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Det er med stor fortrøstning for Landsforeningens arbejde, at jeg fremlægger min
formandsberetning for generalforsamlingen. 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 det
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 2016:
Bestyrelsen havde valgt et alternativt program for at markere den særlige dag, 20.august, Martin
A. Hansens 107-års dag. Kirkeladen i Strøby var fyldt op, da jeg bød velkommen, og hvor
bestyrelsen havde besluttet at uddele et æresmedlemsbevis til en af de helt store støtter af
formidlingen af Martin A. Hansens forfatterskab, den mangeårige leder af Folkeuniversitetet i
Skærum Mølle, Gudrun Aspel.
Hans-Ole Hansen begrundede uddelingen med en hyldesttale, som kan læses i Nyhedsbrevet fra i
fjor.
Gudrun Aspel modtog med stor glæde æresmedlemsbeviset og takkede bestyrelsen og
forsamlingen med en tale, der ligeledes kan læses i Nyhedsbrevet.
Efter alle disse gode ord og en lettere anretning blev deltagerne nærmest gennet ud i en ventende
bus (vi var desværre blevet presset i tidsplanen), der kørte til Holtug kirke. For at markere
fødselsdagen på baggrund af Landsforeningens tema om ”Orm og Tyr”, havde bestyrelsen
besluttet at fortsætte arrangementet i Holtug kirke. Her fortalte Hans-Ole Hansen om den særlige
runeindskrift, som er sat i kirkens sydøstlige hjørne, ”Tirad Rist”.
Dette som optakt til fortællingen om Tirad, som Henning Nørhøj, Haslev, gengav i kirken med
oplæsning af Martin A. Hansens novelle om Tirad. Det blev en gribende højtidsstund i kirken.
Herefter kørte bussen deltagerne tilbage til Strøby, hvor Landsforeningen var vært ved et glas vin,
inden denne særlige dag sluttede.
I bestyrelsen blev vi med dette arrangement belært om og fik erfaringer med logistik og tidsplan,
men skønt det undervejs blev lidt hektisk, var der blandt deltagerne en god og bekræftende
fornemmelse af, at også denne fødselsdagsfejring var lykkedes.
”Orm og Tyr”-året – eller årene.
Som I ved, så har temaet i fjor og i år været ”Orm og Tyr”. Der er blevet afholdt en række
temadage og seminarer sammen med de adskillige foredrag, som jeg og andre – på den til
formålet udarbejdede foredragsliste – har holdt. Det første seminar fandt sted i Hadsten, min
hjemby, d.16.april i fjor. Seminaret samlede henved 50 deltagere. I oktober afholdtes et lignende
seminar på Emmaus i Haslev. Det blev også noget af et tilløbsstykke, og der er her grund til at
takke Grethe Olesen, Emmaus og Henning Nørhøj, som har været og er fortrinlige
samarbejdspartnere. Lørdag d.18.marts blev der afholdt en højskoledag i Foulum, Himmerland. Vi
begyndte dagen i Foulum kirke, som er beskrevet i ”Orm og Tyr”. Arrangørerne måtte grundet den
store interesse lukke for tilmelding, da sognehuset i Ullits, hvor seminaret efter besøget i kirken
foregik, ikke kunne rumme mere end 80 deltagere. Lørdag d.1.april var der indbudt til et ligeså
velbesøgt seminar i Bøvling, og endelig lørdag 8.april blev der afholdt et seminar i Middelfart, som
en af de gode støtter og medlemmer af landsforeningen, Kaj Axel Nielsen, var hovedarrangør af.
Lørdag d.30.september indbyder Emmaus sammen med Landsforeningen atter til et seminar –
denne gang om Martin A. Hansen og Kristendommen. De foredragsholdere, der har været
gennemgående ved de nævnte arrangementer, er Anders Thyrring Andersen, Henning Nørhøj,
Bjarne Nielsen Brovst, Ejvind Nielsen, Birgit Krejsager, Hans-Ole Hansen og undertegnede.
Det har været en stor tilfredsstillelse at være medarrangør og foredragsholder ved seminarerne,
og jeg glæder mig over, at der i Jylland har vist sig stor interesse for seminarerne og foredragene.
Jeg kan sluttelig nævne, at Liselund er interesseret i et samarbejde. Herom senere i
Nyhedsbrevet.
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Næste års tema:
Hvad der er flere bekendt, har jeg og bestyrelsen besluttet, at det næste overordnede tema for
Landsforeningens arbejde med at udbrede og styrke interessen for forfatterskabet er ”Martin A.
Hansen og Besættelsen”.
I den forbindelse er det mig en stor glæde at kunne fortælle, at Landsforeningen har truffet aftale
med Johannes Riis, Gyldendal om udgivelse af et bogværk i 2018. 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”. Jørgen Jørgensen, der er medlem af Aarhus-gruppen, som er
initiativtager, har indsamlet artiklerne og arbejder som redaktør på bogen. Ud over disse artikler vil
der komme 12 artikler fra litterater, teologer og historikere herhjemme, som hver for sig giver
deres bidrag til temaet. I forbindelse med udgivelsen vil der blive arrangeret en temadag på
Aarhus Universitet. I 2018 og 2019 vil der med Landsforeningen og Aarhus-gruppen som primus
motor blive arrangeret en række temadage og foredrag. Meget mere herom i Nyhedsbrevene og
på næste generalforsamling.
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.
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 hver gang kommer
vi et godt stykke videre med arbejdet.
FaceBook-Gruppen
Gruppen er nu på 160 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, de vedrører Landsforeningens arbejde.
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. Bjørn Popp er ligeledes den, der fremover sikrer, at
”Nyhedsbrevet” og andre meddelelser når frem til medlemmerne.
Plancheudstilling:
Om Landskabsrummet som Landsforeningen ønsker opført her i Strøby kan siges, at arbejdet
med at rejse et hus med udstillinger, som kan besøges af interesserede, er stillet på pause i nogle
år, så frivilligindsatsen med at drive huset kan bygges op til det til den tid øgede behov. Dermed
ikke sagt, at der ikke arbejdes på at synliggøre forfatterskabet på anden vis i mellemtiden. Med
Hans-Ole Hansen som den drivende kraft og inspirator arbejder vi i bestyrelsen med en opførelse
af en større plancheudstilling på den grund, som Landsforeningen har forpagtet af
kirke/menighedsråd. Dette vil ske i samarbejde med Bondeskovgaard i Osted.
Arbejdet med at skabe en smuk opstilling af planchegruppen og en kopi af plancherne til mobile
udstillinger andre steder i landet er i gang i dette forår som forberedelse til ansøgning om
nødvendig eksterne, økonomisk støtte. Følg med i Nyhedsbrevet. Vi vil løbende informere om,
hvad der sker. Jeg har forhåbentlig på næste generalforsamling meget mere at berette.
Radio- og TV-projekt:
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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. Arbejdet fordrer en person, der har flair
og interesse for sagen, og i den forbindelse har Hans-Ole Hansen haft en god kontakt til Peter
Aalbæk Jensen. Om han vil kunne videreføre det nødvendige og spændende arbejde er endnu
uvist. Derom senere.
Afsluttende bemærkninger:
Af kommende aktiviteter i Landsforeningens regi kan udover de arrangementer, som jeg har
nævnt, nævnes fødselsdagsfejringen d.20.august, hvor vi vil uddele Martin A. Hansen-prisen til en
person, som i sit virke betyder meget for udbredelsen af forfatterskabet
Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde i det forgangne år. Især vil jeg
takke Mette Lise Rössing for det store arbejde, du gør som landssekretær. 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 jeg er aldrig
kørt hjem til Jylland fra et møde i FU eller i bestyrelsen uden at have tænkt: At så kom vi så langt.
Det lover godt. Men som jeg nævnte på forrige generalforsamling: Computeren er opfundet – og
uden en omfangsrig mailveksling ville arbejdet ikke kunne lykkes.
Ole Juul – 19.4.2017

