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Formandsberetning - 2018
Det er atter med stor fortrøstning for Landsforeningens arbejde, at jeg
fremlægger min formandsberetning for generalforsamlingen. Det har
været et særdeles begivenhedsrigt år, hvor der for Landsforeningen er
truffet 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 det føget med meddelelser og beskeder frem og
tilbage mellem Sjælland og Jylland. Det er lige før, man kan citere Ludwig
Holstein fra sangen ”Det lysner over agres felt” – at det ”sortner over
Store Bælt”. Ja, nu med mails. Man kan virkelig nå meget via mails, og
med de fysiske afstande der er bestyrelsesmedlemmerne imellem formanden især - 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 2017:
I fjor havde vi flyttet markeringen af Martin A. Hansens fødselsdag
udenfor Strøby. Dels da det var en søndag og vi ikke kunne være i Strøby,
hvor kirkeladen bliver brugt til gudstjenester, dels fordi vi også gerne i
bestyrelsen vil forsøge noget nyt omkring denne særlige dag. Gode, lokale
kræfter havde længe været i gang med at finde et egnet sted på Stevns,
forfatterens fødeegn, og valget faldt på Lille Heddinge. Det viste sig at
være et rigtigt godt valg.
Da fødselsdagen i år faldt på en søndag, begyndte vi med gudstjeneste i
Lille Heddinge kirke. I den forbindelse er der al mulig grund til at takke
sognepræsten, Eigil Andreasen, og menighedsrådet i Lille Heddinge for
fortrinligt samarbejde omkring tilrettelæggelsen – ikke alene af
gudstjenesten, men tillige resten af dagen. Takket være en fyldt kirke og
en fremragende organist husker jeg især gudstjenesten for en brusende
salmesang og trængsel ved alterbordet. Jeg fik lov at holde søndagens
prædiken, og det var en bekræftelse at prædike for en så lydhør
forsamling.
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Efter gudstjenesten samledes vi i sognegården ved kirken, som viste sig at
være særdeles egnet til det følgende arrangement. Efter en solid frokost
med øl og snaps nåede vi frem til eftermiddagens højdepunkt, uddelingen
af Martin A. Hansen prisen anno 2017. Jeg havde den store glæde at
begrunde og overrække prisen til Gyldendals litterære direktør, Johannes
Riis, som kvitterede med en smuk og personlig takketale.
Ind imellem sang vi karskt til fra Højskolesangbogen – og det blev en af de
dage i landsforeningens regi, der vil blive husket længe. Man kan læse
mere om arrangementet i Nyhedsbrevet, November 2017, hvor også
prædiken, min begrundelsestale til Riis og Johannes Riis’ takketale er
trykt.
Martin A. Hansen og Besættelsen:
Efter at vi i bestyrelsen længe har arbejdet med temaet ”Orm og Tyr”,
som har givet sig udslag i en række velbesøgte seminarer med dette
overordnede tema, har vi nu kastet os over temaet ”Martin A. Hansen og
Besættelsen”. Der er foreløbig planlagt fem seminarer landet over med
besættelsestiden og Martin A. Hansens artikler i den anledning som tema.
Det første seminar blev afholdt på Hadsten Højskole d.17.marts, hvor ca.
40 deltagere var mødt frem. Det næste seminar afholdes på lørdag,
d.21.april, her på Liselund. Man kan stadig nå at tilmelde sig. De tre øvrige
seminarer afvikles på ”Emmaus”, Haslev d.29.september, i Middelfart
d.27.oktober og endelig på Silkeborg Højskole d.24.november. I kan læse
meget mere om disse seminarer på vores hjemmeside. Højdepunktet vil
være d.20.august, hvor Gyldendal udgiver bogen ”For Folkets Frihed”
med undertitlen ”Martin A. Hansen og Besættelsen”. Værket rummer
artikler, som Martin A. Hansen fra 1944-47 skrev til de illegale skrifter
”Folk og Frihed” og ”Frit Danmark” samt antologien ”Der brænder en ild”.
Det er Jørgen Jørgensen, der står som redaktør af bogen, der også
rummer 9 artikler fra litterater, teologer og historikere herhjemme, som
hver for sig giver deres bidrag til temaet. Jørgen Jørgensen og
medlemmer af Aarhus-Gruppen - David Bugge, Anders Thyrring Andersen
og undertegnede – har lagt et stort arbejde i at gøre bogen færdig. Den
blev sendt færdigredigeret til Gyldendal i går, d.13.april.
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Jeg har haft kontakt til Kristeligt Dagblad, der påtænker at arrangere to
såkaldte læserarrangementer, dels i København dels i Aarhus, hvor bogen
gennem oplysning og foredrag præsenteres. Arrangementerne vil blive
gennemført i oktober.
Efter aftale med Johannes Riis, Gyldendal, vil der på møder og seminarer
inden d.20.august blive fremlagt subskriptionslister, som nu i dag, hvor
man kan forudbestille ”For Folkets Frihed”. Bogen vil blive tilsendt
portofrit med en rabat på 50,- kr. umiddelbart efter udgivelsen.
Hvad angår arrangementer i 2019 omkring temaet ”Martin A. Hansen og
Besættelsen”, er der en konstruktiv dialog i gang vedr. en temadag i
Vedersø Præstegård. Herom senere.
Landsforeningen har udarbejdet en foredragsfolder om temaet, som er
udsendt til samtlige menighedsråd og højskoler.
Stevnsgruppen:
Et af de stærke elementer og bærende kræfter i Landsforeningens
arbejde er den gruppe af lokale, frivillige – både i og uden for bestyrelsen
- der gør et stort arbejde for at synliggøre Landsforeningen lokalt og
dermed dybest set forfatterskabet. ”Digterruten”, som består af
forskellige lokale rutepunkter – som I nok kender – bliver vedligeholdt af
en gruppe frivillige, og vi er i Landsforeningen taknemmelige for den
hjælp, der her bliver ydet. Dertil kommer den såkaldte ”Litterære
gruppe”, som gennem foredrag og arrangementer sikrer, at kendskabet til
forfatterskabet styrkes lokalt.
Aarhusgruppen:
Jeg har tidligere nævnt Aarhus-gruppen som en af de rigtig gode tiltag for
Landsforeningens arbejde. Gruppen består af Anders Thyrring Andersen,
David Bugge, Jørgen Jørgensen, Bo Rasmussen, Ejvind Nielsen og
undertegnede. Vi mødes ca. hver sjette uge, og det seneste års møder har
naturligt nok været koncentreret om udgivelse af ”For Folkets Frihed”.
Når arbejdet her er endelig afsluttet, vil vi tage fat på det næste tema.
Det vil med bestyrelsens velvillighed og godkendelse komme til at handle
om ”Martin A. Hansen og Skolen”.
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FaceBook-Gruppen
Gruppen er nu på 530 medlemmer, og FB er et særdeles godt og hurtigt
medie til at indbyde til møder, foredrag og seminarer. Og man kan som
medlem ligeledes komme til orde om ens egen interesse for
forfatterskabet eller andet, der vedrører Landsforeningens arbejde.
Hjemmesiderne:
Mette Lise Rössing har lagt et stort arbejde i at forbedre hjemmesiderne,
dels ”Digterrutens” egen hjemmeside dels Landsforeningen større
hjemmeside. Arbejdet, der er omfangsrigt, idet der hele tiden skal ’holdes
øje’ med formidlingen, har båret frugt, idet der gennem et aflønnet
samarbejde med webmaster Bjørn Popp, Aarhus foreligger to gode,
informative og opdaterede hjemmesider. Bjørn Popp er ligeledes den, der
rent praktisk sørger for, at ”Nyhedsbrevet” og andre meddelelser når
frem til medlemmerne.
Plancheudstilling:
Som der blev redegjort for ved generalforsamlingen i fjor er arbejdet med
at rejse et hus med udstillinger, som kan besøges af interesserede, stillet
på pause i nogle år. Vi må senere i bestyrelsen undersøge om
frivilligindsatsen med at drive huset kan bygges op til det til øgede behov
- eller vi må opgive projektet. Men for at sikre, at der lokalt i Strøby er
synlige, fysiske rammer vedr. formidlingen af forfatterskabet, har vi i
bestyrelsen besluttet at skabe en større plancheudstilling, hvor der på
opstillede plancher rettes fokus på nogle af de temaer og emner i
forfatterskabet, der i dag fortsat er relevante. Med Hans-Ole Hansen som
den drivende kraft og inspirator arbejder vi i bestyrelsen med en
opførelse af en sådan plancheudstilling på den grund, som
Landsforeningen har forpagtet af kirke/menighedsråd. Dette vil ske i
samarbejde med Bondeskovgaard i Osted. Der vil i den anledning blive
sendt en ansøgning til Nordea Fonden om nødvendig økonomisk støtte.
I forb.m. disse plancher vil der blive udarbejdet to hefter. Dels et hefte,
der rummer biografiske oplysninger om Martin A. Hansen og
forfatterskabet, dels et hefte, der omhandler væsentlige og for nutiden
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relevante temaer, som fremgår af de omtalte plancher. Udarbejdelsen af
hefterne, som redigeres af Jørgen Jørgensen, er at betragte som et
selvstændigt projekt. Det er med stor glæde og tak, at jeg kan oplyse, at
Landsforeningen af Stevns Brands Fond, hvis formand er Kjeld
Frederiksen, har modtaget en donation på 50.000 kr. til støtte for
udarbejdelsen af disse to hæfter.
Radio- og TV-projekt:
De to første interviews til et radio- og TV-projekt, hvor der samtales med
de personer, der har kendt Martin A. Hansen eller i deres liv og arbejde er
blevet inspireret af hans forfatterskab, er blevet lavet med Mette Lise
Rössing og Hans-Ole Hansen. Det videre arbejde ligger stille for tiden, da
vi endnu ikke har fundet den rette person til at videreføre dette arbejde.
Afsluttende bemærkninger:
Af kommende aktiviteter i Landsforeningens regi kan udover de
arrangementer, som jeg har nævnt, nævnes fødselsdagsfejringen
d.20.august, hvor Johannes Riis og Gyldendal vil være vært ved en
reception i Klareboderne i København i anledning af udgivelsen af ”For
Folkets Frihed”.
Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde i det
forgangne år. Tak til de to afgående medlemmer Svend Bjørn Keil og
kommunalbestyrelsens repræsentant, Bjarne Rasmussen. Jeg kan så byde
velkommen til Line Krogh Lay, som Kommunalbestyrelsen har udpeget
som den, der i indeværende valgperiode præsenterer
kommunalbestyrelsen. Især vil jeg takke Mette Lise Rössing for det store
arbejde, du gør som landssekretær og kasserer. Det er for mig som
formand en uvurderlig hjælp. Men I gør alle et stort arbejde i
Landsforeningen til gavn for udbredelsen af et forfatterskab, som for mig
personligt betyder meget. I bestyrelsen har vi afholdt gode og
konstruktive møder, og det har været nødvendigt at FU har mødtes til
forberedende møder på Emmaus i Haslev. Det har naturligt nok betydet
en del rejseaktivitet, men det har været strabadserne på E45 og E20
værd, og jeg er hver gang kørt hjem fra Stevns ”således opmuntret”.

