Egnshistorisk Arkiv
for Thyholm ogJegindø
Man chokeres næsten, når man hører, at der allerede er
gået et år, og det er på tide igen at skrive beretning til
Historisk Årbog.
Arbejdet på arkivet går jo rutinemæssigt, og man synes
ikke, der er noget særligt at berette om. Og dog er der ved
nærmere eftertanke altid sket et eller andet, som gør det
netop svundne år lidt anderledes end det foregående.
I år har vi været så heldige at få endnu et lokale stillet
til rådighed og kan nu tillade os at have særskilt kontor,
hvor tilgangsreol og kartoteksskuffer har fået plads.
Derved er der blevet bedre forhold for forskerne i det
store rum, som nu også jævnligt bliver brugt til møder.
Samtidig har vi fået nyt bord, nye stole og nyt lys,
altsammen noget, som er en selvfølge på de større arkiver,
men som vi virkelig glæder os over her.
Udvidelsen gav os for første gang mulighed for at lave
udstilling i egne lokaler.
Anledningen var Jens Glob-projektet ”Thyholm i 100
år”, som vi forsøgte at give liv gennem billeder, dels lånte
fra Struer Museum, dels ca. 200 fra vor egen fotosamling.
Det var sidst i november måned, og en af dagene var
den søndag, da der var juleudstilling i byen.

Om det nu var udsigten til at få lidt varme i kroppen,
eller det virkelig var vore billeder, der trak, skal være
usagt. Men succes’en var hjemme.
Vi er nu ved at være færdige med at hjemkøbe de mest
nødvendige kopier til slægtsforskerne, og det store ønske
herefter vil være et læseapparat. Foreløbig ser vi ingen
udvej for at skaffe det.
Efterhånden har vi erkendt det umulige i at overkomme
registreringen løbende, og arkivaren har derfor påbegyndt
en slags forregistrering, som vil gøre det endnu ikke
arkiverede materiale tilgængeligt for vore faste gæster.
Arkivet har foranlediget en mand sendt på kursus i
båndoptager- og interviewteknik, og vi håber, det vil vise
sig at være en god investering. Det er meget tidkrævende
at tale med gamle folk, og det er en af de opgaver, som
dårligt tåler at vente.
Landskampagnen for indsamling af foreningsarkiver er
endnu ikke nået til vor del af landet, men vi forventer, at
den vil indgå i næste års aktiviteter.
Cora Christoffersen.
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