Lokalhistorisk Arkiv
for Thisted Kommune
Ved Kommunalreformen i 1970 var der mange skeptikere,
der frygtede, at en centralisering ville skabe stilstand i de
mindre samfund. Måske blev denne frygt en medvirkende
årsag til, at der i det efterfølgende årti blev etableret i
hundredevis af lokalhistoriske arkiver landet over. Viden
om en egns historie er med til at give en følelse af
identitet. Man føler sig bedre hjemme, der hvor man er
godt kendt.
Den lokalhistoriske interesse er også steget mærkbart i
Thy i disse år, hvilket kan mærkes både gennem de mange
henvendelser, som arkivet får, og gennem de
lokalhistoriske initiativer, der tages ude omkring i de
gamle sognekommuner. Gennem det sidste par år er der
efterhånden blevet dannet enten grupper eller foreninger
overalt. Senest i Østerild, hvor en talstærk og interesseret
medlemsskare slutter op om Østerild lokalhistoriske
Forening.

Arkiver i Viborg Amt, der også tog initiativ til et kursus på
Landsarkivet i Viborg i begyndelsen af september med
”sognehistorie” som emne.

Et par større udstillinger er det også blevet til. I
anledning af Dansk Kvindesamfunds 100 års jubilæum gik
lokalhistorisk arkiv sammen med Thisted Museum om en
udstilling ”Kvinde i Thy” på det gamle rådhus. 1982 var
Thybanens jubilæumsår, og arkivet fik i den anledning en
del opgaver i forbindelse med tilrettelægningen af jubilæet
og oplysninger vedrørende jernbanens historie, som bl.a.
blev skildret gennem en velbesøgt udstilling i Den danske
Bank i Thisted og i filialerne.
En af arkivets faste arbejdsopgaver er at gøre vore
afdelinger så tilgængelige som muligt for publikum. Det
sker i første række ved en forsvarlig registrering og i næste
omgang ved at udarbejde registre til forskellige
kildegrupper. Vi har således foretaget en registrering på
kort af folketællingerne i Thisted Købstad 1787, 1801,
1834, 1845, 1850, 1860 over på hoved-, bipersoner og
erhverv. Det er meningen, at denne meget omfattende
registrering også skal omfatte folketællingerne i 1880,
1890 og 1901, som vi netop har erhvervet på mikrofilm.
Jeg vil gerne takke for arkivalier, vi har modtaget af
publikum i årets løb. Blandt andet har Thisted
Håndværkerforening overdraget sit store arkiv til os,
ligesom vi også har modtaget arkiver fra
brugsforeningerne i Sjørring og Hunstrup.
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune er en
afdeling af biblioteket. Henvendelser til arkivet kan ske via
biblioteket og dets filialer eller direkte til arkivet, som har
Et af billederne fra Hundborg -udstillingen. Fra venstre: Niels
til huse i J. P. Jacobsens Hus, J. P. Jacobsens Plads,
Hellebjerg, Chr. Kielsgaard samt tre børn fra ”Kryk i Ly”:
Thisted. Arkivet er åbent fra mandag til torsdag mellem kl.
Nicoline, Marie og Johannes Jørgensen.
13.30 og 17.00. Det faste personale udgøres af bibliotekar
Det er i første række den store interesse for
Birgit Høyrup, kontorassistent Åse Hyldgård og arkivar
indsamlingen af lokale billeder, som har præget
Orla Poulsen. Arbejdsmæssigt er arkivet normeret til 50
aktiviteterne. Lokalhistorisk Arkiv indledte først på året et
timer ugentlig, som tilsammen varetages af det faste
samarbejde med Borgerforeningen i Hundborg omkring en
personale. I april 1982 fratrådte billedarkivar fru Henny
billedkampagne ”Hundborgs gamle billeder”, der
Sørensen sin stilling. Vi vil gerne takke for en skattet og
resulterede i en meget stor og velbesøgt udstilling i
værdifuld indsats gennem 12 år.
forbindelse med Hundborg Borgerforenings 50 års
Orla Poulsen.
jubilæum i marts. Det er et arbejde, der fortsætter efter
samme mønster, som det lokalhistoriske arkiv har haft i
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1982, side
Snedsted i de senere år, og som vi har udarbejdet en
119-121).
rapport over ved bibliotekar Otto Jensen, Snedsted
Biblioteksfilial. På langt sigt vil der blive skabt en
billedsamling, der dækker alle de 17 gamle kommuner på
et højt niveau. I de bysamfund, hvor der er en
biblioteksfilial, er der lavet en lokal billedsamling, som
også er indexregistreret her på arkivet, hvor negativerne
opbevares.
Billedregistrering var også emn et for et seminar, som
Lokalhis torisk Arkiv for Thisted Kommune stod som
arrangør af i foråret med deltagelse af interesserede fra
hele Viborg Amt. Seminaret var et led i den
kursusvirksomhed, som arkivet varetager i kraft af et
formandskab for Sammenslutningen af lokalhistoriske

