
Modtage og indsamle
Arkivet har i det forløbne år modtaget og ind-
samlet en hel del arkivalier fra enkeltpersoner,
virksomheder, foreninger og fra dødsboer i
form af fotos, protokoller, dagbøger m.m.

Registrering
Problemerne med arkivets PC skulle nu være
løst, idet arkivet har købt en ny, der skulle kun-
ne klare arkivets nuværende og fremtidige
opgaver. Desuden er Arkibas (arkivernes regi-
strerings/søgesystem) blevet opgraderet.

Formidling
Formidlingen er sket gennem udstillinger,
artikler og foredrag.

Udstillinger arkivet har været involveret i
I juni - august havde arkivet en udstilling i
Sydthy Svømmebad med titlen ”Hurups tre
svømmebade”. 

I august - september måneder vistes i De Sor-
te Huse i Agger en udstilling om »Agger – lok-
kefugle og jægere«. 

I forbindelse med Sydthy Kulturuge og Arki-
vernes Dag havde arkivet i oktober to udstillin-
ger på Hurup Bibliotek. Udstillingernes titler
var henholdsvis »Da Hurup blev by« og
»Byhøje i Sydthy«. Begge disse udstillinger har
siden været vist på Rådhuset i Hurup. 

I oktober og november måneder vistes på
Vestervig bibliotek en udstilling med titlen
»Slægten fra Fjordgaarden«.
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Artikler af arkivaren
Artikler i Thylands Avis: »Elektrisk lys i Hur-
up«, »Hurup Elektricitetsværks 50-års jubi-
læum«, »Kontrakten mellem værkejer K. Møl-
ler og forbrugerne af elektricitet i Hurup Stati-
onsby« og  om »Johannes Nyboe«. Desuden to
artikler i LIVA´s blad Arkivposten med titlerne
»Lokalarkivernes dag - 23. oktober 1999« og
»SLA´s workshop om hjemmesidedesign«. En
artikel om »Ashøje« i Fyrspillene og om »Syd-
thy Egnshistoriske Arkiv« i Sydthy Årbog
1999.

Foredrag
I årets løb har arkivaren holdt to foredrag. Den
14. september var det et foredrag på Gettrup
plejehjem med titlen »Thybanen« og den 16.
september på Koldby Skole om »Det gamle
Koldby og Hørdum«. Desuden gav arkivaren
den 21. september repræsentanter for Rådgi-
vende Biblioteksudvalg i Viborg Amt en orien-
tering om arkiverne i Viborg Amt og om LIVA.

Arkivet på nettet
På THYWEB (http://www.thyweb.dk/) findes
efterhånden en del oplysninger om arkivet og
desuden en hel del af arkivets billeder.

Arkivet har desuden fået sin egen hjemmesi-
de under Sydthy Bibliotek (http://sydthy-bibli-
otek.dk/Egnshistorie.htm).

Igen i år har der været mange forespørgsler
såvel skriftlige som mundtlige på dette og hint.
De fleste nok i forbindelse med slægtsforskning
men også en del forespørgsler om lokalhistori-
ske emner. Således har flere studerende fra
Århus Universitet hentet oplysninger og fået
informationer fra/på arkivet til deres historiske
opgaver, og TV-Midt/Vest har vist en del klip
fra nogle af arkivets videoer.

Fra arkivet side skal der lyde en tak til alle,
der har afleveret materiale hertil og ligeledes
tak til de, der har været arkivet behjælpelig i
dets mange gøremål.
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Fra udstillingen »Da Hurup blev by«.


