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Indledning  
Henning Nørhøj, konst. formand for Landsforeningen Martin A. Hansen 

 

Kære medlemmer, 

Sommeren og efteråret har i Landsforeningen været præget af arbejdet med 
udgivelser. For det første har vi færdiggjort bogen om Martin A. Hansen og 
kunsten med titlen ”Med en omstilling i øjet”. Bogen fremtræder særdeles 
smuk, og vi har store forventninger til, at den kan blive solgt i godt her op til 
jul. Arbejdet med bogen har stået på hele sommeren, hvor Mette Lise Rössing 
og Jørgen Jørgensen  har samlet tekster sammen med designer og 
tilrettelægger René Malchow.Bogen skal ses på baggrund af oprettelsen af 
”Lille Salum”, Martin A. Hansen samlingen på Liselund seniorhøjskole.  Her 
har vi bevaret flere af forfatterens malerier og tegninger. Den store interesse 
for samlingen skabte så idéen om en udgivelse, der kunne belyse denne ikke 
særligt kendte side af Martin A. Hansens virke.  

En bog om Martin A. Hansen og skolen er ligeledes også tæt på udgivelse med 
titlen ”Til barnets bedste. Martin A. Hansen og skolen i dag”. Her er det igen 
Jørgen Jørgensen, der har stået som redaktør af teksterne og gjort et stort 
arbejde for at denne udgivelse kunne blive en realitet. I forordet skriver Per 
Schultz Jørgensen: Martin A. Hansen har et budskab til nye læsere i dag. Om 
dannelse, tvivl og mening. Men der afkræves lydhørhed over for det, der 
står mellem linjerne. Så er inspirationen lige til at hente ind i egne tanker og 
overvejelser. Derfor tror jeg på, at læsningen af Martin A. Hansen kan blive 
et frugtbart afsæt for refleksioner, der tør vove at se sig selv i øjnene. Både 
for store og for små. 

Mette Lise Rössing, der hidtil har varetaget det mangesidige hverv som 
landssekretær for Landsforeningen har taget en velfortjent pause for at kunne 
samle sig om et eget bogprojekt. Hvad det går ud på, er vi meget spændte på – 
måske er det også noget, der angår hendes fars forfatterskab. 

I Landsforeningens bestyrelse sætter vi tilsvarende vore aktiviteter ned i gear 
det kommende halve år. Vores formand, Ida Gammelmark går ind og 
overtager nogle af Mette Lise Rössings opgaver, og næstformanden går ind i 
rollen som fungerende formand. 
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323: Kim Lembek: En stærkt forkortet version af 
foredrag om Martin A. Hansen og Jón Kalman 
Stefánsson  
 
Holdt den 20. august 2022 af cand.mag. Kim Lembek 
   
Rejse på Island kan betragtes som den litterære kulmination på Martin A. 
Hansens dybe interesse for og indsigt i Island. Værket er i mine øjne netop et 
litterært værk, hvor forfatteren bl.a. boltrer sig i nydannelser som f.eks., at 
den islandske nation lider af ”Trætrang og Skovsyge”. Egentlig mangler vi vel 
stadig en samlet beskrivelse af forfatterens brug af islandsk stof og især 
sagalitteraturen i sit forfatterskab. Martin A. Hansen læste samtidige 
islandske forfattere som Halldór Laxness og Þórbergur þórðarson, men det 
var først og fremmest de islandske sagaer, der havde hans store interesse. Den 
afgørende grund til at fokusere på forfatterens brug af sagastof er naturligvis, 
at det kan supplere tidligere læsninger af hans værker. Lad mig nævne tre 
eksempler: 

Der kan være tale om et enkelt stiltræk, en pastiche, som f.eks. optakten til 
novellen Vor Frues Jæger: ”Germund hed en mand, der ikke var meget 
duelig.” 

Romanen Jonatans rejse er sikkert inspireret bl.a. af sagaernes 1) ydre, 
sceniske og berettende fortællemåde, 2) den glidende overgang mellem 
realisme og det fantastiske og 3) ikke mindst humoren, som til tider slår over i 
galgenhumor eller ”Sagalunet”, som Martin A. Hansen kaldte det. 

Løgneren, som ifølge Erik Skyum-Nielsen ”ofte i passager anslår sagatone”, 
har sit helt eget lag af henvisninger til sagalitteraturen, som kulminerer med 
det ekko af Egil Skallagrims saga, der afslutter romanen. Det er rigtig, som 
Th. Bjørnvig påpeger, at Johannes Vig sammenligner sin livslod med et 
kranie, dvs. et ”Dødsbillede”. Men jeg tror, at henvisningen til Egil stikker 
dybere. Han var en stor kriger og måske Nordens første store digter, men var 
også en usædvanlig tykpandet voldspsykopat, der aldrig fik forløst sin 
kærlighed til kvinden i hans liv. De to forhold skal læses med ind i 
afslutningen som en selvironisk kommentar: Hvor tykhovedet har man (læs: 
Johannes Vig) lov at være? Den eksplicitte fortæller Johannes Vig ser kraniet, 
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den implicitte fortæller ser den tykpandede Johannes Vig med sin uforløste 
kærlighedslængsel.  

En vigtig side af Martin A. Hansen-forskningen handler om det 
receptionshistoriske, dvs. hvordan er forfatteren blevet læst gennem tiden, og 
hvilke andre forfattere har ladet sig inspirere af hans værker? Her indtager 
den islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson ((1963- ) en helt særlig rolle. 
Han stifter første gang bekendtskab med Martin A. Hansens værker midt i 
1990’erne og har fortalt, hvordan den danske forfatter hjalp ham afgørende 
videre med forfatterkarrieren omkring år 2000. Samme år fik Stefánsson i 
øvrigt udgivet et bind med oversættelser af Martin A. Hansen noveller bl.a. 
Strudsen fra Paradisæblerne og andre historier. Stefánsson var på det 
tidspunkt gået en smule i stå i sin romanskrivning og fortæller: ”Men så 
oversatte jeg Strudsen. Historien udspiller sig på Martin A. Hansens hjemegn, 
hvor der mig bekendt, hverken findes strudse, elefanter, løver eller gorillaer. 
Men barnets fantasi kender ikke til grænser, den er opfyldt af en vidunderlige 
skaberkraft. Midtvejs i fortællingen finder børnene endelig et spor: 

 Vi skændtes, men hørte så Karl Anton råbe: ”Her har den trådt!” 
 ”Det er sporet af en ko,” sagde jeg. 
 ”Nej, det er strudsen,” sagde han. 
 Vi fulgte så strudsens spor op over bakken. 

Hvad vi er vidne til her er en hyldest til fantasien og dermed digtekunsten. 
Det er et faktum, at der ikke findes strudse på Sjælland. Men den 
kendsgerning benægtes helt enkelt af børnene og novellens univers, som 
forvandler sporet efter en ko til sporene efter en struds. Forvandler 
virkelighedens spor til et spor ind i eventyret, digtningen, fantasien – og 
dermed ind i en større verden!” 

Martin A. Hansen er med i Jón Kalman Stefánssons litterære bagage lige fra 
begyndelsen af den islandske romanforfatters karriere. Og Jón Kalman 
Stefánssons sidste roman Dit fravær er mørke viser os, at Martin A. Hansen 
små 30 år senere stadig er en god rejsekammerat. På side 423 lader 
Stefánsson en af romanens personer lytte til Løgneren på lydbog fulgt af 
citatet ”Hvad var det, jeg kaldte dig i aftes? Natanael, ja! Jeg måtte have en at 
fortælle for. Og så tilkaldte jeg dig et eller andet sted fra”. Med Løgneren som 
inter-tekst ønsker Stefánsson dels at sende en hilsen til sin store inspirator og 
dels at lade fortællesituationen i Martin A. Hansens roman udgøre en vigtig 
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del af den klangbund, som tolkningen af fortællerproblematikken i Dit fravær 
er mørke hviler på. Islandsk litteratur har fået sin egen Johannes Vig!  

Jón Kalman Stefánsson sendte mig for et halvt års tid siden en mail, hvor han 
beskrev sit forhold til den danske forfatter. Afslutningen på mailen lød: 

”Martin A. Hansen lærte mig bl.a., hvor smukt og ubesværet, man kan skabe 
en verden, der bygger på virkeligheden, uden at man af den grund er nødt til 
at følge dens love. Tværtimod skal virkeligheden følge digtekunstens love – og 
så åbnes alle døre! 

For det er jeg Martin A. Hansen evigt taknemmelig.” 

 

 

324: Tale til Ole Juul, modtageren af Martin A. 
Hansen Prisen den 20. august ved 
Fødselsdagsfejringen i Strøby 

 

Kære Ole Juul 

Bestyrelsen for Landsforeningen Martin A. Hansen har valgt dig til modtager 
af Martin A. Hansen prisen 2022. 

Det vil jeg gerne motivere. I kronikker og artikler har du i dagspressen flittigt 
og vedholdende gjort opmærksom på Martin A. Hansens forfatterskab og dets 
betydning ikke mindst som udfordring for en menneskeliggørelse af det 
samfund, vi lever i i dag. I en kronik i Jyllands-Posten i dette forår gjorde du 
opmærksom på, at vi høj har brug for kunstnere og digtere, der på ny 
indskriver sig i en trodsig forventning til fremtiden båret af et evangelisk håb. 
Her peger du netop på Martin A. Hansen, der ved sin egen litterære indsats 
gjorde opmærksom på den bevidsthed om ansvar og ret, som ligger dybt i vort 
folk, og som nu skal være bærende i efterkrigstidens moralske og kulturelle 
krise. Du gør også i samme kronik opmærksom på, hvordan Martin A. 
Hansen arbejdede på at bryde den mur ned, der var mellem det læsende folk 
og den nye forfattergeneration, der til trods for egen famlende kristne 
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overbevisning alligevel ville hente det frem af traditionen, der kunne bære 
igennem. Det er hvad du også bringer frem i din seneste bog om Ole Wivel,  

Nymodernismen dømte Martin A. Hansen ude. Den betoning af nedarvet 
bevidsthed om ansvar og ret, som både lå i det folkelige, og som forfatteren 
også så det i sin egen slægts erindring, fandt man irrelevant. Hertil kom 
kristendommens tale om skyld og forsoning, som for Martin A. Hansen gav 
livet den mening, som skulle hentes. Alt i alt blev det bærende i Martin A. 
Hansens forfatterskab modsagt af nymodernisterne i 1960erne og 
forfatterskabet selv dømt ude som uvæsentligt og uden kontakt med nutidsliv. 
Men modsat vil du med din indsats så at sige hente Martin A. Hansen tilbage 
og dermed bryde den mur ned, der var ved at rejse sig mellem Martin A. 
Hansen og det læsende folk. Hans forfatterskab skulle bringes frem igen, fordi 
du ser det som nødvendigt for vores selvforståelse som folk, og for at vi kan se 
de sammenhænge og og dybder i vores kultur og historie, som netop dette 
forfatterskab udfordrer til en forståelse af. 

I kronikker og artikler belyser du gang på gang dit anliggende med henvisning 
til Martin A. Hansen. Du har, hvad jeg tør kalde en grundtvigsk tilgang til 
Martin A. Hansens forfatterskab. Du ser forfatterskabet som livsoplysning, og 
dermed som et betydningsfuldt bidrag til, hvad Grundtvig en gang kaldte 
nødvendigheden af en historisk-poetisk vækkelse som grundlag for håb og 
livsmod, Med din brug og formidling af Martin A. Hansen er du kommet helt 
tæt på forfatterens eget anliggende. Måske har din egen grundtvigske 
orientering været en usagt, men drivende kraft i din interesse og arbejde for 
forfatteren. 

Som formand for Landsforeningen har du udvidet og videreført, hvad der var 
lagt af spor forud. Jeg vil her nævne det videre arbejde for Digterruten. Men 
ikke mindst er du optaget af det litterære arbejde. Du styrkede arbejdet med 
udgivelser, hvor jeg må nævne idéen til de såkaldte boghæfter, der kort og let 
tilgængeligt fremstiller de mange sider af forfatteren. Her lagde du selv ud 
med boghæftet ”Martin A. Hansen for begyndere”. Du har i høj gang været 
inspirator til de studier, som har udmøntet sig i de forlagsudgivelser af 
antologier om forfatterskabet, vi har set de senere år. Hertil kommer så 
initiativ til og medvirken ved den række af seminarer om forfatterskabet, som 
har været og er et væsentligt led i et øget kendskab til Martin A. Hansen.  
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Med stor energi og et udpræget organisationstalent har du som formand 
væsentligt styrket Landsforeningens arbejde. Ikke mindst vil jeg fremhæve 
den ihærdighed, hvormed løbende du har bombarderet dagspressen med 
informationer om Landsforeningens arbejde.  

Dit arbejde fortsætter. På dit skrivebord ligger der helt sikkert skitser og idéer 
til et eller flere boghæfter, som skal ud, ligesom du griber til tasterne for at 
forfatte en kronik, når du finder at Martin A. Hansen har et ord til tiden, som 
du kan gøre til dit eller rettere underbygge dit anliggende med. Hertil 
kommer, at du står bestyrelsen bi med gode råd og idéer. Du følger 
Landsforeningens arbejde tæt og som fungerende formand for 
Landsforeningen ser man sig på sikker grund med den indsigt, du villigt 
bidrager med. 

Landsforeningens taknemmelighed og beundring vil vi lade komme til udtryk 
ved at give dig årets Martin A. Hansen Pris. Den består af en beskedne sum på 
kr. 4000, som kun kan være symbolsk i forhold til din arbejdsindsats. Hertil 
”Agerhønen” udformet af kunstneren Ullrich Rössing. Det er en fugl om 
hvilken Martin A. Hansen selv siger, at den er beskeden, grå i farven, men 
som ifølge novellen af samme navn gav en familie livet tilbage. 

 

 

325: Martin A. Hansen og kunsten. Med en omstilling 
i øjet 
Bogen blev udgivet den 10. november 2022 og er redigeret af Mette Lise 
Rössing og Jørgen Jørgensen. 

Martin A. Hansen opfattede ikke sig selv som billedkunstner, ikke desto 
mindre efterlod han malerier, tegning, træskærerarbejder mm som vidner om 
et kunstnerisk talent. Det er samlet og kommenteret her i bogen, dels af 
Martin A. Hansen selv, dels af andre forfattere og ”kendere” af forfatterskabet 
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Anmeldelse af Bo Rasmussen 

Landsforeningen Martin A. Hansen har udgivet denne smukke bog, som man 
straks bliver begejstret for, når man bladrer i den og ser de mange fine 
tegninger og malerier af MAH. 

Bogen er tilrettelagt af hans datter Mette Lise Rössing og Jørgen Jørgensen, 
der nok er den kender af MAH, der er bedst ude i alle hjørner af 
forfatterskabet og har det mest præcise overblik over det. Det kommer 
fornemt til udtryk i hans bidrag til bogen. 

Udgivelsen er en stor udvidelse af et lille hæfte, der udkom i forbindelse med 
en udstilling i Roskilde 1989. Overskriften på udstillingen var ”med en 
omstilling i øjet”, hvor offentligheden for første gang mødte forfatteren som 
tegner og maler. 

Der er flere gamle tekster fra dette hæfte, men også nye, f.eks. en 
tankevækkende artikel af Henning Nørhøj om MAH ’s møde med 
Swanefamilien i Malergården i forbindelse med, at Sigurd Swane skulle male 
et portræt af ham. 

Jørgen Jørgensen giver i begyndelsen af bogen et godt overblik over indholdet 
i den smukke bog. Den består dels af et første afsnit af MAH ’s egne tekster. I 
det næste afsnit er der artikler om de billeder, han har lavet, der både sætter 
ham i forbindelse med maleren Niels Larsen Stevns og maleren Sigurd Swane. 

I det tredje afsnit fortæller tegneren Svend Otto og tegneren Ib Spang Olsen 
om deres arbejde som illustratorer af MAH ’s tekster, og Anders Thyrring 
Andersen giver en interessant indføring i samarbejdet mellem MAH og 
maleren og grafikeren Sven Havsteen-Mikkelsen. 

I bogens sidste afsnit ”Hjemstavn” fortæller forfatterens søn Hans-Ole, 
Birgitte Krejsager og Henning Nørhøj om hans bundethed til en hjemstavn. 
Disse artikler savner en afsluttende præcisering af, at MAH som 
hjemstavnsforfatter var på meget stor afstand af en Thorkild Gravlund og den 
seminaristiske hjemstavnslitteratur, der fik både Jakob Knudsen og Henrik 
Pontoppidan til at rynke på næsen. 

MAH er mere på bølgelængde med de store jyske hjemstavnsmalere Johannes 
Hofmeister og Poul Anker Bech, der får deres billeder med rod i den lokale 
natur og kultur til at fremstå som almengyldige og universelle udsagn om 
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mennesker, der er lige så bundet til deres kultur og naturen omkring dem, 
som de altid har været det. 

Det kunne have været bogens epilog. Epilogen er i udgivelsen en lille tekst af 
MAH om kunstnerens rolle i vor tid, som falder lidt til jorden som 
almindeligheder om kunstens frihed og et åndsarbejde, som det moderne 
samfund sætter for lidt pris på. Det er lige ved at blive lidt klynkende, som 
MAH ellers aldrig var, hverken som fortæller eller maler. 

Bogen har gengivet så mange fine tegninger og malerier, at den burde have 
taget det lidt mere alvorligt, at han også som billedkunstner udførte 
åndsarbejde. Man skal efter min mening tage ham lige så alvorligt som 
billedkunstner, som man tager ham som forfatter. Som billedkunstner 
illustrerede han ikke bare sommetider selv begivenheder i sine bøger, men 
skabte kunst på højde med de malere fra Nordjylland, jeg tidligere har været 
inde på. 

Jørgen Jørgensen og Eva Pohl har gode tilløb til en sådan beskrivelse af ham 
som en stor billedkunstner, men mange andre har ladet sig afskrække af, at 
han selv opgav at være maler og kastede sig over litteraturen. 

Han var jo også god til at skrive og kunne formidle sit skriveri både som 
fortæller og i foredrag. Det får man et fint indtryk af både i bidragene af Ib 
Spang Olsen og Birgitte Krejsager. Derfor ender Martin A. Hansen og kunsten 
meget naturligt med at være en smuk bog om MAH og hans forhold til kunst, 
selv om bogen med de mange tegninger og malerier lægger op til også at være 
en bog om en enestående billedkunstner, der kunne skrive litteratur. 

August Strindberg er et eksempel på, at det kan lade sig gøre både at skrive og 
at male med god kunstnerisk samvittighed, men ham var MAH ikke vild med, 
selv om han kunne være lige så direkte og dybdeborende i sine billeder, som 
Strindberg var både i sine bøger og billeder. Selvportrættet på s.3 tegnet i en 
sporvogn med hatten trukket ned over panden og cigaret i munden er lige så 
stærkt og afslørende som maleriet af en hest i regnvejr på s. 33. 

Der var desværre så meget seminarist i MAH, at han, som Jørgen Jørgensen 
beskriver det, var bange for at være en dilettant på kunstens område. Han 
havde jo ikke gået på Kunstakademiet, men heldigvis holdt han ikke op med 
at tegne og male. Og det er faktisk ud fra hans egne spændende udsagn om 
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billedkunst, at man får blik for, at han var stor både som forfatter og som 
billedkunstner. 

Han tog både afstand fra kunst for kunstens egen skyld og for billeder styret 
af en ideologi. Han holdt sig også fra kristne billeder, fordi han var bange for, 
at det ville blive moraliserende og belærende kristelige billeder, som man kan 
møde dem i en søndagsskole. Han kan male en kirke udefra med hvide mure 
(Mårup Kirke s. 115), som ikke står tilbage for en kirke malet af Johannes 
Hofmeister, men de kristne billeder lod han Niels Larsen Stevns og Sven 
Havsteen-Mikkelsen male. 

Anders Thyrring Andersen vil gerne placere ham i litteraturhistorien som 
kristen modernist. Det er jeg ikke sikker på er rigtigt, men jeg er sikker på, at 
han som tegner og maler ikke er det.  

Han var en maler i livets vold, hvor naturen kommer til at spille en stadig 
større rolle som vilkår for det liv, han levede både i den lille hjemstavn og den 
store verden uden for hjemstavnen. Det formulerede han selv enestående 
klart i de tekster af ham, der er med i bogen. Det er faktisk den omstilling i 
øjet, der ser ”mennesker og sind spændt inde i naturens vilkår” ikke kun for 
digterøjet, men også for malerøjet. 

Jeg tilføjer et længere citat på s. 45:”Jeg tror nemlig også, at mennesker og 
sind spiller en uhyre rolle for de bildende kunstnere, selv når de ikke skildrer 
dem. Menneskers arbejde, kamp, lidelse, glæde, deres historie er vist også 
kvaliteter, der helst skal findes i de motiver, den bildende skildrer – selv når 
den ikke har disse, men et naturindtryk som emne. Menneskeskæbnen, og at 
man forstår den, er noget, der hører den natur til, som kunstarterne nærer sig 
af og derved nyskaber”. 

Så snørklet ville Johannes Hofmeister, der var udlært murer, ikke udtrykke 
sig, men hans nordjyske billeder viser mennesker og kultur i naturens vold, 
hvor det ikke er let at adskille natur og kultur, fordi naturen altid rummer en 
historisk dimension. MAH vil ikke naivt tilbage til naturen. Hans billeder er 
heller ikke udtryk for en nostalgisk længsel efter Gud og fædreland, men med 
hans egne ord ”en dump længsel efter det store helende”, som naturens lys er 
udtryk for. 

Med det anliggende som billedkunstner er det ikke kun Strindberg, Johannes 
Hofmeister og Poul Anker Bech, man skal sammenligne ham med, men 
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giganter i billedkunsten som Paul Cézanne, Asger Jorn og Olivia Holm-
Møller. 

Cézanne blev ved med at male det samme bjerg i Provence hele sit liv. På 
samme måde blev MAH ved med at male og tegne Køge Sønakke i al slags vejr 
og al slags lys (s. 18 og 19 tegninger og maleri fra 1949). Jeg har selv en 
tuschtegning hængende fra 1938, som jeg ikke ville bytte med en tegning af 
Cézanne. 

Han kan være lige så voldsom i sin streg og sine malerstrøg som Asger Jorn 
og tillader sig, endda før Jorn gjorde det, at lave en ”modifikation” af et 
gammelt naturalistisk glansbillede-landskab (”Stilleben med grøntsager” 
s.30). 

Man kan ikke se på billederne af Islands farver (s.54 og 57) uden at tænke på 
Olivia Holm-Møllers farvestærke billeder af naturens rytme, der endte med at 
blive helt abstrakte. 

Disse tre malere kan synes meget forskellige. De er enige om, at naturen er 
det store helende, der kan skabe både gru og glæde, men også gruen kan 
skabe glædesild, som i nogle af MAH ’s få digte og i billedet af hesten i regnen. 

Jeg havde derfor nok valgt et andet billedet til omslaget af bogen, selv om 
Mette-Lises eksmand Ullrich Rössing har lavet en indfølende og flot 
farvelægning af et fotografi fra 1948. Det kunne i stedet have været et af de 
billeder, jeg har sammenlignet med Cézanne, Jorn eller Holm-Møller eller det 
billede, han selv har skabt af ”Jonatan og Askelad på vejen” i smukke farver 
(s.95). 

Skulle det være et portræt, så hellere Gerda Swanes (s.91), hvor han virker 
både eftertænksom og munter. Sigurd Swanes portræt viser en fastlåst 
kulturel stenstøtte. På omslagsbilledet virker han efter min mening som en 
lidt for selvhøjtidelig heretiker. 

Hans eget maleri i pastelfarver af Jonatan og Askelad ville passe bedre til 
bogens samlede billede af ham som en både besindig, uhøjtidelig Jonatan og 
fanden – i – voldsk Askelad . Hans muntre tegning af ”Prinsessen på ærten” s. 
107 gør det forståeligt, at han i breve til sine højstemte venner omkring 
Heretica kunne finde på at underskrive sig som grøftegraver og rørlægger. 



  Landsforeningen Martin A. Hansen – Nyhedsbrev nr. 25 
 

13 
 

Jeg kan godt forstå at Poul Anker Bech, som Jørgen beskriver det, var 
fascineret af en forfatter, der var almindelig og kunne skrive så almindeligt 
om mennesker og kultur, men være forankret i en natur, der gjorde det hele 
så ualmindeligt, at kultur og natur næsten fremtræder som en genfortryllet 
virkelighed set fra et himmelsk perspektiv. På den måde er der en lighed 
mellem Poul Anker Bechs skæve billeder af landskaber i helikopterperspektiv 
og MAH ’ s ”Landkort over Lejre-egnen” (s.127), hvor man ser det sakrale 
landskab fra en flyvemaskine. 

 
 

 

326: Eksempler på Martin A. Hansens kunst efter 
1950 

 

  
Fra Norgesophold  1950 
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Islands farver 1950 

 

 
Mårup Kirke, Lønstrup 1953-54. 
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Blomstrende himmel, olie på lærred 1953-54. 

 

 
Blå sø 1950 
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327: Om Lise Foghs bog om Sigurd Swane og fra 
”Martin A. Hansen og Kunsten” 

 
Artiklen om forfatterens ophold hos familien Swane. 
 

 
 

I dette efterår er der kommet en bog om maleren Sigurd Swane med 
undertitlen ”Ingen dag uden penselstrøg” skrevet af Lise Fogh. Heri skildres 
malerfamiliens liv på Malergården i Plejerup, Odsherred. Martin A. Hansens 
kendskab til familien og ophold på Malergården indgår også i bogen.  

Sigurd Swane (1879-1973) var en af de store danske malere i 1900-årene. 
Biografien om Sigurd Swanes liv viser mennesket bag kunstneren, og den 
placerer udviklingen af hans malerkunst i sin tid. 
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328: Henning Nørhøj: Martin A. Hansen og Swanerne 
 
Fra Martin A. Hansen og kunsten  

Martin A. Hansen skriver i sin dagbog 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”. 

Hans-Ole Hansen fortæller i overensstemmelse med farens dagbog, at 
familien Martin A. Hansen i befrielsessommeren 1945 aflagde et besøg i 
Malergården hos familien Sigurd Swane. Besøget strakte sig over flere dage, 
uden at Hans-Ole kan huske hvor længe. Familien ankom med toget til 
Holbæk. Og i strid modvind har de kæmpet sig over Lammefjordsdæmningen 
og frem til Plejerup, hvorfra vejen går ned til Malergården forbi et lidt 
faldefærdigt hus, hvor Martin A. Hansen få år senere så skrev på en del af 
radioromanen ”Løgneren”. Hans-Ole fortæller videre, at man skulle opføre sig 
ordentligt hos Swanerne. Der var to søstre, som var ældre end Martin og Vera 
Hansens børn, Hans-Ole og Mette Lise, nemlig Gerda og Hanne. Swane-
søstrene malede også ligesom deres mor Agnete. Hvad broren Henrik lavede, 
kan Hans-Ole ikke huske. 

Spisetiderne på Malergården skulle nøje overholdes, for ifølge Hans-Oles 
fortælling var Sigurd Swane en streng og nøjeregnende mand, der fx på en af 
stikkelsbærbuskene havde sat en seddel, hvorpå der stod: ”dette er Sigurds 
busk”. Hans-Ole skildrer Sigurds Swanes atelier som en stor og lys 
tværbygning. Og det var her, at drengens far i perioder forsvandt ind for at 
sidde og blive malet portræt af. Ingen måtte da forstyrre. 

Det har ikke været nogen let opgave, for Martin A. Hansen brød sig bestemt 
ikke om at sidde model for et portrætmaleri. Og Hans-Ole skriver da også, at 
det tækker op som et tordenvejr over Odsherred, når den tid indtræffer, hvor 
portrættet skal beses af alle i huset. Færdige som ufærdige malerier stod 
overalt i huset med bagsiden vendt udad. De kunne så udvælges af 
kunstneren, vendes og betragtes. Og ve det barn, skriver Hans-Ole, der 
udbrød: ”Hvor er det et flot billede!”. For malerier er ikke flotte, men de var 
smukke, intense, stærke, dunkle, blev den lille Hans-Ole belært om. 
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I et dagbogsnotat fra 28. august 1948 skriver Martin A. Hansen: ”Her kom 
brev fra Swanes Malergård – de skriver at V. og jeg er velkomne til 
rekonvalescens senere.” Dette blev realiseret i efteråret 1949, hvor Sigurd 
Swanes opfodrer Martin A. Hansen til at tage ophold på Malergården, mens 
Swane-familien er på malerrejse til Spanien og Portugal et par måneder. ”Du 
skal væk fra dine venner og alle brevene, der kommer gennem din 
brevsprække hjemme”, skriver Sigurd Swane i 1949. Martin A. Hansen er da 
også ved at være presset mht. udarbejdelsen af den radioroman, som han 
havde skrevet kontrakt om med Statsradiofonien. !5. januar 1950 skulle 
skuespilleren Poul Kern oplæse første afsnit af radioromanen!  

Ifølge Martin A. Hansens dagbogsnotat fra 25. oktober 1949, hvor han havde 
taget ophold på Malergården for at at skrive på sin radioroman, var 
Swanefamilien vendt tilbage, og Sigurd Swane igen i gang med 
portrætmaleriet. I alt fald skriver Martin A. Hansen 25./10: 

Efter Aftale sad jeg om Eftm. Model for Swane – men også for 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 fortæller om afsløringen af portrættet: ”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!” 

Man kan nemt forestille sig den pinlige spænding og tavshed, der her fulgte. 
Men Martin A. Hansen gik hen til sin lille 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…” 

Hans-Ole mener i øvrigt ikke, at portrættet var færdigt. Men i alt fald var det 
deres far, som Sigurd Swane på denne måde havde valgt at bringe forfatteren 
ind i fremtiden på. Og med en antydning af Agnete Swane blev glas og vin sat 
frem, samt sodavand til børnene. Nu skulle resultatet i al fald fejres.  

Hvad blev der så af Swanes portrætmaleri af Martin A. Hansen? For det kom 
ikke i Martin A. Hansen-familiens eje. Det fik i stedet sit hjemsted på Haslev 
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Lærerseminarium. Historien er, at seminariet havde 50-års jubilæum i 1955. 
Bestyrelsen for det daværende elevråd havde fået kendskab til, at maleriet af 
Martin A. Hansen stadig var på Malergården.  

Fra formanden for det daværende elevråd har jeg fået fortalt, at et en lille 
delegation fra bestyrelsen drog afsted til Malergården for at købe portrættet. 
Det skulle være en jubilæumsgave, idet Martin A. Hansen selv var dimitteret 
som lærer fra Haslev Seminarium i 1930. Elevrådsformanden har fortalt mig, 
at en noget utilnærmelig Sigurd Swane tog imod og – lidt tøvende – 
bekræftede, at portræmaleriet stadig var på Malergården. Det var imidlertid 
ikke helt færdigt, sagde Sigurd Swane, så derfor måtte de vente et par uger, 
inden det kunne købes og udleveres. Det var elevrådsformandens opfattelse at 
det var baggrunden på maleriet, der ikke var færdiggjort, men nu blev sat op 
af Sigurd Swane med en overordentlig stærk grøn farve svarende til den vægt, 
Sigurd Swane i øvrigt lagde på de koloristiske kvaliteter i sine maleriers 
udtryk. 

I forbindelse med gennemførelsen af den store fusion af de mellemlange 
videregående uddannelser i begyndelsen af 2010erne og fremefter blev Haslev 
Seminarium nedlagt. Imidlertid lykkedes det at få hentet maleriet frem fra 
depotet under Professionshøjskolen Sjælland (UCSJ). Maleriet har nu fundet 
sin plads på Haslev Bibliotek. Med rette fortjente portrættet af Martin A. 
Hansen at få en synlig plads i byen.  

Hvad blev der så af søstrene Gerda og Hanne Swanes malerier? Det ser ud til, 
at de to søstres portrætter blev deres første rigtige forsøg på portrætmaleri. 
Gerda Swane erhvervede sin søster Hannes maleri og hendes eget portræt af 
forfatteren endte i første omgang hos en kunsthandler i Køge, men blev så 
opkøbt af en borger fra Osted, der senere skænkede maleriet til Lejre 
Museum.   

Da Sigurd Swane præsenterede portrættet for sin egen familie og Martin A. 
Hansens familie, var der endelig kommet skred i udarbejdelsen af 
radioromanen ”Løgneren”. Martin A. Hansen ville tilsyneladende ikke skrive 
roman, selvom han havde indgået kontrakt med Statsradiofonien, siger Ole 
Wivel i sin biografi over forfatteren. Ja, Ole Wivel mener ovenikøbet at vide, 
at da Poul Kerne begyndte oplæsningen af ”Løgneren” den 15. januar 1950, 
vidste Martin A. Hansen endnu ikke, hvordan afslutningen skulle formes.  
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I øvrigt falder det uden for denne artikels rammer nærmere at beskrive, hvad 
Martin A. Hansen foretog af ”overspringelseshandlinger” i løbet af sit ophold i 
Odsherred. Blot skal nævnes, at adskillige stenalder- og bronzealderhøje blev 
besøgt og målt op på lange cykelture rundt i Odsherred.   

Tilbage står   det spørgsmål, om Martin A. Hansen selv som billedkunstner – 
selvom han ikke ville kalde sig dette – har modtaget inspiration fra Sigurd 
Swane.  Måske har Martin A. Hansens egen farveglæde og det 
ekspressionistiske udtryk i enkelte af hans malerier sit udgangspunkt i det, 
han så på Malergården. Sigurd Swane var ekspressionist. Farvernes styrke og 
kraft er afgørende i hans kunstneriske udtryk. Det samme gælder også i nogle 
af Martin A. Hansens billeder. Måske var det heller ikke en tilfældighed, at 
han i projektet med udarbejdelsen af det kulturhistoriske værk ”Orm og Tyr” 
samarbejdede tæt med Svend Havsteen Mikkelsen, der også var 
ekspressionist. 

 

 

329: Henning Nørhøj: “Grundtvig og det evige”. Brug 
af novellen “påskeklokken” i en ny bog om Grundtvig 

 
Det er i år 150 år siden, at Grundtvig døde. Det er anledningen til en udgivelse 
om Grundtvigs formulering af det evige. For Grundtvig var det evige det, der 
ville komme, men santidig var det evige liv også nutid, nærværende i 
gudstjenesten. Opstandelsen er nu og dog engang.  

Fra bogen er her et uddrag, hvor Martin A. Hansens tolkning af opstandelsen 
og det evige formuleres i tæt sammenhæng med Grundtvigs 
kristendomsforståelse. 
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Påskeklokken – en litterær tolkning 

I Martin A. Hansens novelle Påskeklokken, som er skrevet fra 1945 til 1946 og 
udgivet i samlingen Tornebusken, får opstandelsesbudskabet en litterær 
tolkning på modernitetens præmisser. 

En læsning af denne novelle virker både befriende og afsvalende i forhold til 
en teologisk debat om, hvorvidt Jesu opstandelse er en fysisk realitet og 
dermed har fundet sted inden for historiens rammer - eller det er en 
begivenhed, hvorom vi kun kan tale i et mytisk-poetisk sprog. 

”Her lykkes det Hansen at skildre den kristne opstandelsestro som noget 
selvfølgeligt nærværende, der gror lige op af hverdagen” (Thyrring Andersen 
2011,69).   

Påskeklokken har ingen egentlig hovedperson, men er alligevel klar i sin 
fremstilling af, hvordan en lille dansk landsbys liv indfanges en påskemorgen. 
Som læser føres man igennem menneskers tanker og kamp, deres lidelse og 
befrielse. Kirkeværgen Johansen er grubleren. Det er hans egentlige lidelse. 
Han glæder sig over kirkebygningen, dens gode håndværk, omsorgen for dens 
vedligeholdelse. Men han har for længst gjort sig færdig med dens indhold og 
er ikke i tvivl om, at oplysning og fornuft vil sejre, og de økonomiske kræfter 
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vil gøre en langsom, men sikker ende på religionen.  Han har mistet et barn, 
en lille dreng på ni år, som er blevet kørt over. Han vil være ved graven, men 
ikke nærme sig den – og slet ikke tale om den. Livet har mistet sin mening og 
er ikke til for ham. Det er hans lidelse. Og han sidder ikke i kirken 
påskemorgen.  Det gør så andenlærerens højgravide kone, Grethe – mest 
fordi hendes mand er kirkens organist.  

Måske er Grethe det moderne og kirkefremmede menneske. Hun forbinder i 
første omgang blot et fjernt barndomsminde med gudstjenesten. For der er så 
meget, der bekymrer hende, forholdet til hendes mand, barnet, hun venter.  
Hendes eksistens er ved at gå i stykker. Men hun rammes pludselig af ordene 
om opstandelsen. ”Og hun hører knapt efter længere. Der er faldet frisk regn 
på matte hængende blade, synes hun. Hun kan ikke rumme mere nu, Hun er 
glad, lettet, lykkelig. Den smule, hun forstår, er virkelig som barnet i hende.” 
Grethe må udenfor med det, der er virkeligt. Hun møder kirkeværgen, der 
den morgen har haft et syn, som han ikke ved, hvad han skal gøre af. Han har 
set sin dreng. Med det, som Grethe er fyldt af, giver hun kirkeværgen sprog til 
at udtrykke både det, der er hans sorg - og det, som han nu tør knytte sit håb 
til.  Og hendes egen lidelse forvandles til tro og mod til livet, 

Martin A. Hansens novelle er et stærkt litterært bidrag til at vise, hvad 
opstandelsestro er, nemlig en tro, der bliver til i den gudstjenstlige 
sammenhæng, hvor salmer, tekster og en livsnær prædiken bliver til en 
genopstandelse til livet – og som dernæst kan bæres ud i mødet med andre. 
Opstandelsesbudskabet bliver i Påskeklokken til nutidig virkelighed. 

Budskabet om Jesu opstandelse kan selvfølgelig ikke overleveres på anden 
måde end fra tro til tro. Og når vi møder fortællingen om opstandelsen igen, 
så kan vi spørge så tosset, vi vil, efter om opstandelsen har fundet sted. 
Opstod han påskemorgen? På den ene side er vi afskåret fra at kunne sætte os 
ind i oldtidens erfaringsverden og univers – og på den anden side er svaret et 
lige så selvfølgeligt: ja, det skete. Evangeliet er skrevet i tro – til tro. Tro bliver 
ikke til ved en spørgsmål-svar-metode. Kristentro bliver til, uden vi véd 
hvordan – som en tillid til, en overbevisning om, at der er noget uden for os 
selv, der driver os, giver os mening og dybde i vort liv.  

Hvor ordet om den opstandne bliver forkyndt ved døbefonten, ved 
nadverbordet, eller når vi hører fortællingerne om ham, der gik omkring og 
gjorde godt, så mødes det tidslige med det evige – og vi hører det netop i det 
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mytisk-poetiske sprog, der alene kan formidle underet. Det sprog der taler til 
hjerterne, tolkende og befriende uden sikkerhed i det historiske, men netop 
derved frigjort til at kunne modtages i frihed. Jesu opstandelse er en 
virkelighed, der erfares i det gudstjenestelige fællesskab, og bliver virkelighed, 
når det bringes ud i mødet med andre. 

 

 

330: Et juletilbud 

 
 

JULETILBUD TIL VORES MEDLEMMER 

”Martin A. Hansen og kunsten”  

Udgivet den 10. november 2022 og redigeret af Mette Lise Rössing og Jørgen 
Jørgensen. 

 

Martin A. Hansen opfattede ikke sig selv som billedkunstner, ikke desto 
mindre efterlod han malerier, tegning, træskærerarbejder mm. som vidner 
om et kunstnerisk talent. Det er samlet og kommenteret her i bogen, dels af 
Martin A. Hansen selv, dels af andre forfattere og ”kendere” af 
forfatterskabet.  

Landsforeningen tilbyder ”Martin A. Hansen og kunsten” samt ”For folkets 
frihed” af Jørgen Jørgensen. 300,00 inkl. fragt.  

Normalpris for denne julepakke udgør kr. 505,00 Tilbuddet gælder til den 31. 
december 2022.  

Pakken bestilles hos Signe Rössing, Tyvelse Bygade 24, 4171 Glumsø.  

Mail: sj.roessing@gmail.com 
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Alle medlemmer af Landsforeningen Martin A. Hansen ønskes hermed en 
glædelig jul og alt godt for det nye år. 
 
På Landsforeningens vegne, 
Henning Nørhøj 
 
 
 
 


