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Generalforsamlingen i 2011 blev afholdt 7. april på Thisted Museum med Ib 
Nord Nielsen som dirigent. Årsberetningen og regnskabet godkendtes af 
generalforsamlingen. Til bestyrelsen var der genvalg til Jørn Erslev Andersen, 
Jytte Nielsen og Else Bisgaard. Der var ligeledes genvalg af Frits Tei som 
revisor. På et bestyrelsesmøde den 27. maj konstituerede bestyrelsen sig med 
genvalg til alle poster, dvs. formand Svend Sørensen, næstformand Jørgen 
Miltersen, kasserer Jytte Nielsen og sekretær Else Bisgaard. 
  
En hovedopgave for bestyrelsen har været at arrangere en rejse til Rom for 
medlemmerne 15.-20. april 2011. I forlængelse af generalforsamlingen holdt 
rejselederen Steen Neergaard et foredrag som optakt til turen. Idéen til turen var 
en direkte følge af artiklen J. P. Jacobsen og Skandinavisk Forening i Rom, 
som Steen Neergaard skrev i Jacobseniana 4. Turens tema var de skandinaviske 
kunstnere i Rom i 1800-tallet, bl.a. med et uforglemmeligt besøg i 
Bonaventura-klostret (maleren Albert Küchler). Turen kan kun betegnes som en 
succes, og jeg vil her rette en tak til Inge-Lise og Steen Neergaard for at have 
skabt et program med indhold. Og uden en ihærdig indsats fra Else Bisgaard og 
Jytte Nielsen var det aldrig gået så godt. Også en tak til Ib Nord Nielsen, som 
har foræret Selskabet en cd med billeder fra turen. 
  
Der er i samarbejde med Thisted Kommune opsat en informationstavle om J. P. 
Jacobsens barndomshjem på arealet over for lysthuset. Desuden er der i græsset 
nedlagt to hjørnemarkeringer af huset, der blev nedrevet 1966. Tavlen blev 
indviet med et glas vin 4. juli. Der har været fugtproblemer, men det skulle nu 
være løst. Den kommunale kontakt er udvidet på anden vis, idet bestyrelsen har 
indmeldt Selskabet i Kulturelt Samråd for Thisted Kommune. 
  
Formanden deltog på selskabets vegne i Store Bogdag på Hald d. 14. august. 
Bestyrelsen arbejder med muligheden for en genopførelse af ”Drømmenes 
Rige”, der blev opført som flydende teater på Lyngby Sø. Alternativt 
undersøger vi muligheden for at arrangere en Jacobsen Thy-tur. 
  
Selskabet har en hjemmeside om J. P. Jacobsen sammen med Aarhus 
Universitet. Af praktiske grunde er hjemmesiden svær at holde opdateret, fordi 



der på universitetet ikke længere er så mange sekretærtimer til rådighed. 
Desuden vil vi gerne have en hjemmeside med plads til mere billedmateriale. Ib 
Nord Nielsen har deltaget i et bestyrelsesmøde, hvor hjemmesiden var på 
dagsordenen. Han har givet tilsagn om at gå ind i etableringen af en ny 
hjemmeside, når han forlader arbejdsmarkedet til januar 2013. Diskussionen om 
en ny hjemmeside er sket i dialog med bestyrelsesmedlem Jørn Erslev 
Andersen fra universitetet. Han er indforstået med initiativet, og der er ingen 
planer om at nedlægge den eksisterende hjemmeside. 
  
Selskabet er sammen med museet involveret i et nyt projekt om Limfjords-
forfattere, hvis formål er at udvikle et digitalt undervisningsmateriale til 
gymnasiets danskundervisning. En hjemmeside etableres i et samarbejde 
mellem en række limfjordsrelaterede museer, gymnasier og Aalborg 
Universitet. På hjemmesiden får seks forfattere hver et univers med 
undervisningsmateriale, tekster, billeder, lyd, film, museale rundvisninger, 
forfatterruter mv. Dertil udvikles et ressourcerum med indlæg om litteraturteori, 
metode, museumsteori og forfatterinterviews (nulevende Limfjords-forfattere). 
De seks forfattere er J. P. Jacobsen, Aksel Sandemose, Thøger Larsen, Johs. 
Buchholtz, Jeppe Aakjær og Johs. V. Jensen. Else Bisgaard er projektleder på 
materialeudviklingen, og undertegnede har leveret en tekst om J. P. Jacobsen. 
  
Selskabet lancerede i 2009 projektet ”Mogens og Fennimore” sammen med 
museet. Udstyret med en lille folder opsøger man udvalgte steder i Thisted, 
hvor man skal sende en SMS for derefter at modtage en lydfil om J. P. Jacobsen 
på mobiltelefonen. Det har imidlertid været for dyrt at have i drift hele tiden, og 
derfor er vi i gang med en ny udgave, hvor man med smartphone selv kan hente 
lydfilerne. Resultatet præsenteres på Kulturens Dag i Thisted den 12. maj, hvor 
Selskabet og museet har en stand på Store Torv. Rytmisk Kor vil også være til 
stede og synge Jacobsens digt ”Marine” med ny melodi af Niels Jørgen 
Mikkelsen. 
  
Som det er medlemmerne bekendt, er Jacobseniana 6 udkommet for nylig. Jeg 
vil gerne takke Jørn Erslev Andersen for samarbejdet om tilrettelæggelse af 
indholdet, som for mig at se er blevet alsidigt. Udgifterne til trykningen er 
dækket ind i Selskabets regnskab, men fremtidige numre vil ikke kunne udgives 
uden sponsor. Bestyrelsen har i den anledning besluttet at rette henvendelse til 
Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond. Vedrørende indholdet i næste nummer 
håber jeg, at medlemmerne vil bidrage med ideer eller artikler. Aftenens 



foredragsholder, Nina Hobolth, har givet tilsagn om en artikel på grundlag af 
foredraget. 
  
Vi har kontaktet Per Stig Møller med henblik på et foredrag ved 
generalforsamlingen i 2013. Han var beæret over henvendelsen, svarede han, 
men takkede i øvrigt nej. Hvis nogen har en idé til en foredragsholder, vil vi 
gerne høre om det. Vi forventer, at der i begyndelsen af 2013 igen vil være en 
studiekreds i samarbejde med Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO). 
  
Det er glædeligt, at Selskabets medlemmer gør en indsats for at udbrede 
kendskabet til J. P. Jacobsens forfatterskab. Et medlem har haft sine 
fødselsdagsgæster med i mindestuen, og bare inden for den sidste måneds tid 
har mindestuen haft besøg af to bestyrelsesmedlemmer i spidsen for større 
grupper. Else Bisgaard har været her med kursister fra TFO, og Knud Sørensen 
havde inviteret en hel busfuld mennesker fra VUC i Odder og Skanderborg. 
Nej, interessen for Jacobsen er bestemt ikke dalende. I går besøgte et dusin 
mennesker museumscaféen for at høre om Jacobsen, og i dagens avis kan vi 
læse, at vinderen af Selskabets prisopgave i 2003, Kaspar Thormod, nu er 
debuteret som romanforfatter. I den forbindelse udtaler han til Thisted Dagblad 
i dag: ”Alle burde læse Jacobsens bøger.” 
  
Til slut skal der lyde en tak til Hans Jørgen Knudtzon, som dækker udgifterne 
til blomster på J. P. Jacobsens grav på hans fødselsdag. Der burde være roser, 
tænkte Knudtzon, og det af de røde, og det kommer der så på lørdag d. 7. april. 
  
  
Thisted d. 2. april 2012 
Svend Sørensen 
 
  


