Velbesøgt forfatteraften på Støvring Bibliotek
Skrevet af bibliotekar Poul Flou Pedersen og arkivleder Niels Nørgaard Nielsen
I et samarbejde mellem Støvring Bibliotek
og Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere
Støvring kommune blev der tirsdag d. 24.
april afholdt en ”Aften om Hans Povlsen”.
Støvringforfatteren, lærer ved Støvring
Skole Hans Povlsen, har 100 års forfatterjubilæum i år, idet han 1918 udsendte sin første roman, ”Sand”. Dette faktum var hans
barnebarn, Steen Klitgård Povlsen, lektor
emeritus i litteraturhistorie ved Aarhus UniSteen Klitgaard Povlsen hilser på sin morfar versitet, kommet til at tænke på, da han forHans Povlsen
beredte sig til den forfatteraften, Støvring
Bibliotek havde inviteret til. Langt over 40
interesserede deltog.

Steen Klitgaard Povlsen fortæller om sin
morfar Hans Povlsens romaner for de omkring 40 tilhørere

Her fortalte Steen Klitgård Povlsen om sin
morfars fem romaner og analyserede dem på
en sådan måde, at man kunne få et indtryk af
de idealer og forestillinger, som Hans Povlsen lod sine romanfigurer repræsentere. I
flere af bøgerne er det typisk, at der kommer
en ny energisk person til lillebyen udefra
med nye ideer, som støder på modstand.
Specielt fremhævede Steen Klitgaard Povlsen romanen ”Sand” fra 1918 og romanen
”Julie Pandum” fra 1926 som meget godt
skruet sammen og sprogligt vellykkede. De
fleste af bøgerne har Hans Povlsen kun slet
skjult henlagt til Nibe, som han kendte fra
sin barndom.
Hans Povlsen var grebet af flere idealistiske
ideer om fx jordeje og arbejdsfællesskaber
flere generationer imellem, og kommer til
udtryk i hans romaner.

Nanna Mølgaard læser digte af Hans Povlsen på klingende himmerlandsk

Mødedeltagerne fik også et indtryk af Hans
Povlsens digte, idet Nanna Mølgaard fra
Suldrup læste tre digte op på klingende himmerlandsk. I salen blev der jublet og grinet
over de morsomme og rammende vers, som
Nanna Mølgård selv husker fra sin pigetid,

hvor hendes far fortalte om dengang, han
havde Hans Povlsen som lærer i skolen.
Hvis der havde været sønderjyder eller københavnere til sted under oplæsningen
havde de givetvis ikke forstået et ord!

Nanna Mølgaard læser Hans Povlsens digte

Steen Klitgaard Povlsen fortæller

Hans Povlsens hovedbeskæftigelse var dog
at undervise ved Støvring Skole, og det tema
vil danne rammen om en kommende artikel i
Lokalhistorisk Forenings publikation. Flere
af mødedeltagerne fortalte, at de havde haft
Hans Povlsen som lærer på Støvring Skole,
og han var meget afholdt og vellidt, for han
uddelte ikke lussinger i samme målestok
som mange af hans kolleger.
Tværtimod var Hans Povlsen tilhænger af en
"fri og individuel undervisning", og sine pædagogiske tanker blev han også bedt om at
holde oplæg om rundt på landets lærerseminarier. Ved et møde på Jelling Seminarium
var der en af de stedlige lærere, der udvandrede i protest over Povlsens tanker. En af
mødedeltagerne kunne gengive denne karakteristik af Hans Povlsen som lærer: Han var
en friskolelærer, ansat i kommuneskolen.
Men måske var det også en af årsagerne til,
at Hans Povlsen aldrig avancerede til førstelærer. En anden årsag var, at han ikke ønskede et førstelærerembede med de medfølgende administrative opgaver.
Steen Klitgård Povlsen har skrevet en artikel
om Hans Povlsen, og den er publiceret på
Støvring Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside. Det er også Arkivet, der har tilrettelagt
den lille udstilling om Hans Povlsen, man
nu kan se på Støvring Bibliotek, hvor man
selvfølgelig også kan låne Hans Povlsens
bøger. Det er der helt sikkert mange af mødedeltagerne, der har fået lyst til.
Billedudstillingen kan senere ses på Arkivet.

Hans Povlsen med sin hustru Dora Povlsen

