Formandens årsberetning for Det Danske Thomas Mann Selskab 2021
På Det Danske Thomas Mann Selskabs ordinære generalforsamling torsdag den 27. maj
2021 i Garnisonskirkens menighedshus fik seks af bestyrelsens medlemmer genvalg for
yderligere ét år, nemlig (alfabetisk efter efternavn) Anders Thyrring-Andersen, Morten
Dyssel, Marie-Louise Hammer, Ulla Skorstengaard, Julie Valvik og Flemming Zimling.
Med næstformand Jens-Christian Bernhardts død den 3. maj var en plads blevet ledig i
bestyrelsen. Helle Ørding blev indvalgt som nyt medlem. I øvrigt blev Bjarke Rasmussen
genvalgt som revisor. Marie-Louise Hammers referat af generalforsamlingen er at finde på
Selskabets hjemmeside øverst under ’Arkiv’ (s.m. alle generalforsamlingsreferater).
Bestyrelsen konstituerede sig onsdag den 30. juni 2021. Morten Dyssel blev genvalgt som
formand, Helle Ørding blev valgt som ny næstformand, Flemming Zimling genvalgt som
kasserer. Bestyrelsen har holdt yderligere ét møde, torsdag den 11. november 2021, og har
i øvrigt været i dialog pr. e-mail og telefon i en tid, hvor det har været vanskeligt at mødes
fysisk. Mødereferater er taget alene til bestyrelsens interne brug.
Det Danske Thomas Mann Selskab har afholdt følgende arrangementer i det forgangne år:
Torsdag den 27. maj 2021 holdt Henrik Stampe Lund, efter den årlige generalforsamling,
foredraget ”Ulykke og latter i Thomas Manns Doktor Faustus – et detailstudie i Rüdiger
Schildknapps biografi” i Garnisonskirkens menighedshus.
Tirsdag den 15. juni 2021 holdt Søren Fauth foredraget ”Mellem livskraft og dødslængsel.
Thomas Manns pessimistiske antropologi i lyset af Arthur Schopenhauers filosofi” i regi af
festivalen LiteratureXchange. Det foregik i Vor Frue Kirke i Aarhus, som er Selskabets nye
samarbejdspartner takket være Anders Thyrring Andersen (i sin egenskab af sognepræst i
Vor Frue Kirke og bestyrelsesmedlem i DDTMS).
Onsdag den 30. juni 2021 holdt Morten Dyssel, til ære for 90 års fødselaren Niels Barfoed,
et foredrag om Thomas Mann-indflydelsen hos Villy Sørensen. Efterfølgende supplerede
Barfoed ham med sit personlige vidnesbyrd om Sørensen, Mann mv. Arrangementet fandt
sted i Garnisonskirken.
Onsdag den 6. oktober 2021 holdt Knud Michelsen, i menighedshuset til Garnisonskirken,
foredrag med titlen ”Thomas Mann og det uroprindelige – med stadigt sideblik til Knud
Rasmussen”. Manuskriptet er offentliggjort på Selskabets hjemmeside under ’Materialer’.
Torsdag den 11. november 2021 holdt Ole Bech foredrag om ”Thomas Manns sprogkunst
– og romanen Kongelig Højhed” i Trinitatis Sognehus. De anvendte slides er tilgængelige på
Selskabets hjemmeside under ’Materialer’.
Bortset fra det ene arrangement i Aarhus har Selskabets medlemmer haft fri adgang i kraft
af kontingentet, mens ikke-medlemmer i alle tilfælde har været velkomne mod en entré på
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50 kroner pr. person. Ud over de nævnte arrangementer har Thomas Mann Selskabet stået
for en forelæsningsrække, ”Den tidlige og sene Thomas Mann: kunst, dæmoni og politik”,
ved Henrik Stampe Lund. De i alt tolv forelæsninger blev afholdt mandag eftermiddag fra
den 6. september til den 29. november 2021 i Trinitatis Sognehus.
Selskabets aktiviteter er blevet annonceret ved opslag på hjemmesiden og Facebook og pr.
e-mail til medlemmerne.
Bestyrelsen for Det Danske Thomas Mann Selskab har foreløbig planlagt følgende møder
og aktiviteter for indeværende år:
Fredag den 4. februar 2022 holder Per Øhrgaard, i anledning af Thomas Mann Selskabets
10 års jubilæum, festforedrag i Garnisonskirken om Thomas Manns Der Erwählte og om sit
arbejde med at nyoversætte romanen til dans (jf. Den Udvalgte, Gyldendal, 2021), og efter
foredraget er der reception i menighedshuset, bl.a. takket være en bevilling på 1.500 kr. fra
Goethe-Institut Dänemark.
Fredag den 29. april 2022 holder Morten Dyssel, i anledning af Det Danske Thomas Mann
Selskabs 10 års jubilæum, et foredrag om musikkens tvetydige væsen hos Mann, hvorefter
cellisten Toke Møldrup og pianisten Tanja Zapolski giver koncert. Endelig vil der være en
af Dyssel modereret artist talk med musikerne. Garnisonskirken danner rammen om dette
juilæumsarrangement, som afsluttes med reception i menighedshuset. Arrangementet er
muliggjort af, at vi på baggrund af skriftlige ansøgninger har modtaget bevillinger fra hhv.
Augustinus Fonden og G.E.C. Gads Fond på i alt 30.000 kr.
Tirsdag den 14. juni 2022 holder Rasmus Vangshardt foredrag om Thomas Manns roman
Felix Krull i Vor Frue Kirke i Aarhus (jf. samarbejdet) i regi af festivalen LiteratureXchange.
Med hensyn til efterårets program har vi truffet aftale med Helle Ørding om et foredrag
om Thomas Manns dagbøger i november. Vi planlægger desuden et lille seminar el.lign.
om bifigurer i Manns forfatterskab (inspireret af Stampe Lunds foredrag om Schildknapp),
og vi overvejer fortsat en filmaften eller lille kavalkade (relateret til Thomas Manns liv og
værk), om end kvaliteten af de fleste Thomas Mann-filmatiseringer er diskutabel. En rejse
til Thomas Mann-festivalen i Nidden (Nida) i juli har været under planlægning på initiativ
af Helle Ørding, men vil ikke blive gennemført i år, idet festivalprogrammet fortsat ikke er
offentliggjort.
Vi udbyder en forelæsningsrække om Dostojevskij og Thomas Mann ved Birgitte Hesselaa
og Morten Dyssel fra den 21. februar til den 23. maj 2022 i Trinitatis Sognehus. Tilmelding
og betaling sker til kasserer Flemming Zimling. Programmet er lagt op på hjemmesiden.
Jeg vil gerne rette en stor tak til følgende personer for deres venlige hjælp i det forløbne år:
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Kirke- og kulturmedarbejder Louise Skovbæch Korsholm, kirketjener Nikolaj Thougaard
og sognepræst Erik Høegh-Andersen ved Trinitatis Kirke. Kordegn Sahra L. Lindeberg og
menighedsrådsmedlem Vibeke Hougaard ved Garnisonskirken. Og Sven Madsen, der har
bistået Nikolaj Thougaard med diverse praktisk arbejde ved mandagsforelæsningerne i
Trinitatis Sognehus.
Selskabets revisor Bjarke Rasmussen skal have tak for at have taget nok en tørn med at gå
årsregnskabet efter i sømmene.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne Anders Thyrring Andersen, MarieLouise Hammer, Ulla Skorstengaard, Julia Valvik, Flemming Zimling og Helle Ørding for
et godt samarbejde, som jeg i øvrigt finder udtrykt i deres villighed til at modtage genvalg
for et år mere.
Morten Dyssel, fmd. for Det Danske Thomas Mann Selskab, februar 2022
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