
Hovedbygningen fra 1657 var stuehus til 
Bisgaard. Avlsbygningerne kom til i 1800 tallet. 
Fra 1820 til 1868 var gården apotek, som da 
flyttede til Hvidbjerg. Derefter blev gården en 
alsidig og betydelig handelsvirksomhed. Den 2 
etages naboejendom blev bygget som pakhus. 
 

  
 
Hovedbygningen rummer en komplet udstyret 
og møbleret bolig, der illustrerer et bedre stillet 
hjem omkring århundredskiftet. Herudover 
råder museet over næsten 4000 registrerede 
genstande fordelt i de forskellige bygninger.  
 
I tre særskilte lokaler er indrettet apotek, den 
gamle Hvidbjerg Banks direktionslokale samt 
Uglev telefoncentral, som den forefandtes i 
bestyrerens dagligstue, der også tjente som 
bogbinderværksted.  
 
På loftet over hovedbygningen ser vi Hvidbjerg 
Sygehus´ fødestue, som fungerede de sidste år 
indtil 1972. Hvidbjerg Sygehuset blev bygget i 
1892 og nedlagt i år 2000. 
 
                             

         
          Yhrs stue med et kig ind i bankstuen 

 
Avlsbygningen er udstillingsareal for mange 
forskellige håndværk. 
 
Laden er delt i to storrum. I østenden er der 
landbrugsudstilling.  
I vestenden radio-/TV-udstilling og en tele-
grafstation. Resten af vestenden benyttes til 
skiftende udstillinger. 
 
Skolehuset - fritliggende - er opført i 1997 som 
kopiopførelse af Søndbjergs første skole, som lå 
her fra 1741 til 1830. 
 

          

Museumsbutikken, der også ved mindre 
selskaber tjener som kaffestue, er indrettet i 
Kresten Rusbjergs aftægtsbolig. På 1. sal er der 
i hans tidligere atelier en mindestue med 
skiftende udstillinger af hans og andres værker 
samt et mødelokale med plads til ca. 50 per-
soner. Der er trappelift til 1. sal. 
 
Wilsehaven blev med støtte fra fonde anlagt i 
2013 som en barokhave til ære for præstesønnen 
Jacob Nicolai Wilse, der voksede op i 
Søndbjerg. Senere blev han præst og professor i 
Norge og er en kendt mand fra oplysningstiden. 
 

    
    Soluret midt i haven er lavet af stenhugger, Steen Andersen 

 

                             
Professor Jacob Nicolai Wilse (1735-1801). Har bl.a. skrevet:  
Iagttagelser på Thyholm. Han er meget kendt og berømt i Norge 



                 Åbningstider: kl. 14 – 17. 
Påske: Skærtorsdag t.o.m. 2.påskedag.   
Maj og juni, lørdage og søn/helligdage.  
Fra uge 27 t.o.m. uge 32: Alle dage undtagen 
mandag. 
De sidste uger i august er der åbent i 
weekenderne. 
Uge 42 fra tirsdag til søndag. 
Anden weekend i advent, julestue kl. 14 - 17. 
 
Uden for åbningstiderne modtager vi gerne 
grupper – ring og forhør. 
Grupper og selskaber tilbydes gratis 
orientering og guidet rundvisning. 
 

Entré:  
Voksne kr. 40,- 
Børn (7-15 år) kr. 10,- 
Grupper (min. 10 personer) 35,- 
Årskort kr. 75,- 
Årskort inkl. én gæst kr. 100,- 
 

 
Vejviser: 
Kør ad hovedvej A11. 
Drej fra ved Odby kirke 
3 km nord for Oddesundbroen. 
Kør mod Søndbjerg.  
 
               
 

 
 

 
 
 

Thyholm Egnsmuseum 
Havrelandsvej 29, Søndbjerg, 7790 Thyholm 

www.Thyholm-egnsmuseum.dk 
 
  

 

  
   
 
Oplysninger og aftaler om besøg: 
Karen og Herman Rømer tlf. 97875588 
Jørgen Busk Sørensen tlf. 97871575  
Kirsten Suntum mobil 29446121 
Karen Rømer mobil 51227882  
Herman Rømer mobil 23926558 
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                                        Apotekergården i SøndbjergApotekergården i SøndbjergApotekergården i SøndbjergApotekergården i Søndbjerg    
 
 

 
                                                                      Akvarel af Kresten Rusbjerg 

 
Thyholm Egnsmuseum består af 5 bygninger i en klynge, der Thyholm Egnsmuseum består af 5 bygninger i en klynge, der Thyholm Egnsmuseum består af 5 bygninger i en klynge, der Thyholm Egnsmuseum består af 5 bygninger i en klynge, der 
hver afspejler deres historiske træk i den 1000 år gamle hver afspejler deres historiske træk i den 1000 år gamle hver afspejler deres historiske træk i den 1000 år gamle hver afspejler deres historiske træk i den 1000 år gamle 
landsby.landsby.landsby.landsby.    Det var stedets sidste ejer, Det var stedets sidste ejer, Det var stedets sidste ejer, Det var stedets sidste ejer, kunstmaler kunstmaler kunstmaler kunstmaler KKKKresten resten resten resten 
Rusbjerg (1918Rusbjerg (1918Rusbjerg (1918Rusbjerg (1918----2010), 2010), 2010), 2010), der navngav detder navngav detder navngav detder navngav det    ApoteApoteApoteApotekergårdenkergårdenkergårdenkergården    

                       

                           
                  ”Selvportræt” af Kresten Rusbjerg 
 
                                                  

                                                            OOOOplevelser fra en svunden tidplevelser fra en svunden tidplevelser fra en svunden tidplevelser fra en svunden tid    


