
Thisted byhistoriske Arkiv 
 
 
Personalhistorisk samling: Kopier af kirkebøger før 1814 
har vi nu for næsten hele Thisted kommune, også for 
landsognene. Folketællingslister har vi komplet for hele 
området 1787, 1801, 1834 og 1845. For Thisted købstad 
desuden 1850, 1860 og 1880. Personregistrering af 
kirkebøger og folketællingslister er fortsat. 
 
Erhverve - og kulturhistorisk samling  har modtaget: 
Dansk Vandrelags arkiv for Thistedafdelingen. Torp 
Vandværks arkiv. Protokoller for Skovsted forsamlingshus 
og Sperring Afholdsforening. For Sjørring-Thorsted 
sygekasse og Hundborg-Jannerup sygekasse. Optegnelser 
fra Nors og Tved sogne ved pastor J. Bækgaard. 
Erindringer fra Astrid Nielsen. Protokoller fra W. 
Helstrups vinhandel(S. W. Vøhtz). 
 
Historisk-topografisk afdeling: Vestervig klosters lens 
jordebøger og regnskaber. Lægdsruller for Ty og Mors. 
Ekstraskattemandtal for Ørum len. Beskrivelse af Thisted 
kirkes indre i tidligere tid på grundlag af kirkeregnskaber 
1585-1910 og fund i kirken under restaureringen, ved Poul 
Hansen. Med grundplan. Udskrift af matriklen for Thisted 
købstads markjorder 1920. Thisted købstads jordebog 
1871 med fortegnelse over visse indtægter, især legater, 
med angivelse af deres oprindelse, størrelse og formål. 
Kort: Thisted købstads markjorder 1842 med ejernavne. 
Matrikelkort over Tilsted og Silstrup. 
Jordboniteringsprotokol for Øster og Vester Vandet 
sogneråds ejendomme. Forhandlingsprotokol for vejsager i 
Sønderhå-Hørsted. Specialarbejde om Hov by, Sennels 
sogn af Julius Guttersen. Tingbøger for Hillerslev og 
Hundborg herreder 1688-1706. 

Billedsamlingen  modtager stadig billeder, men vi vil 
gerne have flere, der kan belyse livsforhold på land og i 
by, arbejde og boliger, selv om billederne er afblegede og 
plettede. 
 

--------------- 
 
I årets løb er arbejdet med de gamle tingbøger fortsat. Der 
er indtil nu skrevet ekstrakt af alle sager fra 40 ringbøger, 
så de nu er tilgængelige. De ældre ringbøger indeholder 
foruden meget værdifuldt kulturhistorisk stof fra 
1600’erne, da andre kilder er få og fattige på oplysninger, 
meget personalhistorisk stof, skifter og arvesager fra tiden 
før kirkebøgerne begynder. 

Der har været ca. 300 besøgende, deriblandt 
skoleelever, lærerstuderende og studenter, som har 
studeret forskellige emner. Flere udlændinge har søgt 
slægtshistoriske oplysninger. Arkivet har stadig ydet 
vejledning og hjælp, bl.a. til læsning af gammel skrift. Vi 
modtager mange skriftlige og telefoniske forespørgsler, 
som det tit kræver megen tid at besvare, men det er et 
vigtigt led i arkivets arbejde. 
 

--------------- 
 
Arkivet, der er en afdeling af Thisted bibliotek, er åbent 
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 13.30-17.00 og har telf. 
(07) 92 23 99. 

TORSTEN BALLE. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1976, side 
146-147). 


