
Årsberetning 2016-2017 
  
Sidste års ordinær generalforsamling blev afholdt torsdag d. 7. april kl. 17.00 i Thisted Museums ejendom, 
Jernbanegade 6. Ca. 25 mødte frem, og Ib Nord Nielsen blev valgt til dirigent. En skriftlig udgave af Svend 
Sørensens formandsberetning blev omdelt, og kasserer Jytte Nielsens årsregnskab forelå også på skrift. Både 
beretningen og regnskabet blev godkendt af forsamlingen. På valg til bestyrelsen var Poul Bangsgaard, Jørgen 
Miltersen, Knud Sørensen og Svend Sørensen. Alle blev genvalgt. Niels Vase var på valg som revisor og blev 
genvalgt. Medlemskontingent for 2016 blev uændret fastsat til 150 kr. 
  
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Under eventuelt diskuterede man 
inskriptionen med ”Irmelin Rose” mellem fliserne på J. P. Jacobsens Plads. Problemet er, at man skal gå baglæns 
for ar læse digtet i sin helhed. Der blev bl.a. svaret, at digtet i denne form er tænkt som en anden kunstnerisk 
oplevelse end at læse digte i en bog eller på et papir. En sådan udsmykning kan måske vække nysgerrigheden for 
den forbipasserende eller fungere som ansporing til at gå på opdagelse og ”lege” med litteraturen i byrummet. I 
mange byer er der nedfældet tekster i gaden eller på murene – som en del af byens udsmykning. 

Desuden blev der under eventuelt takket for udgivelsen af Aage Jørgensens nye bibliografi: Jens Peter 
Jacobsen bibliografi. Litteraturhenvisninger 1967-2015 ved Aage Jørgensen. Udgivet af J. P. Jacobsen Selskabet 
og Museum Thy 2016. 
  
Under eventuelt blev der også spurgt til renoveringen af lysthuset. Formanden fortalte, at kommunen havde 
istandsat huset udvendigt, og at bestyrelsen arbejdede på en ny-indretning af huset. Dette projekt blev afsluttet 
den 1. juli og præsenteret for pressen. Udenfor er opsat en info-tavle. Inde i huset tematiseres ”drømmen” som 
centralt element hos Jacobsen i de 4 hjørner: en hængekøje, en silhuet af Jacobsen, en stol, et drømme-citat. 
Udgifterne til indretningen er betalt af et af Selskabets medlemmer. Tusind tak! 
  
Efter generalforsamlingen var der offentligt foredrag ved Gry Hedin, Faaborg Museum; et billedforedrag om den 
kommende udstilling ”J. P. Jacobsen og kunsten”. Foredraget fyldte salen med ca. 50 deltagere. 
  
På et møde den 17. juni konstituerede bestyrelsen sig som tidligere. Formand: Svend Sørensen, næstformand: 
Jørgen Miltersen, kasserer: Jytte Nielsen, sekretær: Else Bisgaard. Det blev understreget, at samarbejdet mellem 
Fåborg og Thisted havde været godt omkring udstillingen 
J. P. Jacobsen og kunsten. Jytte Nielsen deltog i åbning af udstillingen pinselørdag. Det var en fin åbning med 
taler af Gry Hedin, Fåborg Museum og kulturminister Bertel Haarder. 
Selskabet får jævnligt forespørgsler fra elever, studerende og ”almindeligt interesserede” om 
Jacobsen og hans litteratur. Som eksempel nævnes en henvendelse fra Tille i 9.klasse, der arbejder 
med en danskopgave om Jacobsens tekst ”Verdens Undergang”, samt henvendelse fra Marie 
Karkov, specialestuderende, som skriver om Jacobsens arabesker. Selskabet glæder sig over disse 
henvendelser og bestræber sig på at svare på alle. Bestyrelsen har foreslået, at der i ”Jacobseniana” 
er en fast side med eksempler på forespørgsler om Jacobsen. Det er dog ikke blevet effektueret i det 
senest udsendte nummer.	
 	
Formanden havde i slutningen af maj besøg af forfatter Dy Plambeck, der interesserer sig for Anne 
Michelsen og overvejer en roman på baggrund af Anna Michelsens biografi, forholdet til Jacobsen 
og sygehistorien. Forfatteren oplyser her i 2017, at planerne ikke er lagt på hylden, men at der på 
den anden side ikke er skrevet noget endnu.	

 	

Bestyrelsen har arbejdet med planer om en byvandring i København med historiker og lektor Peder 
Fuglsang om Jacobsens/Marie Grubbes København. Tanken er at tilbyde byvandringen samt 
fællesspisning en lørdag. Vi arbejder videre med sagen. Desværre måtte den planlagte rejse til 
Milano/Bergamo aflyses på grund af for få tilmeldte.	

 	



Hver andet år har der efterhånden mange gange været afholdt studiekreds i samarbejde med TFO 
(Thisted Frie Oplysningsforbund). Else Bisgaard har trukket et stort læs, og det skal du have tak for. 
I begyndelsen af 2017 har der igen været studiekreds, hvorom der i TFO’s katalog bl.a. stod:	

”I studiekredsen vil vi se på såvel Jacobsens personlige og private netværk i en biografisk ramme 
som på hans litterære arbejder i et litteraturhistorisk perspektiv. Med nedslag i både Jacobsens egne 
tekster og i andre forfatteres tekster fra hans samtid og tiden før og efter - vil vi se på, hvor han 
hentede inspiration, og hvordan han selv inspirerede andre både litterære og bildende kunstnere.”	

Som en del af studiekredsen holdt Kaj Mogensen et foredrag om H. C. Andersens ”At være eller 
ikke være” og Jacobsens ”Niels Lyhne”. Selskabet arbejder i øjeblikket på at få manuskriptet til 
foredraget udgivet som særskrift.	

 	

Også i år er der sat roser på Jacobsens grav. Tak til giveren! Selskabet er medlem af 
Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, der har vedtaget at uddele en litteraturpris i J. P. Jacobsens 
navn, sandsynligvis i november 2017. Samvirket bestemmer prismodtageren, men jeg modtager 
gerne forslag til kandidater. Samvirket holder sit årlige rep.-møde den 20. maj her på adressen.	
 	
Her efter generalforsamlingen serveres et par stykker smørrebrød, i al beskedenhed. Det er dejligt, 
at så mange møder op til generalforsamlingen. Jeg vil dog understrege, at medlemmer, som ikke har 
mulighed for at møde op, er skattede medlemmer, som i flere tilfælde gennem mange år har betalt 
deres kontingent og dermed dannet grundlag for Selskabets virke.	
  
Kl. 19.30 afholdes et offentligt foredrag sammen med Folkeuniversitetet. Foredragsholderen er Jørn Erslev 
Andersen, Aarhus Universitet, der har kaldt sit foredrag ”Nye perspektiver på J. P. Jacobsens kunst og 
menneskenatur”. 
  
Thisted den 7. april 2017 
  
Svend Sørensen 
	 
	 
	 
	 
	


