Sydthy Å rbog
1985
Ved udgivelsen af 1984-årbogen - 1. årgang var redaktionen på usikker grund. Vi skitserede i
forordet, hvilke retningslinjer, der lå til grund
for arbejdet med årbogen, men vi vidste selvsagt
ikke, hvordan resultatet ville blive modtaget.
Det ved vi nu, og vi er meget taknemmelige
over de mange positive tilkendegivelser.
Forhåbentlig kan 1985-udgaven tilfredsstille
læsernes forventninger, så bogens position som
rygraden i foreningens arbejde styrkes.
Som man vil have bemærket, har årbogen
fået nyt ”ansigt” i år. Sidste års Leo Estvadforside høstede megen anerkendelse, men vi vil
gerne gøre det til en tradition, at forsiden
udformes af én af egnens dygtige kunstnere. Vi
er derfor meget glade for, at Ellen Raadal har
villet låne os en tegning til 1985-udgaven.
Gedigen tegnekunst og lokalhistorie er forenet i
billedet af den gamle Kloster Mølle ved
Vestervig.
Tidsmæssigt rækker årbogen fra middelalder
til nutid - fra kirkeinteriør til 2. verdenskrig. De
18 kirker i Sydthy kommune fortjener læsernes
opmærksomhed. At de er gennemanalyseret af
Nationalmuseets folk bør ikke afholde lægmænd
fra at forske i kirkestof.

Nogle artikler - f.eks. Oluf Nørgaards og
Gunnar Kjær Mortensens - er nært knyttet til en
bestemt lokalitet, men har almen interesse, bl.a.
fordi deres opbygning og kildehenvisninger
giver gode ideer til lignende forskning i andre
egne.
Årbogen kan også bruges som håndbog ved
selvstudier. Sidste år bragte vi det gamle gotiske
alfabet, som man må have kendskab til ved
tydning af mange håndskrifter. I år giver vi
mulighed for at få afklaret, om alt nu også var så
billigt før i tiden. En tabel sætter priser i relation
til købekraft.
Som noget nyt bringer årbogen en
fortegnelse over lokallitteratur, der er udkommet
i løbet af det sidste år. Vi takker bibliotekar
Ejnar Vestergaard, der har lovet at supplere
listen i de kommende år. Forhåbentlig vil
litteraturlisten give mange lyst til at læse ”vore
egne” forfatteres bøger.
Hermed ønsker redaktionen
god læse- og skrivelyst!
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