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Årets gang i Lokalarkivet
for Thyholm og Jegindø
Ved Christen Gade
Jeg startede sidste års beretning med en klagesang over forandringen af
vores arkiveringssystem.
Først papir og blyant. Så et udmærket digitalt system som er ejet af
Sammenslutningen af Lokalarkiver, kaldet Arkibas. Efter sammenlægningen med Struer museum skulle det hele konverteres til museernes arkiverings system, Regin. Det var slemt nok! Så skulle muserne have er nyt
system, SARA.
Alle vore registreringer blev så konverteret til SARA! - Og vi skulle have
det lært og have det til at fungere!
Det var nærmest umuligt, og langt om længe blev det da også indset af dem,
der bestemmer.
Vi får nu lokalarkivernes system Arkibas igen, og så skal alle arkiveringer konverteres til et helt nyt Arkibas system.
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Vi håber meget på, at det kan lade sig gøre, og at vi kan lære det. Hvad er
værst Covid 19 eller umulige computersystemer.….. Jeg håber, at vi kommer helskindet over begge dele. - Der har ikke været mange indleveringer
i corona-tiden!
En af de første indleveringer, som skal registreres, kommer fra boet
efter Pouline (Linne) Ramsgaard og der imellem var et billede, som viser Odby lige før den store omlægning af Hovedvej 11, som blev taget i brug i 1954.
Billedet side 71 viser Odby krydset omkr. 1950 før omlægningen.
Vejen skulle lægges om så den fik hele sit forløb vest for jernbanen og
derved undgik man de 2 baneoverskæringer. Det krævede en stor jordfordeling, da mange marker blev gennemskåret.
Tre huse måtte også rives ned, så tre familier måtte flytte!
I 1953 stod tre nye boliger klar:
Smedefamiliens hus havde i vestenden haft en lille kolonialbutik og beboelse, i østenden smedeværksted.
Derfra havde Odby boerne hver dag kunnet høre den hyggelige lyd af
forhammerens slag mod ambolten, når den rare og dygtige Jens Smed passede
sit arbejde.
Nu var der bygget ny beboelse lidt nordøst for den gamle, og der blev
plads til en lille kolonialbutik i kælderen. Der blev senere bygget nyt værksted lige syd for. Så kunne vi igen høre den dejlige klang fra ambolten, men
den druknede snart i larm fra vejtrafik! (nu Saturnvej nr. 30)
De to huse vest for vejen: I det sydligste husker jeg først Kirstine og Ole
Olesen og senere Søren Ramsgaard og datteren Pouline. De flyttede til det
nybyggede hus øst for den nye vej (nu Hovedvejen 34).
Her fik "Linne" senere etableret en lille kiosk, så vore børn kunne rende om
og købe en is!
Mon nogen skulle have et billede af den kiosk?
I huset nord for Vesterfjordsvej boede i min barndom "Pe" Hovmark, og
datteren Agnes passede ham op! Agnes fik et ny hus syd for Vesterfjordsvej,
lige op ad den nye hovedvej. (Vesterfjordsvej 1).
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Danmark set fra L
Klik

Odby krydset 1957. Her er det nye værksted endnu ikke blevet bygget.
kilde: http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften
Vi håber meget på, at vi kommer godt i gang med at registrere den store
dynge, der ligger og venter.
Og vi håber, at vore læsere snart kan komme til at søge os på Thyholm og Jegindøs arkivalier på: https://arkiv.dk/
Lokalarkivets egen hjemmeside: http://thyholmlokalarkiv.dk/
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Årsberetning Egnsmuseet
”Apotekergården”
Af Herman Rømer og Anna Fomsgaard
I år er det 30 år siden, den selvejende institution "Apotekergården" blev
en realitet og omdannelse af stedet til museum påbegyndt. For 28 år siden i
maj 1992 åbnede museet for første gang. 30-års fødselsdagsgaven blev
ikke som forventet - en COVID-19 kom i vejen.
Museet åbnede i år ikke som normalt til påsken, men først den 27. juni. I
ventetiden blev der dog arbejdet flittigt på museet, så mange ekstra ting blev
lavet. Selvfølgelig fulgte man under arbejdet sundhedsstyrelsens retningslinjer - men museet er jo stort, så det har ikke været et problem at overholde afstandskravene. Da museet endeligt åbnede for publikum, var der også udarbejdet diverse instrukser både til kustoderne og besøgende.
Diverse ny udstillinger
Museet har fået en selvbygget "original" grønlænderkajak, som er suppleret med en del af Kresten Rusbjergs fine hjembragte ting fra Grønland det er der kommet en rigtig fin udstilling ud af. Af andre ting der er fundet
frem fra gemmerne, er ting fra det nu "pensionerede" postvæsen på Thyholm samt billeder i tilknytning dertil, eksempelvis af stationerne og andre
ting i tilknytning til etaten. Besættelsen bliver også berørt, idet der er indkommet flere spændende ting vedr. håndarbejde/syning. Herunder flere eksempler på tøj syet af faldeskærmsstof. Andre udstillingsområder er også blevet
piftet op. Flere steder er der TV skærme, hvor man kan se yderligere information.
Museets særudstilling er om H. C. Andersen og eventyret Fyrtøj. Kresten
Rusbjergs aftryk kan også ses, idet han for år tilbage hjalp en skoleklasse med
at lave rekvisitter til netop førnævnte eventyr. Desuden har Geopark Vestjylland opstillet en Info tavle, hvor det er muligt at se klip fra vores smukke
natur og museet.
Vedligeholdelse
Vedligeholdelsen af museet fik også ekstra tid, som blev udnyttet. Redskabsskuret i haven fik den sidste side fornyet. Skolens mure er blevet
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Fra landbrugsudstillingen - her ses mindst tre såmaskiner.
(Foto: Minna Bojsen.)

renoveret og kalket for at nævne noget. Krestens stue har fået to nye vinduer
og stuehuset har fået ny mønning. Desuden er rygningsstenene over det gamle
indgangsparti repareret. Indvendigt blev der sat ny belysning op i form af spots
op mange steder, og det er med til at give udstillingerne et løft på flere måder.
Haven ser også flot og indbydende ud, og mange besøgende nyder en
stund i haven, ikke mindst når det er godt vejr. Alt det førnævnte store
arbejde udføres af en flok flittige, frivillige medarbejdere. Stor tak. Wilsehaven fik i år besøg af slægtninge til Jacob Nikolaj Wilse. De fortalte, at de sidste af slægen Wilse i Danmark alle bor på Fyn.
Museet har i juli måned været en del mere velbesøgt end tidligere, det er
dejligt.
Museets årlige udflugt er sløjfet i år, men vi håber, at det bliver muligt
igen næste år og på mere normale tilstande.
Har du lyst til at støtte museet enten som frivillig, der er flere forskellige
opgaver at vælge imellem henv. Herman Rømer, eller ved at blive medlem af
museets støtteforening henv. til kasserer Per Bach - tlf. nr. eller mail, se bag i
årsskriftet.
www.thyholm-egnsmuseum.dk
Her kan bl.a. høres museets DVD, 13 fortællinger.
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Årsberetning for
Egnshistorisk Forening
for Thyholm og Jegindø
På bestyrelsens vegne Merete Lyhne
2019/2020 har været et godt år for Egnshistorisk Forening. Vi har haft nogle
vellykkede arrangementer, et flot årsskrift og et godt samarbejde om de forskellige historiske attraktioner på Thyholm.
Vi har været så heldige, at vi har fået lov til at sætte et lille fingeraftryk i den
nye infobunker i Oddesund både med et kontantbeløb og med ideer.
Oddesund Nord Beboerforening så rigtigt, da de indrettede den ene
bunker til turistinformation. Det er utroligt, hvor mange mennesker der
holder ind for at se bunkerne, Oddesundtårnet og Regelbau 411. De vil
forhåbentlig studere infobunkeren grundigt - og få lyst til at se de dejlige
historiske og kulturhistoriske steder på Thyholm, Lyngs Mølle, Udsigtstårnet
ved Bjørndal, de hellige kilder, Egnsmuseet, Æ Fywerhus m.fl.
Stien til Helligkilden ved Munkevej var meget mudret, så kommunen
har fået drænet under stien, og træerne er blevet beskåret - alt sammen
selvfølgelig efter aftale med ejeren.
Det nye madpakkehus på tårnpladsen ved Bjørndal Kalkværk fik desværre ikke lagt fliser i sommer. Flisearbejdet blev forsinket p.g.a. coronaen, men de er
lagt nu, og huset bliver brugt flittigt.
I oktober 2019 havde vi i samarbejde med Struer Bibliotek og biblioteksvennerne et foredrag med Ole Sønnichsen om William S. Knudsen, også kaldet "One dollar man". En københavnerdreng, som blev en førende erhvervsleder i den amerikanske bilindustri. Først hos Ford, dernæst hos
General Motors. Han blev under 2. verdenskrig ansat af præsident Roosevelt til at opbygge den amerikanske produktion af krigsmateriel.
I november udkom det flotte årsskrift. Samme aften fortalte Per Lunde
Lauridsen, museumsdirektør på Ringkøbing-Skjern Museum, om "Peter
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Forfatter Ole Sønnichsen fortæller om "One Dollar Man".
(Foto: Merete Lyhne.)

Isager på Hindsels og Brødremenigheden". Det var en rigtig fin og spændende aften.
Til generalforsamlingen i februar var vi så heldige at have forhen værende museumsinspektør for Holstebro Museum, Esben Graugaard, til at
fortælle om "Villemoes. Et vestjysk iværksættermiljø 1860-1960. Fra hestehandel til gødningsspredere".
Vores forårsudflugt til Lodbjerg Fyr blev aflyst p.g.a. coronaen, men vi
glæder os til at gennemføre den næste år.
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Adresser og telefonnumre
Lokalarkivet findes:
Midtpunktet Thyholm,
Adresse: Rughavevej 5, 7790 Thyholm
www.thyholmlokalarkiv.dk
Mail: thyholm.lokalarkiv@struermuseum.dk

Arkivets åbningstid er:
Tirsdage i ulige uger kl. 14.00 - 16.00
eller efter aftale med en af de frivillige (se nedenfor)
Lukket i alle skoleferier.
Arkivar: Karin Elkjær vil være til stede tirsdagene i ulige uger.

Frivillige:
Tage Jepsen. ..................... .Tlf. 97 87 13 83
Christen Gade ................... Tlf. 40 52 87 86
Victor Nielsen......................... Tlf. 20 16 07 45

tage@s-jepsen.dk
chr.gade@live.dk
victor_nielsen@hotmail.com

Thyholm Egnsmuseums bestyrelse:
Herman Rømer, Tambobakken 4, formand ............................ Tlf. 97 87 55 88
Per O. Bach, Gl. Færgevej 5, Oddesund S, kasserer ................. Tlf. 97 87 55 36
Pia Bentzen, Søndbjerg Strandvej 8......................................................Tlf. 27 47 08 52
Birthe Højgaard, Drosselvej 16 .............................................. Tlf. 97 87 16 92
Bjarne Bentzen, Søndbjerg Strandvej 8 .................................. Tlf. 27 47 08 52
Inga Larsen, Tjørnevej 29, Serup ............................................ Tlf. 51 55 64 80
Anna Fomsgaard,
Bredgade 199, 7760 Hurup, sekretær ....................................... Tlf. 97 87 80 92
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Berith Olesen, Lavbjergvej 3, formand ................................ Tlf. 26 93 47 28
Birthe Højgaard, Drosselvej 16, næstformand ....................... Tlf. 97 87 16 92
Victor Nielsen, Søndervænget 4, kasserer ............................ Tlf. 20 16 07 45
Hans Rabenhøj, Havnefronten 2 ............................................ Tlf. 97 87 57 14
Inger Jensen, Møllegade 22 .................................................... Tlf. 24 64 02 90
Hans Brogaard, Søndergade 42 .............................................. Tlf. 21 95 15 58
Merete Lyhne, Kappelvej 1, sekretær ................................... Tlf. 40 49 87 90

Årsskriftets redaktion
Ingrid Noer Nielsen, Jegindø ................................................. Tlf. 20 86 90 28
Kirsten Iversen, Tambohus ................................................... Tlf. 97 87 56 01
Elsa Hilligsøe, Hvidbjerg ..................................................... Tlf. 97 87 10 02
Niels Odgaard, Uglev ............................................................................Tlf. 28 90 09 35
Anna Fomsgaard (ansvarshavende) ...................................... Tlf. 40 14 80 92
Bredgade 199, 7760 Hurup Thy

Emailadresser:
Anna Fomsgaard ................................................ anna@fomsgaard-larsen.dk
Ingrid Noer Nielsen ............................................. ingrid@kirkebakken6.dk
Victor Nielsen ....................................................... ellen-victor@outlook.dk
Merete Lyhne ....................................................... lyhne_thyholm@mail.dk
Per Overgard Bach ............................................................ 2old4y@mail.dk
Herman Rømer ............................................herman.romer@altiboxmail.dk
Pia Bentzen .......................................................................... pia@gmail.com
Birthe Højgaard .................................................... ebhoejgaard@gmail.com
Inga Larsen .......................................................................... beske72@gmail.com
Berith Olesen ................................................... berith.olesen@hotmail.com
Kirsten Iversen .......................................................... janiv@altiboxmail.dk
Inger Jensen ............................................................................... bmij@pc.dk
Hans Brogaard ....................................................... fam.brogaard@live.dk
Bjarne Bentzen ................................................... p.b.bentzen@gmail.com
Elsa Hilligsøe ............................................................... dikat4@gmail.com
Hans Rabenhøj ................................................. hans_rabenhoj@hotmail.com
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Støt det lokalhistoriske arbejde ved at blive medlem af foreningen. Årskontingent er 125 kr. inkl. Årsskriftet.
Kontingent kan ud over at indbetales/overføres til foreningens konto i Hvidbjerg Bank også indbetales til kassereren.
Medlemstegning kan ske ved henvendelse til kassereren, på arkivet eller til
et af bestyrelsesmedlemmerne.
Redaktionsudvalget modtager gerne artikler eller forslag til artikler til
årsskriftet.
Angiv venligst kilder i færdige artikler, hvis sådanne er brugt.
Redaktionsudvalget vil gerne sige tak for den store hjælp vi har fået af
frivillige til indskrivning og korrekturlæsning af tekster med mere.
Billeder:
Redaktionsudvalget modtager også gerne billeder fra Thyholm - det være sig
nye som gamle, og som viser begivenheder, bygninger samt fra diverse arrangementer. Billederne ønskes gerne til låns, så scanner vi selv. Vi modtager
også gerne billeder pr. mail, de skal dog være scannet i en god kvalitet. Henvendelse herom kan rettes til redaktionsudvalget - for kontakt se adresseliste.

Generalforsamling 2021
for Egnshistorisk Forening afholdes i Midtpunktet
torsdag den 25. februar kl. 19.30

Forhenværende borgmester Peter Gade, Smerup
Vil fortælle os om gamle skoler på Thyholm
(datoen KAN ændres, så følg med i Ugeavisen)

Hvidbjerg Bank
www.hvidbjergbank.dk
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