
Landsforeningen Martin A. Hansen                                          
 
                                                                                                                        Troense 17.april 2010 
 
Formandsberetning ved generalforsamlingen torsdag 22.april 2010 i Strøby . 
 
Jeg vil gerne indlede min beretning med at mindes tidligere formand for Strøby Menighedsråd Kaj 
Kristensen som fra sidste års generalforsamling var medlem af bestyrelsen i Landsforeningen indtil 
han afgik ved døden i juni måned. 
Kaj Kristensen havde fra de første ideer og tanker om et Landskabsrum for Martin A. Hansen i 
Strøby engageret sig varmt for sagen. Han så perspektivet for kirken og for egnen og sikrede derved 
megen af den lokale opbakning, som er nødvendig for vort fælles projekt. 
Ære være hans minde. 
 
Landsforeningen blev stiftet 15.april 2009 i Strøby. 
 
Idéerne bag stiftelsen af Landsforeningen var siden 2005 udformet af Vera og Martin A. Hansens 
arvinger, Mette Lise Røssing og Hans-Ole Hansen begge med ægtefæller.  
De skrev blandt andet i oplægget:” Tegner man et landkort over Stevns og lægger man de noveller, 
fortællinger og essays, som forfatteren Martin A. Hansen knyttede til sin hjemegn ind på kortet, vil 
ingen være i tvivl om grunden til , at der skal stiftes en Landsforening ”Martin A. Hansen på 
Stevns.” 
 
”Næppe andre egne i Danmark kan der tegnes et tilsvarende digterlandskabskort, om vi holder os til 
vore betydeligste forfatterskaber.” 
”Der skal en del økonomiske midler til, foruden stor, lokal interesse og velvilje, blandt andet mødt 
hos Strøby menighedsråd i forbindelse med tankerne om at kunne indrette besøgsbasen -
”Landskabsrummet”- i Strøby Præstegård tæt ud mod fiktionens og virkelighedens landskab.” 
 
Oplægget satte en række mål op for Landsforeningens arbejde. 
 
Den skulle rejse fondsmidler for  sammen med familien at skabe en uforglemmelig fest og 
markering af Martin A. Hansens 100-års dag 20. august 2009.  
 
Der skulle etableres et Landskabsrum som centrum for at sikre erindring, viden og fortælling om 
Martin A. Hansens tilknytning til Stevns. Landskabsrummet kunne rumme arkiv og møderum for 
besøgende og  en doneret samling af Martin A. Hansens billeder og tegninger. 
 
Der skulle oprettes en netportal for Landsforeningen til glæde for medlemmerne og den 
interesserede offentlighed. Denne portal planlægges med kontakt til den af Syddansk Universitet 
oprettede forskningsdatabase over forfatterskabet 
 
Der skulle gang i arbejdet med at søge fondsmidler til realisering af opgaverne. 
 
Endelig skulle Landsforeningen  etableres med medlemmer, bestyrelse, aktiviteter og information 
rettet mod medlemmer og mod offentligheden.  
 
På den stiftende generalforsamling blev Landsforeningens vedtægter vedtaget og bestyrelse og 
revisorer valgt. 
 
Bestyrelsens sammensætning: 
 
Den består af 5-9 medlemmer sammensat således at Martin A. Hansens familie, Strøby 
Menighedsråd og Stevns kommune er repræsenteret og herudover valgtes 2 medlemmer og 2 



suppleanter blandt Landsforeningens medlemmer. Suppleanterne deltager i møderne. 
Bestyrelsen har efterfølgende fastlagt en rotationsordning for medlemmerne samt konstitueret sig. 
 
Bestyrelsens sammensætning: 
 
Ole Visti Petersen, Rektor emeritus Svendborg Gymnasium, formand. 
Hans-Ole Hansen, søn, næstformand. 
Mette Lise Røssing, datter, kasserer. 
Poul Arne Nielsen, borgmester. 
Kaj Hedegaard, Strøby Menighedsråd. 
Peter Leerberg, Strøby Menighedsråd. 
Jørgen Skjoldan, redaktør, sekretær. 
Anders Thyrring Andersen, litteraturforsker. 
Ella Pedersen, fmd. for ”Tryggevælde og Stevns ådals Bevarelse.” 
 
Menighedsrådets formand Kaj Hedegaard afgik ved døden juni 2009 og blev begravet 27. juni hvor 
bestyrelsen var repræsenteret. Han blev erstattet af den nyvalgte formand Antonie Poulsen.  
 
Svend-Bjørn Keil, suppleant. 
Karen Vibeke Klausen, suppleant. 
 
Bestyrelsen har i året afholdt 6 møder og forretningsudvalget har herudover haft løbende kontakt. 
Der er udsendt 3 medlemsbreve pr. mail til langt de fleste og snailmail til resten, desuden brev til 
alle medlemmer med bl.a. Landsforeningens nye folder i januar 2010. 
 
Jeg skal herefter omtale de arbejdsopgaver som er taget op og udført. 
 
For en nystiftet landsforening har det naturligvis været vigtigt at få de grundlæggende opgaver for 
foreningens drift godt i gang. Forretningsorden, den interne arbejdsdeling og etablering af budget, 
medlemshvervning, kontingent, bank m.v. er kommet godt fra start og vi kan konstatere, at vi i dag 
er145 medlemmer, når ægtepar tælles som 2. 
 
Vi har udarbejdet en hvervefolder, som er tilsendt medlemmerne og distribueret bl.a. via biblioteker 
og forfatterarrangementer. Folderen blev støttet ved en donation på 3000 kroner af Diba, Store 
Heddinge og støtte fra trykkeriet.  
 
Medlemmerne er  holdt orienteret ved 4 medlemsbreve og vi har arbejdet på etablering af vor 
hjemmeside gennem året. Arbejdet har først taget fart da vi i begyndelsen af 2010 modtog en 
fondsbevilling på 30.000 kroner til aflønning af en webmaster, men nu skulle den kunne gå i luften i 
maj måned. Den vil fremover rumme medlemsnyt, nyt om Martin A. Hansen-arrangementer, 
nyudgivelser og når tiden er inde links til bl.a. SDUs portal over Martin A. Hansens forfatterskab. 
 
Landsforeningen er blevet medlem af ” Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark”. Vi er 
repræsenteret ved Mette Lise Røssing. Vi venter os gensidig inspiration af vore kontakter der. 
 
Martin A. Hansen 100-års dag 20. august 2009. 
Fejringen af forfatteren blev foreningens første fremtræden for offentligheden. Forfatterens familie 
havde lagt et meget stort arbejde i planlægningen og gennemførelsen af denne dag og 
Landsforeningen trådte til som medarrangør. 
Programmet skal ikke gengives her. Det vil kunne læses på vor hjemmeside.  
Rammerne om festen var de bedst mulige med indledning i Strøby Kirke som menighedsrådet 
venligst havde stillet til rådighed og fortsættelse i telt i præstegårdshaven ned mod engene ved 
Tryggevælde å. Som optakt til dagen overtog Landsforeningen ansvaret for mindestenen over 
Martin A. Hansen, som hidtil havde stået ved p-pladsen og fik den nyopstillet ud mod engen i 



præstegårdens have. Den blev samtidig sat i stand så inskription og Ole Wivels digt fremstod klart. 
Dagen blev markeret ved taler af Hans-Ole Hansen, Ole Visti Petersen, Antonie Poulsen, 
menighedsrådet, Johannes Riis, Gyldendal, professor Johannes Nørregård Frandsen, SDU og 
litteraturforsker Anders Th. Andersen. 
Den kunstneriske underholdning ved sanger og musiker Michael Falch, skuespiller Jens Albinus, 
forfatteren Ida Jessen og korsang ved Stevnskoret og Stevns kirkekor og musik ved organist Vibeke 
Vangsgaard. 
Gæsterne lyttede til optagelse af den fortællende Martin A. Hansen. 
De 160 inviterede gæster havde en stor og minderig dag. Der skal lyde en varm tak til familien og 
de frivillige hjælpere uden hvilke den ikke ville kunne afholdes. 
En stor tak til  Agnete Jensens Fonds donation på 5000 kr., Stevns kommunes donation på 15.000  
kr., Gyldendals donation på 25.000 kr. og familiens donation på 5000 kr. Landsforeningen dækkede 
et mindre underskud. Arrangementet gav fin presseomtale i TV og den skrevne presse. 
 
Andre aktiviteter over forfatteren Martin A. Hansen. 
Som Landsforening kan vi med glæde konstatere at der landet over afholdes et betydeligt antal 
arrangementer om forfatterskabet. Klassikerdagen fejrede 16 september i København Martin A. 
Hansen ved et imponerende arrangement. Samarbejdet om dagen resulterede blandt andet i en smuk 
bibliografi som blev distribueret af bibliotekerne, herunder Stevns. Vi har hver måned holdt vore 
medlemmer informeret om de talrige arrangementer. 
 
Landskabsrummet i Strøby.   
 
Familien og idégruppen havde allerede før Landsforeningens stiftelse arbejdet med planerne for et 
landskabsrum i en længe i Strøby præstegård. Der var udformet tegninger af arkitekt N. F. Truelsen, 
Fåborg som var en erfaren og kyndig museumsarkitekt. I hele denne proces var der et tæt og 
tillidsfuldt samarbejde med et positivt menighedsråd. 
Landsforeningens bestyrelse overtog initiativet og har i det forløbne år lagt et stort arbejde i at søge 
fondsmidler (herom senere) og løbende at få afklaret de juridiske og praktiske muligheder. 
Arbejdet med projektet er faldet i 2 forløb.  
I perioden maj til november 2009 var udgangspunktet et landskabsrum indbygget i en længe i 
præstegården efter arkitekt Truelsens tegninger med modifikationer. I sommerens løb døde arkitekt 
Truelsen ulykkeligvis. Vi havde en aftale om ”no cure no pay” og overtog tegningsmaterialet til 
fortsat brug. Juridisk aftalte vi med menighedsrådet advokat og dets medlemmer i bestyrelsen at en 
lejeaftale på 25 år til symbolsk husleje ville være den rigtige model. Menighedsrådet lovede aftalen 
klar til underskrift i oktober måned. 
I November konstaterede vi, at en større fond ikke i indeværende år var villig til at donere et større 
beløb og fonden foreslog at vi overvejede omfang af projektet og ny formulering af formidlings-
delen. Vort ansøgningsudvalg gik i gang med denne opgave også for samtidigt at søge andre fonds. 
 
12. november meddelte menighedsrådets repræsentanter på et bestyrelsesmøde at situationen nu var 
radikalt ændret. Nye økonomiske problemer nødvendiggjorde at det tænkte nyt med hensyn til dets 
egen andel af projektet. Det var nu nødvendigt at det disponerer alene over hele præstegårdslængen. 
Til gengæld ville Menighedsrådet tilbyde Landsforeningen en grund på lejevilkår med en symbolsk 
leje (en krone pr. år) i minimum 25 år. Dette forslag ville efter dets mening ”ikke møde modstand i 
Provsti og Stift”. Forslaget afkoblede Landsforeningens projekt fra Menighedsrådets og der skabtes 
derved mere tid for Landsforeningen til at rejse midler. Menighedsrådet var åben for at lade dets 
arkitekt undersøge alle myndighedskrav hurtigt og i fremtiden at samarbejde om forsyning og 
praktiske forhold. 
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre på det nye grundlag. Menighedsrådet lovede snarest at 
afgive en skriftlig tilkendegivelse, som vi kunne bruge i vor kontakt til fonds og i øvrigt at få 
afklaret de juridiske betingelser. 
I januar lovede menighedsrådet svar 20. januar. Ansøgningsudvalget justerede sin fondsstrategi og 
fremhævede formidlingsdelen som primær i forhold til den økonomisk tungere bygningsdel. 



Det viste sig vanskeligt at få gennemført et møde i Provstiet før marts måned og jeg fremsendte 
Landsforeningens udkast til en lejeaftale til menighedsrådets formand med understregning af at vi, 
af hensyn til vigtig fondskontakt, havde brug for den endelige afklaring inden udgangen af marts 
måned. 
Ultimo marts sendte menighedsrådet sit udkast til forpagtningsaftale til Roskilde Stift via 
Tryggevælde Provsti og vort ansøgningsudvalg besluttede på den baggrund at gå videre i vore 
kontakter til Stevns Brands Fond. 
Det er med stor glæde at jeg kan meddele at Stevns Brands Fond ved dens formand  Kjeld 
Frederiksen ( som er til stede i aften) har bevilget 150.000 kroner til opstart af vort projekt med 
informationsdelen, fortællestien og af info-pavillionen. Vi er meget glade for at få mulighed for at 
komme i gang og bevillingen vil blandt andet gøre det muligt at styrke vort øvrige 
ansøgningsarbejde. 
Vi er informeret om at Roskilde Stift ikke har givet sin endelige godkendelse af forpagtnings-
kontrakten, men vi ser frem til en positiv udgang på den langvarige proces. Stevns Brands Fonds 
donation deponeres på konto i Diba, Store Heddinge til anvendelse når de sidste aftaler er på plads.  
 
Fondsansøgninger. 
 
Jeg har under min omtale af Martin A. Hansens 100 årsdag opregnet de donationer som muliggjorde 
afholdelsen. 
Herudover har vi haft kontakt til en større fond som ikke havde midler i 2009, men som vi kan og 
vil vende tilbage til i 2010. 
Agnete Jensens fond har januar 2010 bevilget 30.000 kroner til udvikling af vor hjemmeside. 
Diba, Store Heddinge har doneret 3000 kroner til trykning af vor hvervefolder, som også er 
sponseret af trykkeriet. 
I et finansielt vanskeligt år er det lykkedes os at få rejst ganske pæne beløb til realisering af vore 
planer. 
Vi fortsætter vort ansøgningsarbejde også hos andre fonds end de her nævnte. 
     
Til slut vil jeg takke menighedsrådet for venligt husly til bestyrelsesmøderne og mine 
bestyrelseskolleger for berigende og engageret samarbejde. 
 
 
Ole Visti Petersen 
formand. 
 
 


