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Avertissement i Thisted Avis hid- bestemt Skolepenge for de skole
budt til et Møde paa Raadhl1set i sø&:el:lde :Børn i. Thisted Borgersko
Thisted den 25. ds., og blev der af le fra 1. Januar 1862 til 31. De
Borgerepræsentanterne forhandlet· · cembei· 1866 til. 9 Mark aarlig for 
det fornødne med de tilstedevæ� · hvert Bar:rl.· . Forsaavidt muligt at 
rende, iblandt hvilke vare fleer åf imdgaae til ubestenitEr 'Xider at af
Byens større Handlende og Haand- gjøre indkolllne Ansøgninger om 
værkere. Resultatet af denne Fol:� Frigivelse for Skolepenge agter 
handling, der er overensstemmende .· Repræsentationen ved Aarets Be
med Byfogdens Anskuelser af Sa� • gy:pdelse at offentliggjøre en Op
gen, meddeles her i 6 Numre, soni ·1 fordring til de Forældre, der af 
Thisted Byes Communalbestyrelse 1 Mangel paa virlmlig Evne ville an-

Telegraflinien Hobro-Thisted. i Erklæring arnMarkeder i Thisted, søge om Fritagelse for Skolepenge, 
Til Kammerraacl Lykke den 23. nemlig Nr. l: "Ingen Markedsdag til derom inden en bestemt Tid at 

November 1861: "Hoslagte Skri- afholdes den 5. Juni, Grundlavs• indgive d(lres Andragende, da se
velse fra Borgerrepræsentationen dagen, eller nogen Dag, som har en , nere indkomne ikke vilde kunne 
i Skive angaaende Hobro-Thisted særegen fædrelandsk Betydning, komme i Betragtning." 
Telegrafens Overtagelse af Staten og derfor er ameet afBefolkningen 
tillader man sig ærb. at tilstille som en Festdag .Ei heller afholdes En Truselntod Anitet. Hr. Kammen. som Formand for Markederne om Løverdagen, d'a • Til Byfoged· Sc:Qou,w den 3 . . De-
��1�g 

f
��I

e
;e1�:1:1�l�:�

f
yt�:�:

d
D����

od
- · 

de
�_

n
::e���e�l�:�·:����:·keder af-

.cember . .  1861: . ,,Idet; :Sestyl·eisen gaar ind:pal:l,, åt.der. af Thisted Vi nære det Haab, at Hr. Kam- holdes i Forening. I de første Dage. Byes Kæmnerkasse "-Udbetales den 
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f�o!,des et nyt.· vd' acante Br�n1dcapt�insg�gefor in� es e- og uægma æ · , eværendy 0.':�.1" til 'ae_ a:f.AJ,lltet at faae Staten til at overtage Te- 3 . "Til �Ia�·kedsdage�e �'J u}! .og const. Brandofficerer�.-Gullev. og legrafen, og Repræsentantskabet Oktober tllføie� "tør F1sk og<�fi�� Tetens, �ef;det llcke som. en Ind� er af samme l\1e11ing, med Deres gaar "Alenvarei·": " l!J .. rørnmell?e af.Amte-t�Bevilligelse til Indsigt og Erfaring være Repræ- Benævnelsen bliver altsaa: "H e� at constituere •Brandofficerer med sentantskabet behjælpelig med S a- s te, Quæg, Leertøi og tør Fisk". l Gage e1Ier V ederlåg ttdefi; fol·egaagens Ordning paa bedste l\Iaade.'' 4. :,Et l!ldm�rked af�old:s 2 D�- Emde Qqnfer�n�e med Eesty'relsen ge sidst 1 Jum, et Pai Dage føi-. om Qagen. ell{;lr Vedetlagets Stør� 

Revision af Markedsdagene. end Uldmarkedet i Holstebr?." ... . !,r€)1st:, .nl.�n fo�diyL�rkjend�; at de' : 
Ti1 Thisted Amt den 30. Novem- l 5. "�et paasees ved A�give�se
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la· ... g ber 1861: "Da Meddelelsen af den af l\Imkedsdagene, at disse Ikke 'j fox havt AJ.•b,r{ide; >�·om ·passende 
i Amtets Skrivdse af 8. d s. begjæ- l bliver samtidige med Markedsdage-., :k:an ans�ttes tif lOØ_Jtd;·:for beg� 
rede Erklæring betræffende en Re- i n e for I�oldby Kro, dersom �ark�-: ge, hviJkeYB�løb(netop·e�· disponi
vision af Markederne i Thisted ; derne, bl stor Skade for KJøbsta-.: helt af �tandchefgag(m til L Jan. 
Amt overensstemmende med Inden- 1 den, vedblive der." . ; i862. .:·- '·· 

rigsrninisteriets Circulære a{23. J 6. "Til Krammarkeder hav�s ��- VedherC,M�t'undgrrØtte Hr. By-
f.. M., tør ansees at have stor Be- gen Trang. D_e bortfalde fø ge lg fogderi til .yidere"Me({d�l�lse .·.for 
tydning for Byen, navnlig foi· næ- som unødven�lge. Som Følge af Amtet';.anmbd.� vi Dem tjenstligt 
ringsdrivende Borgere som ikke det anførte bliver Antallet af Mar: om tiilige beh. atvHle tilkjendegi· 
almindelig betragte lVIarkedsdage- kerlsdage i Thisted hvert Aar 9 1 V€l Amtet vor urokkelige . Beslut
ne for Omsætningens Skyld, men Stedet for nu 6." 

. 
ning fremtidigen yed ethvert lVIid

tillige for Afregningen med Kun- Foranstaaende �orslag om Mar- del, der staaer os aaben, at mod
der fra Landet, og derfor ville ved kedsvæsen�tsOrdnmg er at be

t
tra�- ar}>eide AmtetEFindblanden i Com

Afskaffelsen :tf Markeder, som for te fra KJøbstadens eget. S an � munens Pengeanliggender ved tag
dem er det samme som Terminer, .·l punkt. Forsaavidt Forandrmg hen ne Besteri),rnelsel", so" ini�e er lov
komme i Forlegenhed, og da man- maatte foregaae, ansees. det ønske� medholdelige ellersanctiqnerede af 
ge desuden nære Frygt for Kj ø b- ! ligt, at Hensyn tages tll de Dage? os, 

.
. · ligesom vi (lgsaa . silavel foi· 

stadens Fremtid, naar Nærings!o- der ere besten�te f?r .Heste
H
- olg nærværend�. SOil1. ethv�rt vi<h�nde 

ven fra 1. Januar næste Aar træ- Quægmarkeder 1 N�kJøbmg,. 0- Tilfælde agter at offentliggjøre; 
der i Kraft, hvilken Frygt ikke tør stebro, Skive og VIborg KJøbstæ- Frerngangsmaaderi }il. Ul1de1<tl:!tJ 
ansees ugrundet, naar Kjøbstadens der. 

0 ning for Byens Skatteydere)' 
Opland bliver overfyldt med Hand- Vi anbefale Sage� med den ver-. b · · · t Thi t d Byes Vel lende og Haandværkere som hver- evusmng, a· s e -
ken ere eller blive besicattede . og være vil være Amtet meget paa� 

I
· 

de og at man derfor ved bebyrdede i dE'n Grad som Kjøb- 1gge_n • 
. , 

. . .· 

stadsborgere og derfor ville fa ae ' Indgivelsen til l\lnnste� Jet af For-
Overmagt ved Cancurrence, - har sla.get tagei: Hensyn_ t� t��t," hvad: 
Repræsentantskabet anseet det ret- der ka� være Byen til Y • 

Musiken i Thisted. 
Til Musiker N. p. Møller den 9. 

December 1861: · "J) a Stadsmu
sikantposten i Thisted inddrages 
fra l. Januar 1862, kan der fra 
den Tid at !"egne ikke være noget 
tH.Hinder for, ·at. De imoq Betaling test forinden ovennævnte Erklæ

rings Meddelelse at conferere med 
flere af Byens Haandværkere og 
Handlende. 

Skolepenge. afgive1; Musik ved egne Kræfter . 
Til Skolekommissionen den 30. l1de.n herom at blive e�ig med lVIa

November 1861: ,.Borgen·epræsen"_ da;rne Zangenberg." · 

Til den Ende blev enhver, som 
interesserere fiig for Sagen, ved 

l tationen har i Overenssteml)le,lse , 
med Lov af 8. Marts 1856, § 1:1.; · 
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nisteriuro nu i en hertil indkom
men Svarskrivelse har erklæret, at 
Samme intet har imod,. at den om
meldte Post betragtes som vacant, 
skulde man herved tjenstlig mel-

1 de, at Stadsmusikantposten i Thi
i sted fra den .1. Januar 1862 at reg
' ne vil være at inddrage, og at Mi-
nisteriet som Følgederaf maa an
see fornævnte Andragende fra N. 
P. Møller som bortfaldet." 

Lønnen til Brandofficererne. 
Stadsmusikant-Embedets Ophæ- Til Kæmner Sørensen den 10. 

velse. December 1861: "Hr. Kæmneren Til Enkemadame Zangenberg, d anmodes om at udbetale det efter-9. Decbr. 1861: "Indenrigsministe- nævnte tilstaaede Vederlag for riet har under 26. f. l\1. tilskrevet Constitution i Brandvæsenets Tje'Ihisted Kgl. Amtshuus saaledes: neste, nemlig Premierleutnant Gul-Ved Skrivelse af 21. Juni d. A. har lev. i Egenskab af Chef for ThiAmtet tilstillet Ministeriet et An- sted Byes Brandyresen, 62 Rd. 48 dragende, hvori N. P. Møller af Skill., Secondleutriant · Tetens i 'I'histed gjentagende har anholdt Egenskab af Næstconi:inånde1·ende om, at der uanseet den Enken efter '37 Rd. 48 Skill." 
. . . 

den forrige Stadsmusilcant, Mari- , 
ane Zangenberg, ved Indenrigsmi-

Dans paa Råadhuset; nisteriets Resolution af 14. Novbr. Til Bestyrelsen forJ'histed Real-
1899 indrømmede Ret til indtil vl- skole den 22. Februår 1862: "Da dere at hæve Indtægten af for- man af Bestyrelsens beh. Skr. af nævnte hendes Mands Embede, 19. ds. erfarer, at Am,tsra,adet har mod at lade samme bestyre af en givet sit Samtykketil, at Dailds og: duelig Musikus, maa forundes ham Lystighed afholdes J)aa" !t:aadhuset Tilladelse til med egne Kræfter at i Thisted Fastel�yn.s 1\fand�.t,g" :(or afgive Musik ved forefaldende Lei- Thisted Realskole, .Saa har Com-. ligheder, uden derfor at erlægge munalbestyrelsen heller intet hernoget Vederlag til den forrige 1 imod, uagtet man efter .detltesulStadsmusilcants Enke. tat, hvortil Amtsraadet i sin Tid Da det af den af Communalbe- var kommet, ved atnægte en Deel styrelsen i Thisted over bemeldte af Byens Borgere Ra�dhuset til Andragende afgivne Erklæring Sangøvelse, ikke havde forment, at fremgik, at Somme nærer stærk denne Afbenyttelse ·af Raadhuset Vvillie mod det bestaaende med var tilstedelig.(( Stadsmusikantposten forbundne 1 
Privillegium, og da Mini�teriet Brandkaptajneme. derhos maatte finde, at dette i og Til Kæmner Sørens(ln 8. April for sig, som medførende en una- 1862: "Af de for indeværende Aar turlig Indskrænkning i den almin- til Gage for Brandcaptai11en buddelige Frihed, er lidet stemmende ! getterede 100 Rd. er som bekjen�t 
med Nutidens Forhold og Anskue!- ! under 15. f. M. anviist den constlser, udbad man sig Kirke- og Un- , tuerede Brandcaptain Gullev 15 dervisningsministeriets Yttringer, Rd., 3 Mark 12 Skill. Resten af de cm der ikke i Lighed med, hvad for 1. Kvartal d. Aa. af samme Løn der ved indtruffen Vacance andet- . forfaldne 25 Rd. vil De behage at steds er skeet, maatte være Anled- udbetale til Tømrermester Tetens ning til, saaledes som af Hr. Amt- med 9 Rd., 2 Mark 4 Skill. Hel'med manden henstillet, nu at inddrage OJ:hærer Ddtællingerne til disse altnævnte Stadsmusikantpost i Mænd af den bemeldte Embede tilThisted, for hvilket den Enken ef- lagte Gage, da Hr. �alum er ansat 
ter den forrige Stadsmusikant ved som Brandcaptain .fl'a L April d. 
Indenrigsmin. ovenn. Resolution af A." 
14. November 1849 indrømmede 
Rettighed, som kun tilstaaet indtil 
videre, ikke skjønnedes at kunn

.
e 

være til Hinder. Efter at bem. M1-

(Fandtes ikke i alle Eks
emplarer af Gaal'savisen). 
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Planter :fra ,�Christiansgave". 
Til Amtet den· �1, April 1862: 

,.Communalbestyrelsen ·· har intet 
imod, at Betalin�e� .bortfalder for 
de f�a Plantage� ,;Christil:l.nsgave" 
i Foraaret 1.861 udleverede Planter 
til Beplantning .af Thisted Kirke
gaard og Anlæget ved Dragsbæk, 
�i heller imod, at der tilstaas Plan
teur Dyhr for Åaret 1861 et Gra
tiale af 75 Rd." 

Venteværelse til Rejseilde med 
Posten. . 

Til GeneraldirektØren (Grev 
Danneskjold SamsØ) den 21. J\pril 
1862: "For undertegnede Commu
:nalbestyrelse er. fremført Ønsket 
om et Venteværelse· i Thisted, om 
Vinteren opvarmet, ved Postens 
Ankomst eller Afgall,g; hvilket Øn
ske har den alnlindelige Mening 
for sig, og derfor fremfreres af os 
for Deres Ex.elenceO'.Ved Posternes 
Afgang til Nykjøbing Kl, .6 om 
Morgenen og til .FJer:dtslev KL 2 
om Natten er det rejsende Publi
kum udsat for store Ubehagelighe
der, thi for ikke. a� komme··for sit
rlig mødes i Regle:n l Quarter før
end Afgangstiqen, .. og fØrst naar 
Vognen holder for -Døren aabnes 
denne. · .. · . 

Publikum maa altsaa, naar det 
ikke ved særdeles Velvillie er af
hentet fra Hjemmet, .tilbringe i det 
herværende barske Kliina l Quar
ter paa Havnepladsen, hvor intet 
Læ er, og hvorFøret ofte er ufrem
kommeligt. Af Byens to Gjæstgi
vergaarde er den ene beliggende for langt fjernet fra Postgaarden, 
og den anden er i en saa maadelig 
Forfatning, at vi ikke driste os til 
a t an befale dette ' som Ventested 
for Reisende. Der .er imidlertid i 
selve Postgaarden udmærket Lei
lighed, som er· uafberiyttet, i det 
Lokale (2 Værelser) ; ·som tidligere 
var i Brug til TelegTafstation, og 
Postmesteren er ikke uvillig til at 
indrømme · et åf di�se.Værelser ti.l 
anførte Brug imod ·en · ringe Godt
g·ørelse. Af Interesse for det rei
sende P u blikulil og for <å t i�e. Thi
sted Kjøbstad skØ-1 < 'ståae tilbage . 
for den mindreBy� NykjØbing, hvor 

> i 
r..-· ,. 
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. ny anskaffes, og den ofte gjentag
ne · .A,.nmodning . om dens Istandsæt

. te! se· har hos Kirkeinspektion en, 
som de1i nærnieste Autoritet, mødt 
den IndvendiJ1g• · at der, ifølge en 

; ministeriel Resolution af 15.Novbr . 
. 1857, kun ma� anvendes mindre 
Udgifter til Sprøitens Vedligehol
delse. Skjøndt Co:niml.lnalbest. al

. tid har fundet dette· .·,fuldkommen 
begHindet af Inspection, har den 
af· Hensyn .til Brandv.<esenets Tarv, J{irkens. SprØjte, Henhold .. til hvilll:en l{irkim tilb.v� 

'l'il l{irkeint:�pektionen den 30.' . der. Corrnriunen .Sprøiten ·.uden Ve-. 
April 1862: ;,Den ærede Kirkein- der lag� Et saadaritTilbt!d er atter 
spektiori har i beh. Skrivelse af �4. fornylig frernkonimet; men. eihel
ds .. meddelt os Kirke;. og Undervis- lE:r .de� •. nuværel1de Qommunalbest. 
ningsmil1. SkriVelse af 31. f. 11:1:., har kunnet modtage det,. da man 
hvori bifaldes, at Thisted Kirkes · tkels derved. yilde' ·frit�ge ·Kirken 
Sprøite . med. Tilbehør uden GQdt- ., f()i· freri:lyidigt · at holde ·sin egen 

· gjørelse o'Verdrages til Thisted SprØ-ite,<deels fielvip.aå_tte overtage 
Cominune .. Dersom HensigtEm ineå dette Khken·tilkomiriende Inventa
denne Foræring er at frigjøre Kir- riestykk�. 

. . 

ken for at holde .<>g. vedlHie:h<>ide : Hertil er der s�a J.lleget mindre 
Sprøite yed . at overdl'age os deh .Anledhing, ·som Thisted Kil·ke er 
l1uhavende Sprøite .. med Tilbellør, ! megetformuende, ll1edmis.v<irCom� 
henholde vi os ganske til Bestyre!� mun.es s�rgeHge oekonomisl{e For
sens Skrivelse , til Kirkeinspektio.o fatning gjør det urilueligt fol.' den 
n en dateret 18, J an. 1855, · .. hvoref-' , at overtage tor Kirken en. Forplig
ter vi ikke ansaae os berettigede telse, der i. alt ]'ald hjemles der
til at modtage SprØiten. ved, af Sprøitens Anskaffelse og 

Agter Kirken derimod at anskaf- Vedligeholdelse i umindelige Tider 
fe en ny Sprøite og selv besørge har paahvilet Kirken, foruden at 
Vedligeholdelsen af denne som tid- Sprøiten maa ansees for hØist nød
ligere ,takke vi. f01' Foræringen af i vendig til Kirkens egen Betryggel
den nuhavende Sprøite og modtage · se i Ildebran<}stilfælde. 
denne mod Fornøielse." 

IHrkens Sprøjte. 

! Til det høie Justit!3ministeriumt 
l hvem Brandvæsenet hærmest er 
: underlagt, tillader man sig del'for 
· at rette den underdanige Anmod

ning, at det gunstigst vil bevirke, 
' at der af Kirkens betydelige Midler 
· bevilges det ·fornødne til dens 

Sprøites Reparation, eller til An� 
skaffeise af en ny, saa at dette alt 
i flere Aare foreliggende Spørgs
maal omsider kan .finde en Afgø-

Til Justitsministeriet, d. 8. Juni 
1862: "Fra Arilds Tid har Thisted 
Kirke havt sin egen �prøite� an
skaffet og vedligeholdt for Kirkens 
Midler. Desuagtet er samme 
Sprøite efterhaanden kommen i 
en saa fo1�falden Tilstand, at dens 
Brugbarhed nødvendiggjør en be� 
tydelig Reparation, medmindre en : re l se." 
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Byens Rl•ydebane. 
Til Købmand Wi:n•ner den 15. 

Marts 1862: "Det e1; :forebragt B.e
styrelsen, at Deres.Velbh. ved Be
handlingen af den Jord, d,,r støder 
umiddelbart til.Pladsen, som er 
overladt Bestyrelsen for Skyttela�t
p:et afCommunen til Skive- og Fug., 
Jeskydnings Afholdelse � overført 
Steen etc. paa sidstr,ævnte Plads •• 
l;gesom ogsaa Grøften, der er Skil-; 
lenm1. ved Dem er jævnet, og. 
Græmisen selvfølgelig utydelig> 
gjort. Foranlediget heraf maa maJi 
tjenstligt anmode .Deres Velbh. o� 
<marest muligt at faae d� fra Deres, 
.J ord til Skyttelaugets Grund over7 
kastede Steen bortført. At De '.!den 
,, idere Opfordring er villig til at 
l-etale Halvdelen af Udgiften ved 
Hegn seller andet Skillerums Op
førelse som Grændse for hver Ej
endom, saaledes som Lovgivningen 
paabyder; ansee vi som en Selvfø�
ge, ligesom ogsaa at De af Inter
esse for, at den nuværende Skyde
plads i Udseende faaer et Præg, 
som Nutiden fordrer, og som er tE 
Behag for Thisteds Beboere, hvor
til Forarbeider ere paabegyndte 
ved Træplantning, Alleanlæg etc. 
imødekommer Bestyrelsen forSkyt-. 
telauget ved hurtigt at bortføre de 
foran omtalte Steen, Deres be
kjendte Interesse for almennyttige 
Foretagenders Fremme lader os 
forvente en Ovenmskomst i Minde
lighed og ined Hurtighed om . det 
�.nførte. (Skydepladsen var Øst for 
Byen). 

Brandspande paa Ra:adhuset. 
. .· Til Sk�1ekommissionen den 21. 

J u ni 1862: "Saavel formedelst et 
bedre stadigt Tilsyn somfor at ha
�e i Ildebrandstilfælde et fast u d
gangspunkt for Rednings- og Sluk
ningsapparater, er det i Communal
bestyrelsen antaget at være hen
sigstmæssigst, ·at Branp.spande til
hørende de offentlige Bygninger, 
som ikke have natligt Vag'thold el
ler Opsyn, afgives til Opbevaring 
ved Raadhuset i Thisted, hvor ved
kommende Functiona:irer i Ilde
brandstilfælde i Byen fØrst.have at 
henvende sig. . 

Man tillader sig som FØlge hera� 
ærbødigst . ·at anmOde . den æi·e�e 
Skolecommission om at . afgive de 
til Skolebygningen.høtenqe · .. J3rand
spande til Opbevari�g p�a foran-
førte Maade. .. . . 

· Brandcaptain Kaiuro aørs-er for 
Brandspandenes Opbevaring paa 
deri· arnhyggeligste Maade . og mod
tager paa Bestyrela�nsVegne den 
Besked, som gives paa ic1!or�nstaa
ende." 

Opsyn ved Arpejdsan�tålte)l· 
Konsul Griishauge i)lds.endte un� 

der 15. Juli 1862 Andrageride om at 
maatte · forundes Økonomiposten 
ved Tvangs- og Arbejdsa�stalten i 
Thisted. Ansøgningen paategnedes 
saaledes: "Med Hensyn saavel til 
Consul Griishauges Virksomhed i 
Communens Anliggender, . som til 
den særdeles Iver, han i .• sin Tid 
har lagt for Dagen veda t beskæf
tige Fattige til Industriens Frem
me, navnlig til Kludesortering og 
deslige, hans Hustrues ·. s�rdeles 
Flinkhed, netop i en større Øcono
mie m. v. anbefaler Bestyrelse1l 
ham paa det bedste." 
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��, Amt�tlorJ�ngt Comtl1unalbe- J 
.• �tYteise]l� Erki�ting . med. Hensyn ' 
tir �!i ]'ot��pørgsel fra Koi1sul, To'

. ba�§f.a,brikat�l-. F; C. Bendix em, om 
):ia;n p'aa Grurid af deved N rerings-

· . . iov�il ·:fc;�a,!ldt�deBestelrimeiser kan · 

. �ofinehes af driv� .
- sin Tobak�fa� 

·-···-•--•-j:_:_.;·:��Jtlt�is��i���t:flt·:?. 
- -_- "lf!ti!. ;t,Q%, ·-N�n fr� Byens G1·und og 

�::.··iilt��i��� ·:; < . �i!niipi�_·Mte�rettelig; ligesom dens 

:�;; .••. · .·�i�����!Jj�l��t;.�;; :·;�' .· · (��er{);na�igelse .båaret __ Skatter og 
i.;<� .. ·. �. :)�{J�h$ i'l:;�Yr���u;:�. dedor 

-._ kuride erldiere &ii for· Fabrikkens �§ibihr�il. 11.\ror. den nu er,. paa den 
<. iidtrykkelig�-Betingels;e, itt Konsu

.l�ii'; :fi�fudel�s �om hidtll udreder 'samtlig�- Skiltter .oi>Tyn�der . w 
. ·.·. :?;h:isted�· �oJii enh:yer anden skatte� 
. y(}er og\" Grurideier . paa . Byens 
· 'GI:li�d, irvilket'Forbehoid Comll1u

.. i(�Ibk�tY'reisen Iiieie&�s paa· aet 
. �e�t�intest� hta.a tage .med Hensyn 
til alle efterfølgende · Eiere af be
pt�;!ldte 'l'Ci���s!å'br1}{:'' · · · · 

.. :BroaJ1Iægetved Aalborg. 
Til :Indenrigsministeriet dEm 14. 

:August 1862: "Hos :BebOerne vec1 
�!i�:fxk:!X:U!: b��r:�d:im�!���

i
!i .l 

den sidste ; u]y��lig� . Begivenhed ; 
vec1. Aalbotg�SundbY Færgestedet ; 
o��iMr.\ri� �9��n.le4ig� �skil.ffe.I� / sen a,f .et._li1erettdssvarende Com- 1 
munikationsmiddelend �lette. Sund-' i :te�1�t�r��*�:�æ�j��ii\jtir i 
Aalp�rg�gsten 6. August .1862): . · ·· 

.
· 
.. .. • ]'otmoMntlii er:;ånereae· det h.Øie l 
��Att�����;�����I�:i1;tg�;!� { ��ne�E! ',ril�t�hd #�!>f> e ;'tillad�t at l 
.afvente udi:å:Idet'ii:f �idtløftiieFor- 1 

EU!���fltr�i1i! 
siiere<Frergea:Pii·ara.t::y.n ir�de i 
-.-St�d�t,,;,.�følei B���yt�tsen sigdog 
opf6rdtet :·tir �tt�r' ilt fremkomme 
medJndsigelse:1llo(l en .Bro ()ver 

· Fj�r.4��/,f��M(4��k·H(J, hø L Grarl 
:hiri�r� '\b,el��Ye'stegnen� .. Skibsfart, 

·· Fors1hk�Ise at sklliet�';keise;�Får

:ikke.åfiået '�Iia .. :fi)rl)åuse' ertd .·. see 

fllt����,��t�fri��:�� anlæg (Fr:d. 7:s Ka�al) og de øv-. 
rlge y eåtfjoidstæder .P:�ve· yde� b e� 
t�delige. �idra�. · ..• •· •• ••·• • · .· i·.· · 

_ .Q�t ii&:&'�r'i �orllQlcienes N"atur, at det liæsteri udeh.il&en'de ·�r Aal� 

���!f�efeft���te����;J,
a
!; 

vi hi1s'e "med Girede �lthV�rt. Skl'id� 
til :dens Opkolfi�t/ mEm �ullne der
for ikk� billige, �t mi;\n til Skade 
for Thlsted . og 'otilli!rgei}de Kjøb
stæder vil hremfu:e Skibsfarten i et 
i umindelige Tider frit Fårvand. 

i umindelige Tider frit: Fåqahd(; . 
Efterhaandeh soril Aggerliana��P. . 

tilsandes og :rhindr� 1tllii heia��K .. 
bliver· det ;f()rd�rvelig�-. f��,·Skib&;; 

Z:!:X: 1Z�If;:r:.
a
1b;rJtf�f�tl��l� : 

derfor, .· .• at retirerelige :He�syn vi} . 

bli�e taget til · d.e gjentagfi(t A.n/ 
dragender i • sairime Retning.< #å · 

aen vestlige Liitnfj6rdsegii{J}y9rotii 
vi haabe_ i sin Tid gu:nstig�t 'åt: �r� 
fare ·det hø i e Ministerhi�s :Me-
ning." · 
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��att�yclerne ,i Særdeleshed, havde 

· 

--f .- d- l i�lq�n�t sit 1lv�rv ved }3etænknin-_- ,-. -�-
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- ·g· �-·mle 'i�n�Atiive.f�e, blev Sage� behand-
cc. ,, 
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_ _ _ l�ti]3es,ty�eJseri; hvor d�t viste sig, 
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--_k- ___ -___ 1·_- __ -,_ er ��t-����tr��!.
i�.l\i�joritet �oldt for l 

iJ ___ _ _ _ _ 

F�rl,1�1e_lse �f $kolepenge 1 Borger- � 
�0':-"- sk()l��� -E:��iliags�kole, medens en 

-Thi�ted By 176g_.;:;..1878. 'Thiiri�l:�tet anså� Ueeldagsslmlens 
_ . . . l'{edlreggel�� f()r _denenesteMaade l M ���l"� C. §v a 1-g � a r d. f,�r af()i>I1a�� d� t tilsigted� Maai. _ l 

-• ..... _ _ _ _.. _ _ _ _ . Sagens yigtiihed ;foranledigede ' 
•-· ���t# yhr til Raadhuset. _ _ :iDJi�H���� _,åt _ Be�tYl·elsens Najori� 
. 1J�t��g�r.Dah1,g�aid Jik den 22. J t�f.��f!��de Ska�teyd�rne sammen-
4-f!���t 1�62_ 14eddelelse . Oxn, at :1clll(It_:fo:r kt erfare, hvorvidt Stem� 
l!verken Amtsraadet eller Kommu- -. - -. - . .  .-. - ., ' - - - · ·-

-
· -·-

nål�e�t�·efsei{ :b.8,vde .
. 
fqndet d t �-l�g�ll "'�� for, H:eeldag§s}rolens 

31§9:\r�lidigCa-l;anskaffe �t Uhrt�l �Mlægning. Det viste sig ved Af
]lå:3,clhuset, Qghedder det i Medde� ttell1llingJaa �il.adlmset,. hvor et 
1elieri:- ;;det :a� D�m gjo:rte Tilbud. iv.røae blev a:J:holclt efterindvarsling 
·.0Ih::.'\_fh�I,idelsø af et Uhr_kai1 som �il Byens Bori�ere: at ()mtr(mt 2fa ]følge her�f il{ke modtages.1' 

--
M de TilstedevlBrende var for IIee!-

� iil�tør J)yhrs _ _ ]'ratrredelse. _ da�sskol�nf Bestaaen·· og :følge U� 

tH :All1titc1eri .29. August 1s62: _kun grotreilt .1/a af4e Tilsted�_væ� 
i,,E)�lm; ;'�t h� ve i Oy�rensstem!llelse .. 1'1mde for� Reeldagsskolens :Nedlreg.: 
ll1�� .f..lll.tetf:l b,øh� Skrivelse af 22. ��l ,se' eller med andre Ord for, at �� �I.Jndpentøt Plantågeinspectio� Cotnmuneu henvises til deved'Lov:P�l_ls Xttringer ·over·.medfølgende ' gi�11i:D.i�n befaiede nø_·avøndige u_ 4-..Al:\f:l�gp�n� ffa Planteur Dyhr; : .. :.Ijjter._ ·J!_o· r_ .. __ m_ .. _._e_

·,_d_e
_l_s_·t· Conttn __ una_--.l�k_ole-. �vQri .anlio1des _ om EI).tledigelse 6 1. 1._ - -�ed'Rension, er Sagen behandlet i v�s-enet. 

(!�illmu:nalhestyrelsens Møde -_den · Da _der .sa3.vel i som, udenfor - Be
�6: ·as., .hvor man var enig med . i;tyiel�el1. h�r ;iist sig en :Majoritet 
:IJ1spectionel1 i, at det vilde være ' - . '· .. ·-

. . 
. .

_
. . . ønskeligt, at Dyhr i det mhidste i for Reeldagsskolens Bestaaen, for-

eet Al:l�·� fodnden han fik sin Af- • theues at T�len mi alene kan være 
s_J.red_ .,?J;Jher�r 'f:)n. med Plantning o�1 ForhØlel�e af Betaiing(m for 
her !lå� ·Egnen i Forvej en be�jndt i · 
.Nand, der da ved Dyhrs Fratræden � El - u· 

• 
· 

• 

-
-. 

· ku-
·
_n-de · ·-t __ -_ h_ - Pl. _d v· . - : evernes _ ndervi_ sn __ mg 1 H_ e. el-- f:>Ver age. ans a s. ed at 1 · 

· ·.- ·• --
medd�le ovensta�ende bemærkes, / dagsskolen, . al�saa uden at rokke 
soli1 �n udtrykkelig Udtalelse paa hvad··· der -hidtil har fundet Sted 
J\iødet, at den eventuelle Efterføl- med Hensyntil Fri.p1adser og SkQ� 
�er ikke fo:i: Assistance vil blive Jens hele Organisation. M�joriteteh : 
tilstaaet nogeii Godtgjørelse af 
J{æm�etkasseii. - har fund en følgende ,Skala for den 

Skolevæsenet i Thisted. 
. _Til Skoleair�ktiorien den 27.:0k
�ober -1862: _,;Efter- ·at en af Com
munalbestyrel!l�n nedsat Comittee 
:før at udarbeide Betænkning om, 
hvorvidt Udgifterne til Skolevæsa
ll.et kunde k�mme til at staae i et 
passende Forhold saavel til Skole
væsenet i Almindelighed som til 
S�atteyderne i Særdeleshed, havde 

aarlige Betaling passende, · nemli?: . 
1. Drengeklasse 12 Rd. mod .tidli- .· 

gere 7, 2. 9 Rd. mod .tidligere -5, B. ' 
6 mod 3. l. P:igeklasse: 6 'Rd. mod . 
4, 2. 4 Rd. mod 2, og Bestyxelsen · 

tillader sig der:for. rel;b. at l:rnclrage _ 

for den høie Skoledil�ektion om l;Jeh. : 
at foranledige, at de nødvendige 
Skridt foretages for at nrerværen� 

. - . � ' . . . . de forhøiede Skala approberes .af 
Ministeriet sorn rnidlertidig �orrn 

for Afkrævning af Skolepenge i 
Heeldagsskolen, dersom Directio- 1 
ne.11 ikke herimod finder 11oget at _· 
e:J,'lndre. Yi ]:}ave udtrykkelig be-: 
nævnet Skalaen midlertidig, .thi 
det er jo Erfaringen, del� skal be
lære, om ikke en høiere Betaling 
t('1r affordres for at bringe dell 
nødvendige Ligevægt t�lstede imel--: 
lern Skatteydernes Evne og Skolens 
Behov, og forbeholde os de:dor .at;
ter at fremkomme med ærbødikst 
Andragende, . naar rJ'iden maatte · 

væ1;e kommen, og vi dertil1naatte · 

finde -grundet Anledning.·�·.-.· 
Undertegnede H enke ansee1: For"

dringen i Grundlovens §90 filde�f- ; 
gjort ved He�ldagssk<>lØJ,l. og-·giv�r / 
derfor ikke min Steinilie til, at der · 

i Thisted -bes}åar el1 He�ldå.gsskol� 
for høiere Undørviisning. ved Paa" 
ligning af Skat. *ehl11ing�n erhos D1til18"�'Skått�l 
yder�itnod en .saadanlieeidll�sfåt-

·�::�
o
}:i��ie�1:���li!!i1J

s
e:� 

i Haivdagsskolen og fo� h�ie�e 
UJ1d�t�H�l1ing ehd i l:tealskolen; an
seer jeg ønskelig, men dog ikke i 
den Grad, at Tvang bør anvendes, 
saaledes som nu er Tilfældet 
Heeldagsskolen. 

Kan Skolen ikke bestaae som pri-
vat Entre;price, vil Vehdørel1heden· /. nok række en hjælp som H!!and, 
m.en i saa Fald udfordres.� �tSko� 

l løp_epgene. erlægges af dem, 1 som 
ku11ne betale, med �t pa�sønde Ve

derlag for Undei'viisnin�en, ca. 24 
Rd. om ,Aaret, og at Moderations
og Fri;pladser uddeles saaledes, at 
sand Nytte fox den Paagjæld.ende 
derved formenes· opnaaet. Til Op� 
rettelse af en Skole med tJnderviis� 
ningsgjel1stande som i -den mi v æ� 
rende Reeldagsskole �ftl:).r de nys
nævnte Principper er jeg med, rnen 
ikke naar Skolens Deficit dækkes 
paa den nuværende inhumane 
Maade: Skattepaalæg for alle Skat� 

1 teydere. · 



U_ndertegnede Kalum henholder 
sig i Eet og Alt til sin u:rider Sa� 
gens Behandling_ i Forening med 
Repræsentantskabets Formand, 
Kammerraad Hel1ke, afgivne Mino
ritets Votum, og tillader sig iøvrigt 
ærb. at henvise til sit under 5. No� 
vember f. Aa. som Comitteret i 
Skolesagen udarbejdede Forslag." 
U. Schouw. Henke. Ludv, _Lund. 
Gjerlach. Svarre, Cht. Nordent<ift. 
W. Bonne. G. Sch"i!ster. P. Hald. 

Kaluln. 

ÅnSøgrimg om at bli�e�rarid� 
di-rektØr.;-••. --

}!v()raf h�J,f �{.pesj�1et; _ p g �fter 

{fili��l��fl\l�f. 
�;��{�f���!{�li:�r�: 
de, og vi tillll,de 'os :i��foi:Påa aet 
varzrieste at artb�fale ·bilili til at 
koltiiri� j f�rtrinlig �-etrditning ved 
Besættels�n ai d�t ans�ite Embe� 
de.'' - ' � -- _ . . . Øvelsesplads for PQli��ol'pset. 

Til :Ka:nnrier Sø1�eli��;;_ -_4en> �(). 
Februar 186&: t7lil.-. I{li{Jl1itel:�1l-·a.!l
modes om- at betale xb.ist�a\Braud
f�na -- im�d _ B�i.llåkå'PtJiiD. ]:{111mns 
Kvittering de 4 R�.; .&<>in�J:�ndfoh
de:h imod Refussioll. af K�nin�1-ll:as
sen har udb�talt Møller

c Schaarup 
for- Afbenyttelse �f eri -�lads til 
Politic()rpsets Øveiser;" 
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Fra de gamle 
Sognearkiver 

,..-0 ........ 
Thisted By 1768-1878. 

Ai Anders .C. S v a l g a a r d. 

Ansøgning om Præsteembede. 
Paategning p�a . en Ansøgning 

fr:j. Kan�idat Vittrog om at foi·un
... des• ThunØ Sognekai d. 4. lVIarts 

1863: 
__, D�t er Bestyr�lsen bel):jehdt, 

atGand. Yittr()g lever med Familie 
heri Thisted et .Liv fuldt af Næ-
1·ingssptger, e� ·.Følge af, at han 
sonr er j E.}Il Alqer af over 50 Aar: 
nagtElt �yrig og redelig Sti·æben ik
ke . uriaer ·de herværende. Forhold 
:1,\an fofskaffe .se1v et meget tarve
ligt l]j]�omme · for sig og Farnilie. 
Han�J��lff�ski"æfter ere usvækkede 
til r4·o.ds .•... for mang:e haarde og 
bittri:5 :jliide1ser, og hans Vandel er 
saalears; at intet kan ·anføres, som 
i nog�n Henseel1de er at dadle. 

Vi tillade os iJaa det varmeste at 
anbef::j.le Supplicantens Ansøgning 
idet vi nære den Overbevii;>ning: 
at den dyrekjøbte Erfaring, Vit
trog ha1� erhvervet, og hans be
kjendte Dygtighed vil være til 
Held for .hans Virksomhed som 
Præst, ligesom vi ogsa.a . ved An 
snarlig Befordring forvente en 
glædelig Fremtid for Ansøgern, 
der ved privat Undervisning, hvor
af han tildels ·har ernæret sig, ik
ke seer sig i Stand til at forskaffe 
det riødt�rftige for si11 Kone og 5 
umyndige Børn." 

Ingen Skat hl' Kirken. · 
Til Ligl1ingskom. d. 13. · Marts 

1863: . ,,Sol11 . . Følge af den ærede 
Ligningskommissions Skrivelse af 
8. ds. har B(:lstyrelsen taget ·under 
nærmere Overveielse, hvilke Insti� 
.tuter og Bygninger, der fol'mentlig 
burde beskattes ;og derfor opføTes 
paa den fremlæggende. Sbttelig
ningsliste. Vi ere.derved kom11e til 
det Resultat,.at KirkelJ. i klc e bli
ver, at medt�ge; .at Raadb.uset bli� 
ver at QpfØre ;med det hele' Beløb 
Sygehuset lige�a�; atpiseontoban� 
ken og Sparekai3Seri bl ivei· l1t paa
ligne Skat, at Havnen .i k le e bliver 
M rrwdtage/' 

· · 
· · 

. Et Laan . opsagt af Realskolen. 
. Til 

. 
Finansml.l1isteriet, ·.··d� 13. 

:Marts 1863: • ,,E11 •Kapital �f 100 ;Rd.; indestaaen<Je .f,Thiste<I Kj ø b
stads Realskoles Bygning', e:r op
sagt .Thisted J{jøbstad til•Udbeta
ling i Juni T.:n•miu :Lsss�: Kjø:psta
de:ns . Skattepaaligning· for: i'Aar er 
form:oligencle hø!, og ved de1ine 
har (let v:Bxet u�ueligt å t :frel11-
skaffe 1000 Rd •. Vi tilalde os deH<n• 
at henvende os-til det hØitrerede 
Finansrilin. med Bøn om at· forun
de 'J.;histed Commun� til dette Aai·s 
11. Juni·Termin, et Laim paa 1000 
Rd. af Livsforsikrings� .og Forsør- · 
gelsesanstalten af 1842, mod For
rentning ·6g Afbetal(ng paa samme 
Maade, som de( os efter Ansøgn. 
af 28. Febr. 1861 bevilgede La�m 
paa 3500 af samme Anstalt. Vi 
nære det Haab, at . det høie Mini
sterium af Hensyn .til Comrimnens 
høist sørgelige og hængende· For
fatning, tager gunstig't.Hensyn til 
dette Andragende, • og derved fri.
gjøre Comnitinen . for at skaffe 
Laan paa en trykkende og besvær
lig Maade, hvilket ikke kan und
gaaes ,naar Finansmin. denne al
lerærb. Begjæi'ing". 

a i MW#& ' �øntødiOO 
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Fra de ga01le 
Sogne arkiver·. 

-o-
Thisted By 176g.:..;_1878. 

Af Anders C. Svalgaard. 

Kirken, Raadhuset og Sygehuset 
bør betale Skat. . .. · 

Til Ligningskom. i Thisted .d .. 6, 
lVIarts 1863: "Ved et foreløbigt 
Gjennemsyn af Skatteligningsli
sten for Thisted Kjøbstad fO.r Aa
ret 18G2, er man bleveii\o:Pmærk
som paa, at hvill{en Kirken, Raad
huset eller Sygehuset ere anførte 
medNæringsskat, ligeledes at hver
ken Discontobanken eller Spare
kassen er ansat i Formue� · .. eller 
Leilighedsskat. Det forekommet os, 
at de tre sidste Bygninger ligesa�
vel her som i andre Byer bør med
tages, og hvad de 2 sidstnævnte 
:nngaaPr, at der er Grund til at be
skatb dem, thi vel frafaldt Besty
relsen Skatten for f. A; af Discon
tobankcn, paa Grund åf fuodtaget 
Indsigelse, under Forudsætning af, 
::1t Banken uden Ligning; vilde bi
._h·age noget til den fortrykte By, 
men, da Banken. ikke vil give no
get Bi drag, og offentliggjorte Be
retninger fra andre Kjøbstæder vi
l:>e, at slige Instituter ere beskatte
de i Henh. til Indenrigsministeri
ds l\'Ieddelelse i Tvivlstilfælde, 
idet Nin. erkjendel' Reservefonds, 
Aetiver og opsparede Kapitaler, 
for skattepligtige, og Disconto
bank�ns Regnskaber vise, at Reser
vefoncl et· tilstede, forekommer det 
u s, :t t der er en Berettigelse til at 
�mfm·e de nævnte Institutionei: un
der Skat.tepaaligningen. 

Vi tillade os hermed at tilstille 
den :I'l'ede Ligningscommission 
Skattepaaligningslisten med. An
modning om beh. at foranledige til
ført Skatter af forannævnte Byg
.ningeJ.' og Instituter, dersom Gori1. 
enten for dem alle e1Ier en.enkelt 
af d•cm nærer samme A1lsk.uelse • 

som vi. . .. .-_- · . _ 

I modsat Fald ønskede vigjærnE) 
o1t. erfare CommissioU:ens Grunde 
for at ingen Skatteansættelsefin-

n�+ m· n<�n hØie Tid, at 

·' 



l�bf��Æ1tJJ���� *,';�;�"�, 
;_·� , .. ;�T , 

� -- 0 c 

: :;::>��:--��::�3·.;, 'i?i ]""( > 
trænger

. 
til sær?eles 0pmæi·kson1.: ' �:�: henregnes · 

.
J3�;o]::�hjflkqy����"; •·å'aå, �t·.·J)ei'es ..•. Intei�esse·· for This·ted Der er paabegyridtlried �iJsk#'> ' ]3y ·ef Usy�ldcet og. at De sorn lVIed

feise .af bedre b15 tidssyarelJ.��. �f;å�;_; ; I�n:l; ' �f Bro}ægp}ngskom�issionen terialer, og dei� er�p�atren1ct. at an� - 'veLiduilie virke til: . Held for det 
vende dygJi� o.i tiis;t1'relf1cei{f;_Ai2 . -aimenei� og •.i&et som anført .eenbejdskr.a:l't, alt} J.i'(}�e�fui #i�<l !'le:rt ; st.{!W,wi�r ;cJdtal�lse o111 Deres Virkstørst mulige l(Jlu:�it{>��' - . > · �  D>.�c sotnlied �r , foi·udgaaet Valget, næ-For at -J.cu#n,� c:Pna:ie, e.t.;��MD:if • fe y]) det !Iaab, at De i en kraftig· tat saa heldigt, · som :B�stY;t·�ls��n� :; ;f\.ldergom ik:ke. updsiaar Dem for gjerne ønsker, . o [l. soln, jiJ 'yå:!:riti!:;" 'at· st��e · Communen bi med R a ad 
Befolkningens 'l'ilftedsh.ec1/ �:h��· c • ()g J)Åad; · · · . · · · · · 

den anset detø:r1sk€ligt, 'aJtleii hu� . ,De{ -�1; selvfølgelig .. unde�· Forværende Brol�gnings�Gon;imisi>1<l.u · �d�æt�hig, at De m()dtager det suppleres med eriatue �i.ip4§lttsf :bem }vetcb:agne .rfilliclshverv, at vi fulde Iliænd . udenfor selve J3esw;· tillad� øs at tilføi'e, at nærmere reJsen, og har d�rfor E>e�f!�enlli·ii: ·, · :M:e<ld�leise • .  BI;olaigningskommisgen valgt den 17. ds; fol;lldell .f)e;; si<men 'Ve.dkommeride vil blive tilres Velædelhed Consul Bti:cl:!h�ve · kenelegiveL Dem af dennes Fo:rog Bryggei·{bestyrer B1;Øndetsley� · mand, Byfoged U. Schouw." Vi vide vel; at Deres Veli=edelhed 
ved mangeaarig Virlceu i C9mll1�..-: . .  
uens Tjeneste 0g som FØlge · 3:f Reftil .Befordri:ng af Rejsende. 
fremrvkkende Alder el' fritaget for 1 •..

. 
T. il · I{on-sul Griishaug'e 31 . . lVfaj 

uffentligt Hvenr, men 'vi vide og- 1863 : "Ved at tilbagesende det 

�:a
,wr

oe:,���!�= s:;;��\�;�t r!' 
os tilstinede Anclragencie , orri at j .! 

· blive meddelt · Coricession til . på a 10 
Aar · at befordre Byens Indvaanere 
etc., har man ikke villet undlade 
at gjøre opmærksom paa, at man 
finder Bevilgeisen af Andragendet 

i; 

til Hinder for Oprettelsen af Vogn� 
mandslaug i Thisted, thi saadan11e 
have Rettigheder og Ji'orpl:lgtelser, 
og vilJe ikke kun11e bestaae her l 1.' ved Siden af Rettighede1� u.den , 
F.otpligtelser, . soin Tilfælget vil � ! 
bljV_e·, :na�r COrice�siQn me(lc!�J�� ;( 1 
Dem, saaledes som anført i .  D�res 
paa ustemplet Papir skrevpe An· 
dragende. Idet vi følg�lig ikke dri� 

l ste os til at anbefale Deres Andra
• gende, undlade vi ikke at meddele, 
e at det er os b.ekJ"endt, at der i den-l n e  Tid indgives Andragende til � ·;.·,·. 

Generalpostdirectionen om Postbe-



1 �ord�ing fra og til Thisted, u den 
at Anvragendet er passeret

. 
Com

mun,;;t.lbestyrelsen, og a� �et følge
ligtui·de være mindre rigtigt sam
tidig hermed at yttre 11ogen For
mening om en Concessions Medde� 
l else i en Retning, der ijh�re Hen
sender støder sammen :med det, 
der er af særlig Vigtighed for Køb
staden. "  

Sparekassens Skat; 

Til Direktionen for · Spal'�kassen 
17. Juli 1863 : "I forr}ge>:M:aaned 
har . Sparekassens Dii·e(!tiou til
.skrevet undertegnede :Bestyrelse, 
at den ikke finder sig forpligtet til 
at udrede den paalignede e1ler no-l gen Skat til Thisted Coml11Une. 

Næst at bemærke, at en Skrivel
se som den tilsendte ifølge Of-

1 'fentliggjørelse i Thisted Avis først 
! foreligger til Behandling ved Aa-

rets Udgang som henhØrende til 

n æste Aars Skatteligning, da den 
er fremkommen l ænge efter Udlø
bet af den for. Besværingel'S Be
handling vedtagne Ter·min, have 
yi <Jog, med . Hensyn til . den ærede 
Directions bestemteUdtalelser fun
de}l Anledning tH at afvige fra det 
almindelige og meddeler her vo1·e 
Anskuelser om Sagen : Det er gi
vet og almindelig anerkjendt, at 
enhver Forretning i en Kjøbs cad 
svarer Communeskat. Vilde man 
ved Paaligningen se hen til Risic�, 
eventuelt Tab o sv., vilde Calculen 
ove1' Indtægten være umulig, n avn
lig formedelst Handelsstanden. 
Sparekassen driver Forretning, er 
særligen begunstiget f. Eks. ved 
uden at betale derfor at faae Con
toirlocale, Lys og Varme, og dog 
vil den være fritaget for at yde 
Bidrag til en haardt betrængt Com
munes Existens. Antages det, at 
Directionen ved at yttre, f at den 
havde stiaet � den Formening: at 
Bestyrelsen 1 ethvert Fald v1ldb 
have fundet tilstrækkelige Grunde 
til ikke at paaligne Kassen Skat, 
har tænkt, at Communen burde 
have taget Henayn til, at Spare
kassen giver af dens Overskud Bi
drag til  det herværende Velgjøren
heds Selskab etc., da maa Bestyre!-

�en yttre, at den. med. Glæde har 
erfal'et Anvendelsen af · Oversku-· 
det og netop derfor vilde have ta
get under den omhyggeligste Over
veielse Spørgsmaalet om Skattens 
Nedsættelse; n a ar dette forelaae, 
men ingenlunde kan ansee sig be-l rettiget til at u dslette Sparekassen

. 
af Thisted Kjøbstads Skatteydere�:� 
Række ,hverken af den nævnte el
ler anden os bekjendt Grund. Skul
de imidlertid Ministeriet, til hvem 
saavel et Afskrift af Sparekassens 
Skrivelse af Mai 1 863 som dette 
vort Svar vil blive ti lsendt i An
ledning af en lignende Besværing i fra den herværende Diseontoba:nk, 

i finder sig foranlediget til at  yttre l en Formening til Støtt� for .sp�re
kassens Anskuelse, VIlle VI Jl{ke 

! undlade derom at meddele :Under-l retning, idet vi iøvrigt forvente, a t  
et Institut som d e n  herværende 
Sparekasse ikke vil af Hensyn til l de Goder, den oppebære1

.
· af Byen. 

undslaae sig for at yde et commu
l n alt Offer, hvilket ingenlunde tør 1 anses føleligere for Instituttet end 
1 Skattebyrden i Almindelighed er l for

. 
Mængden af Th�sted Kjøbstadi' 

Skatteydere." 
"-·-����--.(:-- ����_,__, _ _ _ 



Fra de gamle 
Sognearkiver 

--{)-

Thisted By 1768-1878. 

M Anders C. S v a 1 g a a r d. 

J�aadhn"salens Benyttelse til Guds
tjeneste. 

Til Bestyrelsen for Thisted Kir
ke 15 . .  Juni 1863 : "Fra Bestyrel
sens Side er intet til Hin der fo1·, 
at Thisted Raadhussal afbenytte;; 
til Forsamling for Menigheden ved 
den almindelige Søndags G u d stje
lleste fra Kl.  9 0m Formiddagen ti l 
KL 4 om Eftermiddagen : ilen Tid 
af indeværende Sommer, som med
gaar til Thisted Kirkes Reparation 
fra den 12. J u li næ stk. at regne, 
naar der sørges for, at Salen efter 
Afbenyttel sen i forann ævnte Ø ie
med er nydeliggjort til andet Brug 
og at enhver B e skadigel s e  foranl e
diget ved Overladeisen erstattea 
Communen ." 

Gitterporten ved Plantagen. 
Til Thisted kgl. Amtshu s 13. Ju

l i  1863 : " I  Anledning af vor Fore
spørgsel i Skrivel s e  af 15. L M. om 
med hvilken Hjemmel Gitterporten 
for P lantagen , Ch ristian s gave " e.r 
anbragt, har Amtmanden med beh 
Skrivelse af 23. f. :M. til still et os 
en Udskrift af Forhandlingsproto
kollen for Bestyrelsen for P l anta
gen, h .;roraf fremgaar, at et l\:Iøde 
afhold æs den 13.  J an u ar 1861 fol' 
at tag·2 Bestemmelse om Foraars
udhug .;;ten m. v., og blev det. d a  
den d < ;r beslutted e  ekstraordinære 
Hugst kunde forvente at give en 
forøget Indtægt, vedtaget at til
vejebringe den l ænge savnede Port 
ved In t 1gangen, l igesom ogsaa at 
sti lle G Bun1\el' N aaletræer til  Vel
gjørenh eds Selskabets Di sposition 
u den Gc•dtgjørelse. 

Ved �"orhandlingen af Sagen i desuden indsneget sig et Par , min
Communalbestyrelsens Møder bl ev dre Urigtigheder i det os tilstijlede 
1n:ot�ste·,J:et imod Udgiften forme- Regnskab, hvorfor vi tihade\. os 
deist Pch·ten, thi foru den at ta le ærb. at anføre Opgjøre1�en s ,  ale
om, at: denne er smagløs. u hen- des, som vi have at'Hlsv:rre Under
�j_gtsma:,issig  og langt dy1:ere end balancen efter den, �emlig 17. J;i'e�J:l soli;d Jernport passende til Ti- bruar 1862 : Spiegelberg for A r
c:lens Jf''ordringer, vilde kunne skaf- beide ved Gitterporten: 35 Rd., d. 6·. 
fes f or, naar Arbeidet var blevet Marts : Smed Laaldrup foi' do. 94, 
tt�f�;rt efter Licitation , savnes de Rd. 78 Sk." 
B�tPllgelser, der burde forudgaae, 
�a.�a.r Communen skal belastes m e d  Arbejdsanstalten i Thisted. t 
r�;tl ;{Jdgift. Der er saal edes i Mø det Til Justitsministeriet den 15>Ju�\ 
dep. l}l. J an u ar 1861 forhan dlet om li 1863: "Da Thisted Amt forrige' 
(li; foi· Plantagens Vedkommende Am· kjøbte en Gaard 'hed Byen og 

· Wire uvigtigt Pengespørgsmaal. oprettede en Fattigarbeic1sål1staH 
uden at det .Medlem, der af Com� for Amtet, erholdt Commu�nalbest�.:. 
muni:m er valgt ti l sær !igen at paa- re! sen en Meddelelse dero!P lit A�
se dens Tarv, var tilstede, og paa- tet, og skjønt Bestyrei��n ikke 
tl"æiJ.gehde nødvendig  Yal' dog ikke kunde andet end ansee det lidet 
�estemmelsen cm Porten. da de1· onskeligt at have en saadau An
siden den l'id er medgaaet over 2 stalt i selve Byen, gjorde den dog 
#�r� · Dernæst er der forebragt ingen Indsigelse derimod i Er
'C6lilll1unalbestyrelsen, at det af kjendelse af dens Ga�nlighed, til
d�ri)1e senere valgte ·Med lem af med da Bestyrelsen stod i den 
P!antage-Inspectionen il,ke h ar Formeening, at Indsigelse ildce 

· · 1lilYt nogen Andeel i den endelige med Nytte kunde fremføres, rvren 
Eef;lutning om Porten, idet hver- om det end maa antages, at Gom� 

· JS�J;l .. Tegning eller Overs lag er ti l- munen er pligtig til at ta.ale An
�ti1let ham eller givet h am Leil i g- stalten i selve Byen, tro1; Commu� 
]],ed til at yttre sig om et for Com- naJbestyrelsen dog ikke at :kunne 
J11linen i økonomisk Henseende vig- paulægges at bære de. nied dens 
tigt Spørgsmaal . 

. 
Beliggenhed heri Byen føl gen de 

\Ligesom vi fremtidigen proteste- saa trykkende Byrder, som under 
re imod enhver ikke u undgaael ig andre Omstændigheder .vilde være 

·. nØdvendig Anvendelse af Commu- falden Amtet tillagt, og sigter 
nen.s Eiendele, som f. Eks. gratis navnlig hermed til Omkostninger
at uddele Brændsel til Velgj øren- ne i al le de De�inqvent�age�', som 
hedsselskabet, protestere vi nu mulig kunne opstaae af For�rydel
iin:o!l ' at betale Thisted Kjøbstads ser begaaede paa Anstalitii{ (der 
.1\ndeel i Underbal ancen efterPl an- blev senere begaaet et Mord) .  Der 
tagens Regnskab for 1862, forsaa- har al lerede været en Sag, som har 
vi�t angaar udgiften formedelst medfort meget betydelige Omkost
Porten ved Indgangen. Der har n inger for Byen, og der er ål Ud-

&ni!Wih iAH*MijlifNA!J•,ili� sigt til, at der vil bliv
·
e

.

· . . flei
.
·e paa 

· - et Sted, hvor Bærmen af hele Am-l tets Befolkning er samlet ; at .Thi
sted Commune skal pære disse 
Byrder eller Udgifter, er sal! me
get mere ubilligt, som der ei' Tale 
om, at tvende andre Amter, der ik-. 
ke selv have nogen Arbeidsanstalt, 
skal have Tilladelse til at indlregge 
deres Fattiglemmer paa den her
værende Arbeidsanstalt, forsaavidt 
Pl adsen tillader. I Henhold til 
0Yenanførte tillader Communalbe
styrehen sig derfor hos det høie , 
l\Iinisterium at andrage om, at det • 
maa paalægges de vedkommende 
Amter, Thisted Amt derunder ind-



befattet, og de vedkommende Kiøb
stadkommuner, at betale de Om
kostninger, der ere forbu n dne merl 
Delinqventsager, opstaaede af For
brydels er begaaecle af Personer, 
der ikke ere hjemmehørende her i 
Thiste d, men andetsteds, samt der
hos til l i ge om, at O mkostnin gerne 
i den Sag, der for Ildspansrettelse 
har været anlagt mod tven de In
divider p a a  A n stal ten, af h vi l ke 
den ene er hjemmehoren de i Thi
sted Amt, og hvilleen Sag staar u n 
d e r  Appel, maa falde dette Amt t i l 
l a g t  m e d  d e t  .i D ommen f o r  den 
Tiltalte bestemte Beløb. Da Amtet 

• har mange Fordele af Anstaltens 

. 
Beliggenhed heri Byen, o g  da d e t  
forhaabentlig e1·kjender d e t  b i l l ige 
i d ette An dragende, tør Best.�rre l 
sen forvente Amtets gun sti ge A n 
befal in g  herpaa."  

Gynmastiliplarls('n Yed Raadhuset. 
"I Skrivelse &f 25. :Mai d. A. har 

d e t  kgl. Amt anmodet Bestvrelsen 
om a t  foran ledige, at Thiste �l Kjøb
stad indbetaler i Amtsstuen 4 pCt. 
am·l i g  L e i e  af d e n  Sum, Amtet har 
anvendt med Frahegn ingen fr a 
Kirkegaarclen af den ved Randhu
set b e l i ggende, d a  til Gymn a stik
piaels afbenyttede r. ads. FOl·anle
d i get heraf h ar man gjennemgaaet 
de ved Bestyrelsen forefindende 
Forhandlingsprotokoller m. v. og 
d erved erfaret, at Bestyrelsen ved

-
-

tog i Mødet den �9. Oktober <L85g 
at søg� ,�m Ti!J�delse J;fl å(afhæn
de Pl�<Is�n. da {len �imltes for. uhel�· 
dig til Gynmas(ikplads; Q g . at der- : 
i Mødet den 24, Feb1·uår 1857 f1:em"
Iagdes 

. 
Amtets Slq'iveise af . l;.f.�s� 

lvL, · .�y o ri 1Ile§delf�s, · al Amtsraaiief 
nu ha1· sawtyl{k(!{i '�t deeltage.m�a•. 
%, Dele. af Gittei:et ved Plads�h ·· 

1 sønde11 f?r }{_���Jiu;.;�:t, J.U}od ;;tt #ib � 1 en sv�l"�l:l,eie !Q�· .sw 4:f��11:vtte]f}� 
af sall1me; følgelig iorsaavidt · deh 
#benytter . sawn1�· . • . Af. den sidste· 
Pasus :h·e111��ai, at 'fhisted Com� 
mune hai· intetåt betale . ;j den 
nævnte Arilednill.i .til Alrltsforid�ii · · (la .·Pladsen, sååvidi QS bekjeJ�d( • 

1 slet ikke har væ1;et benYttet ·. · å{ 
Skolen siden den :1nførte Tid:! · · 



() {) () . iJ.tJ;. . . 1- � � .A_\}_;9_ '-_ .. -.� 

fra Ile øåilit 
Sognearkii!t < 

Thisted �s {J7s�i;> 1 
' 

< , '  -_ - - ·-

Af An der s c. s v a I ill å r'ri. 
Lærernes Lønning:er. • . 

Til Kæmner Søt·ensen; d.' 29, Ju
li 1863 : "I Anledning qi hei·til ind� 
sendt Anmodning om at :·ia:le 01:.:. 
den med Hensyn til . U dl;!et:ililJg· åf 
Lønnen for Læreme ved den ·)!�l_;:. 
værende Borgerskole . åf:.h_1ri11r� • 

Overl æreren paa 7de 11\iå:iri�d" ·{l{I(ii 
lull' oppebam·en Løn, :in3.å Jna·H.jih� 
mode Dem om uopholdeligeri åt ild.:. 
betale den resterende Lø11,. lo��.i�� 
vidt dette er mueligi, · F ål( Fåld 
strax for 3 .Maaneder. Skt,tl;de de? ' 
va�re noget til Hinder foi'' åf: Lki 
reme snart kommer a jqtn: i'c1�Ji11� 
Retni ng, da anmoder 1lla-h ion\. at . 
blive u n derrette d e  he�•om >·fof ilt� · . - · '_:' ',: .. _· _.,_ :_- · .  træffe fomoden Foranst*1}rii#:f:i) U- · 

gesom vi ogsaa 1)aa det Vestemte
ste maa holde paa, at :bØ'ri�frigel''; . 

og eon tractmæssige Forp}jgt'eise1· 
fortrin sviis u dbetales åf K:J2hiii.�l.l/ 
kasse n . "  · · �.=� ·\ · i\ . 

.i\Iere angaaende Lære:ri:le� 'Lou.:: i · 
niuger. · . ··· ·:··············.··· ··.·.• .. ·· ·•· . >'·.· .. ·. 

Til Pro·vst Paludan-MiHJer; <1,:29, 
J u l i  lSG H : " Deres Høiæl'væl:(lighed 
Julr i beh. Skrivelse af · zo. '(is; l_)it& 
Skol ecommissionens Vegn� �nn1d� 
det om at faae forandret • detl1u
værencle Forho ld, som findei< St�d · 
ved Urlbetal ingen af Læ1;el'ne� LØ�'l� 
J1 in ger, idet disse ikke ii"etk Tia 
faae udbetalt de dem tilkon1n1e:hde . 
Lo n n i n ger. Foranlediget 1�eraf h&i· ' 
Bestyrel sen ::tf:csket Kremhei"en · 

Erkl æ r i n �·. og denne gaaei; ud paa, . 1 
at gan ske sær'3gne Omstændighe
der ere A arsag til denne :Uhi1li<r� 
hed og Uorden, idet nemlig �n ek�� 
t raordinær Udt.ælling a:f <ca. 2000 
R cL i r1ette Regnskabsaai·s Begyri
del:-;e har opslugt alle Comri1muins 
P e n gem i dler, hvilke, paa G1·ui1d af 
seen Lh·a·g-tig Skqttebetalhrg, have 
været ringere e nd sædvanlig; Vi 
h ave paalagt Kæmneren n'øk <tt 
vaage over, at budgetterede Sulri
mer betales i rette Tid, og forven:.. 
te a t  denne Sag snarest 111u1igt bli
ver ordnet. Foreløbig . vil Gverl�
rer Christensen og den �ell�r de af 
Lærerne, som have }i'9rdring paa . 

Lon for en l ængere tilbfigegåaenM 
Tid, faae u dbetalt l .Qvarta:lf) Løn · 

=�,:l{ �������,:��:�7iii�!h\�-i���1t! �········· 
Bestemthed i den a11givi1�.":R..etriii{g;< 
snarest muligst er tilstef1ej ·hVil-

. k et vi anse e baade billigt og . r'et� 
færdigt." 

Forhajelse af :Kæmner��� LØn; · 

Til  A m t et, d. l. Septb1'• i863 : 
"Kæmneren i Thisted, ' ·  SQ'ren::;en; 
l1ar ansøgt Kommunalbest,· .om at 
bevirke h ans Gage forhøiet in�d. 
100 Rd . aarlig. Han oppeb:Brer nu 
som Kæmner aarlig i Løn og til 
Skrivematerialer 90 Rd., som ' Fat� 

tigkasserer 220, som Skolekass�i'er 
9 0, j alt 400 R d. · · · · ·. · .· 

Bestyrelsen e1· ensteii1n1ig af den 
Anskuel se, at Lønnen er �or ringe 
for det betydelige og ansvarsfulu
de Arbeide, der er forbfinderi med 
Kæmnerposten, og tilladei sik d�r� 
for ærb. at anmode det llØie A.!nt 
om behageligen at bevirke 'ved Mi
llisteriet, at Kæmnerløurieti· { Thi
sted fra 1. J an. 1864 blive-f i. Ste
detfor 90 Rd. 100 Rd., s<>rjf •ei· det 
Belob, de�· var tilstaået Q.e,nforl.�lge 
Kæmner 1 aarlig Løl1, og l)orrL ned
gik til 90 Rd. ved den Jl.llv�i;en'de 
KæmnersAnsættelse, fot at P'ensio� 
nere Formanden med 100 -Rd; ��r� 
lig. . . .. "! ' . ( i ' 

Bifalder det høie Amt .d$tte; tJ1;t 
ærbødige Forslag, fotve!{t� �i ' $t 
det sædvanlig·e Skridt hos '.Mili1ste� 
riet foretages gaa betifu�}ig, , it 
Kæmnerlønnen J øo Rd. }{an blive 
optaget i Budgettet fori86:4.i.' , > 

Hotel Limfjordens Bfitil1.< : •' 
Til Justitsministeriet, >d.; :i. :s�p

tbr. 1863 : " Ved den s}dste Ilde". 
brand i Thisted den 16. JtiJif18G3 
hvorved Kjøbrnand .L • .  JikoBseri� 
Eiendom , Hotel "Liimfjord�n<.< :Ued� 
bræn�lte, blev formede1st Spr�hers 
Anbrmgelse, ete., kjø.it over Enke� 
madam Krejbergs Have; ·· hvorved l 
de derværende Kjøklrenqrt�i, m. in. 11 
bleve ødelagte, og ElJ.ken 4hyed 
paaført et pe�Pmiært TalkFor at l 
faa dette erstattet har h�ri. hem- i 
vendt sig til Byfogden ; 'dertne Em- l 
bedsmand (U. �ehouw) finder �ig 
ikke foranlediget til at udbetale l 
Erstat�in�en af Politikassei:i ellet �� 
Brandtogaen, og da han tidligere , 
ha:· e:·faret, �t Brandforsikr

·

·
· 
���g

.
en

. 
j' 

fot KJøbstadel'mdomme har næg.:: 
tet at betale Erstatningerafden.;;e l· 
Natur, har han henvist Enl!.:en til i 
Communalbestyl'elsen. Best:Yrelsen j 
kan ikke erkjende, at der hviler l 
nogen Forpligtelse for Byen tH �f lJ 
betale Skade foraarsaget 3fBrand- 1 
corpset paa andres Haver,: Træer, 

-� - -

.--:t�:-·: -�-. 
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Angaaende Udførselsforbudet. r: %ortr1nsvis b��olqe _ .J}<ig�ng·EI •3:1; . .. : l  •:bliv� iiidl�gt�� :at · �e.1a!ij}�eii Jo?= l '·1:vet J>atiehtfastsættes til � Måtk l 
�if:agl.ig 'bg �t d�r erl�gges en Goc1t� 

$in m-=<w=-=v'"' '"' "'-� :, zj�rel�e for Lqcalets Afl:>inyttelse, 
i dette tindiader man jkke hei·med at. 

Til Amtet, 24. Aug. 1864 : "1 beh. , 
Skrivelse af 23. d. M., ha1� Amtet 
udbedt sig Bestyrelsens Erklæring 
over Indholdet af en Skrivelse fra 
det fjendtlige :M:ilitairguvernement 
om, hvorvidt der vil va:1;e ,A.nlE�d
ning til at tilstede yderligere Let
telser i Samfærdselen, end �er ere 
tilladte ved MilitairgJ.ivernemen
tets Bestemmelser af 9. d. M. 

fra de gamle 
Sogne arkiver m 
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Af Anders C. S v :a l g a a r d. 

i ·  :Ansættelse af en Plantor. 
Til Amtet den 3. Juni 1864 : .,I 

l>ehagelig Skrivelse af 10. f. M. har 
det høie Amt udbedt sig Bestyrel
:Sens Erklæring i Anledning af en 
Ansøgning fra Planteur Hansen ' 
om at erholde fast Ansættelse som 
Planteur ved Plantagen "Chri
stiansgave" ved Thisted, samt i 
Tilfælde af, at Bestyrelsen medde
Je·r sit Samtykke, tillige om hans 
Gagering o g  tillige om Pension til 
1den afgaaede Planteur Dyhr m. m. 
Efter at Bestyrelsen har taget Sa
gen under Overvejelse undlader 
iien ikke herved tjenstligt at er
ldære, at den samtykker i, at Han
sen ·ansættes som Planteur ved 
Plantagen "Christiansgave" med 
en fast aarlig Løn af 200 Rd. og 
et aarligt Tilskud af 100 Rd. til en 
fast Medhjælper, hvorhos Hansen 
erholder de samme Emol umenter, 
som Planteur Dyhr havde vedPlan
ters Udlevering af Plantagen, li
gesom han og erholder Afbenyttel
se af den samme Have, som Dyhr 
havde, men selvfølgelig ingen Gra
tiale, o g  Opsigelse kan ske med 6 
1\Iaaneders Varsel paa begge Sider. 

Pensionen til den afgaaede Plan
teur Dyhr har Bestyrelsen vedta
get at ansætte til 100 Rd. aarlig, og 
bliver s aavel denne som Lønnen 
til den ny ansatte Planteur u dredet 
af By og A mt efter sædvanUg For
.hol d :  % og %. Forsaavidt der ik
ke maatte være nogen Instrux for 
Planteuren, tillader man at henle
ile Opmærksomheden paa det øn
skelige i, at en saadan meddeltes 
ham, og ønsker Bestyrelsen da 
gjærne at. blive bekjendt med den . "  

Sygehuset til militær Lazaret. 
Til Underlæge Carstens, d. 31 .  

Mai 1864 : "At Thisted Communal
best. og Amtsraad meddeler deres 
Samtykke til, at Sygehuset benyttes 
til militair Lazareth, paa Betingel
se af, at Syge fra Byen og Landet 

i nieddel e til beh, E!fterretning." 

. J{om, . rekvireret·. af Fjenden. 
Til . Købmændene Gjø:rup og Wern�r, d. 17. Au·g. l864: 

•· iFølge det i Conm:lunalQest. Mø
de' d; .15. d, M . . vedtagne, anmode
des •. Dlirr. ' :Købmd. L� Gjørup og 
ive�·ner heraf Byen� om . ved en 
�regiet at s�l!?e paa bedste M,aa
de� · det l'arti ca. 900 Tdr. H avre, 
tier er tilovel'S af de 2000 Tdr., ·�orlt blev rekvireret af Fjenden. OirJ. 

.- Udfaldet af Salget forventer Besty
ielsen sig de1·efter meddelt Undex
retlling." 

I den Anledning skal Bestyrel
sen tillade sig at yttre, at den næp
pe kan ansee lvlilitairguvernemen
tets Anordning for rigtigt ment, 
da den samtidig med denne har ud
stedt et Forbud mod, at nogle af 
de for Egnen her vigtigste Udfør
seJsartikler maa u dføres og saåle.:.. 
des netop standser den fri Coliin}u.,. 
nication og SamhandeL F()i imid-: 
lertid at opnaa saa store lkftels�l' · 
heri som muligt har Bestyr�1!5eJi 

Forbud mod Udførsel ønskes anmodet Hr. Consul Bendixe1l . .  om 
ophævet. at rejse til Aa1·huus og d$;)n:ijrtqt� 

Til Købmændene Borgen, . W er- 1�g forhandle med . Ove.xt?}�i��pe�- f 
ner, m. fl., 24. Aug. 1864: "I An- twnen, som har under�In:ey�� -f()r.-: ·ll 
�!r:n

t�I ab�;;::!���:��s;;f a�a��� ����!t. 
eller med lvlilitåi��z�1��;;�i /r · - ·· Forsaavidt der ved Let�lse , , :j . )j ke for at det af Overtoldiilspekto� · . · '�·- . , , , , ' 

d
"" ·· --d - . Samfærdselen skal fo1·�.J_ ... _a·' ·a·-�-k�5'o ... ·�.s ... t.: ... ·•·1'r .. : ratet for Nørrejyllan U. f?JM.t� 

k 1 
- ·t'll d · 

· · -
_f·. _

o
i·· __ b_ .

inde_ , I._s·
e

· '· .  _ . 
d_ a·· . . 

s __ _ _ a. __ .·.m·
·
·- . '-� ·: __ :· .. ·.1. __ ·_-._·.�_- _-_ .. :_ ·�_. __ ,:.Jl ' Forbud mod Udførsel �f J:tl1i; R#g- . .. - -� . .  - . --- -

1 ��� n�����:t ��������et:s�ir'
si�7 j�n 1A�����'t f?�t���j[E�-���- l stvrel sen besluttet snarest rn11Hgt net, �r Portoen rneget trylc:kendel 

at' afsende en betroet lVIand til Aay,- idet . der 1llaa �rlægg�s· Porto to 
hus for at forhandle directe med Gange "----'- den ene Gang rimeligvis 
de vedkommende Autoriteter .om til Fjenden: At dette OJ;?:Saa s.\mlde 
Forbudets Ophævelse, ellei· i alt . være Tilfreldet andre Steder et 
Fald dets Mortification. �æppe . s�ndsyll.ligt.'' 

l\'Ian har i den Anledning . hen,. 
vendt sig til Hr. Consul Bendi;en, 
og han har ogsaa med Beredvillig� 
hed pautaget sig Hvervet, og . af
gaaer herfra førstk. Fredag Mor- . 
gen, og vil da pr. Telegråpp,)ålt
fald over Aalborg, paa Søhdag sen
de Underretning om Udfaldet af. 
hans Reise. 

· .. _.•-· · ..• 
_
-·•

.
· .. _·_ '_ 

Da han anser det af Vigtighed · 

for at faa saa nøjagtigt Opgivende 
som muligt af de Skibe, som enten 
ligger her eller i Amtet, har Lad
ning af de forbudte Artikler, eller 
har Fragt, for om muligt at - be� 
virke en Undtagelse fra Forbudet 
for disse Skibes Vedkommende, har 
Byfogden anmodet Toldvæsenet om 
at give Consul Bendixen en nøjag� 
tig Fortegnelse over dem, men da 
Toldvæsenet ikke troede, at det saa 
sig istand til at fatte en aldeles 
nøjagtig Fortegnelse, vil man ikke 
undlade at henlede Dhrr. Andrage-
res Opmærksomhed herpaa, for at 
de selv kunde paase, at Ingen for� 
glemmes.""  

En projekteret Kanal fra Hoxer 
tilVigsø. · 

Til Amtet den 22. Septbr. 1864 : 
I beh. Skrivelse af . 10. d. �L har ,, - . - · -- - _' - - -: _ . .. -

det høie Amt æsket undertegnede 
Comniurialbestyxeli?es . · E1;:k}æring 
over, hvorvidt de afingen�em·leut-" 
nant Nyholm for Afbenyttelsen af 
den projecterede Canal fra Hoxer 
til Vixø · og den ved sidstnævnte 
Bugt paatænkte Nødhavn .. forec \ siaaede Taxtafgifter, . �·espective 

1 indtil 2 Rd. og :IIz Rd. R1gsmønt p1·. 
i Commereelrest kunne ansees pas-l sende. . 

I den Anledning u_ndlader Com
l munalbestyrelsen ikke herved 



tjenstligt at .erklail'f?; at . den anse er 
de foreslaaeqe 'Taxt�r for );lassen� 
de for . 4� Sl{ibe, de1;·inllatte penyt
te Nødha�en, _som ?gsaa for de 
fuldtbestuved� Skib�, .· Jer . 1rlaatte 
benytte Ca:llalen. Eo1" belastede Ski� 
be pg :for t1�estuvede Lreg�ere bør Afgift�n for .· C anal en� Afbe�yttel
se forlllentlig kuii ansættes til det 
-haiv{ if.det B�1øb, der bliver op
krævet for be�f#ve(le L�ster. Da 
�est:Y1:e18en io�ØvHgt .n1aa ansee 
det pfojecterede Anlæg af • ydexste Vigtlg]!�d lkl<:e blot for Skibsfarten 
i det. hel�, idet s,åildsYI}ligvis mailg
foldige Skibe, ,som :nu maa stxande, 
.vilde kul1ii'e reddes vea at tye til 
Nødhavn$,

. 
·de� y�d si:n :Beliggen

lle� i>al1_.ef;å(� <l� �f<n·. ,�JcibeJ1e· far
ligs�e Pcii'ik:fufp�a; Jry1lands Vest� 

������mt4��r� 
· 

useilbar, .•oi'- · Fai:.te)i ' J)aa.•.Liimfjor
dE!11. ef�r v()f. pveNeØ.i�n�I1g Y.der� 
lig{!r� · . �il<l# :fol"siri}t�s ;og , v.:uu;ke� 
liggøres ve <i , det :p�a#�l1!{te , J3roan-
1æg over :Liim:fjol·ileii' ye�i.Aall:>Org, 
men · saadant; ·

ikke bi9fiaD.ske vil 
kunne •uridgaaes, Ned ·.civi�ieris, .An�· 
læg, · .}pen -�i�iaq���- o:ti}' itJ<lla11de� 
endog ·.· . . i' høi Gr�d '�ori{ø.ttes; \ saå 
maa B�s�Yr�ls�� påfi}Mt ';i��meste 
anbefale Piarieris .u dfØrelse'til'Re.:, l . . ' · :-· . . · . . . ... ·.: . : .- . . • , , ,. _ ,  , . , ... .. ,. : ·' .  -. . 
gjering'ens .�uei'li&'�re. �;F'Q'fsg:rg/' · 



· .Jj� ,irt��å� ·!Jorgerrepræsen� cCc� =c 
' ' \ ' ( ta1lter. 

:. 'r�i�'ji��t�*el�ei1 for Borgerfoi·� 
en!ngen'i ·rr'histed, den . 8. Decbl'. 
is63Y;,{Wg�� ·ilnåe�tegnede . til Nyt-

i�i�U���/�:=::�;;i:��I · Grtiliåe . iidt:e se e os · is tab. d til �t 
mo�t�g� .GJenvalg som Borgerre': , 
pr�sent�nter; . saa fremføres dett� 
efter .nøieste Overlæg, og vi fo:t� 
veri.te detfor; at de ærede Medboi;.;. 
ger�;�·�ori{have henvendt sig til os 
og de��ited. giVet os en Til lidsadres� 
se,)I{ke ansee vor Afslag som 
Uta:k:nem1llelighed. u n dertegnede 

.- . . . , _ _  , . . -
Gjei·lach kunde ogsaa have ønsket 
at �lftræde, men finder, at Valget 
af 6 nye Borgerrepræsentanter kan 
være til Skade for Forretningsgan
gen, altsaa for Communen, og 
modtager derfor Gjenvalg, dersom 
Stemmerne falde paa mig. 

R,e}.hes�nt�tiQn fed .Fr�dci:ik d� 7 .s 

> : ,< . ·}>/'*is��tels� � •••. . . ; l . rg 13.org�rr�j>��:se#��ti9�ell l Ny-

!ll1llilllJJ{S���� $ie� Kjøbstå<i, •• . som. s)11tter s1� ti• 

!��'�i4��filf���:::� 
!Xenle�. tU · i de h� e �nl,edi1ing �t re-

inetiM, o gi sak Fald )ryeiri der er 

Y��hl\u�Je>�e�ng ���9� kunde 
m a aske ilætrri�re CAital� 1fa!ffes, da 
d�t fo1·ekotntm!r ()s ·me�t ipå�sende, 

���.��t!������a1l;1�::·: . 
(;j�rlac� . .  s.,rarre. ··· <\/ Nordentoft . l 
w. :Bohne; GCSt:!]'I����r. l{alum. ! 
' . . . . · -. . · . . • . . l Ingen LønforhøJelse ,bl Brand- 1 

' ' binen. 1 Til Brandkaptåin Kalum, d. 8. 1 
Pecbr. ll363 : "Paa det af Hr. Ca pi- ! 
tainen hertil :indgivne Andragende 
cm at den Dem som Brandcapitain 1 ' . . . ., ' . .  ! 
i Thisted forundte Løn, 100 Rd , l 
maa fra 1. Pan. 1864 at regne, bli
ve forhøiet med 100 Rd., ser Besty-

relsen sig ikke is tand til nu at ind
lade sig, :Ihvorvel den erkjenåer, at 
:O e i Deres Fundionstid · son1 �rand 
capitain har lagt Iver og Flid for 
Dagen." · 

styrelsen tillader sig .a�i'tql· ·b.erver j 
. ' <· : ··.: .• < :·.'

-
'. ' .< • •·.,, • .: . , .  J 

at frembririge .deteØ BegJIE�ing for 
det ·lløi� ' Kl�igs�i�ist6-iilni,· • åt .det 
vil have ·.· dem (velvillig }iJrindl',ing 

. :&!���::�������] støn•e Omfang
. 
en<i sæ·av�RJig <c���il 

JF;����li�{,\\\111� 
c en a�sø�e-''1\rbeidsfqrtjep._eij�/�()g l 

�1�n�::s�: ��n��'t�i�r;�)��1, \ 
ikal man underd. tilføie, itJ,�:�j_[�f 
dem ere Skomager� �g :t5S�Iq��de-
re." 



Fra de gamle l Sogne�rkiver j 
Thisted By 1768-1878. 1 

Af Anders C. S v a l g a a r d. 

Angaaende Leverancerne til  Hæ

ren. 

Til Skomagerm. I. J. Kalum og 
�kræderm. J. Hansen, d. 31 .  Decbr. 
1863 : "Paa Communalbest. Anmod
n ing til Krigsministeriet, om at 
huværende Skomagere og Skræde
re maatte blive deelagtige i For
færdigelse eller Leverance afKlæd
ningsgenstande og Fodtøi til Ar
meen, er under 24. ds. svaret : "at 
man under de nærværende Tids
forhold, og navnlig med Hensyn til 
den besværlige Communication, ik
ke kan finde det tilraadel igt at ud
strække Fordelingen af Arbeider
ne ved Forfærdigelseroe af de til 
Armeen fornødneBeldædningsgjen
siande til Thisted Byes Haandvær
kere"." 

Valg af Borgerrepræsentanter. 

Til Amtet den 7. Januar 1864 : 

., Til de ifølge Lov af 31 .  Marts 
1860 ved Aarsskiftet foretagne 
Valg paa ny Borgerrepræsentan
ter i Stedet for de efter Tour fra
trædende valgtes for et Tidsrum af 
() Aar : Hattemager Gjerlach, Læ
ge Benzon, Consul Nyborg, Amt
stuefuldmægtig Lindholm og Gar-

ver Rasch samt endvidere den 
næstpaafolgende Dag den 30. De
cember sidst! . for en Ti d  af 3 Aar : 
Kjøbmand L. Gjørup. Den 4. d. A.  
forsamledes paa Raadhuset saavel 
forn ævnte som de tidl igere valgte : 

Brandcaptain Kalum, Jernstøber 
Bonne og Redacteur Lund, for at 
fordele sig de commu nale Functio

ner. 
Af det ligeledes ved Aarsskiftet 

forestaaende Valg paa Mænd u den

for Borgerrepræsentationen valg
tes til Skoleforstan der F uldmægtig 
Lomborg og Kunsidreier Schuster 
s amt endvidere til Fattigforstan
der l\luurermester P. HyldahL 

Til  Formand valgtes Redacteur 
Lund og ti l Viceformand Fu l dmæg
tig Li ndholm."  

-- Senere med deles,  at  Sclluster 

af flere Grunde ikke var i Stand 
til at modtage Valget som Skole
forstand�r, saa at man i Stedet for 
havde Valgt KØbmand A. Borgen til 
Medlem af Skolekommissionen. 

Laan ·af Havn:ekassen. 
Til Havnekommissionen 13. Jan; 

· 1864 : · "P a a Grund af flere ved 
Budgettets Affattelse uforudseeli
ge Udgifter, navnlig Udredningen 
af 2 Krigsheste, ser Kommunalbe-

stirelsen sig i den Nødvendighed 
at Diaatte tilveiebririge til Kom
munen et I..aån paa 500 Rd. Man 

tillader sig 1 Ut:lH�"' ��., � .  

forespørge hos d�r! ·.�:f�de .kom
mission, om Beløb�t kili1M erhol
des tillaans af :rh.Vn�!f�§�.e� ,paa ; 

eu Tid af 3 Maan�d�r", ��yQrom 

man venter at modt��e/<\ens :beha
gelige Tilkendegivel�e.": 

Der ønskes Leveral\�er\ii ;#�ren. 
Til den kgl. Armei:titend�ntur 13. 

Januar 1864 : "Unde}." 1S.' t. M. til
lod Bestyrelsen sig �t.ii�Rfk�mnie 
med Begjæri�g til det M{� \I{rigs- ; 
ministerium, at Forf�i·åift�Jsen el- g 

:� -: '. _ ,:_,_-.:.'<:· .. ::. ... - ' �, - f 

ler Leverancen a(Fo(ltqJpg Be-
klædningsstykker tilj\rni�el\ maat
te udstrækkes til '14' >a{ Byens 
Skrædre og 15 af c:len� 'Skoniågere, 
hvorpaa Inten danturi1l : hi} der 24; 
s .  M. tilmeldte, at d�n �il.vnlig af 
Hensyn til den besv:ædii�. Kommu
nication endnu ikke fandt Anled
ning til at modtage Tilbudet. Siden 
den Tid have imidle1;tid Forholde
ne taget en Vending, som gjør et 
større Forbrug til Hæren af disse 
G jenstande nødvendigt; · og efter 
Bladenes Udsigende er . det nu og
saa paatænkt at henvende sig her
om til andre Byer. I Betragtning 
heraf have de nævnte Proffessioni
ster gjentaget deresAnmodning om 
Bestyrelsens Medvirken til at for
skaffe den Andeel i de nævnte Ar
beiders Forfærdigelse, hvorhos de 
tilbyde at ville selv afholde .  de med 
Frem og Tilhagesendelsen forbund
ne Omkostninger, saa �t (jjenstan
dene leveres franco IHia det Sted, 
Intendanturen maatte bestemme. 

D a  Andragerne ere ·. stræbsomme ' 
Mænd og Familiefædre, skulde det 
meget glæde Bestyrelsen, dersom 
de maatte blive deelagtige i den ' 
arnmeldte Arbeids:fortieneste, for 
hvilket Tilf::elde man ikke undladei· 
at bemærke, at Haandværksindu.:. 
strien her er saaledes, at den kan 
tilfredsstille enhver billig Fo1;� 
dring." 



fra de gamle 
Sognearkiver. 

-<>-
Thisted By 1 768-1878. 

Af Anders C. S v a l g a a r d. 

De fjendtlige Tro pper i Thisted. 
Til Thisted Amtsraad den 6. Ok

tober 1864 : "Idet Communalbesty
relsen tillader sig at fremsende 
det af Indqvarteringscommissionen 
forfattede Regnskab i Anledning af 
Thisted By"es Okkupation af fjendt
lige Tropper, mod hvilket Regn
skab Bestyrelsen intet har fundet 
at erindre, tillader man sig at an
mode det ærede Amtsraad om at 
gaar ind paa, at det Beløb, der ind
kommer, naar Forplejningsgodtgø
relsen i Qvartererne beregnes for 
Menige til 24 Ski l l . pr. Dag og for 
Officerer til ( ?) pr. Dag, maa kom
me ind under de for By og Land 
fæl1es Udgifter ti l N aturalforplej
ningen. Bestyrelsen ved vel, at det
te . Spørgsmaal t i d ligere h ar været 
behandlet i de combinerede Møder, 
men den troer ti l li ge, at de Grun
de, der taler for det her fremsatte 
Forsl ag, ikke . har været Wstrældce
l igt overveiede, og \'e d  nærmere 
Betragtning haaher man, at Amts
nwdet vil gaa ind paa Forslaget. 

Til Begrun de h; e af dette, skal 
Bestyrelsen till a d e  sig at gjøre op
mærksom paa, at efter den fjendt
l ige Høj stcomman derendes Befa
ling, skulde Mandskabet Morgen og 
Aften bespises i Qvartererne af 
V ærte m e s aalecl e s, a t  det kun fik 
Naturalieforp l ej n i n g  til l\Iiddags
m ad, men da det en Gan g er siaaet 
f ast, at Forp l c j n i ngsgjen standene 
henhore til  de fælles Udgifter, sy

nes det at være en l igegyldig Sag, 
om de leveres in Natura el ler i til
beredt Stan d, og d a  N aturalydel
serne selvfø l gel i g  efter den .Maade, 
paa hvil leen Forpl e j n ingen sku l de 
ydes, derved b l iver s a a  meg·et min
dre, er det gan ske v i st u bi ll i gt, at 
Byen alene skal bære e n  u forhol ds
mæssig stor Del af Forplej n ingen . 

Forhol det her i Byen har været 
ganske extraordin ært, ikke en gang 

i Nykj øhing h ar det været ordnet 

paa denne l\Ia ade, og Bestyrelsen 

tvivler aldeles ikke p aa, at Amts
raaclet, saafremt man den Gang, 

Garantien mellem By · og . Land af- Den opskyllede Tang. 
sluttedes, havde . vidst hvorleds En ;U Grundejerne ved Fjorden, 
Forplejningen vilde .bliye ordnet. 1 Jeppe F1·ost, havde forespurgt, 
med Beredvillighed vilde have. gaa- 1 hvem den opskyllede Tang l angs 
et ind paa, at ogsaa Forplejningen Fjorden tilhørte, og  herpaa afga
i Qvartererne · skulde henhøre til ves under 9. Novbr. 1864 den Er?en fælles Byrde, meri . det vidste klæring, at Communalbest. ikke . 
mgen dengang, og enhver stod i skjø:tmede at den havde nogen Be:,; 
den Formening, at F�rplejningen rettigelse til at disponere over den 
her i Byen ikke vilde blive ilrdnet omhandlede Tang, men at denne 
paa anden Maade end

. 
den .af F�en- 1 formentlig maatte tilhøre Lodsejer

den sædvanlig brugelige. . Hertil 1 ne." �ommer.' at Thisted �y 
.
i Stedet for Communen kan ikke4":CIIade . sit� 

1 .  Foremug med NykJøbmg a� �vate paa at betale nogle, uden at betal� 
ti_l 117 af de ydede

. 
Foryl�Jmng_s- alle. 

· 

gJenstande og Contribu�Ioner, hv1l- 1 Henhold til det saaledes anfør� 
ken Syvend:del f�r Thisteds Ve""- te, haaber man, at ·Amtsraadet vil 
kommende vil u�gJØI'e omtrent 400_0 meddele sit Samtykke i den forbe
Rd., alen? for s1t Ved�ommende VIl rørte Henseende." 
komme til at svare ttl. M13n dette 
forekommer BestyrelSe)'!, at vrere 
saa meget mere l.l.billigt, som Byen 
ikke blot alene har niaaltet bære 
Trykket af Fjendens Nærv�relse,. 
men heller ikke har beregnet · sig 
noget til Godtgjørelse forQvarteers 
Afgivelse· til Menige. 

Det skal naturligvis ikke næg
tes, at Landet ogsaa har. følt Tryk
leet, for saa vidt det har :ll1aattet 
afgive Ægtkjørs�l, og rruinge ere 
blevue berøvede deres .Heste,. ·men 
foruden at Byens :Borgere ligesaa
vel som Landbefolkni�gen have 
maattet gjøre Ægter, . ilcke . blot .de, 
der have Hartkorn, men ogsa� en
hver anden, der -holdt :Befordring, 
idet disse bleve · :l;orbeholdt og be
nyttede af Officererne, .der idelig 
forlangte bedre Vogne end de sæd
vanlige Ægtvogne, og forlangte at 
de straks skulde væ1,·e rede, saa har 
Fjendens stadige Nærværelse i 
Huset dog noget ganske andet at 
sige, end blot at komme. i Berøring 
med ham ved el). kortvarig Nærvæ
relse i Byen, noget som forøvrigt 
ikke engang faldt i aile Landboer
n e s  Lod, men kun ende!. 

Hvad Hesterovet angaar, da. kan 
der ikke herfra hentes nogen Paa
stand om, at Godtgørelsen herfor 
paa lignende Maade skal henføres 
til  Fællesudgifterne, thi her er 
kun Tale om at drage ind under
Et, alt hvad der henhører til For
plejningen. Hertil skaL man ende
l ig tillade sig at føje, at der næppe l kan efterlades nogen Tvivl om, at l Forplejni

.
ngen i .

. 
Qvarterern

. 
e i sin 

Tid vil blive erstattet af Staten, og 
Spørgsmaalet er saaledes et  Tids-
spørgsmaal, men det falder . tungt 
�for en stor Del af ae ubemidlede at 

· skulle vente i en ubestemt Tid, vg 
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ved de faste ansatte Lig bærere, og 
i andet Fåld� at Politiet enten paa f d �� · � ��-�� m· � le . ! 0Inbud �11.er ved 1iede Folk, n aar '- ra e .n, -�

. ' - . .  ·. sa�:dant, vil blive ' nødvendigt, vil 
� - :J � �� � · �� · J>.;!inie drage Oms6i·g for at f;kaffe S�. - - ��� 

• 

�
0
� �·.
r :. {te De de baarne .til Graven. ' ' on.� n e·,

�
· 
a
. · ·

.
r
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·
· .. 

·lY. , ' , , · ·ti Endvidere tilla.del; man sig at :J 
� fl·ernhæv�., �t der ' soin bekjendt i 

mang� Byer ·� ikke haves Ligbærer
Thlsted By 1768-1878. 

l. f A n ders C. S v a l g a ;i r q 

Ligbærerlanget og Syg'�:�- og Begra-

l Ja ug. u (len � at d(lt (i og derfor har 
vieret forbundet� med nogen Van
.åkeHghed . enten .under epidemiske 
�Her aJrnindelige Fol' hold, at fa a de  
Døde begravnede, i hvilken Hense
t;J1d(' der ogsaa fr:i 9en sidste Ko�leit.epidemi foi:eliJig�I� Exempler." velse.sforen�ngen. ·.· · 

· 
Til .A mtet cl . 8. Novbr. �8G5 ;  ... I 

beh. Gjenwar p:w Amtets Skl;ivel
se af 17 f. l\l. ti l Erklædng paa 
Stiftsø vrig hedens Skriyelge, - ang. 
at faa SYge- og BegTavelsesforenin� 
gen j 'fhisted til 1\Ilnisteriet in<l
sendt Andragende, Ye!lrørende A.11� 
skaffelse og Afben;rttelse afen �igvogn, og navnlig til Erld�r�11g . . om paa hvilken l\1a(l4e Bestyrelse11S 
Flertal , der l igesoin ,Amtet h ar 
aribefal et Andrag�;mdet,. bar Jætikt sig, at den Ligbærco.riau.l$'et 11u paa
.hvilen de Forpligte] se til ogsaa ·� un-' 
det· u almindel ige :Forholdaf �l{aife 
alle Lig begravne . i  slige · Tilfælde l (navnlig Epidemier) 

.
lnni fyldest� 

kjøres, mwr Ligbær�rlaug�t matte •� være ophævet, · undlader Bestyre!- . 

sens Flertal ikke at svare, at �Iet 
i den Lauget paahvile�1de F01·pl ig:. 
telse, end ikke i mindste ]\iaade 
har kunnet finde n ogen · Garailti 
for, at Ligbærerlauget u�1der en 
EPidemi, paa en mere tilfi·edsstil7 
.lende Maade end Syge-og Begravel� 
�:�ep.foren ingen, vil kunne f)rlde�'lt� 
gjøi·e den Fordring,

· 
at skaffe a11� 

Lig begravn e, idet m an .. nu1a gaa ud . 

fra, at naar de  faste ansatte Lig
bærere hvad .enten .disse høl'e til 
Ligbæ;erlauget eller til Sygefor- · 

(min gen, er e bortrykkede under �. en 
Epidemi, vil Ingen · kunne tvinges 
til, som Ligbærere at 1.\aatage sig 
en saadan vedvarende Forpligtel
se, og formener -Bestyrelsens Fler
tal derfor, idet det gjentagende an
befaler Sygeforen ingen s .· Andl'agen
.pe, at burde udtale, at .det ku:n ,har , 
tænkt sig, at deii . samme .Forplig
telse, som paahvi ler _Ligbærerlau: 
,ge:t under ualmindelige Forhold, li-. 
·geledes vil komme til at .paahvile 
Syge- og Begrave1se�<>foi·eninge1�, 
saavidt dens Kræfter · .strækker til 

Da Møllevej anlag'des. ';!'il Runstdr. •c. K. Riis, 29. Nov. 
l865 : I. Gjensvar pa Deres ærede 
Ekrivei�eaf iO. d. M., hvori De an
drager ()m, �t <len .sa�kaldte Mølle
�ci maa bliv� arilagt paa en det 
·bd:hos tilbagefølgende Korts Ud
bl edelse, .� paa .en Strækning nær
Dløst ved Kjøbsta4ens • Vestergade, 
iqr • at der kan ·. blive overladt Dem 
til Beby-ggels e  e11 pel af det ned
lagte ·. Vej stykke, ul.1dJ.ader Komm�
lw11Je�t:yrelsen ikke herved at hl
bugr:melde Dem, at 1ll�n der h�r 
flindet Betænkeli�hed ved af pn· 
vate li�nsyn at Olll,hegg� en offent
llgVei, d�ls har · an�etdetfor uhel
n1gt, atden af .Dem paa�n�te Byg-
nir1g, .saafremt . man. glk m d pa.a 
DcresAndragende, vilde komme hl 
at ligge h!lac1e p l! a Kjøbstade�s .og 
Lrrndsognets Grund, da Forvlk�m
a<:r i Tidens I.,øb � heraf let VIlde 
fl·en1avles, og man. har saaledes af 
ilisre · og flere . Grunde . ikk� fun
det Anledning til .at indlade sig paa 
d<:t foreslaade Arangement." 
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Fra de ua1111e 
Sognea�kiver • .  · 

--o-
Thisted By 1768..:--1878: .. 

Af An ders C. S v a l g a �{r d  . . . 

De fjendtlige Tropper i Thi�t�d. 
Til  I nden rigsministeriet, Noy�nl

ber 1 864 : .. V ed at fremsende Ind
kqrterin gscommissionens . aflagte 
Regn skab for den Tid, Thisted 
Kjobstarl Yar besat af de fjin'idtliie 
T ropper, skal Komm:una1)Je"styi:el.: 
Ben ikke u n d lade ær b. at gjøre ()pC. 
m:erksom paa, at  den Godtgjørelse, 
iiOIU m a n  h ar anseet passende, er 
24 Sk i l ! .  p r .  Dogn for Menige og 
O ppassere og for OfficereJ.·ne 2 
R cl . OP' ;1 .\l ark, og at disse Satsei· 
e t\' be �rru n dede i ,  at der eftei· (!e11 
h�hærend� fjei1dtlige Hoistkom- . 
1nanderendes Befaling . . inaatte .af 
Qvartei'værterneleven�& · fllld :E'�?' 
kost og Aftensmad samf Øl elle1�'et 
vist :Qv.anttim Brændevhi. T Qyai'
tererne til de �I enige �g Opp�sse1:� 
ne� hvorimod disse ·fik Natuh�Ifor-
.pleining I �veret tilMiddagsmaa, \og 
til . Office:rel�ne , forllden to Væi;ei
)3er hver Og et til Oppasflerne,; ·f�ld 
Forpleining·hele Da�en, hvilkepi{le . 

dog kun· ndd, ! 
.
· Qvar�eret ori) J,VIoi�., 

genen · og- til :E'ro�ost, m�n ' lQ!l �itr 
tim Middag og Affep: p'aa �t .·T,ilfæX
de urer bespise: pl}aGjiest�iyei;ia.åf- · 

deri; hvorfor Betalingen :tildeels 
bliver· at .priestete å.f. Qvartellv�r-
tenl:e: . . ·

· 
. . ..•. · . . . .. .•.. · . . · . .. . . . .. ... · ·. ·.·. ·· .. · 

. . Saavidt l3estyrelsen .· · 1tar Ic.uP,.ilet 
bring� .i·· .. El'fa;r1ili,' •.· �r Ti·.opper��s 
Foroleining ikke s1cee.t · pa;a rlenpe 

· Maaae ·j·. ae ·.a:ndl'e J:VIiii�e .:BY.�J.·(•$f� 
te1; lidvisende af Reiinskabet, soJl1 1

·
. har været �ivi�e�·e.t.:lf l3es�yl'�l��n�: 

1 uden �t . den hl}r fundet nmre� at 
. erindre deNmo�, ei· der til Menige 

og Oppasse:te leveret .7256 Pol�tlo
nei' a 24 Skill, \ldgjør 181� Rd;, '187 
Portioner til. O�ficererile a 2 R{l3 
rv!ark; \IagjØr L!6J Rd. 3 M,�rk. For 
Qva:t:ter · til Skomath�:rvrerksteli i 11 
Dage . a 1 1\'l:ark, , udgjør lE,d . . 5 :Mark F.or . do. til Vagtstue i l.O Pa
g e a .l Mai·k, \.l dg j ør l R d. 4. J\� a r :k. Til�ammen 225 · Rd. .· Hvad -Ers�at-
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e-_ ,,,_- - .-. -_,--_ , 
April l,865 : "P�a G1:und af et i 

_ 

Fjor ·r Febi·\iar 1vlåaned paa den 
.heri Byet} :V?iende Arbejdsan�tRlt 
( det nuværende :Missionshotel ) der 
tilhør�i·JfhistedAJl1t, forøvet l\lord, -- - ' ' -- � -- . 

o Thisted By 1768-tS78. 
·.- ' · ' - -

-
- ' -- .

-
-
---
-
.
�� blev del' :u}higt Sag mod Hans P e-

- .-

_·. _Af A __ n ___ a,"_-,e_--_ l ___ ·s_ c. s, _-__ v_ ; 1_ g_ å,_---å_ r_· _d._-_ ter ChJ:istenseJl __
_ 
eller __ Thornr1ahl, 

_ . der v�u: inlllagt der Rf :rlen hervæ-
-
_- _.,

rende Fattig�oinmisslofl, , og han 
Faytojers Bortførelse af Øster- , b1ev ogs�nl gen11e mal le In s lancer · 

rigerne: - _ 1 dØm� for den ånfø1te Forbndelse -
_ Til !Jideju·igsroinistel.'iet --�en- 2f>. 1 men ved _ kg l, :Resoli.ltion he;wadet , 

:febru�r- 1865: ' _ ;,Da "·,•ae_ i _ Thisted .! , lrio� __ , at;heii��ttel! ji Tugthu,;arbej
Havll beliggende Fartøjer j Fjor } c\ e paa Liystid og _er - :iJU udleveret , 

d(!n l6. og 19 • .  J ulLble-\' boltforte ! ti l- .• vedkommende Straffeanstalt. 
af · Østeri'ige1;ne n1ed. det >i Bldbei1e ; �(}111 beha��lig�t "vil _ el'fal'es :1f 

ho1·ende l\Iands.!tah; . .  -var def11ocF · medfølgeude�'Bilag have de med 
ve� dig= t; at de fø1·st ble,; ballaste- denne . Sag' �o_rb\lndne Delinqvent
d�, (la de alle hen}aa lom�1e p M eil, pg' A,ctions?pi'lros_tning�r paadraget 
-ei1�elt U11dtagelse i1æt, og da Få1;" �tBeløp 'p�� 2__1� Rd. G Skill. ,  men 
tØj�rnecfik Qrdre lil )1t åfgaå med da,Uar�(lelse:n af dette Beløb i For
et ;garisk� k�i·LYarsel ,<yai det 11od- 1?i11delse 11}eti _ <1� øvrige _ U d gifter, . 
,;elldigt; ._at dei' _·blev i·ekvirerei en der i .Aarets Løb :ville . være at af
:Qel A,rbeids�olk 'fol' . at assiste]:e. . holde af �in!ets l{jøpstæder alene� 
yed F)'ldniJige:ri af :Balla�te1�; - ·· · _vil føles meget tr�'kl(ende, saa me� ! 
· ... ·.�il deiine- AJ,i)eidsf}ok . er -af i;lii- · · g et mere s�om he1·i Amtet _km1 er to 

sle'_d Cori11iiunes 1Cæmne1•:kås�e ·. J)eS · · Kjøbstæifeh og begges .økonomiske 
talt _ 20 l(d, •-• . • .• _- • · 

· _ - · 
· . _. _  .· •···-····-·. ·- ·.· Omstændigh�<}�i·. ere yderst slette, 

M�n tilladei; sig betved nt m1-. :tfhvilken Qr111id · oe communale 
drage o ni_. at dette Bel øl) ved . l\! i- Skatter ere voksede til en ganske 
nistei·iets g�1lstig� Foi'anBfa1ti1]11 cr �Hl]plinlle.lig _ Ji*jde, _ sna tillader 
b Hver Commu1ien i·efundereC' ·. "' man slg �!ler.�rh. · at andrage om, . 

. . . 
. _ at dei-i Henho1d til Forordn . af 

· Assistance imiter Stiefol·hold. ·••·· . lS. Sepfumb�l.- 1�32 § 4 maa blive 
· Til Postmeste1:mi den 10. l\Hi1Js tilstaået Thisted Amts Kjohstæder 

i865 : "At Thisted··_. Commui1e -·il,kec; pen der om}1aJ1dkde overo1·dentlige 
aqseer �ig forpl igtet til u�1der ind�- · Hjælp W Be&�l'idel se af foran

træden..de Sne1;a1d . �t yde Post�11 i nævrite•ud�iftsp()st.'' 
gaaende J\.ssiståhce uden .  san 1�11f,�t 1 
som Byeus Grund 

.
�<lai·, hvilket e1' ; 

til i Nærheden afJ)i·�gshæk mod � 
Ve�t og imod Ø sf till$dt fo1·hi i 
Østermølle, hvor der. g�w,r e11 :Bh:ej • 
til _ _ Sennels, . det undlad.er iniu1 ikke, 
herved tJenstligt at melde Hr. 
Postmesteren med 'l'ilføjehde, · ·. <l t 
g a aende Assistance · forøvrigt maa 
.so ges }los OmegnensEeboere. H v<td 
kjorende ogridende AssisUq}�e �n-' 
gaar, da 'dlde11 vær13 ai y<1e i Hen-
hol<;l til.d!l med (Jpntraheiiteh1e Dp� ·-J 
;rettede Coi1tractel;:" · 





r. � 'fl. C"- uD- V� vvvv-vV.. 

:dommuriaibestyrefsen, . der iKl., 
kan finde noget som. helst . grundet 
i Amtsl'aadets NægtelsE), forventer 
Saa nieget )nei•e I\iiiiistedets gUll· 
stige' Afgjø:re;lse idein1e Sag, som 
den liar niaatt'et lade Beløbene ud

betale af ]{ænnu�rkassen, . da det 
Medlem, der . . af Foi'pleiningscom
missionen havde fcrreta�et Udbeta-

;Jingerne�·og lteg-nsk:abets Affattel
i se,. t.ruede Besty1·el sen. med Proces, 
i saaf!'emt :han i� f! fik Bel ø bet an · 
l vist, -.•idet han - sfØttede sin Paa� 
· _·stitlld 

·
·•paa···. den .Foi·pleiningscom

missioneil afl3est�'relsel1 givne Be
myndigelse. >C - · .  · .. · ·• ·. I  ethvert F,ald tØr}Best.yrelsen 
forve)lte -_ 1\iinistei:iets Approbation 
'}la� ae slæte 1JC1hetalingei\l< 
. .- . ' Plantn�g-f.Dxafshæk. 
,. Til �- :Kåm111e1;heri;e : �R�senkran t z 
o i Postmester "Hei·1toldt ·• den 23. 
Maj 1865 ; ;,I· behagelig Skrivelse 
af 15 _ _  .d. 1\L :har 'Hr� \Kam�nerher
i·en:og Poatmestei·en soh1 _ Medlem
mel' p:f- Forskjønnelsescomiteen fo

·res:pm·gt- EestYJ,·elsen, · hvilken Be'st�mmelse den vil t�ige ni ed det af 
denA sin Tid til Comiteen over· 
la<lte. J oi'dareal ······ til Træplantning 
yed Dl�agsbiek . (den ve!)tlige Ende 
åf Kappelsten), då BestYJ,'elsen ha1.'. 
udlejet det til Faaregræsning. J 
den Anleaning u�-dll.lde1; Bestyre!� 
sen· ikke hermed tjenstlig at tilba
g�mel�e, at d� Græsningsretten af 
dettE! op-lhandlede" Joj:dareal _ tilhø
l�er Byfog�dembe(letjcmaa Comiteen 
nærniere forhandle . n:ied Byfogden 
selv." 

>--, ' ;  \!\ \ l ' t ' i  
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Thisted By 1768-1878. 
· . Åf Anders C. S v a l g a a r d. 

Privatlæge Hennings Skatte
ansættelse. 

Til Amtet, d. 9. SeptbL 1863 : "I 
beh. Skrivelse af 28. f. M. har det 
høie Amt u dbedet sig Bestyrelsens 
Erklæring over et Andragende til 
Indenrigsmin. fra Privatlæge Hen
ningl'l om Nedsættelse i sin Skat 
for d. A . .  I den Anledning undla
der .Bestyrelsen ikke at erklære, 
tæst at gjøre opmærksom paa, at 
By(m Thisted, saavidt vides, i Aar , 
nyder den tvivlsomme Ære �t væ- 1. 
re den høist beskattede By 1 Dan-··· . .  · .. ··. · .  . l mark, og at Skattebyrden derfor 
hviler tungt paa alle Byens Borge
l'e,

. at den staaer i den faste Over
beviisning, at Andrageren ikke er 
paalignet for høi Skat efter sin 
Fo1·mue og Leilighed.  Ikke blot h:n· 
Li�ningscommissionen, hvis Erklæ
rihg Bestyrelsen har indhentet, væ" 
Tet åf samme Mening, men Besty- t 

relslm billiger ogsaa ganske de 
G�unde, som denne Commission har 
anført, nemlig at Andrageren, som 
han ogsaa selv angiver, har privat 
Formue, der efter den m·lige Ind
tægt at regne dog mindst maa an
slaaes til 8000-9000 Rd., at An
di;ageren ingen Børn har, og at 
hån lader sig honorere meget høit. 
Men hertil kommer, at han desuag
tet har haft en ganske overordent
lig Tilvæxt i sin Praxis i dette Aar, 
saa at h an utvivlsomt h ar større 
Indtægter end de to andre Læger i 
Byen, ialtfald større end Districts
lægen. Skjøndt Bestyrelsen ikke 
kan tage Hensyn til en Sammen
stilling med and1·e Skatteydere, 
skal Bestyrelsen dog ikke undlade, l 
siden . Andrageren anfører Procu� l 
Tator Esmann, at bemærke, at den- 1 

11e Mand efter Ligningscommissio- l 
neris Angivende, har en Gæld, paa 
hvilken h an aarlig maa betale 300 
;R d., hvilket Hennings ikke har, og 
$O.;" -"'L I:JL- .n�cl,·ag til Oplysn:i.n....-

�d ti�� 
.t. �#1'/f�:J . 

0111 Skatternes Størrelse heri By
kii, skal medundertegnede Byfoged 
Schouw' ben1ærlæ, åt j(ig med en 
Gage af 2500 Rd., samt Kone og 6 
Bøm -.uden Fornme (kun e n  Kapi- i 
tal af 2000 Rd.) lriaii iAar betale l 
150 Rd. i Communeskat; eller 6 - - . . 
pCt. af nlin Gage. 

. 
. 

Be�typi!lsen maa derfo;r . anse Dr. 
He11nings Be13vrering for aldeles 
ube:føiet," · 
. U; Schouw. C. No�dentoft. W. 
Bonne. Kalum. G. S(!huster. 

Skade11 J>.aa :Enkemadail Krejbergs 
Ha,'e. · 

'J'il. Amtet, den ,28; O.kt()her 1863 .: 

"Det KgL···An1t har.ibe_b.; .Sifi·ivelse 
af 16. d; M .. begjæret fi;emskaffet 
Oplysnil1g oll1, hyoi��eg�t deri Skac 
de kan ansfaastil, .som blev tiiføiet 
E�ken1adan

·
· . . Kreibergs Have ved 

Sl ukningeli af �l(lebrfmdeii c]en 16. 
Juli d. A, . .i Kiøbmd/ L� B. Jacob-

Foranlediget heraf J1�ve vi hen
vend{ · os til Enkemad an Kreiberg 
med An�odning mn at Ol)give det 
Pengeb�løb,; smil }{an �I·�tatte hen
de . · . . 

den :ved oyelln�vnte Lejlighed 
l idte Skade .paa pendes Have, og af 
hende f�aet opgivet 4. . J�d} hvi1lwt 
:BelØb er Bv�repsstemmende · 111ei 

� ·. . ._· • -· _o • .: - ' - ' ' ' ; __ . < - -, '. ' det af os antagn(.) Tab, og tør an-
tage� at kotpmeSånc]heden saa nær 
som muligt. 

· . - - ,  :- - - ' l Vi tillflde .QS ær)J. at ]lerilede .det 
Kgl. Allits Opmærksoll1hed paa, at 
vort Andragende til J l]stitsministe
det af 1.8eptbr. d, A; yel er fox
anledige'f af .Enk,�madam Kreibergs 
Henvendels(! tilos, men ha�· til Ø i e
med at faa!) . udt�Jt et Pri11cip, · som 
maa anse� åt vah·e af st<n; Vigtig
ted for Coll1mupeiL 

Sparelm�sens . Skat. 
Til Direktionen fol' ,Sparekassen, 

d. 6. · Novb�. 1863 : . v:E_fj:ei: .?t hav.�, 
so:tn F�lge a{Il1denrigs!llinisteriets 
Skrivelse af 29 •. Septbr� d. A., be
gjæret. Ligningscoll1�issi<>nens Er
kl:f:ring om NedsiEttelse i (len af 
Thisted. · Spareka�se for Aai·et 1863 
paa1ig�ede S�at 

. . 
af lQO_ Rd.; er 

. �kitte1l for- aet n.l,lilvnte, c overens-��- - - -_- -<- �_- -:'_- - � -- - �,iL _ >_- . : - _- . : _· - : -ste:rrin:}e1ld(.) med den modtagne E l'-
ld:;ering •nedl!at til ·25 Rd. 
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.5te Novbr. l864 af ,Amtet foretagne 
- · - -- · - - · 1 - i Beskikkelse af e!l Reservejordemo-F- ra· ·de u· a m·· e-· - aer f1:a 1. JaJ1. 1865: for Thisted 

_ - . 
_ _ _ _ - . . - _ _ _ · _ _ .• _ _ 

. •  _ _ . _ - -_ ]l{jøbstadmed Thingstrup, men med 
- - - • - : - . - - - -k- - • - · Undtagelse af }i'aartoft, er, som ·s·o_ · ·g· ·n·· -

-· -e·· ar IV-, e· , . .. _. 
' ilket llderi foregaaeude Forhandl ing 

- _- _ _ _-_ _ _ _ . _ 
_ . . j mecf J3esty'relsen, e1� Ha1idling, som 

- f<)rmel1:tlig stridei· mod Communens 
Thisted ny t768_;_187s. 

. Af Ariders C. S v a l g a Il r d. 

hjemlede Deltagelse i _ dens egne 
økonomiskeAnliggender, og da den 
desuden maa ansee den foretagne 
Om01'dning .af. Jordemoderdish·ictet 
for -uhensigtsm�ssig, sal! har Be-

. 
_ _ . . . �tyrelsen paan;y taget Sag�m under Fattighusets_. Omdann�Jse hl -- !. Oyerv(delse -_ ___ og _ti!Iader sig derfor _ _ _  _ Arbejdshus. •- _ _ _ __ j atfrewkomme :fued Anmodning om, Til lndenrigsillin. Aen :!9. Marts ! at der istedet f6r .den ansatte Re-1866 : "For at vir�e h��_ til, at den 1 ��rvejordemoder,� be.skikkes "en $tedse · mere _ om sig - �rtbende �at- :j Zde:tl Jo1;defuoder" for .ThistedKjøbtigunder-støttelse hep Byen Jnd- J Jåtad _ med Tliingstrtip - o  ,g Faartoft, -�krænkes, og _ at Understøttelsetl j :hvis Lønning .og :E;moh.nnenter n�r- ' tornemm�Jii kommer dem til&"ode, l mere Vir 'væi·e at bestemme efter i$om hpve den_ ·_�ehov, hvilket efter j Confer<mce m�d _-. Bestyrelsen og den nuv�rende Orga�isation �f j Sogneforsbindersk:lbet, 

fa_ t--
-tig

-
væse_ n_ 

e
_ 
t ____ _ 

ik 
_ _ k _ _ 

e _ _ · _--�-I
lst

_
ra: _ _ k�el

_ !_g l _
_ ___ L- _i_ ge 

___ 
som 

_ _ •• :An _
_
_ s_

æ
_ t-
te
-
lse- �i a_ · f

-
en .saa-i{an overholdes, �uw11hg fordi ?�t , dan "2deil Jordemoder" har HJem-llerv�rende Fattighus In d1·etn�nlf - l · mel. -i tidligere - }3estemihelser (Iner saa sl�t, at det er saa. godt som i denrigs1llin. · Skrivelse .af 14. Juni 'u.�uligt_ �t føre ll()gen {jo�troJ m�d 1 1854), saal�(Ie� : kan :Ans�ttelsen det �el'l mdl3;gte pet;y<i�li?e.Ailt�I lieiler .ikke stride I1lo.d de11. fastanFa�tigl�Tmer, s�a hal' 13?�t�feJ��n satte Jor<l�ll1odel', <J\1�tte. Kirks . Ret dter Samraad med FattigconHrus- efter- det .J?orbehold -�en<le$ . Bestal�i�1ien . besluttet, -�Qm p()g�.t �er er !ing jrid�holder. Ved den11e OmordhØjst . Pl:latr�ns-en<le nøp.vendisr, �t :ni rig-vindes • ogsåå, at. Faartoft foroi!idaniJe' F�ttig:hu.s�t ,tilli�� .til 1:1t )livei· ·ved Thisted, hvilket mim nok ��I:e et Arbeidshus, 1 hv�lket saa tor udtale, . ei· Faartofts · Beboeres de bliver at . .indlægge, som J;>egjæ� Ønske daVeien til'.I'histel er langt rer Understøttelse _ �f CotriinufieJ1! iorte�� el1d til Sennels, og naar da n1e(iens _ man ved Oprettel�en .at - .en Res�1�ejordemoderen, -.-.-Maren Kir:frivillig · Understøtte}ses�()}\2ning .• 

, etine �jelstrup beskikkes som 2den vil :holde de v�rdige og .trængellde Jordemoder, skjønnes ikke rettere, borte fra den cainmunaletJn�er�;�tø�� end at . den. fra , Amt(lts Side paatelse, (,l(n; sa�le<fes Dcærxnest kuli V:Il �taaende '.I'raiig W ])rstatning fortiifiyde dem, deropgiv,es a� Under� uden den fastansatte, vil :blive afsføttelf!�sfqren. '.I'il . den paatænkte Jijulpen; Undertegnede 1\{edlemme.r, Ømo).'dning åfFattighpset, yil 4er Dr. Benzon .og Amtsfl.lldmægtlg imidlertid . til Ahskilffel!Je af !nye11� Lindholm dissentierede og mente, tariplll, QJnbygning, · -Materiale tp · :at Sagen · paanfburde forelægges Forarbejdning,; -m. v, _ _  
. eft��· 

·
-
. n"'Ie Jndenrigsmin� _ med Opl;ysning om, Overslag og B:reg-ning- medgaa c�, .at der ikke var eller havde været 2000 Rd., ogmall, tilladei· . sig derfol' nogen Tr�ng til en .. Resel'vejordeat ansØge .det �øie Ministerium .om 

· moder, .fordi. Minis��riets Resol uTilladelse .til _ .at pptage et saadant tion formentlig beroede paa en La�n• for Cqmmunen, hos en ellei· urigtig · AngiVelse herom. anden (Jffentlig Kas-se. · . _ • Undertegnede Byfoged Schouw Man .skal ikke undlade at tilføie, iUtrreder dette Andragende, forsaaat Omorganisationen er . paatæn�t. . vidt det gaar ud •pa<J. Beskikkelse •at skl1Jle trrede i Kraft :førstkom� ' .af en ,,2den Jordemode1;" for Thi-ulende l. MaL'' · 
_ _ . 

• -. _ ·- _- . _ 
l �tl� �!:!l::

g11
fed dets lilhørende 

- • .· __ Jorde.tnodervresenet. / . _ - · 1 · · · 

· · 

·,,nTai1
c�k::���{i;eJ9

i::r��n
1��;��. � lf.ige den Anskuelse, at den - under - 1 



\ . <.._;\./� 
C, . l l ,  ,�c 

fra de gårille 
Sognearkiver. 

Thisted By 176�1878. 

M Anders C. S v a l g a a r d. 

Lønning til Skarpretteren. 
Til Kæmneren, d. 17. Maj 1866:  

"Hr. Kæmneren meddeles herved 
til fremtidig Iagttagelse ,at iflg. 
Justitsministeriets Skrivelse af 24 . 
f. M. bortfalder for Fremtiden fra 
l. April d. A. Bidrag til Lønning 
til en Skarpretter, hvorimod der 
vil være at udrede takstmæssig 
Betaling til ham for hver Execur
sion, samt i Diæte'r l Rd. daglig til 
h:>.m. l Rd. til hans Medhjælpere, 
foruden Befordringsgodtgjørelse." 

En Gynge ved Raadhuset. 
Til Gyngeejer Lars Smed, d. 17. 

Maj 1866 : " At der intet' fra Com
munalbest. Side er til Hinder for, 
at De benytter Pladsen ved Siden 
af Raadhuset til derpaa at opstil
le Deres Gynge d. J.!, næste Maa
ned ( Markedsdagen) meddeles 
Dem herved, dog at De naturligvis 
har at rette Dem efter Politimeste
rer. s Forskrivter." 

En Lygte i Skovgade. 
Til Konsul Bendixen, d. 17. Ok

tbr 1866 : "At undertegnede Kom
munalbest. · er villig til indtil vide
re at give Byens Vægtere Paalæg l om at passe den Gadelygte, som De 
ifølge æret Skrivelse af 5. d. M. 

' ha.r anskaffet og vil anbringe i 
Skovgaden, og selv vedligehoide 
med Belysningsmateriale, undlader 
man ikke herved at meddele Hr. 

1 Consulen til beh. Efterretning." 
l l . . 

1 3 Favne Brænde udleveret til 

l Fjenden. r Til Kæmneren, den 15. Novbr. 
1866 : "Paa Grund af et indkom
met Andragende fra Kj�eJbmand J. · N. Fischer om at urlbetatie af 
Kæmnerkassen 37 Rd. 3 Mark for 
3 Favne Brænde, som han under 
den fjendtlige Occupation blev 

J tvungen til at udlevere Fjenden, 
! beordres herved Hr. Kæmneren l til at u dbetale 

. 
Fi�c 

. . 

h

·

··
. ·
er fornævnte 

Beløb efter Fradrag af 16 pCt." 



' \\ Naar nu tages i Betragtning, at ·· da vil denne :.formentlig ingen Van

i :_ 

Fra de gamle 
Sognearkiver. 

de communale Forretninger i en .skeligh�d kunne frembyde, thi der 
B:r som Thisted, der er tiltaget be.;. vil sandsyiJ.ligvis ikke findes An
tydeligt i de sidste 10 Aar idet ledning .. tfl at forandre By- og 
den efter sidste Folk�trellin; hav- Herredsskriverens Gage, fordi For
de 3126 Indvaanere, men ·· hvilket · retningerne .som Byfoged blive 
Antal upaatvivlelig er yderlig(n:e paalagte d(mne Embedsmand, naar 
forøget siden, ere meget "Qetydeli- han til Gengæld fuistede Forret
ge og at Byfogden næsten nar med ningernØ som Herredsskriver . 
dem alle at gjøre, da vil det ind- Paa gruiul af alt foranført, til
sees, at Enkeltmand ikke vel kan ll,lder .Bestyrelsen sig at andrage 
overkomme det. · . for det høje Ministerium om at det 

Thisted By 1768-1878. 

Af Anders C. S v a 1 g a a r d, 

Man .skal saaledes til Oplysning vil �foranstalte, åt, Byfo,ged- 'og By
blot anføre, at Byfogden, foruden skrtverem}>edet . i .  Thisted bliver 
at være Formand i Cominu:rialbe� forenet hos eenEmbedsmand hvo:.
styrelsen og Val'etager de dermed af . da ogsaa vil følge, at . H�rreds
forbundne Forretninger, tillige · er fogden i Hillerslev-:Hundborg lier-

Herredsskriver- og Byfoged- Medlem af Fattigcom., Skolecom. rec l 1naa . overtage For1·etningerne 
embedet. og K�rkeinspectionen, Formand i som Skri:ver iHerrederne. 

Til Justitsministeriet, d. 12. Bygmngscom., Brolægn(ngscom., . ":-. -:- Consul Nyborg afgav føl-
Novbr. 1866 : "Da det herv. By- og Brandcom., Qvarrantænecom., Sy- gende Minorit��s,otuni: ,.I det ved 
Herredsskriverembede ved Cancel- gehuus- og Raadhusinspectionen den indtraadte Yacanc� . 1 By- og 
.lisekretair Friis' s dødelige Afgang <J g heri Byen tillige Inspectione� Herredsskrivereinbedet, i Commu
er blevet vacant, har Kommunalb�·  for Arbeidsanstalten, samt at han nalbest. iejste SpØrgsmaal om en 
styrelsen anset det for det 1·ette naturligvis desforuden har at v�- Omordning ,af Foged:.. (Jg Skriver
Tid!:!punkt til at henvende sig til retage sine mange og vigtige Plig) embederne, kan jeg ikke tiltræde 
det høje Ministerium med Andra- ter som Dommer, Foged, Politime- de .for deri Joreslaaeqe ·Forandring 
gen de om, at der maa ske en For- sh::r, Skifteforvalter, Auctionsdi� .  anførte, Grunde eller se,lve FOl·sla
andring i den 1\t aade, paa hvilken recteur, Overformynder, Lægdsfor- get. Det, der for Kjøbstadens Tarv 
Funktionærerne ere fordelte imel- stander, og Opkræver af de konge- vildevindes ved eri egen ': Byfoged 
Jew Byfogden i Thisted Kjøbstau l ige Skatter, o. s. v. Men alle disse og Byskriv�r. er efter min Mening 
og Herredsfogden i Hillerslev Forretninger kunne naturligvis ik- intetbetydende; da en saadan Em
Hundborg Herreder, og By -og Her- ke udføres eller passes med lige bedsmand ikke vilde kunne vinde 
redaskriveren sammesteds. Saale- Omhu af samme Embedsmand mere Tid>fi·a sii;le C\)inptoir, Raad
des som Forholdet hidtil har væ- især da her i Byen i Almindelig] stue� og Kommissionsarbejder til, 
ret, er samme Embedsmand nemlig herl i de .senere Aar er grumme · �vadjeg vil kalde be�ægelige For
baade By- og Herredsskriver, og meget at tage Vare som

.
· Politime- retninger, end . der haves ved den 

Byfogden tillige Herredsfoged i s ter og Forhørsdommer, og det er nuvrerencie Ordning, · thi det med 
Hillerslev-Hundl.Jorg Herreder. derfor naturligt, at . de Forretnil1..: ByfogM-:Embe<let ··�··. nåar den io-

Ihvorvel det nu ikke kan nægtes, ger maa sættes til Side, som il&e · reslaaed.e Fora:ndring forudSætter 
at denne Fordeling letter By- og er

� 
p�atræn.ge.nde nødvendige, . og � -- }lø,re,nde :Brskriyerenibe?e yilde 

Herredsfogden noget i hans For- d:., �r da gJ�rne de communale det 1 snarer� k��ye mere. eJ].d, ll11I1dre .;af 
retninger, maa det paa den anden &'c•al ud over. . . j den THI, som IQal1 ·:Ved F�randrm
Side erkjendes, at Skriverforret- Commumlibeat. antager derfor, . gen mener at kurtue :Vinde for By
ningerne dog ere af den Natur, at at der til Tarv for Thisted Kjøb- fogedembedet; da C�>Inptoir-, Raad
hele det sværeste og vanskeligste stad vilde ikke vindes saa ganske stue- og Commissionsforretninger
Arbejde er lagt over paa By- og lidt, hvis Forretningerne iordelt�s n� ville k.ræve hans perso.nlige Ar
Herredsfogden. Hvor dygtig og nid- saale�e�, at den even}uelle By���� bejde; Jeg trQr, at deti1cke er Fo
,kjær og indsigtful d  denne Embeds- ver .ti�hge blev Byf�g;�d! c)lvqty:�cd gedembedet � Landjurisdictionen, 
mand end kan være, saa kan det da tlihge Herredsfogden j Hiller�- der meget besværer; saalidet som 
ikke miskjendes, at der umulig kan Iev-Hundborg Her��qei·: maat�e • Tillæget dertiF af Herredsskriver
levnes ham Tid til at befatte sig overtage Herreds.skriverfo�retp'in- embedet vil gj"Jre det, og ved den 
med hele Detaillen af de commu- ·· gerne. Herved vilde nemhg Ikke ·· foresiaaede For�ndrirtg vil sand
nale Forretninger paa en saadan al ep e opnaaes en mere ligelig For� . 1 synligen Følgen 'blive .�at Umnin
Maade, som Kommunalbestyrelsen dehng mellem Embedernes �yrder, · '1 .. gerne til .  det hekvemtpe og- det me
kunde ønske ,og som kunde være ; men naar en_ Mand havde �Jøbsta- re anstrengende Embede vil komme 
tilfredsstillende for denne Embeds- t-� n �Iene, VIld& han v_ære . 1 Stand til at st

_
a� i Omvendt F�rhol d. 

mand selv. Ikke blot er der m�d 1 � an_vende hele sm Kraf� og 
. 

Det, Jeg derhos, og meget bety
Byen forenet tvende meget bety- 11_ldsigt t�l Byen� B�dste, . hvil�et deli� Jægge:ryæ,gt paa, og se� et 
delige Herreder, med en Udstræk- ;{Ide væl e

. 
heldigt 1 mangfoldige 1 meget stort betrygg��de Gode 1 er, 

ning af circa 9 D Mile og en Be- F 
ensee�del , ?g efter Bestyrelse�s l at !)omlller;;. og .Sknverembederne 

folkning af circa 14,000 Menneske!·, t
or�n��g er der mere e�d til- 1 er adskUte . --'-- hvis Ønskelighed 

men de i Landjurisdictionen hyp- ; �æ e Igt at tage Vare 1 Byen l begge de forrige Stænderforsam
pigst forekommende Strandinger, d

� e� Em�eds�and, naar han hay- l! liJ1ger ee11�teiJnni!en have. udtalt. 
og de saavel i disse Anledninger, Bye�. 

un er Sig, hvad der angik r ])� den Tid v�l�kke e� fJern, at 
som ogsaa under Udøvelsen af an- E . · .. . 

. 
> ,  G:rtmdlovens Par 71 .  vll ske Fyl

dre retslige og Politi-Forretnin- ni 
n 

r
saa��n F?rdelmg af Forr�t� .� dest, kan j�g fr� intet� l!ensyn fin

ger nødvendige Rejser i en Juri.>- S 
nge n_e mdei ogsaa Sted . fle).'e : ��. A11Je�nm� t1I at anbefale at 

dietion af en saa vidtløftig Ud- f
ted�r

d
i Landet, end ogsaa l Byer e�spertmentere med d.en foreslaa-

. . a mm re Størrelse end Thisted f · · a ·  ·F· ·.· · · •d · · · " > 
· 

stræknmg, lægge et overordentligt Ek R'b N b . .· . , . .  · .• ·· 
· ·. ·.· 11 .. e e · . ora.11 r

.

l
· 
ng��

. 
•· 

. s. 1 e og y org. Hvad den l • ·.·. ··. ·. · · ·• · ' •· · Beelag paa denne Embedsmands øconomiske S' d f s · · · 
l ·_. - •· 

· · 

�id. 
I e a agen angaar, 
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fra Ttii.ste- Bys 
) lrkiv 

1768-J878 . 
. 

. = > Af A11ders · C  •

. 

Svglgaard. 
c Arbejderforeningens Skat .. 

· TH Krem1ierm1; dmi i4. Aug. 1867 : 
,;III{"J{a�ImH�retl .. . rtwddeles herved 
.til beh .. Efterretning og Iagttagelse . at Cdmml.i1i.a1best. i <sit .  Gaarsmøde l:�yef ik'kellarfunde!l AriledJ1ing ti l r 

.. · -�t f�:itage Arbejderfol'eni��en for 
� at �))etale · Formu e� og LeJligheds-
; skat til 'Ihi�ted Kj ø b stad for . i aar, 
c_Jriei� vel .i01;m�nt, at denne Skat for 
. cfridev�l'e}lde A<lr burde udsættes, 

oz.. del'for. fastlagt · den til . .  15 R dl .  
. Eyfogd�!l :n}�nte, at. ifølge .Min iste
riets Resolution af 25 f. lVI., kunde 

:_Forl{ningen {fåar . ikke . paalægges 
.Fih'.mue-···O$ .. ··Lejlighedsskat. 

-Fol':lnslaaende ·
. anmodes De om 

• · :Ånskaff�lse af . .. �n. Ligvogn. f �.--�w:a�s�yJ,,Jfie!l.:fo�·. Syge- · og Be
; g.�,·gv:eJsesfot;@.0 g.;' l�· A11g. 1867 : ' �F6i;�l11��Hi�t • ylfq 4�1.1 �rede Be

styrel�es Bln'i��l · ·n/J :ii� d •. M., an
ga�ende o:m,hv'Q� . �· • S�j.gen om den 
f s!n Tid af F91'en1tiieit . �nsøgte 
Til1�defse .tifA#s:ka.f'i�i'slm af e n  
Ligyo1Ih, er frem�Eit, da �udlader 
ii:lan i,kJ;:e. hel'\ie<L tH belL Efterret
ning at med��l��{at da l{irke- og 
Ulider:Visnh1gsmi�. under 28. Aug. 
L 4� havd.e 1·�s6lve1:et1 at det ikke 
fan(it Ani�driing til at foretage vi-l åei·� i <iel1ne Sag, fordi Communal.:Be��� i!tlæ håvdf? villet gaa. ind paa 
ilt ov�rtage p.oge.Q Garanti . for en 

\ mulig e.ventw�l E}�·statning; til, l.ig-
. b�i�erlauget, sailfremt Syg�!fii·en' ... h� ·- . . . . . . · . . 'T 

r gen e1;holdt Tilladelse til mall f ·· ; · c ·  c ", · · . 
,· 0 

' 

, . taxtll1æss1g Betaling at . bære døde 
! t11 Grav�m, men ·. at . Ministeriet 
c•maatte. o\re1� I a de . til · . Communal best. 
-()!TI tleit efter . Overenskomst med 
: LigbæreHauget ·vil indkomme ti l 
! Ministeriet med et n:Exmere For-

, _ 

-- --
--�- - ,· - - ' - �· _-- - - - - : 

slag til Ligbæringsvæsenets hen-
. sigts:rnæssige Ordn'ing, . saa ned

_sretfe1; Cimi:iirimalbest. en Comitte, 
bestå{leride al Consul �yborg og 
Erand�åptajn Kalum, til at tage 
.Sågen undei· · Overvejelse ; .men da 
Bl�åri�kapfajn Kalum · . senere har 
forladt By�m, har Bestyrelsen n u  
i h:ms Sted valgt Gai·ver Rasch til 
åt tiiti·æde . Coll1itteen, . forhandle 

· med Ligbæi•erlauget . og ·derefter 
YerrH�omme �ed Forslag," 

- Ko h af' Rakker bakken. 
Til Agent Werner, <1. 21. Aug. 

1867 : c"J":Anledn!ng af Hr. Agen
tens �reae Skrivelse af 13. d. M. , hvoriDe mimode1� om; at Bestyrel
sen vil <træffe· For�mstaltnjng t i l ,  

· at · De kan erholde de saakalclte 
Rakkexbakker tilkjøbs, eller Besty
Telsen gjØreet lVIageskifte med 
Dem, saaledes, at . De erholder be
meldte P1ad�, mod at afstaa til  
C<nnmuri�ti, . Spadseregangen over 
Engefi -frå Piantagen " Christians
gave" til Nørregade, da undlader 
B.e11ty;.·elsen ikke at meddele til 
\JelL.Efterretning, at man ikke ser 
sig istand ti! at sælge Dem be
:meldte Plads; da det er den eneste 
bekvemnw Skydeplads paa Thi sted 

. Commune.s Grund.'' 
.Fritagelse for Højtidsoffer . 

.Til Kæmne1' Sørensen, cl. 1 1 .  
SeptbJ,�. 1867 : "At Bestyrelsen har 
fritag� t · Kjøbmd. . og Proprietair , 4• Des13aue1;og Enkefru Rachel J a- 1 

: . cobsen� som henhørende ti l den · l" ' m . .
. 

o .
. 

S

.

ai

.

·
.
s .
. 
ke.· T

.
·I·· ·

o

.

sbekj
.

end

·, .

e

.

l s

.

e,

. 

for at 
�svare Bidrag til Vederlaget for 
Højtidsofferets Afløsning for 

Gejstligheden og Kirkesangeren i 
Thisted, meddele� . herved Hr. 
Kreml1�r?n til beh . .  Efterretning og 
Iagttagelse, og . bedes . De undenet
te Ve.dJ<oinl!lend� Q.e1'om," 

. , 
. . .· · · tJdlaan afG�vrerer. ·· .. · . 
T�l Eestyi'eise1l ' f�r Riffelskytte- . j  

. foreninge1�� n. 9, Ol<tbr. 1B67 : "I · 

�· Anlednins· �f deii ærede Bestyre!-
' se;:; A11modning i Skt•ivelse af 3. 
. d. M.;  ur1dlader man ikke at •med
dele, at <:!er Intet er HI Hinder for 
at Besty{'else11 erholder de i Skri

yels�n ol11m�ldte, Politicorpset t i l 
høre,ride 19 Gev�rer; indti l vide1·e 
udla11I1te til :&1�ug ved Indøvelsen 
i milit!lir Ex«#c.its. · Man haaber, 
som. �.Q .SelyfØlge, at Geværerne 
conserveres J}aa bedste l\1aade, og 
at' F()reningeil sørger for at Bræk ' 
paa dem istandgjØres ii1den Afle
ve'ringen . . Qvittering · for Modtagel
sen .vil Yære at afgive til Poli time
steren ." 

Pladsleje af Frederikstorv. 
Til Kæih1leren, d; 1 6 .  Oktbr.  

· 18G7 : · ,;Hi:. Kremneren beordres 
. herved til at tilstille 

.
'Hr. Konsu l  

' J3endiJCen� �n Regning paa . lO Rdl .  
fm· P1aC!sleje .  Hf Frederikstorvet i 
Anledning af der h(mlagt Bomul d, 
der ble\' bj�rget fra det · strandede 
J)ampskih .· "Qu�f!" : = , 

.. BelØbet, s'orri Ill\ l{onsul Ben eli
Xen .haf ti"ldæret sig rede til strax 
at bet�le � eftel' R(!gning, beordres 
De til at qvjttere for, og tage til ·1 
lndtægt for· Kæmne1;ka.ssen." 



l Der onske.;; Garnison i 'l'histed. l Til Kri -:rsministeriet, d. 13. No\7br. 
l 1867 : D n det af den Kgl. Kunelgø
l reJ se af 1 1 . Septbr. sidstl. erfares 
l at 2. Halvbrigadekred13 omfatter l Aalborg og Hjørring Amter med l Vesterhan-Rillerslev og Hund

.
borg 

Herre cJe,· med Kjøbstaden Thisted,  l og at > 1 .  H alvbrigade (9�11-30 og 40 l Batai l lon l af anden jydskeBrigade, 
. foreløbig er lagt i Garnison i Aal
' borg, m:.;n Garnisonsstederne dog 

i Henhol d til Lov af 6. Juli  d. A. 
om Hærens Ordning § 6, nærmere l 
skulle fastsættes ved Lov, saa til
Jacler un dertegnede Bestyrelse, der 
nærer den Formening, at Thisted 
Kjobstarl ved sin Beliggenhed og 
sin forhol cls v ise Størrelse ( den 
største B:r paa Jyllands Vestkyst ) ,  
frembyder flere Fordele s o m  Gar
nisonssted, i al Ærbødighed at 
hem· ende sig til de't høie Ministe
rium nwcl Forespørgsel, om Min.  
ikke vil  de være tilboielig til  i det l eventuelle Lovforslag . om Garnil so

_
nssted erne, at optage . Thisted 

KJøbstacl som fast Garnisonssted 
for en •\fcleling Fodfolk. Som lig
gende i den. nævnte Brigadel<reds, 
men dog i et af Uderkanterne, kun
de Byeu mulig befindes at være 
heldig ;;om Uddannelsessted for en 
Dee! af det i Kredsen udskrevne 

Mandskab. 

Skulde Min. finde Anledning til 
at tage Hensyn til Byens Ønske, 
da t u r de man forvente sig behage
ligst nw c�clelt, hvilke Fordring�r 
der v i lde  bl ive stillede ti l Byen . "  

Kjobstadens Mar!rjo1;der. 
Til Ind�nrigsministeriet. J an.  

1868 : , . I  Anledning af Gjennemfø
relsen af Loven af 1 1 .  Febr. 1868 
om Kjob stæ demes communal e  Be
skatninger, androg undertegnede 
Bestyrelse i sin Tid om, at adskill i
ge t i l  Th i sted Landsogn høren de 
Grunde.  der saa at sige H gger in de 
i Kjøbsta den· Thisted, nemlig Matr. 

Nr.  :i J oy: 77 c-i, maatte bl ive ind
dragne lili der Bygrundene, men un
der 7 .  O ktbr. 1865 resolverede Mi
n isteriet . at de fornævn te Matri
ouln umre fremdeles vilde være at 
h e n regne til Landsognet, da F'or
standers�o;bet for dette har modsat 

, sig det · ,, :  Communalbest. gjorte 
Forslag, l1vorfor der ved Matricti-

l lerin g�n ai' �{jøbstadgrundene saa
lede:; I kk·� vilde være at henlægge ! u.nder Hartkornspligtig Jord t i l  

· denne, enrl det Areal a f  Kjøbsta
den s l\Iarkj order, som henhøre un
der clcnnet; J urisdiction, og som 
findes antegnede paa det. med M i
nisteriets Skrivelse af 24. Decbr. 
1864 r emitterede Kort. Bestyrelsen 
er imidlertid senere ko:inmen til  
Kunclska:-) om et, hvad det hervæ
rende lVIatr. Nr. :n angaaer, maa 

1 formeritlig dette ,og da ogsaa den 
Dee! deraf som · benævnes Agent 
Hundahl$ Toft, · og som strækker 
sig l�ngs med en Del af den nord
lige Side af Kjøbstf!dens Vesterga
de, henhØre under Kjøbstadens 
M arkjorder, Undei· det nævnte 
Matr. Nr.: 115, nemlig ifølge Jorde
bogen, h�r Thisted Kjøbstad og 
Matriculscontorets Kort over Kjøb� 
stadens .Jorder af 18. Novbr. 1842 
indbefattet . følgende Grundstyk� 
ker : l . . ,Toften", af Areal 7 Skpr. 
Bygsdl. 2. "Brødtuerne", eller 
,;Brø dtueren ", . 2 Tdr. 6 Skpr. 3. 
, .Luush ede'', 8 Tdr . Bygsdl., og l i
gesom disse Jordstykker. ere matri
eulerede under Et for et samlet l Hartkorn af 6 Skpr. 2. Fdk. 1 Alb., 
saaledes e:·e ogsaa Gammelskatter
ne heraf mgensinde blevue indbe
tal�e paa Amtstuen, me1'1 bestan dig 
bleV11e ind- og opkrævede af og 
inØbetalte . til · Byfogden, som af 

! Grunde, der henhøre under Kjøb
. stadens B artkorn. Hertil kommer 
·. endvidere, . at den nuvære.nde E i er 
. Agent Htmdahl s  Adkomstdokument 
i paa !oftr;n e1· læst inden Thisted 

• i Bytlung, og at Ministeriet selv i 
• sin Skrivelse af . 24. Aug. sidst

leden, hvori Til l adelsetil Udstyk
ning af det fornævnte .Matr. Nr. 8 1  

1 meddeles, u dtale1·, a t  dette Matr. 
1 Nr. henhører under Thisted Kjob
! stads J.\lhrkjorder medGammelskat 
� under lVIatr. Nr. 105; hvilket sidste 

l i gele�es er en Dee] af Byens Mark-
. . • � -,.u�. ,.t . . ' � Ø'J : 

l jorder, nemlig den saakal dte Kro-�� n ens lVIark . · · . .  

· 

Da det nuil{ke el" u den Betyd
i ning for Kj�l;Jstaden, .· at navnlig l de.n næv.I1te Toft 

. . 
i� ddrages under 

KJ øbstadgrundene, 1det flere have 
bosat sig paa den, saa tillade!· man 

sig at andrage om, at de til Matt·. 
Nr. 31 hørende Gnuipstykker, maa 

blive meaoptaget un'der Bygn\nden 
og tilføiet paa . det af Lan dinspek-l teur Petersen, 

.
der hår forestaa

. 
et 

Byens Opmaaling, m .  v . ,  optagne ' 
1: 

Kort over denne, og s�aledes bl ive ,. \ lige Villcaar undergivne med de an-

dre Bygt·unde.'' 



Byat·kivet kalder! 
Atter er vi inde i Hovedrengørin

gens Hurlumhej, og egentlig , glæder 
Undertegnede sig paa en vis Maade 
til den Tid - skØnt det lyder mærke
ligt - men siden sidste »Udrensning« 
har Thisted Byarkiv ikke modtaget 
nævneværdige Ting til at fylde op paa 
de halvtomme 'Hylder, og nu ei· der 
endda hidrettet et Lokale paa Museet 
til dette Formaal : at gemme til Efter
slægten, hvad ellers vilde gaa tabt. 
perfor glæder jeg mig hver Gang, ' 
Jeg ser Husmoderen staa paa Hovedet 
i eller ligge paa Knæ ved Siden af 
Dragkiste- og Kommodeskufferne, som 
er trukket ud fra deres halvaarlige 
lukkede Tilstand, og nu anbragt i den 
varmende Sol paa en Græsplet paa 
Landet eller paa en B ankealtan i 
Byen. Før det kunde da .hænde, at et 
elle1• andet gulnet Dokument, en gam
mel Bog, Billeder af forsvundne Par
tier i By og paa Landet, og meget an
det, kunde komme frem i FOl·aars
solen og finde en Plads paa Reolerne , 

vi Byarkivet. 
' 

,
Jeg ved, at flere i Thy, Hannæs og 

Hanhened er i Besiddelse af Ting, 
som de gerne vil overlade Arkivet til 
Opbevaring, men de kan "et fo'ed aa' e 
Kjærre«, (faa taget sig sammen til) 
at faa det sendt dertil. 

, 

Undertegnede vil som sædvanlig med ' 
Tal< modtage, hvad der findes, og brin-

, ge det videre til Arkivet. 
Anclel's C. Svalgaarcl, 
Skolegade 7, Thisted. 



/fra Tilisted Bys 
Arkiv 

1768-1878. 
Af Anders C. SvaJgaard. 

Salut og Festmaaltid i Anled11ing af 
ICr�riprinsen;; F 01 m æ Jing :  

»l Anledning a f  KronprinsEms og· 
'Prinses,,e Lewises Formæling beslutte 
de B:0·aadet (forste Gang de11ne Be
:n:ævnylse anvendes) i sit Møde d. UL 
;f1.11i 1869 at lade Dagen festligholde 

· ined .· Karionskydning, Musik geml.eni 
:Byens G ader m. v., samt at alTangere 
et Festmualtid i Plantagen >>Christian"
gave«. 'l'ii at foranstalte det �rert'nere 
og til at træde i Forbindelse in�dA1nt.o
r<.tad<•t valgte" Sehow, Lund og Son
ne«. 

.A!htmandens Rejse til Købe-nhavn i 
Anledi1in!'; af Fo1·mælingen : 

· J3yraadet havde i sit Møde d. 27. J u
. fi 1869 bragt i T.;rfaring, at .,Amtman
.�ei1 vilde rejse over til København til 
I11dt<Jget, og i den Anledning .vedto� "fu:å:n . at anmode ham om at repræsente
re Byen ved de forestaaende . Høitide · 
ligheder. Ved Mødet d. 10. Aug. s. A .  

· f'orelaa AmtJ�umdens Skrivelse, der 
Ineddelte, at det skulde være ham e11 
JEre at bringe Hilsen og Lykønskning· 
fra Thisted Kjøbstad til H.o. KgL Høi
hed Kronpri nsen og Gemalinde og den 
Kgl. Fa mil i e. 

Begyndelsen til Handelsskolen. 
Den 24. Aug. 1869 modtog Byrandet 

en Skrivelse fra Bestyrelsen for 
Haa11dværker- og Industrif(n·eningen 
heri Byen om uden Betaling at blive 
overladt et Værelse i Byens Borger
skole, for deri at holde en Søndags- el
ler Aftenskole, og imod at Belysning 
og Brænd .;el tilveiebrhige� uden Ud
gift for Skolen, og at Andragerile er"' 
ansvarlige for, at Localet i ingen Hen
seende tager Skade ved Benyttelsen . 

Den an�og-te Tilladelse meddelteo,;. 

Amtmand Rosenkrantz' Ladebygninp;. 
I Byraadets Møde d. 2. Novbr . 18G!I 

laa en Skrh·else fra Amtet af '27. O k
tober, der meddeler, at Justitsministe
riet nægter at lade den af Amtmanden 
til Stald og Lade indrettede Bygning 
paa hans Mark . ved Thingstrupveiell 
beholde den nuværende Tagbedækning 
af sYensk Tag,;paan, da saadant ikke 
er uantændeligt M ateriale. 

t} " l c(, (/ .  . 

3553 y,Sjæle« i Thisted. i 1870. 

>>l Mødet d. 1. Febr. 1870 mødte By
raadets Medlemmet· og afhentede deTes 
Tællingslistei·; saa mødte og de øvrii!P 
Tæ1Ie1:e.. Ifølge den derefter skete Op
tælling befandtes Folketallet heri By
en åt udgjøre : lVIandfolk 1718, Qvinde• 
1835, tilsammen 3553 Sjæle. 

U. Schow (Byfogd..:m) . Chr. Lund. 
MØller, V. Brinkh1ann. Peter Lindholm. 

· C. IIeskjær. O. H. Lindegaard. 
G. ;�chiister. S. Vestergaard. 

(L. Gjørup, Bonne og Pastor Wesen-
berg ikke ti1stede). -

En Dæmning over Oddesund kunde 
ikke anbefales. 

»En Comitte, der havde dannet sig 
for at virke til Opførelsen af en Dæm-. - ! mng ved Oddesund, anmodede om, a t. 
Raadet vilde underskrive et Andragen
de og sende det til J. Nørgaard, Ag
gersborg, meri i Byraadets Møde d. 8. 
Marts 187.0 vedtoges det af forske11ige 
Grunde ikke at anbefale Andragendet.'' 

A'uttihandens Lade igen. 
»Kammerherre, Stiftamtmand Ru

simk,l.;�ntz andrager i Byraadsmødet d. 
8. Marts 1870 om, at det maa tillade.o; 
hapt i alt Fald at lade det med Tag-j s�aan helagte Tag paa hans Ladebyg

i rung 1Jden for hans Have blive liggen
i de til Foi-aaret, da det ikke vil være 
l muligt åt forandre det med nogen Nyl-j .te saa · længe Vinteren varer. 

. 

i Bygningskommissionen, som fik f,J
relagt Sagen, erklærede, at den intet 
havde imod, at Spaantaget blev liggen
de til 1. April 1871, da man til den 
Tid forventede, at Ministeriet vilde ha
ve l'esolveTet, om Spaalltaget kunde 
betragtes som ildfast eller ej.« 

(Fortsættes Side 6) 

Ll _�' 1 .. r 



Fra Thisted Bys 
Artivør · 

(Fortsat fra Side 2). 

Forsigtighed med Stenolie 
(Petroleum). · 

»lndenrigsministeliet havde under 
15. Marts 1870 �endt et Cirkulære, der 
paalægger Havnebestyrelserile at be
stræbe sig for at forebygge Ulykkes

tilfælde ved Steenolie, og navnlig nøie 

at vaage over, at hvert Skib med 
Steenolie angives en særegen Ligge

plads, at Brugen af Ild og Lys i saa
danne Skibe nøie controlleres, og at 
der ved Losningen af Steenolie anven
des Behørig Omhu. I Byraadets Mø
de d. 5. April 1870 tilstilledes Cirkulæ

ret Havneudvalget til fornøden Iagt
tagelse.« 

Ønsket om Garniso11 i 'l'histed. 
»Et Andragende til Krigsministeriet 

om, at der maa blive lagt Gamison i 

Thisted, fremsendt fra fem Mænd fra 

Landet: P. Hald, P. Holst, Jens Hund
borg, Anders Nordentoft og Chr. Frø

kjær, fremlagdes i Byraidets Møde d.  
31 .  Maj 1870. Andragerne meddelte, 

' at det var vedtaget i et .:Møde i Thi

sted af Mænd fra By og
· 
Land og bade 

om, at H.aadet vilde forsyne det med 
sin Underskrift og sene det til Redae
tør Lund i Thisted, .som vil overtage 
det til  videre Beaørgelse. 

l Mødet d. 14. Juni vedtoges det at 

remittere Andragendet med Bemærk

ning, at man ansaa det frugtesløst for 
Tiden at andrage detom, saa meget 

mere, som Raadet ti<iligere har andra
get om fast Garnison, uden at saadan 
blev bevilget.« 

Andragende fra Plantør Hansen. 

»Plantør Hansen i Thisted havde 19. 

Aug. 1869 indsendt et Andragende om 

paa Grund af det forøgede Arbeide, 

han har haft med Forskjønnelse af 

Plantageinspectionen anbefalede en 

undes et Tillæg i hans aarlige Løn af 

75 Rd. • 

Plai1tageinspetcionen anbefalede en 
Forhøjelse af 50 Rd., hvilket Amts

raadet havde tiltraadt. 
Haadet tiltraadte i sit Møde den 14. 

Juni 1870 Amtsraadets Afgjørelse. -

Borgmesteren (første Gang denne 

nævnes)
. 

og Heskj;r stemte for en fo
rel ø bi.!!; Forhøielse.« 

· Jot·demoderens Hus. 

Udvalget for Byens Grunde og Ei
endomme fremsender en under 16. Ju
ni 1870 dateret Skrivel ae, hvori fore
slaas, at Jordemoderhuset heri Byen 
foranstalte,; bortsolgt ved offentlig: 
Auction, da Udgifteme ved Huset i d� 
senere Aar have været meget betyde
lig-e paa Grund af Husets Tilstand, 
men fot· Ft·emticlen menes at ville bli
\'e mindre. 

Efter Kæmnerens Opgivende have 
U dgifteme ved J ordemoderhuset i de 
sidste 5 Am· andmget 120 Rd. 64 Skill. 
i Gjennemsnit foruden Rea�rvejorde
moderens Løn, li5 Rd. am·lig. I By
raadets Mode den 28. Juni 1970 fore
ba Skrivelse fra Amtet, hvori J u
;,;titsministeriet bifalder, at der tillæg
ges .Jordemoderen i Thisted et fast 
aa l'!igt Vederlag af 116 Rd. i Stedet 
fo r Bolig, Græsning af en Ko og 
Brænd�el. 

Lokaler t>aa Raadhuset til By- og 

Henedsfogedembedet. 

Byfogden indsendte 8. Juni 1870 

Skrivelse ti l By- og Amtsraad om Ind-
retning af Locale�· ,i l},<�,;id�m$�t til By
og HeJ'redsfogede1i1b'�del� så'm't Skri
Yeremhedet. 

Da Andrageren indskrænkede sin 

BE:gjæl'ing til at e1·holde et Værelse til 
Skrive.>tue, meddelte Raadet sit Sam
tykke t i l  Afbenyttel�e af et Jedigtstaa
ende Værel�e indtil  videre, men Amts� 
madet nægtede i Skrivelse af 31. Aug. 
., i l  SHmtykke derti l .  

Til læg· t il Sundhedsvedtægten. · 

" Sundhedskommissionen indsendte 
!l. .r ni i 1870 Forslag til et Tilæg til 
Sundhedsvedtægterne, sigtende navn
l ig  t i l  at forhindre Overbefolkningen 
af ,;maa �:ettp BeboelsesleilighedeJ' 
heri Byen, af hvilke Districtslægen 
paa Cnm mi;,;sionens Foranstaltning
hm·de nøiagtigt undersøgt og opmaalt 
<•t A nLtl af 100, hvorøver han havde 

affattf•t e n  Fortegnelse.« 

S t a t ens Overtagelse af Telegraflinien 

Thisted-Hobro. 

... Kammerraad Lykke fremsendte e n  
Skriwlc:e af 1 1 .  Juli 1870 fra Directio
nen for Stabtelegrafen, hvori tilbydes 
paa Hegjel'ingens Vegne en Erstatning 
af 1 8,69G Hd. :�s Skil!. for Overtagel
:;en af l1ele Anlæget af den p1ivate Te
l egraflinie Thisted--Hobro med dertil 
hørende App;trater, Materialier, In
ventarium og Reqvisitter, og· beder 
Kammerraad L.Ykke sig meddelt, o m  
Byraadet vil bemyndige ham til at an
tage det gjorte Tilbud. - Det vedto
ges i et Møde den 26. Juli 1870 at 
modtage Erstatningsbeløbet og at be
myndige Kammerraad Lykke til at an-

1 tage det gjorte Tilbud.« 



Bncr · Uhlste� 
BYs Qrkiv 

' i  768-· · 1878. c 

Frit���Is� 's()IIl Medlem af Byniadet� 

' l  li Grund af sine andre communale Fol'
retninger ikke hm· Leilighed til at pn;.:· 

1 se Tjenesten. • l Fritoges ifolge :::i n  Stilling ,,. 

Tilladelst> til at benytte ett Skoleklasse 

til Foredrag. 
,·P<Istol' Sonne <tndrog i Skrivelse af 

:w. Oktbr. 1 870 om Tilladle.�e til at af
benytte Halvdagsskolens DrengeklaFsc 
een Aften om Ugen for med BiFtand af 
flen• af neal skolens og Bor�erskolel'" 
Lærere at holde fot· Alle frit tilgjæu-

Amtsgaaroen. 
»l Byraadets Møde d. 6. Juni 187i 

forelaa en Skclvelse fra Amtet af 31, 

Maj s; A., hvorved co�niuniceres In-
dentigsmin .

. 
Skrivelse af 27. f. M., 

hvorefter Min. ikke lf.an erkjende, at 
nogen Dee1 af det til Aintsgaarden hen
lagte Areal · Mnhører til Kjøbstadcom
mtinens Grund, men er villig til i den 
Henseende at udvirke en allerhøjeite 
Resolution for, at hele Anitsgaatdens 
Grtmd �kal h�nh,øre rinder LaD.dsognet, 

;> • .\t)j���efuldm��ig Liiulholn1 ·. an
drog i Skrlv�l3e itf .23. Aug. 181io om 
atbll�e· tritaget for sit Hverv som . · 

Medleri{ ai 33:Yraad.et, da h�ns P�Ci
pal. ��M� stillet den . Fordrillg til hårit. 
enten �t <>pgive fornævnte . sit Hveni 
eller �t}�atrrede $tillhigeri som Thld-

gel ige Foredrag oYer hi.;toriske, popt•
lail·e, nattu·\·idenskabelig(• ov; l ignl'ndt• j. 
Emner. 1 

Det vedtoges at s:Vru:e, at ma11 �aa,t- · 

te reservete �ig imod den. åf Miirlste� 
;iet truf�e AfgJørelse, .da ByraMet va;· 
incompetent tii at samtYkke li ��t nogen

. 
' . • . · · - ' , . · - . ·  · . ·. _ . . _. ., _ .� - �  �- o ' : :. ;;o .: ,-�,� ._ - . . '--',. l Deel af Byens Grund . afstodes . til 

Tillodes i .Modet rl. 1 .  NovbJ·. 1870. 1. 
BeHv.æring over Grw;serer JakobS(;'JL 

j .  _;,Udvalget for Byen� Gader og Veje 

iana..mgnet, sarilt at uåtill� (!�ri �Qt� 
p�enhtg� at Spørgst1J;talet IDll:lttEl het\-' 
hØre uridei· Do�st'Olenes .AfgØrelse�« . 

niægtig .yed 4untstuen. · . · 

i # ��ae• d; 6�. Septbr. vedtog By
l'aad�t �t.fri0ge Å:lli;øgeren paa Gi:nllc 
af <le �#forle Om�få!ndigheder.« ., ... ". ';•, • , _· ,- · r '  • • -. ·  •. • · " • · • 

• ' 

JordeMijder Måd, �ivks Fraflytning. »Boritn�ter�n. u. schol.lw, · meddel� 
te, aUian .ilavde·ioranstaltet Jorae�o� 
der Mad. J.(irk . ·opsagt til F;rB.flytnbig 
til .l. 1\iåi 1871 det Hu,us, hUn .beboer 
h�ri Byen, ol so ni det et vedtåget skåi 
sælg��;«, · ·· · · · · ·  

11 indga.\' <mder 10. Oktbr. 1870 Be>;væ
ring over, �1t Grosserel· Jakobsen t i l  

, deels har borttaget Dossedn�en wd 
l Kastet op til  hattH Marker, hvorfor det 

beder H:wdet om at træffe de Fora u-
staltninger, h\'ortil del maatte .findt' 
Anledning. J Modet. den 13. Decbr. 
vedtoges det at still1• Sagen i Her(> ind
til ,•ide1·e . c· 

U. S('houw. Ludv. Lund. Bonne. 
l Bvraadet:; )ledi'emmer 1g71.  

AnsØgnirt� .()m Fritagelse for Tjeneste 1 Z. Gjørup. Moller. C. HPskjær. (� . 
i Politikorpset. · · 

· 

· · ,. Schii::'ter. 13rinkmann. O. Il. Linde-
»1 �yr�ets �øde d. 4. Ok:tbr" �S,Tq gam·d. We;.:tergaan!. Wesenherg-. E�-

ansøgte d�ts Medlem s. Vesterg�i-d- m ann. 

om at. frita�es for at . gjøre Tje:h��ec 11 
som Menig' i Politicorpset, da hån paa 1 A nsøg-ning· om Oprettelsl' af et 

Gasværk. 

>D:;;;:::�·.:�.�=f:�d., >t 11 
Hs. Maj� . ·Kongen vilde �nkomme hel:- 1 1  
til Byen og forblive her den 19., 20. og 
2l. d. M. (Aug. 1871), vedtog JJ?.an at 
virke hen til, ' at Amtsraridet deltog 
ni�d Byraadet i de de:i.-vea· foranlE)dige-
de Ud�tet. . · · · . . j 

Byraadet constituerede sig. i de���-. • 
ledning . som s.taaende Udvl,\lg . med J \  

· A�:tmanden

. 

o
.
_g B

. 

yfog
.
den som

. 
For- l !  

. mænd . . . �
· 

. 
· ·. · 

. H l Det vedtoges de.retter at pedsættte t 
f�igimde specielle Udvalg; · Fo1· Iild- j 

. kVarleringeri: E.;mann og W ester- . ! . - . . . . . : . . . ·· · . . . . 
· .  '• . . ( 

l i:.!n:f�;o�:::, 
M

d��!;l,
s
�o�:: l �  

1 samt .s�hiister. . . . l 
F<i}:: ]3espisningen om Søndagen: 1 

:Mølier, ;BrinktJiann og Lund. For Plan- l · tagen-� 1Iasmylming og Kg�g�ns Mod- 1' 
tag�lse der: Lind$ard, liesl!:j!Br . og 1 

. Vese111terg • .  _ .  F()r, · Befor�gSV'�sen�t: 

l 1 ;;Atrift1�in�i::1n i�M
on

�r le�� 
' kJ'ret.« l . . . 

. 

l l . 
. . . 

. 
. J{o�g_ebesBget. .. _ l . ·· . »·

D

. 

en 13 ... .-.. .t\_
·
u 
. . 

·
.
g·

.
·
. 

1 .. �. 7. 1 h
.
ol·

d
·· ·
t
e·· .· ··.s . .

.
.. e·t.M

ø
.de paa Raadhtiset, hvori forriden Borgme-

l , ·Kammerraad og- Branddirector Han
sen foresporJ!.·er j Skrivelse af 19. Maj 
1 871 om Bynwdet vil Yære villig til �tt 
meddele ham en CoJJse;;..;ion paa t�t fm·
:-;yne Byen med Gasbelysning, da lwn 
har sat :::ig i Forbindelse med Entre
prenører, :::om mulig kunne være Yilliw 
de1til fl>l' e!{en Hegning ? Sage11 sti l 
l :.!des i Bero t i l  11ær-:tc :Mode, hvor Ud· 

ka;;t til en Contl·act vilde blive frem
lnbrt. - l Byraadsmødet <l. 6. Ju!;i 
1S71 vedto!{eS det at svare, at man ,·m· 
villig 1 i l  at �t nbefnle :Meddelel.;e af eJJ 
Con P.essi.on under Fon1do:ætning :.tf, at 
man kunde blive enig med A11dJ'ctgercn 

' . . '.steren tillige var mØdt Amtmanden, og l j . . . 

0111 de lUP!'!ll('l't" DetingeiSf'l '.<< 
l 
i 



.Medlemmer d'HetT. 
Nybye, R:w:;trup og JespeT B�rnstruo. 
Borgmesteren gjorde de Mødende b;
kje11dt med, 11Vad Byraadet havde ved
taget i Modet d. 10. ds., og det tiltraad
te de ganske, hvorhos de vare enige, a1 
Udgifter i Anledning af Kongens Op
hold og de derved foranledigede Feb't- 1 
l ighewder dele s halvt imellem Thlsted 
Dy og Amt. Amtsraadets Medlemmer 
;;temte fot, :1l de1· tilveiebringes Musil,; 
fra Aalborg eller Viborg B1·igade, og 
Horgmesten'n lovede stTax :at forelæg
g-e By1·andet Sagen. 

Ligeledes maatte Amtsraadet anSC(' 
det ønskel igt , at det overdroge� Kam
merrand H:msen i Forbindelse med 
Udvalget, s:1af1·em1 han dertil er villig, 
ai anangerf' Soupee11 i Plantagen den 
1!1. d. l\i. Saafremt Vaabenbrødrene 
Yilde given Kongen (�t Fakkeltog, ved

toge.� det :1L underrette dem om, al
man ansaa det heldigt , at dette skete 
om Sondagen efter Dineren. Anitmm1 · 
den (Unsg:w1·d) ,  de1· af1·eiser imorge�• 
til Aalborg i Anledning af Jernbanem 
A abnin)Y, lowd� ut meddele Hs. :Maje
:<tæt, at han c: A n komst hertil imød�:·
�anes med Længsel, og at man yi](l,, 
g-jon• :;it Bedste fnr <tt. gjore Hs, Maje· 
stæts Ophold he1· ,.:a:1 behageligt :<om 
muligL 
t:. Schouw. U n:;_gmu·d. C. Raastrup 

.L Ho rnstru p. Nybye . .; 

: v�u� .1-'a:;::;�rt!t., ._o��v_ ���J ���-!!��l$i:)��.t_a�t. 
optaget til Behandling og und�1;givat ny Diskussion, _ hvprefter man 'kom tit 
det Resultat; at et begi·knds,e't Antal 
•il være _ at _ indbyde, · :naVnlig Amtets 

Rigsdagsmænd og · enkel� .Embeds� 
mænd. 

. .  

Det ove:r:lodes til Eonnrenderie at ud
stede Indbydelserne.� . · . 

· .· -. · · · 

Enkemadatne Sloth. 
>I Byraad.ets 1\r�.cie d�n 29. August 

1871 111edde!te Re4akt_ø�- itu:ld J)å:i 
· ��oiEl_u<l:-aiiets v�ine; ·. at mal_l ef't�t' 
Foilmndling frie<i ·sitoiek<iiriihl�siori�� 

:::
d
i::::J�e�:�-.tf�J:�t��e�!�� . 

les Haandg}e:i:g�ing'�s�9i��� .· < · 

Udgifterne ved Hav���s Udsm;�iDg-; · 

. »Inde11ri�sJ.n�i��#�t.·_ peYl}��c\e ••- •. i_ , 
Skrivelse af_ 16; September 187i ·et Be::. · 
løb af 2f?4 �d. s skii1;; ·t!�i· _ er� ��A
g�ede til HaV1�eJ1S Uds)!lylffiihg f;@- · 
ledning _af Hs, J.fajelk.t$.·�-Qp�gi�(j 
Thlsted . maatte

_
af116ldes af Ha\in'eil:a$:. • 

�E;fi,;!�tx����!'� Udbetaihig ai Jtæmli�r:t<åis�ii. · · . . 

Pastor We�en�.e:�. .-.• . · _. 

E:xtnnnode sa m m e  Dato som oven
staaende. 

5. De<:�mber 18'71:: »l'ristj>r :wesen;. • be;g>an111�ldl:e,; a.r �-�fi _q��--�.f 
sin Forflyttelse · n:u  miuitte· udtrrede '.af .. 

, Byraade--L · . - ' · ; :. ' · . .. · .  ··. 

i��,jfg�;����t� · Det \'edtog-es at anmode Amtman
den om at l1enstille til H::;. Majestæt, 

om han Yilde ]J<W en U dflugt til H an 

sted eler K l itplantnh1g-erne ved Thorup 
og t i l  Sjoning- So. 

Ligeledc•,.: vedto.!!es det at fo1·estille, 
<lt der enp:agerede;.: et 1\-lu.;ikkorps p�w 

l O  a 1:!. S�Pmn1er fra en Brigade, og nt 
Udralgel fol' Bespisningen overlode.' 
;1t arrangen' d<'t fomodne i de11 Hen 
�eende. 

Det Yedtoge,.: <�t im·itere Hs. Maje· 
,o.tæt Hi en Snuper i P l antagen d. l�J. 
h l. 7 og at overlade Arrangementet tH 
Be;;pi :<nin!!sudralget. Ligeledes vedto
gec: det at ikkun M edlemmet· af AmtE'
randet og Byraadet skulde deltage ; 

- Seupeen, og at ingen speciel Betalin12· 
;;kulde el'læg-<'1!:-' fol' demie. Da saaYidt. 
var pa�;;e 1·e1 , blf'Y atter detSpørgsmaal 

Anbringelse af . aJ:te"si!:;ke ' BI-Ønde. heri 
Byen for �t afhj�lpe .deli ofte:fudtne
dende Vandmangel._ Det ��().t�g�s 1.J.t 
�J;geft:�n

Af;:���
·iJt��;��iti�-

·Politibetjent • :H;orh d�. __ .. _ ._ 
2s. Maj · i872� · �B�rii-irie�tel\. :mw

delte, _ at Politibetjehtl{o'ch wf M'iiJiiet 
ved Døden, og at han 1llidfert,idiji llå;
de an tåget forlieri:�reiende Big(l1: til. 
Frost til at :fuDf;€re �oni fo1.itioetje1lt.q; 



Pra Uhisteo 
Bys Rrkiv 

Politibetjentposten. 
23;. Juli 1872 : >>Krigsministeriet fo

respørger i Skrivelse af 13. d. lVI. af 
hvilken ·· G1;uiid Politibetjentpos te� i 
Tilisted , ikke et: besat med en af de 
Underqfficerer,c der ansøgte om den, 
da Bestillingen doir h�nhører til dem, 
h vortil Uriderofficerer • efter Lov af 
26. Maj 1868 vedblive at have fortrin
lig Adgang indtil .tJdgangen af Aaret 
1878. . . ·.. . ·. 

. Mah yedtog at svare; . at man i Hen
hold W Indenrigsministeriets Cireu
lære af 16; J rtl).i 1868 maatte ansee Lo
vens Bud ilt være fyldestgjort, naar 
der gaves Umlerofficerer Leilighed til 
at co;nc1;1rere ·. til Pladsen, . hvilleet var 
skeet, og da .Posten var ansøgt af e·1 
s�rdeles. udiriærket anbefaM øvet Po
litimand (ContoristR� Nielsen ) havde 
.mim ikke taget i Betænlming at fore-
trække hin1i.« · 

) . _ , ·1 . .i Politibetjentposten. 
20; �rig: _;t872: �mtet communicerer 

i Jndenpgsmm. Sknvelse af 2. d. M. ,  
! lworeftin: Amtet anjllodes . om at give 

Byraadet Paalæg om at cassere Con
tol·ist Nielsens Valg til Politibetjent 
inden 14 Dage; .da han formentlig ikke 
er i Be1;iddelse .:.1-f saadam1e Ovalfica
tioner, at �Uin kan stilleslige med de 
som adgangsberettigede petegnede Un
der9fficertil·, der har ansøgt om Bstil-
lingen.: . · .

. . · . . . 
. . · 

· . Bor�mestern (U. Schouw ) meddelte, 
at han strax .havde tilskrevet Inden
rigsministeriet og oplyst det om, hvil
ke Stillinger Nielsen tidligere havde 
haft og som� man antog maatte stille i ham i IGasse med Underofficerer, hvor\ for han havde andraget om at Val rret 

\. inaatte .bifaldes. 
" 

l' · Forpagtnirig · af.· l{ronborg. 
1 20. Aug. 1872 : iDet vedtoge� at ap-

prolere det af Jordbruger .Jens Boesen 
gjorte Bud: 1,955 Rd. am:lig for For
pagtningen af Byens Eiendom »Kron-
borg.« · . .  ·

·
. . .• · ·.·. · · .· · 

U; Schouw, Ludv, Lund, L. Glorup, 
C. HeskjæJ:, W. �ronkmann, C. H. Lin
degaard, . Westergaatd, Esmann og 
S. Kappe!. · · . · · 

Politibetjen tposten. 
3. S eptbr. 1872: �Åriltet .communice

rer Indenrigsministeriets Skr. af 23. f. 
M., hvori meddelesj at Indemigsmin., 
uagtet Byraadets Andragende af 12. s. �- �esangaaencte;· :fastholder sig Be
gJærmg om, at den stedfundne Udnæv
nelse af Nielsim til Politibetjent i Thi
sted tilbagekaldes, . og at det derfor 
maa have sit Forblivende med Ministe
riets Resolution af . 2. s. :M: "Saaledes, 

t den Frist, inden hvilken Posten paa-
. vil være at be�ætte, forlænges til 

Dage fra den 23• ,August at regne.« 
Man vedtog at nedsætt� et 'Udvalg 

paa 3 Medlemmer tif at ovei:veie og 
fremkomme med Forslag om hvad de1· 
viMre burde foretages i Sagen. Valgte 
b leve Esmaim• og Lund, -

17. Septbr. 1872 ang. samme : .· Et a f  
Bvradet udnævnt Udvalg til at afgiYe 
n�rmere . Erklæring i Anledning . af de 

fra Ministeriets Side reiste Indvendin
ger mod Valget of Contorist N ielseJl 
�om Politibetjent i Thisted, har i Skri

velse af 14. d. M.,  næst at fremfore 

hans Qvalificationer til Politibetjent 

posten, oplyst i Henhold til C
_
ir�ulæ

ret af 4. Aug. 1804, at han ttdhgere 
Stillinger formeentlig giver ham beret
tiget Adgang til Pladsen, hvorfor det 
henstiles til Byraadet, at Nielsen,; Be
skikkelse fastholdes og at Indemigs
ministeriet indtrængende anmodes om 

at godkjende den. Kan dette imidlertid 
ikke lade sig gjøre, foreslaar Udvalget 
Byraadet af Hensyn til de for Tiden 

verserende Forhandlinger om Paliti
styrkens Forøgelse i Landjurisdictio
nen, at 'iade Pladsen besætte ved Con

stitution. 
Et af Amtsraadet dertil udnævn t 

Redaktor Lunds Afrejse. 

12. November 1872 : ;;, Redacteur Lund 
meddeler, at han paa Grund a f  A f
reise ikke længere kan deltag;e i n�·
) lutdets og Skoleudvalgets Fnd1andlin

ger . .:Til Efterretning. Prot.ocol ! e i' m.  
m. vedkommende Skolevæsenet aflen·
res til andet Medlem af SkoleudY:tlp;et . 

- Politibetjent Bro anholder o m  
Laan af Byens Kasse mod maanerllig 

Afbetaling: Afsloges. 

De Ii.yvalgte l\ledlemmer. 

9. Janual' 1873 : Kjøbmand Chr. NM
dentoft Kjøbmand N. C. Andei·se n ,  

Consul 
'
Bahner o g  Restaurator S.  Kii ! .  

- Andragende fra P .  Griishaup;e o m  
Anbefaling fra Byraadet paa han:-< 

Ansøgning om Und.erstøttelse af Con

trolcomitteen for de Vandlidte. A ndra
«eren henvistes til at søge Centra l 

�omitteens Erklæring om, a t  han ikk(· 

er udelukket fra at soge Understøt

telse. 

Politibetjen t posten �· 
21.  Januar 1873 : »Amtet com m uni

uerer Justitsministeriets Skrivel se af 

8. Januar at ·Byraadet har været ube

rettiget til at besætte Politibetjent
posten ved Constitul;ion, .off at ?er m�a 
gjøres Indstilling til Mn11stenet, hVls 
Pladsen vedblivende ønskes besat paa 

denne Maade.« - Politimesterens Er
klæ}.'ing indhentes om den Paagjælden
des Brugbarhed! 

- I Mødet den 4. Marts 187:3 ved

toges det at udnævne Politibetjent Bro 
til fast Politibetjent fra l. Mart s d. A .  
at regne. 



T H I S � .E D  A M T S A V I S  
· . .  Torsdag den 15. Aplil. lf% 

Udvalg paa Raadets Vegne, slutter sig 
til Ønsket om, at Politibetjent Nielsens 
Udnævnelse bibeholdes. . . . 

Byraadet tiltraadte Udvalgets fud":tC 
stilirig, og overdrog Borgmesteren at,:P� 
tilstille Indenrigsministeriet BetænJ;:i·�i 
ningen desangailende. • , . '� I Mødet den 1. Oktbr. vedtoges det, 11 
da Nielsen hkvde faaet en anden. An· 
sættelse; forebløbig at meddele Set
geant ved 8. Batt. i Viborg, Peder 
ClwistE)nsen Broe, Constotution i l?lad
sen fra 1. Novbr. d. A. 

Vejen under Bjerget (Strandvejen) . .  
l. Oktbr . . 1872 : »Andragende fr4 5 

Beboere. »Under Bjerget<< om at faae· 
Veieri langs Fjorden sat i farbar Stand, da de i den .Tilstand, hvori den mi iW, 
ikke kunne. faae. deres Brændsel m. "-'· 
til den Tid, ae ønske det.« 

l<'orpagteren af Kronborg: 
l. Oktbr. 1872 : »Skrivelse af Dag:J 

Dato .fra,. Forpagter Jens Boesen paa .. 
Kronborg otn det maa være en til stræk� 
kelig · Sikkerhedsstillelse for Forpagte-

' rens Afigft af Kronbo1:g, at han givet· Byraa�et 'P;m� i sin Besætning og Af� 
grøde hi. v,; i hvilket Tilfælde han for
pligter; sig til at holde en vis nærmei:e 
opgivet •. Kreaturbesætning paa Gaar:
den. Vedtoges ,« · 

lgen Politibetjentposteu. 
8. Oktbr. l872: »Der fremlagdes m1 

Amts�krivelse af 2. d. M., hvorved 
communiceres Indemigsmin. Skrivelse 
af. 26. f. J\IL, hvorefter det paulægges 
Byraadet at udnævne Een af de af Mi
litairetatens Underldasser, der have 
Thisted, isterletfor R. Nielsen, hvorhos 
ansøgt om Posten .til Politibetjent i 
det tilføies, at saafremt dette Paulæg 
ikke efterkommes inden 14 Dage, seet' 
Ministeriet sig i den Nødvendighed . at 
maattE' ahvende Tvangsbøder, og at 
Raadet, saafxemt dette vil besætte 
Pladsen ved Constitution, ogsaa da vil 
have. at antage Een af de m.ilitaire. UiF 
derklasser.« - Man havde alt i foi'lige 
Møde efterkommet Paalæget ! 

- Borginesteren tog derefter i An� 
ledning . af sin Forflyttelse til andet 
E�nbedeAfsked med Byraadet, som paa 
sin Side udtalte sin Tak for og Pa<i� 
skjønnelse af den Interesse, han havde 
viist for Com11mnens Anliggender, og 
foi· den Humanitet, hvormed han hav�< 
de ledet Byraadets Forhandlinger.« 

Ang. · Politibetjentpost en. 
(Byfoged G. A. Jensen tiltræder føre 

ste, Gang). Amtet tiltrædet· Justitsmi
nisteriets Skrivelse af 22. Oktober; 
hvo;refter Byraadets Erklæring f01·Ian
ges om Grunden til, at Politibetjent 
B1·o . foi·eløbig kun er constitueret. · .,-c
Henvises · til, at det ved Indenrigsmi� 
"!risteriets Skrivelse af 26. Septembel' 
d. Aa, er bevilget, at P osten foreløbig, 
'b�e�ættes ined en constitue ret l · 



· �ra'�«iM� 
G �ys B rRiJt·ft 
� • ,Af, Ande:rs C> Svalgaard 

. . .
.
• · . . ·.. bveriær�i'Ilo<ftei�: . 

• •.. �)0Septeml:Jerl874; :  )�Der.:fore1;�al\led
i lie1e1se :fra . Slmledh·ectii:men • •  af 22.�8. 
; '[4, . at. Nø):ga!ll:·d er ,beskiket : til Overf�"��-�l� v:ed ·Bo:rgerslrolen. Til Efterret-
) 11Ing.« · · 

t"� -· • 

�.· ·· ···.
··. . . li<fge for · Ai•bejd!la�stalten. 

•J· � . ' . - < .  ·: . •  · . . - . . . , : · 
{ � 1,3: SeJlteinher ;1.874: . »:Amtet medde-;IJ�r ;i Skr�velse af�.:.9 . .  18?4, Approba
, hon ;J!aa, at Dr. med . .  He1berg er an
i tf}get til <Læge paa ,A1·beidsanstalten, 
iTilE:I;tei'l'etliing,<< · ..• · 

' .  := :,A.gelit :Werner be::;v;:erer sig sam
' I11ei:-::Dat!J over; at . Gaden J?ngs hans 
' ·  Br�nd('!ri er: 'ufai'bar. Tilstilles Brolæo--
i pingsudyalget. > 

. . .. 
· · · 

. . 
"' 

'� Ye4. MØ <:let den 22; . September 187 4 
·· y�lgfe� }{.jøbn1�u1d '·He.Skjær til For-
1 mand; ·· • · · 

w.� � Sp�fsereltiel\ over :Engen. 
• -�J:9 .. �ept��ber :f874: '>>])�r fq1;elaa De
. khirat,iop fr::l, ' M(}Ka.iinmishrdlushrdlus 
k1aration,. · frå Kiun:riu�i·herre Rosen·krånJ�1 �gaae1lqe , SP:.iclSerestien o vel' 
Jl)ngeu;y�<l Flan:tageri; . . ·.: . � •. .  J:lyi•al(det ifeqtog. at tilstille Kam
rilei'h�lWe Rpsenki·antz sin Tak for den 
gjo1:te In&Ø.nlmelse. · . . . . . ·• . · . 

; -':- ,Jei·nbaneudvalget idørde derefter 
]3yi'i�det bekjendt. med1 . . hvorledes 

: Spøtgsn1aalet onl.Anlægelsgen af en ;Je1.'IibA,'i!e fra·.· Struer .til · T.blsted, stod 
j'or Øjeblikket, og (>pfo�:drede Byraadet 

i til at udta1e :sig 01:11 · llVpl'Vidt Byen 
I .J�aatt� yrei;e "'illig. :til .at yde et saa-1. dan t ,TiJsk�d til • den . paitænkte Bane, 
• solii . �e:t.: -�fter �pr}l�ndlingerne med 
j 

.. 
J\.mt

. 
S
.
f'a

. 
�ds11dvalget

. 
111aatte ansees fol' 

1 nødvendigt, og so ni ·vai< ansat til ca. 
· 4o.ooo �a. · -

. · . ·.· l Byraadet.vedtog enste�nmigt at be-
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B
·
.

· yens Veg
ne • at .tlls1ge . et Tilskud tll det paa-

·tænkte Jernban�anlæg, saaledes som 
\ fod.a.11�t:. 40.000 Rd.�< · 

' ·�i:���:i �Mi�l:�:�r:;":r ,, 
! indkpmemt Cirk1llin:e. af 22. September 

1874. -D:a .· Kirke� og pndervisningsvæ-
ll(lnet; ang, ForJrØjelse af Lærernes Løn, 

. vedtgg Byral!d!lt at tilstaa Læren1e en 

-�� . .  

forhøjet Løn . . saa1edes, . a( Lærernt/ 
Hjerbek, Helles, Rose; AnderseH, Povl
sen og Ovel:lærer Nørgaard tilstaaes i 
Gratiale for .næste ;Aar et Beløb af 
100 Kr. hvei·, samt Enkefi-11 Sloth 501 
Kr. 

10.  November 1874 : »Amtet fremsen
der Bekendtgøl'else om Aabningen af 
Signalstation J,Jaa Hanstholm.« 

24. No,;el11ber 1874 : »Der forela a  
Andragende fp'i Gartner Grishauge om 
Erstatning for Oversvømmelse af' hm1s 
Have, m. i•;, s[lint fra Søren Y de om 
Erstatning for Oversvømmelse :'.f h;m� 
Huslejligl}ed. ;Anbefaledes. 

; , . 
.
.
· Jei·nbanesagen. 

24. November 1S74 : >>Paa dertil gi
yen Anlednii1g, vedtog Byraadet at an
mode Udvalget i Jernbanesagen at 
sætte sig i Foi·bindelse 111ed Thisted 
Amtsraad_9m 'l'ilveiebringelse af en l 
Udtalelse · oill Spørgsmaalet, angaaende l 
fast Dæmning eller fast Bro ved S h'u- . 
el'-Oddesund, og derefte1· at indbring-e 
Sagen til Regjeringens Overveielse, 
idet Byraadet maatte antage, at · en 
fast Dæmning vilde medføre betænke
lige Vat13keligheder fot' · idet mindste 
en s_tor Delaf Thisted An1t, og ev..-n
tuelt vilde kunne medfore uberekn:�l ige 
Følger.« 
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. BYS' A'rki.v 
Af Anders C. Svalga�ud 

' _ _  - c -· 

. . .. . . . . .Brolægningssager: 
i2 . . Marts 1.876: :<>Biraadet vedtog, 

at . der ikke finder .. ;nog·eh · Ove.rhygning 
Sted af Bækken ved Kririgelt01y, samt 
at der. dannes en brqlagt Dverkjørsel 
t1dei1 Bro . mellem · Lå�nbE!rts · Paklms og 
Bisgaar<isstræde.« · · � 1 · Proltur�'or �.sll1a11n �Id afByraadet. 

21; Marts ,1876 : »:Procurator Esmann 
meddelte; at han paa Grurid af Fra
flytning fra.Byen nedlagde sit Man
.dat som. Medl�1h af Byraadet. - By
raadet udtalte sin Talr til Ptocurator 
Esrnann f01: . den Tid, ha11 h;wde arbei
det ·. i ·• Co.mmtmem; · Intei'�sser.<< 

�oiistit �i�ririg af L�r�dnde :Frk. 
· · · Eberhardt; ·. 

, . 4.']\.pril lS76 : »Sk()ledhectlonen med
deler at · ·. ha\'e . constituemt • .

. 
· Jomfru 

Ebm:lun'dt son1 Læfei'i11de ved Thiste(l 
Kjøbståds Borgerskole.« 

. . . .  nikkerbakken. 
Udvalg�t f01' :Byehs Grhnde w�· Eien

dQmrile . meddeler >at . have .bortieiet 
Rakkerbakken til det br()derlige Skyt-
t��-å�f?'.·· - - ', : - . 

. Werners Legat. 
11. December l:S77:• »:KjØbi;nand Ta

chau . . g-av . Byt·aadet Meddelelse om, at 
Agent Wei:ntn; hei· . af Byen i Anled

ning af .sit 50 Aai·s. Jubilæum her i 
Byen har (lprettet �t 

.Legat påa 3000 
.Kr. unde1· Byraadets Bestyrelse. 
. B):xaadf\lt vedtog at .modtl'J.ge den det 
tiltænkte Hverv sa1nt. at tilstille Agent 

l ·�ernei; · ei� i'Fakskl'ivelse. for .•hans ud
r VISte Velvdhe for Byen og dens An-
; lig-geni{et\(< . 

· · 

_ lOokl.eringilingen . 
.. 2. April . l878: >>Klokk�l: l3unch ind

sender . Forslag · o�n; at borge1·lig Ring
' ning I�rst begp)Ml' KJ . . 6. - Byraa
' det fandt irigen Anlei;l:ning til at gjøre 
' nogen Forandring i deii bestaaende Or-

den:« - -

. .. ·. -
·
. ·

·
·Anlæg. af Kalkln;æni:leri. 

30 . . April 1.S78: »Cl}.riitilm Sørensen 
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e et l LKalkbiænderi llnder Rak}rerbakken. -

' Sendtes til ·Udyå}get foi· Byens Grund� oj Ei�nd�J1lme.« • · · · -




