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Formandens beretning 
 
 

Generalforsamlingen, 26. april 2019 
 
 
 
 
Formandsberetning - 2019 
 
Vi har i bestyrelsen tidligere besluttet, at en generalforsamling i 
Landsforeningen Martin A. Hansen bl.a. skal markere, at 
foreningen er landsdækkende. Derfor valgte vi i fjor at lægge 
generalforsamlingen på Liselund v/Slagelse, og i år er vi så rykket 
endnu længere vestpå, til Middelfart. Når vi har valgt Middelfart, 
skyldes det, at vi har gode erfaringer med afholdte seminarer og 
temadage her i sognegården. Jeg vil gerne hermed rette en tak til 
menighedsrådet v/Middelfart kirke og til Kaj Axel Jensen som en 
god samarbejdspartner ved afviklingen af denne generalforsamling.  
Det har atter været et særdeles begivenhedsrigt år, hvor 
bogudgivelsen For Folkets Frihed var det, der fyldte mest. Jeg 
kommer tilbage til det senere. Der har også 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 2018: 
Efter temaet Orm og Tyr valgte bestyrelsen, at det næste tema i 
Landsforeningens arbejde for at fremme forståelsen af og 
kendskabet til forfatterskabet skulle være Martin A. Hansen og 
Besættelsen. 
Det blev atter Aarhus-Gruppen, der tog sig af denne opgave, som 
dels kom til at handle om en bogudgivelse, dels planlægning og 
afvikling af seminarer landet over. Daværende litterær direktør på 
Gyldendal, Johannes Riis, viste tidligt stor interesse for en 
udgivelse, og med hans hjælp kunne Landsforeningen i forb.m. 
fødselsdagsfejringen d.20.august samtidig markere udgivelsen af 
For Folkets Frihed. Johannes Riis var på Gyldendal vært ved et 
større arrangement med et stort fremmøde og med taler af Johanns 
Riis, Ole Juul og Bertel Haarder. Man kan læse meget mere om 
dette vellykkede arrangement i Nyhedsbrevet. Det blev en meget 
bekræftende dag for Landsforeningen, og jeg vil gerne her i dag 
takke jer, der mødte frem på Gyldendal den dag. 
I 2018 blev der afholdt 4 velbesøgte seminarer med temaet Martin 
A. Hansen og Besættelsen. På Hadsten Højskole, på Liselund, på 
Emmaus, Haslev og endelig i Middelfart sognegård. 
 
Fødselsdagsfejring 20.august 2019: 
I år vil fødselsdagsmarkeringen d.20.august foregå i Brønshøj. Her 
vil et trofast medlem af Landsforeningen, Kaare Vissing Andersen, 
der som historiker har arbejdet med Martin A. Hansens 
forfatterskab arrangere en byvandring til de steder, hvor Martin A. 
Hansen og familien har boet og færdedes. Ved aftenarrangementet 
efter byvandringen vil Landsforeningen på ”Pilegaarden” uddele 
Martin A. Hansen Prisen anno 2019.  
Indbydelse med nærmere oplysninger om arrangementet udsendes 
til medlemmerne. 
 
Martin A. Hansen og Skolen 
Det næste tema vi i Landsforeningen vil arbejde med er Martin A. 
Hansen og Skolen. Her forestiller vi os atter en bogudgivelse samt 
afviklingen af 5 seminarer landet over, hvor der er truffet aftale med 
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de samme steder, som i fjor, og desuden har Skærum Mølle vist 
interesse for et seminar. Atter er Aarhus-Gruppen blevet sat på 
opgaven, og vi har i den forbindelse taget kontakt til Johannes Riis 
og Gyldendal for om muligt at lave endnu et samarbejde om en 
bogudgivelse. Desværre er Gyldendal ikke interesseret i et 
samarbejde om en sådan udgivelse, så vi henvender os nu til andre 
forlag. 
 
Boghæfter: 
Landsforeningen Martin A. Hansen har længe haft et ønske om at 
kunne tilbyde interesserede let tilgængeligt materiale om 
forfatterskabet og personen Martin A. Hansen. Med fondsmidler fra 
Stevns Brandts Fond er det nu blevet muligt for Landsforeningen at 
udgive to små boghæfter, som dels er korte og letlæselige, dels 
indeholder oplysninger om personen og udgivelserne, som er 
nyttige at have ved hånden, når man ’går ombord’ i de mange 
romaner, noveller og essays. Landsforeningen kan i dag præsentere 
det første boghæfte, Martin A. Hansen for Begyndere, som jeg har 
skrevet. Det andet boghæfte, Martin A. Hansen – Tanker til Tiden, 
som udkommer d.20.august og er skrevet af Jørgen Jørgensen, vil 
omhandle temaer i forfatterskabet, som kan have aktualitet i dag. 
Dette boghæfte vil være af betydning for den plancheudstilling i 
Strøby, som Landsforeningen med Hans-Ole Hansen som inspirator 
planlægger. Jeg vil hermed gerne takke bestyrelsen for Stevns 
Brandts Fond med Kjeld Petersen som formand for midler, der har 
gjort det muligt at udgive disse boghæfter.  
 
I øvrigt hvad angår udgivelser kan jeg nævne, at Anders Thyrrings 
bog, en e-bog, ”Martin A. Hansen og Stevns” udkom d.2.april. 
Nils Gunder Hansens bog om Jørgen K. Bukdahl udkommer i dag. 
Indeholder bl.a. nogle kapitler om debatten om Kains Alter. 
 
Martin A. Hansen-Samlingen 
Arvingerne, Hans-Ole Hansen og Mette Lise Rössing og jeg havde i 
begyndelsen af marts måned et særdeles positivt møde med Grethe 
Olesen, Emmaus, Haslev og Henning Nørhøj. Det handlede om 
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muligheden for at etablere en Martin A. Hansen-Samling med 
bøger, malerier, billeder og andet fra Martin A. Hansens arbejdsliv. 
Emmaus vil til formålet stille et udmærket studierum samt 
depotplads i kælderen til rådighed for Landsforeningen. Der 
forestår nu et større praktisk arbejde for at få dette etableret, men vi 
regner med i Landsforeningen at kunne byde velkommen til en 
åbning af Martin A. Hansen-Samlingen i sensommeren 2020.  
 
De lokale grupper: 
”Digterruten”, som består af forskellige lokale rutepunkter, 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. Der har således været afholdt en foredragsaften i St. 
Heddinge i efteråret, hvor jeg holdt foredrag om Martin A. Hansen 
og Besættelsen. Det seneste lokale åbne møde blev holdt d.4.marts i 
Herfølge, hvor Bo Micael Hansen, Karen Secher og Hans-Ole 
Hansen deltog med oplæsning og fortælling.  
Det lokale arbejde står overfor en omstrukturering. Det handler om 
at effektivisere arbejdet i det lokale, sikre at nye medlemmer 
kommer til og især nå ud til flere lokale om forfatterskabet. 
 
 
Aarhusgruppen: 
Aarhus-Gruppen som primært tager sig af arbejdet med 
bogudgivelser og tilrettelæggelse og afholdelse af seminarer landet 
over består – efter at Anders Thyrring Andersen og Ejvind Nielsen 
er trådt ud af gruppen – af David Bugge, Bo Rasmussen, Jørgen 
Jørgensen og Ole Juul.  
 
FaceBook-Gruppen 
Gruppen er på 3-400 medlemmer, og FB er et særdeles godt og 
hurtigt medie til at indbyde til møder, foredrag og seminarer. 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-
a-hansen.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. 
Line Krogh Lay er ny i den sammenhæng, og har bibragt foreningen 
et særdeles frisk pust – ikke kun med gode meldinger fra arbejdet i 
kommunalbestyrelsen, men i lige så høj grad med ideer til at styrke 
det lokale arbejde i Landsforeningen. Poul Nørby er 
menighedsrådets repræsentant. Men rent faktisk er der intet 
samarbejde overhovedet i gang mellem menighedsråd og 
Landsforeningen. Det skyldes bestemt ikke Poul Nørby. Tværtimod. 
Men der er fra præst og menighedsråds side en svigtende vilje til 
samarbejde, hvilket kun er at beklage.  
 
 
 
Afsluttende bemærkninger: 
Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde i 
det forgangne år. Tak til Minna Skjoldan for dit arbejde i 
bestyrelsen, som har stået på siden Landsforeningens oprettelse i 
2009. 
I har alle i bestyrelsen har hver for sig fra jeres platform gjort et 
stort arbejde i Landsforeningen til gavn for udbredelsen af 
forfatterskabet. 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. 
 
 
 


