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At modtage, indsamle, registrere, opbevare, til-
gængeliggøre og formidle er nøgleordene for de
lokalhistoriske arkiver.

Et lokalhistorisk arkiv kan betragtes som det
lokale dokumentationscenter, hvor der kan
hentes mange og spændende oplysninger. Det
meste er tilgængelig for publikum – med und-
tagelse af det materiale, der er pålagt visse klau-
suler.

På Sydthy Egnshistoriske Arkiv har vi i det
forløbne år haft mange besøg af slægtsforskere,
der benytter sig af arkivets kirkebøger, folke-
tællinger m.m. Såvel folketællinger som kirke-
bøger findes både på tryk og på mikrokort.
Mange gymnasieelever,  HF-elever og folkesko-
leelever har hentet oplysninger på arkivet til
deres projektopgaver og lokalhistoriske opga-
ver. År for år bliver der flere og flere, der kom-
binerer deres ferier med slægtsforskning og af
den grund besøger arkivet. Andre ferierende
kommer for at finde egnshistorie. Så selv i var-
me sommermåneder er der ofte mange
besøgende på arkivet.

Arkivet har i årets løb modtaget en del arki-
valier i form af billeder, postkort, protokoller,
regnskabsbøger m.m..

Vi får på arkivet mange - både indenlandske
og udenlandske (f.eks. Norge, Sverige, USA,
Mallorca og Australien) telefoniske og skriftli-
ge forespørgsler, som vi forsøger at besvare efter
bedste evner og tid. 

Efter at arkivet har fået egen E- mail adresse,
er der også mange, der af den vej beder arkivet
om oplysninger.

SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver i
Danmark) holdt den 27. – 29. september 2002
årsmøde i Sæby. Der var som altid et væld af
foredrag, man kunne vælge imellem. Fra arki-
vet deltog arkivaren, der valgte følgende bytu-
re/udflugter/foredrag: ”Historien i gaden”

(mag. art. Poul Sverrild), ”Mormonernes tidli-
ge historie i Danmark og kilderne til historien”
(arkivleder Margit Egdal), ”Slip spøgelset ud af
familieskabet” (museumsinspektør Agnete B.
Madsen), ”De fremmede i det danske – de
danske i det fremmede” (cand. Mag. Bente
Jensen, Aalborg Stadsarkiv), ”Præsentation af
Dansk Center for Byhistorie” (Søren Bitsch
Christensen, adjunkt,ph.d., Dansk Center for
Byhistorie) og ”Møde med gamle og nye kul-
turmiljøer, der hvor Jylland vokser” (Anna Brix
Studsholt).

Onsdag den 20. marts deltog Gitte Jensen og
arkivaren i et arkivkursus på Kommunebiblio-
teket i Århus.

Arkivaren har desuden deltaget i LIVA’s års-
møde i Skals og inviteret til Hanstholm Muse-
ums indvielse.

Som optakt til næste års fyrspil, der bliver
om Thybanen, holdt arkivaren på den nu ned-
lagte Hørdum Station et foredrag om banens
historie. Foredraget var velbesøgt, idet ca. 70
mennesker mødte op.

Foredraget blev i en lidt anden udgave også
holdt på Hurup Skole for eleverne i 4a og 4b. 

Bogen ”Sol, vind, vand og jord”, der blev
resultatet af LIVA’s fællesprojekt, der afslutte-
des i efteråret 2001, kan stadig købes på Sydthy
Egnshistoriske Arkiv. Pris 75 kr. 

Egon Johansen, Hørdum, - vor dygtige og
flittige ulønnede arkivmedarbejder – har ydet
og yder stadig hver mandag et stort og nyttigt
arbejde med avisudklippene og er desuden
behjælpelig med at besvare de mange fore-
spørgsler angående slægtsforskning. 

Det store arbejde med at registrere på ”Arki-
bas” skrider fortsat stille og roligt fremad, men
det er en meget tidskrævende proces. Med
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tiden vil de 250 arkiver, der foreløbig arbejder
med Arkibas, få deres registreringer overført til
DANPA (Danmarks Nationale Database for
Privatarkiver), hvorfra interesserede så kan udt-
række oplysninger fra de forskellige arkiver –
en såkaldt fællesdatabase.
Sydthy Egnshistoriske Arkivs hjemmeside kan
findes på:
http://www.sydthy-bibliotek.dk/Egnshist.htm

E-mail: 
egnshistorisk.arkiv@sydthy-bibliotek.dk

Fra arkivets side skal lyde en tak til de man-
ge, der har afleveret materiale til Sydthy Egns-
historiske Arkiv.
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