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Formandsberetning - 2021 
 
Det er med noget blandede følelser, at jeg står her i dag. Der er både 
vemod og glæde. Vemod fordi vi i dag mangler en af de bærende kræfter i 
Landsforeningen, Hans-Ole Hansen. Hans-Ole var med fra begyndelsen, 
da Landsforeningen for 12 år siden blev stiftet, og han var en af 
arkitekterne bag Digterruten, som i den grad har gjort Landsforeningen 
kendt. Det er bl.a. hans fortjeneste, at der d.18.juni i år kunne åbnes 
andre digteruter landet over, som er inspireret af Hans-Oles og andres 
visionære arbejde i Landsforeningen. Det er også vemodigt at stå her, da 
det er min sidste generalforsamling som formand for Landsforeningen. 
Det har længe været kendt, at jeg efter to perioder mener, at nye kræfter 
må til. Derfor er det også en glæde at konstatere, at der er et 
generationsskifte i gang, som vil styrke formidlingsarbejdet af Martin A. 
Hansens forfatterskab. Ligeledes er det en glæde senere i beretningen at 
kunne fortælle om arbejdet med Martin A. Hansen Samlingen m/ 
Studierum, som nu endelig ser ud til at bære frugt. For tre år siden satte 
jeg mig personlig to delmål for mit arbejde i Landsforeningen. Dels at 
sikre et generationsskifte, dels at sikre etableringen af Samlingen som nu, 
hvor Salum står tom, er af stor betydning for Landsforeningen. Jeg er 
kommet mig over ærgrelser over, at coronakrisen lukkede de planlagte 
seminarer om Martin A. Hansen og Skolen. Nedlukningerne åbnede til 
gengæld op for nye initiativer vedr. formidlingen af skoletankerne.  
Som I ved, så har vi i Landsforeningen forsøgt at sprede arrangementerne 
til andre steder i landet, bl.a. generalforsamlingen. Det har dog ikke 
medført større tilslutning, så derfor er vi atter i år ’hjemme igen’ på 
Stevns, hvor vi igen er blevet taget vældig godt imod af sognepræsten og 
menighedsrådet her i Lille Heddinge. 
Grundet coronakrisen er der ikke sket så meget udadvendt i 
Landsforeningen, som vi kunne have ønsket, men indadtil bliver der 
stadig arbejdet støt med formidlingen af Martin A. Hansens forfatterskab, 
og der har 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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Martin A. Hansen og Skolen 
Som nævnt blev de planlagte fem seminarer om Martin A. Hansen og 
Skolen aflyst. Det kom dog ikke til at præge bestræbelserne på at udbrede 
kendskabet til Martin A. Hansens særlige forhold til opdragelse og 
undervisning negativt. For med Aarhus-gruppens nye leder, Ida 
Gammelmark, begyndte vi at tænke i andre baner omkring formidling. Vi 
havde udgivet bogheftet ”Martin A. Hansen – Skoletanker til tiden” 
v/Jens-Peter Noes Olesen og særtrykket ”Martin A. Hansen – Det daglige 
skolearbejde” v/Jørgen Jørgensen, og ud fra en sådan platform arbejder vi 
videre. I første omgang med såkaldte ’webinarer’ til efteråret, som Ida 
Gammelmark står for og senere med en bogudgivelse i foråret 2022, som 
Jørgen Jørgensen redigerer. Det drejer sig om en genudgivelse af Wivels 
og Røpkes bog fra 60’erne, Martin A. Hansen og Skolen, nu med tilføjelse 
af et par grundtekster og især med kommentarartikler fra personer, der 
ønsker at formidle Martin A. Hansens aktuelle tanker om opdragelse og 
undervisning. Bogen, som udgives på forlaget Hovedland, får titlen For 
barnets frihed. Hvad angår de foredrag, som blev aflyst, så kan enhver i 
Landsforeningen tage kontakt til de tre foredragsholdere, Jørgen 
Jørgensen, Jens Peter Noes Olesen og Ole Juul, hvis man lokalt ønsker et 
foredrag om netop dette tema. Oplysningerne herom er tilgængelige på 
Landsforeningens hjemmeside.  
 
Boghæfter: 
Initiativet med boghæfterne har båret god frugt. Det seneste boghefte, 
som er udgivet, er Henning Nørhøjs velskrevne og pædagogiske hefte om 
Martin A. Hansen og historien. I efteråret 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 planlægger. 
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Martin A. Hansen-Samlingen m/studierum 
Som medlemmerne er bekendt med, bliver der senere udsendt officiel 
indbydelse til at deltage i festlighederne omkring åbningen af Martin A. 
Hansen Samlingen m/studierum på Liselund v/Slagelse. Efter et særdeles 
frugtbart samarbejde med Liselunds daglige leder, Mogens Hemmingsen, 
og repræsentant for bestyrelsen for den nyoprettede seniorhøjskole på 
stedet, Ingrid Dyhr Toft, er er vi nu godt i gang med etableringen af 
Samlingen. Med Hans-Ole Hansens død og et Salum v/Allerslev, der nu 
står tomt, har vi valgt at kalde Martin A. Hansen-Samlingen for lille Salum. 
Samlingen indeholder bøger, malerier, billeder og andet fra Martin A. 
Hansens arbejdsliv. Det er glædeligt, at vi er kommet så langt, og især 
glædeligt, at andre har øje for vores arbejde og samarbejde med Liselund. 
Således har Trelleborg-Fonden skænket 95.000 kr. til projektet. Nu ser vi 
frem til d.20.august, hvor vi kan markere Martin A. Hansens 112 års dag 
med en officiel åbning af Samlingen. Efter åbningen forestår der et større 
registreringsarbejde, som Jørgen Jørgensen og Martin A. Hansens 
oldebarn, Tobias Brandt, står for. 
 
De lokale grupper: 
Digterruten bliver vedligeholdt af frivillige, og vi er i Landsforeningen 
taknemmelige for den hjælp, der her bliver ydet. Digterruten er 
landskendt og danner forbillede for et større projekt om Digterruter i 
Danmark, som havde officiel åbning i sidste måned. Med Hans-Ole 
Hansens død er det Gunnar Kragh, der er den ansvarlige i bestyrelsen for 
det videre arbejde med Digter og Landskab. Gunnar har overfor 
bestyrelsen fremlagt en visionær plan for den plancheudstilling, som 
Hans-Ole for længe siden fremlagde som idé for bestyrelsen. Gunnar 
Kraghs ideer indeholder et nyt stisystem ned mod Tryggevælde Å og 
samlingsstedet dér, hvor man undervejs bliver godt oplyst om 
forfatterskabet gennem plancherne og de hovedpunkter, som Jørgen 
Jørgensen har trukket frem fra forfatterskabet. Landsforeningen ser frem 
til senere på året at kunne byde velkommen til en mere officiel markering 
af dette vigtige afsnit af Digter og landskab, hvor bl.a. også et nyt 
temahefte vil blive præsenteret.  
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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. Når skoletemaet er afsluttet går man i 
gruppen i gang med et nyt tema, som bliver det officielle tema for 
Landsforeningens formidlingsarbejde, Martin A. Hansen og kunsten. At 
Martin A. Hanen også var billedkunstner er ofte underbelyst, men nu vil 
man i Landsforeningen og med hjælp fra Aarhus-gruppen sikre, at denne 
side af forfatteren også bliver kendt. Det vil tydeligt fremgå af 
udsmykningen af Martin A. Hansen Samlingen på Liselund, og også 
senere, hvor Landsforeningen planlægger en nyudgivelse af heftet Med 
en omstilling i øjet, som i 1989 blev præsenteret på en større udstilling i 
Roskilde netop med temaet om Martin A. Hansen som billedkunstner. 
Udgivelsen vil blive udvidet med sider med nyt billedmateriale og nye 
artikler med særligt fokus på kunsten. 
 
FaceBook-Gruppen 
Gruppen er på 425 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. Gruppen administreres af Ida Gammelmark. 
 
Hjemmesiderne:  
Webmaster Bjørn Popp har i samarbejde med Mette Lise Rössing 
ansvaret for vores to hjemmesider: digteroglandskab.dk og martin-a-
hansen.dk. Herfra udsendes der vigtige informationer til medlemmerne, 
og det er også herfra, at Nyhedsbrevet udsendes. I år var det Henning 
Nørhøj, der sammen med Mette Lise Rössing udarbejdede Nyhedsbrevet, 
der naturligvis bar præg af Hans-Ole Hansens død og bisættelse. Der skal i 
dag lyde en stor tak til Mette Lise og Henning for arbejdet. 
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Samarbejdet med kommunalbestyrelsen og menighedsrådet: 
I Landsforeningen bestyrelse sidder der personer, der hver for sig 
repræsenterer dels kommunalbestyrelsen dels menighedsrådet. 
Det drejer sig for kommunalbestyrelsens vedkommende om Line Krogh 
Lay, der til daglig er skolelærer. Line er som opdrager og underviser i den 
grad optaget af forfatterskabet og kunne i sidste måned præsentere et 
særdeles lovende arrangement, som hun havde lavet sammen med sin 
klasse, 7B, fra Store Heddinge Skole. På torvet i Store Heddinge kunne 
klassen fremvise en plakatudstilling om Martin A. Hansen og historiske 
tidsperioder. Udstillingen var afslutningen på et længere forløb om 
forfatteren, hvor Line sammen med børnene har læst tekster, hørt 
podcasts og skrevet essays og erindringer.  
Fra det lokale menighedsråd har vi manglet en repræsentant i 
bestyrelsen, idet Poul Nørby er trådt ud og den af menighedsrådet 
nyudpegede, sognepræst Kirstine Arendt, har fået nyt embede. 
Menighedsrådet har nu udpeget kirkeværgen v/Valløby kirke, Stig 
Persson som menighedsrådets repræsentant. Velkommen i 
Landsforeningen og til et godt samarbejde.  
 
Bogudgivelser: 
Her skal nævnes bogheftet om Martin A. Hansen som historiker, som 
Henning Nørhøj har forfattet. Henning vil senere i dag fortælle om heftet 
og interessen for denne side af Martin A. Hansen. 
Som noget helt nyt er udgivet bogen Camus og Hansen – et essay om 
Albert Camus og Martin A. Hansen. Bogen er skrevet af et tidligere 
medlem af Landsforeningen, Poul Thomas Brandt, der nu er bosat på 
Bornholm og har udgivet essayet på eget forlag, Rahelt. Bogen er en slags 
dialog mellem Camus og Martin A. Hansen ved nedslag i fælles historiske 
begivenheder i deres liv. Bogen vil senere blive præsenteret og anmeldt i 
Nyhedsbrevet. 
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Afsluttende bemærkninger: 
Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde i det 
forgangne år. Tak til Ida Gammelmark og Aarhus-gruppen, der hele tiden 
forsøger at tænke i nye baner, hvad angår formidling. I den forbindelse vil 
jeg personligt takke Jørgen Jørgensen, som er en særdeles god 
sparringspartner, når det gælder kendskab til og formidling af 
forfatterskabet og som nu får en fremtrædende rolle i forb. m. 
registreringen af Martin A. Hansen Samlingen. Tak til Gunnar Kragh, som 
ihærdigt og med stor ansvarsfølelse fortsætter arbejdet med 
plancheudstillingen og digterruten. Tak til Mette Lise Rössing for dit store 
arbejde med formidlingen af din fars forfatterskab. Du påtager dig hele 
tiden nye opgaver, som skal udføres, og du gør det med lidenskab og 
pligtfølelse. Med nyvalg til bestyrelsen ser det ud til, at du, såfremt 
generalforsamlingen i dag går ind for bestyrelsens forslag, bliver aflastet 
på kassererposten, som har krævet megen af din dyrebare tid. Med din 
brors død har Landsforeningen mistet et betydeligt livsvidne. Nu tager du 
over, og jeg håber, du fortsat vil have kræfter og inspiration til dette 
vigtige arbejde. I har alle i bestyrelsen fra jeres platform gjort et stort 
arbejde i Landsforeningen til gavn for udbredelsen af forfatterskabet. Tak 
til Karen Secher for beredvilligt at træde ind i bestyrelsen i stedet for 
Hans-Ole og for din støtte i det lokale arbejde på Stevns. Tak til dig, Signe, 
for dit arbejde, nu med overtagelsen af salget af bøger og boghefter. Tak 
til jer medlemmer af Landsforeningen for seks år som formand. Det har 
været en ære for mig at få lov til på den måde at betale tilbage for alt det, 
jeg har fået givet gennem forfatteren og mennesket Martin A. Hansen. 
 


