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”Porten til fortiden” kunne man kalde forside-
billedet - et motiv fra Irup. I modsætning til 
tidligere år er omslaget denne gang udført af 
en ung illustrator, Søren Larsen (f. 1964). 
Søren er 2. års elev på Skolen for Brugskunst 
i København - altså én af de unge, der er rejst 
fra egnen for at få en uddannelse. 

Bagsidens motiv findes ikke in natura, men 
billede og tekst kan muligvis gennem et 
symbolsprog åbne porten til fantasiens verden 
hos læserne. 

Ved udgivelsen af 86-årbogen skrev 
Thisted Dagblad i en iøvrigt meget positiv 
anmeldelse bl.a.: ”En kort omtale af 
forfatterens baggrund for at kunne skrive om 
netop det emne vil kunne hjælpe mange 
læsere til en bedre forståelse af sagen. Og så 
vil det naturligvis også kunne hæve 
forfatterens troværdighed.” 

Vi opfatter denne kritik som velment, men 
er lidt bange for konsekvenserne, hvis vi 
indfører de ønskede ændringer. Det kunne 
føre til, at en forfatter med titel af f.eks. 
husmor opfattes som mindre troværdig end én 
med en uddannelse bag sig. Derved kunne 
resultatet blive en indskrænkning af den 
bredde, vi ønsker hos såvel forfatter- som 
læserskaren. 

I stedet har vi valgt at oplyse forfatternes 
adresser. Så kan kritik og/eller supplerende 
oplysninger straks rettes skriftligt eller 
telefonisk til rette vedkommende. Og alle 
skribenter vil vist gerne have respons fra 
læserne. 

Siden sidste årbogsudgivelse er der oprettet 
en Sydthy-afdeling af Folkeuniversitetet. I 
skrivende stund er omkring en snes foredrag 
bestilt af forskellige foreninger til efterårs- og 
vintersæsonen. Egnshistorisk Forening er 
repræsenteret i såvel repræsentantskabet som 
bestyrelsen, og vi håber, denne mulighed for 
at komme i stue med forskerne vil blive til 
berigelse for egnens kulturliv - måske også 
for ”Sydthy Årbog”. 

I 1988 er det 200 år siden, stavnsbåndet 
blev ophævet, og jubilæumsarrangementer er 
under forberedelse. Vi modtager gerne artikler 
m.m. til årbogen til belysning af de store 
landboreformer og udviklingen siden. 

For at lette brugen af Sydthy Årbøger 
planlægger vi et 5-års register til 88-bogen - 
foreningens femte. 

Hermed ønsker redaktionen god læse- og 
skrivelyst! 
 
 
Rettelser til ”Sydthy Årbog” 1986 
S. 45: Billedet er fra en ombygning i 1906, 
altså ikke fra 1897. 
 
Kilde: Sydthy Årbog 1987, side 5. 


