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Hvad billedmaterialet angår har den relativt korte tid,
arkivet har eksisteret, givet et meget tilfredsstillende
resultat. Ved udgangen af oktober fandtes der i samlingen
ca. 700 gadebilleder, ca. 500 billeder fra foreninger og
institutioner og ca. 200 person- og gruppebilleder.
Når man således allerede nu har en anselig
billedsamling, er dette glædeligt, og det vidner om den
interesse, der fra mange sider er vist det byhistoriske arkiv
- en interesse, som sikkert vil vare ved og forøge
samlingen, efterhånden som alle bliver klar over arkivets
eksistens, så man ikke smider gamle billeder bort, men
overlader alt, hvad der kan tænkes at have historisk værdi,
til arkivet. Her bliver det registreret og opbevaret på en
måde, så det er let tilgængeligt for enhver interesseret.
Man kan bare henvende sig på centralbiblioteket.
Det er af stor betydning for registreringen, at der med
de billeder, som indleveres, følger de bedst mulige
oplysninger om, hvor billederne er taget og til hvilken tid,
samt navne på eventuelle personer. Værdien af gamle
billeder er jo i høj grad betinget af, at de kan tids- og
stedfæstes og at eventuelle personer kan identificeres. Er
man ikke selv i stand til at give sådanne oplysninger, vil
der dog altid være en mulighed for, at arkivets ledelse kan
finde frem til et resultat.
Arkivet har i det forløbne år modtaget flere gamle
papirer og protokoller, og samlingerne er desuden forøget

med fotokopier fra Rigsarkivet og Landsarkivet af
arkivalier, der har grundlæggende betydning for studiet af
Thisted bys historie. Arkivet har således fået kopier af
taksationer vedrørende alle byens gårde og huse, den første
fra 1682. Ved hjælp af dem vil man kunne følge
ejendomme og bydele op gennem tiderne. En taksation
1781 og et skattemandtal 1762 med navne på alle personer
over 12 år er registreret i kartoteket ligesom
folketællingslisterne 1787 og 1801.
Der er desuden anskaffet kopier af de originale
kirkebøger 1704-1814 samt af en afskrift, der indeholder
en del oplysninger, som ikke mere findes i den meget
medtagne kirkebog for årene 1698-1764. På grundlag
heraf er der udarbejdet personregistre, omfattende så vidt
muligt alle familier, der har boet i Thisted i dette tidsrum, i
fortsættelse af den foretagne registrering af familier i
Thisted 1649-1697.
Indkøb af fotokopier fortsættes, og arkivet modtager
stadig med taknemmelighed gamle papirer og protokoller,
hvoraf der sikkert endnu findes en del hos private.
Sådanne arkivalier vil komme flere til nytte og være bedre
sikret på arkivet, og de vil ofte kunne give betydningsfulde
bidrag til studiet af byens historie.
Arkivet har i det forløbne år besvaret mange
forespørgsler og ydet hjælp ved historiske studier, ligesom
det har haft besøg af mange interesserede.
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