
Anno 1950 

Åbningstider 

T h i s t e d  L i l l e b y  
P l a n t a g e v e j  2 0  

7 7 0 0  T h i s t e d  
 

W e b :  w w w . t h i s t e d - l i l l e b y . d k  
Mail: post@thisted- li lleby.dk  

Hele året: mandag og torsdag 10.00 - 12.00, 

hvor der arbejdes i værkstedet. 

26. juni – 30.august 2023: 

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 

 

Tegn et støtte medlemskab for 100,- kr.  

om året, og få ubegrænset adgang. 

Bidrag kan indsættes i Sparekassen Thy 

Konto 9090 - 0000132632  

MobilePay: 61 85 85  

0223 

 
Hans Christian Sonne, sognepræst ved Lille Fug-
lede og Store Fuglede kirker, der var grundlæg-
ger af Danmarks første brugsforening i Thisted, 
november 1866.  
Inspireret af den spirende andelsbevægelse i 
England, talte han i 1865-66 for oprettelse af en 
brugsforening og fik stiftet ”Thisted Kjøbstad Ar-
bejderforening” landets første brugsforening ejet 
af medlemmer –  blev starten på hele den danske 
brugsforeningsbevægelse.  

 
Hans Christian Sonne født 16. august 1817. Han 
døde 26. januar 1880, præst og brugsforeningspi-
oner. Født i Nexø, han var søn af købmand, 
strandingskommissionær og konsul Herman Ja-
cob Sonne. Fik en kærlig men fast opdragelse, 
lærte sparsommelighed og forståelse for menne-
sker, der måtte leve under ringere vilkår.  
 

Provst 
Hans Christian Sonne  

(1817-1880)  



    

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 et træskellet 
beklædt med poly-

styrenplader i for-

hold 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. 


