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   Årsberetning 2014-2015 
 
 
Generalforsamlingen i 2014 blev afholdt i Museum Thys bygning, Jernbanegade 6, med Ib Nord 
Nielsen som dirigent. Årsberetningen og regnskabet godkendtes af generalforsamlingen. Til 
bestyrelsen var der genvalg til Poul Bangsgaard, Jørgen Miltersen, Knud Sørensen og Svend 
Sørensen. Niels Vase, der året før var trådt til som revisor i stedet for Poul Jensen, blev genvalgt.  
På et bestyrelsesmøde den 19. juni konstituerede bestyrelsen sig med genvalg til alle poster, dvs. 
formand Svend Sørensen, næstformand Jørgen Miltersen, kasserer Jytte Nielsen og sekretær Else 
Bisgaard. Øvrige medlemmer: Knud Sørensen, Poul Bangsgaard og Jørn Erslev Andersen. 
 
Per Jacobsens skriftlige forslaget til generalforsamlingen om flytning af lysthuset til f.eks. museet 
afstedkom en god debat om bl.a. museal og historisk interesse i ”litteraturens steder”. Konklusionen 
på debatten blev, at Selskabet ikke skal arbejde for en flytning. Denne beslutning var Ernst-Ullrich 
Pinkert ved at fortryde, da han i vinters besøgte huset. I en e-mail fra den 10. februar skrev han: 

”Husets generelle tilstand er alarmerende: der er mos og alger på taget og på væggene, vinduerne 
trænger til maling, vægge, døre og vinduer er frygtelig snavsede. Et blik gennem vinduet i husets 
indre er skræmmende, det afslører nemlig, at der er fugt i huset. Hvis huset ikke bliver renoveret, så 
er det faldefærdigt om få år.” 

Kommunens driftsassistent Bjarne Karlsen har det overordnede ansvar for lysthuset. Han svarede 
på kritikken i en e-mail den 23. februar: ”Der er fundet en kollega i forvaltningen, der skal se på 
sagen og komme med et oplæg til, hvad der skal gøres – så det er da positivt!” 

Noget er der dog sket med lysthuset. En planche med et stort billede af J. P. Jacobsen i Lysthuset 
blev stjålet og er nu erstattet af et nyt, som er sponsoreret af museet. På den anden side af vejen, 
hvor barndomshjemmet har ligget, har informationstavlen i vejrbestandigt plast fungeret 
tilfredsstillende. Materialet kan imidlertid ikke tåle glødende cigaretter, så den første tavle er 
allerede blevet udskiftet. De nedfældede hjørnemarkeringer for Chr. Jacobsens hus fungerer heller 
ikke optimalt, idet de gror efter i græs. Det tager vi op, når lysthuset skal drøftes. 
 
Samme dag som sidste års generalforsamling udgav Selskabet sammen med Museum Thy et 
fotografisk genoptryk af førsteudgaven af ”Marie Grubbe” illustreret med Susanne Tvermoes´ 
bladcollager. Udgivelsen synes at kunne holdes næsten udgiftsneutral, fordi et af Selskabets 
medlemmer har støttet udgivelsen. Endnu engang tak! Efterfølgende har museet fået lavet nye kort 
og plakater, blandt andet med Marie Grubbe-motivet fra bogens forside. Det kan også nævnes, at 
den danske udgave af folderen ”J. P. Jacobsen minder, Thisted” er blevet genoptrykt. 
 
Efter generalforsamlingen afholdt Ernst-Ullrich Pinkert et interessant foredrag om Jacobsens 
indflydelse i tysktalende lande. Det var dejligt at opleve, at foredraget også kunne trække tilhørere 
uden for Selskabets medlemskreds. 
 



Pinkert har efterfølgende doneret en dvd med filmatisering af ”Marie Grubbe”, DDR 1990, 
instrueret af Helmuth Sadowski. Denne dvd var i brug den 26. februar 2015, idet der blev vist et 
lille klip herfra under arrangementet ”Thy til ordet” i Thisted Musikteater. Hovednavnet var 
forfatteren Lone Hørslev, der læste op af sin nye Marie Grubbe-bog, ”Dyrets år”. Selskabet var 
medarrangør og deltog aktivt i afviklingen, idet Else Bisgaard fungerede som ordstyrer, og Knud 
Sørensen havde et indlæg om Marie Grubbe i dansk litteratur. 
 
Store Bogdag blev afholdt den 9. august. Bestyrelsesmedlem Poul Bangsgaard holdt her et foredrag 
om Jacobsen og Joyce. Tak for det, Poul! 
 
Museet og Selskabet har haft besøg af Morten Høi Jensen, New York, som p.t. arbejder på en 
engelsksproget biografi om J. P. Jacobsen samt om miljøet omkring Brandes-brødrene i København 
i 1880´erne. Arbejdstitel: Life is Elsewhere: A Biography of J. P. Jacobsen. Allerede nu kan man 
finde indledningen på Selskabets hjemmeside. Denne hjemmeside er i øvrigt kommet godt i gang 
takket være Ib Nord og Else Bisgaard. 
 
Selskabet sidder i en arbejdsgruppe sammen med bl.a. biblioteket, der arrangerer en musikaften i 
Thisted Musikteater den 30 april (Jacobsens dødsdag). Anledningen er fejringen af komponisten 
Carl Nielsens 150 ås fødselsdag, og der vil blive fremført musik af komponisten til J. P. Jacobsens 
digte. 
 
Jacobseniana nr. 9 er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Her skal lyde en tak til bidragyderne, som uden vederlag har stillet deres tekster til rådighed. Jeg vil 
også gerne takke Jørn Erslev Andersen for samarbejdet i redaktionen. 
 
Onsdag før påske (den 1. april) kom 27 glade mennesker hjem efter en veloverstået rejse til Italien, 
hvor de havde boet i Sorrento med udsigt til Vesuv. Herfra var der udflugter til Capri, Napoli, 
Amalfi-kysten og Pompeji. En særdeles vellykket tur med positive mennesker og solskinsvejr. 
Sådan var det ikke for J. P. Jacobsen, da han besøgte området i 1879 – han var plaget af hovedpine 
og havde dårligt vejr.  

Rejsen var arrangeret af J. P. Jacobsen Selskabet, men det var et af dets medlemmer, Steen 
Neergaard, der havde taget slæbet med at få alle aftaler på plads. Det fortjener han stor tak for. 
Inden afrejsen afholdt han informationsmøder i såvel Thisted som København. Umiddelbart efter 
generalforsamlingen viser Ib Nord Nielsen nogle få billeder fra turen. 
 
Dagen i dag, altså J. P. Jacobsens fødselsdag, er markeret med roser på hans grav. Tak til giveren, 
der er medlem af Selskabet. 
 
Efter generalforsamlingen, kl. 19.30, afholdes et offentligt foredrag i samarbejde med 
Folkeuniversitetet. Forfatter og docent ved universitetet i Uppsala Gunnar Syréhn fortæller om 
slægtskabet mellem Hjalmar Söderbergs og J. P. Jacobsens forfatterskaber. 
 
 
Thisted den 7. april 2015 
Svend Sørensen 
 
 
 
 


