Thisted byhistoriske Arkiv
Personalhistorisk samling har suppleret samlingen af
folketællingslister med xerokopi af folketællingen 1880
for hele området, så nu er vi nået så langt op i tiden, at de
fleste voksne kan finde deres bedsteforældre. Hver persons
fødested er angivet ligesom i alle folketællinger fra 1845
og senere.
Vi får xerokopier af flere kirkebøger, så samlingen
skulle blive komplet for hele området til 1814. I forvejen
havde vi mikrofilm af kirkebøger, men kopierne er som
regel lettere at læse. Fra politiassessor H. Viuf Sørensen
har vi modtaget en håndskrevet ekstrakt af SønderhåHørsted kirkebøger til kopiering, hvad vi er taknemmelige
for, da den er letlæselig.
Historsisk-topografisk samling får xerokopier af
ekstraktmatrikler for Ty 1700-1720 og 1736-1740, og af
hartkornsspecifikation 1788 for Hundborg og Hillerslev
herreder. Ved hjælp af disse kilder og det stof, vi har i
ældre matrikler, i jordebøger og hartkornsekstrakter vil
man tit kunne følge en ejendoms ældre historie.
Arbejdet med ringbøgerne er fortsat, så vi nu har
ekstrakter af herredstingbøgerne 1666-1691 og af Thisted
købstads tingbøger 1638-1711.
Fra landarkivet i Viborg har vi modtaget registranter
over indholdet af forskellige offentlige og private arkiver.

Billedsamlingen vokser støt. Vi takker alle, der har
skænket billeder, og beder om flere, gerne
amatørfotografier fra dagligt liv og arbejde, selv om man
ikke synes de er pæne nok.
-- - - Besøget på arkiver er stigende, I det forbøbne år har
over 300 haft brug for arkivet, og vi har desuden fået
mange skriftlige forespørgsler, også fra udlandet. En
amerikansk dame skrev således til borgmesteren, at hun og
hendes datter ville komme til Danmark, hvis man kunne
finde slægtninge til hende. Brevet havnede i Byhistorisk
Arkiv, og det lykkedes at finde ret nære slægtninge, som
så fik besøg fra Amerika.
På grund af pladsmangel på biblioteket flytter arkivet
foreløbig til J. P. Jacobsens hus ved J. P. Jacobsens plads,
men adressen er stadig Thisted byhistoriske Arkiv,
Biblioteket, 7700 Thisted, tlf. (07)92 23 99.
Arkivet er åbent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
13,30-17.
Torsten Balle
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1978, side
140).

