
TO BØGER 
 
 

”Danmarks Kirker” udg. af Nationalmuseet. 
 
Af dette Værk er den Del, der vedrører Thisted 

Amt, nu færdig og kan købes særskilt. Vore bedste 
Fagmænd har heri samlet en stor Mængde Oplysninger 
om Kirkerne - ogsaa de forsvundne - og deres 
Bygningshistorie, samt om deres nuværende og 
tidligere Inventar lige til, de mindste Enkeltheder. 
Mange af disse Oplysninger vedrører ogsaa Personer: 
Givere, Haandværkere o. a. (som Eksempel paa 
Værkets Grundighed kan her anføres, at der findes en 
hel Oversigt over de fundne Guldsmedemærker). Alle 
ældre personalhistoriske Indskrifter paa Gravsten, 
Epitafier o. a. er gengivet. 

For hver Kirke findes der et Situationskort, der 
viser Byens Beliggenhed om Kirken ca. 1800. Disse 
Kort synes ofte at være tegnet efter Udskiftningskort, 
men hvor disse mangler, har man desværre maattet 
benytte daarlige Kopier, hvor Sted- og Personnavne er 
forskrevet. 

I Slutningen af Bindet findes en glimrende 
stilhistorisk Oversigt, der sammenfatter de  

kunsthistoriske Oplysninger om Thisted Amts Kirker og 
stiller dem i Forhold til Kirkearkitektur og -kunst i det øvrige 
Europa. 

Værket er særdeles rigt illustreret. Der findes smukke 
Billeder af alle Kirkerne og meget af Inventaret. 
 
 

”Slægtebog over Familien Borberg” ved L. P. Borberg. 
 
Der foreligger her en udmærket Bog om en Slægt, der 

ogsaa har Tilknytning til Thy. Forfatterens Bedstefader, 
Stænderdeputeret, Amtsraadsmedlem L. P. Borberg til Dover 
Østergaard og hans Børn omtales udførligt og desuden findes 
der en kort Omtale af hans Hustrus Slægt fra Neergaard i 
Kaastrup. Ogsaa bortset fra dette er Bogen i høj Grad 
læseværdig for enhver slægtsinteresseret. Særlig vil man læse 
det Afsnit, der handler om den ældste kendte Del af Slægten, 
næsten med Spænding. Selv om man maaske ikke kan 
godkende alle de stillede Hypoteser, vidner denne Del af 
Bogen dog om, hvad der kan naas ved ihærdigt Arbejde. 

Torsten Balle. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1945, side 286) 


