O SYDTHY

Fik historiskinte
alleredei barndommen
Elly Mardnl, dcr nu fylder 70d,r,Iwr desenpste
26&,runderaist
ttt^sindcraf thyboeri slpglsforshning,egnshistorieog lasning af

gotishhfrndshrifr

Af VILWDaLL
Det var en kasse med faderens gamle boger,
der vakte den historiske interesse hos en lille
pige i Grurup. Hun hed dengang Elly Knakkergaard Pedersen, men er nu kendt som Elly
Mardal. Bogerne viste sig nemlig at vare
historiske romaner, bl.a. Ingemanns, og selv
om faderen, Otto Pedersen, ikke mente, det
var lasning for b6rn, blev de slugt pi pigekammereret. Enebarnet Elly lrerte nemlig tidligt at
lase, og det har hun giort flittigt siden.
NAr Elly Mardal i morgen, sgndag, fylder 70 5r og
har indbudt venner og be-

kendte, herunder ikke
mindst gamle elever, til
6bent hus i Ydby Forsam-

lingshus, vil mange sikkert
m@defrem. Gennem de seneste 26 6r har hun nemlig
undervist omkring et par
tusinde thyboer i slegtsforskning, egnshistorie og
ikke mindst lesning af gotisk hAndskrift. Kurserne
er alle afviklet inden for
Liberalt Oplysnings Forbund (LOF), men de har
geografisk varet spredt fra
Klitmoller og Tommerby i
nord til hele det nuverende
Sydthy Kommune.
Efter at hun havde forladt b@rneskolen og husmandshjemmet i Grurup

Stden 1952harELLqMardq,Lboetsammenmed si,nfamtlr,e,der ogsd,omfatterfi,reb6r.n,
r,Hjalrnar Mardals Iudehjem ued Ltmfjorden. Font"den at dnue Landbruget ltar parret
nesten Ltgestden arbejdet som professtonelle geneal"oger.

var hun bl.a.pA h6jskolerne 1
i Odder og Snogh@j.Siden I
..-l^-J-rL----^--^
!-:
underviste
hun
i: mange
5Lr
i
gymnastik, men som helt
ung var hun ogs6 lerer pE
Rudme Friskole pA Fyn.
Det var under besettelsen,
og hun havde de mindste
bprn til dansk, regning,
gymnastikoghtndgerning. j
Senere ntede hun i et par i
6r at passe mejeriudsalget i ]
Hurup, uddanne sigtil kon- I
trolassistent og arbejde'
som s6dan for kvegavlsfor- I
eningerne i omr8derne j
Sennels og Thisted Lands- i
ogn sa4tVestervig-egnen. j
Men i 1948 blev hun gift jmed l{almar Mardal fra,
Boddum. Forst boede de fi- i
re 6r i Baunhgjgfud, men i
flyttede sA til hans fpde- l
hjem, nuvrerende Burhgj- I
g5rdsvej 2, hvor de har boet I
siden. G5rden har i 6vrigt
til neste 3r 150 5rs jubileum som slegtsgtrd, og den
gik for tre Ar siden videre til ,
femte generation, deres
yngste s@nAnker.
I alt fire bgrn - tre drenge
og en pige - blev opfostret i
hjemmet, hvor landbruget
blev drevet med planteavl
og svin. Men den historiske
interesse var der hele tiden
hos begge egtefeller. Alle- |
rede midt i 1950ernebe- i
gyndte de virkelig at dyrke i
interessen og blev efterhAn- i
den sA erfarne, at de blev l
professionelle genealoger
(slegtsforskere, red.) og flk i
opgaver for Dansk Slegts- |
forskning, siden Anearki- |
vet. De har gennem arenel
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Det er efterhd,nden bleuet ti,Len Lang re.kke boger og q,rtI,kler om Lokalhistonske ernner t, SEdthE. I dag skri,uerELlg
Mqrdq,L disse her ued,computeren.
Foto: Peter Mark
besogt stort set alle arkiver
i Danmark, men naturligt
nok mest Det Nprrejyske
Landsarkiv i Viborg. I 1968
begyndte Elly Mardal sA at
undervise i LOF.
Siden 1972 har Elly og
Hjalmar Mardal veret med
til at opbygge Sydthy Egnshistoriske- Arkiv i Sydthy
Biblioteks regi, og i 1983
fulgte sAinitiativet til Egnshistorisk Forening for Sydthv.
Det havde gennem femseks 5r veret diskuteret pA
hendes kursushold, hvordan interessen skulle udm/ntes mere konkret, og si
blev foreningen endelig
stiftet 16.januar 1984med
69 medlemmer. Allerede
ved trets udgang var der
367,og nu er der langt over
1.200.

Medlemstallet stiger st@t
hvert tr, iser lige efter udgivelsen af en ny trbog i
november ved foreningens
generalforsamling. Den f6rste kom i 1984,og i forbindelse med Arb@gernehar
Elly Mardal arbejdet med
mange forskellige emner
inden for den lokale historie. Men det er ikke blevet ved det.
Der har ogs6 vmet bud
efter hende ved en rrekke
jubileer. Da Hurup Brugsforening i 1985 fyldte 100
5r, skrev hun en bog, og det
samme gjaldt ved Dover
Plantages1006rsjubileum
i 1988.Da Hurup H6ndverker- og Borgerforening rundede seklet i 1989, skrev
hun en jubilreumsavis. To
boger er lavet i samarbejde
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med foreningens nuverende nestformand, klitplantOr Eigil T. Andersen, Lodbjerg, nemlig i anledning af
Ashpje Plantages og Hvidbjerg vesten A Plantages
100 Ars jubileer, begge i
1992. Sammen redigerede
og skrev de to ogsA en stor
del af jubileumsbogen, da
Det Thylandske Landgkonomiske Selskab i 1991
havde 150trs jubileum:
- Det var serlig glede
for mig, forteller Elly Mardal, for min tipoldefar var
med til at oprette foreningen i 1841,mens min oldefar var med til at dele den i
1889, da Nordthy Landboforening blev skilt ud.
Elly Mardal var ogsA
med, da Viborg Amt i
1991-92indsamlede gamle

film i Sydthy og fik dem
kopieret over pt video. I alt
300 timers video om gamle
dage blev det til.
Endelig har hun ofte bidraget med historiske artikler i nerverende dagblad, og hver uge har hun
sin egen digtklumme i ThyIands Avis med kommentarer til ugens begivenheder.
Endelig skal det nevnes,
at hun i arkivets regi har
udarbejdet vielsesregistre
for samtlige sogne i Sydthy
og brandtaksationsregistre
for det omrAde, som omfattede Hassing og Refs herreder - altsA foruden den
nuvaerende Sydthy Kommune ogs6 Thyholm og Jegindo samt Snedsted, SOnderht, Horsted, Harring og
Stagstrup sogne

