
Landsforeningen Martin A. Hansen 
                                                                                                                       Troense 19. marts 2014. 
Formandsberetning ved generalforsamlingen i Strøby 8.04.2014. 
 
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som for året 2012-13.  
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 4 bestyrelsesmøder(23.4,13.6,31.10 og 11.2) og dertil 4  FU-møder(13.6,26.9,31.10 
og 11.2 ) samt været i flittig telefon- og mailkontakt. 
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.191 jf. kasserens beretning senere på dagsordenen. 
Der er udsendt information til medlemmerne pr. mail eller brev på følgende tidspunkter i 2013: 6.5  
(Nyhedsbrev nr.6), oktober (oplysning om Bogforum), 7.11 (Nyhedsbrev nr. 7) og i 2014: 23.2 
(indkaldelse til generalforsamling) og 19.3. 
I vore henvendelser til medlemmerne 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 foråret 2013 satte  en række aktiviteter MAH-forfatterskabet ind i en sammenhæng. 
Bestyrelsesmedlem Anders Thyrring Andersen  har både ved udgivelser og ved flere foredrag 
formidlet sin allerede omfattende forskning i forfatterskabet. Bl.a. i bogen Kættere, kællinger, 
kontormænd og andre kunstnere. Forfatterroller i den danske velfærdsstat. Red. Anne-Marie Mai, 
Syddansk Universitetsforlag. 
Ved indvielse 7. maj i Haslev blev Sigurd Swanes maleri af MAH genophængt og nu på biblioteket 
hvor det tidligere havde hængt på det nu nedlagte Haslev Seminarium. 
Landsforeningen fik mulighed for at købe et litografi af MAH som efterfølgende er ophængt her i 
kirkeladen i Strøby. 
I forsommeren blev fødselsdagssammenkomsten 20. 8 forberedt ved aftaler med oplægsholdere , 
kontakt til prismodtager og presse. Desuden blev aftaler m.v. om bænkepladsen i Strøby bl.a. en 
Brugsretsaftale med kommunen og klargøring før 20.8 bragt på plads. 
Digterruten MAH på Stevns. Har krævet og kræver en lang række aftaler med myndigheder,med 
producenter af indhold m.v. Hele processen styres af projektleder Dorte N. Hansen i tæt samvirke 
med FU. Den økonomiske styring af de store fondsbeløb er tilrettelagt med bogholderi, revision og 
kontrol af projektleder og formand. De enkelte opgaveløsere er ansat på godkendte kontrakter og 
arbejdet med gennemførelsen forløber upåklageligt. 
 
Martin A. Hansens fødselsdagsfejring 20. august i Strøby. 
Bestyrelsen havde besluttet at uddele MAH-prisen til forfatteren Ida Jessen.  
Hun blev præsenteret af Anders Thyrring Andersen og tildelingen blev motiveret af Gyldendals 
direktør Johannes Riis. Efter modtagelsen af prisen på 4000 kroner og en skulptur af 
billedkunstneren Ullrich Rössing  holdt Ida Jessen sin takketale.  
Herefter  præsenterede Hans-Ole Hansen Landsforeningens æresmedlem journalist og redaktør 
Henrik Denman. 
Jeg vil henvise til Nyhedsbrevet nov. 2013, hvor talerne kan læses. Som afslutning på den festlige 
dag blev ”Rutepunkt Enghaven Strøby” indviet.  
Hans-Ole Hansen motiverede gæsterne til at deltage og tage bænkene i brug. Bænkene og 
pilehegnet er opsat af firmaet Bondeskovgaard i Osted og indehaveren Palle Nielsen præsenterede 
anlægget. Borgmester Poul Arne Nielsen holdt indvielsestale og klippede snoren over. 
 



I august søgte vi Agnete Jensens Fond om tilskud til deltagelse i Bogforum i Bellacentret i 
november 2013. Mere herom senere. Fonden imødekom generøst ansøgningen med 28.000              
kroner. 
I september deltog jeg som repræsentant for Landsforeningen i stiftende generalforsamling i 
Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark i Vartov, København. Det vigtigste punkt var en 
modernisering og opstramning af vedtægterne samt vedtagelse af et større kontingent så Samrådet 
fik bedre mulighed for at sætte sine synspunkter igennem til gavn for litteraturen. Vi støttede dette 
og det blev enstemmigt vedtaget. 
 
I september måned var arbejdet med Digterruten så langt fremme at planen for rutepunkterne, 
fortællingerne og GPS-steder lå klar i hovedtræk. Det meget store arbejde med indholdsiden 
fortsætter herfra og hen over året frem til i dag. 
 
Formanden havde i efteråret kontakt til datteren af komponisten Hans Albjerg, Svendborg som 
havde komponeret en symfoni ”Symfonia Sacra” hvori bl.a. et digt af MAH indgik. 
 
Landsforeningen deltog på Bogforum i Bellacentret 8-10.november med egen stand. 
Der var gjort et betydeligt forarbejde af projektleder og bestyrelsesmedlemmer for at standen skulle 
leve op til vore egne forventninger og til vore løfter til donatorerne til projektet ”Digter og 
Landskab – Martin A. Hansen på Stevns”. Vi havde trykt ny folder om foreningen generelt og en 
særfolder om projektet Digter og Landskab. Standen var udstyret med et stort oversigtskort over 
Stevns med rutepunkterne angivet, plancher og fotos af forfatter m.v. var opsat og vi solgte 
antikvariske bøger. Standen var bemandet med bestyrelsesmedlemmer og andre som var godt 
forberedt til samtaler med interesserede besøgende. Centralt i formidlingen var naturligvis en 
redegørelse for de 5 nyskabelser i projektets formidling af litteratur. Det var 3 travle men 
udbytterige dage med stor respons og interesse. Vore donatorer besøgte standen og ytrede stor 
tilfredshed. 
 
Efter kommunevalget udtrådte kommunens repræsentant i bestyrelsen, borgmester Poul Arne 
Nielsen af bestyrelsen og formanden takkede ham varmt for de 4 års samarbejde. Der blev 
efterfølgende taget kontakt til kommunen om den mulige afløser. I foråret fik vi afklaring ved 
beslutningen om at formand for kulturudvalget Bjarne Østergaard Rasmussen                                   
indtræder i bestyrelsen. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med kommunen. 
 
Primo fortsatte arbejdet med projektet. Der er bl.a. tæt kontakt til Stevns Naturcenter og 
Østsjællands Museer ved museumsdirektør Tove Damholt og  naturvejleder Kirsten Føns om fælles 
ideer ved delindvielse og det fremtidige samarbejde om formidlingen. Landsforeningen deltager 
aktivt i arbejdsgruppen vedr. Stevns kommunes initiativ ”rekreative cykel- og gangstier”. 
 
Ved møder i februar forberedte bestyrelsen generalforsamling og øvrige program for foråret 2014. 
Herunder har vi drøftet bestyrelsens arbejde og ønsket om et gradvis generationsskifte og sikring af 
kompetencerne i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår i dag nogle mindre vedtægtsændringer. 
Menighedsrådet ved Strøby kirke har i vor drøftelse indvilget i at nedsætte sin repræsentation fra 2 
til 1 medlem og har i øvrigt besluttet at udpege et nyt medlem til Landsforeningens bestyrelse. Det 
er Poul Nørby, Strøby som er indtrådt i arbejdet.  
Jeg vil i den forbindelse rette en varm tak til menighedsrådsformand John E. Hansen og Peter 
Leerberg som har deltaget i vor bestyrelse hidtil og for Peter Leerbergs vedkommende i en årrække. 
 
Det har været et travlt år for bestyrelsen og jeg vil gerne takke de mange samarbejdspartnere på 
Stevns for godt samarbejde. Tak til mine bestyrelseskolleger og projektleder som på trods af 
sygdom har ydet en stor indsats for vore ideer  og planer. Endelig en tak til menighedsrådet for 
husly og godt samarbejde.                                                                    Ole Visti Petersen, formand. 


