
16 Thisted Dagblad Fredag 2. september 2016...

Thisted
Telefon 99199300 Fax 99199408 E-mail thisted@nordjyske.dk  
Adresse Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted

Af Morten Kyndby Holm 
og Torben Hansen (foto)
morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

THISTED: Der er større huse i 
Thisted Lilleby. Men den 
gamle toldbod bliver helt 
sikkert en stor udfordring 
for medlemmerne af fore-
ningen bag Thisted i miniud-
gave.

- Det bliver et af sværeste 
at bygge, og vi regner med, 
at det vil tage tre år, siger 
Kalle Odgaard, formand for 
Thisted Lilleby.

Bygningen fra 1885 er 
nemlig opført af ikke færre 
end 19 forskellige typer 
mursten, der naturligvis skal 
genskabes nøjagtigt - i skala 
1:10 - i Thisted Lillebys 
”teglværk” på Plantagevej, 
ligesom huset skal kopieres 
nøjagtigt med alle sine ge-
simser og murværk i forskel-
lige planer.

Men den økonomiske side 
af projektet er nu på plads 
med en gave fra Thisted Bo-
lig, som siden 2012 har haft 
domicil i den gamle toldbod. 
Thisted Lilleby har beregnet 

byggeomkostningerne til 
26.000 kr. - et beløb, som 
Thisted Bolig rundede op til 
30.000 kr. og har skænket 
lillebyen.

I anledning af den gave var 
formand Kalle Odgaard og 
andre medlemmer af Thi-
sted Lilleby torsdag på besøg 
i toldboden.

- Jeg er kommet meget her. 
Jeg havde flere onkler i 
Amerika, som tit sendte pak-
ker til os. De skulle igennem 
tolden, og så var jeg hernede 
og hente dem, fortæller Kal-
le Odgaard.

Thisted Andelsboligforening
Engang kan Thisted Lilleby 
måske også genskabe nogle 
af boligejendommene under 
Thisted Bolig, der oprindelig 
hed Thisted Andelsboligfor-
ening. De ældste - på 
Tingstrupvej - er fra 1940’er-
ne og fandtes altså i det Thi-
sted anno ca. 1950, som lil-
lebyen genskaber.

- Men det bliver nok ikke i 
vores levetid, siger Kalle Od-
gaard. 

Lilleby med stor udfordring
TOLDBOD: Med 30.000 kr. fra Thisted Bolig er Thisted Lilleby klar til at genskabe den gamle toldbod

Harry Thomsen, næstformand i Thisted Lilleby, ved ”fødselsattesten” for toldboden. Til venstre direktøren for Thisted Bolig, Søren Skole.

I alt 19 forskellige typer mursten blev der brugt ved opførelsen af Thisteds toldbod i 1885. De skal nu alle genskabes i en tiendedel størrelse i Thisted Lillebys ”teglværk”.

Grethe Andersen, formand for Thisted Bolig, studerer murværket sammen med Kalle Odgaard og Har-
ry Thomsen, formand og næstformand i Thisted Lilleby.

Siden 1885 har toldboden prydet Thisteds havnefront. Om cirka tre år bliver den også en del af Thisted 
Lilleby.

 » Det bliver et af sværeste at 
bygge, og vi regner med, at det vil 
tage tre år.
KALLE ODGAARD, formand for Thisted Lilleby


