Formandsberetning - 2016
Det er med stor glæde, at jeg fremlægger min første formandsberetning for generalforsamlingen.
Jeg var ikke med ved den seneste generalforsamling, hvor jeg inden da havde givet tilsagn til Ole Visti om at
opstille til bestyrelsen. Jeg blev valgt og blev efterfølgende af Hans-Ole Hansen og den øvrige bestyrelse
opfordret til at overtage formandsposten. Jeg sagde Ja – og Tak til – og det har jeg ikke fortrudt. Det håber
jeg heller ikke bestyrelsen – eller medlemmerne – har. Det har været et begivenhedsrigt år, hvor der er
truffet nogle for Landsforeningen vigtige beslutninger, hvoraf nogle er sat i værk – andre er fortsat i
støbeskeen. Vi har holdt de obligatoriske FU-møder og bestyrelsesmøder og ind imellem har de føget med
mails frem og tilbage mellem Sjælland og Jylland. Man kan virkelig nå meget via mails – og med de fysiske
afstande der er bestyrelsesmedlemmerne imellem, så er det et godt arbejdsredskab.
Jeg vil i det følgende gøre status over de hovedemner, som vi i bestyrelsen har arbejdet med.
Fødselsdagsfejring, 20.august 2015:
Et af de første større arrangementer, jeg deltog i som nyvalgt bestyrelsesmedlem og formand, var
fødselsdagsfejringen d.20.august 2015. Det blev en vældig fornøjelig dag, hvor jeg havde den store glæde at
overrække Martin A. Hansen prisen til lektor David Bugge, Aarhus, der er en af de fremmeste formidlere af
forfatterskabet. Ved samme lejlighed blev Bjarne Nielsen Brovst hædret for sit omfattende forfatterskab
om Martin A. Hansen og blev i den forbindelse gjort til æresmedlem af Landsforeningen, hvilket Hans-Ole
begrundede på fornem vis.
”Orm og Tyr”-året – eller årene.
Et af de første tiltag, jeg tog – i samråd med Hans-Ole og resten af bestyrelsen – var at gøre 2016 til et ”Orm
og Tyr-år”. Landsforeningen havde tidligere arbejdet med temaet ”Et år med Løgneren”. Nu måtte det så
blive det værk af Martin A. Hansen, som jeg sætter mest pris på, ”Orm og Tyr”. Ikke mindst fordi Martin A.
Hansen i værket på sublim måde knytter det historiske og digteriske sammen og dermed følger op på en
klassisk tradition i dansk kultur, ført igennem af Grundtvig: det historisk-poetiske. (Jeg blev en gang i et
avisinterview spurgt, hvilke tre bøger, jeg gene ville have med, hvis jeg strandede på en øde ø. Svaret var
let: ”Bibelen, Højskolesangbogen og ”Orm og Tyr”).
I bestyrelsen gik vi nu i gang – nedsatte et lille ”Orm og Tyr-udvalg” bestående af Hans-Ole Hansen, Karen
Vibeke Klausen og jeg, og det skulle hurtigt vise sig, at vi ikke kunne nøjes med 2016, så også 2017 er ”Orm
og Tyr-år”. Der er blevet udarbejdet en foredragsfolder, hvor der er anført 7 foredragsholdere med hver
deres foredrag om ”Orm og Tyr”. Denne folder er sendt til samtlige menighedsråd i landet, og det har givet
respons. Jeg har i alt fald selv fået et par forespørgsler om foredrag til efteråret. Derudover har vi i
Landsforeningens regi – og i samarbejde med andre interesserede – arrangeret seminarer om ”Orm og
Tyr”. Det første blev afholdt på Hadsten Højskole lørdag d.16.april. Jeg ønsker at trække nogle af vore
arrangementer vestpå, da vi har en del medlemmer i det jyske, og i den forbindelse ville Hadsten Højskole
være et naturligt samlingssted. Seminaret, som rummede tre foredrag, samlede henved 50 deltagere.
Anders Thyrring Andersen og Hans-Ole Hansen glimrede med to gedigne foredrag, dels om forholdet
mellem Martin A. Hansen og Sven Havsteen-Mikkelsen dels om fortællerstoffet, som det er indlejret i ”Orm
og Tyr”. Birgitte Krejsagers foredrag omhandlede forholdet mellem Martin A. Hansen og Palle Lauring og
deres brevveksling. Desværre var foredraget af en sådan karakter, at det ikke egnede sig som et foredrag i
den klassiske folkelige-højskole tradition. Af samme grund har vi også ændret i aftenens program, hvor
Hans-Ole senere vil give et indblik i de fortællinger, som hører til i ”Orm og Tyr”. Men arrangementet i
Hadsten blev en god begyndelse på de seminarer, der vil blive gennemført i år og i 2017. Allerede nu kan
jeg nævne, at der er planlagt et seminar på Emmaus i Haslev lørdag d.29.oktober, et seminar, der er
kommet i stand gennem et samarbejde med Henning Nørhøj. Lørdag d.11.marts 2017 er der planer om et
seminar i Foulum, Jylland, som jeg er ved at forberede sammen med gode folk i det midtjyske. På samme
måde arbejder andre gode folk i det vestfynske med et seminar, der forventes afviklet i Middelfart i

slutningen af april eller begyndelsen af maj 2017. Og endelig er der planer om at lave et seminar om ”Orm
og Tyr” på Liselund i eftersommeren 2017. Det er meget løfterigt at tilrettelægge og gennemføre disse
seminarer, da jeg og vi erfarer, at der rundt om i landet er en interesse for værket.
Stevnsgruppen:
Et af de stærke elementer og bærende kræfter i Landsforeningens arbejde er den gruppe af lokale, frivillige,
der gør et stort arbejde for at synliggøre Landsforeningen – og dermed dybest set forfatterskabet.
”Digterruten”, som jeg ikke vil komme særlig meget ind på i aften, er jo i sin grundform færdig og
regnskabet herved afsluttet og godkendt. Der er nogle praktiske ting vedr. det tekniske – om aflytning af
fortællerstoffet, der knytter sig det enkelte rutepunkt m.m. – som vil blive løst med den rette tekniske
bistand. Men der er så tilbage vedligeholdelse af de fysiske rammer på og omkring ”rutepunkterne”. For at
få dette struktureret indbød bestyrelsen – på foranledning Mette Lises gode idé – de lokale medlemmer af
Landsforeningen til et lille møde efter vores seneste bestyrelsesmøde d.15.marts. Her blev der fremlagt,
hvilke arbejdsopgaver, der kunne komme på tale, og efter lidt god mad og samtale kunne man uddelegere
de praktiske opgaver til de, der var mødt frem og til dem, der havde givet tilsagn. ”Rutepunkterne” vil
fremover blive vedligeholdt af lokale frivillige, og vi er i Landsforeningen taknemmelige for den hjælp, der
her bliver ydet.
Planerne om guidede ture, hvor man som turist – i større eller mindre grupper – kan henvende sig til
Landsforeningen for nærmere beskrivelse og guidning af ture har fået den form, at guidning gennemføres i
forbindelse med større grupper, hvor guidningen varetages Henning Nørhøj, Haslev.
Stevnsgruppen, som vi bestyrelsen kalder de aktive lokale, har afholdt et møde i Magleby præstegårds
menighedslokale, hvor Henning Nørhøj, Haslev talte om ”Orm og Tyr - om skiftet fra gudetro til
kristendom”. Det næste møde af den karakter bliver i maj måned i Lille Heddinge Sognehus med
sognepræst Eigil Andreasen som foredragsholder.
Hjemmesiderne:
Mette Lise Rössing har lagt et stort arbejde i at forbedre hjemmesiderne, dels ”Digterrutens” egen
hjemmeside og Landsforeningen større hjemmeside. Arbejdet har båret frugt, idet der nu – gennem et
aflønnet samarbejde med webmaster Bjørn Popp, Aarhus – foreligger to gode, informative og opdaterede
hjemmesider. Jeg regner med, at I medlemmer alle har været inde og se nærmere på hjemmesiderne – og
under alle omstændigheder er det vigtigt, at vi i bestyrelsen hører, hvis der er problemer med
hjemmesiderne, eller hvis der er noget, der kan gøres bedre. Jeg har selv – sammen med Mette Lise –
besøgt Bjørn Popp i Aarhus, og jeg er sikker på, at dette samarbejde nok skal blive godt.
Bjørn Popp er ligeledes den, der fremover sikrer, at ”Nyhedsbrevet” og andre meddelelser når frem til
medlemmerne. Men han skal naturligvis fodres, og i den forbindelse har jeg overtaget ansvaret for
”Nyhedsbrevet”. Det er nu ikke den letteste opgave at overtage, og jeg kan nu i forberedelsesfasen til det
næste ”Nyhedsbrev”, der kommer medio maj, se, hvor stort et arbejde Mette Lise har haft. I vil næste gang
få et ”Nyhedsbrev” i en noget slankere udgave – og så må jeg se at komme efter det. Jeg har så til gengæld
oprettet en gruppe på FaceBook, hvilket har vist sig at have stor interesse. Gruppen rundede de 100
medlemmer forleden. Jeg havde forsvoret, at jeg nogensinde skulle optræde på FaceBook, men det er et
rigtig godt medie, hvis man vil have nogle oplysninger om møder o.a. ud i en fart. Og effekten bliver jo ikke
mindre, når gruppens medlemmer begynder at dele oplysningerne.
Landskabsrummet:
Om Landskabsrummet – eller hvad man nu skal kalde den fysiske ramme, som Landsforeningen ønsker
opført her i Strøby – kan siges, at Landsforeningen jo blev skabt for at sikre mulighed for at få donationer
fra fonde til en udstilling om forfatterskabet. Bygningen er endnu ikke opført, men man har jo for længst i
bestyrelsen sikret sig grunden og landzonetilladelsen fra kommunen. Det er alt sammen sket før min tid i
bestyrelsen, og jeg vil ikke her komme nærmere ind på historien omkring ”landskabsrummet”. Men jeg kan
til gengæld meddele, at punktet fyldte meget på vores seneste FU- og bestyrelsesmøde. Vi nåede i enighed

frem til den beslutning, at der søges fondsmidler til en opførelse af et hus, der svarer til den model, der
tidligere er nævnt i denne forbindelse: Den enkle og smukke herregårdslade fra Bondeskovgaard i Osted.
Hvis vi via fondsmidler sikrer os et sådant Landskabsrum – eller et Martyin A. Hansen-Hus, som det jp
nærmere er – så skal vi også være opmærksomme på at eksempelvis toiletfaciliteterne er i orden, når huset
også skal rumme de besøgene, der er på en guidet tur og benytter huset som en slags base. Vi er i
bestyrelsen også opmærksomme på, at en lokal interesse for et sådant hus vil være til stor gavn. Derfor er
det i bestyrelsen besluttet at Hans-Ole Hansen i det næste års tid vil forsøge at sikre, at der opnås et
samarbejde lokalt for brugen af huset. Hvordan det konkret vil tage sig ud, vil tiden vise, men det kunne
tænkes, at de lokale foreningsliv og andre lokalt ville kunne havde glæde af at et sådant hus – og i
Landsforeningen vil vi i alt fald gøre vort til, at samarbejdet med det lokale med en sådan fysisk ramme kan
styrkes. Hans-Ole er gået i gang med ansøgninger hos fonde, og han vil hen over sommeren og efteråret
tage kontakt til det lokale foreningsliv. Desuden er der i bestyrelsen – stærkt inspireret af Hans-Ole Hansens
visioner – ønsker om, at der i og omkring huset også kan skabes rammer for en gedigen undervisningsdel
tiltænkt elever på nærliggende efterskoler.
Radio- og TV-projekt:
Det har længe været et ønske at gøre bod på, at der desværre foreligger alt for lidt materiale om Martin A.
Hansen og forfatterskabet beregnet til radio og TV. Det er nu via fondsmidler sat i værk. Det er naturligt,
når målgruppen er personer, der har kendt Marin A. Hansen, at henvende sig til børnene, og de to første
interviews er blevet lavet med Mette Lise Rössing og Hans-Ole Hansen. Fremover vil vi også i dette arbejde
– med Martin A. Hansens barnebarn, Anna Vigdís Hansen som rådgiver – inddrages personer, der i særlig
grad er optaget af forfatterskabet og hvis interesse for og læsning af forfatterskabet har sat aftryk i deres liv
og virke.
Nordeafondens workshop:
NordeaFonden har i januar afholdt en workshop om digterruterne i Danmark. Hertil var Hans-Ole Hansen
indbudt og kunne på denne workshop fremlægge erfaringer med den nu afsluttede digterrute og her
samtidig inspirere andre til lignende tiltag.
Bestyrelsens interne arbejdsopgaver:
Mette Lise, som trækker et stort læs i bestyrelsesarbejdet, har omlagt nogle af sine arbejdsopgaver, så at
Mette Lise nu er fritaget arbejdet med ”Nyhedsbrevet”, som jeg som sagt har overtaget. Arbejdet med
udsendinge af meddelelser m.m. er ligeledes lagt i hænderne på vores nye webmaster. Mette Lise
fortsætter heldigvis med at varetage to vigtige funktioner, dels kassererfunktionen og dels
sekretærfunktionen. Hans-Ole vil – som tidligere beskrevet påtage sig en slags konsulentfunktion i forb.m.
Landskabsrummet/Martin A. Hansen-Huset.
Derudover arbejder de lokale valgte bestyrelsesmedlemmer intenst for styrkelsen af Landsforeningens
arbejde.
Afsluttende bemærkninger:
Som det fremgår af indkaldelsen er der ingen i den siddende bestyrelse på valg.
Der er mulighed for at indvælge to nye medlemmer, således at bestyrelsen udvides. Der har været taget
kontakt til enkelte personer, men vi kan ikke i år præsentere nye emner. Det vender vi tilbage til under
punkt 9) og 10).
Af kommende aktiviteter i Landsforeningens regi kan nævnes de arrangementer, som Stevnsgruppen
indbyder til – og som jeg allerede har nævnt – og så naturligvis fødselsdagsfejringen d.20.august, hvor vi vil
udnævne et nyt æresmedlem. ”Orm og Tyr”-temaet vil også på en ny og spændende måde indgå i
arrangementet. Så I kan godt glæde jer. Herom senere – og via udsendeler til medlemmerne.

Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde i det forgangne år. Det har for mig været
en spændende udfordring, og jeg håber, at jeg i kraft af mit formandsarbejde kan afbetale på noget af den
gæld, jeg har til forfatterskabet. Jeg vil også takke for, at bestyrelsen er fleksibel, så at vi under normale
omstændigheder kan afholde FU-møde samme dag som bestyrelsesmødet. Det gør det noget lettere for
mig som bosiddende i Hadsten. Men som sagt – computeren er opfundet – og uden en omfangsrig
mailveksling ville det ikke kunne lykkes.
Tak.

