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Hermed udgives årbog 2001 fra Egnshistorisk
Forening for Sydthy, nummer 18 i rækken.
”Kristendom i tusind år” blev i september
markeret over det meste af  Thy med bål fra
Skindbjerg høje ved Vestervig, over Skelle-
bjerge i Bedsted sogn og videre nordpå til Sjør-
ring, hvorfra ideen var opstået af  en kreds fra
”Sjørring Sogns Historie” og Sjørring
Menighedsråd. I Sjørring og enkelte andre
steder markeredes dagen den 2. september med
møder og foredrag og i Sjørring og Sønderhaa
med gudstjeneste i kirken. Egnshistorisk
Forening sørgede for budskabets start fra
Vestervig og vil gerne herudover markere med
noget af det bedste, vi i Sydthy kan byde på,
nemlig tegneren Ellen Raadals billede af Vester-
vig kirke, der pryder dette års forside af  årbo-
gen på allersmukkeste vis. Vi siger tak til fami-
lien Raadal for at måtte bringe billedet, som er
i privat eje. Billedet viser Vestervig kirke fra
nord og er tegnet i den periode i 1961-62, hvor
der blev foretaget arkæologiske undersøgelser
af byhøjen forud for anlæggelsen af  den
diskrete parkeringsplads, som tillader talrige
besøgende at parkere ved denne Nordens
største landsbykirke, uden at bilerne fylder hele
landskabet. 

Bagsiden viser med fotograf Knud E. Jensens
linse jættestuen Lundehøj en årle morgenstund
og tegner en stemning af dette unikke oldtids-
minde fra yngre stenalder for omkring 5000 år
siden. Vi siger tak for dette billede, der er
fotograferet til lejligheden. Flere dejlige billeder
kan ses i ”Thy  i  billeder” fra 1999 som viser
motiver fra det ganske Thy. I årbogen bringes
en artikel om ”Manden i Lundehøj” af Svend
Illum Hansen, konservator ved Skov- og
Naturstyrelsen, som har undersøgt og sam-
menlignet nogle af de meget sjældne hellerist-
ninger inde i storstens gravenes gravkamre, og
altså specielt i Lundehøj.

Årbogen indeholder som sædvanligt stof fra
mange tider og om mange emner. I flere år har
vi kunnet bringe muntre beretninger om folk
og fæ i Ydby af Charles Nielsen. I år rundes
denne serie af og vi kan kun takke Charles for
at vi måtte bringe stoffet, som har glædet
mange af vore læsere.

Redaktionen har i år bestået af Foreningens
bestyrelse suppleret med Elly Mardal, hvis store
viden og interesse for egnshistorie er velkendt. 

God læselyst ønsker redaktionen!

Forord

”En munk fra Vestervig Kloster”, alias Jan Johannesen, Bedsted, bringer budskabet om slaget ved Svold. 
Foto: Klaus Madsen.


