Ny forening støtter maritimt museum
Maritimhistorisk Selskab stiftet - samler medlemmer, der vil støtte de store museumsplaner i
Thyborøn.

En ny forening ved navn Maritimhistorisk Selskab er blevet stiftet for at bakke op om Gert
Normann Andersens planer om et søkrigsmuseum og en mindepark i Thyborøn.
Af Benny Gade, gade@bergske.dk
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Thyborøn
En ny forening ved navn Maritimhistorisk Selskab er blevet stiftet for at bakke op om Gert
Normann Andersens planer om et søkrigsmuseum og en mindepark i Thyborøn. Selskabet deltog
blandt andet i Fiskedagen i Thyborøn i weekenden for at fortælle om sig selv og skaffe nye
medlemmer.
»Formålet med foreningen er først og fremmest at støtte bestræbelserne på at lave et »Sea War
Museum« i Thyborøn. Derfor forsøger vi også at skaffe lokale medlemmer her fra området,« siger
Svend Nielsen, der er formand for den konstituerede bestyrelse.
Selskabet udspringer af Strandingsmuseets Venner, der blev sprængt, da Gert Normann Andersens
oprindelige planer om at placere et museum i Thorsminde forliste. Det skete blandt andet efter
uenighed med Holstebro Kommune.
»Vi er nogle stykker i den gamle museumsforenings bestyrelse, der har valgt at følge med Gert
Normann Andersens nye projekt her til Thyborøn,« siger Svend Nielsen.
Derfor holdt det nye selskab »Maritimhistorisk Selskab« stiftende generalforsamling i slutningen af
juni med en blot en håndfuld medlemmer til at starte op. Derfor er der indtil videre blot samlet en
konstitueret bestyrelse, der sidder frem til maj, hvor selskabet efter planen skal holde sin første,
ordinære generalforsamling. Den konstituerede bestyrelse består dog også af medlemmer fra blandt
andet Harboøre og Klinkby i et forsøg på at skaffe et lokalt rodfæste i lokalområdet.
Selskabet modtog ikke indmeldelser under Fiskedagen, men uddelte blandt andet brochurer, der
fortalte om foreningen og opfordrede til at melde sig ind over foreningens hjemmeside
www.vragmus.dk.
»Vores primære opgave er at støtte op om planerne for et nyt museum og hjælpe det i gang,« siger
Svend Nielsen.

Det indebærer blandt andet, at der skal bruges folk til en masse praktisk arbejde. Nogle dykkere har
allerede givet tilsagn om at hjælpe selskabet med at bjærge ting, der skal bruges på museet.
»Vi skal også have folk til at hjælpe med at stille ting op i museet, arrangere foredragsaftener eller
bare lave kaffen,« siger Svend Nielsen, der håber, at medlemsskaren både kommer til at tælle folk
med viden om søslaget i 1916 og andre, der bare vil være støttemedlemmer.
»Vi kan især godt bruge nogle erhvervsfolk, som er økonomisk stærke og som vil hjælpe med at
etablere museet,« siger han.
Arbejdet med fundraising ser også ud til at give resultatet.
»Det ser allerede ud til, at der er stor velvilje til at støtte for eksempel en mindepark i både England,
Tyskland og i EU,« siger Svend Nielsen.
Foreløbet tæller selskabet blot 30 medlemmer, men formanden håber, at det på kort tid kan samle
nogle hundrede medlemmer, der vil støtte det videre arbejde.

