Ved Torsten Balles død
Den 24 maj døde Torsten Balle i en alder af 78 år Han
havde i over et halvt århundrede været organist ved
Thorsted Kirke - i en årrække tillige kirkesanger. Han
havde virket ved gudstjenesten Kristi himmelfartsdag, var
oplagt og glad. Om aftenen blev han dårlig, en læge blev
tilkaldt, men der var intet at stille op. Den hjertesygdom,
han havde mærket til nogle år tidligere, gjorde ende på
hans liv.
Meget nåede han at udrette - ikke blot i kirke og skole.
I 1937 kom han i bestyrelsen for Museet for Thy og Vester
Han Herred og for Historisk Samfund efter
overretssagfører Billeskov Jansen (fader til professor F. J.
Billeskov Jansen.) I 1942 kom han i redaktionen for
Historisk Årbog.
Da Thorsted Skole blev nedlagt, valgte Torsten Balle at
sige lærergerningen farvel for helt at hellige sig det
lokalhistoriske arbejde. Han tog i 1966 initiativ til
oprettelse af Byhistorisk Arkiv i Thisted og ledede det til
sin død.
Hans bidrag til Historisk Årbog var af høj karat. På
Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Helsingør i

august 1977 opnåede han den ære at få tildelt årbogsprisen
for en treårig periode. Prisen blev delt mellem to fra Thy,
Torsten Balle og Mette Fastrup. Under en omtale af
Torsten Balles virke sagde formanden for Dansk historis k
Fællesforening, dr. phil. Vagn Skovgaard-Pedersen, at
Balle - som ikke var til stede - var en trofast og flittig
medarbejder inden for lokalhistorien. En del af hans
artikler kunne ligefrem samles til en føljeton over Thisted
Bys historie. Endvidere nævntes Torsten Balles indsats
med at samle ord på thybomål.
I 42 år høstede museet i Thisted gavn af Torsten Balles
indsats. Hans omfattende kendskab til den lokale
kulturhistorie, til personer og genstande, var af stor værdi
for skiftende bestyrelser og for personalet på museet. Han
havde blandt andet et indgående kendskab til ure og
urmagere fra vor landsdel og blev altid taget med på råd,
når der forelå tilbud på en ”Bornholmer” fra Thy.
Torsten Balles indsats blev til gavn for mange.
Museumsbestyrelsen mindes ham i taknemlighed.
Jørgen Miltersen
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1979, side
115).

