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Til personalhistorisk afdeling er indkøbet fortsat med 
kopier af kirkebøger fra Øsløs, Vesløs og Arup 1686-1814, 
Tveds sogn 1675-1814, Hillerslev og Kaastrup 1680-1814 
og Snedsted 1759-1814. Registrering af kirkebøger er 
fortsat. Fra redaktør Henning Jensen, København, er 
modtaget lister over viede og døde i Kaastrup 1680-1744. 
Vi har fået kopier af folketællingslister for Thisted 
landsogn 1880, Harring og Stagstrup 1834, Hassing herred 
1834 og Ørum 1845, samt af skifter fra Thisted og af 
skattemandtal 1682-1719. 

Erhvervs- og kulturhistorisk afdeling har modtaget 
arkiv for Thisted Arbejderforenings Begravelseskasse 
1888-1942 m. m. De ovennævnte skattemandtal fra 
Thisted 1682-1719 giver også i mange tilfælde 
oplysninger om erhverv ligesom folketællingerne. 

Historisk-topografisk afdeling har fået kopi af Thisteds 
ældste tingbog 1638, som vi har registreret. Den giver et 
levende billede af forholdene i byen både det pågældende 
år og før. Desuden har vi fået kopi af den ældste skøde- og 
panteprotokol for Thisted 1738-1764, som er ekstraheret, 
og af realregister for Thisted landsogn, begyndt ca. 1850. 
Thisted byfogedregnskaber har vi lånt fra Rigsarkivet og 
gennemgået, og det samme er tilfældet med de såkaldte 
købstadregnskaber 1661-1740. De er ikke 
kæmnerregnskaber, men regnskaber for told, konsumtion, 
accise og skat til staten, og de indeholder kun tilfældigt 
lidt om byens indre forhold. Der er modtaget en del gamle 
skøder o. l., f.eks. fra Hillerslev, Tilsted, Sjørring, Torsted 
og Snedsted. 

I kortsamlingen er indgået flere ældre og nyere kort. 
Bl. a. har vi kompletreret samlingen af ældre 
målebordsblade 1:20.000, opmålt 1883, så vi nu har alle 
disse kort fra Thy og Mors. 

Billedsamlingen vokser støt og omfatter nu ca. 5000 
billeder af bygninger, gadepartier, virksomheder, personer  

og grupper, både pænt stillet op og i arbejde, og vi 
modtager stadig nye billeder. Lysbilledsamlingen omfatter 
ca. 700 farvelysbilleder. Fotograferingen fortsætter, og der 
er fremstillet mange kopier, dels af lånte billeder, dels til 
private. Udstillingen ”Hverdag i Thy 1900” blev gentaget i 
juli-august. 

 
--------------- 

 
I det forløbne år er ca. 200 voksne søgt til arkivet for at 

studere forskellige emner. Studenter, lærerstuderende og 
skoleelever har arbejdet med specialopgaver, og alle har 
modtaget hjælp og vejledning. 

Et vigtigt led i arkivets arbejde er korrespondancen, der 
har krævet ca. 150 til dels meget omfattende besvarelser 
foruden svar på spørgsmål fra myndigheder og andre 
arkiver. Desuden er besvaret mange telefoniske 
henvendelser og spørgsmål gennem biblioteket. En del 
henvendelser er kommet fra udlandet, bl. a. fra Norge og 
Amerika. 

De fleste henvendelser har vedrørt personalhistorie, 
men desuden er besvaret spørgsmål om topografi, 
almindelig historie og kulturhistorie, herunder angående 
bebyggelse og erhverv, f.eks. om guldsmede og urmagere. 
Arkivet har haft et godt og frugtbart samarbejde med 
Rigsarkivet, Landsarkiver i Viborg og andre arkiver og 
med Thisted museum og biblioteket. 

Redaktør C. Brunsgaard, som hidtil har arbejdet med 
billedsamlingen, har desværre på grund af sygdom måttet 
forlade arbejdet. Han var med sit vidtgående kendskab til 
Thisted by og til folk i by og på land en uvurderlig 
medarbejder. Fra 1. august er fru Henny Sørensen ansat 
ved arkivet. 

Torsten Balle. 
 
(Kilde: Hiostorisk Årbog for Thy og Mors 1973, side 461-462). 


