
Nyhedsbrev nr. 9, NOVEMBER 2014 
”Landsforeningen Martin A. Hansen” 

 
Det har været en vidunderlig mild og varm tid både sommer og efterår og 
alting synes at blive ved med at være grønt og frodigt. 
   Således har 2014 også været for Landsforeningen, hvor mange aktivi-
teter og glædelige begivenheder har præget året. Det vil også fremgå af 
nedenstående mange indlæg. 
   Årets tema ”Litteratur i landskabet” passede fint sammen med indvielse 
af ”Digter og landskab – Martin A. Hansen på Stevns” der foregik på 
forfatterens fødselsdag d. 20. august. 
   Dette Nyhedsbrev sendes til Landsforeningens medlemmer pr. post eller 
e-mail og sættes på vores hjemmeside www.martinahansen.dk under 
FORENING / NYHEDSBREV engang i december måned. 
 
NYHEDSBREV NR. 9 – INDHOLD: 
Meddelelser: 

81. Nyt æresmedlem i Landsforeningen – Hefte om scenografi og 
kostumer til ”Paradisæblerne” og manuskript til samme – Digter og 
landskab CD-ROM – forfatteren Ida Jessen er fyldt 50 år 
Afholdte arrangementer: 

82. Indvielse af rutepunkt nr. 6 – Holtug Kirke 
83. Anders Thyrring Andersens prædiken i Holtug kirke 
84. foredrag i Vallø ved Nina Swartz Petersen 
85. Hans-Ole Hansens tale i Vallø 
Kommende arrangementer: 

86. Arrangement i Strøby fredag d. 13. marts 2015 
87. Mit liv med ”Løgneren” ved Ejvind Nielsen 
88. Maraton oplæsning af ”Løgneren” i Lejre 
Fødselsdag og indvielse af projekt d. 20. august: 

89. Indvielsen forløb 
90. Hovedtaler ved indvielsen Hans Edward Nørregaard-Nielsen 
91. Tale ved Anders Thyrring Andersen 
92. Tale ved Hans-Ole Hansen 
Modtaget fra medlemmer af Landsforeningen: 

93. Brevhilsen og artikel om bogen ”Rejse på Island” ved Kaj Axel Jensen 
94. Lidt omkring Martin A. Hansen ved Bo Christensen 
Forfatteren får ordet: 

95. ”Stedernes Sted” med indledning ved Anders Thyrring Andersen 
 
 

81. Meddelelser 
 

Landsforeningen har udnævnt Nina Swartz Petersen til Æresmed-
lem: Søndag d. 26. oktober holdt højskolelærer Nina Swartz Petersen 
foredrag om Martin A. Hansen i Sognegården i Vallø (arrangementet var 
flyttet fra Kirkeladen i Strøby). Se også mere om aftenen under 84. 
   På grund af Ninas enestående indsats for at gøre højskoleeleverne 
bekendt med og interesseret i forfatterskabet blev Nina udnævnt til æres-
medlem i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”. Ved udnævnelsen fik Nina 
et indrammet tryk af Ib Spang Olsen og gode ord og tak med på vejen. 
 
I forbindelse med teaterprojektet er der udgivet hefte om ”Scenografi 
og Kostumer”: Heftet er på 26 sider, dels i sort / hvid og dels i farver. I  
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heftet vises Ullrich Rössings tegninger og tekst til scenografi og kostumer 
til teaterforestillingen ”Paradisæblerne”. Desuden vises der fotos i farver af 
en række arbejdsprocesser under fremstillingen af stykkets dekorationer. 
Til slut vises der nogle fotografier fra børnenes arbejde med stykket og 
opførelsen af stykket d. 20.8.2014. 
Manuskriptet til ”Paradisæblerne” findes ligeledes i hefteform. Begge dele 
findes på web www.digteroglandskab.dk under UNDERVISNING / SKUE-
SPIL, nederst på siden, hvorfra hefterne kan gennemses og printes ud. 
Enkelt-eksemplarer af de to hefter kan bestilles på mail: roessing@mail.dk 
eller på adressen Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 
Boeslunde. Pris for scenografiheftet ekskl. forsendelse kr. 100.- og 
manuskript ekskl. forsendelse kr. 50.- Se i øvrigt mere materiale om 
projektet på samme sted i den nævnte web. 
 
Der er udgivet en CD-ROM med alle tekster fra de 6 rutepunkter i 
projekt Digter og Landskab: CD-rommen indeholder en indtaling af 
samtlige tekster i tilknytning til Digterruten. Lyden er i MP3-format og 
ordnet i mapper og filer, svarende til de 6 rutepunkter med tilhørende 
fortællinger, essays og baggrundsoplysninger. 
   Samlet spilletid: ca. 4 timer. Cd-rommen kan afspilles på en computer 
eller en nyere cd-afspiller. Lydproduktion: Poul Jørgensen, Gråsten og 
udgivelse: Landsforeningen Martin A. Hansen, 2014.  
CD-rommen kan bestilles samme sted som ovenfor og vil koste kr. 125.- 
ekskl. forsendelse. 
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Ida Jessen er fyldt 50 år. Her bringer vi et udsnit af Daniel Øhrstrøms 
portræt af forfatteren der blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 25.09.2014: 
 

Citat:To forfatterskaber har fulgt Ida Jessen på en særlig måde gennem 
livet: Grundtvigs og Martin A. Hansens. 
   Som præstedatter boede hun i selveste Grundtvigs gamle barndoms-
hjem i Thyregod præstegård og i dag bor hun såmænd i præsteboligen i 
Vartov midt i København sammen med sin mand, Niels Grønkjær, der er 
en af Grundtvigs mange efterfølgere som præst i Vartov. 
   Hun har skrevet om sit åndelige slægtskab med Grundtvig i en lille bog 
på Kristeligt Dagblads Forlag om Grundtvigs midtjyske vise ”Der er et land 
så kosteligt” som ”en hyldest til det jordbundne livs kvaliteter”. 
   Men også Martin A. Hansen er den prisbelønnede fødselar fulgt i sporet 
på. For som nyuddannet kandidat i litteratur tog hun sammen med sin 
daværende mand arbejde på den lille, øde norske ø, Træna, helt oppe ved 
polarcirklen, hvor hun af alle steder havde lyst til fællesskab med andre 
mennesker i stedet for blot at være iagttager. 
   Hun boede i to år på den lille ø med 400 beboere. Her fik hun også sin i 
dag voksne datter, og i forbindelse med, at hun selv modtog Martin A. 
Hansen-prisen, forklarede Ida Jessen, at drømmen om at arbejde på en ø 
som lærer allerede var blevet født, da hun som 20-årig læste Martin A. 
Hansens ”Løgneren”. 
   Siden er hun selv blevet sammenlignet med Martin A. Hansen på grund 
af sit forfatterskab, der på samme måde som Martin A. Hansens kredser 
om de store spørgsmål i livet – og ofte med brug af smukke 
naturbeskrivelser. Og selv vedkender hun sig også, at Martin A. Hansens 
bøger har farvet hendes eget forfatterskab, der blandt andet tæller den 
roste roman ”Den, der lyver”. Citat slut. 
 

82. Indvielse af rutepunkt nr. 6 - Holtug Kirke 
Indvielsen foregik søndag d. 22. juni kl. 10:00. Tekst ved redaktøren. Nedenstående  

tekst kan også findes på web www.martinahansen.dk under AKTUELT. 
 

Indvielsen startede med en gudstjeneste ved kirkens præst Lone Balle 
Olesen og med prædiken ved Anders Thyrring Andersen (se nedenfor). Et 
flot fremmøde på ca. 65 personer gjorde dagen ekstra festlig. 
 

Efter gudstjenesten gik alle ud til det nye rutepunkt hvor godsejer Peter 
Henrik Tesdorf og Jesper Jørgensen iklædt dragter fra 1600tallet indledte 
indvielsen med musik, hvorefter menighedsrådets formand Bodil Seyer-
Hansen bød alle velkommen til rutepunktets indvielse. 
 

Boghandler Helmer Nielsen fra Stevns klippede det røde silkebånd og 
holdt en lille tale efterfulgt af Martin A. Hansens søn – Hans-Ole Hansen - 
der fortalte om ideen med Digterruten og om de runer der havde inspireret 
forfatteren til at skrive ”Tirad” der står i ”Orm og Tyr”. 
 

Der blev serveret stenalderbrød og mørkt øl og Hans-Ole Hansen læste 
novellen ”Tirad” i kirken.  
 

Undervejs kunne børn og barnlige sjæle prøve sig med at ”riste runer” på 
kalksten fra det lokale kalkbrud hjulpet af naturvejleder Kirsten Føns. Flere 
frivillige havde forberedt dagen med pyntning af kirke og servering af det 
næsten historiske måltid. En dejlig dag og et fint arrangement. 
Se flere fotos fra indvielsen i billedgalleriet på www.martinahansen.dk  
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Bænk og skilt ved Holtug kirke - Foto: Svend-Bjørn Keil 

 
83. Prædiken i Holtug Kirke ved Anders Thyrring Andersen 

Ved indvielsen af rutepunkt 6 holdt Anders Thyrring Andersen en prædiken i kirken. 
 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:  
En i skaren sagde til Jesus: ”Mester, sig til min bror, at han skal skifte 
arven med mig.” Men han svarede: ”Menneske, hvem har sat mig til at 
dømme eller skifte mellem jer?” Og han sagde til dem: ”Se jer for og vær 
på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad 
det ejer, selv om det har overflod.” Og han fortalte dem en lignelse: ”Der 
var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: 
Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: 
Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er 
større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til 
mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå 
dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat 
kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går 
det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.”.                 Amen. 
 

Dagens tre tekster drejer sig alle om den tomhed, der ligger i at elske 
rigdom, og om den forgæveshed, der ligger i at ville sikre sig selv. I 
materiel forstand fødes vi nøgne og tomhændede, og vi dør nøgne og 
tomhændede. Og tiden mellem fødsel og død gør vi til en tomhændethed, 
hvis vi reducerer den tid til at være et slid for at skaffe en velstand, som 
kan synes at være en tilværelsens mening, men som aldrig kan være det. 
For det første bliver den materielle velstand til intet i lyset af døden. Og for 
det andet, hvis man forskriver sig det forgængelige, forgår man sammen 
med det, ja, da er man afgået ved døden allerede her i livet. Et liv 
fokuseret på rigdom er fattigt liv i henseende til meningsfuldhed.  
   Som Jesus siger det et sted hos Mattæus: Man kan ikke tjene både Gud 
og mammon, man må vælge. Hvad er mammon? Ja, det er ikke kun 
penge, men mere omfattende den ejendom, der tager et menneske i sin 
besiddelse, altså det, mennesket er besat af i stedet for at besidde det. 
Jesus fortsætter, at netop fordi ingen kan tjene to herrer, Gud og 
mammon, må man ikke bekymre sig om dét, som har med mammon at 
gøre. For mennesket lever ikke af brød alene. Livet er mere end føden, 
legemet mere end tøjet. Mad og klæder er ingenting til, hvor der ikke er liv 
og legeme. Altså kan Guds omsorg ikke erstattes af nok så megen 
optagethed af eller bekymring for alt det, som har med det ydre og med  
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mammon at skaffe. Gud giver både det ene og det andet, når han vil, og 
mod hans vilje kommer mennesket ingen vegne, hvor meget det så end 
bekymrer sig eller forskriver sig til tjeneste hos mammon.  
   Hvorfor bekymring, griskhed og dyrkelse af materiel velstand dybest set 
er noget meningsløst: man lever alligevel ikke et øjeblik længere, end 
livets Herre vil det. Ja, egentlig er det en ugudelighed at spørge om, hvad 
man skal spise og drikke og klæde sig med, eller at gøre dette til livets 
dybeste værdi, for det udspringer af manglende tro på den himmelske 
Fader, som forud véd, hvad vi har brug for. Og ingen magter alligevel 
noget imod Guds vilje. Modsætningen til at samle sig materielle skatte og 
at være fokuseret på sig selv er at søge Guds rige og hans retfærdighed, 
førend og i modsætning til at søge alt muligt andet. Og dermed får man 
skænket alt det, ingen alligevel kan bekymre sig til, planlægge sig til, fylde 
sine lader med, eller i det hele taget selv sørge for. Den dybe glæde og 
lykken er jo ikke hverken et resultat af noget, man selv skaber eller af 
noget, som er afhængigt af éns ydre vilkår, men noget, der kommer 
andetsteds fra, fra den kærlighed, nogen føler for én, fra den kærlighed, 
man modtager fra de andre og fra Gud. 
   Det menneske derimod, som insisterer udelukkende på sit eget og på 
det materielle, har et indsnævret og begrænset perspektiv, der ikke er 
åbent for det, som med Jesus er åbenbaret i menneskers verden. På dén 
måde at lukke sig omkring sit eget er at sætte sit liv til. Omvendt får dét 
menneske del i livet, der er villig til at sætte noget andet højere end sig 
selv og sit eget. Jesu ord drejer sig altså ikke om at skulle have en negativ 
holdning til sit liv, men om at blive klar over, hvad et menneskes liv dybest 
set afhænger af.  
Lignelsen om den rige bonde optræder i en af Martin A. Hansens 
fortællinger, nemlig ”Høstgildet”. Først hæfter man sig selvfølgelig ved den 
meget dramatiske og sørgelige begivenhed, som fortællingen rummer, at 
en dreng bliver drukket ihjel. Men senere forekommer det én, at 
fortællingen drejer sig om en præst, som er i færd med at opdage, at han 
mangler mod til i egentlig forstand at forkynde Evangeliet, og i stedet 
leverer ”Sødmen af let kristelig Poesi”, som det hedder. Det betyder, at 
præsten har vundet en popularitet, men deri stikker det dybeste problem – 
som han selv udtrykker det: ”Jeg er en af den Slags elskværdige 
Forkyndere, som beder Tidens Mennesker undskylde, at Vorherre er til. 
[…] Det er ikke Kendetegnet paa en Forkynder, at Folk kan lide ham”. Nej, 
det er spørgsmålet, om en forkynder af Evangeliernes grænseløse 
radikalitet overhovedet kan være kvantitativt populær? Men det kan 
derimod den ikke-forkynder, der udvander fortællingen om Guds søn eller 
endog bagatelliserer eller ligefrem bortforklarer Guds eksistens. Præsten 
har altså svigtet sit kald og gjort det til en ”Næringsvej” for at være tidens 
mennesker tilpas. 
   Det bliver tydeligt for ham under et høstgilde, hvor han skal holde tale. 
Her bugner bordene af mad og drikke, og præsten tænker, at bønderne vil 
være gladest for hans tale, ”hvis den var nem at glemme, en Ret mellem 
de andre Retter”. Men i stedet, står der i fortællingen, burde han tale, ”saa 
det vilde ryste dem. Hans Blik strejfede igen hen over disse Rækker af 
selvbevidste og selvtilfredse Mænd, og ind i hans Tanker gled Lignelsen 
om Manden, som byggede sine Lader større, denne Fortælling, som bag 
sit enkle Ydre gemmer en frygtelig Kærne. Han vilde aabne for Billedets 
Gru og ryste disse tilfredse Bønder.”. Men præsten tør og kan ikke holde 
en sådan tale. Og da han senere følger efter faderen, som går bort med 
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 sin døde søn, er præsten i sin egen menneskelige og trosmæssige 
fattigdom ikke i stand til at hjælpe ham. 
   Præsten mener ikke, at han på den baggrund kan være præst længere, 
for, som han siger: ”Hvordan kan de tro mig, naar jeg ikke tror?”. Dermed 
er præsten i realiteten, midt i al sin konditor-popularitet som leverandør af 
søde sager, blevet et redskab for Fanden selv ved at forkynde en tro, han 
ikke selv har, og endda at blive populær på at gøre det. Den egentlige 
skyld i forbindelse med tragedien ved høstgildet er på den måde 
præstens, fordi han er tomhændet, idet han skal udføre sit kald. 
   Man kan dermed sige, at Martin A. Hansens fortælling udlægger kærnen 
i lignelsen om den rige bonde, for ”Høstgildet” drejer sig om et menneske, 
som søger at sikre sig selv, som samler på popularitet at fylde sin lade 
med, men som ikke kan hjælpe nogen. Selviskhed og griskhed optræder i 
mange former, men slår aldrig til i forhold til det væsentlige, andre 
mennesker og Gud. 
 

Et andet sted i Martin A. Hansens forfatterskab findes en helt anden 
præsteskikkelse, nemlig i fortællingen ”Fuglene”, der er en af de tekster, 
som optræder ved rutepunktet her ved Holtug Kirke. ”Fuglene” handler om 
Taabepræsten, der ikke giver noget videre i løn, ikke kan passe sit 
landbrug, holder dårlige prædikener, er noget drikfældig, har et medansvar 
for sin hustrus død og ikke kan styre sin datter. En helteskikkelse er han 
altså langtfra, ligesom alle andre mennesker er han en synder med 
masser af fejl. Alligevel, og ganske paradoksalt, er han en positiv figur, en 
art troens helt. 
   Fortællingens titel giver associationer til Jesu Bjergprædiken: ”I må ikke 
være bekymrede for jeres liv […]. Se til himmelens fugle; de sår ikke og 
høster ikke og samler ikke i lade, og dog giver jeres himmelske Fader dem 
føden […]. Og hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge en alen til sin 
livsvej? […] Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det 
andet gives jer i tilgift. Derfor må I ikke være bekymrede for dagen i 
morgen”. Hvor refleksionen med alle sine spekulationer og bekymringer 
ikke kan lægge en alen til et menneskes liv, men derimod overmåde nemt 
forflygtige det, kan man af Jesu ord lære at være til stede i nuet og det 
nærværende, i troen på, at ens fremtid alligevel ikke er i ens egne men i 
Guds hænder. Og man kan lære, at det ikke drejer sig om at fylde sin 
lade, men om at tro på Guds omsorg og kærlighed. 
   Taabepræsten er en evangelisk fugl. Han forfriskes i sin undren og 
åbenhed over for tilværelsen, hvilket gør øjeblikket og alle jordiske 
fænomener sande og virkelige for ham. Som han siger et sted: ”Havren 
dèr, den har man set saa tit, den kender man ud og ind, men den gør en 
ny i Hjertet, det er ligesom at gense et Ansigt, man ikke kan blive træt af.”. 
Når han ønsker at vise folk Guds storhed, tager han dem en stormnat med 
ud til havet, idet Guds vælde ses i elementerne, i Skaberværket. Taabe-
præsten tror på, at alt er givet af Gud, og han forlanger intet bevis for sin 
tro. Og i dén betydning er han en god prædikant. Som drengen Espen 
siger til ham: ”Jeg er faldet i Søvn af mange gode Prækener, sagde 
Drengen, og jeg bytter dem gerne med en daarlig.”. Jf. ”Høstgildet” er 
Taabepræstens evangeliske prædikener langt at foretrække for alle de 
gode, populære og ligegyldige.  
   Taabepræsten søger ikke at sikre sig selv eller at sanke i lade. Derimod 
kan man sige, at han inkarnerer den hellige enfold, den ubegrundede tillid 
til altings meningsfuldhed, troen på det godes og guddommeliges nærvær 
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 i alting. Den ubekymrede og tillidsfulde given sig livet i vold, en 
betingelsesløs tro over al forstand.   
   Og den historie, der i Evangelierne fortælles om Guds søn, er selv lige 
så ufornuftig. Som Jesus siger hos Mattæus: ”Jeg priser dig, Fader, 
Himmelens og jordens Herre! fordi du har skjult dette for de vise og kloge 
og åbenbaret det for de umyndige.”. Ifølge Evangelierne er der en 
himmeldyb afstand mellem det, mennesker i deres klogskab indstifter og 
indretter, og det, Jesus fortæller mennesker om Guds sandhed. Sand-
heden er åbenbaret for dem, som det verdslige, fornuftdyrkende samfund 
ikke regner for noget.  
   Overalt i Evangelierne hører man Jesus udtale det samme: At 
Himmeriget og saligheden tilhører de sagtmodige, de barmhjertige, de 
rene af hjertet, de forfulgte, de fattige og de enfoldige. Man hører Jesus 
sige, at de første skal blive de sidste, og de sidste de første. Når Jesus 
taler, er alting vendt rundt, alting i forhold til menneskenes egne, verdslige 
indretninger. Den klogskab, der her regnes for magt, er pludselig blevet til 
afmagt, altså i forhold til det væsentlige, sandheden, frelsen, saligheden 
og Himmeriget, som man kun kan møde med enfoldighed. Og 
Gudsønnens inkarnation og genopstandelse kan ikke forstås med fornuft 
og klogskab. Således er den kristne tro aldrig klog eller fornuftig, men helt 
grundlæggende enfoldig. Det drejer sig aldrig om samfundsposition, magt 
og rigdom, men om tro over al forstand.  
   Det er en voldsom erkendelse, ikke mindst i den tid, vi nu lever i, den 
epoke i menneskehedens historie, som mest udtalt baserer sig på og 
dyrker den menneskelige klogskab og selvmægtighed, og hvor vi er 
nærmest manisk optagede af at fylde laderne med penge og ting. Man 
kunne måske sammenligne det moderne menneske med Atlas, ham, der 
blev tynget ned af at skulle bære Jordkloden på sine skuldre. Det 
menneske, som mener selv at skulle producere alt, sig selv, sin næste, sin 
position, sin karriere, sit samfund, sin tilværelse, ja, selve sin verden. Det 
menneske, som er tynget ned i fortvivlelse over vægten af en tilværelse og 
en mening, man selv skal holde oppe, selv skal skabe i kraft af sin egen 
indsats.  
   Hvilken overanstrengelse, hvilket overmenneskeligt ansvar! Og hvilken 
modsætning til den enfoldige tro på, at én selv, ens næste, ens tilværelse, 
ens verden er noget, der er blevet skænket én som nådegave af den, der 
har skabt alting. Guds søn vandrede midt iblandt os, for at fortælle os, at vi 
ikke er vores egen skaber, og at vor klogskab og materielle rigdom er intet 
i forhold til det væsentlige, nemlig at sandheden og Gudsriget er 
åbenbaret ikke for de kloge og velhavende, men for de enfoldige. De, som 
ikke tror på egen fornuft og fortræffelighed, men tror på Gud.  

 
84. Foredrag om forfatteren Martin A. Hansen 

Højskolelærer Nina Swartz Petersen fortalte. Referat fra aftenen ved medlem af 
bestyrelsen Jørgen Holstein 

 
Landsforeningens Martin A. Hansens aktivitetsudvalg havde søndag d. 
26.10. et foredrag af tidl. lærer på Haslev Udvidede Højskole, Nina S. 
Petersen.  
   De 38 fremmødte fik et spændende og interessant foredrag om, hvordan 
Nina som et led i uddannelsen af sine elever (mere end 2000 igennem 
årene) tog disse med på bustur til Stevns.  
   Turen gik forbi forfatterens fødehjem Toftehøj, Strøby ud til Holtug kirke. 
Her fortaltes om novellen Tirad, og man så runeindskriften på kirken.  
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Her-efter kørte man til Strøby kirke og Engvangen ved åen. Efter en 
gyngende spadseretur over spangen samledes man til fortællingen om 
Strudsen og Agerhønen. Agerhønen, der jo en sen aften med et hørligt 
bump fløj ind i yderdøren på hjemmet, som intet havde til aftensmåltidet 
på grund af krigen. Den blev således familiens redning. Nina fortalte 
endvidere om forfatterens liv og forfatterskab, som endte brat ved hans 
død i 1955.  
   Efter Ninas medrivende foredrag fortalte forfatterens søn Hans-Ole 
Hansen, med udgangspunkt i foredraget, om digterruten samt den i den 
forbindelse udkomne rutebog: ”Digter og landskab - Martin A. Hansen på 
Stevns”, som kan købes hos Staxens Boghandel, Hårlev samt Køge 
Boglade, Brogade 15, Køge.  
   Tilslut udnævnte forfatterens datter Mette Lise Røssing, til stor glæde og 
overraskelse for foredragsholderen, hende til æresmedlem i Landsfor-
eningen. Der blev sunget højt og lydt både før og efter talerne. 
 

 
Nina S. Petersen – foto Svend-Bjørn Keil 

 
85. Tale til Nina Swartz Petersen i Vallø sognegård 

Hans-Ole Hansens tale ved arrangementet 
     
Nina Swartz Petersen har som idræts og dansklærer ved Haslev Udvidede 
Højskole ved Strøby og i ådalens landskab gennem flere årtier fortalt for et 
par tusinde elever om Martin A. Hansen og om hans bedste stevns-
fortællinger. Gennem denne indsats skabte hun grundlaget for den nu 
indviede digterrute på Stevns. Hun bragte litteratur ud i landskabet.    
Landsforeningen forbereder sig nu på at skabe "det andet ben" i det 
samlede stevnsprojekt. Et Landskabsrum. Jeg har nogle tanker om dette, 
som jeg vil tilegne Nina. 
   1. Min fornemmelse som jeg ikke kan finde videnskabeligt belæg for er, 
at der er tættere forbindelse mellem idræt og digtning end vi almindeligvis 
går og forestiller os. 
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   Samme indre belønning fra hjernen via endorfin. Belønningen kan både 
være det at digte eller det at læse god digtning, som er mere end 
underholdning for en. Navnlig idræt i det ydre miljø - løb, svømning, 
klatring, drageflyvning - giver denne belønning ud over det underholdende. 
En inddragelse i livet, en stolthed over at have kunnet, føle sig ekstra 
levende, måske være handicappet og alligevel have kunnet. Det er den 
digteren også føler og den gode fortælling formidler. Særskilt ude på 
stederne, hvor fysisk indsats forenes med indre belønning. Martin A. 
Hansen var en ganske god idrætsudøver. 
   2. Litteratur og landskab: Landskabet som en helhed skabt af 
naturforhold og menneskesamfund med og imod hinanden. Tanke: I 
digterruten lægger vi landskabets natur og folkeliv IND i litteratur fra Martin 
A. Hansens hånd og ånd. Det er formlen for digterruten. 
   Digteren selv "garnerer" eller bedre sagt, udstyrer sin fortælling med 
udvalgte mindre eller større fragmenter af det landskab, hvori handlingen 
synes at foregå. 
   Far Martins "Paradisæblerne" er et fint eksempel. Også "Høstgildet" har 
fragmenter af omegnen, for øvrigt lige her i nærheden af Valløby. 
   Fortællingen "Bogen" er måske det bedste eksempel. Drengens vej går 
gennem et landskab, han læser i en lånt bog og påvirkes steder af den 
ydre natur, mens hans fantasi fylder landskabet med egne, indre 
forestillinger om verdenshistorien. 
   Man kunne i fremtidens formidling af digtning vende billedet om og 
lægge litteraturen IND i landskabet? Tegne et fuldere og mere helt billede 
af det relevante landskab. Det samme landskab digteren må formodes at 
have haft som en egen, indre erindring.  Og derpå lægge fortællingen ind i 
denne helhed? Enten som landskabet er nu, eller som det var, da 
fortællingen blev skrevet eller dengang fortællingens grundlag blev skabt 
som en barndomsoplevelse. Derved ved vi mere om landskabet end 
fortællingen synes at vide. Nu kan fortællingens bevidst valgte fragmenter 
fra stedets landskab forstås i denne helhed og fortællingens genialitet 
øjnes.  
   Denne overvejelse indgår i tankerne om et kommende digterrutens 
"Landskabsrum". At lægge fortællingen ind i landskabets helhed er jo 
også, hvad der sker, når den oplæses eller genfortælles på sit sted 
derude. Men ved tilhørerne nok om stedets natur og folk? 
   3. Til slut nogle tanker om begrebet lokal, frivillig medvirken i en konkret 
formidling som Martin A. Hansen-digterruten.  Digterruten er skabt - i 
lighed med mange formidlinger af kunst og kultur - for støttemidler og af 
enkelte ildsjæle, som har en vision, og af professionelle, sat på opgaven. 
Ofte lykkes det med den indsats at skabe stor interesse for resultatet i en 
periode. Det kom "ovenfra og ned", så at sige.  
   Men om den skal forblive i mange år uden en eller anden form for 
offentlig driftsfinansiering? Hvem skal så betale og bestride dens 
opretholdelse, renovering, fornyelse? Den tanke slår en, at hvis det er 
opgaven, at bevare noget skabt, som hverken er del af et museum eller 
har en kommunal eller statslig driftsdækning, så vil den kun kunne bestå i 
et partnerskab med de frivillige personer. Frivillige som var med, da det 
hele blev til, arbejdede meget med det, havde sociale fællesskaber 
undervejs, var stolte af resultatet og derfor fortsat kerer sig om 
opretholdelsen. 
   Det kan så være, at fremstillingen af det, der skal formidles, bliver 
anderledes, og ikke præcis som de kyndige ville det. Men min tanke kan 
ikke uden videre afvises og indgår i de øvrige tanker, jeg gør mig i forhold 
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 til digterruten og særligt det rum, vi vil arbejde for at fremtidens Nina'er 
kan tilbyde ledsagerflokken - også som læ for naturens luner. 
 

86. ”Det er trettende marts, Natanael. Og fredag” 
Fredag d. 13. marts 2015 arrangerer Landsforeningens aktivitetsudvalg for Stevns en 

aften i Kirkeladen, Strøby med bogen ”Løgneren” i centrum 
 

Programmet for aftenen skal endnu planlægges i detaljer og en invitation 
vil blive udarbejdet i januar og udsendt til alle medlemmer. Det er sjældent 
at det er fredag på d. 13. marts og da bogen udkom for 65 år siden er der 
flere grunde til at markere dagen. Aftenens foredragsholder vil være Ejvind 
Nielsen som nedenfor (87) fortæller om ”sit liv med Løgneren”. Vi skal 
også høre Poul Kern læse fra ”Løgneren”, der bliver serveret kaffe, te og 
brød og sangbøgerne findes frem. En række udgaver af ”Løgneren” 
udstilles og der er mulighed for at købe den nyeste udgave af bogen. 
 

87. Mit liv med ”Løgneren” 
Maler, foredragsholder og tidligere sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Århus Ejvind 

Nielsen har skrevet denne lille ”LÆSERANEKDOTE” bragt i Kristeligt Dagblad. 
Ejvind Nielsen vil holde foredrag om ”Løgneren” d. 13. marts 2015  

(se også ovenfor 86) 
 

Jeg er opvokset på en lille landbrugsejendom i Blommenslyst på Fyn, hvor 
der ikke var tradition for at læse skønlitteratur. Vi børn måtte heller ikke 
uden videre høre radio og bruge unødvendig strøm! En dag listede jeg 
alligevel ind i dagligstuen og lukkede op for radioen. Det var hen under 
aften, og jeg havde sikret mig, at min far var gået ind i stalden, og så 
vidste jeg, at han i hvert fald ikke kom ud den første time. Køerne skulle 
både fodres og malkes. Det var i 1950.  
   Jeg var 10 år, og ved et helt tilfælde kom jeg til at høre skuespilleren 
Poul Kern læse Martin A. Hansen roman ”Løgneren” op. 
   Jeg har på det tidspunkt ikke forstået så meget, men stemmen og 
ordene gjorde alligevel et stort indtryk på mig. De følgende dage holdt jeg 
øje med radioprogrammet, hvornår næste kapitel blev læst op. 
   Bogen er nemlig skrevet som radioroman i 12 lige lange kapitler. Og jeg 
holdt hver gang øje med min far, hvornår han gik ind i stalden, så jeg 
kunne sidde og høre oplæsningen i ”sikkerhed”. 
   Nogle måneder senere var jeg så uheldig, at jeg måtte på hospitalet i 
Odense en uges tid, og ved et besøg spurgte mine forældre om der var en 
lille ting, jeg ønskede mig. Så sagde jeg: Ja, I kan købe Martin A. Hansens 
roman ”Løgneren” til mig. 
   Det undrede de sig meget over! De kendt ikke romanen, men fandt 
bogen i en boghandel, og jeg har den stadig i originaludgave, og den har 
fulgt mig lige siden. 
   Da jeg i 1960`erne havde forladt landbruget og startet på en lærerud-
dannelse havde jeg litteratur som liniefag og skrev afhandling om 
”Løgneren”. Det var det år, hvor Thorkil Bjørnvig forsvarede sin afhandling 
”Kains alter” om MAH i Århus. En af opponenterne, amanuensis Erik M. 
Christensen, skrev senere bogen Ex Auditorie, hvor han bl.a. tolker 
”Løgneren” ud fra de tre begreber: nomos, eros og agape som beskrives i 
den svenske teolog, Anders Nygrens bog: ”Den kristne kærlighedstanke”.  
   Begreberne svarer til stadierne hos Søren Kierkegaard: Det æstetiske, 
det etiske og det religiøse. Erik M. Christensen beskriver så hovedper-
sonen Johannes Vigs møde med de tre begreber i sit møde med bogens 
øvrige personer: Annemari, Olufs mor, Marie, og Rigmor.  

10 



Det er en fremragende roman, som på mange måder udtrykker noget 
meget væsentligt om vores eksistens! Flere situationer tænker jeg på hver 
dag. F. eks kommer hovedpersonen, Johannes Vig til et sted at sige til 
den fattige og arbejdsløse Anders, at han gerne må komme og fælde hans 
høje graner. Han fortryder med det samme inderligt, at han har sagt det, 
for granerne er med til at han kan lukke sig inde med sig selv i forhold til 
omverdenen. En dag kommer Anders så og fælder de høje, sorte graner, 
og Johannes Vig får nu et vældigt udsyn til naboer og omverden! Vi er vel 
alle tilbøjelige til at lukke af for liv og omgivelser, og jeg siger tit til mig 
selv, når jeg vågner om morgenen. Måske skulle jeg starte med at gå ud 
og ”fælde” nogle ”graner”, så mit liv ikke lukker til i fordomme og selvop-
tagethed! Bogen har livet igennem betydet meget for mig, og i dag rejser 
jeg rundt og holder foredrag om romanen. 
 

88. Maraton-oplæsning af ”Løgneren” i Lejre 
Maraton - oplæsning i Lejre af romanen Løgneren fredag den 13. marts 2015 

Omtalt af Hans-Ole Hansen. Ændringer i programmet kan forekomme 
 

For nogle år siden foreslog redaktør Carsten Sivertsen, Lejre, at man med 
lokale kræfter burde afholde en maraton-oplæsning af Martin A. Hansens 
roman Løgneren. 
   En gruppe læsere med lyst og evne til hver at læse et kapitel for en 
forsamling skulle stå for opgaven. Med pauser vil oplæsningen vare syv 
timer og vil skulle gennemføres af tolv personer, dersom hver læser et 
kapitel. 
   Nu i anledning af den 13. marts 2015 som er en fredag har tanken fået 
nyt liv og er blevet drøftet som en Lejre-begivenhed. I øjeblikket søges der 
efter et brugbart lokale i kommunen og beregning af det økonomiske ved 
opgaven. 
   Når det er på plads vil man rette henvendelse til et bredt forum af 
borgere, da idéens grundlag er, at det ikke er professionelle oplæsere, 
men borgere med mod på sagen, som står for begivenheden. I skrivende 
stund tages dog et lille forbehold for om den spændende plan vil kunne 
lykkes. 

 
89. Indvielsen af projekt ”Digter og Landskab” 

Kort om dagens forløb ved redaktøren 
 

I det blæsende vejr med enkelte regnbyger blev det store telt værdsat. Ca. 
150 mennesker var mødt frem (120 var inviteret) og teltet blev udnyttet til 
det yderste. Kom man tidligt var der god tid til at nyde kaffe, te og kage der 
var sat frem i Kirkeladen. Lidt over kl. 16 blev alle kaldt sammen til en kort 
ceremoni ved rutepunktets bænk og skilt hvor forfatterens oldebarn Ida 
Rössing klippede det røde silkebånd over. Her valgte naturen at sætte en 
kort byge ind og lyn syntes at slå ned – et ”sandt” inferno, så alle hurtigt 
derefter ilede mod det beskyttende telt.  
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MAH´s oldebarn Ida Rössing har klippet silkebåndet – foto Arne Abrahamsen 

 
Her holdt Hans Edvard Nørregaard-Nielsen en uforglemmelig tale som 
betog alle (se 90). Derefter fulgte en række talere hvoraf Nyhedsbrevet 
har skaffet sig yderligere 2 på tryk (se 91 og 92). Sædvanen tro sang alle 
Martin A. Hansens ”Midsommerregn” hvorefter Kirkeladen bød på et lille 
varmt måltid med tilhørende vin, vand og øl. 
Tilslut opførtes digterens dramatiserede novelle ”Paradisæblerne”. 
   Tiden havde været knap til indstuderingen, men børnegruppen, 
manuskriptforfatter, instruktør og scenograf formåede dog at vise de 
fremmødte værdien i at bruge en tekst fra begyndelsen af det tyvende 
århundrede til at skabe forståelse imellem drengen der besøger sin 
mormor med en kurv æbler og nutidens børn og unge. 
Find meget mere materiale om teaterforestillingen på: 
 www.digteroglandskab.dk under UNDERVISNING / SKUESPIL. 
     

 
Efter forestillingen – foto Arne Abrahamsen 

 
90. Hovedtaler ved indvielsen Hans Edvard Nørregaard- Nielsen 

Hans Edvard Nørregaard-Nilsen kalder sin tale for ”Stevns” 
 

Da jeg som dreng hvert år kom cyklende ned gennem Sjælland var det en 
tilbagevende glæde fra et sted ved Dalby at kunne se den mageløse allé, 
der førte frem til Bregentved. Træerne havde skrevet sig stortformede ind i 
landskabet, og ved siden af den lå og ligger der et stykke land, som 
hverken blev pløjet eller sået, men bare var der som et eksempel på, 
hvordan visse mennesker kunne tage sig råd til at lade al denne frugtbar-
hed ligge som til ingen verdens nytte. 
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   I dag ved jeg bedre at det tilsyneladende overflødige er det mest 
nødvendige, og jeg ville være ked af et forår, hvor gæssene ikke har 
indrettet sig med de små i denne udsøgte stump natur. Så står sommeren 
og er grøn, grøn og Stevns ligger så langt øjet rækker til den anden side 
og jeg misunder dem, der har hjemme her og ikke må nøjes med at ase 
igennem på cykel. 
   ” Fager er lien, aldrig syntes den mig skønnere”, sagde den islandske 
Gunnar, da han som landflygtig var på vej ned mod kysten: ”Jeg vil ride 
hjem og ingen steder fare” Det kostede ham samme nat livet. Men både 
livet og døden indgik i hans stærke bevidsthed om at være et sted fra, og 
netop det at høre mere hjemme et sted end alle andre steder er en af de 
største gaver til et menneske. Martin A Hansen stammede med hele sig 
selv fra Stevns, ligesom Thøger Larsen udgik fra bakkerne ved Lemvig. 
    Dagen i dag er et af de smukke eksempler på, at Martin A. Hansen ikke 
døde, dengang han så alt for tidligt døde, og nærmest udløste en 
landesorg. Men man kan stadig, skridt for skridt, møde ham overalt på 
Stevns, og det betyder for resten ikke, at han ikke som bl.a. foredrags-
holder nåede langt videre om i Danmark. 
    Men nu er vi samlede her på Stevns, hvor det hele begyndte for aldrig 
at holde op. Bedre kan det ikke blive, for den lille både robuste og fagre 
halvø ligger som fra tidernes morgen og fremstår stadig med en indre 
koncentration. Sogn efter sogn eksisterer stadig som beslægtede brikker 
langs Tryggevælde Å , og her udgør de det hele og sluttede landskab, 
som Martin A. Hansen gav en stemme. 
   Landets egne er der med hver sin dialekt, forfatterne bruger den loyalt 
og mængden af hjemstavnsbevidste folk udgjorde et tyngdepunkt i landets 
digtning. Der var som en nærtbeslægtet til Martin A. Hansen den mere 
knudrede Thorkilds Gravlund, der stadig er husket med en mindesten ved 
indkørslen til Reersø. Men tiden er gået, og de fleste kører forbi uden at 
standse op. Og tænk at også den fremragende Willy-August Linneman, 
der om nogen har fastholdt barndommens Sydslesvig, nu som en 
nådegerning af et par litterater er blevet erklæret ikke længere læseegnet. 
Jeg har fra mine drengedage elsket ham og hans beskrivelse af 
teglværkslandet, hvorfra hans bøger kom, velformede som de mursten 
hans far hentede ud af teglværksilden. Danmark ligger som et puslespil af 
enklaver, der eksisterer med hver deres væsen og præger de mennesker, 
som har eller har haft hjemme i det. 
   De jyske hedebønder er blevet tugtet sådan af deres sorte og genstri-
dige omgivelser, at de til sidst kom til at ligne dem. Selv om man på 
mange måder kan sammenligne Martin A. Hansen og jyden Jørgen Niel-
sen, er der alt det, som gemmer sig i landskabet bag dem til forskel. Hos 
begge bliver deres betingelser en slags skæbne.  
 

Den får den onde lykke, den gode ikke skal have. 
 

Det er livets betingelser, at vi i gennemsnit passerer igennem det uden at 
afsætte ret mange spor, og Johannes V. Jensen inddrager det mesterligt i 
sin Himmerlandshistorie, ”Tre og tredive Aar”. 
”Har du ingen Grave, Bitte Stine? spurgte en rask. 
   Jo, det havde hun da. Hun førte dem hen i et Hjørne, hvor der var en 
mængde overgroede Tuer imellem hverandre. De havde ikke anden Pynt 
end det lange, blege Græs, der ligner gammelt Haar, og de var ens alle 
sammen. 
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Men Bitte-Stine kunde finde en bestemt. Her laa hendes Moder, sagde 
hun. Bitte-Stine lagde sig ned og rev lidt i Græsset, hendes røde Brænde-
vinsøjne blev bedrøvede. 
Hvor længe er det siden, hun døde? spurgte en sorgløst. 
Ja det var – aa ja, mange Hundrede Aar siden – vist. 
   Bitte-Stine kunde ingen Ting huske. Og hun var den eneste, der gemte 
Levningerne af et ukendt, bortpustet Liv, et Tal i Regnskabet, hvis Facit er 
Nul. Bitte-Stine kunde bare være bedrøvet”. 
Lad os erindre, at menneskeliv er som græssets i enge. Visnet, man ved 
ikke mere, hvor det stod.  
   Det er kun de store som bliver husket, medens alle vi andre bliver borte i 
det støv, vi har rejst os fra. Hvorfor ikke også. Det er Martin A. Hansen, 
der om en mark fortæller, at hvis de, der har dyrket den i tidens løb på 
engang gav møde, ville de ikke kunne være der alle sammen. Derfor er 
det også en glæde over al måde, at der har været et så synligt menneske 
som Martin A. Hansen, som med rod i sin opvækst, lydhør og med en 
nænsom nærhed til alt menneskeligt følte sig drevet til at fastholde sin 
generation, så det forbinder sig med dansk og i det hele taget nordisk 
sagn- og sagalitteratur. 
   Det er, som når dybest brønd giver klarest vand eller man giver sig tid til 
at inddrage  kirkens kvadre som de ligger, lagt af brede hænder. 
Forfatterens fremstilling brænder ikke som en ild, men selve livet ulmer 
nedenunder med en uudslukkelig glød. Jeg kunne remse op af ikke mindst 
hans noveller, der er, som når en enlig fugl flyver gennem det begyndende 
mørke.  
   Forfatteren havde ikke altid de bedste betingelser at skrive under. Der 
måtte også tæres på sliddets gaver, og man vånder sig ofte over at erfare 
om de forpinte arbejdsnætter, der var manuskripternes forudsætning. Ak, 
hans stakkels Vera, det kunne være en tung skæbne at være påmønstret 
sådan en skude, og jeg hilser med den samme respekt på dem ved 
graven i Lejre. 
   Jeg var tretten år gammel, da Løgneren udkom og blev fulgt op af Poul 
Kerns medvidende oplæsning. Der var mange steder i den, der blev 
stående som udhugget i erindringens septemberlys. I ved, når himlen er 
så blå. 
   Det må være i Martin A. Hansens ånd, når jeg fortæller, at jeg i 
gymnasiet brugte min første sommerferie i roerne for at kunne købe 
forfatterens samlede værker, der udkom i 1961, seks år efter hans død i 
1955. Jeg var så vant til plettede biblioteksbøger, der var noget æggende i 
selve denne deflorering, og det blev indgangen til et samliv, som stadig er 
en af mine store glæder. 
   Jeg begyndte i sin tid med at læse teologi, og havde af den vej let ved at 
smutte over til kunsthistorien. Det var ikke kunsthistorien som sådan der 
optog mig, men især den romanske kirkekunst, som den kulminerede i 
både kalkmalerier og granitskulpturer. Interessen åbnede gennem ”Orm 
og Tyr” en ny vej ind til forfatteren, og der har været rum efter rum, der 
åbnede sig, som om han stadig var der. Det er bl.a. på grund af ham, at 
jeg ikke kan tvinge mig forbi Malt Kirke uden at have været indenfor. Den 
lille kullede kirke med de statelige granitkvadre samt med en døbefont, der 
er et hovedværk i dansk billedkunst.  
   Hele flokken af Heretica-folk der fra Askov var kommet over til kirken 
gennem mørket hørte, ret uvidende om kristendommen, hjemme i 
øjeblikket, men ventede på at Martin A. Hansen skulle åbne rummet for 
dem. Han vidste så meget, at alting voksede frem medens han fortale 
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   Her trådte Martin A. Hansen fortællende frem i rummet, utrolig vidende, 
fra kirkens mure til ånden derinde, man kan sige som et vidne, der bringer 
et årtusinde med sig, og det er som om der stadig er noget tilbage af ham i 
de kirker han holdt mest af. De fleste af dem lå i Himmerland og sorterede 
således delvis under den store Johannes V. Jensen 
   Således hedder det om Voldsted Kirke midt inde i Himmerland, at den er 
”ren, simpel, næsten hvas i linjerne som selve dette vide forårsland. Den 
er smuk, faa er bedre. Skulde man nævne én skønnere maa det være den 
lille Foulum Kirke i Vesthimmerland, ædlere hus er vel ikke bygget her i 
landet”. 
   Forfatteren lignede på mange måder en overlevende, der stadig 
ernærede sig bedst gennem sine gamle rødder, men gjorde det med en 
myndighed og fylde, der skulle gøre ham til centrum i den kreds, der 
samledes i Heretica. Han optrådte og fyldte efterhånden pladsen ud som 
et sandhedsvidne med besked fra fjerne tider, men det forhindrer ikke, at 
han var en stor overgangsfigur, der undertiden på grænsen ind til det 
moderne har givet os en levende forestilling om det Danmark, der på godt 
og ondt var her tidligere. 
   Jeg fik varsomt bøgerne ud af kassen, de lugtede og lugter stadig af ny 
bog , skønt jeg har læst dem igen og igen. Jeg holdt ikke til i toppen af de 
højeste piletræer, men havde dengang det held, at jeg om sommeren 
boede i et delvis selvbygget blokhus af moseeg. Det var i en lille skov ved 
Vognshøj, der nåede 52 meter i vejret. Fra faldet nedad strakte marsken 
sig så langt øjet rakte, og fik mig lavet en vidunderlig læseplads på 
skrænten. Derfor ligger stedet i min erindring og er så vidunderligt forenet 
med Martin A. Hansen. Nærheden mellem det sete og det fortalte er først 
og fremmest noget, jeg skylder Martin A. Hansen. 
   Så jeg er her i dag først og fremmest for at sige tak. Også på mine 
mange jyske slægtninges vegne. De spændte resolut hestene fra ploven 
når digteren var i radioen. Han åbenbarede sig fra et andet rum, tøvende 
og eftertænksom, lille af vækst men sit hoved højere end de fleste. 
 

 
Hans Edvard Nørregaard-Nielsen på talerstolen – foto Arne Abrahamsen 

 
91. Anders Thyrring Andersens tale ved indvielsen 

 
Det er meget glædeligt, når gode drømme går i opfyldelse. Og egentlig 
især, hvis det sker på en uventet måde. I mange år har jeg drømt om, at 
en Martin A. Hansen-forfatterrute ville blive en realitet. Mærkeligt nok i 
nøjagtigt 25 år! I sommeren 1989 afholdt Haslev Højskole (HUH) nemlig et 
Martin A. Hansen-kursus, hvor både min udgiver-kollega  
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Jørgen Jørgensen og jeg deltog. Jørgen havde sin kone og to børn med, 
og hele holdet var en vidunderlig sommerdag på udflugt til Martin A. 
Hansen-steder på Stevns. Nu stammer jeg fra Limfjordsegnene i 
Nordvestjylland, og jeg havde dengang aldrig været på Sydøstsjælland, og 
således var jeg for første gang i enghaven her ved Strøby, hvor en af 
højskolelærerne læste fortællingen ”Strudsen” op, nede på Spangen. Jeg 
vil aldrig glemme udtrykket i ansigterne på Jørgens børn, da det gik op for 
dem, at fortællingen foregik lige dér, at den bro var Spangen fra historien! 
Det var for alle tilstedeværende en slående erfaring af forholdet mellem 
kultur og natur, litteratur og sted, fiktion og virkelighed, værk og liv. Og jeg 
tænkte dengang, at noget tilsvarende burde mange andre også have 
mulighed for at opleve. I de følgende år var min kone og jeg på talrige 
vandreferier i udlandet og kunne konstatere, at dér flere steder fandtes 
det, jeg havde drømt om: forfatterruter i naturen. F.eks. Heinrich Heine 
Weg i Harzen og Martin Heidegger Weg i Schwarzwald. Men her i landet 
fandtes der ikke rigtig noget tilsvarende.  
   Det gør der så fra og med i dag, forfatterruten Digter og landskab – 
Martin A. Hansen på Stevns, og jeg vil gerne sige tusind tak til alle i og 
omkring Landsforeningen Martin A. Hansen for at gøre det muligt ved at 
rejse penge til sagen og for at gøre det virkeligt ved at arbejde på 
projektets realisation.  
   Det har været utroligt spændende at være en del af dette arbejde. Lige 
fra en tur rundt på Stevns for at finde de bedste steder at placere de 
såkaldte rutepunkter, over arbejdet med at udpege de egnede dele af 
Martin A. Hansens forfatterskab, altså de tekster, som med sikkerhed 
foregår på eller drejer sig om Stevns, og til at finde tre egnede tekster til 
hvert af de seks rutepunkter. Som litterær fagmand og specialist i Martin 
A. Hansen bestod min del af projektet ikke mindst i at foretage de uddrag 
af forfatterens tekster, som vil kunne høres og læses ude på ruten. Det var 
spændende, ja simpelthen kolossalt sjovt at lave dette arbejde – men ind 
imellem også ret vanskeligt. Vi havde aftalt, at hver tekst skal repræ-
senteres med to uddrag på hver max. 130 sekunder. Det første af dem 
skal primært sammenknytte teksten med stedet, det andet i koncentrat 
give dens væsentligste tema. Nogle gange var det forbløffende, hvordan 
det næsten gav sig selv, hvad der skulle med, andre gange var det noget 
af en udfordring – f.eks. den rige og komplekse fortælling ”Høstgildet”, 
hvor det ikke var nemt på så få sekunder at give et dækkende eller blot 
rimeligt billede i løbet af to gange 130 sekunder. Nu må andre dømme om, 
hvorvidt det er lykkedes. 
    Den oprindelige idé var, at disse to tekstuddrag ved hver af 
forfatterrutens 18 tekster skulle følges af en fortolkning. Men forelagt 
denne plan kom jeg til at tænke på det råd, jeg i forbindelse med 
udgivelsen af Martin A. Hansens dagbøger fik af Gyldendals direktør, 
Johannes Riis. Han foreslog, at udgaven ikke skulle rumme en efterskrift 
af udgiverne, men at denne skulle udsendes i et separat bind 
efterfølgende, for ellers ville anmeldelserne bare komme til at dreje sig 
om, hvorvidt man kunne tilslutte sig vores forståelse af forfatterskabet, 
frem for at fokusere på Martin A. Hansens dagbøger. Et glimrende råd, 
viste det sig, og ét jeg førte med ind i dette forfatterruteprojekt: i stedet for 
andres fortolkninger, holdninger og kommentarer, har jeg til hvert 
tekstuddrag fundet en kommentar fra Martin A. Hansen selv, som dermed 
er dén, som får lov til at sige noget om sin egen tekst eller om lokaliteten. 
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 Denne kommentar kan være hentet fra essays, dagbøger eller breve og 
kan dreje sig om den biografiske baggrund, om det givne sted, eller 
direkte være forfatterens egen fortolkning af sine tekster. 
   De mange og dybe gevinster ved i dette forfatterrute-projekt at bringe 
litteratur og natur sammen, kan jeg ikke komme nærmere ind på i denne 
korte tale. Men bare slutte af med en enkelt pointe. Når man ser noget fra 
en anden synsvinkel end den vanlige, kommer jo noget nyt til syne. Ved at 
befinde sig på selve stederne, som Martin A. Hansens tekster er inspireret 
af, foregår i eller omhandler, ser man ind i forfatterens erindring og 
inspiration og får et indblik i den kunstneriske skabelsesproces. Man får 
muligheden for at anskue forfatterskabet fra en ny vinkel, og for at se 
motiver og temaer i et nyt lys. Man får øje for stedernes betydning. Man 
får et andet blik for naturen og déns betydning. Og ved, at man er til stede 
med ånd og krop ude i naturen og beskæftiger sig med dennes 
sammenhæng med kultur, forbindes nogle størrelser, som ellers oftest er 
adskilt i hver sit mentale og fysiske rum.  
   En gammel drøm går i dag i opfyldelse, men netop på en anden måde, 
end jeg kunne forestille mig det. Tak for det! 
 

92. Hans-Ole Hansens tale ved indvielsen 
Projektet og dets fremtid 

 
Kære alle gæster og fremmødte og min hilsen går også til projektlederen, 
der grundet alvorlig sygdom ikke kan deltage i dag, men hendes tanker er 
med os her og nu. Hvem kender dagen før solen går ned? 
   "Digter og landskab - Martin A. Hansen på Stevns" består i dag af en 
digterrute på Stevns hvor til er koblet en række klassiske og moderne 
medier. Rutens forløb illustreres af det ophængte kort. Rutens støtteydere 
og medvirkende - frivilligt eller som eksterne leverandører - fremgår af 
disse bannere. 
   Digterrutens fysiske rygrad består af seks RUTESKILTE med 
oplysninger om stedet og med kort omtale af tre Martin A. Hansen-
fortællinger knyttet til dette område, udvalgt efter principper således som 
Anders Thyrring har fremlagt dem. 
   Digterrutens digitale rygrad består af en HJEMMESIDE, der vil udvikle 
sig de kommende uger og måneder og blive opdateret med nyheder. 
Bliver vi ved det digitale er etableret EN APP med QR-koder. Dette værk-
tøj er der efterhånden en del af rundt om i vores hverdag og er brugt af 
mange museer, fx Østsjællands Museum som formidling på Verdensar-
ven Stevns Klint, Kalklandet. 
   Projektets app giver adgang til at lytte til tekstuddrag og supplerende 
oplysninger ude på stederne, i alt 18 fortællinger. Eller derhjemme. Med 
brug af dette medium signalerer vi vilje og lyst til at nå flere målgrupper. Vi 
er nogle, der ikke kan finde ud af at skanne en QR-kode og downloade en 
app, men vi vil fremover kunne hente hjælp på hjemmesiden. 
   Går vi over i det mere klassiske har vi trykt RUTEFOLDEREN, som vi 
regner med kan spredes over et stort område her i Sydøst- og Syd-
sjælland. Den vil kunne findes i en række rutepunkters folderbokse, ikke 
lige i dag, for ideen med boksene er nogenlunde ny, så de skal monteres 
først. 
   For de mange, som bedre nyder en læsning i bogform, har vi fremstillet 
en RUTEBOG, som vil kunne købes - ikke blot her og i dag - men en 
række steder, hjemmesiden vil oplyse om. Hvert køb støtter Landsfore-
ningen Martin A. Hansen.  
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Rutebogen er illustreret og med nogle tanke-vækkende oplæg til i 
danskundervisningen at arbejde med begrebet digteren og landskabet på 
en ny måde. Jeg har en lille tilståelse angående denne bog. Med 
insisterende omhyggelighed har min sidekammerat i denne sag, Anders 
Thyrring Andersen, i sin korrekturlæsning trukket godt med fejl ud af 
bogen og rettet myriader af kommateringer. Se - når en god kirke i ældre 
middelalder blev bygget, hedder det sig, så begik bygme-steren en enkelt 
fejl for at vise, at Guds perfekthed aldrig kan overgås af mennesket. Det 
var dog ikke den handling, der fik mig til på det allersidste at overse, at 
min salig faders efternavn er stavet med lille h - tilmed i indholdslisten. Var 
jeg japaner var min karriere brudt. 
   Der er også blevet fremstillet EN CD-ROM  med samtlige indtalinger af 
tekstuddrag og supplerende oplysninger. Den er god at lytte til. Også CD-
en kan købes her i dag, senere via Landsforeningen. 
   Og her er vi tilbage til børn og unges møde med for dem "gammeldags 
sprog, handlemåder og reaktioner". Som I senere i dag vil opleve det, er 
der foregået et forsøg her på Stevns, hvor børn fra Valløby, Strøby og 
Strøby Egede har arbejdet med deres version af Martin A. Hansens 
berømte fortælling "Paradisæblerne". Dette TEATERSPIL lægger vi på 
hjemmesiden www.digteroglandskab.dk  til støtte for andre, der vil prøve 
sig. Da I kommer til at overvære forestillingen om lidt, ikke flere ord om 
dette. 
   Vi har nu koblet 7 tekniske medier ind i projektet "Digter og landskab - 
Martin A. Hansen på Stevns" - men har et 8. undervejs. Samarbejdet med 
Naturcenter Stevns/Østsjællands Museum om et skoleprogram med 
Martin A. Hansens fortælling "Tirad" knyttet til Holtug Kirke. Oplæg vil blive 
bragt på hjemmesiden. 
   Og - såmænd så gammeldags og endnu alligevel velfungerende - er at 
mulighederne for gruppeudflugter til ruten med faciliteter som den store 
bænkeplads lidt herfra - og med en fortællende guide - er forbedret til 
glæde for mange, har vi erfaret.  
   En ganske særlig AKTIVITET for børn med relation til nogle af 
tekstuddragene af det, far skrev om sin barndom i Tryggevælde Ådals 
enge, forbliver en lille hemmelighed i dag. Sløret løftes til skolernes 
efterårsferie eller til foråret 2015.  
   Og så er der jo de læsere, som har egen Martin A. Hansen bog med - 
købt eller lånt - og bare sætter sig derude i landskabet og læser novellen i 
sin fulde udstrækning. Måske som den forlagsudgave med Martin A. 
Hansens Stevns-fortællinger, vi forestiller os engang burde komme i køl-
vandet på det projekt, vi indvier i dag. Måske som e-bog? 
   MEN - for tre-fire år siden foreslog vores projektleder, at planen Digter 
og landskab blev delt i to. Først skabe digterruten. Det er nu sket. Derpå 
søge støtte til dets andet ben, skabe et Landskabsrum for digteren om alt 
det andet, han skrev og virkede med i sit korte liv. Om den natur der var i 
Enghaven, da hans fortællinger blev oplevet af ham, og så den han 
mødte, da det oplevede af ham var skabt til stor kunst og han selv følte sig 
udstødt af hele dette barndomsland. Som vi alle erfarer, når vi søger til 
steder i vores barndom.  Om hans store romaner - Jonatans Rejse, 
Lykkelige Kristoffer og Løgneren - og om, hvad hans romaner og fortællin-
ger sætter i gang i den hypermoderne, hidsigt fortravlede og super 
valgkrævende nutid.  
   Vi vil gerne runde Digter og landskab af med et godt tænkt rum og har 
sikret os pladsen til dette rum lige her nord for teltet. En gedigent bygget 
lille, solid lade med fri adgang i sommertiden. 
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Her tænker vi ganske meget på handicappede og ældre, for hvem ruten 
måske er for lang, på de studiegrupper, som her kan samles til fortælling 
og - og nu kommer det vigtigste. 
   Det gode liv for mennesker her og nu består dels af en mængde gode 
tilbud og så, ind imellem, nogle få, dybtvirkende oplevelser og sansninger, 
nogle båret af former for fortællinger, som man tager med sig, fordi - dem 
TROR man på. Der er noget ved dem, som rammer ens egen 
livstænkning, giver en forklaring og lys - og en tillid. Gerne sker den slags 
natur- eller kulturoplevelser i ferie og fritid og kommer de mennesker til 
gode, som må vælge en hjemlig ferie. Men som - planlagt eller uplanlagt - 
pr. fodtur, cykel eller bil - møder et menneskes litteratur i et landskab, hvor 
begge dele i et samspil virkelig rykkede. Endskønt det kom fra gamle 
bøger: Danmarks grundkultur her og nu.  
   Dette andet ben i projektet, dette Landskabsrum, denne "station" på 
digterrutens bane, vil vi arbejde stærkt for de kommende år.  
   Til slut: Jeg håber, at disse mine ord når den jeg elsker, som var med 
hele vejen 

 

 
gæsterne begynder at forlade teltet for at indtage et let måltid i Kirkeladen 

foto ved Arne Abrahamsen 
 

93. En brevhilsen fra Kaj Axel Jensen, medlem af Landsforeningen 
Brevet er brugt som en indledning til Kaj Axel Jensens artikel om ”Rejse på Island” 

 
 Jeg er så ubeskeden at sende denne lille kronik til Landsforeningen, som 
jeg skrev da jeg kom hjem efter en rejse til Island. 
 

Først og fremmest som en hyldest – kipper med flaget - til bogen, som har 
60 års ”fødselsdag” om et par uger. Bogen er efter min mening 
undervurderet i Martin A. Hansen forskningen / litteraturen. En række 
temaer fra Martin A Hansens tidligere bøger tages op belyses en sidste 
gang og burde granskes nøjere. Som jeg skriver ligger der ansatser til 
mange temaer i bogen.  
 

Jeg læste ”På Vognbunden” som 15 årig og så er det sådan set forsat i 
godt 60 år med meget grundig læsning af forfatterskabet og sekundær-
litteraturen herom. På universitetet kunne man som bekendt ikke 
beskæftige sig med Martin A. Hansen: Han blev ikke kun ”pensum”, og 
derfor har han fået en meget mere privat, organisk og eksistentiel 
betydning for mig. En reference jeg har brugt - og stadig bruger - i mit liv. 
Nye indsigter vindes hver gang. 
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Jeg har skrevet flere ting til Fyens Stiftstidende om Martin A. Hansen. 
Også i vores kirkeblad (jeg er formand for Brenderup-Indslev menigheds-
råd) med det formål at få folk til at læse!  Jeg har fået rigtig mange 
henvendelser – håndskrevne breve, mail og telefonopkald hver gang. En 
læsekreds skrev til mig, at en kronik om ”Løgneren” havde fået dem til at 
læse den med stor glæde. Sågar en læsekreds i Norge havde set min 
kronik og fået dem til at læse og genopdage Martin A. Hansen. En kronik 
om ”Påskeklokken” udløste en række debatter. Samme dag som ”Rejse 
paa Island” blev bragt, blev jeg ringet op af en meget engageret mand 
med Islandske aner osv. Så længe jeg får reaktioner bliver jeg ved. 
 

Jeg læste ”Rejse paa Island” sammen med meget andet islandslitteratur 
inden jeg rejste derop. Havde den med i tasken og læste den såmænd 
igen da jeg kom hjem – med mit nyvundne selvsyn. En pragtfuld bog, og 
som jeg skriver: skal den originale rejsedagbog blot ligge på en hylde på 
Island? Den fortjener vel større udbredelse lig Anders Thyrring Andersens 
udgivelse af Dagbøgerne? Med noter og referencer tilbage i forfatter-
skabet. 

 
Rejse på Island 

Det er 60 år siden at Martin A. Hansen udgav en bog om Island. Den er stadig god som 
følgesvend på en rejse i sagalandet 

 
Den 11. november i år er det præcist 60 år siden at Martin A. Hansens 
bog ”Rejse paa Island - Skildringer” udkom. Bogens alder til trods har jeg i 
sommer konstateret, at denne stadig er den bedste til forberedelse og som 
følgesvend på en rejse i Island.  
 

MAH´s venskab med åndsfrænden kunstmaleren Sven Havsteen-Mikkel-
sen udmøntede sig bl.a. i et enestående kunstnerisk arbejdsfællesskab: 
rejser og bøger. I 1950/52 gennemførte de sammen de såkaldte 
kirkerejser i Danmark, Norge, Sverige og Sydslesvig. Disse rejser var 
forstudier til det fortryllende storværk Orm og Tyr. ”Bogen fortæller om 
forfædres tro” i Nordens religionsskifte fra hedensk tro til kristendommen.   
Havsteen illustrerede ikke blot bogens tekst, men bød på en selvstændig 
tolkning i mesterlige træsnit af det sete. Bogen udkom i 1952.  Allerede 
året efter – 1953 - udkom et nyt resultat af samarbejdet: ”Kringen – 
Billeder fra Øvre Gudbrandsdal.”  
 

MAH var frygtindgydende flittig. Arbejdede nærmest altid, sov meget lidt, 
indtog mange stimulanser*. Ved læsning af hans dagbøger bliver man helt 
stakåndet og tænker: kan nogen holde til dette? Svaret blev desværre nej. 
Kun 45 år fik han tildelt. Alligevel blev der fundet tid til drømmerejsen. I 
1952 tog MAH og Havsteen på en 6 ugers rejse rundt på Island, nærmest 
en slags fortsættelse af deres studierejser til Orm og Tyr.  Af Johannes 
Larsen havde de lånt dagbøger og kort fra hans sommerrejser i 1927 og 
1930 til Island. Johannes Larsen rejste for at lave tegninger til 3-binds 
pragtudgaven af De islandske Sagaer (1930 -33). Rygraden i Rejse på 
Island er da også sagaerne, som MAH var yderst fortrolig med. Ca. 40 
sider handler om sagaerne. Sammenligner vi opholdsstederne på Johan-
nes Larsens kort med MAH´s og Havsteens kort over overnatningssteder, 
er der også stort sammenfald.  
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Jeep og telt tegnet af Havsteen 

 
Rejsen startede i maj. De lejede en Jeep, slidt med miserabelt 
sejldugsdække – men med firhjulstræk. Et lille telt med snørelukninger og 
uden bund. Det var pivende koldt, sne, regn og frost om natten de første 
uger. Primus og frosne kogekar om morgenen. MAH havde fået kørekort 
kort forinden – Havsteen havde ikke – glatte fjeldveje uden værn, smalle 
broer, passage af vandløb betød en til tider livsfarlig færd langt fra bebyg-
gelse. En spændende vildmarksberetning løber som et spor gennem 
bogen, og der reflekteres over sagaernes lange rejser, der sammenlignes 
med deres egen rejse: ” da skete det vel at Dagliglivet bagude begyndte at 
fortone sig, det sank. … medens det fjerne Maal også var drømmeagtigt 
endnu. Rejsen blev det egentlige liv, et Levned for sig, ensomme rejsen-
des urørlige Ejendom.” De to venner havde fundet rejsesindet. Boede de 
på hotel fik de hovedpine og ubehag og længtes efter teltet! 
 

Det de møder beskrives i mesterlige sprogbilleder: landskaber, elve, 
fjelde, skyer, havet, søer. Farverne beskrives i utallige nuancer, så når 
man kommer derop synes man allerede at have set det. Man forstår at 
MAH var en dygtig maler (den lille bog ”Med en omstilling i øjet” beskriver 
MAH som billedkunstner). 

 
 

Martin i en flagstang ”sigtende” mod solopgangen – tegning Havsteen 
 

   Fugle, som MAH havde et indgående kendskab til, portrætteres 
indgående som en betydningsbærende del af landskabet. En luftkamp 
mellem en ørn og en svartbag males med ord, så man synes at overvære 
en sagas tvekamp.  Samtaler med folk de møder får udførlig omtale og 
bruges i jagten på det fællesnordiske.  
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De to rejsende var opfyldt af det fællesnordiske og dets rødder. Islændin-
gene af det modsatte få år efter løsrivelsen fra Danmark. Man mærker 
MAH´s skuffelse. 
 

   Landet er fattigt på materielle spor efter historie, men til gengæld rigt på 
beretninger om de steder den fandt sted. De to kunstnere gennemrejste 
kulturlandskaberne: Eigil Skallagrimsons land ved Borganes, Gretter den 
Stærkes ø Drangey i Skagafjordur, hvor han levede som fredløs, Njals 
gård Bergthorshvoll eftersøges, Gunnars gård ved Hlidarende og mange 
andre kultursteder beskrives mesterligt. Tingstedet Thingvellir besøges to 
gange med teltslagning. Islands trosskifte år 1000 omkredses med stor 
lidenskab. Lovsigemanden Thorgejr, der på altinget fik til opgave at beslut-
te hvad vej Island skulle gå, og valgte kristendommen, omtales igen og 
igen. Brydningerne mellem hedenskab og kristendom var et centralt emne 
for MAH. I øvrigt rummer bogen et væld af beskrivelser af steder og 
historie. 
 

   Bogen er ofte af litteraturhistorikere udsat for kritik: usammenhængende, 
flygtige beretninger, strittende osv. Men det er jo netop sådan man oplever 
på rejse, og det er ikke en roman! Bogen blev skrevet under voldsomt 
tidspres 2 år efter rejsen ud fra rejsedagbøgerne. MAH havde påtaget sig 
alt for meget, helbredet var begyndt at svækkes.  Det er rigtigt, at der 
angives mange temaer i bogen, der hver især kunne udbygges. Fælles-
skabets historie, de islandske sagaer som litteratur f.eks.  
   Måske mangler disse kritikere at rejse i Island med bogen i lommen og 
læse på de steder der berettes om – det giver så meget mere til oplevel-
sen end nye highlight rejsebøger. Bogen blev udgivet i 1954, og blev den 
sidste MAH udgav. En smuk, poetisk kulturrejsebog. Året efter døde han. 
   MAH´s 4 rejsedagbøger blev i 1991 af Havsteen overdraget til Islands 
daværende præsident Vigdis Finnbogadóttir. En udgivelse bør snart 
komme! 
* især hovedpinepiller (kommentar fra redaktøren) 
 

94. Lidt omkring Martin A. Hansen ved Bo Christensen 
Martin A. Hansen 1909 – 1955 

 
Jeg ville lyve, hvis jeg ikke fortalte, at mit første ”møde” med Martin A. 
Hansen, var romanen ”Løgneren” fra 1950. Det har været omkring midten 
af 1960erne, hvor jeg har været i en alder af ca. 12 – 13 år, at jeg stiftede 
bekendtskab med dette vist nok mest læste og udbredte prosaværk fra 
den alt for tidligt afdøde forfatters hånd. Ingen roman har næsten med 
samme sikkerhed ”plantet” sig i den læsende (og lyttende) danske befolk-
nings bevidsthed, mere end dette værk om ”menneskets lyst og nød”, som 
det bl.a. hed ved udgivelsen og modtagelsen (citat: professor Hans Brix) 
både som radioroman oplæst over 12 gange af skuespilleren Pouel Kern, 
senere som trykt bog, med et første oplag på 10 000 eksemplarer. 
(29.8.1950) med den velkendte forside illustration af Ib Spang Olsen 
(hænderne), som blev benyttet også i den senere Trane billigbogs udgave 
(Gyldendal), der kom i et næsten ”uhørt” oplagstal, som samlet voksede 
sig større og større.. 
   At senere oplag ændrede omslag-layout (og derved blev en ny udgave) 
får da være, hvad det må være, også selv i den seneste 6. udgave, 2013, 
hvor retskrivningen er bragt i overensstemmelse med nutidens. Alligevel – 
”Løgneren” er og bliver et af MAH´s væsentligste prosa-værker i roman 
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 form for at citere Erhardt Larsens konkluderende ord i Berlingske 
 Aftenavis, ved modtagelsen af både af både læserne og kritikken: ”HAN 
FORTÆLLER FOR AT FÅ OS TIL AT KENDE OS SELV”. 
   Et lille memento; uden i øvrigt at drage nogen form for sammenligning 
mellem de to forfattere, - det blev dengang sagt, at når et nyt afsnit 
(kapitel) af ”Løgneren” skulle læses op i Statsradiofonien ”lå gaderne øde” 
– sådan lød det næsten også i nyere / senere tid, hver gang et nyt TV spil 
af Leif Panduro (1923 – 1977) blev vist i fjernsynet. Man kan altså, både 
når det drejer sig om radiooplæsning og TV skuespil, sammenfatte, at 
HER ER NOGET DER SAMLER NATIONEN, uden at blive sat i bås, som 
værende ”folkeligt” – en betegnelse, der nok ’forfladiger´ mere end det 
’ophøjer’.I øvrigt tror jeg at begge afdøde forfattere ville foretrække, at 
deres respektive værker og budskaber blev kaldt for ”ALMENT 
MENNESKELIGE” – og det er en ganske anden formulering, når det drejer 
sig om noget, der mere eller mindre, angår os alle, noget vi HAR 
TILFÆLLES.  
   Som konklusion kan siges: Fælles for os alle, har både Martin A. 
Hansen og Leif Panduro noget AT SIGE OS både om/til trods deres 
forskellige udgangspositioner og forudsætninger – og måtte som sådan 
skrive ud fra disse egne ’betingelser’ – de tilhørte HVER SIN TID trods 
begge blev født i det samme århundrede med ca. 14 års interval (1909 og 
1923). 
 

Bo Christensen har fundet nogle mærkedage frem i 2015 omkring Martin 
A. Hansen: 

• 80 års bryllupsdag: Vera og Martin A. Hansen – 1.5.1935 
• 80-året for Martin A. Hansens debut, romanen "Nu opgiver han” 

5.10.1935 
• 60-året for forfatterens død – 27.6.1955 
• 70-året for Hans Peter Hansens død (faderen) – 21.3.1945 
• 65-året for ”Løgneren”s udgivelse – 29.8.1950 
• 45-året for filmatiseringen af ”Løgneren” – instruktør Knud Leif 

Thomsen, Nordisk Film – 1970 
• 13. marts 2015 falder på en fredag som i ”Løgneren” start.  

 
95. ”Stedernes Sted” af Martin A. Hansen 

Indledning ved Anders Thyrring Andersen 
 
Til digterruten Digter og landskab. Martin A. Hansen på Stevns var det min 
opgave at finde de tekstuddrag fra Martin A. Hansens forfatterskab, som 
skulle anvendes ved de forskellige rutepunkter, samt kommentarer fra 
Martin A. Hansen selv til de anvendte tekstuddrag eller den givne 
lokalitet. I mange tilfælde stammer disse uddrag og kommentarer fra me-
get kendte tekster af Martin A. Hansen, "Høstgildet", "Bogen", "Paradis-
æblerne" m.fl., andre gange fra lidt mindre kendte tekster, som dog ret let 
vil kunne skaffes, fordi de på et eller andet tidspunkt er udkommet i mindst 
en af Martin A. Hansens bøger.  
   Men i to tilfælde er anvendt uddrag fra en meget sjælden og formo-
dentlig i dag næsten ukendt tekst af Martin A. Hansen. Det drejer sig om 
essayet "Stedernes Sted", som ved Rutepunkt Enghaven Strøby leverer 
kommentaren til "Edens Have" og ved Rutepunkt Enghaven Store Tårnby 
er kommentaren til "Paradisæblerne". Dette meget interessante essay er 
skrevet i januar 1944, nogle få dage efter et andet, beslægtet essay, 
"Edens Have", som forfatteren tog med i sin første essaysamling Tanker i 
en Skorsten (1948).                      23 



"Stedernes Sted" udgav Martin A. Hansen imidlertid aldrig i en af sine 
bøger, og bortset fra en skolebog fra 1962 er teksten aldrig blevet 
genoptrykt overhovedet. Og det er synd, for selv om essayet litterært ikke 
kan måle sig med "Edens Have", er det en spændende tekst, hvor man får 
meget at vide om forfatteren og hans forhold til naturen og barndommens 
egn. 
   "Stedernes Sted" blev trykt i Aarhuus Stiftstidende 22.1. 1944 - og blev i 
november samme år trykt i en omarbejdet og mindre vellykket version 
med titlen "Valfart" i Nationaltidende. 
 
 

”Stedernes Sted” 
Forfatteren Martin A. Hansen skriver om en valfart til hjemegnen. 

 
OFTE HAR MAN sat sig for, naar man fortravlet og træt begav sig paa en 
kort Ferie til Hjemegnen, at nu skal man gense det hele, nu skal man 
endelig gøre en Valfart til de inderlige Steder. Men ude i det fortrolige 
Land, der gør én saa spændt og fint sansende, naar man erindrer det i en 
natlig Time midt i Storbyen, dér bliver man nu bare døsig og dvask. En 
skønne Dag er den sidste, og da har man blot sovet, døset og intet set. I 
Hjemegnen sover man jo bedst. Man er som Barnet, der ved Aftenstid vil 
blive ved at opleve, men som en fast Mor lægger i Seng, og straks sover 
det dybt og sundt. Man kan jo ærgre sig over denne Søvnighed, saa grov 
en Kærlighed, der minder om Familiefadérens Naturfølelse, han, som paa 
Skovturen ligger med Lommetørklædet over Næsen, naar de har ædt og 
drukket, snorkende, mens Konen dog har et finere Sind og plukker 
Blomster sammen med Børnene. Men hvorfor det? Han gør jo hvad der 
var velsignet for vore vilde, frygtsomme Forfædre i Skoven, at kunne sove 
trygt en Time i Naturens Middagsro. Og maaske Søvnen og den fulde 
Hvile, som man var ved at skamme sig over, er den sidste ægte Gave 
Hjemstavnen kan give én, eller den næstsidste, for den sidste Gave, de 
Bortdragne ønsker sig af Hjemstedet, er vel en Grav. 
   Jeg kendte en Fisker, som vilde slaa sig paa noget bedre – eller var det 
Konen? – og som flyttede ind i Landet for at blive Forretningsmand. Det 
gik ikke. Da der var gaaet nogle Maaneder, kunde Knæene ikke bære 
ham. Lægen kunde ikke forstaa det, han selv heller ikke, han røbede i 
hvert Fald ikke noget. Det blev stadig sløjere med ham, og saa kunde de 
lige saa godt flytte hjem til Fiskerlejet igen. Her skete det Mirakel, at 
Manden var frisk som en Fisk Dagen efter. Hvad han ellers tænkte og 
følte, skal jeg ikke sige, for han var ikke den, der røbede noget; mindst af 
alt kunde det falde ham ind at skrive en Kronik om det; men det skal der 
nogen til. 
   Ja, det kan være, man først bliver helt fremmed i Hjemmet, naar det ikke 
mere gør én søvnig, men kun vækker Vemoden og Valfartstrangen. Men 
Aarene gaar. De river gammelt ned, de bygger nyt, moderniserer, følger 
med Tiden, faar Bekvemmeligheder, man nødig selv vil undvære, men 
som man synes vansirer Hjemegnen. Hegn forsvinder, Kær, Grøfter, 
dejlige gamle Træer, man bliver for hvert Besøg mere fuld af Nag over 
Vandalismen, forstenet reaktionær, hvor de skænder alt, Hjemme-
fødningerne, de burde dog huske, de kun er umyndige Tjenere i éns 
Helligdom. Aarene styrter af Sted, det tynder ud mellem dem, man kender, 
hvor de ældes. Og Børnene, der var yngre end én selv, og som man 
dengang ikke regnede for noget, de er nu de talrigeste, selve 
Befolkningen. 
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   Alt for sent gaar det op for én, paa den enfoldige Maade, som alene kan 
overbevise, at her har man selvfølgelig ingen Ret mere. Kun af de Ældre, 
der saa én som Barn, bliver man et flygtigt Øjeblik talt med til Byens Sæd. 
De andre, som nu sidder med Skøderne, kan skalte og valte med alt, 
sætte Hegn om hver Plet, sætte Skilte med Adgang forbudt alle Vegne, 
det er deres fulde Ret. Man har kun sin Aktie på ti Kroner i Forsam-
lingshuset, ja, om føje Aar har man kun den alfare Vej at komme paa. Saa 
synes man i sin Dumhed, at det er Tiden at valfarte. 
   Først gaar man til de Pletter, hvor man oplevede lykkelige Ting, en Dam 
i Landsbyen, Engene, det Hus, hvor man høstede de første og inderligste 
Erindringer. Men Huset er bogstavelig lukket for én, og Dammen og 
Engen er ogsaa lukkede. De siger ingenting. Man kommer som en Skygge 
der, hvor alt dengang var idelt Lys. Pilgrimmene i gammel Tid forstod det 
bedre. Den middelalderlige Pilgrim vidste, naar man da mente noget med 
det, at han skulde klæde sig i Sække, vandre paa bare Fødder, faste, 
bede. Stolt og lys i Troen, men ussel og ydmyg skulde han komme. Men 
selv kommer man som en gerrig, som en Gnier, man kommer for at tælle 
sit Guld, og saa er det borte. 
    Vandingen er meget finere end i min Tid, med Cementkarme rundt om, 
rødmalet Andehus og et lille Anlæg, men ak, der er ikke en eneste 
Sofafjeder i den, ingen rusten Spand, det burde der være, den er pæn og 
livløs. Ja, allerede her ved det første Skridt aner man, det er dumt at 
valfarte, naar man ikke har Tro nok til at skabe om, skabe tilbage. 
 

   Saa var den gamle svenske Kvindes Valfart lykkeligere. Hun var en af 
disse svenske Kvinder, som indgiftet i dansk Slægt giver sig fuldt hen i det 
nye Lands Væsen og Skik, men hos hvem det skære og lyse i Svensk kun 
bliver mere forklaret. Hun var oppe i Halvfjerserne og mærkede et Foraar 
den dybe Træthed, der hos mange Gamle ender i en mild Død. Hun sagde 
saa til sin ældste Datter, som hun boede hos, at nu skulde hun en Tur 
hjem til Råshult i Smaaland. Hun vilde gæste Torpet, det havde hun ikke 
set i fyrretyve Aar snart. Datteren vilde have hende fra det, men den 
Gamle begyndte i Dagene efter, naar Kræfterne tillod det, at samle de 
Smaating sammen, hun skulde have med paa Rejsen til Råshult, Klæder, 
Briller, den svenske Salmebog og ´hvad det nu var. Den anden Datter og 
hendes to Sønner, Mænd i deres bedste Alder, kom hjem for at raade 
hende fra. Sønnerne sagde mindst, de forstod hende tilmed, sagde de, 
men ingen af dem kunde rejse med hende. Hun kunde ogsaa selv, 
svarede Moderen, mon ikke hun kendte den Vej, hun var rejst som Brud? 
Og nu skulde hun hjem. 
   Hjem! Det Ord gjorde Indtryk paa Sønnerne, som om den gamle, fine 
Mor med et blev dem utro, rev sig ud af deres Liv. Døtrene talte mere 
ligeud, det vilde blot blive hende en dyb Skuffelse, for der var sikkert ingen 
levende af hendes Bekendte. Jo, sagde Moderen, der maatte vel være en 
enkelt. Og var der da ingen levende, saa var der Grave. Døtrene spurgte 
saa varsomt, de kunde, om hun da glemte deres Fars Grav. Jeg skal nok 
komme tilbage til ham, sagde Moderen lige mild, men jeg maa se Torpet 
og Möckels Sø, de er der begge to. Saa lagde hun sig til Sengs igen, 
meget træt. Hun rejste sig ikke mere. Men hjem til Råshult kom hun 
alligevel. Lidt før hun døde, lo hun frem for sig og sagde paa Smaalandsk: 
Skal vi ikke gaa hen til Möcklen? Fra Råshult er der ikke langt til den store 
Sø, og hun gik ad en Sti ned til Möcklen sammen med en, hun kendte. 
 

Det lykkes bedre et Sted i et Pilehegn, hvor man sætter sig bag en skurvet 
Stikkelsbærbusk, der ikke har mange Bær og Aar igen.  
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Her gemte man sig engang med sin Skam og Fortvivlelse, grebet i sin 
første Uredelighed, Svanekniven, som man havde købt for Brugspengene. 
Mærkeligt, her ved Busken er aabent, her er man egnet til at gaa ind. Paa 
Steder, hvor Barnets Tårer er dryppet, er man velkommen uden videre. 
   Ved Strand og i Skov søger man de hemmelige Steder, gennem éns 
Hjemsogn, der er slet som de Gamle sagde med Tilfredshed i Blikket; de 
havde den Mening, at man blev ringere Menneske af at bo i Bakker.. 
Frodigt og veldyrket, men ikke en Smule Plads tilovers. Saadan en Daare 
kan finde paa at standse og stirre længe paa en vildfremmed Gaard. 
Længerne er lave og smalle, ældre end de fleste nu. De gamle, syge 
Popler ligner Knogler, man har flækket og taget Marven ud af. 
   Det er éns Fødested, hvorfra man flyttede som et dumt lille Nor, og hvor 
der har boet fremmede Folk al den Tid, man selv kan huske. Der blev éns 
Far født, der var han ung, og man har hørt meget fortælle, saa man 
kender Bygninger og Rum paa anden Haand. Men man har aldrig set 
dem. Man er stillet som Skribenten, der er blevet betvunget af et Motiv, en 
historisk Roman, og som nu tumler med det døde Stof, Notaternes Bjerge, 
Andenhaandsviden fra lærde Værker. Han vil ikke nøjes med en Slags 
Musæum i Romanform eller pjanke løs op ad Vægge ned ad Stolper. Han 
maa have et Syn, blot et lille bitte, ind i Tiden, saa Notaterne bliver 
overfladiske og overflødige. Men hvordan faar han det? 
   Her var det nemt, man kunde vel faa lov at se Gaarden. Det gør man 
ikke. Her kommer man vel saa først som Genfærd, komme i denne 
Helligdom maa man. Mon det ikke var her, man som lille rev Fingeren til 
Blods, og éns Faster ved Synet af Blodet gik lige bagover og besvimede. 
Hun faldt saa mærkeligt, at hun fik Hovedet ind under Kakkelovnen og 
kom først fri igen, da de løftede Ovnen. En fjern og forfinet Tid, da en 
Bondedatter gik bagover for lidt Blod, før de store Krige. 
   Nu hører dette Minde vist hjemme et andet Sted, men flere og flere af de 
gamle, rige Fortællinger bosætter sig i disse lave, fremmede Længer, 
Myter som ellers ikke behøver Huse at bo i. 
   Man valfarter saa længe, at man hverken véd ud eller ind. Er 
vildfremmed. Hvad man rigtig kendte, er borte, og man kender næsten 
ingenting. Af alle egne kender man Hjemegnen mindst. Steder, man aldrig 
har set, kan man dog sige noget præcist og afgørende om, hvordan gik 
det ellers en stakkels Geografilærer? Hvordan gik det ellers en frugtbar 
Rejsebogsforfatter? En Egn man passerer i Toget, kan man udtømme i et 
Blik fra Kupevinduet, saadan og saadan dér. Der er fremmede, som har 
gjort Danmark paa en Uges Tid, er rejst hjem og har skrevet en Bog saa 
sprængfuld af Kendsgerninger, saa træffende og mageløs. At man umuligt 
kunde gøre det efter. En Dag i Paris, og Munden strømmer over med 
facts, men ak, spørg mig ikke om noget fra den lille Gade, jeg bor i. Det er 
ved denne vidunderlige Evne, middelgode Forskere har skaffet os en 
Mængde videnskabelige, saakaldt videnskabelige, Dogmer paa Halsen, 
forvirret Hjerterne; mens man hos store Videnskabsmænd, der virkelig véd 
Besked, tit møder en stilfærdig Tøven, de ser, at de alligevel kun véd 
daarlig Besked. 
   Og Hjemstavnen, Paradiset, rendte man fra, før man havde været 
Haven igennem og givet alle Dyrene Navne. Utallige Kroge har man aldrig 
gæstet, mange Pletter gik man flygtigt forbi, tænkende: en anden Gang! 
De er mange, de Huse, hvis Vinduer man aldrig saa ud igennem, og 
Landet forvandler sig dog for hvert Vindue. Har man gjort Erfaringer fra 
mange forskellige Trætoppe, og dog alt for faa, véd man lidt om, hvordan 
Hjemegnen evigt veksler, hvor gaadefuldt dens Væsen er. Dengang løb 
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 man ikke og ledte efter Væsen; den Sild var jo et Fæ, som svømmede 
rundt efter et vaadt Sted. 
 

Her er nu en Mark, vid og næsten tom, hvor Stedets Magter engang 
reddede én fra Ulykken, noget, der naturligvis kun hænder paa 
Hjemegnen. Som Dreng gik jeg en taaget og mørk Efterårsaften hjem fra 
Engen. Jeg kendte hvert Strå, mente jeg, men jeg gik og gik og begreb 
ikke, hvor Hegnet blev af. Saa blev jeg standset. ”Det skulde være 
saadan,” vilde min Mormor kalde det. Jeg kunde ikke gaa fremad, men 
nok til Siderne. Der var intet at se, Taagen var tæt, tilmed var det mørkt. 
Saa lagde jeg mig paa Maven og krøb frem i det vaade Græs. Hænderne 
tog ned i det tomme Rum, det var lige foran Mergelgravens bratte Kant. 
Nu saa jeg Omridset af den mægtige Hvidpil, der groede her, og Vandet, 
sort, stille. Nej, det venlige Sted ønskede ikke man gik i Fisk allerede. 
 

Saadan en Hændelse fandt forstaaende Øren hos de Gamle. Men de er 
døde, og de Overlevende meget Oplyste. Man kommer rejsende hjem, 
denne Gang skal man have udspurgt den gamle Mekaniker, der oplevede 
Stormfloden. Han er Død. Der er en Olding, man endelig vil udfritte. Død. 
Dyre Skatte er gledet ud af éns Hænder, Gravene er fulde af dem. At man 
dog ikke i Tide fyldte Hukommelse, alle Stilebøger, man kunde skaffe. At 
man gik der blind og døv. Hvorfor satte man ikke tiere Øret til Nøglehullet, 
naar Sladderen gik, denne Epikens Skygge. Paa Landet oplever man 
livets Stræk, Skæbnerne, fra Vuggen til Graven, fortalt epigrammisk af 
ældre Kvinder. Man sang og legede mellem Rigdomme og tænkte mest 
paa andre Ting. Menneskene fik man heller ikke fat i. 
 

   Maaske man faar mere ud af det, hvis man ser Stederne udefra, fra 
Bankerne hinsides Aaen, Stevns Aa. Over Aaen gaar Spangen, den 
smalle Bro. Her har man medet, og herfra skriver sig et rask og larmende 
Minde, der maaske ikke var saa meget ved, hvis ikke en Vismand havde 
rørt ved det.. Hvert Aar Anden Paaskedag sloges Drenge fra Strøby, hvor 
jeg hørte til, med Drenge fra Taarnby hinsides. Det gik drøjt, undertiden 
blodigt til, saa jeg fik ikke Lov; men engang sneg jeg mig dog til at aftjene 
min simple Værnepligt. 
 

                   
Tryggevælde å en sensommerdag 

 
   Først tændte de fjendtlige Parter hver sit store Baal i den brede Eng, saa 
brølte man længe over Ilden, udvekslede Raaheder, og med kogende 
Blod gik man løs paa hverandre med Næver og Kæppe, i moderne Tid 
med Skydevaaben, hvorfor Skikken blev forbudt.  
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Men allerede flere Aar, før jeg var med, var der kommet vandrende en 
Vismand igennem Egnen, selve Thorkild Gravlund. Den Skik var Dejg til 
hans Brød. De ældste huskede, at det forhen var de Voksne, der droges i 
Foraarskampen, Gravlund fandt Spor endnu længere tilbage. 
   Nu har Naget mellem de to Landskaber paa hver sin Side Aaen, Stevns 
og Skovbygden altid været indædt, Sprog, Skikke, Præg, meget forskel-
lige. Og man har saa vovet at sætte dette ligefrem rituelle Slagsmaal i 
Forbindelse med en Indvandring, som efter Gravfundene at dømme har 
fundet Sted langs Aaens venstre Bred en gang i Jernalderen. Vi 
Strøbydrenge, der gik skraalende rundt om Paaskebaalet, væbnet til og 
med Tænderne, styrkede os intetanende ved en ældgammel Kultus og 
forberedte vor Velkomst til en fjendtlig Stamme, der var ankommet for 
halvandet Aartusind siden. En Institution langt ældre end Kirken bagved 
os, men yngre end Ordet dér. Hvis det nu passer. 
 

Med Valpladsen bag sig stiger man op i Fjendens Hjem, éns Mors Land, 
saa man er altsaa halvt af hvert, men Fødestedet er bindende, op i 
Taarnbys Banker, op paa den højeste, Rane Banke. Dér mod Øst ligger 
Hjemlandet, fast og frodigt lysende. Mellem Havet og Aaen; éns Jordan. 
Og staaende udenfor ejer man det. Man mærker en spinkel Skygge af den 
mægtige Følelse, der greb Moses, da han fra Nebo Bjerg saa ud over det 
forjættede Land. Han skulde kun se det, han blev skaanet for at leve sig 
fremmed i det. I fyrretyve Aar bar han det ukendte Fædrenes Land som en 
sviende Ildslue i Brystet, mens han førte det genstridige Folk gennem 
Sandødet. Nu saa han det her fra Nebo Bjerg, nu ejede han det, som 
ingen anden Israelit kom til at eje det. 
 
Dette Nyhedsbrev er på 28 sider. Jeg håber ikke det er blevet så stort at 
det ikke slipper igennem jeres mailbokse. 
   Det blev et godt og travlt halvår. Et af højdepunkterne i det nye år vil 
blive uddelingen af Martin A. Hansen prisen d. 20. august.  
   Vi siger tak for indsendte tekster og billeder og håber på at have 
undgået for mange småfejl. Næste deadline er d. 15. maj 2015, hvor 
forhåbentlig mange vil være med til at fylde Nyhedsbrevet til glæde for 
medlemmer og andre læsere. 
 
Hvis intet andet er nævnt har Mette Lise eller Ullrich Rössing fotograferet de indsatte 
fotos 
                                På bestyrelsens vegne Mette Lise Rössing 
 

                                                         
 
                                                          Mette Lise malet af MAH da hun var barn 
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Som en lille efterskrift tillader jeg mig at citere fra Leif Hjernøes Mediekommentar i 
Kristeligt Dagblad d. 18. 10 2014: 
 
Citat: ”Mit livs øjeblik” blev for nylig udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag. 
Heri fortæller 50 kendte danskere hver en historie om et helt særligt 
øjeblik, der fik betydning for deres liv. 
   Karen Secher kunne i den forbindelse belyse bogens tema ved at bringe 
et uddrag af en af sine ”Besøgstid” udsendelser med skuespilleren 
Henning Jensen. Vi fik en beretning om, hvordan en lærer på et tidligt 
tidspunkt havde præsenteret Henning Jensen for Martin A. Hansens 
forfatterskab. En præsentation, der fik livsvarig betydning. 
   Karen Secher kunne på bedste radiofoniske måde dokumentere, hvor 
stærkt et forhold mellem en skuespiller og en forfatter, mellem en talende 
og en skrivende kunstner, kan være. Fra DR´s stemmearkiv havde hun 
ladet Henning Jensen lytte til Martin A. Hansen. 
   Sidstnævntes stemme gjorde så stærkt et indtryk, at Henning Jensen 
blev hørbart bevæget. Et smukkere eksempel på litterære virkemidlers 
styrke kan jeg ikke forestille mig. Heldigvis findes der mange optagelser 
med Martin A. Hansens bidrag til efterkrigstidens radiokultur. Citat slut. 
 
Martin A. Hansens stemme kan høres på dobbelt-cdén ”Løgn og Sandhed. Martin A. 
Hansen i lyd” udsendt af Anders Thyrring Andersen i 2009. Kan købes hos 
Statsbiblioteket (hjemmeside: www.statsbiblioteket.dk ) 
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