
Praktiske oplysninger: 

 

 

 

Tryggevælde Ådal  
Stevns 

Bomærkets kunstner Ullrich Rös-
sing fortæller: 
Landsforeningens bomærke er 
inspireret af novellen ”Ager-
hønen”, men er ikke en illustration 
til den. Bomærket er et symbol, der 
skal lede tankerne hen imod de 
åbne landskaber ved Strøby, hvor 
forfatteren færdedes - ligesom den 
vagtsomme agerhøne. 

Medlemsskab af ”Landsforeningen Martin A. Hansen” kan opnås ved hen-
vendelse til Mette Lise Rössing:  Pr. mail: roessinge@mail.dk eller pr. 
post: Slagelse landevej 115, DK 4242 Boeslunde. Oplys navn, adresse, 
telefon og evt. mail og om det er medlemsskab for en person (kr. 200.-) , 
par  (kr. 300.-) eller institution/ forening (kr. 400.-) Foreningens bank har: 
reg. nr. 9261 konto nr. 0000630314.                         Folder trykt november 2009 

BESØG WWW.MARTINAHANSEN.DK 

Efter tilmelding 

Efter tilmelding, tilsendes det nye 
medlem referat fra den stiftende ge-
neralforsamling, foreningens ved-
tægter, liste over bestyrelsens med-
lemmer og det sidste nyhedsbrev.  

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes hvert 
år inden 1. maj i Stevns kommune. I 
tilknytning til mødet vil der altid 
være et arrangement. 

Bomærke 

Betaling 

Senest 1 måned efter tilmelding be-
des kontingentet venligst indbetalt 
via netbank eller giro 73 85250671 
mærket med navn. 

LANDSFORENINGEN 

Martin A. Hansen 

FORFATTER OG LANDSKAB 

 



Martin A. Hansen (1909—1955)var en af det 20. århundredes bedste, 
danske digtere og historiefortællere. Hans værker er fortsat af betydning 
for nutidens og fremtidens samfund. Hovedværker som romanerne 
”Lykkelige Kristoffer” (1945) og ”Løgneren” (1950) samt novellesam-
lingerne ”Tornebusken” (1946) og ”Agerhønen” (1947) blev modtaget 
som skelsættende og hædredes med adskillige priser. Hans sprogbrug er 
usædvanlig og viser det danske sprog i ypperste udgave - her et citat fra 
novellen ”Sommerluft” fra bogen ”Til Minde”: 
. . . . Det er den mærkelige og lange stund i daggryet, da der er mere 
stille i naturen end nogen tid ellers, mere stille end om natten. Mangt 
levende sover nu dybere end ellers. Andet levende venter og lytter. Præ-
sterne i naturen, haner, sangfugle, og hestene venter i dyb og stum uro 
på, om dagen vil blive født igen. Jeg løfter hovedet og ser hen over en 
mark, hvor jeg ved ankomsten i nat bemærkede store stående skygger. 
Nu ligger de hestene, alle, et sjældent syn. Hovedet er løftet, vendt mod 
den side, hvorfra dagningen skal komme . . . .  

 

. 

Forfatteren Martin A. Hansen: 

 Landsforeningens formål: 

Oliemaleri: Ådal af Martin A. Hansen 
”Landsforeningen Martin A. Hansen” er stiftet d. 15. april, 2009 i Strøby 
på Stevns, forfatterens fødeegn. Landsforeningen skal sikre erindring, 
viden og fortælling om forfatteren ved at tage initiativ til aktiviteter, udgi-
velser og praktiske arrangementer. Landsforeningen skal støtte op om de 
planer der er for at skabe en forbindelse imellem digteren og det landskab 
han skrev fra. Dette er en spændende nytænkning af naturoplevelser i en 
digters fodspor. Ligeledes yder Landsforeningen tilskud til drift og delta-
ger i pasning af hjemmesiden www.martinahansen.dk og benytter denne 
til offentliggørelse af egne aktiviteter - bl. a. via nyhedsbreve. 

Som medlem af landsforeningen opnår man: 

Mindestenen i Strøby, Stevns for Martin A. 
Hansen, pyntet til 100 årsdagen, 20. 08. 2009. 

 

 

- to årlige nyhedsbreve 
 

- orientering om nyudgivelser 
 

- invitation til særarrangementer 
 

- adgang til forskerportal 
 

- festligheder d. 20. august 
 

- foldere om digterens landskab 
 

- formidling af bogsalg, m.v. 

Skuespiller Jens Albinus læser op af 
novellen ”Midsommerfesten” 

”Landsforeningen Martin A. Hansen” 
er indgået i et samarbejde med de øvri-
ge litterære selskaber i Danmark. I den 
forbindelse arrangeres der aktiviteter af 
Samrådet, som medlemmer af Lands-
foreningen kan deltage i. 
 

Landsforeningens hjemmeside 
www.martinahansen.dk vil være på 
nettet fra foråret 2010. 
 

Landsforeningens hjemmeside vil blive 
linket til en portal der opsættes i samar-
bejde med Syddansk Universitet. Her 
kan forskere, studerende og interessere-
de søge materiale om forfatteren. 

Studietur ”I Martin A. Hansens fodspor” 

 

Landsforeningen vil være med til 
at planlægge foredrag og studietu-
re om Martin A. Hansen og støtte 
udgivelse af hefter og bøger af og 
om forfatteren. 


