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Jens Søndergaard er 86-årbogens 
forsidekunstner. Vi har fundet det naturligt at 
markere, at Sydthy kommune har indkøbt en 
række malerier og tegninger af denne kunstner, 
der gjorde det sydthyske landskab kendt gennem 
sine billeder. Efter sommerens udstilling er 
Søndergaards billeder nu igen anbragt i depot, 
mens diskussionen løber videre om, hvor og 
hvornår der skal bygges kunstmuseum. Denne 
debat vil vi afholde os fra at deltage i. 

I virkeligheden har Thy allerede en slags 
Søndergaard-museum. Syv store billeder malede 
han til Thisted Bibliotek, og et besøg der giver 
et godt indtryk af det søndergaardske Thy-
landskab. 

Vi ville gerne have gengivet et Søndergaard-
maleri, men årbogen har sine begrænsninger. 
”Farvekraft ad helvede til er, hvad jeg stræber 
efter”, sagde den bramfri Jens fra Hurup engang 
til malervennen Niels Bjerre. Den farvekraft må 
man altså tænke sig til. 

Indre Missions 125-års jubilæum har været 
meget omtalt i dette efterår. Denne religiøse 
bevægelse har haft og har stadig en meget stor 
indflydelse på mange sider af samfundslivet i 
Thy. Denne konstatering kommer man ikke 
udenom, uanset om man er tilhænger eller  

modstander af bevægelsen. Forskerne vil gerne 
forklare baggrund og sammenhænge, også når 
det drejer sig om en religiøs græsrodsbevægelse. 
Dertil kræves objektivitet og respekt for de 
mennesker, IMs 125 år er så fyldt med. I sin 
artikel om vækkelserne forsøger Else Bisgaard 
at indføre læserne i den moderne historie- og 
religionsforsknings arbejdsmetoder. Mange 
lokalhistorikere fortæller om, hvordan de lokale 
forhold har været. Måske kan forskerne lære os 
at gå et skridt videre og søge at finde svar på 
hvorfor. 

”Bogens indhold skal formidle såvel den 
brede fortælling som den grundige gennemgang 
af et lille forskningsområde.” Citatet er i al 
ubeskedenhed hentet fra 1984-årbogens forord. 
Redaktionen håber, at 86-årbogen lever op til 
disse intensioner. - Gunnar Iversens forsøg på at 
sætte Thøger ”på plads” i en historisk 
sammenhæng er krævende læsning, men vi tror, 
forfatterens optagethed af sit stof vil smitte og 
måske give årbogen nye læsere. Flere års 
forskning udmøntes her i helt nye teorier, som 
såvel forfatteren som årbogens redaktion 
forventer reaktioner på og kommentarer til. 

Hermed ønsker redaktionen 
god læse- og skrivelyst! 
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