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Landsforeningen udsender normalt sit nyhedsbrev før d. 1. juni. 
   I år er Nyhedsbrevet lidt forsinket idet redaktøren har haft ekstra travlt 
med at udgive sin egen bog – et håndværksfagligt ”livsværk” kaldet 
”Trådens gang i Billedvæv” der udgives på eget forlag på både dansk og 
engelsk. Hvis nogen vil vide lidt mere kan man fra d. 1. juli 2013 kikke på 
www.billedvaevning.dk (til medlemmer der får Nyhedsbrevet pr. post 
vedlægges en lille flyer til orientering). Nok om den sag.  
   Redaktøren har igen modtaget forskellige indlæg og Anders Thyrring 
Andersen har givet forslag til stof til Nyhedsbrevet. 
   Årets tema hedder ”Hansen og Kierkegaard” og temaet blev derfor også 
emnet på Anders Kingos indlæg på generalforsamlingen i april.  
   Hvis læsere af nyhedsbrev nr. 6 har stof til temaet, så send det gerne til 
redaktøren på roessing@mail.dk inden 15. november 2013. 
   Dette nyhedsbrev sendes til Landsforeningens medlemmer pr. post eller 
mail og indsættes på foreningens web www.martinahansen.dk  under 
FORENINGEN / NYHEDSBREV i juni måned. 
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51. Meddelelser 
 

Generalforsamling 2013 - Årets generalforsamling blev afholdt efter 
Anders Kingos indlæg og formandens præsentation af Landsforeningen 
nye æresmedlem Ib Fischer Hansen. 45 fremmødte medlemmer af 
Landsforeningen deltog i aftenen og endnu et lotteri sørgede for at 12 
medlemmer kunne gå hjem med en bog eller CD om eller af Martin A. 
Hansen. Også nyere og brugte bøger af forfatteren blev handlet ivrigt. 
Formandens beretning og referat kan ses under FORENINGEN / 
GENERALFORSAMLING på Landsforeningens hjemmeside. Under 
FORENINGEN / ØKONOMI ses regnskab 2012 og budget 2013 og under 
AKTIVITETR / ÅRSPLAN ses dette års aktiviteter. 
 
Fødselsdagsfejringen d. 20. august – I midten af juni fastlægges 
arrangementet på forfatterens fødselsdag. I år vil Martin A. Hansen prisen 
igen blive uddelt og endnu et æresmedlem vil blive udnævnt. Taler og 
oplæsning vil også blive en del af dagen, der forhåbentlig vil kunne 
afholdes i dejligt sommervejr, i og udenfor ”Kirkeladen” ved Strøby kirke, 



Stevns. Invitation til dagen udsendes til foreningens medlemmer i 
begyndelsen af august og sættes samtidig på foreningens hjemmeside 
under AKTUELT. 
 
 De første synlige tegn på projektet ”Digter og Landskab” – Omkring 
d. 1. juli vil bænke til 48 personer (samt plads til 2 – 4 kørestole) blive 
opstillet ved Tryggevælde Ådal nedenfor Strøby præstegård på en 
”lytteplads” i nær sammenhæng med de tiltag der allerede er gjort af 
foreningen ”Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse”. Stedet vil kunne 
danne ramme om oplæsning af forfatterskabets noveller fra egnen. Eller 
aflytning af mobiltelefon med en App med lyd- eller billedcitater. Er man en 
familie eller en gruppe, vil man få glæde af den store bænkeplads ved 
spangen der fører over åen. Med opstillingen vil Landsforeningen konkret 
markere, at ”Digter og landskab” er under udvikling  

   Alle Landsforeningens bænke og skiltepæle vil blive mærket med 
foreningens bomærke "Agerhønen". Se brændejernet på foto nedenfor. 
 
 

  foto v/ HOH 
 
 
Deltagelse i Bogforum i København november måned – ”Landsfor-
eningen Martin A. Hansen” deltager i år med en selvstændig stand på 
Bogforum i Bella Centret fra fredag d. 8. november til søndag d. 10. 
november 2013. Vi vil befinde os i hal C4 på stand 030. På standen vil vi 
især bruge plads og tid til at fortælle om projektet ”Digter og Landskab – 
Martin A. Hansen på Stevns” som Landsforeningen er i fuld gang med at 
realiserer. 
 

52. Åndens hjemvé 
Om Søren Kierkegaards og Martin A. Hansens åndelige mødested 
Vi har fået lov at bringe den nedenstående tekst af forfatter, dr.theol. Anders Kingo. 

Teksten berører de samme emner som Anders Kingo talte over ved generalforsamlingen 
 
»Hvor er mit hjem?« Således spørger en ensomt omvandrende mand i den 
polske filminstruktør Kieslowskis filmatisering af De ti Bud, Dekalog. Det er 
juleaften. Warszawas triste, sparsomt oplyste gader ligger øde hen. Kun den 
ensomme vandrer trasker rundt med et ynkeligt, pjusket juletræ i hånden. Vi 
møder ham ikke i øvrigt i filmen. Vi ser ham blot i glimt nogle gange. Og han 
har kun denne ene replik: »Hvor er mit hjem?« 



   Denne replik gør ikke manden til et tilfælde for de sociale myndigheder. 
Nej, hans spørgsmål er eksistentielt. Hvor har mennesket i det hele taget 
sit hjem? Hvem er jeg, og hvad skal jeg i dette alt for korte liv, på dette 
fnug af en klode i et goldt og koldt univers. Jeg er som en fremmed over 
for mig selv og det, jeg skal. Hvor hører dog jeg fremmede hjemme? Hvor 
er mit hjem? 
   Der gives mennesker, for hvem dette ikke er noget problem. De er ikke i 
tvivl om, hvem de er, og hvad de skal her i livet. Det er dem alt sammen 
umiddelbart indlysende. Derfor forstår de dybest set ikke, hvad den 
ensomme vandrer i Kieslowskis film spørger om. For dem er jorden 
menneskenes hjem, naturligvis. Nok kan de på den ene eller den anden 
måde have problemer her i tilværelsen, men de har ikke eksistentielt åbnet 
deres øjne og fået blik på det egentlige problem. Derfor er de ikke rystede 
i deres grundvold. De kan udmærket være store begavelser, åndfulde, 
indsigtsfulde og talentfulde. De er – som børnene – blot umiddelbart det, 
de er. 
   Sådanne mennesker kunne måske i deres uforstand finde på at tilbyde 
manden med juletræet en lille lejlighed med køkken og bad og en stue, 
hvor han kunne sætte sit træ. Åndløst ville de dermed mene at have 
skænket ham et hjem – uden forståelse for, at hvad manden efterlyser just 
er et åndeligt hjem. 
   Ja, men har sådanne mennesker da ikke selv et behov for et åndeligt 
hjem? Tilsyneladende ikke – men også kun tilsyneladende! Dybest set har 
nemlig ethvert menneske til enhver tid det behov. De ved det blot ikke, 
påstår Søren Kierkegaard. Ja, men lever de da ikke således deres liv hen i 
lykkelig uvidenhed, som vi siger? Joh, i uvidenhed lever de, men ikke 
lykkeligt. Dybest i ethvert menneske rumsterer nemlig en angst og 
fortvivlelse, der vidner om, at intet menneske umiddelbart har hjemme i 
verden. 
   Og hvorfor? Søren Kierkegaards svar lyder prompte: Fordi mennesket er 
skabt som ånd, skabt med henblik på at skulle leve i et åndeligt forhold til 
sig selv, til sit menneske, til livet i det hele taget. Den bevidste eller 
ubevidste angst og fortvivlelse vidner blot bagvendt, negativt, om denne 
menneskets åndelige herkomst og bestemmelse, siger han. 
   Med dette simple spørgsmål »hvor er mit hjem?« rører Kieslowski 
således ved én af de allerdybeste strenge i det menneskelige sind. Dybest 
set, er det netop det spørgsmål, menneskeheden har sloges med, så langt 
vi kan følge historien tilbage. Alle kulturer, ideologier filosofier, religioner 
og livsanskuelser kan ses som bestræbelser på at skabe sig et hjem i 
denne kolde verden. For det er netop det, alle menneskelige bestræbelser 
går ud på – og gør det på mange niveauer. Vi kan helt konkret bygge os et 
hjem, indrette os parcelhuset, så vi føler os hjemme. Vi kan rent konkret 
indhegne vort lille territorium og dér midt i et truende kaos skabe os et lille 
velordnet kosmos i en skøn have. Eller vi kan på det, som Kierkegaard 
kalder et sjæleligt plan, skabe et kosmos i det store kaos. Dette kan vi 
gøre ved f.eks. at udvikle ideologier, politiske styreformer, livsanskuelser 
og religioner. Eller vi kan kaste os i armene på videnskaben og lade os 
nøje med dens såre indskrænkede syn på menneskelivet. Eller vi kan 
sætte alle offentligt ansatte til at føre statistikker og journaler og rapporter 
og indberetninger om deres arbejde – i stedet for faktisk at udføre 
arbejdet. For så har vi noget såkaldt »objektivt« at forholde os til og slipper 
for den risikofyldte selvstændige stillingtagen og det personlige ansvar. 
Også dét er at skabe sig et hjem. For den slags giver et skin af tryghed, 
orden og harmoni i den ellers utrygge, kaotiske, disharmoniske verden. 



   Joh, erfaringen af eller den blot ubevidste fornemmelse af at leve i 
udlændighed er almen menneskelig. Hjemmets paradis er tabt, og vi 
forsøger med de midler, der nu engang står til vores rådighed, at genvinde 
det tabte, at skabe hjemlighed i udlændigheden. 
   På et dybt eksistentielt plan lider vi således alle af hjemvé, der jo 
bogstaveligt betyder »smerten efter hjemmet.« I sin roman Uvidenheden 
tematiserer Milan Kundera udlændigheden og hjemlængslen, som han 
med udgangspunkt i det hellenske η νοσταλγια (νοστος = tilbagevendelse; 
αλγος = lidelse) definerer som »den smerte, der er forårsaget af det 
uopfyldte ønske om at vende tilbage«. Og i den forbindelse henviser 
Kundera til Homers Odysséen som verdenslitteraturens første store epos 
om dette fundamentale, alment menneskelige: længslen efter hjemmet. 
Hvor er mit hjem? 
   Søren Kierkegaard og Martin A. Hansen var sig denne hjemløshed 
smerteligt bevidst.  
   I et brev til Thorkild Bjørnvig, skrevet 1947, opholder Martin A. Hansen 
sig netop ved menneskets hjemløshed og åndens bestemmelse i 
forbindelse med en redegørelse for lidelsen i kunstens frembringelse. Han 
forsøger heri at diagnosticere den og at indkredse, hvad der kendetegner 
den ægte digter. Uroen og angsten for et svælg mellem liv og digt, 
menneske og digter er ægte nok. Skyldes uroen imidlertid en mangel ved 
eller en brist hos digteren? Kan det lidende i skabersindet identificeres 
med en brist i personligheden? Nej, svarer Hansen, skønt han ofte har 
været uhyre fristet til at foretage hin identifikation. Angsten, det lidende i 
kunsten, kan ikke identificeres med en biologisk eller psykologisk mangel. 
Måske hos nogle, men ikke hos den ægte digter: »Og da ser man at hvor 
en biologisk-psykologisk Bestemmelse ud fra den dogmatiske Forestilling 
om Menneskenaturen er umulig, der duer en Aandens Bestemmelse«. Ja, 
for »Mennesket er hjemme i denne Tilværelse og det [er] lige fuldt så 
fremmed i den. Det er Aandens Bestemmelse. De to Poler, Lidenskaberne 
er spændt ud imellem. Og naar var Digteren ikke den vildfarne Fugl, som 
længtes bort? Den fremmede. Og naar var han ikke den forlorne Søn, som 
udenlands (og udenlands er han jo tit, selv om han sidder i sit Fødehjems 
Stue) længtes hjem? Hjem til det jordiske, enkle, nære. Det er hans 
Vilkaar.« 
   Efter at have læst denne meget præcise og bevægende skildring af den 
ægte digters vilkår her i udlændigheden kom jeg til at tænke på den 
engelske forfatter Ken Folletts meget priste Giganternes fald, som er bind 
1 i en ny trilogi, og på Jordens søjler. Førstnævnte er en dokumentarisk 
roman, hvori man over godt 900 sider følger fem europæiske familier 
gennem de to første voldsomme årtier af det 20. århundrede. Ken Follett 
er virkelig vor tids succesforfatter; hans bøger sælger i kæmpe oplag 
verden over. Og man må da også lade ham, at han skriver godt og sandt 
for dyden kan skrue en historie sammen, så spændingens kadencer 
fastholdes. Det er uhyre interessant historieskrivning, men når det kommer 
til udfoldelsen af hovedpersonernes personlighed, efterlades læseren i et 
kæmpe tomrum. Jeg gjorde i hvert fald. Her fattes psykologisk og åndelig 
indlevelsesevne. Folletts mennesker er blot mere eller mindre intelligente 
pattedyr, der lader sig styre af instinkter, drifter og forskellige idealer 
(aristokratiske, konservative, liberale, socialistiske). Når ånden fattes, 
møder man mærkeligt nok ikke mennesker af kød og blod, men blot mere 
eller mindre klichéagtige figurer, der efterlader én kold. Og den tanke slog 
mig: Ja, der fordres netop ånd for at kunne skildre et menneske i kød og 



blod! Det er præcis storheden hos f.eks. Shakespeare, Dostojevskij, 
Kierkegaard, Martin A. Hansen. 
   Ja, Kierkegaard på sin side gennemskuede med sit skarpe blik alle de 
førnævnte sjælelige – lad os bare kalde dem det – forsøg på at indrette sig 
hjemligt i det fremmede. Og han diagnosticerede dem alle som værende 
fortvivlede udveje på en fortvivlet situation. 
   Og så pegede han på det splinternye grundlag for at være menneske, 
som kristendommen skænker mennesket, et grundlag, der netop ikke 
ligger indenfor de sjælelige, de menneskelige muligheders horisonter, men 
er et i bogstaveligste forstand udefrakommende grundlag, det, der ikke 
opkom i noget menneskes hjerte. Og på det grundlag kan han knivskarpt 
skelne mellem de utallige muligheder, mennesket har for at skabe kosmos 
i kaos, og så den mulighed, Gud skænker sin skabning. Ja, han kan netop 
skelne mellem de sjælelige muligheder og åndens mulighed. Og han kan 
som ingen anden før ham skelne hårfint mellem religion og kristendom. En 
religion kan mennesket skabe, siger han; religiøse forklaringer på livets 
gåde kan mennesket konstruere; og religiøs aktivitet og adfærd kan 
mennesket udføre. Det ligger alt sammen indenfor menneskets 
muligheder og er således af sjælelig art. Men kristendom er Guds gerning 
for sin skabning; den ligger hinsides de menneskelige muligheder; men 
den skænkes mennesket som en mulighed for i troen at forholde sig til sig 
selv på en splinterny måde og er derfor af åndelig beskaffenhed. 
   Denne åndelige mulighed for at være menneske er imidlertid en stærkt 
provokerende udfordring. Den udfordrer os alle, fordi den taler så helt 
anderledes om det at være menneske, end vi er vant til. Hvordan lyder da 
denne tale, og hvordan taler den os imod? 
   Jo, Kierkegaard var et barn af moderniteten, sådan som vi alle er. Og 
hvori adskiller jeg mig da som et moderne menneske fra det menneske, 
der levede i den før-moderne tid? Det gør jeg derved, at jeg har gjort mig 
selv til centrum. Det før-moderne menneske levede i centrum, og dette 
centrum var menneskets hjem. Det moderne menneske har mistet dette 
centrum og dette åndelige hjem, og af nød og fortvivlelse har det gjort sig 
selv til centrum. Og som et sådant centrum vil jeg selv bestemme, hvem 
jeg, og hvad jeg skal. Med udgangspunkt i mig selv træffer jeg de valg, jeg 
finder fornødne. Jeg står jo overfor den opgave at skulle leve mit liv, og for 
at løse den opgave må jeg gribe til de redskaber, jeg har i min 
redskabsskuffe. De er jo mine eneste muligheder. Jeg kan umuligt leve mit 
liv i hjemløshed. Jeg må med vold og magt have bygget mig et hjem for at 
kunne leve mit liv. Derfor tænker jeg; derfor filosoferer jeg, driver 
psykologi, sociologi; derfor politiserer og ideologiserer jeg. Og som mit 
eget centrum tvivler jeg naturligvis om alt omkring mig, bare ikke om mig 
selv. Jeg må pinedød tro på mig selv, for hvis jeg mister den tro, falder 
hele korthuset. 
   Ja, men kan jeg da ikke – nu da jeg har indset fortvivlelsen i min 
hjemløshed - vælge at tro på Gud? Han må da kunne hjælpe mig med den 
tunge opgave at leve menneskeliv. Nej, siger Kierkegaard, det moderne 
menneske kan ikke sådan vælge at tro på Gud. For et menneskeligt valg 
vil altid være på menneskelige præmisser. Og da nu det moderne 
menneske har gjort sig selv til centrum og til det absolutte, bliver den gud, 
det eventuelt vælger at tro på, blot en bevidsthedsform, som er ligeså 
dødelig som mennesket selv. Og det er en gud, der er fuld af 
taknemmelighed over, at jeg gider tro på ham; for uden min tro, var han 
nemlig slet ikke til. Hvad er en sådan tro? spørger Kierkegaard, den er en 



illusion, en ønsketænkning, jeg med fortvivlelsens stærke kræfter luller 
mig selv ind i. 
   Så mine muligheder for at skabe mig et hjem er altså ifølge Kierkegaard 
fortvivlede udveje på en fortvivlet situation. Ja, han kalder ligefrem mine 
muligheder for sygdommen til døden. 
   Jamen, spørger jeg så i min fortvivlelse, er der da ingen andre 
muligheder? Joh, svarer Kierkegaard, der er den mulighed, at du lytter til 
Guds tale om den mulighed, som Han vil skænke dig. Men 
forudsætningen for, at du kan høre Guds tale, er, at du tier stille. Du og 
Gud kan ikke tale i munden på hinanden. Taler du, tier Han. Tier du, ja, så 
skal du få at høre! For da taler din Gud og Skaber til dig!  
   Hvad siger så Gud, når jeg tier? Han siger: »Du skal aldeles ikke bruge 
alle dine egne redskaber til at skabe dig et hjem. For nu skænker jeg dig 
kvit og frit et hjem og et centrum. Du havde gjort dig selv til centrum, til det 
absolutte; du ville selv bestemme, hvem du er og hvad du skal. Men nu er 
det mig, der er det absolutte og som sådan befrier jeg dig fra den 
umenneskelige byrde, du havde taget på dig. For nu er det mig, der 
bestemmer, hvem du er og hvad du. Og den befrielse og min 
bestemmelse med dig er netop det opbyggelige. Jeg skænker dig altså et 
åndeligt hjem, som er grundlagt fra evighed af, og hvori du nu kan leve dit 
liv og udfolde alle dine talenter. I dette åndelige rum skal du drive din 
filosofi, udfolde din etik; du skal bedrive din psykologi og din teologi; og i 
det rum skal du revse det eventuelt ugudelige samfund du lever i. Og da – 
men kun da – kan du med Grundtvig synge i hans mesterlige pinsesalme: 
»Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemlig gennem løvet.« Ja, 
netop hjemlig! Men vender du alle dine færdigheder mod mit ord og min 
gave og begynder at så tvivl om det eneste, der ligger evigt fast, ja, så 
lukker du dig selv ude fra hjemmet og må skytte dig selv.« 
 
Ja, sådan kunne man i digterisk form skildre, hvad Kierkegaard udfolder i 
hele sit forfatterskab, pseudonymt og opbyggeligt. Hans teologi, filosofi, 
psykologi, sociologi får aldrig lov at gå på egen hånd og etablere sig som 
et blot menneskeligt eller sjæleligt redskab. Nej, overalt lader han sig 
udfordre af ånden og driver sin teologi, filosofi, psykologi, etc. i åndens 
tjeneste eller i tjeneste for det gudskabte hjem, der er hans og Martin A. 
Hansens åndelige mødested. Det var i det »rum«, deres samtale 
udfoldede sig. 
   Som hovedregel negligeres imidlertid dette simple faktum. Ned gennem 
fortolkningshistorien har man oftest tilladt sig selv at anlægge et væld af 
forskellige fortolkningsvinkler på dette rigt facetterede forfatterskab. De 
mange forskellige indfaldsvinkler har man gjort til det interessante. For kan 
få noget gjort til bare at være interessant, er det jo heller ikke forpligtende 
og afgørende. 
   Det interessante turde imidlertid være det mest uinteressante af alt! 
Nærværende, vedkommende og udfordrende bliver Søren Kierkegaard og 
Martin A. Hansen imidlertid først, når læseren lader sig udfordre af samme 
ånd, af hvilken de lod sig udfordre. 
 
53.  Aktiviteter der sætter MAH forfatterskabet ind i en sammenhæng 

 
Siden sidste Nyhedsbrev har Anders Thyrring Andersen været involveret i 
flere aktiviteter vedrørende Martin A. Hansen. De fleste af disse 
sætter Hansen i sammenhæng med noget andet, og dette er efter 
Thyrring Andersens opfattelse væsentligt at gøre. Det er selvsagt af stor 



værdi at forske i Martin A. Hansens forfatterskab og at formidle det ud til 
de flest mulige, men at se Hansen i relation til andre ting kan vise sig at 
være en afgørende forudsætning for at se ham anvendt i (endnu) flere 
sammenhænge, end det nu er tilfældet. 
  
Udkommet dette forår er bogen Kættere, kællinger, kontormænd og andre 
kunstnere. Forfatterroller i den danske velfærdsstat, red. Anne-Marie Mai, 
Syddansk Universitetsforlag. Heri findes Thyrring Andersens artikel "Et 
væv af dialoger. Den dialogisk-religiøse velfærdstematik hos Heretica-
forfatterne og Martin A. Hansen". Synspunktet heri er, at forfatterne 
omkring tidsskriftet Heretica i langt højere grad, end man har været 
opmærksom på, var aktive og endda ledende i skabelsen og udviklingen 
af den tankegang, som ligger bag velfærdsstaten, og de kulturinstitutioner, 
der blev oprettet i forbindelse dermed. Thyrring Andersen søger at vise, 
hvorledes Martin A. Hansen direkte arbejdede med på velfærdstanken, og 
hvordan han var en drivende kraft i udviklingen af en ny forfatterolle, den 
modernistisk-kristne, samfundsengagerede forfatter. Dette er en helt ny 
vurdering af Martin A. Hansen og de øvrige forfattere omkring Heretica, 
der i en kulturradikalt domineret litteraturhistorieskrivning næsten altid er 
blevet fremstillet som verdensfjerne og gammeldags. Efter Thyrring 
Andersens opfattelse kunne intet være mere forkert! 
 
Desuden har Anders Thyrring Andersen holdt en lang række foredrag om 
Søren Kierkegaard, ofte sammenholdt med Martin A. Hansen. Idet 
Hansen var så inspireret af Kierkegaard, kan han anvendes som en mere 
tilgængelig vej ind i Kierkegaards tænkning og forfatterskab.  
 

 
 

Foto ved H-O H fra d. 7. maj. Det netop indviede maleri kan være vanskeligt at få øje på 
da det af sikkerhedsmæssige grunde er ophængt i trappeskakten der fører ned til 
bibliotekets arkiv - følg pilen 

 
54.  Indvielse af MAH portræt i Haslev og historien bag portrættet. 

Omtalen er sammenstykket af citater fra MAH’s dagbøger og oplysninger fra andre. MLR 
 

Bestyrelsesmedlemmer fra den hedengangne elevforening fra det 
nedlagte Haslev Seminarium har i godt samarbejde med Faxe kommune 



opnået at få Sigurd Swanes maleri af forfatteren Martin A. Hansen hentet 
ud fra et depot under UCSJ (der har overtaget bygningerne) med henblik 
på ophængning på Haslev bibliotek. 
   Elevforeningen mener, at maleriet, som foreningen i sin tid skænkede 
Haslev seminariet (hvor forfatteren tog sin lærereksamen) fortjener en 
synlig plads i byen. 
   Tirsdag d. 7. maj blev maleriet indviet på sin nye plads i biblioteket.  
   Haslev Seminariums Elevforening fortæller i sit årsskrift 1962 om 
ophængningen: 
 

MAH var elev på HS fra 1926 – 30 hvor 
han var en ivrig deltager i 
elevforeningens aktiviteter. Det var 
derfor naturligt for Elevforeningen at 
hædre MAH ved 9. april 1962 at 
ophænge et portræt af ham i seminariets 
bibliotek. MAHs søn Hans-Ole Hansen 
var til stede ved ophængningen og ses 
her sammen med seminariets rektor. 
   Lektor Søndergaard læste ”Det første 
Semester” trykt i elevforeningens 
årsskrift 1933 samt flere tekster bl.a. 
”Midsommernat” fra Veras Viser. Digtet 
tryktes med i årsskriftet 1962. 
(tekststykker hentet fra folder fremstillet i 
anledning af maleriets indvielse) 
 
 
 
 
Fra forfatterens dagbøger kan 
følgende notater om maleriets 
tilblivelse hentes frem: 
 

”Lørdag den 7. juli (1945). 
”Sigurd Sw. Er begyndt et Portræt af mig. Sad 2 ½ time og vi drøftede mange Emner. Fik 
Forkl. Paa, hvorfor V. R. (Valdemar Rørdam) er her, hvad vi ikke vidste. Han er i 
Husarrest. 
Naturen er dejlig her. Huset meget stort og fuldt af Billeder” … 
 
”28/8 (b) (1948). 
…. Her kom Brev fra Swanes Malergaarden – de skriver at V. og jeg er velkomne til 
Rekonvalecens senere. … 
 
”Tirsdag 27/9. (1949) Malergaarden. 
(Her fortæller MAH om sine cykelture i Odsherred i forbindelse med lån af Malergaardens 
lille bondehus ved nedkørslen til gården under hans arbejde med bl.a. radioromanen 
”Løgneren”). 
 
”Tir. 25. Oktober (1949) 
Plejerup, Swanerne maler 
Arbejdede videre med romanerne 
Læste i Upanishaderne 
Fik nogle nye Tegninger tilsendt fra Svend Otto, viste Sw. Dem som fandt et Par af dem 
gode – Resten overfladiske. 
Efter aftale sad jeg om Efterm. Model for Swane – men ogsaa Fru Swane, Gerda og 
Hanne malede mig. Det saa underligt ud. Først Dagen efter fik jeg Swanes portræt at se. 
Om Aftenen skrev jeg et Kapitel af ”Løgneren” ” …… 
 

Hans-Ole Hansen fortsætter: 



”Jeg husker en del træk fra opholdet på Malergården i sommeren 1945 og 
også godt digteren Valdemar Rørdam. Men mit indtryk er, at ”Haslev 
portrættet” af far blev til i oktober 1949 og er således ganske interessant 
da det knyttes til arbejdet med ”Løgneren”. Der kunne godt blive arbejdet 
på billedet(erne) senere hen uden at far var til stede. 
   Gerdas portræt af far hænger nu på Lejre Museum. De øvrige 
portrætbilleder kender jeg ikke til. Der var (1945) anspændelse erindrer 
jeg, når Sigurd Swane portrætterede far, der ikke brød sig om at sidde til 
intens skue så længe i det store atelier, i det hele taget ikke om at blive 
portrætteret, og der var også nogen diskussion (mellem mor og far) om 
portrætligheden, husker jeg, men billedet blev accepteret, modsat det post 
mortem portræt af en anden billedkunstner, der hænger på Frederiksborg 
Museum, og som efter mors mening ikke var helt så godt”. 
NB – Redaktøren vil undersøge om der kan blive større klarhed vedr. de 
omtalte portrætter og vender tilbage til sagen i Nyhedsbrev nr. 7. 
Hans-Ole Hansens erindringer har ført til ”Portrættet – et erindringsglimt” skrevet i 2013. 

 
55.  Portrættet - et erindringsglimt. 

Fortalt af Hans-Ole Hansen 
 
I befrielsessommeren 1945 aflagde familien Martin A. Hansen et besøg i 
Malergården hos familien Sigurd Swane. Et ophold, der strakte sig over 
længere tid, men hvor længe kan ikke huskes. 
   Man ankom med toget til Holbæk station, havde cykler med, og drengen 
Hans-Oles far havde hans lillesøster på stangen i det metalsæde, som 
flere gange havde båret drengen som lille fra Brønshøj til Strøby på 
Stevns. Selv havde han, ligesom børnenes mor, Vera, egen cykel. Men 
dengang var drengen ikke særlig god til at cykle, eller "cikle", som det hed 
på Københavnsk. Han var for lille til cyklen, der var sat klodser på 
pedalerne og hans udholdenhed var ikke stålsat.  
   I strid modvind kæmpede familien sig over Lammefjordsdæmningen og 
frem til Plejerup, hvorfra vejen går fra mod Malergården og den ret lange 
indkørsel til stedet. I øvrigt forbi et lavt, skrantende bondehus, hvor 
drengens far få år senere skrev på en del af radioromanen "Løgneren", det 
var i 1949. 
   Som gæstende skulle man opføre os ordentlig hos de venlige 
fremmede. Der var børn ældre end os og de to søstre - Gerda og Hanne - 
malede også, ligesom deres mor, Agnete, der var arkitekt. Og malede 
gjorde især faderen Sigurd. Hvad broderen Henrik lavede, husker drengen 
ikke rigtigt. Familien havde en aldrende og berømt, men fra krigen fordømt 
person, boende. En digter der hed Valdemar Rørdam, som vist var i 
unåde i Danmark efter besættelsen, men det vidste vi børn intet om.  
   Han var en rar, gammel mand, der gik rundt meget for sig selv. I 
gårdens båd roede han engang drengen og hans lillesøster en lille tur på 
den ydre Lammefjord, der strakte sig neden for gården. Man lagde ud fra 
det sted, hvor badebroens hede planker yderst ude endte i en kølig 
omklædnings bod, hvor alt var hvidmalet og let tangduftende.  Digteren 
bar om munden lidt skæg og var næsten uden hår på sin store isse. 
Undervejs tryllede han for børnene, fortalte og morede dem. Han viste 
dem, hvordan han sagtens kunne stikke en tændstik ind i det ene øre og 
trække den ud af det andet.  
   Ellers gik tiden - og i barndommen er det altid stærk sommer - med at 
pigernes bror Henrik og en af hans kammerater viste drengen, hvordan 
man fangede ål og strøg rejer med et rejehov, man i rappe skub skød 



fremad i det lave, lune fjordvand, hvor bunden var fuld af sidelæns ilende 
krabber, store fladfisk og lynsnare småfisk. 
   Spisetiderne på Malergården skulle nøje overholdes. Der blev spist i 
alvorsfuld ro, for Sigurd var en streng, ældre mand, som kunne være 
ganske nøjeregnende. Han havde sikret sig, at han ude i den enorme 
blomster- og køkkenhave havde helt sin egen, gode stikkelsbærbusk. Til 
en af grenene sad der bundet en seddel, hvorpå der stod "dette er Sigurds 
busk". Ve den, der plukkede fra den! 
   Ofte blev der til efterret serveret tykmælk fra store fade, der havde stået 
og samlet sig i ro på de højeste hylder i det store køkken. Stuehuset 
havde mange, store stuer. Nogle af udlængerne var kampestensbyggede. 
Familien havde i tidernes morgen selv slæbt stenene sammen fra 
markerne og bygget det hele op efter moderens tegninger.  
   Og så var der Sigurds eget atelier i en stor, lys tværbygning. Det var her 
drengens far i perioder forsvandt ind for at sidde og blive malet portræt af. 
Ingen måtte da forstyrre. Det var, følte den seksårige dreng, næsten som 
om giganterne trak sig i enrum for at mødes i en hemmelig, afgørende 
dyst. 
   Og vist var det ingen let opgave, for drengens far brød sig i grunden ikke 
om at sidde model for et portrætmaleri, som han end ikke fik vist efter 
dagens ’sidden’ model, da det jo endnu var ufærdigt. Når drengen efter 
mange, mange skønne og dorske sommertimer, med leg ved stranden, 
middagssøvn og bærspisning i haven, så sin far træde ud fra atelieret, ville 
han straks ned og bade og væk fra stedet.  
   Det var ikke generthed, der gav faren modvilje ved at sidde model. Han 
havde i grunden ikke så meget imod at blive fremstillet som en stærk og 
alvorlig person. Men hvad skulle han og maleren tale om i al den tid? 
Lange perioder, hvor penslens skratten mod lærredet lød alt for voldsomt i 
det store rum. Følelsen af at sidde udstillet og få sine øjenhulers dybde 
eller den høje pande korrekt observeret? Ingen kan vide om hvad der 
foregik i disse mænds hjerner eller hvad de undervejs talte om. Nok 
besættelsestiden, frihedskampen, måske en ny grænse mod syd? 
Forhold, som endnu optog danskere, kunne være emner, vides det fra 
drengens fars dagbøger fra dengang. 
   Det, der tårnede sig op som et af de tordenvejr, der af og til var kommet 
ind over Odsherred, var når det øjeblik ville indtræffe, hvor portrættet 
skulle beses af alle i huset. Dengang kunne man især i ældre maleres 
atelierer opdage, at alle malerier - færdige som ufærdige - stod på gulvet i 
rækker med bagsiden vendt udad. De kunne så udvælges af kunstneren, 
vendes og betragtes. Og ve' det barn, der i al uskyldighed sagde: "Hvor er 
det et flot billede!". Malerier var ikke flotte, de var smukke, intense, stærke, 
dunkle, blev drengen belært om engang. 
   Der stod mængder af billeder med bagsiden udad i det store, lysheftige 
og rungende atelier. De to familier dannede en åben, tavs gruppe, mens 
den ældre, magre mand, der var Sigurd Swane, omhyggeligt og langsomt 
løftede portrætbilledet af deres far op, vendte det og omhyggeligt satte det 
op på et stort, tungt, malingsplettet staffeli. Tavsheden blev et øjeblik 
tungere.  
   "Det er flot", ville drengen sige, men tog sig i det. Hans mor, med 
lillesøsteren på armen, gik frem mod billedet og syntes med øjnene at 
afmærke eller at kærtegne nogle partier af det, og nikkede så til maleren, 
som løste lidt op i sin stramme holdning. Faren forholdt sig tavs. Alle 
øvrige holdt sig velopdragent tilbage. 



   Men så sagde lillesøsteren med en klar og fast stemmeføring: "Jamen 
det ligner jo ikke far!" 
   Det var som det afgørende øjeblik i eventyret "Kejserens nye klæder". 
En svær anspændelse eller uro under opbygning. Den lille piges ord 
kunne jo udløse de voksnes mod.  
   Men så gik faren, der intet havde sagt og næppe heller ville sige noget, 
da portrættet formentlig endnu ikke var helt færdigt, hen til sin lille, elskede 
datter og sagde roligt til hende: "Jamen lille pige, det skal det jo heller ikke. 
Det er en af mange måder, man kan opfatte et menneske på og så maler 
man det sådan, som man ser det...".  
   Nu lettede det for alle. For vel lignede det og vel lignede det ikke. Det 
var heller ikke helt færdigt, måske. Men det var i alt fald deres far, de så et 
billede af. Sådan som Sigurd på Malergården havde valgt at bringe hans 
portræt videre ind i fremtiden. Sigurd fandt nu - ved antydninger fra sin 
smukke, stærke kone - at de skulle fejre resultatet med et glas vin og 
sodavand til børnene. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto af Swanes portræt af Martin A. Hansen ved Jakob H. Zeuthen 
Sigurd Swane: 1879-1973. Dansk maler med vægt på de koloristiske kvaliteter i 

maleriets udtryk. Byggede og boede fra 1934 på Malergården i Odsherred. 
 

56. ”Paaskeklokken” – interview og tekst fra novellen. 
Uddrag fra et langt interview i Kristeligt Dagblad i anledning af påskedagene (d. 30. marts 

2013) imellem Anders Thyrring Andersen og Claus Grymer, desuden et tekststykke fra 
Martin A. Hansens ”Paaskeklokken”. Uddrag ved MLR. 

 
Interviewets titel er ”Med opstandelsen er det sidste ord aldrig sagt” og der 
fortsættes ”som dele af det skabte kan vi ikke se meningen med alt det 
skabte”. Det er litterat og teolog Anders Thyrring Andersen der tror på at 
der er en mening – det fortæller påsken ham – ligesom Martin A. Hansens 
store novelle ”Paaskeklokken” og han fortsætter ”Grethe, novellens hoved-
person, taler om opstandelsen i livet til livet. Martin A. Hansen lagde vægt 
på det samme. Han troede på det evige liv, Samtidig med det for ham var 
fuldstændig afgørende hvad opstandelsestroen gør for mennesker der 



stadigvæk er i live, nemlig forlener dagligdagen og de enkelte øjeblikke 
med et evighedsperspektiv. Noget som ”Paaskeklokken” viser så flot. Det 
er en fortælling med et større penduludsving end nogen anden: Den 
handler om hele vort liv. 
 
   Det er ikke en novelle der vil missionere på et udvendigt niveau. Den gør 
det på en efter min mening mere sand kunstnerisk og kristen måde – det 
vil sige indirekte. Den skildrer en kreds af personer, der alle er forbundne 
med hinanden men ofte uden at de lægger mærke til det eller har 
mulighed for at vide det. Men som læser ser vi det, fordi forfatteren lægger 
sammenhængen frem for os.  
 
   Forbundenheden gælder ikke kun personerne, men også de hændelser, 
der indtræffer. Derved peges der frem mod dette centrale i påsken, at 
alting har en mening. Også selvom vi ikke kan få øje på den. Hver især er 
vi lukket inde i vores subjektive og dermed meget begrænsede synsvinkel. 
Derfor kan vi let få den tanke, at det, der møder os, enten er meningsløst 
eller ikke betyder noget. Og at vi er isolerede i forhold til andre. 
   Men påsken fortæller, at der ikke er noget i verden der ikke hænger 
sammen med noget andet. Og at alting i den sidste ende, set i det rette 
perspektiv, har en mening. 
 
   ”Paaskeklokken” er ingen dyrkelse af lidelsen. Det er ikke den slags 
kristendom, novellen repræsenterer. Den er en fremhævelse af, hvad 
påsken dybest set handler om, nemlig at det hyppigt er sådan, at man kun 
kan komme til kærligheden gennem lidelsen. At man med andre ord kun 
kan genopstå, hvis man i en eller anden forstand har været død. Det er 
modsigelsen, der sætter forskellen her i verden og dermed også glæden 
og kærligheden. 
 
I ”Paaskeklokken” fortælles: 
Epistelen skriver Apostelen Paulus: 
   ”Derfor udrenser den gamle Surdejg, at I kunne være en ny Dej, ligesom 
I ere usyrede – thi ogsaa for os er vort Paaskelam slagtet, Kristus. Derfor 
lader os holde Højtid, ikke med den gamle Surdejg, ej heller med 
Ondskabs og Skalkheds Surdejg, men med Renheds og Sandheds 
usyrede Brød.” 
   Jeg forstaar ikke ret meget endnu! tænker den unge Frue ved Orglet, 
men det vil nok komme lidt efter lidt. 
   Hendes Mand vender sig mod hende med et lille Smil, nikker skælmsk 
mod hende Midje. Der var altsaa endnu en, han hilste paa. Saa hugger 
han Fingrene i Klaviaturet, og Salmesagen begynder igen, mens hun 
sidder og tænker. 
    Først er hun lidt rød, og skotter ned af sig selv. Men der kan umuligt 
være noget at se endnu! Men han gaar sikkert og gebærder sig, saa hele 
Byen gennemskuer dem. 
   Mon det er den lille, der faar hende til at tænke saa meget? Det er 
maaske ikke engang sundt? Eller er det ligefrem den lille der har Tankerne 
med til hende og hvisker saa meget til hende? Kæreste, du lille, hvad skal 
jeg dog kalde dig? Er det dig, som giver mig saa meget at spekulere paa? 
Som om du ikke gav mig nok at tænke paa ogsaa uden alt det her! Aah 
du, tror du, din Far har Ret i, at jeg kun skal have Bleer, Mad, Hus og 
saadan noget i Hovedet, men ikke maa tænke ud over det? At tænke og 
tænke, er to Ting, siger han, det ene dur ikke, og det andet kan Mænd! Er 



han ikke en Nar, synes du? Det er tilmed stik mod hans højtidelige 
Samfundsmeninger, du, for efter dem maa der sandelig ingen Forskel 
være paa Kvinder og Mænd! Den Nar, ikke? 
   Naar man bare bruger sin Fornuft og begynder med den fra en Ende af, 
saa kommer man ikke til at lide af Anfægtelser! Siger den vigtige Per. Hør 
Per, mon du er klar over, at hvis jeg skal nøjes med at tænke paa den 
Maade, gaar det galt med os to? Og det inden ret længe, Per. Skal det 
gaa med os to, Per, da maa jeg tænke på den anden Maade. Og saadan 
maa jeg altsaa tænke og lære, min Dreng, for det skal gaa med os to? Det 
skal gaa! Elskede Per, du ved slet ikke, at der i Kærlighed er Pligt. At jeg 
har Pligt til at elske dig. At jeg vil og skal lære at elske dig helt!  
   Det er den lille, som tvinger mig til at tænke paa det. Nu han gror i mig, 
nu jeg mærker ham, er det jo Alvor alt sammen. Nu maa jeg være klar 
over det. Nu maa jeg lære det til Bunds, Per. 
   Per, jeg kan godt lide dig. Jeg holder af dig. Jeg holder mere af dig end 
før, og alligevel er det først nu, jeg rigtig ved, at det ikke er nok. Jeg 
bedrager dig, jeg gaar dig under Øjne ved at holde af dig. Det er ikke nok. 
Du er ikke Alvor for mig. Du er ikke dødsens Alvor for mig. Og det ved jeg 
først helt nu, da vi to skal have et Barn sammen. Barnet er Alvor for mig. 
Og du skulde være Alvor for mig. Men du er det ikke, Per. Ikke endnu. 
   Hvis du nu hørte det her, vilde du maaske bemærke noget om, at du 
synes, jeg er en meget alvorlig Dame, og at jeg efterhaanden er blevet alt 
for alvorlig, Jeg vrisser, jeg bliver saa let irriteret, jeg er tit urimelig, jeg 
lukker mig inde med mig selv. 
      Det er rigtigt, min Ven. Jeg er utaalelig. Men var jeg ikke saadan, og 
kunde jeg ikke være saadan, saa blev jeg rigtig alvorlig, og saa gik jeg min 
Vej. Øjeblikkelig. Og alt det her er ikke bare noget, som skyldes det, der 
sker med min Krop, Per, normale sjælelige Forstyrrelser. Det tror du jo, 
det kan jeg se paa dine Øjne. Saa, nu er hun tosset paa den søde 
naturlige Maade igen, det er bare Drengens Skyld! Det tænker du. Og 
naar jeg ser, du tænker det, holder jeg meget af dig. Men saa er jeg ogsaa 
meget langt borte fra dig. For det er ikke Forklaringen. Nej, Forklaringen er 
den, at nu vi skal have et Barn, nu bør jeg elske dig. Nu bør du være 
Manden, Per. Men du er det ikke. Ikke endnu. Du er bare en lidt større, 
elskelig Dreng, jeg har. 
   Per, dig er jeg ikke bange for. Du er et Fund. Du er meget vigtig og tror 
en Masse om din egen Hjerne, men det overflødige skal nok blive pillet ud 
af dig, hvis vi to kan blive sammen! Og du prøver at spille den muntre, 
ligeglade Fyr, men du er jo en højtidelig Herre på Bunden. Det gik dig nær, 
hvis det endte galt for os to. Og saadan ender det, hvis jeg ikke bliver 
anderledes. 
   Men Renheds og Sandheds usyrede Brød. Det tror jeg, at jeg forstaar. 
Per, jeg er ikke løgnagtig, men helt sand har jeg ikke været. En Episode! 
Saadan tænker du om det med Villi. Villi! Han var ikke saa god som du, 
men han var Alvor for mig. Forstaar du det? Nej, du gør ikke. Det uærlige 
og usande er, at jeg kan ikke forklare dig det. Tak! siger du, hvis jeg nu 
prøver, det tilhører kun dig, det bryder jeg mig ikke om! For du er nøgtern 
og moderne, som det hedder, Per, og du er først og fremmest en fin Fyr. 
Men derfor kan vi ikke komme til Bunds i det. Jeg er jo stadig hans, selv 
om jeg er dig tro nok, Per. Du skulde jo tage mig fra ham, Menneske! Men 
du kan ikke, for du er ikke blevet Alvor for mig endnu. 
   Per, saa maa jeg selv. Jeg ved ikke hvordan. Men jeg maa! 
   Der maa ske noget i mig. Ligesom der nu gror et lille Menneske i mig. 
Saadan maa det andet gro i mig. Alvoren for dig, Kærligheden til dig. Men 



det er saa mærkeligt Per, lykkes det, saa vil jeg maaske naa til dig 
gennem andre Mennesker! Jeg vil ikke lære at elske dig bare for at blive 
din Ejendom, jeg vilde helst leve et sandt, rigt Liv, saa jeg sammen med 
dig kan være en Smule for andre ogsaa. Og det skal jeg maaske lære 
igennem andre, gennem dem, der lider, gennem dem, der har Lidelser, jeg 
forstaar, Per, du har ingen Lidelser, jeg forstaar. Du har maaske slet ingen 
Lidelser? 
   I Dag har jeg mærket, hvor meget jeg kan lære at forstaa. Der er den 
gamle Mand dernede, din Kollega. Jeg maa prøve at hjælpe ham lidt. 
Hans Sind er som et Dyr, der har bidt Tænderne ind i sin egen Krop og 
ikke kan faa dem løs igen, men blot maa bide og bide sig selv. 
   Og der var en anden, Per. Men hvordan skal jeg fortælle dig om den 
Mand, jeg talte med på Vej til Kirke? Maaske en Lærerfrue på Landet ikke 
engang bør staa saadan og tale med en ung Mand? Og du misforstaar 
mig maaske ogsaa, naar jeg siger, at jeg elskede ham i det Øjeblik, jeg 
saa ham i Øjnene. Ja, som jeg aldrig har elsket dig, Per, fordi jeg aldrig 
har set saadan noget ondt, mørkt i dine Øjne. Og det var godt at være 
ham nær. 
. . . Ja, det var ikke saadan! Nej, det var godt, fordi jeg mærkede, at var 
jeg nær ved ham, hjalp jeg ham mod noget farligt i ham selv . . . Men jeg 
maatte gaa videre. 
   Præsten læser Evangeliet fra Prækestolen. Om Kvinderne, der kom ud 
til Graven ved Solopgang og fandt den aaben, og Stenen væltet fra, De 
gik derind, og derinde var der en, som sagde til dem: Han er opstanden! 
   Opstandelsen! 
   Og Præsten taler om Opstandelsen. 
   Hun lytter som vilde hun tage Ordene, inden han endnu havde sagt 
dem. Hun ventede paa dem som en nyplantet, mat Plante venter paa 
Vand. Men skønt hun synes, de alle er stærke og smukke, forstaar hun 
langtfra dem alle. Hun husker mange af Ordene fra sin Barndom, men de 
var jo næsten alle blevet som tomme Nøddeskaller. Eller maaske hun blev 
bange for dem og stadig er noget bange for dem? Endnu tør hun ikke tage 
alle Ord ind i sig. Nogle forstaar hun ikke endnu, og andre bliver ufattelig 
mægtige og tunge i hende. Opstandelse? Hun tør ikke fuldt ud tænke, 
hvad det Ord betyder. Det faar ligesom Jorden til at gynge under hende. 
Mor og Far? I ogsaa? 
   Nej, endnu maa hun nøjes med Smulerne, de smaa Krummer. Det skal 
vokse roligt og langsomt i hende. Ligesom du lille! Du er da ogsaa en 
Opstandelse! Du var ikke til, men pludselig begyndte du at puffe mig! 
   Det var ikke Tænkerne og Grublerne, der var de første, som fandt det, 
siger han deroppe, nej det var tre Kvinder, som ikke kunde faa Fred, som 
ikke kunne sove om Natten, fordi der laa en og trængte til dem. Bare en 
død, som trængte til dem, følte de, som en død trænger til, at nænsomme 
Hænder smykker det af ham, som i Grunden ikke er noget værd mere. En 
død, som de vilde gøre en sidste lille Tjeneste, et Hverv, som alle hans 
Venner fandt saa lille, at de ikke ulejligede sig med derud. Da fik 
Kvinderne alt at se. De kom med Lyset. 
   Det forstaar hun, inderligere end bare med Forstanden. Her er maaske 
den smalle Vej, hun skal ind paa. Det er i det smaa maaske, hun skal 
finde noget, være noget. Hun skal ikke gruble uhyre meget med sin Smule 
Forstand, men bare være noget i det smaa, i det nærmeste. Da kan det 
ske! Da kommer det. Og Opstandelse gælder jo mere end de døde. Det 
gælder ogsaa levende, tænker hun. Det sker, det er virkeligt! Da maa det 
ske mig, da kan det ske mig! 



   Og hun hører knapt efter længere. Der er faldet frisk Regn paa matte, 
hængende Blade, synes hun. Hun kan ikke rumme mere nu. Hun er glad, 
lettet, lykkelig. Den Smule hun forstaar nu, er virkelig. Det er ikke Eventyr 
og Ord, men virkeligt som Barnet i hende. Og nu vil hun ikke være her 
længere, saa det, hun ikke forstaar, bliver Skønhed og Mystik. Hun vil gaa 
udenfor med det, der er virkeligt. 
Afskrift fra novellen ”Paaskeklokken” side 60 – 64 i 1. udgaven af ”Tornebusken” 1946. 
Anders Thyrring Andersen fortolkning af novellen findes i bogen ”Polspænding”, 2011, 
side 69 - 72  
   

57.  Præsentation af nyt æresmedlem – Ib Fischer Hansen 
Landsforeningens formand Ole Visti Petersen præsenterer det nye æresmedlem 

 
Må jeg indledningsvis fortælle at vort æresmedlem og hans kone er 
forhindret i at være til stede i aften. De bliver selvfølgelig kontaktet 
efterfølgende. 
   Udnævnelse af rektor emeritus Ib Fischer Hansen til æresmedlem ved 
generalforsamlingen i Landsforeningen 23.4. 2013. 
   Bestyrelsen har i det forløbne år fået en interessant henvendelse fra Ib 
Fischer Hansens hustru. 
   Hun havde under ordning af bogsamling og arkiv fundet mandens 
speciale fra 1959 om Martin A Hansens Orm og Tyr og hertil det til grund 
liggende materiale, anmeldelser, udgivelser m.v. 
Dette materiale ville de gerne tilbyde Landsforeningen. Vi har med tak 
modtaget dette. 
   Ib Fischer Hansen er født 1933 i Kerteminde og blev student 1953. Han 
studerede dansk på Københavns Universitet frem til eksamen (cand.mag.) 
1960. 
   Herefter fulgte et langt arbejdsliv i den danske gymnasieskole. Han var 
adjunkt på Herlufsholm skole 1960-79, på Falkonergårdens Gymnasium 
1979-83. Var sideløbende Undervisningsinspektør i Direktoratet for 
Gymnasieskolerne 1978-83 og på fuld tid der 1983-88. Kontorchef i 
ministeriet 1988-90. Fra 1990 til pensioneringen var Ib Fischer Hansen 
rektor på Nørre Gymnasium. 
   Herudover har han været censor ved Københavns Universitet og RUC i 
dansk. Formand i dansklærerforeningen 1971-78, Bestyrelsesmedlem i 
Copenhagen International School 1985-91. 
   Medlem af og formand for adskillige udvalg og arbejdsgrupper om 
dansk, om kvalitetsudvikling. Opgavekommissioner m.v. 
   Ib Fischer Hansen var medredaktør af Litteraturhåndbogen og Litteratur 
1-6, Gyldendals Værkserie, desuden redaktør af Undervisningsministeriets 
tidsskrift Uddannelse 1987-91. 
   Det er således en markant personlighed som fra studenterårene har 
dokumenteret viden om og interesse for Martin A. Hansens forfatterskab. 
Han har med sin solide placering i helt centrale positioner arbejdet for den 
danske litteratur og formidlingen af den til gymnasiets elever og til en 
videre kreds. 
 

58.  Hos ”Hine Enkelte” 
Forfatteren Martin A. Hansen skildrer et Besøg paa Assistens Kirkegaard paa Nørrebro i 
København og de Stemninger og Tanker, de store Mænds Grave og Gravmonumenter 
fremkalder. Aarhus Stiftstidende 30-9-46 Artiklen knytter sig til årets tema: ”Hansen og 
Kierkegaard”. 
 
NAAR MAN I AARENES LØB flere Tusinde Morgener er kørt ind i det 
tætte, travle, violette Nørrebro, hvor Morgenlyset aldrig var naaet at synke 



ned i Gadekløfternes Bund, ind forbi den mørke Assistens Kirkegaard, ind 
til Kapelvej, hvor man havde sit Arbejde saa at sige paa Fortovet af de 
Dødes Forum, Assistens-Kirkegaarden, og naar man saa tit har tilbragt en 
ledig Stund paa dette tavse Forum, er fortrolig her, saa bliver man – ja 
hvad bliver man saa? Man bliver maaske lidt af en Kirkegaardianer. 
   Man kunde tro, det var et dystert Sted at være Stamgæst, her under 
sorte Stammer med stiligt beskaarne Kroner, under Grenenes stive 
Arabesker, her mellem Buksbom, Tujaer, Cypresser, her hvor selv 
Fuglene taktfuldt er klædt for Stedet, Solsorten og Skaden. Men Assistens 
har sine vise og opbyggelige Sider. Og kender man dem, kan man endda 
finde fine Skønheder her. 
   Assistens er overbefolket og savner Plæners rolige Grønhed, al en 
Parks Enkelhed og Idyl. Her er Pladsnød, Gravnød, megen Uro for Øjet, 
som mangt et Sted kun ser en Vrimmel af paatrængende Smagsløsheder 
om sig. Men skønt her er Pletter, hvorfra man knapt kan skimte Nørrebros 
Tage rundt om, faar man dog på Assistens, ogsaa paa saadan en Plet, et 
Overblik over Kvarteret som ingen andre Steder. Man faar her klarere Blik 
for det charmerende, pittoreske ved Nørrebros Smaaborgerlighed. Her er 
Skygger, og alt er smaat i smaat, men rigt paa Valører, et fyldigt og fyrigt 
Lilleliv, som har dybe, borgerlige Traditioner. 
   Maleren John Christensen, ”Barberen”, indfangede det med sin Pensel. 
Han kom tit her paa Assistens, der var en af hans Hemmeligheder. Lige 
uden for Muren mod Kapelvej havde han sin lille Barberstue, hvor der 
duftede af Terpentin og hang tæt med dejlige smaa Billeder. Var der ingen 
Kunder, kunde Eventyrmaleren paa et Øjeblik smutte inden for Muren og 
hilse paa sin store Ven, H. C. Andersen. 
   Paa Assistens Kirkegaard er det smaaborgerlige Nørrebro Vært for 
mange Store. Maatte Nørrebro, som ingen større Kulturinstitution ejer, 
regne sine Døde med, blev det alligevel Landets aandelige Centrum. 
Tænk, om disse Døde stod op og gjorde Krav paa deres retmæssige 
Pladser. De fleste af Tidens Nummer Ettere maatte da vige Sædet. Her 
ligger mange Medlemmer af forrige Aarhundredes Aandshierarki, man kan 
blot nævne: Rasmus Rask, Poul Martin Møller, Mynster, Martensen, 
Madvig, Paludan-Müller, Kierkegaard, H. C. Andersen. Kun een af det 
største Trekløver mangler, Grundtvig. 
   Mange af disse Gravsteder er uanselige, beskedne. H. C. Andersens 
Gravmæle er en enkel, spinkel Obelisk. Har han drømt om noget større, 
netop han? Nu har han just saa megen Plads, som han havde under sin 
Mors Stikkelsbærbusk, da han var Barn. Den store, fornemme Prælat 
Mynster nøjes med en mindre Granitsten. Endnu mere beskedent er Poul 
Møllers Minde, en lille, hvid Marmortavle, hvor han er nævnt sammen med 
flere af sine Nærmeste. Et lyst Sted. Her genkaldes hans sunde, verile  
Aand. Den lille Tavle smiler saa vist, her skal Glemselen ikke faa Magt. 
Men fattigere endnu virker Søren Kierkegaards Minde, hans personlige. 
Den store Enkelte staar nederst, under flere Søskende, paa en af 
Familiegravens tre Tavler, nær Jorden, det nederste Medlem af 
Hosekræmmerslægten. Men hos de andre. Saadan skulde det være. 
   Der skal nok komme Entusiaster, som faar en Kommission nedsat, der 
skal gøre det til en Nationalsag at rejse monumentale Mindesmærker over 
disse Døde, H. C. Andersen og Kierkegaard, hvis Betydning som Digter 
og Tænker nu omspænder en Verden. Thi saadan hædrer man da sine 
Store i Udlandet, og hvad maa Fremmede ikke tænke, naar de besøger 
Assistens! Men gid det maa gaa den Kommission som de fleste 



Kommissioner, at det intet bliver til. Over disse enkle Grave er der noget 
fint og ædelt, man ikke møder i et Mausolæum. 
 
   Og havde H. C. Andersen et Mausolæum, prægtigt, mægtigt, vilde man 
aldrig faa det at høre, som en gammel Mand sagde, da jeg engang paa 
Assistens spurgte ham om Vej til Graven. Jeg kendte udmærket Vejen, 
men man kan godt have Udbytte af at spørge sig for, selv om man er 
kendt. ”Vi kan følges ad, det passer godt,” sagde han, ”min første Kone 
ligger paa Afdeling med Andersen.” ”Ja, man bør jo gøre det lige godt,” 
sagde han undervejs og holdt to ganske ens Blomsterbuketter frem for 
mig, ”jeg har nemlig ogsaa min anden Kone her, men det er langt ovre ved 
Gaden, hun ligger.” 
   ”Ja,” sagde han og tørrede Næsen, da vi stod ved hans første Kones 
velhægede Grav, ”det varede længst, men Begravelsen var ogsaa dyrest. 
Min anden Kone blev brændt, hun vilde selv, og det er jo billigere.” Jeg 
stod og tænkte paa, hos hvem af dem han mon selv vilde være. Maaske 
har han gættet mine Tanker, for da jeg mødte hans Blik, rystede han paa 
Hovedet. ”Tja?” sagde han. Saa gik vi hen til Andersen. 
 
   ”Død i 75,” sagde han, da vi havde staaet lidt, ”det var det Aar, jeg kom i 
Skolen. Man kunde have truffet at møde ham. Ja, han var noget for sig. 
Og nu ligger han her, som en af os andre, havde jeg nær sagt.” Den 
Gamle saa underligt hvast paa mig og læste halvhøjt Verset paa Stenen: 
 

   Den Sjæl, Gud i sit Billede har skabt, er uforgængelig, kan ej gaa tabt. 
Vort Jordliv her er Evighedens Frø, vort Legem dør, men Sjælen kan ej 
dø. 
 

   ”Kan De se, Øjnene kan endnu?” sagde han, og saa gik han. 
   Kniber det med Pladsen for de Levende i de gamle, overfyldte Huse 
mellem Søerne og Assistens, saa kniber det ogsaa for de Døde. Der er 
Steder, som virker meget urolige, og hvor det forekommer En, at 
Mindesmærkerne bruger Albuer mod hinanden. Skønt smagen, hvad 
Gravsten angaar, synes i Bedring, vrimler det dog med smagsløse Minder 
fra de sidste Generationer. De raaber, kalder, trygler, lokker Dødehavens 
Marked. Læg dog Mærke til mig, glem mig ikke, husk mig dog. Raabende 
Pynt og Pragt: glem ikke! Det gaar hurtigt med at glemme. Ti Aar, 
gennemsnitligt saa længe, saa kort huskes Gravene af de Efterladte. 
Ogsaa kostbare Gravmæler synker hastigt i Lethes Vande. 
   Saadan møder man en angst, rystet Individualisme paa Kirkegaarden. 
Ikke Fred, men hektisk Paakaldelse af Erindringen. En atomiseret, 
Tidsalder har knust sig mod en Klippe, en Kendsgerning, den ikke forstod, 
Døden. Nu ligger grimme Vragstumper her paa Evighedens Strandbred. 
Almindelige Mennesker, der ikke huskes trods Gravmæler. Ikke engang 
Penge hjælper. Men ser man nøjere paa det tørre Ord ”almindelig”, 
aabner det sin Skal og viser sin Kerne: det enestaaende, det forunderlige, 
det personlige. Ikke sært, man hører disse Skrig fra Stenene. Hver af dem 
er rejst over en Verdensundergang. 
   Der er steder, hvor denne Undergangens Ensomhed har en dybere 
Tone. Midt i Assistens kommer man forbi et lille smukt Mindesmærke af 
brun Sandsten. Viggo Stuckenberg. I sin ensomme, bitre, smertelige 
Digtning er han Talsmand for mange her. Han kan intet Raad give dem, 
men han siger for dem, hvad de ikke selv kan sige. 
   Den lille russiske Kirkegaard med de hvide, mærkelige Dobbeltkors er 
mere fredfuld, og Freden er dyb paa Josephssøstrenes Gravplads, hvor 



de døde Nonner ligger i Orden og Række under smaa Tavler, hvor blot 
Navnene er forskellige. Her ventes i Haab paa den Dag, da Sankt 
Michaels Lur skal lyde. 
   Mennesket har sin Skæbne. Gravstenen sin. Hist og her kan man finde 
gamle Sten i Gangene, flyttet derud, ikke staaende paa en Grav mere, den 
Dødes Navn er ogsaa ulæseligt, forvitret – hvad der ristes i Sten, holder 
endda sjældent saa længe som det, der skrives paa Papir – aaja, Manden 
er glemt, men Stenen var saa smuk. Den kan faa Lov at staa lidt endnu og 
minde om sig selv. 
   I en Udkant har Gravmælerne deres egen Kirkegaard. Her ender de 
fleste, store og smaa, dyre og billige. Her staar de og stirrer forvirret paa 
hverandre, hver med et glemt Navn. Saa kommer de under Mejselen. Af 
det store, dyre Minde kan der altid blive et lille og billigt. Kunder mangler 
aldrig. Det foregaar ikke saa langt fra H. C. Andersen, som nok kunde 
have brugt det i et Eventyr. 
   Jeg holder mest af Assistens i Taage eller blid Regn. Jeg kan ogsaa lide 
den en bøs Efteraarsdag, naar raslende Blade fyger til Dynge. Da er 
Assistens tung, men afklaret og viis. I Sommersol afsløres Pladsnøden, 
Disharmonien, den grænseløse Individualismes: Her gives intet Haab. 
Dækket af Sne, der hænger som svulmende Puder over prangende, 
hæslige, gustne Sten bliver den et forstyrret makabert sted. Og dog. Her 
passerer man et lille, bitte Minde, dem er der mange af. ”Vor kære lille 
Dreng…” staar der. Resten er skjult af Sneen. Men det er jo ogsaa nok, og 
man husker, at John Christensen engang har malet en af disse smaa 
forfærdende Grave. Et mildt Hjerte, som han var, malede han to Engle, 
der knæler i Sneen ved Graven, Engle, som et Barn ser dem. Børnenes 
Død. At give det meningsløse Mening er ikke gjort med at male Engle. 
Men han har alligevel tænkt, følt, gjort mere for Meningen end de fleste af 
os andre. 
   Hosekræmmeren Michael Kierkegaards Familiegravsted er nær ud mod 
Muren langs den larmende Nørrebrogade. Men paa Vej til den maa man 
tætved standse ved Synet af et dejligt Relief paa en Sten dér. Et kækt, pur 
ungt Hoved. Det er den gamle Digter Edvard Storm, Oehlenschlägers 
Lærer, men altsaa ung her, frisk som en nykonfirmeret Per Gynt. Jeg véd 
ikke noget saa norsk som den Profil. Nylig faldt jeg et Sted over, hvad 
Storm 1785 skrev i Forordet til sine samlede Digte: ”Jeg tilstaar gerne, at 
Digterens sædvanlige Skiebne her paa Jorden burde have skrækket mig 
og dæmpet denne Skrivelyst, men hvo har følet denne hellige Varme i sin 
Siel, og sang ikke?” 
   Hans Nabo her paa Assistens endte ikke, men begyndte med at skrive 
om denne sædvanlige Skæbne: ”Hvad er en Digter? Et ulykkeligt 
Menneske, der gjemmer dybe Qvaler i sit Hjerte, men hvis Læber ere 
dannede saaledes, at idet Sukket og Skriget strømme ud over dem, lyde 
de som skjøn Musik.” Det er de første Ord i Diapsalmata, som indleder 
Søren Kierkegaards første Værk ”Enten-Eller”. 
   Det udkom 1843. Tre Aar efter havde han udgivet otte Bind paa over 
halvtredje Tusinde Sider. Foruden mere end en Snes opbyggelige Taler, 
alle tilegnet den afdøde Fader, omfattede disse Publikationer saa at sige   
alle de store Skrifter, som i Dag mere end nogen Sinde beskæftiger 
Tænkere, Tidsxxkere, Digtere Verden over. Her var ”Frygt og Bæven”, 
”Gjentagelsen” og ”Begrebet Angest”, tilegnet Mindet om Poul Martin 
Møller, den eneste han foruden Faderen har tilegnet noget, men da ogsaa 
et skelsættende Værk, der paa et aktuelt Fænomen som Nazismens 
Galskab kan give en dybere Forklaring end nogen af Dagens mange 



Bøger, et Lærerskrift for Tidens ”eksistentialistiske” Filosoffer. Det er 
iøjnefaldende, at grundlæggende Tanker hos en Eksistentialist som Jean-
Paul Sartre stammer fra ”Begrebet Angest”; men Sartre og de fleste andre 
Eksistenstænkere vover ikke at følge Kierkegaard ind i den religiøse og 
dogmatiske Problematik, der for ham var den nødvendige baade Ende og 
Begyndelse. Og videre kom ”Philosophiske Smuler”, Opgøret med det 
hegelske filosofiske System og dermed et knusende Opgør med alle 
Ideologier, der som Darwiniske, Marxisme, Facisme vil indfatte den hele 
Tilværelse i eet Tankesystem. 1845 kom ”Stadier paa Livets Vej”. 1846 
den mægtige ”Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift”, der fuldender 
”Smulerne”. Den blev solgt i halvtreds Eksemplarer. Kierkegaard var da 33 
Aar gammel. 
   Han ventede ikke at leve saa længe, at han kunde naa at fylde 34. Ikke 
for intet kaldte han ”Efterskriftet” afsluttende. Den nyere Tids største 
kristne Tænker indledede sit store Forfatterskab netop i den alder, Kristus 
antagelig havde, da han traadte frem. Og han mente det afsluttet i den 
Alder, da Kristus døde. Denne Analogi maa hemmeligt have brændt i ham. 
Han døde først i 1855. Men hans egentlige Værk var færdigt i 46, nu for 
hundrede Aar siden. Efter en kort, men uhyre Kraftanstrengelse, der blot 
rent fysisk vilde have sprængt de fleste. 
   Han var frygtelig ensom, han blev ikke forstaaet. Hans Tanker var skabt 
for en historisk Situation, der da kun var vordende, Det forbryderske 
maatte fuldbyrdes, Systemernes moralske Sammenbrud opleves, før en 
modnet Erfaring helt kunde forstaa Sandheden i hans Domme. 
 
   Mere end at forkynde var det hans Kald at paavise de frygtelige Følger 
af Kristendommens Degeneration. Den enkelte, Subjektiviteten, det 
personlige, Eksistensen, er nogle af hans Hovedord, men det er hverken 
Individualismens Kulde eller Nihilismens gale Handlingsstyrkelse, han vil. 
”Kun den Sandhed, der opbygger, er Sandheden for Dig”, slutter ”Enten-
Eller”. Inderligheden er det skønneste Ord, han véd. Eksistensens 
Inderlighed i Gudsforholdet. Inderlighedens Krone er Martyriet, og 
Martyriet er det eneste, han lover dem, der vil rense og salte Fremtiden. 
Men i Inderligheden og Martyriet vender den Enkelte sig mod andre, mod 
alle, til Mennesket. 
 
   Det regner paa Assistens. Hist og her tager Væden et gustent Blad med, 
det svirrer lige ned. Et mørkt Blad har klæbet sig til Tavlen i gammel, enkel 
stil, hvor Søren Aabye Kierkegaards Navn staar nederst under de to tidligt 
afdøde Søskende, Søren Michael og Maren Kristine. Ved Siden af Tavlen 
med Forældrene. Øverst den finere, fornemmere Tavle med Hose-
kræmmernes første Hustru, som levede saa kort, ingen Børn havde, ingen 
Lykke fik. Den store Tænkers selvvalgte, beskedne Plads mellem de 
andre, hos de andre, giver hans Livsværk om ”hin Enkelte” en varmere 
Tolkning. 
 

Kommentarer fra Anders Thyrring Andersen til artiklen 
Artiklen er trykt i Aarhuus Stiftstidende 30.9.1946 og aldrig senere genop-
trykt i denne form. Den version, som Martin A. Hansen bragte i sin første 
essaysamling, Tanker i en Skorsten (1948), er en del anderledes. Mest 
opsigtsvækkende i den første version er de to afsnit hen imod slutningen: 
"Han var frygtelig ensom ... mod alle, til Mennesket." - uvist af hvilken 
grund er disse afsnit ikke med i bog versionen, og er mig bekendt siden 
førstetrykket kun offentliggjort i min bog Polspænding. Forførelse og dialog 



hos Martin A. Hansen, s. 302 (2011). I denne bog beskæftiger jeg mig 
indgående med Martin A. Hansens livslange og centrale inspiration fra 
Kierkegaard - ja, man kunne hævde, at Hansen er den skønlitterære 
forfatter, der nogen sinde har været dybest inspireret af Kierkegaard. I 
Hansens forfatterskab er dette især tydeligt i Lykkelige Kristoffer (1945), 
Tornebusken (1946), Agerhønen (1947) og Løgneren (1950), men også i 
mange essays og i Dagbøger (1999) og Kætterbreve (2004) findes mange 
vidnesbyrd herom. Alt dette findes uddybet i Polspænding. 
   Artiklen fra 1946 er bemærkelsesværdig på den måde, at Martin A. 
Hansen her giver udtryk for en meget selvstændig, interessant og 
fremsynet forståelse af Kierkegaard. En forståelse, som må have virket 
temmelig fremmedartet i 1946, men som siden er blevet mere almindeligt 
udbredt. Dog ikke pga. Hansens artikel, som i denne form har været så at 
sige ukendt, indtil jeg gravede den frem. Hvor et udbredt synspunkt på 
Kierkegaard er, at han udelukkende eller fortrinsvis beskæftigede sig med 
subjektet, den enkelte, og savnede interesse for den anden og de andre, 
så forstår Hansen ham anderledes, udtrykt i artiklen gennem fremhævel-
sen af, at netop i inderlighedens stærkeste udtryk vender den enkelte, 
subjektive eksistens sig hen mod den anden og de andre. Altså tolker 
Hansen det sådan, at det hos Kierkegaard ikke er sådan, at 
"Subjektiviteten er Sandheden", men snarere, at 'inter-subjektiviteten er 
sandheden'. Og Hansen ser dermed Kierkegaard ikke som en 
modsætning til, men en forudsætning for den senere dialogtænkning. 
Hvilket jeg er helt enig med Hansen i: selve eksistensen af Kierkegaards i 
udtalt forstand dialogiske forfatterskab er et vidnesbyrd om den vægt, der 
her lægges på at være i dialog med sine medmennesker. Havde Hansens 
synspunkt været mere kendt og udbredt, var de efterfølgende grøfter i 
dansk teologi måske ikke blevet gravet så dybe, mellem eksistensteologi 
og dialektisk teologi på den ene side og dialogisk teologi og 
skabelsesteologi på den anden. Martin A. Hansens artikel er slåen-
de original og langt forud for sin tid! 
 
 
Dette blev nyhedsbrev nr, 6 på 20 sider. Jeg takker for den hjælp jeg har 
fået undervejs og ser frem til samarbejder i forbindelse med kommende 
Nyhedsbreve. Næste brev udsendes i slutningen af november 2013 med 
senest indlevering af stof (tekst og billeder) d. 15. november. Årets tema 
er stadig ”Hansen og Kierkegaard”. 
Bemærk aktiviteter og arrangementer i Landsforeningens regi vil som hidtil 
blive omtalt i medlemsbreve og sættes på hjemmesiden. 
Hvis der er kommentarer, ideer til emner, stof der mangler i brevet mv. 
hører jeg gerne fra jer via mail: roessing@mail.dk eller pr. post: Slagelse 
Landevej 115, 4242 Boeslunde. Redaktøren forbeholder sig ret til at begå små 
uskyldige fejl i Nyhedsbrevet.           På bestyrelsens vegne Mette Lise Rössing. 
 

Blæktegning af MAH på forsiden af ”Veras Viser”  
             der udkom 1950.   


