Støtteforening til nyt museum vokser støt
Museumsplaner. Maritimhistorisk Forening jagter medlemmer, men er foreløbigt tilfredse med det
halvt hundrede medlemmer, der har meldt sig under fanerne.

Maritimhistorisk Forening vil støtte Gert Normanns (billedet) arbejde på at skabe et søkrigsmuseum
i Thyborøn. Arkivfoto: Morten Stricker.
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Den nystiftede Maritimhistoriske Forening vokser støt.
»Vi er godt 50 medlemmer på nuværende tidspunkt. Men det er meget godt, da det er en ny
forening, og vi endnu ikke rigtigt har nogle aktiviteter,« siger Svend Nielsen, der er formand for
foreningen.
Maritimhistorisk Forening vil virke som en støtteforening for Gert Normanns planer om at stifte et
søkrigsmuseum i Thyborøn. Oprindeligt var det planen at stifte museet sammen med
Strandingsmuseet i Thorsminde, men da parterne røg uklare, blev planerne flyttet til Thyborøn. Ved
samme lejlighed valgte en del af bestyrelsen for Strandingsmuseets Venner at følge med Gert
Normann til Thyborøn og har derfor stiftet Maritimhistorisk Forening. Ved Fiskedagen i Thyborøn
trådte foreningen første gang frem for at fortælle om sig selv og sine planer, og siden er
medlemsskaren langsomt vokset.
»Vi vokser stille og roligt med nogle få medlemmer om ugen. Det er medlemmer, der både kommer
fra lokalområdet, men også andre steder i landet,« siger Svend Nielsen, der selv er bosat på
Sjælland.
Foreningen begynder dog at røre på sig og har allerede planlagt flere arrangementer, der bliver
afviklet hen over vinteren. Det første foregår 8. oktober, hvor journalist og forfatter Knud Jacobsen
vil fortælle om blandt andet søslaget ved Helgoland 28. august 1914. Senere får foreningen besøg af
en efterkommer til en tysk ubådskaptajn og af direktøren for vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Møderne kommer dog til at foregå på den gamle bedding i Thorsminde, som i forvejen ejes af Gert
Normann.

»Den gamle bedding har ligget og henfaldet i mange år, indtil Gert Normann købte det i den tro, at
det skulle rumme en del af det planlagte museum,« fortæller Svend Nielsen.
Derfor blev et værksted og den gamle bådebyggehal sat i stand og kan i dag anvendes til blandt
andet filmforevisninger og foredrag. Maritimhistorisk Forening har fået lov til at anvende lokalerne,
så derfor er møderækken henlagt her til.
»Vi planlægger også en miniudstilling sammen med Dykkehistorisk Selskab i Grenå, der
midlertidigt er blevet hjemløse,« siger Svend Nielsen.
Dykkehistorisk Selskab har planer om at være en del af det kommende søkrigsmuseum i Thyborøn.
Svend Nielsen forventer, at medlemsskaren vil vokse endnu mere, når først foreningen begynder at
få egne aktiviteter. Den fortsætter dog med at jagte medlemmer og vil derfor også have egen stand i
forbindelse med Løvfaldsmessen i Harboøre senere på året.
»Vi har også fået henvendelser fra virksomheder i Thyborøn, der har spurgt, om de kunne melde
hele virksomheden ind i foreningen. Det tager vi stilling til på vores næste bestyrelsesmøde i
oktober,« siger Svend Nielsen, der er meget glad for opbakningen.
Hvis interessen for den nye forening fortsat vokser, håber han til forårets første, ordinære
generalforsamling at kunne mønstre omkring et par hundrede medlemmer - måske endda endnu
flere.
»Men vi skal huske på, at målet ikke er at blive en stor forening, men en stærk forening, der kan yde
en indsats den dag, at det nye museum skal etableres,« siger han.

