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Den tredie november holdt museumsinspektør 
Svend Nielsen, Gl. Estrup et diasforedrag om 
”Landbrugets teknologi”. 

Generalforsamlingen afholdtes på 
Møllekroen i Hurup d. 16. november. 
Lokalfilmen: ”Det sidste fiskeri fra Stenbjerg”, 
blev vist. Vores revisor igennem 9 år Chr. 
Nielsen, Gl. Bedsted ønskede at blive afløst, 
nyvalgt blev P. Elgaard Jensen, Koldby. 

Den 24. november fortalte 
museumsinspektør Esben Graugaard, 
Holstebro om ”Studehandel i Vestjylland fra 
1788 -” 

Emnet ved et foredrag den 18. januar var: 
”Om maleren Jens Søndergaard”, holdt af 
Lotte la Cour og Gunnar Bjerre. 

Den 18. februar fik vi atter en henvendelse 
om Miehernes mausolæum i Ydby, der 
mangles penge til vedligeholdelse af stedet. 
(Gode ideer efterlyses her). 

Samme dag havde vi premiere på de 2 film, 
der var resultatet af ”Projekt gamle film i 
Sydthy” indsamlingen i Sydthy kommune, i 
samarbejde med Videoskolen i Viborg. 

Filmenes titler blev: ”Sydthy kavalkade” , og 
landbrugs-filmen ”Barndomstid i Sydthy 
omkring 1960”, der viser årets gang i 
landbruget. Desuden vistes Hans Bakgaards 
”Ræven fra Boddum Bæk, den nyrenoverede 
og genindspillede film fra 1952. ca. 200 
deltagere var mødt. 

”Æ Beeshus”, naturmuseet i Vestervig blev 
indviet 2. april. Foreningen har rent moralsk 
støttet dens renovering. 

Som led i Fyrspillenes egnsspil om 
teglværker holdtes 2 foredrag om disse emner. 
Den 13. april var det Carsten Bjerring, der 
fortalte om teglværksdrift og produktion ”Før 
og nu”. Ligeledes viste CB en gammel film 
optaget på et teglværk på Midtfyn. Og den 27. 
april gjaldt emnet ”De lokale teglværker i 
Sydthy”, hvor museumsinspektør, Jytte 
Nielsen, Heltborg Museum og Elly Mardal 
fortalte og viste lysbilleder. 

I dagene 20. - 22. maj havde foreningen 
besøg fra Sydthy kommunes 
venskabskommune, Mellerud i Sverige. De 



 
 

24, der gæstede os, var fra Rostock og 
Kroppefjälls Hembygdforeninger, altså 
tilsvarende foreninger til vores. Egnshistorisk 
forenings medlemmer er nu inviteret til en 
genvisit i Dalsland. Det var meget positive 
gæster, vi guidede rundt og viste vore 
naturherligheder, kirker og Heltborg Museum. 

Den 21. juni gik aftenturen til:”Den gamle 
Købmandsgård” i Doverodde. Over 150 fulgte 
opfordringen til at se de historiske bygninger 
og hyggelige omgivelser. Direktør Knud E. 
Jensen for A/S Doverodde, der har købt det 
nedlagte ejendomskompleks, fortalte både om 
historien og om fremtidige planer for 
indretningen af såvel lagerrum, købmandsbutik 
som vandrehjem, hvoraf en del nu er taget i 
brug. (se om aftenturen). 

Den 31. august afvikledes den sidste 
aftentur med et besøg på Helligsø Teglværk i 
samarbejde med Heltborg Museum, som en 
afslutning på forårets teglværksforedrag. 
Teglværksejer Per Hansen tog imod, viste de 
interesserede rundt og fortalte om 
teglværksdrift. TAK for to gode aftenture. 

Egnshistorisk forening kan den 17. 
november fejre 10 årsdagen for sit stiftende 
møde på Thinghuskroen i Vestervig. Derfor 
holder foreningen denne aften 
generalforsamling og udgiver samtidig Sydthy 
Årbog, den tiende i rækken. 

Allerede her vil vi efterlyse personer, der 
kunne tænke sig at fortælle erindringer om 
besættelsen i Sydthy i næste Årbog, da vi til 
den tid går ind i 50 året for besættelsens ophør. 

De, der skriver artikler på computer, kan 
eventuelt aflevere en diskette til redaktionen. 
Dette vil lette vort arbejde, men håndskrevne 
og maskinskrevne artikler er selvfølgelig 
stadig velkomne. 

Som nævnt i sidste årbog er det den 4. 
oktober 1995 100 år siden, maleren Jens 
Søndergaard blev født. Til den udstilling, som 
til den tid skal arrangeres på Heltborg 
Museum, efterlyser vi alt, hvad der vedrører 
maleren: Malerier, breve, effekter etc. 

Alt vil vi gerne have registreret, og noget 
vil vi gerne låne til udstillingen i 1995. 

 
Følgende foredrag er foreløbig tilrettelagt: 
Mandag den 21. marts kl. 19.30 på Heltborg 

Museum. Landsarkivar cand. mag. Hans H. 
Worsøe, Aabenraa, taler om: ”Dagligt liv på 
landet i slutningen af det 17. århundrede”. 

Torsdag den 7. april kl. 19.30 på Heltborg 
Museum er det museumsinspektør Hans J. 
Madsen ved Forhistorisk Museum, Moesgård, 
som taler om: ”Da Danmark blev et 
kongerige”. 

Bestyrelsen 
 
Kilde: Sydthy Årbog 1993, side 110-112. 


