
Referat af bestyrelsesmøde d. 4.12.2015 
 
Tilstede. Svend Sørensen, Jytte Nielsen, Knud Sørensen, Else 
Bisgaard. 
 

1. Siden sidst 
a. “JPJ-event” i Thisted i november. Orla Poulsen fra gymnasiet 

har stået for en “Jacobsen-uge” på gymnasiet med særligt 
fokus på forfatteren i dansk-undervisningen. Dertil kom en 
byvadring med Svend Sørensen og et aftenforedrag med 
forfatter mm. Asger Schnack om Jacobsen.  
Schnack er meget begejstret for Jacobsen, sammenlignede 
bl.a. Rimbaud og Jacobsen. Han har udgivet digtsamlingen. 
“Thisted”  - om Jacobsen. 
Arrangementet blev aftalt ret sent, så Selskabets 
engagement var begrænset, hvilket formanden tager 
ansvaret for. Men det er et fint initiativ.   
 

 
2. Generalforsamlingen 2016  

Det er lykkedes at få museumsinspektør Gry Hedin, fra 
Fåborg Museum til at komme d. 7.4. 2016 og holde et 
foredrag om den kommende udstilling på Fåborg Museum: 
“J.P. Jacobsen og tidens danske kunst” (arbejdstitel for 
udstillingen og titel for foredraget) 
 
(n.b. Gry Hedins Ph.d.-afhandling fra 2012: “Skrig, sult og 
frugtbarhed” kan erhverves på Københavns Universitets 
web-shop. Har vi den i samlingen??  
Man kan i øvrigt læse om den kommende udstilling på 
Fåborg Museum på museets hjemmeside. Udstillingen vil 
løbe fra d. 19.5. til d. 18.9.2016) 
 
Til generalforsamlingen er følgende på valg: Poul 
Bangsgaard, Jørgen miltersen, Knud Sørensen og Svend 
Sørensen. 
 

 
3. Lysthuset 



Nu er husets ydre renoveret af kommunen, og der er gjort 
plads til en info-tavle i muren mod øst. Vi lagde en række 
forslag ud til overvejelse i bestyrelsen. Tilbagemeldingen er, 
at det skal være enkelt og ikke “overbebyrde” det lille lysthus, 
men der må gerne være noget, som kan pirre 
nysgerrigheden om husets historie og Jacobsens tilknytning 
til Thisted. 
Vi drøftede muligheden af at anbring et skyggebillede på 
væggen overfor vinduet, et kort og sigende citat, som kan 
læse udefra, eller en hængekøje á la 1884!! 
Else kontakter Karin Fredsø for muligheden af at lave et 
skyggebillede eller overføringsbillede til væggen og et citat.  
Frank kan hjælpe med at lave citatet. 
Svend og Else arbejder videre. 
 

4. Jacobseniana 

Der er materiale nok til ny udgivelse af Jacobseniana i 
vinter/forår 2016. 
Forslaget om at udgive et særnummer med Aage 
Jørgensens Jacobsen-bibliografi blev drøftet. Enighed om at 
lade bibliografien udgive som bind 2 og fortsættelse af Erik 
Falsigs bibliografi fra 1990. Museet finansierer udgivelsen. 
Jytte og Svend arbejder videre. Selskabet finansierer 
Jacobseniana nr. 10. 
 

5. Thy til Ord 

Selskabets deltagelse i “Thy til Ord” fortsætter. D. 29.2.2016 
afvikles det næste arrangement med forfatter Martin Jensen 
(den yngre, nevø af Martin Jensen den ældre). Knud 
bidrager med et indlæg om martin Jensen den ældre.  
Else kigger på Martin Jensen den yngres sange og salmer, 
evt. med henblik på fællessang eller lignende. 

  
6. Rejse 2016 
 

Jytte har kontakt til Nina Hobolth, tidligere Ålborg 
Kunstmuseum, som tilbyder at være medarrangør af en tur til 
Worpswede og museet for Paula Modersohn Becker, 



“Museum am Modersohn Haus” i foråret 2016. Forslaget er 
en 4-dages tur til Glückstadt, Worpswede og Bremen med 
besøg på forskellige museer og kunstmuseer. Forslag om at 
tilrettelægge turen i forbindelse med Kr. Himmelfart d. 5.-8.5 
2016. 
Jytte arbejder videre sammen med Nina. 
Tilbud om turen sendes til Selskabets medlemmer i januar 
og derefter til en bredere kreds, Museets Venner.  
 

 
7. Eventuelt 

Vi efterlyser nyt stof til hjemmesiden. Det vil være fint at få 
rummet med tidslinjen opdateret. Det er fortsat svært at 
holde sitet levende og dynamisk med nye indlæg.  
Forslag om at kontakte Villy Dall, Nordjyske Tidende, med 
henblik på at bede ham om at sende relevante artikler og 
indlæg til hjemmesiden.  Else kontakter Villy. 
 

 
 
Vildsund d. 6.12.15 - Sankt Nikolaus´ Dag eller Sinterklaas 
 
Else  


