
Sydthy Egnshistoriske Arkiv 
 
 
Arkivet har i det forløbne år modtaget mange 
foreningsarkivalier. Ligeledes er der indleveret mange 
billeder og andre private papirer af forskellig art. 

Sommerudstillingens ophæng af billeder på arkivet i 
tiden 4. juli - 11. august har i år været om besættelsen og 
tiden omkring befrielsen 1940 - 1945. Desuden var der 
ophængt et stort antal billeder fotograferet af Vestervig- og 
Hurup-fotografer, men ellers af ukendt oprindelse. 

Det har de ca. 1.800 besøgende været meget flinke t il 
at fortælle om ved at fæste navne og årstal på en del af 
disse billeder. 

Arkivet har nu fået en langtidsledig ansat til hjælp ved 
en hårdt tiltrængt registrering af de mange arkivalier. 
Arbejdet med de billeder, som enkelte af Egnhistorisk 
Forenings medle mmer hjælper ved at klæbe på karton og 
registrere, skrider jævnt frem. Men der er et stykke vej 
endnu, før dette arbejde er tilendebragt. 

I vinterhalvåret 1984-1985 blev arkivet ekstraordinært 
holdt åbent fra kl. 19 til 22 ialt ni gange af Egnshistorisk 
Forenings bestyrelse - hvilket de besøgende udtalte stor 
tilfredshed med. Måske vil det kunne gentages i det nu 
tilstundende vinterhalvår. 

Der er indkøbt flere kirkebøger, der står på hylderne i 
læsesalen fra dette efterår. Følgende 18 sognes kirkebøger 
i Sydthy er tilgængelige: 

Agger 1646-1891. Vestervig 1697-1891. Lodbjerg 
1717-1891. Ørum 1719-1891. Hvidbjerg v. Å 1658-1891. 
Bedsted 1710-1891. Grurup 1710-1873. Hassing 1757-
1871. Villerslev 1757-1874. Skyum 1719-1871. Hørdum 
1719-1891. Visby 1649-1872. Heltborg 1648-1866. Hurup 
1669-1733 og 1785-1891. Ydby 1669-1891. Boddum 
1669-1891. Helligsø 1646-1891. Gettrup 1647-1891. 
Folketællinger: Hassing og Refs herreder, årene 1787, 
1801, 1834, 1840, 1845, l860 og 1890. 

Desuden er der utallige andre protokoller og arkivalier. 
Se årgang 1984 af årbogen for Thisted Amt. 

Tage Thure  Elly Mardal, 
Præstegårdsvænget 4, Burhøjgårdsvej 2, 
Bedsted.  Boddum, Hurup. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1985, 

side 123-124). 


