
Landsforeningen Martin A. Hansen 
 
 
                                                                                                                  Troense 24.april 2011  
 
Formandsberetning ved generalforsamlingen onsdag 27 april 2011 i Strøby. 
 
Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen fortsat arbejdet med de opgaver som vi fortalte 
om på generalforsamlingen. 
Der er afholdt  2 bestyrelsesmøder og hertil  møder i forretningsudvalget og projektgruppen. 
(mere om dem senere). 
De grundlæggende opgaver for foreningen med medlemshvervning, medlemsorientering, 
kontingentinddragelse, vedligeholdelse af hjemmeside og repræsentation i Samrådet for de 
Litterære Selskaber i Danmark er fortsat og udbygget. 
Antallet af medlemmer er nu 159   
Hjemmesiden udbygges med Tidstavle over MAH, Litteratur om MAH og MAHs forfatterskab. 
Medlemsbrev udsendt 5.august 2010, 1.november 2010 og 25.marts 2011. 
 
Martin A. Hansens fødselsdag 20 august fejrede vi ved at arrangement i Strøby hvor forfatteren 
Anders Thyrring Andersen fortalte om sin kommende udgivelse: Polspænding, Forførelse og Dialog 
hos Martin A. Hansen, Gyldendal (foråret 2011). 
Efter en kort gåtur til Tryggevælde å med oplæsning af tekst af Martin A. Hansen fortsatte 
arrangementet med Anders Thyrring Andersens fortælling om Vera Hansens betydning for sin 
mands forfatterskab. Vera Hansen ville være fyldt 100 år i maj 2010. Arrangementet var velbesøgt 
med 40 deltagere og begunstiget ved dejligt vejr. 
Foreningen ved Signe Rössing Wright stod for bogsalg af nye og brugt bøger om og af Martin A. 
Hansen. 
 
27 september fik Landsforeningen doneret og overrakt en smuk bænk af Palle Nielsen, 
Brændeskovgård i Osted. Den opstilles ved mindestenen i Strøby. 
 
Beslutning om uddeling af en pris som anerkendelse for forfattere, forskere eller formidlere. 
Uddelingen vil ske på MAHs fødselsdag første gang senest 2011. 
 
Henvisningsskilt og informationsfolder ved mindestenen opsættes og udformes. Til finansiering af 
folderen søges Agnethe Jensens Fond. Bevilling på 10.000 kroner i februar 2011. 
 
Vort arbejde med etablering af et Landskabsrum har optaget os gennem hele året. 
Ved sidste års generalforsamling orienterede jeg om vort forpagtningsprojekt hvor menighedsrådet 
ved Strøby kirke generøst ville stille et areal til rådighed for foreningen i 25 år for en årlig afgift på 
1 krone.  
Aftalen faldt endelig på plads og blev underskrevet af formand Antonie Poulsen og undertegnede på 
Martin A. Hansens 101års fødselsdag 20.8.2010. Begivenheden blev smukt omtalt i dagbladets 
reportage. 
Projektgruppen bestående af formand, næstformand og Dorte N. Hansen gik i gang med at 
gennemgå vore hidtidige overvejelser om projektet, finansieringen via fonde, projektledelse, 
tidshorisont og strategi.  
Fu-mødet primo september og bestyrelsen 27.9 tilsluttede sig projektgruppens redegørelse for valg 
af arkitekt (Sigurd Brandt) og de gennemgående kvaliteter ved landskabsrummet: indtryksmættet, 
robust, enkelt indrettet, lave driftsudgifter og almént. Der var enighed om projektledelse, økonomi 
og fremgangsmåde. 



 
I oktober var foreningen repræsenteret ved stort offentligt møde i Hårlevhallen om Tryggevælde 
ådalen. Næstformanden Hans-Ole Hansen præsenterede vore tanker og planer for et Landskabsrum, 
de tilknyttede oplevelsesstier og hjemmesiden. God modtagelse. 
 
I efteråret blev Projektgruppen ved kontakter til Stevns kommune klar over at vort projekt 
nødvendiggjorde en dispensation fra landzonelovgivningen ud over den egentlige byggetilladelse. 
Det nødvendiggjorde tæt kontakt mellem gruppen, arkitekt og forvaltning for at sikre at det 
fremsendte materiale var tilstrækkeligt og velbeskrevet således at vi kunne undgå klager til 
Naturklagenævnet og dermed en hurtigere sagsbehandling. 
Vore kontakter til fonde gjorde det klart at vi måtte dokumentere at de fornødne tilladelser var 
opnået før der kunne blive tale om bevillinger. 
Den flotte bevilling på 150.000 kroner fra Stevns Brandkasse som vi modtog på sidste års 
generalforsamling er intakt og går til finansiering af projektgruppens arbejde her i indledningsfasen. 
 
På mødet i forretningsudvalget 15. december drøftede vi arkitektens oplæg til projektet ”Digter og 
Landskab”.” MAH på Stevns” og fastlagde retningslinier for kontakt til kunstnere med henblik på 
udsmykning og det videre arbejde i foråret 2011. 
 
Ved møder i januar 2011 blev det klart at dispensationsansøgningen i Stevns kommune kunne 
behandles 5. marts med endeligt svar til os ca. 1.maj. 
 
Status her på generalforsamlingen er at ”ting tager tid” men at vi er godt på vej. Jeg henviser i 
øvrigt til Hans-Ole Hansens gennemgang af  Digteruniverset på Stevns i aften. 
 
Ole Visti Petersen 
formand. 
 
 
  


