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Årsberetning 2019-2020  
 
Den ordinære generalforsamling i 2019 blev afholdt søndag d. 7. april kl. 16 i Museums Thys lokaler, 
Jernbanegade 6, med Niels Vase som dirigent. Kl. 14 begyndte vi opvarmningen til generalforsamlingen 
med tre korte foredrag under overskriften ”Døre til J. P. Jacobsen”. Poul Bangsgaard mødte op med et 
stykke af døren fra Jacobsens barndomshjem og kunne fortælle om, hvordan han som ung blev optaget 
af J. P. Jacobsen. Dørene i de to andre foredrag skulle opfattes i mere overført betydning. Else Bisgaard 
åbnede ind til sproglaboratoriet for at undersøge thybomålets afsmitning hos Jacobsen, og Svend 
Sørensen fortalte om de familiemæssige bånd. 
 
På generalforsamlingen blev formandsberetningen oplæst og godkendt, og regnskabet for 2018 blev 
ligeledes gennemgået og godkendt. På valg var Jørn Erslev, Jytte Nielsen og Else Bisgaard. De blev 
alle genvalgt. Niels Vase fortsætter som revisor. Efter forslag fra bestyrelsen blev kontingentet 
hævet fra 150 kr. til 200 kr. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig samme dag således: Formand Svend Sørensen, næstformand Ib Nord 
Nielsen, sekretær Else Bisgaard og kasserer Jytte Nielsen. På dette bestyrelsesmøde var der enighed om 
at udsende et nyhedsbrev på hjemmesiden og som e-mail, f. eks. kvartalsvis, som det var blevet 
foreslået på generalforsamlingen. Her i 2020 må vi konstatere, at vi ikke har levet op til det. 
 
Selskabets vedtægter havde nogle uhensigtsmæssigheder i formuleringen. På bestyrelsens vegne 
fremsatte Jytte Nielsen derfor ændringsforslag til vedtægterne, og de blev godkendt af 
generalforsamlingen med den nødvendige majoritet. Det betyder, at Selskabet kun benytte én revisor. 
 
På grund af coronavirus måtte generalforsamling i 2020 udskydes. Den smukke tradition med at 
sætte roser på Jacobsens grav på hans fødselsdag blev dog gennemført takket være et medlem fra 
Sydthy. Selskabet skylder tak til flere sider. Jacobseniana nr. 14 udkom i foråret 2020. Tak til de 
mange bidragydere, som ganske vederlagsfrit stiller ekspertise til rådighed. Også tak til Bjarne 
Karlsen fra kommunen, som har sørget for, at en forsvunden jernvinkel til markering af Jacobsens 
barndomshjem nu igen har set dagens lys. Thomas Munk har vederlagsfrit opmalet bogstaverne på 
den sten, der står i det lille anlæg ved lysthuset. Også mindepladen, der har siddet i barndoms-
hjemmet, er malet op. Det samme er sket med en mindesten ved museet for museumsleder P. L. 
Hald, der har gjort meget for at bevare mindet om J. P. Jacobsen – stenen er flyttet lidt med hjælp 
fra vognmand Anders Pedersen. 
 
I løbet af året modtager Selskabet enkelte henvendelser vedrørende Jacobsens liv og forfatterskab. 
Læge René F. Christensen fra Saksild Strand ved Odder henvendte sig i februar 2020, fordi han er 
ved at skrive en biografi om Peter L. Panum, der har givet navn til Panum Instituttet i København. 
Panum var professor i fysiologi ved Københavns Universitet fra 1864 til sin død i 1885. René 
Christensen mener at være stødt på en omtale af, at Panum og J. P. Jacobsen har haft intellektuelt 
samkvem. Det har vi i Selskabet ikke kunnet bekræfte eller afkræfte, selv om både Else Bisgaard og 
Ib Nord har været koblet på sagen. 

Thisted den 8. oktober 2020 
Svend Sørensen 


