
Landsforeningen Martin A. Hansen 
 
                                                                                                         Troense 26.3.2013 
Formandsberetning  ved generalforsamlingen i Strøby 23.4.2013. 
 
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som for året 2011-12. 
Vi har arbejdet med den række af opgaver som vi drøftede på generalforsamlingen og med nye 
tilkomne som det vil fremgå af min beretning. 
Vi har afholdt   bestyrelsesmøder (26.4,12.10, 26.3 ) og dertil FU-møder (12.10, 10.12, 15.1 ) samt 
flittig mail- og telefonkontakt. 
De grundlæggende foreningsopgaver med medlemshvervning, medlemsorientering, 
kontingentinddragelse, vedligeholdelse af hjemmesiden og repræsentation i Samrådet for de 
Litterære Selskaber i Danmark er fortsat og udbygget. 
Vort medlemstal er p.t.185  jf. kassererens beretning senere på dagsordenen. 
Der er udsendt informationer til medlemmerne pr. mail eller brev  datoer: 8.8, 25.10, 21.1                 
heraf  2 nyhedsbreve (nr.4, maj 2012 og nr.5, nov.2012). 
I vore henvendelser til medlemskredsen søger 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 arrangementer med relevans for forfatterskabet. 
 
Beretningsårets gang. 
I forsommeren blev der arbejdet intensivt med fondsansøgningen til Nordeafonden. Det drejede sig 
bland andet om kontakt til Østsjællands Museum om systemfællesskab og skilte i landskabet samt 
med beskrivelse af formidlingsstrategi m.v. Ansøgningen blev afsendt efter personlig kontakt og vi 
afventede fondsbestyrelsens behandling primo september. 
Sideløbende holdt vi kontakt til Arbejdsmarkedets Feriefond med henblik på at forklare 
formidlingen af ”Digter og Landskab på Stevns”. 
 
Martin A. Hansens fødselsdagsfejring 20.august i Strøby. 
Tema: Martin A.Hansen og Sven Havsteen-Mikkelsen. 
I anledning af Sven Havsteen-Mikkelsens 100 årsdag blev der sat focus på samarbejdet. 
Hans-Ole Hansen læste erindringsnovelle fra Vågå, Norge. 
Forfatter og mag.art. Anders Thyrring Andersen  talte om ”Kristendom er nu” ud fra sit oplæg i 
bogen ”Havsteen”. 
Forfatte Bjarne Nielsen Brovst fortalte om Martin A. Hansen og Sven Havsteen-Mikkelsen. 
I den spændende eftermiddag deltog ca.70 interesserede. 
 
I august søgte foreningen Agnete Jensens Fond om 21.000 kroner til vort arbejde med udbredelse af 
kendskabet til forfatteren. Beløbet skulle dække udgifterne ved deltagelse i Bogforum i 
Bellacentret. (Mere herom senere), forbedret skiltning i Strøby og til lokalarrangement ”Høstgildet” 
i oktober 2012. Fonden imødekom generøst ansøgningen. 
 
Foreningens kasserer Mette Lise Rössing deltog i august på seminaret i Skærum Mølle  med indlæg 
om bl. a. foreningen. 
 
I august tog foreningen kontakt til Bondeskovgaard, Osted med henblik på at få vurderet om 
landskabsrummet i Strøby kunne bygges billigere og bedre end vore hidtidige overvejelser. Herefter 
fulgte en lang proces helt frem til foråret 2013 med afklaring af arkitektur, teknik og økonomi. 
Målet er at få en robust, driftsbillig og arkitektonisk tilpasset løsning som har mulighed for at opnå 
tilsagn fra fonds. Denne 2. fase af vort projekt er nu klar til forhandling med kommune (tilladelser) 
og fonds.  



 
Ultimo september modtog foreningen den gode meddelelse fra Nordeafonden at den havde bevilget 
hele det ansøgte beløb (807.500 kr. )som sammen med Arbejdsmarkedets Feriefonds bevilling ( 
770.000 kr. ) giver mulighed for at igangsætte og gennemføre 1. fase således at Danmarks første 
digterrute kan åbnes på Stevns 2014. Pressemeddelelse udsendt. (Se bl.a. Dagbladet 21.11.2012) 
Kommunikationsplan vedtaget. Styringsplan vedtaget. 
 
I oktober blev landsforeningen tilbudt et materiale om forfatteren af tidligere 
undervisningsinspektør og rektor Ib Fischer Hansen som har skrevet speciale om Orm og Tyr. 
Materialet beror nu hos Landsforeningen. Bestyrelsen har besluttet at gøre Ib Fischer Hansen til 
æresmedlem i foreningen. 
 
 
Bogforum i Bellacentret 9-11.november. Foreningen deltog ved Mette Lise Rössing i fællesstand 
med de øvrige ”Litterære Selskaber.” Vi havde trykt flyers og en folder til uddeling. Deltagelsen i 
denne form er nu evalueret og vi ønsker næste år at præsentere Landsforeningen ved egen stand. 
 
Foreningens næstformand Hans-Ole Hansen deltog i møde ” Forfatterskabets rødder”arrangeret af 
MAH-lokaludvalget  20. november 2012. Indlægget var baseret på indlæget i årbogen ”Stevns Før 
og Nu”. 
Der deltog ca.60 interesserede.  
 
November 2012 søgte vi Stevns Kommune om 5.000 kr. til frikøb af rettighederne til TV-
udsendelse som Niels-Jørgen Kaiser optog i 1961. Han interviewede Martin A. Hansens mor om 
sønnen og om livet på Stevns. Han interviewede ligeledes sønnen Hans-Ole Hansen. Beløbet blev 
bevilget. TV-udsendelsen har ”Verdenspremiere” ved MAH-lokaludvalgets arrangement på Stevns 
10.april 3013, hvor også Hans-Ole Hansen deltager. 
 
Januar 2013  medlemsudsendelse med kontingentopkrævning. 
 
25.marts 2013. Hans-Ole Hansen foredrag om ”Digter og Landskab” i Historisk Samfund, Lejre. 
 
Marts 2013. Bestyrelsen arbejder fortsat med projektet fase 1 og 2 og med forberedelse af 
generalforsamlingen.   
 
April 2013. Hans-Ole Hansen skriver indlæg i Strøby menighedsråds kirkeblad om ”Digter og 
Landskab”. 
 
Det har været et travlt år for bestyrelsen og jeg vil gerne takke alle som trods alvorlig sygdom og 
personlig modgang har ydet en stor indsats for foreningen.  
Også en varm tak til menighedsrådets fratrådte medlem af bestyrelsen, Antonie Poulsen og til 
menighedsrådet for for husly og godt samarbejde. 
 
 
Ole Visti Petersen 
formand  
 


