
Thisted byhistoriske arkiv 
 
 
Personalhistorisk afdeling  har siden sidste beretning 
anskaffet kopier af kirkebøger fra Hunstrup, Østerild, 
Nors, Tved, Vang, Tvorup, Vester og Øster Vandet, 
Skinnerup, Sennels, Tilsted, Sjørring og Torsted indtil 
1814. Folketællingslisterne fra 1787 til 1845 har vi nu for 
hele området. Fra redaktør Henning Jensen har vi fået 
lister over viede og døde i Kåstrup. Registreringen af 
kirkebøger er fortsat. 
 
Erhvervs - og kulturhistorisk samling  har bl.a. modtaget 
protokol for Thisted Kjøbmænds Hjælpekasse. 
Regnskabsbøger fra Tilstedgård og fra en vandmølle i 
Klitmøller og optegnelser om Nors og Tved af pastor Jens 
Bækgaard. Desuden to hæfter med gamle danse, 
nedskrevet 1935 af Svend Bonderup, Østerild og ca. 1880 
af Søren Dige, Fårtoft. 
 
Historisk-topografisk samling  har fået et større antal 
kopier at tingbøger, fra Thisted 1670 og 1678-1733 og fra 
Hundborg og Hillerslev herreder 1666-1688. Disse 
tingbøger, hvis stofmængder hidtil har været ret 
utilgængelige, fordi der ikke er registre til dem, er vi nu i 
færd med at gøre brugbare, idet vi skriver ekstrakter at alle 
sager. De indeholder meget varierende stof, foruden 
egentlige retssager fx. syn over bygninger, skøder, skifter, 
arvesager og beretninger om strandinger. De ældste 
tingbøger er mest interessante, fordi dommer og skriver 
var lokale folk, der kendte egnen, beboerne og sæd og skik 
nøje. I Hundborg herred var således Poul Poulsen i Hove i 
Vang sogn tingskriver 1666 og 1667. Han var født i Hove 
ca. 1600, søn af Poul Olufsen, og han var også skriver 
1635. Stednavne skrives efter gammel, stedlig tradition, fx. 
Norrindtoft, Koldkud (nu Koldby), Haring. I tingbøgerne 
bliver de folk levende, som vi kun har kendt af navn fra 
kirkebøger og skattelister. 
 

Billedsamlingen  får stadig billeder, men der findes sikkert 
endnu mange, som vi vil være taknemmelige for at 
modtage, gerne amatørbilleder, selv om de er afblegede. 
Vi savner især billeder af arbejde i by og på land, også af 
håndværk og industri. Det gør ikke noget, at billederne 
ikke er ”pæne”. 

--------------- 
I 1974 var arkivet medvirkende ved udarbejdelsen af 
”Bidrag til Thisted købstads historie”, udgivet at Historisk 
Samfund i anledning at Thisteds 450-års 
købstadsjubilæum, der også blev markeret ved en 
udstilling på biblioteket af billeder, der viste Thisted før og 
nu. 

Arkivet har haft ca. 300 besøgende, deriblandt hold fra 
universiteter og skoler. De har fået oplysninger eller har 
foretaget undersøgelser med hjælp fra arkivet. Når 
undersøgelserne har været led i arbejde med 
egnsbeskrivelse eller slægtsforskning, har vi undertiden 
modtaget eksemplarer af det færdige arbejde, hvad vi er 
taknemmelige for. Der er tit ydet hjælp til læsning af 
gammel skrift. 

Fra fjernere egne og fra udlandet har vi fået mange 
skriftlige og telefoniske forespørgsler, der undertiden har 
krævet ret omfattende undersøgelser og svar, men det er et 
vigtigt led i arkivets oplysende arbejde. 

-------------- 
Arkivet, der nu er en afdeling at biblioteket, er åbent 

tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 13.30-17.00 og har 
telefon nr. (07) 92 23 99. 

TORSTEN BALLE. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1975, side 
135-136). 


