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Det er nu blevet tid til min 6 og sidste formandsberetning for Landsforeningens bestyrelse.
Det har været inspirerende og travle år siden vor etablering i 100-året for Martin A. Hansens fødsel.
Tillad mig at vende tilbage til dette i afslutningen på min beretning.
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som for året 2013-14.
Vi har arbejdet med en række opgaver som vi drøftede på generalforsamlingen og med nye som det
vil fremgå af min beretning.
Vi har afholdt bestyrelsesmøder (8.4, 25.6, 7.10 og 20.1) og hertil 2 FU-møder (26.8 og 4.12) samt
været i flittig mail- og telefonkontakt. Bestyrelsen har i året nedsat en projektarbejdsgruppe som har
arbejdet med skiltning og yderligere vejvisning til Digterruten. Den har holdt møder i oktober og
november. Hertil kommer vor lokalgruppe som har taget ansvar for arrangementer på Stevns med
forberedende og opfølgende planlægningsmøder.
De grundlæggende foreningsopgaver med medlemshvervning, medlemsorientering,
kontingentinddragelse, vedligeholdelse af hjemmesiden og repræsentation i Samrådet for de
Litterære Selskaber i Danmark er fortsat efter hidtidige principper.
Vort medlemstal er p.t.198 jf. kassererens beretning senere på dagsordenen.
Beretningsårets gang.
I foråret 2014 var vi travlt optaget af at søge tilskud til indvielsen af Digterruten samt træffe aftaler
med Turistforeningen. Lokaludvalget forberedte arrangement i Store Heddinge som jeg vender
tilbage til.
10. maj afholdt Landsforeningen et seminar i Skt. Markus Kirke i Aarhus. Det var arrangeret og
ledet af Anders Thyrring Andersen og med ca. 50 deltagere blev det en flot manifestation og
oplevelse. Deltagerne mødte og lyttede til Mette Lise Røssing, forfatter og mag.art. Monica Papazu,
Hans-Ole Hansen, Anders Thyrring Andersen og billedhuggeren Claus Ørntoft.
Arrangementet skal også ses som del af bestyrelsens linie med at brede Landsforeningen ud til hele
landet.
Bestyrelsen havde tidligere besluttet at indvi 2 af Digterrutens fortællesteder allerede i foråret for at
skabe interesse for den endelige og officielle indvielse 20. august.
17.maj blev Ranestedet i Varpelev indviet i et tæt samarbejde mellem dette og Landsforeningen.
Formand for kulturudvalget, Stevns kommune Bjarne Østergård Rasmussen klippede snoren over i
et fantastisk vejr og med fint fremmøde.
22.juni blev rutepunkt 6 ved Holtug kirke indviet. Arrangementet var tilrettelagt af lokaludvalget i
samarbejde med menighedsråd og sognepræst. Efter gudstjenesten, hvor Anders Thyrring Andersen
prædikede samledes vi ved koret under Tirad rist inskriptionen til et vellykket program.
27. juni havde lokalgruppen på Stevns en oplysningsstand ved arrangementet Store Heddinge by
night. Plancher og brochurer sikrede opmærksomhed om Digterruten og foreningen.
Må jeg minde om at flere af ovenstående arrangementer er omtalt og indlæg gengivet i Nyhedsbrev
nr. 8. maj 2014.
I forsommeren havde bestyrelsen og især projektleder Dorte N. Hansen travlt med at få alle aftaler
m.v. på plads til den store begivenhed 20.august. Det drejede sig om oplægsholdere, inviterede
gæster, leverandører, informationsplancher, pressemeddelelser, lys og lyd samt redigering og
trykning af Rutebogen m.v.
Martin A. Hansens fødselsdag 20. august blev samtidig indvielsen af Digterruten, Martin A. Hansen
på Stevns.

Det blev en uforglemmelig dag med et meget stort fremmøde.
I det store telt bag præstegården var der ophængt tak til støtter og donatorerne uden hvilke projektet
ikke kunne have været realiseret.
Jeg udtalte i min velkomst følgende om projektet:
”Dette projekt, som angår nutidsmenneskets livsværdi og kulturelle ferieaktiviteter og skolernes
danskundervisning har der været arbejdet med i 3 år. Der er for støttemidlerne fra Arbejdsmarkedets
Feriefond, Nordea Fonden, Stevns Brands Fond, Agnete Jensens Fond og Stevns Kommune skabt et
væld af medietilbud. Foruden de seks rutepunkters skilte og bænke og bænkpladsen her neden for
dette sted, er der en hjemmeside, en rutebog, en turfolder og en CD-rom med alle rutens indtalte
tekster.”
Kunsthistoriker og tidligere direktør for Ny Carlsbergfondet Hans Edvard Nørregård-Nielsen holdt
festtalen.
Der var yderligere taler ved borgmester Mogens Haugaard, forskeren Anders Thyrring Andersen,
Hans-Ole Hansen og direktør for Nordea-fonden Henrik Lehman Andersen.
Programmet i teltet afsluttedes ved at børn fra egnen opførte en moderne version af fortællingen
”Paradisæblerne”.
Forfatterens oldebarn klippede snoren over og rutepunkt 4 - Strøby præstegård var indviet.
I nyhedsbrev nr.9 fra nov. 2014 kan man bl.a. læse nogle af dagens indlæg.
I efteråret 2014 arbejdede bestyrelsen med afslutning af projektet og med tilrettelæggelse af
information om samme.
En lokal projektgruppe arbejdede med skiltningen til rutepunkterne og Signe Røssing Wright
udarbejdede en rapport over salgsaftaler og distribution af Rutebogen.
26.oktober havde lokalgruppen tilrettelagt en foredragsaften i Vallø Sognegård for ca. 40
fremmødte. Højskolelærer Nina Swartz Petersen holdt foredrag om Martin A. Hansen.
På grund af sin store pædagogiske indsats for forfatterskabet blev hun samme aften udnævnt til
æresmedlem af Landsforeningen og fik ud over diplomet et indrammet tryk af Ib Spang Olsen.
Ved FU-mødet i december meddelte Jørgen Skjoldan, at han på grund af sygdom måtte trække sig
som sekretær og medlem af FU. Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde i januar konstituerede den
sig med Jørgen Holstein som sekretær og medlem af FU.
På samme møde blev formanden bemyndiget til at tage kontakt til en række potentielle emner som
bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Det tilstundende generationsskifte nødvendiggjorde en
skærpet opmærksomhed på ønskede kompetencer.
Kanondebatten.
20. januar kunne Kristeligt Dagblad bringe en overraskende meddelelse under overskriften
”Undervisningskanon ændret uden debat”. Martin A. Hansen og Klaus Rifbjerg ryger ud af
litteraturkanon for folkeskolen og gymnasiet.
Avisen havde indhentet udtalelser fra Anders Thyrring Andersen og formanden for
Dansklærerforeningen Jens Raahauge som begge tog afstand både fra beslutningen og især den
fremgangsmåde Undervisningsministeriet havde anvendt.
Jeg skrev 21. januar et læserbrev som Kristeligt Dagblad desværre ikke bragte. Det vil kunne læses i
Nyhedsbrevet maj 2015.
Vi havde i Landsforeningen kontakt til en række nøglepersoner og den overraskende beslutning
affødte en omfattende debat med protest fra bl.a. medlemmer af det oprindelige kanonudvalg 2004.
Beslutningen som var sluppet ind i et samlet høringsmateriale om den nye folkeskole, ”Nye fælles
mål”, som var udsendt i juni 2014 havde nu været gennem Folketinget og folkeskoleforliget og stod

ikke til at ændre.
Til gengæld blev det opklaret at vedtagelsen ikke gælder for Gymnasieskolen på trods af, at den
oprindelige kanon var udarbejdet for det samlede skoleforløb. Martin A. Hansen er altså fortsat
kanonforfatter i gymnasieskolen.
13.marts havde det lokale aktivitetsudvalg tilrettelagt en fredag aften med ”Løgneren” i Strøby. Ca
50 deltog og tidligere Sognepræst Eivind Nielsen fortalte om sit forhold til bogen og forfatterskabet
og Ole Juul sluttede aftenen med at læse sidste kapitel af ”Løgneren”.
I foråret 2015 arbejder formand og især projektleder Dorte N. Hansen med færdiggørelse af
projektet Digter og Landskab. Hun har, trods sygdom, ydet et afgørende arbejde for projektet.
Som forberedelse til næste fase med ansøgning om midler til realisering af Landskabsrummet er og
en lokal gruppe med Hans-Ole Hansen som bisidder i gang med at etablere et guidekorps som kan
fortælle og understøtte Digterruten. Møderne fortsætter juni d.å.
Projektlederen vil nu på det seneste have fået gennemført og afsluttet de sidste, praktiske
indretninger på Digterruten, nemlig det store planceskilt på Landsforeningens parcel, stenter til
folden på skoleengen og renovering af pilehoveder til studiebrug m.m.
I marts udsendte vi indbydelse til generalforsamling med efterfølgende foredrag ved Kaj Axel
Jensen om at have ”forfatterskabet ved sin side”.

Herved er jeg ved afslutningen på årets arbejde i bestyrelse og i Landsforeningen.
Med denne generalforsamling udtræder Ella Pedersen af bestyrelsen. Hun har gennem alle årene
med stor interesse og engagement bragt sin viden om og kontakt til Tryggevælde ådalens Venner
ind i arbejdet. Et uundværligt indslag i arbejdet for Landsforeningen Martin A. Hansen.
Anders Thyrring Andersen udtræder ligeledes for at hellige sig sit arbejde. Han har været
bestyrelsens garant for den videnskabelige lødighed i vort arbejde. Han har sat sit afgørende præg
på Digterrutens tekstvalg og tilblivelse. Han blev den første modtager af Martin A. Hansen prisen i
2012. Vi vil fortsat trække på hans viden til Nyhedsbrevene.
Jørgen Skjoldan var dirigent på den stiftende generalforsamling i 2009 og det naturlige valg til
bestyrelsen, hvor han i alle årene har været sekretær og medlem af FU. Hans omfattende viden om
og kontaktnet på Stevns gav foreningen en solid start og stor lokal troværdighed. Selv efter hans
alvorlige sygdom fortsatte han sit engagement i foreningen og han og hans kone Minna lagde hjem
til møder og bil til transport. Det er forståeligt at han nu må træde tilbage.
Jeg indledte med at kundgøre at jeg efter 6 år som formand vil give plads for nye kræfter.
Da jeg i 2009 sagde ja til at opstille og lade mig vælge til foreningens første formand var det i
respekt for min far ”Baronens” livslange venskab med ”Greven” fra de mødtes på Haslev
Seminarium til Martin A. Hansens alt for tidlige død.
Hertil kom mit tætte venskab med forfatterens børn Hans-Ole og Mette Lise som gav mig lyst til at
bidrage med mine erfaringer fra et langt liv i gymnasieskolen og i kulturelle foreninger.
Det har været et inspirerende møde med engagerede bestyrelsesmedlemmer og jeg har tiltro til at
bestyrelsen med god støtte fra medlemmerne fortsat vil udvikle Landsforeningen.
Endelig vil jeg takke Menighedsrådet og dets medarbejdere for samarbejdet og den gode
modtagelse af møder og arrangementer.

Ole Visti Petersen

