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Året 1975, der har været arkivets 2. funktionsår, har været 
præget af den fortsatte opbygning af arkivalier og inventar. 
Der er kommet en jævn strøm af materialer, så der til 
stadighed har været nok at indføre i tilvækstjournalen, og 
da arbejdet i arkivet udføres som fritidsarbejde, kan 
medarbejderne slet ikke følge med i registrerings- og 
katalogiseringsarbejdet. I praksis kan dette kun finde sted 
uden for åbningstiden, som har været om torsdagen fra kl. 
18.30-20.00 i vinterhalvåret. Derudover har der været 
holdt arbejdsmøder med medlemmer fra Egnshistorisk 
Forening, hvor man i fællesskab har ordnet arkivalier mm. 
Besøgstallet i arkivet har bortset fra kampagneperioder 
været forholdsvis beskedent. I år kan vi imidlertid med 
tilfredshed konstatere er stigende besøgstal, hvilket bl.a. 
skyldes de kursus og møder, som Egnshistorisk Forening 
arrangerer. 

Af større begivenheder i det forløbne år bør nævnes 
billedindsamlingsugen, som kørte i oktober måned 1975 i 
Ringkøbing amt, og som vi også deltog i. I godt 
samarbejde med Egnshistorisk Forening og de lokale blade 
skabtes en absolut god interesse for indsamlingen, hvilket 
har bevirket, at der blev afleveret en mængde billeder til  

arkivet. Det medførte desuden, at indleveringen af andet 
materiale også steg, ikke blot fra vort eget område, men 
også fra andre dele af landet. 

En anden vigtig begivenhed var, at arkivet fra 
Landsarkivet i Viborg har fået kopier af de 10 ældste 
kirkebøger fra kommunens 5 sogne. De er nu blevet 
indbundet og benyttes flittigt af vore lokale slægtsforskere. 
Nu i oktober 1976 har vi modtaget kopier af 
folketællingslisterne fra Rigsarkivet. De skal sendes til 
indbinding og kan så bagefter forhåbentlig være til stor 
hjælp for os. 

Det bør også nævnes, at vi fra lokale pengeinstitutter 
har modtaget 2.000 kr. i støtte, hvilket vi er meget 
taknemmelige for. Uden denne hjælp ville det ikke have 
været muligt ar anskaffe kopierne af kirkebøgerne. 

Til slut vil vi gerne på arkivets vegne rette en tak til 
dem, der på forskellig måde har hjulpet arkivet og vist det 
interesse. 

JENS JØRGEN LIND. 
 

(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1976, 
side 148). 


