
Årsberetning 2004-2005 

Generalforsamlingen d. 7. april 2004 blev afholdt på Thisted Museum med Ib Nord Nielsen som
dirigent. Svend Sørensen, Jørgen Miltersen, Poul Bangsgaard og Knud Sørensen blev genvalgt til
bestyrelsen. Poul Jensen genvalgtes som revisor, og årskontingentet blev fastholdt på 100 kr.
Bestyrelsen konstituerede sig d. 24. august med Svend Sørensen som formand og sekretær, Jørgen
Miltersen som næstformand og Jytte Nielsen som kasserer.

Efter generalforsamlingen var der offentligt foredrag på museet kl. 19.30 i samarbejde med
Folkeuniversitetet. Det var et udbytterigt foredrag med god tilslutning. Foredragsholderen var Klaus
Bohnen, der fortalte om J. P. Jacobsens udbredelse i det tysksprogede område, bl.a. om Rilke og hans
tilknytning til J. P. Jacobsens forfatterskab. Klaus Bohnen er professor, dr. phil., i tysk kultur ved
Aalborg Universitet. I 1985 genudgav han Niels Lyhne på tysk med kommentarer og redegørelse for,
hvordan J. P. Jacobsen i sin tid blev modtaget i Tyskland.

Med Else Bisgaard som studiekredsleder er der sammen med Thisted Frie Oplysningsforbund afholdt
fem studiekredsaftener i begyndelsen af  2005. Det er en fortsættelse af  studiekredsen fra året før, men
med en del nye deltagere. I denne omgang har roman Fru Marie Grubbe været det centrale værk, men
deltagerne stiftede også bekendtskab med noveller, digte og breve. Aftenerne har været præget af  en
god blanding af  faglighed, litteraturoplevelse og hygge. Studiekredsen bliver måske fulgt op næste
vinter, evt. i en ny udformning.

I januar 2005 var et par af  bestyrelsens medlemmer i Nykøbing for at høre Jørn Erslev Andersen fra
Århus Universitet fortælle om J. P. Jacobsen. Han har indvilget i at holde foredraget til næste års
generalforsamling.

Bestyrelsen har indsendt en indsigelse til Thisted Kommune mod udformningen af  det butikscenter,
som tænkes opført mellem Storegade og Toldbodgade. I indsigelsen påpeges det, at det er uheldigt, hvis
centeret i for høj grad kommer til at dominere J. P. Jacobsens Hus.

Selskabets hjemmeside ajourføres nu takket være Else Bisgaard. Siden findes på museets hjemmeside:
http://www.thistedmuseum.dk/. Der arbejdes desuden på at få lavet en pjece om J. P. Jacobsen-steder i
Thisted.

Som det sidste nye kan oplyses, at et af  Selskabets medlemmer, Susanne Knudsen, har sin bog om J. P.
Jacobsen under udgivelse. Hun arbejder fortsat i Norge og har fra den 1. april fået job som professor på
Høgskolen i Vestfold. Hun har sendt afbud til generalforsamlingen, men beder mig hilse.
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