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Harboøre januar 2019 

 
Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre-Engbjerg takker for støtten i 2018. 

 

Vi håber, at I stadig vil støtte arkivets drift, med et medlemskab. Det gør vores dagligdag noget 

nemmere. 

Vi sidder mellem 9 og 12 frivillige på arkivet hver torsdag eftermiddag, som registrerer alt hvad vi 

modtager. Det hele kommer i en database, www.arkiv.dk, så alle kan se, hvad vi har på arkivet.  

Vores hjemmeside er godt besøgt og vi har knap 2300 følgere på Facebook. Siden hjemmesiden 

www.arkiv.dk er kommet i luften, får vi en del kommentarer, samt rettelser til vores billeder, 

hvilket er meget positivt (det er jo rart, at få rettet de fejl vi har). I 2018 var der over 80.000 

visninger på Arkiv.dk. 

  

Det koster lidt at drive et arkiv, som papir, blæk og kursus i arkivarbejde, derfor håber vi, at I vil 

støtte os.  

 

I kan støtte os med et medlemskab, som koster 100,00 kr. pr. år. 

Betalingen kan ske på konto nr. 7730 - 1353874.  

eller MobilePay på 59206. 

Husk at påføre navn. 

 

I kan også betale på arkivet. 

 

 

Lidt info om året 2018:  

Vi har haft rigtig travlt i 2018, både med besøg og indleveringer. Vi har lavet 3 udstillinger i år, en 

med Alexander Newsky, en med enkerne fra ulykken i 1893 og en med Harboøre kirke. Vi har også 

erhvervet et anker fra Alexander Newsky, som stod i Hornslet ved Aarhus. Den står nu ved 

Harboøre kirke og blev ”afsløret” den 25. september (150 års dagen for strandingen).  

Vi har hjulpet en del journalister med artikler, forfattere med bøger, både med tekst og billeder, 

samt TV med oplysninger (både tysk TV og TV2). 

Vi har holdt 5 foredrag på arkivet og et i Harboøre Centeret, vi har været med til at arrangere 

Dialektugen i Harboøre, vi var med til arkivernes dag i Nees og ikke mindst Løvfaldsmessen i 

Harboøre Centeret, hvor vi igen havde rigtig mange besøg. 

 

Og lidt om 2019: 

Vi er i gang med planlægning af et foredrag med Henning Toft Bro, planlægning af filmaftner og 

forskellige foredrag på arkivet. 

 

Venlig hilsen 

 

Christian Møller 

Arkivleder 
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