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På grund af de meget anstrengte pladsforhold på Thisted 
Bibliotek blev det i efteråret 1978 besluttet at flytte arkivet 
fra det snævre kælderlokale på biblioteket til J. P. 
Jacobsens Hus. Flytningen fandt sted i december måned, 
og i januar 1979 åbnede arkivet i nye lokaler ved en lille 
reception. 

Uden at glemme de gener, som denne forandring 
betyder for det daglige arbejde, (hvor afstanden til 
bibliotekets håndbogssamling, til den ældre historiske 
litteratur og til lokalsamlingen - med det trykte materiale 
om Thisted by og omegn - gør arbejdet noget usmidigt), 
har placeringen i J. P. Jacobsens Hus givet væsentligt 
forbedrede pladsforhold til gavn og glæde for såvel 
arkivets benyttere som for arkivets interne arbejde. 

Det har været muligt at lave en overskuelig registrering 
og placering af arkivalierne, at gøre arkivet mere åbent for 
afleveringer og bedre end før at kunne modtage grupper af 
benyttere eller flere enkeltpersoner ad gangen. 

Den anden begivenhed, som smerteligt præger dette år, 
er Torsten Balles pludselige bortgang den 24. maj. Torsten 
Balle har siden arkivet blev oprettet i 1966 været dets 
daglige leder. Med sin meget betydelige lokalhistoriske 
viden har han ydet uvurdelig stor hjælp til arkivets 
benyttere. Som forsker har han arbejdet med umådelig 
grundighed. Han har udarbejdet meget omhyggelige 
personregistre til områdets kirkebøger, folketællingslister, 
og i de senere år udarbejdede han ekstrakter af 
Tingbøgerne fra Thisted, Hundborg og Hillerslev, ca. 1000 
maskinskrevne sider. Begge dele findes som et godt 
fundament og arbejdsredskab i arkivet. 

- - - - - 

Udstillingen ”THISTED BYMIDTE” i den gamle 
rådhussal var bygget over billeder fra omkring 
århundredeskiftet sammenholdt med samme motiver i 
1979-versionen. Den blev besøgt af 1028 gæster, og den 
gav arkivet kontakter til personer, som kunne komme med 
supplerende oplysninger, som havde kendskab til private 
samlinger af billeder, og til en del som ikke før havde 
været bekendt med arkivet og dets samlinger. 

Besøgstallet i arkivet fra januar til september har været 
275. Der er i det forløbne år indgået arkivalier, billeder, 
lydbånd, film og kopier af materiale fra Landsarkiver i 
Viborg. Arkivet administreres efter en midlertidig ordning 
i 1979. Der udarbejdes et forslag til arkivets drift fra januar 
1980. 

 
Birgit Høyrup, 
foreløbig leder af Byhistorisk Arkiv. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1979, side 

120-122). 

Plakaten, som indbød til Byhistorisk Arkivs udstilling om det 
centrale Thisted. 


