
ter i 2001.
Torsdag d. 10. august gik foreningens sommer-
aftentur i bus ud til: Den gamle historiske Apo-
tekergård i Søndbjerg. 40 var med på turen.

Hakon Rysgaard stod på trappen og bød vel-
kommen til hver enkelt deltager.

Herefter var der en kort orientering om hele
det store kompleks, hvis historie daterer sig til-
bage i 1600 tallet.

Hakon Rysgaard var en levende fortæller
under hele rundvisningen endog med gamle
viser.

På tegningen over de gamle bygninger ses de
enkelte udstillingers placering.

Laden er delt i to store rum . I den østre ende
ses landbrugsudstillingen der omfatter hånd-
redskaber og hestetrukne maskiner frem til
erhvervets mekanisering. I den vestre del er der
Radio/TV udstilling, som illustrerer kommu-
nikationsudviklingen fra det primitive crystal-
apparat og de mange elektroniske stadier til
den digitale teknologi. For tiden vistes også en
særudstilling med brude og festdragter gennem
tiden.

Det fritliggende skolehus er indrettet med
skolestue i oprindelig format.

Hovedbygningen rummer et komplet udsty-
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Aftenturen til Apotekergården i 

Søndbjerg på Thyholm
Af Elly Mardal

Apoteket.



Barnevogn fra ca. 1870.

ret og møbleret bolig fra et bedrestillet hjem fra
omkring år 1900. I tre særskilte lokaler er ind-
rettet Apotek, den gamle Hvidbjerg Banks
direktionslokale og Uglev telefoncentral, besty-
rerens dagligstue, der også tjente som bogbin-
derværksted. På loftet er indrettet en fødestue

fra det nu nedlagte Hvidbjerg sygehus . Man
ser gamle husholdningsredskaber. Blytække-
rens værktøjer. Snedkerens oprindelige værk-
sted og Frisørens salon. Bogtrykkerens gamle
maskiner. Osv. osv.

Derefter fortsatte turen til Tambohus kro,
hvor kaffebordene ventede. Under kaffen
underholdt den tidligere kroejer Hakon Rys-
gaard igen med fortællinger og sang, tillige ori-
enterede han forsamlingen om de påtænkte
kommende hospice-planer i det nu nedlagte
Hvidbjerg sygehus.

Endnu en god aftentur sluttede ved hjem-
komsten.

Linne Hedegaard, Inger Holm og Anna Agerholm
i det gamle køkken.
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Apotekergården i Søndbjerg.


