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Formandsberetning ved generalforsamlingen torsdag 26. april 2012 i Strøby. 
 
Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med de opgaver som vi omtalte 
sidste år samt med nye tilkomne. 
Vi har i året afholdt 3 bestyrelsesmøder (14/6, 14/11 og 5/3) og dertil FU-møder samt flittig mail-og 
telefonkontakt. 
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. 
Vort medlemstal er p.t. 163 jf. kasserens beretning senere på dagsordenen. 
Der er udsendt informationer til medlemmerne pr. mail eller pr. brev 3/11, 13/1, 29/3og 19/4 
desuden er der udsendt 2 nyhedsbreve – et i maj og et i november 2011. 
I vore henvendelser til medlemskredsen forsøger vi at sikre foromtale af aktiviteter med relevans for 
foreningen og omtale af afholdte arrangementer med gengivelse af taler og oplæg. Desuden oplyser 
vi om andre kulturelle arrangementer med relevans for forfatterskabet. 
 
I det følgende vil jeg skitsere årets gang. 
 
I juli 2011 fik næstformanden Hans Ole Hansen mulighed for i 2 indslag i TV-2 Øst at fortælle om 
Digteren og Landskabet fra Mindestenen ved Strøby Kirke. 
 
Martin A. Hansens fødselsdag 20. august blev markeret ved et arrangement i Strøby. 
Bestyrelsen havde besluttet at udnævne Kunstneren Ib Spang Olsen til æresmedlem af foreningen. 
Mette Lise Røssing holdt talen, hvori hun begrundede tildelingen og Ib Spang Olsen kvitterede med 
en personlig tale om sit samarbejde med Martin A. Hansen (se MLR´s tekst i Nyhedsbrevet nr. 3.) 
Landsforeningen uddelte for første gang Martin A. Hansen – prisen. Den bestod af en symbolsk pris 
på 4000 kr. og en statuette af Agerhønen ved billedkunstneren Ullrich Røssing. 
Prisen gik til forskeren, formidleren og forfatteren Anders Thyrring Andersen som formanden i 
overrækkelsestalen bl.a. karakteriserede med ordene ”fremragende formidler”, ”dine tekster ånder 
af engagement og stort overblik” - men læs selv videre i talen på vores hjemmeside.(Nyhedsbrev nr. 
3). 
Prismodtageren Anders Thyrring Andersen kvitterede med en tale hvor han fortalte om sit årelange 
engagement i forfatterskabet fra studietiden til i dag. (Nyhedsbrev nr.3). 
Mindedagen gav mulighed for at se instruktør Lise Roos ”Strudsen” som Anders Thyrring Andersen 
gav oplæg til. 
 
I september måned udsendte foreningen en ny folder ”Digter og landskab på Stevns” og en boks til 
foldere blev opsat ved mindestenen. ” Agnete Jensens fond” havde velvilligt bevilget 10.000 kroner 
til formålet og Stevns kommune havde bevilget 6.750 kroner til etablering af granitstensbelægning 
ved mindesten og bænk. 
 
1. august søgte foreningen Arbejdsmarkedets Feriefond om midler til støtte for formidlingsprojektet 



”Digter og Landskab – Martin A. Hansen på Stevns” s første fase.  Efter supplerende information 
fra Landsforeningen til fonden, fik vi 21.september tilsagn om de 770.000 kroner på de beskrevne 
betingelser og i forventning om supplerende finansiering fra andre kilder. 
Projektleder Dorte N. Hansen har i tæt samvirke med foreningens FU fortsat arbejdet med 
forberedelse og gennemførelse af fondskontakter for finansiering af 1. etape og på sigt af det 
opfølgende projekt ”Landskabsrum”. 
 
Lokalkomiteen på Stevns (Jørgen Skjoldan, Karen Vibeke Klausen og Svend-Bjørn Keil) har i året 
fortsat sit arbejde med lokale arrangementer. ”I Martin A. Hansens fodspor” i det stevnske landskab. 
Der er gennemført guidet tur ved Holtug Kirke ved provst Salling med 35 deltagere. Tema ”Orm og 
Tyr”, Tirad Rist. Hertil et snarligt arrangement med vandring ved Varpelev og omtale af Mordet og 
henrettelsen i Varpelev. Foreningen lægger afgørende vægt på disse arrangementer og på den lokale 
fundering på Stevns. Arrangementerne følges op i den kommende tid og den lokale forankring er 
afgørende for foreningens arbejde. 
 
I november udkom ”Lykkelige Kristoffer” ved Det Danske Litteraturselskab. Tekstudgivelse, 
efterskrift og noter ved Esther Kielberg. (se Nyhedsbrev nr. 2 og 3). Bogen blev rosende anmeldt af 
Erik Skyum–Nielsen i Information 27.01.2012. 
 
Den 15. januar døde foreningens første æresmedlem, Ib Spang Olsen. 
Foreningen udformede mindeord til pressen uden at det lykkedes at få dem optaget. Til gengæld var 
bestyrelsen repræsenteret ved begravelsen ved kasserer Mette Lise Røssing. 
 
I Å-Dalen nr. 3, 2011 fortæller bestyrelsesmedlem Ella Pedersen om et arrangement i september 
2011 for naturvejledernes netværk, hvor hun ved Tryggevælde Å talte om ”litteraturen i naturen”. 
(Artikel nr. 21 i Nyhedsbrev nr.3) 
 
Bestyrelsen arbejder pt. med planer om at udgive CD-udgivelser med materiale om Martin A. 
Hansen. Nærmere informationer vil udgå når vi har afklaret ophavsret, økonomi, teknik m.v. 
 
Bestyrelsen arbejder på at være repræsenteret på ”Bogmessen” i Bellacentret til november 2012 
med egen stand eller som del af en fællesstand for de litterære selskaber. 
 
Det har været et travlt år for bestyrelsen og jeg vil gerne takke alle som trods alvorlig sygdom og 
personlig modgang har vist en aldrig svigtende interesse og arbejdsindsats for foreningen. 
Også en stor tak til menighedsrådet for husly og for godt samarbejde. 
 
 
Ole Visti Petersen 
 


