
Formandens årsberetning for Det Danske Thomas Mann Selskab 2019 

 

På Det Danske Thomas Mann Selskabs ordinære generalforsamling torsdag den 7. 

februar 2019 i Garnisonskirkens menighedshus fik seks af de siddende medlemmer 

af bestyrelsen genvalg: Morten Dyssel, Marie-Louise Hammer, Claus Oldenburg, Ulla 

Skorstengaard, Julie Valvik og Flemming Zimling. Som nyt medlem blev Jens-

Christian Bernhardt indvalgt, idet Jørgen Christensen ikke ønskede at genopstille. 

Der var ingen andre kandidater på valg. Genvalgt blev desuden Selskabets revisor 

Bjarke Rasmussen. Marie-Louise Hammers referat af generalforsamlingen ligger på 

Selskabets hjemmeside under ’Arkiv’. 

 

Den nye bestyrelse konstituerede sig på et møde mandag den 18. februar 2019. Her 

blev Morten Dyssel genvalgt som formand, Jens-Christian Bernhardt valgt som ny 

næstformand, og Flemming Zimling fik genvalg som kasserer. Der har været holdt 

yderligere to bestyrelsesmøder i den forgange periode: søndag den 27. oktober 

2019 og søndag den 19. januar 2020. Skriftlige mødereferater foreligger til intern 

brug. 

 

Det Danske Thomas Mann Selskabet har tilrettelagt og afholdt fem arrangementer, 

som har været omfattet af medlemskontingentet. Ved alle arrangementer har ikke-

medlemmer haft adgang mod en entré på 50 kroner pr. person. 

 

Torsdag den 7. februar 2019 havde vi i Garnisonskirkens menighedshus et foredrag 

af Per Øhrgaard om Thomas Manns foredrag ”Tyskland og tyskerne”. Øhrgaards 

manuskript er efterfølgende blevet offentliggjort på Selskabets hjemmeside under 

’Materialer’. Selskabet var vært ved en reception efter foredraget. 

 

Torsdag den 14. marts 2019 holdt vi i Garnisonskirkens menighedshus i samarbejde 

med Forlaget Multivers en event i anledning af udgivelsen af (et uddrag af) Thomas 

Manns essayistiske hovedværk Et upolitisk menneskes betragtninger, oversat til 

dansk af Karin Højersholt, som holdt et oplæg om konflikten mellem Thomas og 

Heinrich Mann under Første Verdenskrig; manuskriptet kan tilgås på Selskabets 

hjemmeside under ’Materialer’. Morten Dyssel holdt herefter et oplæg om 

hovedtanker i værket, og Joen Bille læste et kapitel højt fra Højersholts 

oversættelse. Forlaget stod for salg af bogen til særpris ved den efterfølgende 

reception. 



 

Torsdag den 25. april 2019 havde vi i Garnisonskirkens menighedshus to foredrag 

om ”Thomas Mann som kritisk essayist” af hhv. Henrik Stampe Lund og Rasmus 

Navntoft. 

 

Torsdag den 19. september 2019 i Garnisonskirkens menighedshus holdt Thomas 

Fischer-Larsen et foredrag om ”Den svævende bevidsthed. Ironi som kunstnerisk 

drivkraft i Doktor Faustus”, og manuskriptet er efterfølgende gjort tilgængeligt på 

hjemmesiden under ’Materialer’. Der var reception i forlængelse af foredraget. 

 

Torsdag den 14. november 2019 havde vi i Garnisonskirkens menighedshus Ulla 

Skorstengaard til at holde et foredrag om ”Karen Blixen og Thomas Mann”. Også 

her med en efterfølgende reception. 

 

Thomas Mann Selskabet har ydermere været involveret i følgende aktiviteter, som 

ikke var omfattet af kontingentet, og som – mod betaling – var tilgængelige for alle. 

 

Lørdag den 9. marts 2019 i Vor Frue Kirke i Aarhus afholdtes der et heldagsseminar  

(som en del af ’Århundredets Festival’) med titlen ”Dæmonien i mellemkrigstiden – 

om Thomas Manns Doktor Faustus og Arnold Schönbergs musik”. Der var foredrag 

af Anders Thyrring Andersen, Kasper Støvring, Thomas Fischer-Larsen og Morten 

Dyssel og musik ved baryton Lars Thodberg Bertelsen og organist Poul S. Jacobsen. 

En stor tak til sognepræst Anders Thyrring Andersen for det gode samarbejde. 

 

Over tolv mandage fra den 28. januar til den 29. april 2019 har der af Morten Dyssel 

og Claus Oldenburg været holdt forelæsninger over Thomas Manns Josef Ernæreren 

i Garnisonskirkens menighedshus. Det var det sidste af i alt fire semestres rækker af 

forelæsninger om romantetralogien Josef og hans brødre. Forløbet blev rundet 

festligt af med en middag. 

 

Over tolv mandage fra den 2. september til den 25. november 2019 afholdt Rasmus 

Navntoft og Henrik Stampe Lund en række af forelæsninger omkring ”Demokrati og 

humanisme i Thomas Manns forfatterskab”. Forløbet blev rundet festligt af med en 

middag. 

 



Fra den 7.-10. oktober 2019 var en delegation af Selskabets medlemmer og venner i 

Thomas Manns fodspor i Zürich og Davos. Turen blev tilrettelagt og ledet af Helle 

Ørding, som hermed takkes varmt for den store indsats. 

 

Thomas Mann Selskabets aktiviteter har som sædvanlig været annonceret via mails, 

opslag på hjemmesiden og Facebook. Julia Valvik har varetaget dette arbejde. Kort 

før jul rundsendtes formandens nyhedsbrev # 5, som også ligger på hjemmesiden. 

 

To af de tre Thomas Mann-bibliografier er blevet opdateret inden for det seneste år, 

og der er af Morten Dyssel blevet udarbejdet en filmografi. Eventuelle rettelser eller 

tilføjelser til disse fortegnelser modtages meget gerne. I forlængelse af et på forrige 

generalforsamling fremsat medlemsønske om at forevise filmatiseringer af Thomas 

Manns værker er der ved formanden taget kontakt til filmklubben KirkeBio, som er 

et samarbejde mellem sogne i Holmens og Østerbro Provsti, med henblik på dette. I 

skrivende stund er der ikke truffet nogen konkret aftale, men der arbejdes på sagen. 

 

Bestyrelsen for Det Danske Thomas Mann Selskab har for indeværende forberedt i 

hvert fald følgende aktiviteter (andre er i støbeskeen) for det kommende år: 

 

Torsdag den 6. februar 2020 – i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen – er 

der i Trinitatis Sognehus et foredrag af Helle Ørding om ”Thomas Mann i Zürich”. 

 

Torsdag den 20. februar 2020 har vi i samarbejde med Dansk-Tysk Selskab planlagt 

en koncert i Garnisonskirken med overskriften ”Thomas Mann og den tyske lied”. 

Niels Bille Hansen giver en indføring i emnet, og sangeren Frederik Päevatalu Rolin 

og pianisten Louise Schrøder fremfører lieder af Schuman, Schubert og Mahler. Der 

er takket være en bevilling fra Gads Fond fri entré for alle til arrangementet. Vi har i 

øvrigt fået trykt et programhæfte, som uddeles gratis til dem, der møder frem. 

 

Torsdag den 28. maj 2020 er der i Garnisonskirkens menighedshus et arrangement 

om ”Hermetisme i tysk åndsliv – og hermetisme hos Thomas Mann” med foredrag 

af hhv. Aksel Haaning og Morten Dyssel. 

 

Thomas Mann Selskabet har også udbudt en forelæsningsrække ved Morten Dyssel 

om Thomas Manns roman Trolddomsbjerget, som løber af stabelen fra den 13. 

januar til den 25. maj 2020 i Trinitatis Sogenhus. 



 

Til sidst vil jeg som formand for Det Danske Thomas Mann Selskab rette en stor tak 

til følgende personer for deres venlige hjælp i det forløbne år: 

 

Kirke- og kulturmedarbejder Louise Skovbæch Korsholm, kirketjener Nikolaj Ejner 

Thougaard og sognepræst Erik Høegh-Andersen fra Trinitatis Kirke, som har taget 

meget gæstfrit imod os, da vi pludselig var i bekneb for et lokale. 

 

Kordegn Sahra L. Lindeberg, menighedsrådsmedlem Vibeke Hougaard og nu fhv. 

sognepræst Claus Oldenburg fra Garnisonskirken. 

 

Sven Madsen, som længe efter sin afgang som kirketjener ved Garnisonskirken har 

været en uvurderlig arbejdskraft for Thomas Mann Selskabet, og som – nu sammen 

med Nikolaj Ejner Thougaard – fortsat er fast ankermand på ’mandagsholdet’. 

 

Selskabets revisor Bjarke Rasmussen. 

 

Bestyrelselsen: Jens-Christian Bernhardt, Marie-Louise Hammer, Claus Oldenburg, 

Ulla Skorstengaard, Julia Valvik og Flemming Zimling. En særlig tak til Claus, som i 

forlængelse af sin afgang som præst ved Garnisonskirken har ønsket at udtræde af 

bestyrelsen med udgangen af denne periode, for at have draget omsorg for Thomas 

Mann Selskabets mangeårige tilknytning til Garnisonskirken. 

 

 

Morten Dyssel, fmd. for Det Danske Thomas Mann Selskab 

 februar 2020 


