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Legindvej 53, Sønderhå,
7752 Snedsted
Hyggeligt pudset hus med nyere 
træ-alu bondehusvinduer og eternit-
tag. Beliggende på stor grund med 
dejlig vid udsigt over naturen. Huset 
er e! erisoleret, og i det oprindelige 
stuehus er der gulvvarme. Huset in-
deholder køkken og badeværelse 
med nyere inventar, mindre bryggers, 
hyggelig stue med Morsø brændeovn 
og udgang " l træterasse, 3 værelser, 
heraf er der 1 i gl. stald, der dog ikke 
er godkendt " l beboelse. I udhuset er 
der desuden god mulighed for ind-
retning af garage/værksted eller lille 
stald

Kontantpris: .........kr. 450.000 Udb.: .................kr. 25.000
Bru! o:  .....................kr. 2.983 Ne! o ...................kr. 2.759
F1: bru! o .................kr. 2.453 Ne! o ...................kr. 2.356
Bolig: .......................... 113 m2 Grund: .................4.248 m2

Opf.: .............................. 1911 Etager 2 Værelser 3

H YG G E L I G T  H U S  PÅ  L A N D E T

L I E B H AV E R E J E N D O M
M E D  PA N O R A M A U D S I G T 

Kontantpris: .........kr. 6.350.000

Bolig: ............................. 250 m2 Grund: ...................25,44 ha
Opf.: ........................1930/1972 Etager 2 Værelser 6

Andehøjvej 4, Flade, 7900 Nykøbing M.
A# rak" v planteavlsejendom, med formidabel panoramaudsigt over Mors og 
$ orden, direkte fra stuehuset. Her" l kommer en storslået natur og et rigt dyreliv. 
Liebhaverejendom med storslået udsigt. Dri! sbygningerne er trelængede, opført i 
røde sten og fremstår udvendigt i god stand. Gode muligheder for hobbydyrehold. 
Desuden forholdvis ny bagvedliggende lade. Ejendommen er med det fritliggende 
stuehus mod syd, fi relænget og med hyggelig gårdsplads. Stuehuset har nyere bryg-
gers og badeværelse, og et ældre pænt funk" onelt køkken. Der er i 1972 lavet en 
større " lbygning " l stuehuset. Der medfølger betalingsre%  gheder " l 21,6 ha. Ejen-
dommens dyrkbare arealer er bor& orpagtet med udløb ul" mo sep. 2011. Alt jord-
" lliggende ligger lige rundt om ejendommen. Der medfølger endvidere ca. 0,5 ha 
skov, primært gran og en mindre frugt plantage. Stuehuset opvarmes via halmfyr.

UGENERT BEL IGGENDE
VED HVIDBJERG

Kontantpris: .........kr. 1.450.000 Udb.: ....................kr. 75.000
Bru! o:  ........................kr. 8.645 Ne! o .....................kr. 7.367
F1: bru! o ....................kr. 4,874 Ne! o .....................kr. 4.222
Bolig: ............................. 235 m2 Grund: .....................2,63 ha
Opf.: ................................. 1841 Etager 2 Værelser 8

Søndergade 32A, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Charmerende stuehus i gule teglsten med rødt tegltag. 3-længet ejendom 
med gode dri! sbygninger, der er velegnet " l mange formål. Beliggenheden 
tæt på byen gør også ejendommen velegnet for mindre håndværksvirksom-
hed o.l. Stuehuset indeholder i stueplan entre, køkken, 2 stuer, soveværelse, 
2 værelser , nyere badeværelse med toilet og gulvvarme, ældre badeværelse 
med toiler og badekar. Huset trænger indvendig " l istandsæ# else. Ejendom-
men fremtræder udvendig pænt vedligeholdt og der er isat træ/alu vinduer 
og døre overalt, pånær indgangsdøren, der er oprindelig og  i meget fl ot 
stand. Stor hyggelig have. Gode solide dri! sbygninger opført i røde sten m/
eterni# ag, anvendelige " l mange formål! Fiberbredbånd via Nianet er " lgæn-
geligt på ejendommen

Silstrupvej 12

7700 Thsted

Tlf. 96 18 58 00
Ole Sand Sidse HilligsøMarie Krabbe Helle Johansson Ane! e H. Pedersen

 {Har du gamle film eller fotografier? Så er Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune interesseret.

 {Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad 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.

 {Rubrikken "Historien i billedet"  optræder jævnligt  i Thisted 
Dagblad i håbet om, at det øger billedbidragene til Lokalhistorisk 
Arkiv.

FAKTA
HISTORIEN I BILLEDET – BILLEDET I HISTORIEN 

Af Orla Poulsen
Lokalhistorisk Arkiv 
for Thisted Kommune

HJARDEMÅL: Det er nu snart 
40 år siden, 15 aktivister 31. 
august 1970 brød ind og be-
satte Hjardemål Kirke angi-
veligt med det formål “at på-
vise, i hvilken grad stats-
magten bygger på falsk 
autoritet og traditionelt ac-
cepteres og adlydes af de po-
litisk set fremmedgjorte ind-
byggere i Danmark”, som 
der stod skrevet på den sed-
del, de aktionerende havde 
ophængt på kirkedøren.

Besættelsen af kirken blev 
opfattet som en voldsom 
provokation af lokalbefolk-
ningen. Der gik bud rundt i 
hjemmene om at møde op 
ved kirken. I løbet af forbløf-
fende kort tid var 50-100 
personer mødt op og klar til 
aktion, deriblandt flere fi-
skere fra Hanstholm.

Sognepræst, pastor J.E. 
Meng Sørensen forsøgte fra 
en stige at overtale aktivi-
sterne til at forlade kirken, 
men blev mødt med et svar 
om, at nu gjaldt det ”Øje for 
øje og tand for tand – her 
skal der ikke forhandles, re-
volutionen er begyndt” – ef-
terfulgt af et ”fascistsvin!”

I næste nu blev en rude 

knust indefra, og skårene 
haglede ned over sognepræ-
sten.

Derefter tog de fremmød-

te beboere sagen i egen 
hånd og forsøgte at trænge 
op i tårnet for at smide akti-
visterne ud. Under den ef-

terfølgende tumult blev 
Bent Christensen slået i ho-
vedet med en jernstang og 
styrtede blødende ned ad 
trappen.

Enden på historien blev, at 
politiet måtte redde de ind-
trængende ud af kirken og 
bort fra den brede folke-
mængde.

Aktivisterne havde som-
meren 1970 boet i Thylej-
ren, hvor man dog på det 
kraftigste tog afstand fra kir-
kebesættelsen.

Den fulde historie om den 
varme sommer for 40 år si-
den, da hippier og andet 
godtfolk invaderede Thy un-
der Det ny Samfunds fane, 
vil blive fortalt på flere må-
der i løbet af det næste års 
tid. I juli åbner Thisted Mu-
seum en særudstilling om 
Thylejren. Og Thylejren er 
også temaet i en bog, der 
sendes på gaden sidst på 
året. Bag udgivelsen står 
Forlaget Knakken og Thisted 
Museum.

Netop i disse måneder er 
Peter Øvig, der bl.a. er for-
fatter til bestselleren “Ble-
kingegadebanden”, i fuld 
gang med at indsamle stof 
til sit to-bindsværk om Thy-
lejren. Bogen udgives 2011 
af forlaget Gyldendal.  

HISTORIEN I BILLEDET

Da Hjardemål Kirke var besat

POLITIET HAVDE en svær opgave med at holde aktivister og ”forsvarere” fra hinanden. 
  Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

NÆPPE HAVDE aktivisterne besat Hjardemål Kirke, før der dukkede 
henimod 100 lokale op for at beskytte kirken - og aktionen hid-
kaldte også pressefolk.  
 Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

PASTOR J.E. MENG SØRENSENforsøgte fra en stige forgæves at 
overtale aktivisterne til at forlade kirken.  
 Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune


