
Forord 
 
I anledning af indvielsen af Sydthys eget 
museum i Heltborg har foreningens bestyrelse 
ønsket at illustrere dette års udgave med to ”Jens 
Søndergaard” motiver. ”Den siddende fisker” fra 
1932 på forsiden, og ”Folk ved havet” fra 1943 
på bagsiden, der velvilligt er udlånt til Sydthy 
Årbog 1992 af Heltborg Museum. 

ET HUS, som næsten var sunket i grus, er 
blevet istandsat. Vi tænker på ”Æ Beeshus” ved 
Vestervig Kirke. Huset spillede tidligere en rolle. 
Fra nu af skal det spille en anden. Det skal vi 
forlige os med. Huset har atmosfære, men det 
mangler indmad. Det skal nok komme. Huset vil 
vise vej til andre huse. Huset vil fortælle historie. 
Den, der fik tanken om at gøre huset til 
informationshus for turister, tænkte originalt, og 
vi vil tro, der lurede et lille underfundigt glimt i 
øjet på ham eller hende. Der kræves kun en ting 
mere, inden succes’en er hjemme. Vi skal lære at 
være stolte over denne lille sjove udgave af et 
hus. 

ET MUSEUM. - Anderledes forholder det sig 
med Heltborg Museum, som vist fra første 
åbningsdag tog alle stikkene hjem. Er man et 
skarn, som ikke kan lide at kigge billeder, kan 
man bare se ud af vinduerne. Mors gør sig godt 
fra den vinkel. Vi lader her være med at give 
vort besyv med om Leo Estvads og Jens 
Søndergaards kunst. Billeder skal ikke snakkes 
ihjel. 

Landbrugsmuseet er let at gå til. Hvad husker 
vi ikke selv fra barndomstiden? De agre, som 
museets redskaber blev brugt på, ligger på så 
kort afstand af Heltborg Museum, så man skulle 
tro, det var løgn. Det ligger lige for, at dette 
museum får liv. 

SYDTHY ÅRBOG. - En bog der både er i 
slægt med hus og museum. I år er det niende 
gang bogen udkommer, så den er efterhånden 
gammel i gårde. 

Det der er fælles for hus, museum og årbog 
er, at de er til for at åbne landskabet i Sydthy for 
den, der har nysgerrigheden i behold. Man 
tvinges som rejsende til at sætte farten ned. Det 
liv der leves nu, sættes i forbindelse med det liv, 
der levedes da, og så er det, det hele bliver 
spændende. 

Sidste år kunne ”Det thylandske 
landøkonomiske Selskab” fejre 150 års 
jubilæum. I år kunne to af egnens plantager, 
Ashøje og Hvidbjerg v. Aa, festligholde 100 året 
for begyndelsen til disse plantager. Begge 
jubilæer blev behørigt fejret, bl.a. ved udgivelser 
af jubilæumsskrifter, som beskriver den forløbne 
tid. 

God læselyst!  Redaktionen 
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