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Formandsberetning - 2020
Når vi i år afvikler generalforsamlingen i oktober måned – altså et halvt år
efter den i vedtægterne vedtagne måned, ultimo april - skyldes det
coronakrisen, som også for Landsforeningen har lagt en dæmper på
adskillige aktiviteter det seneste halve års tid. Meget er blevet aflyst,
således også den tilbagevendende fødselsdagsfejring, 20.august. For nu
ikke helt at glemme dagen udsendte Landsforeningen på foranledning af
Mette Lise Rössing ”Veras Viser” med kommentarer af Jørgen Jørgensen.
Heftet blev godt modtaget rundt omkring.
De seneste generalforsamlinger har været afholdt andre steder end i
Strøby, som i de første mange år var samlingsstedet. Det handlede for
bestyrelsen primært om at markere, at foreningen er landsdækkende.
Derfor valgte vi i forfjor at lægge generalforsamlingen på Liselund
v/Slagelse, og i fjor endnu længere vestpå, til Middelfart. Vi havde nok
håbet på, at det ville tiltrække andre og flere til generalforsamlingen, bl.a.
medlemmerne, der er bosat på Fyn og i Jylland. Det blev ved håbet.
Virkeligheden var noget andet, idet der ikke var særlig mange
medlemmer, der deltog i de to foregående generalforsamlinger. I år er vi
så rykket ’hjem igen’ så at sige, i alt fald til Stevns, til Lille Heddinge, hvor
vi for tre år siden var samlet i forb.m. fødselsdagsfejring og uddeling af
Martin A. Hansen-Prisen til tidl. direktør på Gyldendal, Johannes Riis.
Grundet coronakrisen er der ikke sket så meget udadvendt i
Landsforeningen, men indadtil bliver der stadig arbejdet støt med
formidlingen af et forfatterskab, som vi alle på en eller anden måde er
blevet berørt af og ønsker at andre skal lære indgående at kende.
Der har ud over de obligatoriske FU-møder og bestyrelsesmøder været
afholdt lokale møder på Stevns. Ind imellem har der været hektisk
aktivitet ved skærmen, når der skulle læses og skrives mails. Jeg vil i det
følgende gøre status over de hovedemner, som vi i bestyrelsen har
arbejdet med.
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Fødselsdagsfejring, 20.august 2019:
Fødselsdagsfejringen d.20.august i fjor blev afholdt i Brønshøj. Kaare
Vissing Andersen, som er historiker og som har udgivet adskillige artikler
om Martin A. Hansens år og gøremål i Brønshøj, var tovholder ved et
større arrangement, som dels bestod i en byvandring i Brønshøj, dels et
møde på kulturhuset ’Pilegården’ i Brønshøj. Kaare Vissing Andersen førte
os rundt i byen og viste os nogle af de lokaliteter, hvor Martin A. Hansen
havde boet, bl.a. Skolevangen 21, hvor Hans-Ole Hansen kunne fortælle
om barndomshjemmet og senere om dramatiske hændelser under
besættelsen. Ved arrangementet på ’Pilegården’ blev Martin A. Hansen
Prisen anno 2019 overrakt til Jørgen Jørgensen. Begrundelsestalen blev
holdt af Hans-Ole Hansen og Jørgen Jørgensen takkede, som det sig hør
og bør. Arrangementet og talerne er fyldig omtalt i Nyhedsbrevet.
Martin A. Hansen og Skolen
I Landsforeningen havde vi set frem til at indbyde til seminarer landet
over med temaet Martin A. hansen og Skolen. Men som I ved måtte vi
grundet coronakrisen udskyde seminarerne for til sidst helt at aflyse.
Ærgerligt nok da der har vist sig stor interesse for temaet og ikke mindst
de to udgivelser om skolen, som Landsforeningen har stået for. Dels
bogheftet ”Martin A. Hansen – Skoletanker til tiden” (v/Jens-Peter Noes
Olesen), dels særtrykket ”Martin A. Hansen – Det daglige skolearbejde”
(v/Jørgen Jørgensen). Det betyder dog ikke, at Landsforeningen ikke
længere arbejder med skole-temaet. Over det sidste godt halve år har
Aarhus-gruppen arbejdet med et større projekt, der skal være med til at
skabe opmærksomhed om Martin A. Hansens skoletanker.
Udgangspunktet er et bredt nationalt samarbejde, og det er lykkedes at få
repræsentanter fra både Dansklærerforeningen, Grundtvigsk Tidende og
VIA University i Aarhus med i en projektgruppe, der arbejder med flere
tiltag. For det første vil man forsøge sig med en genudgivelse af Martin A.
Hansen og skolen med supplerende artikler/essays fra nutidens skole-,
kultur- og litteraturverden. Derudover planlægges der produktion af
podcasts/radioprogrammer. Endelig vil der i Grundtvigsk Tidende blive

[3]

trykt artikler med fokus på Martin A. Hansen og skolen. Ida Gammelmark,
som har afløst mig som leder af Aarhus-Gruppen er til stede i aften og vil
senere redegøre mere dybtgående for arbejdet med skoletemaet.
Selv om Landsforeningen har aflyst de planlagte heldagsseminarer med
tre foredragsholdere, betyder det ikke, at der ikke bliver indbudt til
foredrag om Martin A. Hansens skoletanker. Således har en af de fynske
ildsjæle, Kaj Axel Jensen fra Brenderup, sammen med folkeuniversitetet
arrangeret en foredragseftermiddag i Middelfart d.10.april 2021. Andre i
medlemskredsen er velkommen til at tage lignende initiativ, og om
nødvendigt vil Landsforeningen være behjælpelig med bekendtgørelser
m.m. Der er på hjemmesiden lagt en liste ud med foredrag og
oplysninger, der i så fald kan være aktuelle.
Boghæfter:
Initiativet med boghæfterne har båret god frugt. Med fondsmidler fra
Stevns Brandts Fond blev det muligt for Landsforeningen at udgive to små
boghæfter. Det drejer sig om Martin A. Hansen for begyndere og som
tidligere nævnt Martin A. Hansen – Skoletanker til tiden. Det næste
boghefte, som vi regner med bliver udgivet i forb.m. generalforsamlingen
i april 2021, vil handle om Martin A. Hansen og historien. Dette boghefte
vil blive skrevet af en af Landsforeningens særdeles aktive medlemmer,
Henning Nørhøj, Haslev. I efteråret 2021 udkommer efter planen Martin
A. Hansen – Tanker til Tiden, som Jørgen Jørgensen arbejder med og som
omhandler grundtemaer i forfatterskabet, som kan har aktualitet i dag.
Dette boghæfte vil være af betydning for den plancheudstilling i Strøby,
som Landsforeningen med Hans-Ole Hansen som inspirator planlægger.
Martin A. Hansen-Samlingen
Som medlemmerne er bekendt med blev samarbejdet med Emmaus,
Haslev, omkring etablering af Martin A. Hansen Samlingen m/studierum
aldrig til noget. I stedet er det lykkedes os at skabe et solidt samarbejde
med Mogens Hemmingsen, forstander på Liselund v/Slagelse og
bestyrelsen af den nyoprettede højskole sammesteds. Martin A. HansenSamlingen indeholder bøger, malerier, billeder og andet fra Martin A.
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Hansens arbejdsliv. Der har været afholdt et møde på Liselund, hvor vi
sammen med bestyrelsen og Mogens Hemmingsen har udarbejdet en
plan og et budget for oprettelsen af Samlingen. Vi håber at kunne byde
velkommen til en åbning af Martin A. Hansen-Samlingen med studierum i
2021.
De lokale grupper:
”Digterruten”, som består af forskellige lokale rutepunkter, bliver
vedligeholdt af frivillige, og vi er i Landsforeningen taknemmelige for den
hjælp, der her bliver ydet. ”Digterruten”, som er den første herhjemme af
den art, er efterhånden landskendt og danner nu et slags forbillede for et
større projekt om ”Digterruter i Danmark”, som ledes af professor Johs.
Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet i Odense. Landsforeningen er
i dette arbejde repræsenteret ved Hans-Ole Hansen og Gunnar Kragh og
vi vil forhåbentlig komme i betragtning, når der indenfor de næste par år
uddeles opstarts- og driftsmidler til digterruterne. Disse midler vil blive
brugt til etablering af en såkaldt plancheudstilling på grunden ved
kirkeladen i Strøby med centrale temaer i forfatterskabet.
Dertil kommer den såkaldte ”Litterære gruppe”, som gennem foredrag og
arrangementer sikrer, at kendskabet til forfatterskabet styrkes lokalt.
Aarhusgruppen:
Aarhus-Gruppen, som primært tager sig af arbejdet med bogudgivelser og
nye initiativer og tiltag, som nu med skoletemaet, er repræsenteret ved
Ida Gammelmark, Jens-Peter Noes Olsen, David Bugge, Bo Rasmussen,
Jørgen Jørgensen og Ole Juul.
FaceBook-Gruppen
Gruppen er på 400 medlemmer, og FB er et særdeles godt og hurtigt
medie til at indbyde til møder, foredrag og seminarer – og også om
aflysninger af samme. Man kan som medlem ligeledes komme til orde om
ens egen interesse for forfatterskabet eller andet, der vedrører
Landsforeningens arbejde.
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Hjemmesiderne:
Webmaster Bjørn Popp har i samarbejde med Mette Lise Rössing
ansvaret for vores to hjemmesider: digteroglandskab.dk og martin-ahansen.dk
Bjørn Popp er ligeledes den, der rent praktisk sørger for, at
”Nyhedsbrevet” og andre meddelelser når frem til medlemmerne.
Samarbejdet med kommunalbestyrelsen og menighedsrådet:
I Landsforeningen bestyrelse sidder der personer, der hver for sig
repræsenterer dels kommunalbestyrelsen dels menighedsrådet.
Det drejer sig om Line Krogh Lay, der er udpeget af kommunalbestyrelsen
og Poul Nørby, der er udpeget af det daværende menighedsråd. Poul
Nørby udtræder i forb.m. det nys overståede menighedsrådsvalg,
hvorefter der udpeges en person fra menighedsrådet. Jeg håber, at nye
medlemmer af menighedsrådet finder interesse for Landsforeningens
arbejde, således at et tættere samarbejde kan etableres.
Dorte-Fonden:
Hans-Ole Hansens afdøde hustru, Dorte N. Hansen, oprettede inden sin
død en såkaldt ”Dorte-Fonden”. Fondsmidler herfra går til institutioner,
som gennem oplevelser i naturen, litteratur og fortidsoplysning vil støtte
trængte familier, børn og unge. Landsforeningen har ansøgt om og
modtaget 15.000 kr. til støtte i Landsforeningens særlige
formidlingsarbejde af forfatterskabet lokalt på Stevns.
Bogudgivelser:
”Daggry”, Jørgen Jørgensen (Hovedland):
En samling af væsentlige essays af Martin A. Hansen med kommentarer.
”Fortiders Nærvær – historikeren Martin A. Hansen”, Bernard Eric Jensen
(Historia).
En historikers syn på historikeren Martin A. Hansen og dennes forsøg på
gennem fiktionen at aktualisere fortiderne og deres indflydelse på
nutiden.
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Afsluttende bemærkninger:
Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde i det
forgangne år. Tak til Karen Vibeke Klausen for dit arbejde i bestyrelsen,
som har stået på siden Landsforeningens oprettelse i 2009.
I har alle i bestyrelsen hver for sig fra jeres platform gjort et stort arbejde
i Landsforeningen til gavn for udbredelsen af forfatterskabet. Arbejdet er
blevet vanskeliggjort grundet corona-krisen, meget har måttet aflyses,
men vi har afholdt gode og konstruktive møder. Det har for mig naturligt
nok betydet en del rejseaktivitet, men det har været strabadserne på E45
og E20 værd.

