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Årsberetning 2007-2008 
 
I 2007 fraveg J. P. Jacobsen Selskabet traditionen med at afholde  
generalforsamling på digterens fødselsdag. Det skyldtes, at vi sammen med  
Limfjordsegnens Litteratur Samvirke uddelte en litteraturpris på VUC,  
Munkevej, lørdag d. 24. marts, og det var derfor naturligt at afholde  
ordinær generalforsamling i tilknytning til dette arrangement. Det skete  
med Ib Nord Nielsen som dirigent. Selskabets formand aflagde årsberetning,  
og kassereren udleverede og gennemgik regnskabet for 2006. På valg til  
bestyrelse var Jytte Nielsen, Jørn Erslev Andersen og Else Bisgaard, der  
alle blev genvalgt. Frits Tei blev genvalgt som revisor, og  
medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem fastholdtes. 
 
Under eventuelt var der en diskussion om brugen af J.P. Jacobsens navn i  
forbindelse med det nye centerbyggeri i Thisted. Det mundede ud i en  
opfordring fra generalforsamlingen til bestyrelsen om at tage initiativ  
til et samarbejde med bygherre og kommune, noget der allerede havde været  
fremme i bestyrelsen. 
 
Efter generalforsamlingen blev J. P. Jacobsen Prisen uddelt til Søren  
Ulrik Thomsen for hans forfatterskab og til Eva og Bo Holten for  
Jacobsen-forestillingen Lys over Landet, er det det vi vil? Det var en god  
eftermiddag, hvor Jens Smærup Sørensen og Jørgen Munk begrundede  
tildelingen af prisen. Herefter var der foredrag ved Jørn Erslev Andersen,  
der fortalte om J. P. Jacobsen lokalt og internationalt. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig på et møde den 20. april uden at ændre på  
rollefordelingen. På mødet blev der givet et referat af et møde, som  
Selskabet havde indkaldt til efter opfordring fra generalforsamlingen.  
Mødet blev afholdt d. 16. april med deltagelse af teknisk direktør for  
Thisted Kommune Torben Juul-Olsen, stadsgartner Jacques Gustin, bygherre  
Per Overgaard, menigheds-rådsformand Anna Marie Rask, kirkegårdsinspektør  
Sally Enevoldsen og fra J. P. Jacobsen Selskabet Jytte Nielsen og Svend  
Sørensen (Else Bisgaard var forhindret). Om dette møde hedder det i  
referatet fra bestyrelsesmødet: 
 
"Mødets udfald var særdeles positivt. Teknisk forvaltning og bygherre er  
meget interesserede i et samarbejde med Selskabet m.fl. om dels udformning  
og realisering af haven, dels indretning og udsmykning af området fra det  
kommende center over Store Torv og til kirkegården og den påtænkte have.  
Der tænkes altså på en slags totalløsning eller helhedstænkning med hensyn  
til, hvordan Jacobsen kan indgå i indretningen af det "nye" område i  
Thisted midtby." 
 
Senere har der i gruppen været afholdt flere møder, alle i en positiv ånd.  



Gruppen har ingen besluttende myndighed, så for J. P. Jacobsen Selskabet  
har muligheden alene ligget i at argumentere for en sober anvendelse af J.  
P. Jacobsens navn. Formanden har været til møde med det århusianske  
arkitektfirma Birk-Nielsen, der arbejder med indretningen af byrummet. Her  
har man vist stor interesse for Jacobsen-temaet. Det er positivt, at  
Selskabet anses for en vigtig medspiller i processen med at udforme  
byrummet i forbindelse med centerbyggeriet. 
 
Op til sommerferien udkom Jacobseniana 2, der er udsendt til medlemmerne.  
Her omtales prisoverrækkelsen, men ellers er temaet Jacobsen og musikken  
med artikler af Jørn Erslev Andersen og Jørgen Munk. Nodematerialet til  
Munks artikel er udsendt i et særskilt tillæg. Herfra skal lyde en tak til  
redaktionen, der består af Jørn Erslev Andersen og Else Bisgaard. 
 
Sommerens feriehilsen kunne sendes på et Jacobsen-postkort, idet to  
Jacobsen-motiver optræder i museets postkortserie med Thy-motiver. Else  
Bisgaard repræsenterede J. P. Jacobsen Selskabet på Store Bogdag på Hald  
d. 11. august. Der var pæn interesse for de litterære selskaber, herunder  
J.P. Jacobsen Selskabet. Jørn Erslev holdt foredrag under temaet "Rejse",  
hvilket også gav interesserede til Jacobsen. 
 
Selskabet afviklede en Jacobsen-tur til København i weekenden d. 22.-23.  
september med besøg på Det kgl. Bibliotek, byvandring med "Peter og Ping"  
samt besøg med rundvisning og foredrag på Københavns Bymuseum (tema:  
København på Jacobsens tid). Der var ca. 15 deltagere fra både Thy,  
København og andre steder. Alt forløb tilfredsstillende, og turen  
præsterede både et fagligt godt indhold og et socialt hyggeligt samvær. 
 
J. P. Jacobsen Selskabet har støttet en cd-udgivelsen af Lys over Landet,  
er det det vi vil? Poul Bangsgaard har repræsenteret Selskabet, og der har  
været en livlig korrespondance med Eva Holten. Indspilningen blev færdig  
omkring 1. februar 2008, og cd'en præsenteres ved Selskabets 50 års  
jubilæum d. 16. juni. I forbindelse med markeringen af jubilæet har Else  
Bisgaard og Jytte Nielsen arbejdet med tilrettelæggelsen af et  
weekendseminar, som afholdes 5. - 7. september på Skærum Mølle i  
samarbejde med Blicher-Selskabet. Der vil blive fokuseret på Marie Grubbe  
som litterær figur gennem foredrag og en heldagstur lørdag til Hald og  
Tjele Hovedgaard. 
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