.
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1988, side
119-120).

