
Sydthy Egnshistoriske Arkiv 
 
 
I forbindelse med oprettelsen af Egnshistorisk Forening 
her i Sydthy er det tanken, at Sydthy Egnshistoriske Arkiv, 
nu underlagt Sydthy Biblioteksvæsen, med tiden skal blive 
en selvstændig institution hvor Egnshistorisk Forening så 
skal være en støtteforening for Arkivet. 

Sydthy Egnshistoriske Arkiv har hvert år et 
besøgsantal, der ligger på ca. 500. 

Arkivet har hver sommer i fem uger en større 
billedudstilling, i år i tiden 8. juli - 12. august med daglig 
åbningstid kl. 13.00 - 18.00. Udstillingen i sommer gjaldt 
Limfjordsegnene og de to klitplantager Lodbjerg og 
Hvidbjerg vesten Å. Disse udstillinger er samtidige med 
sommerudstillingerne af de lokalt boende udøvende 
kunstnere, samt i år Ellen Raadals særudstilling i 
anledning af hendes 75 års fødselsdag. 

Ialt havde mere end 2.500 gæster set samtlige disse 
udstillinger, da de sluttede 12. august. 

Arkivet har kirkebøger fra samtlige 18 sogne 
dækkende følgende år: Agger 1697-1868, Vestervig 1697-
1860, Lodbjerg 1717-1859, Ørum 1719-1852, Hvidbjerg 
vesten Å 1722-1859, Bedsted 1710-1858, Grurup 1710-
1873, Hassing 1757-1871, Villerslev 1757-1874, Skyum 
1719-1860, Visby 1649-1872, Heltborg 1648-1866, Hurup 
1669-1733 if 1785-1858, Ydby 1669-1860, Boddum 1669-
1855, Helligsø 1646-1857, Gettrup 1647-1869. Desuden 
har arkivet folketællinger for de samme sogne i årene 
1787, 1801, 1834, 1840 og 1845. Hartkornsspecification  

1788 over Hassing-Refs herreder opbevares også samt 
skifteprotokoller fra Boddum Bisgaard 1723-1806, 
Abildgaard 1800-1813, Skibstedgaard 1755-1805, 
Koldbygaard 1797-1804, Irup 1756-1800, Tandrup 1728-
1826, Vestervig Kloster og Ørum 1764-1805 samt fra Chr. 
Knudsens Gods 1774-1801. 

Dertil kommer Skøde- og Panteprotokoller for 
Hassing-Refs Herreder 1859-1927 og Moldrups 
Geographia over Thyland 1761. 

Arkivet råder over en meget stor billedsamling, som 
for tiden er under registrering bl.a. ved hjælp af nogle af 
Egnshistorisk Forenings medlemmer, der yder en frivillig 
indsats. Der findes mange avisudklip. 

Mange brandprotokoller, dog ikke for alle sognene, 
samt matrikelkort over de 18 sogne forefindes. 

Desuden findes der på Arkivet en mængde gamle 
papirer af vidt forskellig art, breve m.v. 

Kirkebøgerne suppleres i løbet af det kommende år, for 
nogle sognes vedkommende helt op til 1884. Desuden vil 
der komme folketællinger fra 1860 og 1890. 

Der findes mange foreningsprotokoller, som til 
stadighed suppleres med nye, idet kampagnen for 
indsamlingen stadig virker. 

Tage Thure   EIly Mardal 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1984, 
side 123-124). 


