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THY!HANNÆS: Tre billeder fra 
samme lokalitet i Thisted 
By, der snart er mere end en 
saga blot. Store Torv med 
andre ord. Ak, hvor foran-
dret – kunne man skrive 
med den største selvfølge. 
Endda uden at nævne det 
snart kommende storcentret 
med et eneste ord. Men bare 
rolig – Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune Kom-
mune er i fredeligt ærinde. 
Formet som en opfordring 
til thyboerne, som arkivet vil 
have til at kigge efter i foto-
albums og dertil hørende 
lommer og finde ”nye” gam-
le billeder, der kan medvirke 
til at anlægge nye vinkler på 
den lokale historie.

Store Torv-området er må-
ske et af de mest fotografe-
rede i både den gamle Thi-
sted Købstad og den senere 
Thisted Storkommune. Og 
nu er billederne allerede be-
gyndt at hobe sig op i Ny 
Thisted Kommune med det 
nye storcenter.

Det første billede er taget 
lige efter Anden Verdenskrig 
– altså i midten af 1940'erne 
– det andet fra begyndelsen 
af 1960'erne. Det tredje er 
fra 1970'erne. Tre sider af 
den samme sag – tre sider af 
den lokale historie doku-
menteret i optagelser, der i 

dag befinder sig på Lokalhi-
storisk Arkiv.

Vi kan alle konstatere æn-
dringerne over de omkring 
30 år, det drejer sig om, og vi 
kan alle efter temperament 

finde vores egen ”ak, hvor 
forandret-variant”. Men 
hvad skete der egentlig inde 
bag husfacaderne i den sam-
me periode – hvordan ople-
vede man forandringerne i 

forretninger, på kontorerne, 
hotel og restauration. Og i 
lejlighederne. Ja, hvordan 
var de lejligheder indrettet, 
hvorfra man fra første og an-
den sal kunne følge med i li-

vet på det store torv, som al-
le thistedboer passerede på 
et eller andet tidspunkt, og 
hvor alle lokale begivenhe-
der lagde vejen forbi – med 
og uden musikledsagelse.

Dette er blot et blandt 
mange eksempler på den ty-
pe billeder, som Lokalhisto-
risk Arkiv også er interesse-
ret i med den billedindsam-
lings-kampagne, som nu 
skydes i gang. Og som om-
fatter hele Thy.

Tag nu en forretning som 
Bimbo Bar, hvis fysiske eksi-
stens er dokumenteret på et 
af billederne.  Senere flytte-
des forretningen ned i Store-
gade, hvor navneskiltet duk-
kede op på en facade, da en 
anden forretning skulle re-
noveres en gang i 1980'erne. 
Kunne det tænkes, at der i et 
fotoalbum et eller andet sted 
i Thisted findes billeder, der 
viser os, hvordan forretnin-
gen var indrettet og hvem 
der arbejdede dér? 

Bimbo-navnet burde man 
i øvrigt også forske lidt i. Det 
har vist ikke den samme va-
lør i dag som dengang – eller 
hva'? Men det er en anden 
historie.
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Stil gamle fotografier - eller film - til rådighed for Lokalhistorisk 
Arkiv for Thisted Kommune, lyder opfordringen fra arkivet.

 Arkivet har sammen med Thisted Dagblad indledt en "kam-
pagne" for at få thyboer og hannæsboer til at kigge efter i skuffer 
og andre gemmer efter spændende lokalhistorisk materiale.

Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hu-
rup på biblioteket og i Thisted i J. P. Jacobsens hus.

Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bru-
ge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.

"Historien i billedet" er en rubrik, der med jævne mellemrum 
vil dukke op i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billed-bidra-
gene til Lokalhistorisk Arkiv.
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BILLEDET ER fra begyndelsen af 60'erne.  
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BILLEDET ER fra 70'erne.  
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