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Årsberetning 2018-2019 

 

Den ordinære generalforsamling i 2018 blev afholdt lørdag d. 7. april kl. 13.00 i Thisted Museums 

bygning, Jernbanegade 6 med ca. 25 deltagere. Før generalforsamlingen blev der serveret et par 

stykker smørrebrød. Generalforsamlingen valgte Niels Vase til dirigent. En skriftlig udgave af 

formandsberetningen blev omdelt, og årsregnskabet forelå også på skrift. Formandsberetningen blev 

oplæst og godkendt, og regnskabet for 2017 blev ligeledes gennemgået og godkendt. 

 

På valg til bestyrelse var Poul Bangsgaard, Jørgen Miltersen, Knud Sørensen og Svend Sørensen.    

I stedet for Jørgen Miltersen, der ikke ønskede genvalg, valgtes Ib Nord Nielsen. De øvrige blev 

genvalgt. Som revisor var Niels Vase på valg, og han blev genvalgt. Medlemskontingentet forblev 

uændret 150 kr. pr. medlem. Bestyrelsen konstituerede sig i maj således: Formand Svend Sørensen, 

næstformand Ib Nord Nielsen, sekretær Else Bisgaard, kasserer Jytte Nielsen. 

 

Efter generalforsamlingen blev der samme dag kl. 14.00 afholdt et offentligt foredrag sammen   

med Folkeuniversitetet. Foredragsholderen var Bo Hakon Jørgensen, der har været professor ved 

Syddansk Universitet med speciale i moderne lyrik og Karen Blixen. Foredraget handlede om 

J. P. Jacobsens stil ud fra romanen Niels Lyhne. Foruden deltagerne i generalforsamlingen var også 

folk udefra mødt frem til foredraget. 

 

Efter foredraget præsenterede J. P. Jacobsen Selskabet en ny bog skrevet af Kaj Mogensen, der har 

været sognepræst Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg. Bogen med titlen Lyset og livet.  H. C. Andersen og  

J. P. Jacobsen var en viderebearbejdning af et foredrag om den komplekse Jacobsen, som Kaj 

Mogensen tidligere havde holdt i Selskabets studiekreds. Kaj Mogensen er H. C. Andersen-ekspert, 

men at han også har kastet sin kærlighed på J. P. Jacobsen, kan vi kun hilse med tilfredshed i J. P. 

Jacobsen Selskabet. Det praktiske omkring salget af bogen har Museum Thy påtaget sig, og 

udgivelsen har fået økonomisk støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 

 

I bestyrelsen var man opmærksom på en Marie Grubbe Festival på Falster i august 2018 i anledning 

af 300-året for hendes død. Sonderingerne endte dog med, at vi ikke mente, der var grundlag for at 

arrangere en todages udflugt til begivenheden. I stedet bestemte vi os for en bustur rundt i Thy til 

steder med tilknytning til J. P. Jacobsen. Denne tur er nu fastlagt til lørdag d. 11. maj 2019. 

 

I oktober 2018 holdt Else Bisgaard et foredrag om Jacobsens “Fru Marie Grubbe” i Thisted under 

titlen “Det mest besværlige Fruentimmer”. Foredraget blev afviklet med god tilslutning i et 

samarbejde mellem Thisted Frie Oplysningsforbund, J. P. Jacobsen Selskabet og Museum Thy. 

 

Som forberedelse til en studiekreds i begyndelsen af 2019 besøgte Else Bisgaard og Svend Sørensen 

Det kgl. Bibliotek i efteråret 2018. Det var et udbytterigt besøg, hvor det overraskede, at der var så 

stort et arkivmateriale med tilknytning til J. P. Jacobsen. Studiekredsen om J. P. Jacobsens breve 



blev afviklet over fire aftener med 15-20 deltagere. Som gæsteforelæser fortalte Bent Dupont om 

Aksel Sandemoses brevveksling.  

 

 

Jacobseniana nr. 13 udkom i marts 2019. Her skal lyde en tak til de mange bidragydere, som ganske 

vederlagsfrit stiller ekspertise til rådighed. Tak også til Historisk Samfund Thy, der har givet et 

støttebeløb, så tidsskriftet kunne udkomme i en udvidet udgave. Det koster 60 kr. i porto at udsende 

det til medlemmerne, og økonomien kan ikke hænge sammen i længden. Frem for at opkræve 

portoen særskilt foreslår bestyrelsen, at kontingentet hæves fra 150 kr. til 200 kr. 

 

J. P. Jacobsen Selskabet skylder også en tak til Museum Thy, der i december erhvervede bl.a. en 

notesbog vedrørende den unge Jacobsens ekskursioner i forbindelse med udarbejdelsen af 

guldmedaljeafhandlingen om ferskvandsalger. Fra Selskabets side er vi glade for at blive taget med 

på råd, og vi håber, samarbejdet kan fortsætter, når museet sætte fornyet fokus på formidlingen af   

J. P. Jacobsen, 

 

Selskabets vedtægter blev senest revideret i 1999. Der er nogle uhensigtsmæssigheder i 

formuleringen. Bestyrelsen har derfor et forslag om revision af vedtægterne ved general- 

forsamlingen her i 2019. Det lægger op til kun at benytte én revisor. Fritz Tei har ikke ønsket at 

genopstille, så han fortjener en tak for varetagelsen af opgaven gennem en årrække. 

 

I løbet af året modtager Selskabet enkelte henvendelser vedrørende Jacobsens liv og forfatterskab. 

Det kan være spørgsmål, der er opstået ved løsning af en opgave i en undervisningsmæssig 

sammenhæng. Vi er også blevet kontaktet af lektor emeritus Per Dahl, Aarhus Universitet, der 

arbejder med at kortlægge museumssamlinger i litterær sammenhæng. Selv har Per Dahl været 

involveret i den permanente udstilling i Johannes V. Jensen Museet i Farsø. 

 

Formanden har haft en e-mailkorrespondance med Svend Grønkjær Madsen, der spurgte om J. P. 

Jacobsens tilknytning til Thygeslund ved Hadsund. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan 

man læse: 
 

I 1870 blev Thygeslund overtaget af Kammerherre M. Benzon, der var kunstinteresseret og 
inviterede flere danske kunstnere forbi det smukt beliggende landsted. J.P. Jacobsen besøgte 
således Thygeslund flere gange i løbet af 1870’erne, og han skrev under sine ophold på flere af sine 
kendte værker, bl.a. novellen Mogens og romanen Niels Lyhne, hvori gården Marianelund 
optræder med lighedstræk til Thygeslund. 
 

Mit svar har været, at det er meget tyndt med dokumentation for Jacobsens tilknytning til 

Thygeslund, og at en eventuel forbindelse er pustet meget op på den citerede hjemmeside. Det 

kunne være interessant at komme lidt videre i sagen, og enhver form for hjælp fra medlemmer vil 

blive modtaget med tak. 

 

I det forgangne år har Selskabet mistet et medlem og tidligere bestyrelsesmedlem. Det er forfatter 

Søren Sørensen, der døde 23. okt. 2018 i en alder af 81 år. Æret være hans minde. 

 

Den smukke tradition med at sætte roser på Jacobsens grav på hans fødselsdag er fortsat i år takket 

være en glad giver og en stabil leverandør!  

 

 

Thisted den 7. april 2019 

 

Svend Sørensen 


