
Anno 1950 

Åbningstider 

T h i s t ed  L i l l eb y  
P l a n t a g ev e j  2 0  

7 7 0 0  T h i s t ed  
 

W e b :  w w w . t h i s t e d - l i l l eb y . d k  

Hele året: mandag og torsdag 10.00 - 12.00, 

hvor der arbejdes i værkstedet. 

20. juni – 31.august 2022: 

mandag - fredag 13.00 -16.00 
 

Grupper samt besøg uden  

for normale åbningstider 

aftales på et af følgende tlf. numre: 

Leif: 40472650 / Henry: 51838335  

 

Entre: voksne 25 kr. 

Børn 5 - 12 år 10 kr. 

 Børn under 5 år gratis. 

Evt. støtte medlemskab pris:100,- kr. pr. år  

Bidrag kan indsættes i Sparekassen Thy 

Konto 9090 - 0000132632  

MobilePay: 61 85 85  

0122 

 
J. P. Jacobsen er en af Danmarks mest betyd-

ningsfulde forfattere. Han er født i Skolestræde 

nr. 8 her i Thisted af Christen og Benthe Marie 

Jacobsen. I 1853 flyttede han med sine forældre 

til Havnegade nr. 30, hvor hans far havde opført 

stor købmandsgård.  

Efter realskolen i Thisted kom J.P. Jacobsen på 
studenterkursus i København og derefter på uni-
versitetet, hvor han læste naturhistorie. 

I 1872 fik han udgivet den lange novelle Mogens, 
som blev hans gennembrud som forfatter. Året 
efter blev han syg af lungetuberkulose.  

Han havde bevaret tilknytningen til sine forældre 
i Havnestræde. På havnen lod de bygge et lyst-
hus til ham, hvor han kunne være i sin svære syg-
domsperiode. Han døde den 30. april 1885 kun 
38 år gammel.  
Han ligger begravet ved Thisted Kirke. 

J.P. Jacobsen                                   

1847-85 



    

Thisted Lilleby er en tro kopi af Thisted bymidte 

anno 1950 blot i en tiendedel størrelse. 

Huse, baggårde og beskyttelsesrum er opbygget 

autentisk ned til de mindste detaljer. 

I dag er der bygget ca. 90 huse - og der kommer 

stadig nye bygninger til. 

Byggearbejdet udføres primært af tidligere hånd-

værkere som har nået pensionsalderen. 

Alle mur- og tagsten fabrikeres på vores eget mini 

teglværk, hvor også alle maskiner og redskaber er 

fremstillet af os selv. 

 

Der fremstilles en 

form, ca. 8 cm dyb, 
som efterfølgende 

fyldes op med beton 

indlagt rionet, der-
ved får man en jern-

beton- plade og den-

ne udgør soklen.  

Alle mur- og tagsten 

fabrikeres på vores 
eget mini teglværk, 

hvor redskaber og 

maskiner er fremstil-
let af os selv.  

Husene bygges op 

omkring en kerne af 
polystyrenplader i 

forhold 1:10 Tagkon-

struktionen opbyg-
ges ligeledes af poly-

styrenplader.  

Husene er et stort 

rum, og indvendige 
mure har ikke døre 

og vinduesåbninger. 

Døre og vinduer er 
lavet af plast på 

grund af klimaet i 

Thy. 


