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Arsberetning 2013-2014

Generalforsamlingen i 2013 blev afholdt p6 Thisted Museum sondag den7. april med Ib Nord
Nielsen som dirigent. Arsberetningen og regnskabet godkendtes af generalforsamlingen. Til
bestyrelsen genvalgtes Jorn Erslev Andersen, Jytte Nielsen og Else Bisgaard. Som revisor var Frits
Tei p6 valgl, og han blev genvalgt for en to6rig periode. Selskabets anden revisor Poul Jensen

snskede at trrekke sig tilbage, og i hans sted valgtes Niels Vase, der s8ledes er pi valg igen i 2014.
Her skal lyde en stor tak til Poul Jensen for en mangeirig indsats som revisor.

P6 et bestyrelsesmsde den 31. maj konstituerede bestyrelsen sig med genvalg til alle poster, dvs.
formand Svend Sorensen, nestformandlargen Miltersen, kasserer Jytte Nielsen og sekretrr Else
Bisgaard. Avige medlemmer: Knud Sorensen, Poul Bangs gaard ogJam Erslev Andersen.

Efter som generalforsamlingen faldt pi en sondag, var der byttet rundt p6 rrekkefolgen, si det
traditionelle foredrag var placeret om eftermiddagen inden generalforsamlingen. Som optakt til
foredraget msdtes vi ved graven, hvor der blev sat en buket roser, som var skanket afet af
Selskabets medlemmer. Selve foredraget var velbessgt og arrangeret i samarbejde med
Folkeuniversitetet. Ssren Sorensen kom i sit foredrag ind pi litteraturens greld til dialekter. Han trak
desuden nogle lange udviklingslinjer fra Decameron til J. P. Jacobsen.

Den 14. april aftroldt Limfiordsegnens Litteratur Samvirke sit frrlige reprresentantskabsmode pi
Thisted Museum. I den forbindelse blev Jacobsens mindestue vist frern, og der var en lille
byvandring til Jacobsen-steder. J. P. Jacobsen Selskabet deltager ogs6 i Samridet for de Litterere
Selskaber i Danmark. Knud Ssrensen og Poul Bangsgaard har reprrsenteret Selskabet, og de har
veret med til at beslutte, at Samr6det er blevet en egentlig forening med vedtrgter og
medlemsbidrag.

Jytte Nielsen og Else Bisgaard representerede Selskabet ved Store Bogdag pi Hald i august 2013.
Vejret var fint om formiddagen, men senere blev det osende regn. Det endte med, at Else reciterede
regnvejrsscenen fra Mogens for de omkringstflende!

Som l5-6rig skrev J. P. Jacobsen "Silstrups merkeligste Planter" til sine gamle skolekammerater.
Det var anledningen til, at Else Bisgaard og Jytte Nielsen a:rangerede en tur til Silstrup for
medlemmernelardagden 31. august. Vi havde en dejlig strandvandring ved Silstrup Hoved med Ib
Nord Nielsen som guide. Desuden var artatargeolog Bent Soe modt op for at fortrelle om moleret.
Vi msdtes ved Heides Planteskole, hvor vi ogsS sluffede af med kaffe. Tak til Grethe og Ole Heide
for jeres grestfrihed.

Desvrrre mitte vi om efteriret aflyse turen til Bergamo/TVlilano i forflret 2014 p& grund af for fE
tilmeldte. Steen Neergaard, vores rejseleder til Rom i20Il, har senere foreslflet en tur til Capri og
Sorrento-omr6det i fordret 2015. Dette rejsem8l arbejder vi videre med.



J. P. Jacobsen Selskabet har f6et en ny hjemmeside (wwwjpjselskabet.dk). Tak til Ib Nord Nielsen

for arbejdet med hjemmesiden. Der er ingen aktuelle planer om at nedlregge den eksisterende

hjemmeside i Aarhus Universitetets regi.

Vi fik i januar 2014 enhenvendelse fra MortenHai Jensen, der oplyste, athanhar nydt godt af
Jacobseniana. Han er i frerd med at skrive en biografi om Jacobsen pi engelsk. Han er fodt og

opvokset i Danmark, men har siden 2007 boet i New York. Jsrn Erslev Andersen har p6 Selskabets

vegne pttaget sig kontakten til MortenHai Jensen, der nrste fredag aflegger et besog i mindestuen.

Selskabet har desuden bist8et med illustrationsmateriale til Kristian Himmelstrups J. P. Jacobsen-

biografi, der udgives p6 Museum Tusculanums Forlag pi Kobenhavns Universitet.

Pi museet spores en stigende interesse for J. P. Jacobsens mindestue. Vi kan mrerke, at han er

kommet pi en liste, som anbefaler, at han lreses i gymnasiet. Som det er fremg&et af Jacobseniana,

har ogs6 mange forfattere erkleret deres interesse for J. P. Jacobsen. Senest har vi haft besog af
forfatteren Thoger Jensen, der rent kompositorisk har et slagtskab med Jacobsen. Den jyske poet

med det franskklingende navn Le Berthelaine har brugt mindestuen som kulisse til opksning af et

digt, som er lag!.ud p5 Youtube.

Museet har erhvervet en forsteudgave af Niels Lyhne med dedikation til Marie Zoffinan, der drev et

pensionat i Studiestrrde, hvor J. P. Jacobsen boede som ung. En anden af museets forsteudgaver

har dannet grundlag for en nyudgivelse af "Fru Marie Grubbe" med Susanne Tvermoes'
lovcollager. Bogen blgv prresenteres her en time far generalforsamlingeni2}l4. Ststte fra et af
Selskabets medlemm&"gjort denne fine udgivelse mulig.

Jacobseniana nr. 8 er udsendt til medlemmerne sarlmen med indkaldelsen til generalforsarnlingen.

Her skal lyde en tak til bidragyderne, som uden vederlaghar stillet deres tekster til r&dighed.

Thisted den7. apil20l4
Svend Sorensen


