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2019 vil især blive husket for et særdeles vellykket fødselsdagsarrangement i 
Brønshøj d.20.august. Her var historiker Kaare V. Andersen arrangør og 
’tovholder’. Læs mere om arrangementet og Kaare Vissing Andersens oplysende 
artikler om folkestrejken i sommeren 1944. Ved fødselsdagsarrangementet blev 
Martin A. Hansen Prisen anno 2019 overrakt til Jørgen Jørgensen. 
Begrundelsestalen, som Hans-Ole holdt, og Jørgen Jørgensens takketale vil blive 
bragt i det næste Nyhedsbrev, maj 2020. 

Andet nyt og godt for Landsforeningen og for bevarelsen og udbredelsen af Martin 
A. Hansens litterære værker er etableringen af en Martin A. Hansen Samling, som 
på baggrund af især arvingernes generøse overdragelse af særdeles værdifuldt 
materiale finder sted på Emmaus, Haslev i de kommende måneder.  

Som formand har det været bekræftende og berigende at være med til at ’trække i 
trådene’ og se, at tingene lykkes, når der arbejdes sammen om udbredelsen af og 
kendskabet til Martin A. Hansens forfatterskab. 

Også gode lokale kræfter i og omkring Strøby, forfatterens hjemsted, arbejder 
ihærdigt med Digterruten og arealerne omkring de enkelte rutepunkter, og deres 
indsats, hvor der også arrangeres lokale møder og foredrag, er af stor betydning 
for Landsforeningens arbejde.  

I Landsforeningen ser vi nu frem til arbejdet med temaet ”Martin A. Hansen og 
Skolen”.  

Herfra de bedste ønsker om en fredelig adventstid og en glædelig jul. 

Ole Juul 
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Nr.228: En guidet tur i Martin A. Hansens Brønshøj 
 

Af Kaare Vissing Andersen 

Med stiftelsen af Landsforeningen Martin A. Hansen på forfatterens 100-
årsfødselsdag den 20. august 2009 indførte man en smuk tradition: En 
sammenkomst for medlemmerne med fejring af hans fødselsdag hvert år – på et 
eller andet relevant sted i landet. På foreningens 10-årsdag, en tirsdag, arrangeredes 
dette møde for første gang i Brønshøj, hvor han boede i årene 1931-1950, og hvor han 
stort set skrev hele sit skønlitterære værk, eksempelvis fra sin første roman ”Nu 
opgiver han”, 1935, til sin sidste, ”Løgneren”, 1950. 

Sammenkomsten blev meget belejligt afholdt i Brønshøjs bedst egnede hus til et 
arrangement af denne art og for 50-100 personer, Kulturhuset Pilegården, 
Brønshøjvej 17, hvilket foregik fra kl. 18.00 til 21.00. Oprindeligt var huset opført til 
brug for Løvens Kemiske Fabrik (1927-1958), hvor forfatterens svigermor, Ida 
Jensen, som betød meget for ham, arbejdede i årene ca. 1930-1955.  

Til det indendørs arrangement var det naturligt at knytte en guidet tur forinden, kl. 
16.00 – 18.00, en vandring til de for Martin A. Hansen vigtigste steder i bydelen, 
som det blev mit privilegium at forestå. Men lad mig, inden jeg kommer nærmere 
ind på denne officielle tur, kort omtale det lille besøg, som forfatterens to børn, 
Mette Lise Rössing og Hans-Ole Hansen samt landsforeningens formand, Ole Juul, 
og jeg selv aflagde kl. 15.00 i Huset i Skolevangen 21, hvor familien Hansen boede 
1940-1950 – og som Mette Lise og Hans-Ole ikke har set, siden de flyttede derfra, 
syv henholdsvis elleve år gamle. Lad mig som den eneste erindring af mange fra 
dette besøg nævne Hans-Oles forundring over sin fars meget knebne plads i 
”skriveværkstedet” på 1. sal, som med tanke på hans utallige notater og kilder af 
historisk art for alvor sætter forfatterens intellektuelle kraftpræstation i relief. Og lad 
mig her takke Husets nuværende beboer, Ove Lyngsie, for hans gæstfrihed, ikke 
mindst fordi han grundet en for længst planlagt rejse til Edinburgh ikke selv kunne 
være til stede under besøget og derfor havde engageret sin steddatter, Annette 
Arnoldi, som værtinde. Også hende vil jeg takke, blandt andet fordi hun fik ændret 
en for længst indgået aftale for at kunne tage imod os. 

Som arrangør af den guidede tur var jeg godt nervøs med henblik på vejret, som i 
dagene op til den 20. august havde været meget ustabilt og som på dagen var bedre 
forudsagt af Thøger Larsen i 1914 med konstateringen ”byger, som går og kommer, 
det er den danske sommer” (”Danmark, nu blunder den lyse nat”) end af samtlige tv-
meteorologer i dagene forinden. Under besøget i Huset var det således fint vejr, men 
da Annette Arnoldi og jeg lidt efter cyklede til Pilegården for at påbegynde den 
guidede tur, brød en syndflod løs fra en lige forinden skyfri himmel. Den guidede tur 
begyndte da også akkompagneret af en let byge, som drillede ved turens første 
betydningsfulde stop, Fjenneslevvej 16, hvorfra et halvt hundrede personer kiggede 
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op mod et par altaner på tredje sal – så vidt paraplyerne tillod det – mens jeg 
oplæste Martin A. Hansens dagbogsnotat for morgenen den 9. april 1940, hvor han 
og hustruen Vera så de tyske fly komme ind over hovedstaden, mens lille Hans-Ole 
på bare et år må formodes at have ligget indenfor. Den lille familie boede på kvisten, 
Fjenneslevvej 16, i årene 1935-1940. Vandringen fortsatte nu til dens nye bopæl, dog 
med diverse ophold undervejs – og heldigvis med opholdsvejr resten af turen. Det 
andet vigtige stop gjorde vi ud for huset på Hvedevej 51, som ligger meget tæt på 
Utterslev Mose, og hvor ægteparret Henny og Viggo Pommer boede i sin tid. Huset 
var et af de i hvert fald tre steder, hvor Martin A. Hansen boede under jorden i sin tid 
som illegal skribent fra sommeren 1944 til foråret 1945. Og det var her, under Den 
københavnske Folkestrejke, 26. juni – 5. juli 1944, han udførte en meget 
betydningsfuld, trestrenget litterær præstation: Argumentationen for likvidering af 
stikkere i form af ”Dialog om Drab og Ansvar” (et filosofisk og juridisk 
mesterstykke), afslutningen på sin efter min mening mest vægtige roman, ”Lykkelige 
Kristoffer”, hvor belejringen af København under Grevens Fejde i 1534-36 hentede 
inspiration fra den tyske besættelsesmagts aktuelle indespærring af byens borgere, 
og endelig dagbogsnotaterne ”Juli 44” om de dramatiske begivenheder under den 
nævnte strejke, hvis forløb fik meget  stor betydning for forfatteren – blandt andet 
demonstreret med en central placering i hans store værk, Orm og Tyr, 1952. Ud for 
huset på Hvedevej 51 fik jeg lejlighed til at oplæse et stykke fra hans til ”Juli 44” 
ganske uundværlige ”Efterskrift” (Heretica, 1953, nr. 2) – erindringsglimt fra 
nætterne under strejken og byens indespærring, hvor tyske soldater stod vagt henne 
ved mosen. 

En snes minutter efter nåede vi det helt centrale sted i Martin A. Hansens Brønshøj 
– paradoksalt nok placeret i udkanten af bydelen – Huset i Skolevangen 21, hvor han 
boede med sin familie 1940 – 1950, hans absolut mest produktive periode. Takket 
være Ove Lyngsie og Annette Arnoldi fik det halvt hundrede personer store selskab 
lejlighed til at komme ind i baghaven, hvor de fik den første af turens helt store og 
unikke oplevelser. Det skete, da Hans-Ole Hansen fortalte om sin 
barndomsoplevelse under krigen, hvor det en dag pludselig regnede med 
murbrokker og andet stads ned i haven. Tyskerne havde sprængt en villa i luften, vel 
fordi beboerne havde udført illegal virksomhed. Og Hans-Ole erindrede med et smil 
på læben, at han dengang var blevet noget fornærmet over, at hans mor – uden tanke 
på ham – var styrtet ud i haven for at beskytte lille Mette Lise, som lå i sin 
barnevogn. 

Bagefter gik turen til et andet erindringssted, hvor Hans-Ole fortalte om et drama på 
sin 6-årsfødselsdag om morgenen den 21. marts 1945. Hans far havde natten 
forinden været ’under jorden’ hos sine venner, Karen og Verner Holdum, som boede 
i et rækkehus på Bakkevej 21. Tidligt på morgenen blev han vækket med besked om, 
at hans far var død om natten. Han hastede hjem til sin familie i Skolevangen for 
snart efter at ville videre til sin mor på Stevns. Men først måtte han lige tage sig af sit 
lille fødselsdagsbarn. Det skete med en tur ned til Kirkemosen, som Hans-Ole nu 74 
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år efter fortalte meget dramatisk om på stedet, hvor de opholdt sig, da det pludselig 
bragede hen over dem med lavtgående fly fra Royal Air Force på vej til at bombe 
Shell-huset for at uskadeliggøre tyske dokumenter til brug for afsløring af sabotører 
og andre modstandsfolk, men desværre også ved et uheld kom til at bombe Den 
franske Skole. 

Derefter gik det stærkt forsinket hjemad til Pilegården, hvorfor de fleste af de 
resterende, tiltænkte stop enten blev hurtigt eller slet ikke omtalt. Dog var det 
nødvendigt for mig fra Brønshøj Torv at fortælle om den tidligere Probst Fotohandel 
på den anden side af Brønshøjvej (nr. 2-4), idet denne forretning og dens indehavers 
navn uforvarende blev årsag til, at Martin A. Hansen opgav sit stort anlagte og længe 
forberedte romanprojekt om Alexander Probst – en roman som en del litterater 
ærgrer sig over, at digteren ikke realiserede. 

Endelig! Med en halv times forsinkelse, nåede vi Pilegården, hvor man ventede mere 
eller mindre tålmodigt på os, og hvor caféens indehaver fortvivlet kæmpede for at 
holde maden varm. Det dårlige vejr i begyndelsen af turen, og en misforståelse om, 
hvor man skulle mødes i Kirkemosen var skyld i noget af forsinkelsen. Og Hans-Oles 
to erindringsindslag havde jeg som arrangør ikke taget højde nok for. Men alene 
disse indslag var hele forsinkelsen værd! For Martin A. Hansens søn er en eminent 
erindrer, og hans beretninger om de to højdramatiske begivenheder – oplevet af en 
lille dreng og fortalt ”on location” godt et par menneskealdre senere – får næppe 
nogen reprise. Jeg håber, at Hans-Oles gode ven Ole Malling fik foreviget disse 
erindringsstykker i både lyd og billeder – ellers er ulykken ikke større, end at et halvt 
hundrede tilhørere rummer dem i hver deres hukommelse, sådan som især 
slægternes episke kvinder i forne tider – smukt værdsat af Martin A. Hansen – 
bevarede ættens bedste historier gennem genfortælling generation efter generation. 
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 Fjenneslevvej 16, 3.sal, hvor Martin A. Hansen og hans familie boede 1935-40. 

 

 
Hans-Ole Hansen fortæller ”on location” (den 20. august 2019) om en dramatisk 
begivenhed i baghaven til Huset i Skolevangen 21 under Besættelsen 1940-45. 
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Nr.229: Martin A. Hansen og Den københavnske 
Folkestrejke i sommeren 1944 
 

Ved Kaare Vissing Andersen 

Hvor august 1943 bød på folkestrejker i en række store provinsbyer, Esbjerg, Odense 
og Ålborg med flere, der tilsammen førte til den danske regerings afgang, så førte 
den store københavnske folkestrejke i sommeren 1944 til, at landets førende 
politikere atter meldte sig på banen, om end kun i kulissen, dels for under selve 
strejken at bringe denne til ophør, dels for i dagene derpå at give især arbejderne 
indrømmelser i form af højere løn og bedre arbejdsforhold for at dæmme op for 
deres vrede. Det danske politi, som på linje med Danmarks politikere havde været 
ret samarbejdsvillige over for den tyske besættelsesmagt i Besættelsens første 3-4 år, 
demonstrerede især under Den københavnske Folkestrejke en kovending i synet på 
og opgøret med strejkende arbejdere og voldsomt demonstrerende ungdom – 
hovedsageligt i form af manglende anholdelser af de værste uroelementer. Denne 
passivitet blev en væsentlig årsag til, at den tyske besættelsesmagt arresterede det 
danske politi den 19. september 1944. Andre årsager var tyskernes frygt for at have 
en bevæbnet fjende i ryggen, ifald de allierede skulle invadere den jyske vestkyst, og 
den danske departementschef i justitsministeriet, Eivind Larsens, vægring ved at 
lade det danske politi optræde som sabotagevagter på danske virksomheder, der 
producerede for tyskerne.  

Martin A. Hansen havde ikke mere kendskab end så mange andre til det nævnte 
opgør i august 1943, men det havde han til gengæld til det i sommeren 1944. Og 
under de dramatiske dage skrev han en betydelig beretning derom, som dog først – 
under titlen ”Juli 44” – blev offentliggjort ni år senere, i tidsskriftet Heretica, 1953, 
nr. 2, hvori han føjede et nok så væsentligt ”Efterskrift”. Med disse to – hinanden 
uundværlige – artikler skildrer digteren eller rettere vidnet og historikeren Martin A. 
Hansen adskilligt fra relativt små begivenheder i det her og nu nære miljø til 
konklusioner af national betydning. Med værket Orm og Tyr, som udkom i 
slutningen af 1952, havde han endvidere kort forinden bragt Den københavnske 
Folkestrejkes betydning ind i et tusind år langt historisk perspektiv.  

Historikeren Kaare Vissing Andersen skrev i 1984 specialet ”En undersøgelse af Den 
københavnske Folkestrejke juni-juli 1944 med særligt henblik på Socialdemokratiets 
og De samvirkende Fagforbunds stilling” (Københavns Universitet) – i øvrigt med 
dr.phil. Hans Kirchhoff, der få år forinden havde forsvaret sin doktordisputats 
”Augustoprøret 43”, som vejleder. Når Andersen ikke gjorde brug af de to nævnte 
artikler i Heretica i sit speciale, skyldtes dette, at fokus, som dets titel antyder, var 
rettet mod andre af den store strejkes temaer. Men efter sin ansættelse som 
journalist på Brønshøj-Husum Avis i 1994 blev han særligt interesseret i de to 
nævnte bydeles historie, ikke mindst de forfattere, der havde relation til dem. Og 
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med Martin A. Hansen og hans ”Juli 44” og ”Efterskrift” har han kunnet slå to fluer 
med et smæk: en lokalhistorisk og en ”lokal-litterær”.  

I juni-juli 2019 var det 75 år siden, at Den københavnske Folkestrejke fandt sted, og i 
den forbindelse skrev Andersen (under navnet Kaare Vissing) fem artikler i 
Brønshøj-Husum Avis (9. juli, 16. juli, 30. juli, 13. august og 17. september), hvor han 
netop sammen med Martin A. Hansen bevæger sig fra det ovenfor nævnte ”her og nu 
nære” til de større perspektiver – emnet i national og historisk betydning. Disse 
artikler er kun let bearbejdet til nærværende større, samlede sag.         

 

1. Martin A. Hansen og Folkestrejken 

I juni-juli 2019 var det 75 år siden, at Den københavnske Folkestrejke foldede sig ud 
i fuldt flor. Mange skrev om deres oplevelser under de dramatiske dage, der bredt 
betragtet varede fra mandag den 26. juni til onsdag den 5. juli 1944. Det voldsomme 
opgør mellem københavnerne og den tyske besættelsesmagt kostede 100 mennesker 
livet, mens 700 blev såret. Martin A. Hansen boede i årene 1940-50 i Skolevangen 21 
ved Hareskovvej, men som illegal forfatter opholdt han sig i de nævnte dage hos sine 
venner Henny og Viggo Pommer på Hvedevej 51 – ”under jorden” på loftet!  

Hos Pommer lagde han sidste hånd på sin store roman ”Lykkelige Kristoffer”, hvis 
sidste kapitler handler om Københavns belejring i 1536 under Grevens Fejde – 
hvortil han nærede sig af en vidunderlig vitaminrig og højaktuel inspirationskilde i 
form af tyskernes indespærring af byen i dagene 1.-3. juli, idet besættelsesmagten 
anvendte voldanlægget i Husum og Utterslev Mose som en stærkt bevogtet grænse, 
der skulle hindre mælk og madvarer i at komme ind i byen og dennes genstridige 
borgere i at komme ud – oprøret skulle slås brutalt ned, ikke mindst gennem 
udsultning. Dermed kan vi konstatere det pudsige paradoks, at det voldanlæg, som 
for enorme summer blev opført i slutningen af det 19. århundrede for at holde 
tyskerne ude fra København, kun er blevet anvendt militært én gang: Af tyskerne til 
at holde københavnerne inde i byen!  

Som nyligt ansat medarbejder ved det illegale blad ”Folk og Frihed” var Martin A. 
Hansen ud over levering af artikler til dette sat på den meget vanskelige opgave at 
skrive en artikel, der argumenterede for likvidering af stikkere, til den illegale bog 
”Der brænder en ild”. Martin A. Hansen havde ikke svært ved at gå ind for disse drab 
– det gjorde allerede Frihedsrådet. Men han havde svært ved at formulere sin 
begrundelse. Efter visse veer forelå dog endelig hans ”Dialog om Drab og Ansvar”, 
hvor han lader Sokrates argumentere for stikkerlikvideringer i en samtale med sin 
ven Simias. Denne ”dialog” er en juridisk-logisk perle af den størst mulige litterært-
filosofiske skønhed, et absolut højdepunkt i dansk skrivekunst! 

Ikke alene præsterede Martin A. Hansen de to nævnte arbejder. Hos Pommer – 
under savnet af sin hustru og to små børn – fik han endvidere tid til at skrive en 
døgnrapport om Folkestrejken: ”Juli 44”. Denne er ikke alene et bidrag til Brønshøj-
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Husums historie. Den byder også på så væsentlige generelle betragtninger, at disse 
er flittigt citeret af historikere som Hans Kirchhoff og Peter Øvig Knudsen. Og 
minsandten om ikke Martin A. Hansen i sit store værk ”Orm og Tyr” om 
kristendommens entré i Danmark med videre placerer Folkestrejken som en central 
og samlende begivenhed i landets historie. 

 

2. Martin A. Hansen – et vigtigt ’andenhåndsvidne’  

Digteren Martin A. Hansen havde en ulykkelig kærlighed til faget historie – 
desangående betragtede han sig som amatør. Jeg vil dog vove den påstand, at han 
havde betydelig mere viden derom end mangen en universitetsuddannet historiker. 
Og frem for alt besad han den dyd, som burde gælde enhver journalist og historiker: 
at bekende sin tvivl og ikke skrive andet, end det man kan stå ved. 

Den nævnte dyd kommer tydeligt frem i hans beretning om Den københavnske 
Folkestrejke, ”Juli 44”, hvor han dels bekender at have mange af sine oplysninger fra 
sin ”meddelers meddeler”, blandt andet om en række dramatiske begivenheder 
”oppe” på Brønshøj Torv, dels erkender, at rygter havde gode tider. Dagene 26. juni 
– 5. juli var på nær nogle få regnbyger usædvanligt solrige og varme, og han har efter 
al sandsynlighed siddet ude i Pommers have på Hvedevej 51 og fortæret sine 
oplysninger som en edderkop de halvdøde insekter i sit spin. Her nogle få rids af 
mange af lokal interesse: 

”Her på torvet (Brønshøj Torv) kom i går (30/6) en kvinde gående sammen med et 
par tyskere. Nogle unge mennesker råbte mær efter hende. Hun vendte sig om og 
skød to af dem, den ene gennem nakken, så kuglen gik ud af munden på ham, og han 
var dræbt på stedet.” 

”Der var ustandselig skydning oppe på Frederikssundsvej (hovedsageligt nær 
Brønshøj Torv 30/6). Folk havde af cykelstativer, brosten, fliser, trækvogne bygget 
barrikader både foran og udenfor torvet, så vogne ikke kunne komme igennem. … Et 
læs hø blev væltet her på torvet og stukket i brand. Store bål er yndede.” 

Hvor fyldt dagene måtte være af vidt forskellige stemninger fremgår af de næste 
citater – to tragedier fulgt af en komedie: ”Et femårigt barn blev dræbt ved 
Sporvognssløjfen i Husum (30/6). En lille pige blev skudt i benet på en villavej her i 
nærheden.”  

”Vore naboer, ældre folk, plejede om lørdagen (1/7) at have besøg af konens moder, 
der er over firsindstyve år. Manden kørte på sin trehjulede ladcykel ud til Amager 
efter hende, trodsede pigtråd og kuglerne på gaden. Den gamle kvinde kom lykkeligt 
herud, hun sad i en stol på ladet og smilede fint og værdigt.” 
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3. Martin A. Hansen – Den blodige mose  

Med sin bog ”EFTER DRABET – beretninger om modstandskampens likvideringer”, 
2001, har Peter Øvig Knudsen serveret en af de største sensationer for den kræsne 
kreds af danske læsere gennem den seneste snes år. Bogen bygger på interviews med 
gamle modstandsfolk og disses likvideringer af stikkere de sidste par år af 
Besættelsen 1940-45. I sin indledning tager Knudsen ikke alene udgangspunkt i 
Martin A. Hansens skelsættende artikel ”Dialog om drab og ansvar”. Han anvender 
også dennes udtryk ”den blodige mose” for datidens ”Utterslev Mose”, idet adskillige 
likvideringer fandt sted der. Den første man fandt i denne blodige mose var i øvrigt 
stikkeren Jens Olsen, en ung familiefar som boede på Smørumvej 143 i Husum. I 
efteråret 1943 kunne han ikke modstå tyskernes forhørsmetoder og angav Åge 
Nielsen, som derefter blev forhørt til døde af Gestapo. Åge Nielsen, hvis navn kan ses 
på mindetavlen i Husum Skole, blev hævnet af sin bror Harald, som sammen med en 
anden modstandsmand førte Jens Olsen ud i Utterslev Mose og skød ham.   

Drabet skete ikke langt fra Martin A. Hansens hjem. Da han så sent som i 1953 
offentliggjorde sin beretning ”Juli 44” om Den københavnske Folkestrejke, tilføjede 
han et væsentligt ”Efterskrift”, som kombinerede stedets smukke natur med 
menneskenes voldsforurening deraf: ”Solen stod over det hele, sådan mindes man 
det da, bier krydsede hverandres baner i luften, …, blomsterånde drev, hættemåger 
skreg og lærken sang ude over den blodige mose. En nattergal lod sig høre fra kanten 
af mosen flere nætter efter Sankt Hans. Jeg stod ofte længe om natten oppe på mit 
loft (hos familien Pommer, Hvedevej 51) og lyttede til den sære fugl. Og så over mod 
vagten, de tyske soldater ved broen ikke så langt borte.” 

Lidt efter hedder det: ”Ved de natlige vagtskifter stod jeg ofte ved vinduet, med 
slukket lys, og så dem ovre ved broen. Både de kommende afløsere og de aftrådte, 
som sjokkede bort over mosevejen, stødte jævnligt en kolbe i jorden, så låsen raslede. 
Det var nervøst. Det hændte flere gange de lå og skød vildt ud over mosen. 
Undertiden skreg det da fra et hus af et rikochetterende projektil. Bagefter dødstille. 
Skønt langt borte kunne man ligefrem høre, at de lod være med at trække vejret. 
Måske det bare var grågåsen, der for tiden lodsede sit kuld af gæslinger rundt 
mellem rørskovene. … Stilhed. Så nattergalen. … , krat, sivskove. Rundt om sorte, 
stille træer og husenes blege ansigter, en dejlig sommernat, svanger med hævn. ….. 
Der var blevet skudt flere mennesker derude, men mosen var allerede et gammelt 
sted for drab.” 

 

4. Martin A. Hansen – de strejkendes fællesinstinkt  

Hans Kirchhoff (født 1933) er en af de helt store historikere, hvad angår Besættelsen 
1940-45. I 1979 skrev han sin doktordisputats ”Augustoprøret 1943. 
Samarbejdspolitikkens fald. Et studie i kollaboration og modstand”, I-III. Og siden 
skrev han, hvad mange i dag betragter som standardværket om den danske 
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besættelsestids overordnede historie: ”Samarbejde og modstand under besættelsen – 
En politisk historie”, 2001. Dertil er det blevet til et væld af andre bøger, hvoraf jeg 
her vil fremhæve den lille, lækre og let læste ”Kamp eller tilpasning – Politikerne og 
modstanden 1940-45”, der kom i 1987. Bogens kapitel 12 handler om Folkestrejken 
1944, og til at beskrive den fælles vilje, der da beherskede den københavnske 
befolkning, ikke mindst ungdommen, begår han den genistreg at citere Martin A. 
Hansens ”Juli 44” hele tre gange – en smuk cadeau til digteren fra Brønshøj, der som 
ingen anden forstod, hvad der da rørte sig i folket og kunne give forståelsen et 
litterært udtryk: 

”Digteren Martin A. Hansen – for hvem modstandskampen og folkestrejken blev den 
store etiske udfordring – skrev en minutrapport herom: ”Mange beklager det 
meningsløse hærværk, der her og der har fundet sted, ungdommens spektakler på 
gaderne de første par dage, bøllevæsnet, de mange sagesløse mennesker, der har 
mistet liv eller førlighed på grund af andres drengestreger og dumdristighed, 
småplyndringer, der har fundet sted. Men uden den næsten vilde beslutsomhed, som 
gadens børn viste det første døgn, var strejkeviljen næppe blevet udløst hos alle.” 

”Mand og mand imellem drøftes det ikke meget, hvorfor den hele by strejker, hvorfor 
det store flertal, måske ni ud af ti, af en millionbefolkning frivilligt underkaster sig de 
lidelser, der allerede nu er begyndt at vise sig. Det hele begyndte som en protest mod 
spærretiden og greb om sig ved skydningen i gaderne. Nu er det en vældig reaktion 
mod vold og uret.” 

”Man mærker den forunderligste hjælpsomhed. Én har rigeligt med kartofler og 
giver andre, en anden har meget brød og smør. Naboer, som aldrig har talt sammen, 
kommer og køber mad hos hverandre og morer sig imens. Snakken går. Nu, endelig, 
skal man vise dem (tyskerne). De tror, vi kun dur til at æde. Var man overfladisk, 
kunne man fristes til at tro, at den store by morer sig over en vældig spøg, at den blot 
leger oprør, tager sig et par muntre fridage med ballade i gaderne. Men det går 
dybere.” 

 

5. Martin A. Hansen – Folkestrejken sat i perspektiv 

Da bondesønnen og den året før uddannede skolelærer Martin A. Hansen i 1931 
flyttede til Brønshøj og dermed København, var han noget skræmt af storbyen, men 
det var nu engang dér, han kunne få stilling – det første år på Frederikssundsvejens 
Skole, sidenhen Kapelvejens Skole på Nørrebro. Til denne skræmsel knyttede sig 
skammen, da Danmark blev besat den 9. april 1940, og hans soldateruniform hang – 
ubrugt! – i klædeskabet i lejligheden på Fjenneslevvej 16, 3. sal. Sådanne følelser 
formeligt smeltede bort i takt med solens stigende styrke, som dagene gik under 
Folkestrejken i sommeren 1944. Endelig, nu kæmpede folket – helt præcist 
københavnerne – en målbevidst og fælles kamp mod besættelsesmagten. I det 
illegale blad ”Folk og Frihed”, som Martin A. Hansen var tilknyttet 1944-45, skrev 
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han begejstret til en fiktiv broder på landet i artiklen ”Brev fra København” (nr. 18/5. 
september 1944) om kampgejsten og offerviljen i de dramatiske dage kontra 
råhyggen i hans hjemegn ude på landet, hvor man tjente godt på tyskernes behov for 
fødevarer. Han skriver, at for ham var ”hjemme” ”altid ude hos jer på gården” – men 
fortsætter så: 

”Men denne gang kunne jeg mærke, at ”hjem” det var stenbroen, det var København. 
Jeg håber, at Byen fra nu af vil regne mig for en af sine egne.” Og han slutter sit 
lange, åbne brev til sin fiktive broder på landet: ”Ja, her hører jeg til nu. Og du ville 
have godt af at være her næste gang.” 

Da Martin A. Hansen i 1952 skrev sit store, bredt anlagte religionshistoriske værk 
”Orm og Tyr” med fokus på Danmarks skifte fra hedenskab til kristendom, lod han 
ikke kun Folkestrejken 1944 optræde næsten midt i bogen (side 217 af 390 sider), 
men også tematisk centralt: ”Man ville ikke skrive om det (et folks fælles kraft skabt 
af de utallige enkeltes valg), dersom ikke vor egen generation havde oplevet det, i 
den mærkeligste hændelse i vor tilværelse, en begivenhed, som skønt ikke fuldt 
forstået, alligevel er bestemmende for denne bogs syn. Jeg tænker på folkestrejken 
sommeren 44, frem for alt på de timers dumpe spænding, som gik forud for dens 
udbrud, der snarere kom som en magtfuld fred end som noget voldsomt. … Sådan en 
hændelse rækker meget længere end vor generation. …”  

Folkestrejken 1944 blev en øjenåbner for Martin A. Hansen – den kunne ikke alene 
forklare store historiske begivenheders mulighed som for eksempel københavnernes 
succesfulde forsvar af hovedstaden, da en ellers overmægtig svensk hær angreb byen 
natten til den 11. februar 1659 – den gav også håb for frelse gennem fælles vilje, 
skulle en lignende krise opstå i fremtiden. Og hvor blev så kimen til denne mægtige 
og vægtige erkendelse lagt? I en have på Hvedevej 51 i Brønshøj – et fuglefløjt fra 
Utterslev Mose! 

 

 

Huset på Hvedevej 
51 nær Utterslev 
Mose (august 2019) 
hvor Martin A. 
Hansen boede ’under 
jorden’ under Den 
københavnske 
Folkestrejke 
sommeren 1944. 
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Nr.230: Takketale af Kaare Vissing Andersen 
 

Kaare Vissing Andersen blev ved festlighederne i Brønshøj tildelt et 
æresmedlemsskab i Landsforeningen Martin A. Hansen. 

Her følger takketale af Kaare Vissing Andersen. 

Det kan hænde, at man ikke tror sine egne sanser. For mig skete det to gange i den 
forgangne sommer – frem mod fejringen af Martin A. Hansens 110-årsfødselsdag. 
Siden sin stiftelse har Landsforeningen Martin A. Hansen fejret forfatterens 
fødselsdag et eller andet relevant sted i landet, naturligvis på selve dagen, den 20. 
august. I år skulle arrangementet for første gang afholdes i Brønshøj, hvor Martin A. 
Hansen boede i sin mest produktive periode som skønlitterær forfatter, 1931-50. 
Meget relevant valgtes Kulturhuset Pilegården, Brønshøj 17. I årene 1927-1958 
husede bygningen Løvens Kemiske Fabrik, og her var digterens svigermor, Ida 
Jensen, ansat som økonoma 1930-55. Som borger i Brønshøj blev jeg udset som 
tovholder for arrangementet, og det førte til en flittig korrespondance pr e-mail med 
foreningens formand Ole Juul – et sympatisk spil pingpong som jeg altid vil mindes 
med glæde og krydret med et par gode telefonsamtaler.  

To gange spillede den gode Ole Juul dog mine sanser et puds. Første gang gjaldt det 
øjnene – da jeg i hans mail den 13. maj i hans skitse til et program for fejringen så 
dette punkt: ”Kl. 19.30 tildeler jeg (KVA: Ole Juul) på Landsforeningens vegne et 
æresmedlemsbevis, som i dagens anledning især – og ellers grundet trofast 
medlemskab – tilfalder dig.” Det kunne vist ikke være rigtigt!? Hvis jeg havde gjort 
mig fortjent til en sådan udmærkelse, måtte det gælde så mange medlemmer, at den 
samlede kontingentindbetaling om føje år ville være skrumpet så meget ind, at 
landsforeningen måtte lukke – hvis ikke den kunne sikre sig en lind strøm af nye 
medlemmer. Nå, siden gentog Ole Juul ”spøgen” pr telefon. Efter i ét nu at tvivle på 
mine ører, valgte jeg snart at opfatte det sagte som en bekræftelse på det skrevne. Og 
lad det ikke være nogen hemmelighed: Jeg blev meget stolt! Men også ydmyg – og 
den forestående udnævnelse blev en stærkt motiverende inspiration frem mod årets 
fejring af Martin A. Hansen. Hvad jeg her og nu ikke følte mig helt værdig til, måtte 
jeg i de tre måneder, der fulgte, arbejde på at gøre mig mindre ufortjent til. Og jeg 
gjorde det med stor glæde – ikke mindst ved at udarbejde skriftet ”Martin A. 
Hansens Brønshøj – en guide”, 28 sider i A5-størrelse. 

 

Martin A. Hansen-omtaler i Brønshøj 1999-2019 

Underligt føler jeg det at blive æresmedlem i en forening til fremme af et 
forfatterskab, som jeg er kommet ind til ret sent og ad en lidt kringlet omvej. Jeg 
mindes således hverken at have hørt noget videre om Martin A. Hansen i folkeskolen 
(realeksamen i 1965) eller i gymnasiet (student i 1968). Jeg opdagede ham først (for 
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alvor) en menneskealder senere – via min interesse for lokalhistorie. I den 
parentetiske bemærkning ”for alvor” ligger der, at jeg opdagede hans beretning ”Juli 
44” under arbejdet på mit speciale ”En undersøgelse af Den københavnske 
Folkestrejke juni-juli 1944 med særligt henblik på Socialdemokratiets og De 
samvirkende Fagforbunds stilling” (Københavns Universitet 1984). Et godt eksempel 
på ”undtagelsen der bekræfter reglen”, for bare en enkelt novelle eller andet fra hans 
skønlitterære virke havde jeg stadig til gode. I øvrigt gjorde jeg ikke brug af ”Juli 44” 
i specialet – for trods den høje kvalitet af ”Juli 44” og dens meget vigtige vedhæftede 
”Efterskrift” ved offentliggørelsen i tidsskriftet Heretica, 1953, nr. 2, og dermed store 
betydning for en samlet beretning om ”Den københavnske Folkestrejke 1944”, så 
kunne jeg ikke bruge den til mit stærkt begrænsede delemne om den voldsomme 
begivenhed under Besættelsen. 

Men i 1994 blev jeg ansat som freelance journalist på Brønshøj-Husum Avis. Med 
min uddannelse som historiker blev det meget naturligt at beskæftige mig med 
lokalhistorie. Og Brønshøj har da markeret sig et par gange på landsplan: Således lod 
biskop Absalon Brønshøj Kirke opføre i 1180’erne, og den svenske konge Carl X 
Gustaf oprettede og drev i 1658-60 sin helt egen by Carlstad i den daværende 
landsby Brønshøj i forbindelse med belejringen af og stormen på København. Men 
hvad der særligt interesserede mig var de forfattere, der havde tilknytning til bydelen 
Brønshøj-Husum. Paradoksalt nok var de to første kvinder, Leonora Christina, som i 
sommeren 1685 – mellem fængslingen i Blåtårn og sine sidste år i Maribo Kloster – 
opholdt sig på Husumgård i Brønshøj, hvor hun skrev videre på Jammersminde, og 
Sille Beyer, der i midten af det 19. århundrede skrev poesi og oversatte Shakespeare-
skuespil for Johanne Louise Heiberg. Fra det 20. århundrede vil jeg nøjes med at 
nævne arbejderdigteren Oskar Hansen (1895-1968), Harboøre-digteren Erik 
Bertelsen (1898-1969), den meget læste børnebogsforfatter Bjarne Reuter (født 
1950) og den meget produktive og alsidige Stig Dalager (født 1952). Hvad samlet set 
folkelighed og intellektuel kraft angår, fandt jeg dem dog alle overgået af Martin A. 
Hansen. Min øjenåbner blev Bjarne Nielsen Brovst: ”Martin A. Hansen – Bondesøn 
og Digter”, 1991. Bogen er godt og let læseligt skrevet – og så handler den om Martin 
A. Hansens virke under 2. Verdenskrig, særligt Besættelsen 1940-45 (hvad der ikke 
fremgår af titlen, men siden er bogens indhold meget belejligt udgivet med titlen 
”Martin A. Hansen – Krigen og Kunsten”, 2009). Suppleret med især Ole Wivel 2-
bindsværk om Martin A. Hansen: ”Fra Barndommen til Krigens Aar”, 1967, og ”Fra 
Krigens Aar til Døden”, 1969, dannede Bjarne Nielsen Brovsts bog grundlaget for 
min artikelserie om Martin A. Hansen i Brønshøj-Husum Avis i 1999 i forbindelse 
med digterens 90-årsfødselsdag: 1. Martin A. Hansen – digteren i Brønshøj (17. 
august, to BT-sider), 2. Martin A. Hansen – digteren i Skolevangen (24. august, 
halvanden BT-side) og 3. Martin A. Hansen – modstandskampens pen i Brønshøj 
(31. august, en A4-side). Lidt ”tarveligt” udgav Anders Thyrring Andersen og Jørgen 
Jørgensen samtidigt 3-bindsværket med og om Martin A. Hansens Dagbøger – det 
kunne jeg godt have brugt til min artikelserie! I øvrigt var mine tre store artikler et 
lille oprør mod lokalavisernes generelle undervurdering af deres læsere. Det kan 
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være svært at få andet end ganske korte og overfladiske skriblerier med i 
medieverdenens svar på farvelade-reklamer. Men min redaktør, Flemming Antony, 
var med på idéen, der fik visse positive reaktioner. Eksempelvis henvendte den 
tidligere redaktør af dagbladet Aktuelt og socialminister, Bent Hansen, sig på 
redaktionen for at takke for artiklerne. Og den i sin tid kendte tv-journalist Bjørn 
Andersen indledte et læserbrev i avisen den 31. august 1999 med ordene ”Tak til 
Kaare Vissing for artiklerne om forfatteren Martin A. Hansen.” Lidt senere i 
læserbrevet, som bør bringes i sin fulde ordlyd i et af Landsforeningens 
førstkommende nyhedsbreve, skriver Bjørn Andersen: ”Først og fremmest er det en 
glæde at konstatere, at danskerne igen virkelig har fået øje på Martin A. Hansen, 
efter at han i 68’ernes udrensninger var blevet persona non grata, uvelkommen i det 
akademiske Danmark.” 

Siden er det blevet til godt og vel tredive artikler fra min side om Martin A. Hansen. 
Lad mig her nævne nogle få stykker: Brønshøj-Posten (13/8-2009): ”Martin A. 
Hansen, 100 år” + Brønshøj-Posten (8/10-2009): ”Hans-Ole Hansen fortalte om sin 
fars forfatterskab på Vanløse Bibliotek” + Brønshøj-Posten (5/8-2010): ”Fotograf 
Probst efterlyses!” (på denne forespørgsel fik jeg 4-5 henvendelser, som jeg desværre 
ikke fulgte helt op på, som de fortjente) + Brønshøj-Weekend (13/4-2012): ”Gæs på 
træk” – ”Skæbnetråde blev samlet den 21. marts 1945” (om en dramatisk dag i 
Martin A. Hansens liv) + Brønshøj-Husum Avis (24/6 + 1/7-2014): ”Folkestrejken i 
sommeren 1944” (1-2) (bygger stærkt på ”Juli 44”) + Brønshøj-Husum Avis (11/9-
2018): ”Martin A. Hansen – det tredje trin” (en anmeldelse af ”For Folkets Frihed – 
Martin A. Hansen og Besættelsen”, 2018 (ved Jørgen Jørgensen), hvor der med de to 
første trin tænkes på udgivelserne af Dagbøger 1-3, 1999, og Kætterbreve 1-3, 2004). 
Sidste skud på den lokale stamme har været en serie i Brønshøj-Husum Avis i 
sommeren 2019 om Den københavnske Folkestrejke 1944 i anledning af 75-året for 
denne: 1. Martin A. Hansen og Folkestrejken (9/7) + 2. Martin A. Hansen – et vigtigt 
andenhåndsvidne (16/7) + 3. Martin A. Hansen– Den blodige mose” (30/7) + 4. 
Martin A. Hansen – de strejkendes fællesinstinkt” (13/8) + 5. Martin A. Hansen – 
Folkestrejken sat i perspektiv (17/9). Endelig er det blevet til kronikken ”Forfatteren 
og folkestrejken” i Kristeligt Dagblad den 28. juni 2014. Derudover er det blevet til 
op mod ti foredrag om Martin A. Hansen, hvor jeg i diverse sognecentre har lagt 
vægten på hans kristne tro og hans stadigt stigende intellektuelle beskæftigelse med 
kristendommen i almindelighed, mens jeg til forsamlinger i Brønshøj har rettet 
opmærksomheden på hans liv i og skriverier om denne bydel, som ikke har været 
meget – indtil Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen i 1999 udgav hans 
Dagbøger, bind 1-3. Disse dagbøger betragter jeg paradoksalt nok som et af hans 
hovedværker! Det pudsige i betragtningen er ikke, at Dagbøger er udkommet 
posthumt. Det er der så mange betydelige værker, der er. Nej det pudsige er, at 
denne førsteudgivelse er udkommet i forkortet udgave, idet den kun omfatter 2/3 af 
hans samlede dagbogsnotater, som disse foreligger i hans arkiv. Man kan håbe på, at 
en senere udgivelse vil være en ”forlængelse” af førsteudgivelsen. 
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Man udvikler sig med Martin A. Hansen 

Først var jeg som lokalhistoriker i Brønshøj skuffet over så lidt, Martin A. Hansen 
skrev om denne bydel, men med tanke på hans ”Stevnsfortællinger” og 
hjemstavnsforfattere som Steen Steensen Blicher, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen 
og Erik Bertelsen med flere blev jeg klar over, at det ikke kunne være meget 
anderledes. For selv om digterne siden drager til storbyen, så sidder kærligheden til 
deres barndoms land så dybt i dem, at det er det, de skriver om, når de adresserer 
deres fortællinger. To gange gav hans gode ven, boghandler Calberg, ham 
muligheden for at omtale Brønshøj, men han gjorde det ikke. Første gang var i 1947, 
hvor Erik Bertelsen i ”To Prosastykker” med ”Stærenes Soveplads” skriver smukt om 
Kirkemosen i Brønshøj, mens Martin A. Hansen med sit bidrag, ”Middagsstunden”, 
ganske undgår omtale af bydelen. Først under mit arbejde med ”guiden”, 2019, 
fangede jeg hans pointe, idet fortællingen er en hyldest til ”bogen” – og dermed en 
rammende reklame for Calbergs forretning. Anden gang var i 1949, hvor hans forord 
i ”Det gamle Brønshøj – og det nye” begrænsede sig til generelle betragtninger uden 
specifikt at komme ind på den i bogen omhandlede bydel. Nærlæser man hans 
forfatterskab, finder man dog en del antydninger af oplevelser i Brønshøj. Men ellers 
er det (vist) kun ”juli 44” og så en ikke udgivet kronik om Utterslev Mose (se 
Dagbøger 21/5 og 24/5-1942), der kommer nærmere ind på livet i bydelen – og så 
naturligvis de i 1999 udgivne ”Dagbøger”!  Beskæftigelsen med Martin A. Hansens 
litteratur til de første af de nævnte artikler og foredrag inspirerede og udviklede mig 
fra den snævre interesse for ham set i lokalhistorisk perspektiv til en bred interesse 
for hans vidtfavnende og til stadighed voksende intellekt. Som læser vokser man i 
takt med ham – fra de relativt enkle bonderomaner ”Nu opgiver han” og ”Kolonien” 
via de store, nærmest evangeliske romaner ”Jonatans Rejse” og ”Lykkelige 
Kristoffer” til filosofisk prægede modstandsartikler som ”Dialog om Drab og Ansvar” 
og ”De ukrænkelige Cirkler” samt modernistisk svære sager som novellerne i 
”Tornebusken” til intellektuelle opgør med en række ismer, som det sker med essays 
i Heretica og bogen ”Leviathan”.  

Lad mig som det næstsidste nævne, at mit seneste foredrag om Martin A. Hansen, 
holdt på Brønshøj Bibliotek den 7. november 2017, fik en særlig betydning, idet en af 
tilhørerne, Ove Lyngsie, henvendte sig til mig umiddelbart efter. Som meget positiv 
over for Martin A. Hansens minde og nuværende beboer i Huset i Skolevangen 21, 
hvor Martin A. Hansen og hans familie boede 1940-50, skulle han få stor betydning 
for arrangementet den 20. august 2019 ved dels (uofficielt) at invitere fire personer 
indenfor kl. 15.00, idet han – selv fraværende – lod sin steddatter Annette Arnoldi 
tage imod Mette Lise Rössing og Hans-Ole Hansen, som ikke havde været der siden 
fraflytningen i 1950, syv henholdsvis elleve år gamle, Landsforeningens formand, 
Ole Juul, og mig. Og lidt senere på dagen – som den guidede turs klimaks, kl. ca. 
17.00 – gæstede godt et halvt hundrede personer Husets baghave, hvor Hans-Ole 
”on location” fortalte om en dramatisk begivenhed under Besættelsen. Lad mig 
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derfor her takke Ove Lyngsie og Annette Arnoldi for at have givet godt et halvt 
hundrede mennesker en meget stor og unik oplevelse! 

Lad mig endelig takke tusindfold for udnævnelsen til æresmedlem i Landsforeningen 
Martin A. Hansen. Den betyder mere for mig, end vist selv Ole Juul med flere kan 
forestille sig – en yderligere motivation til at beskæftige sig endnu mere med 
digterens bredtfavnende værk. Med ønsket om at Martin A. Hansen vil få endnu flere 
læsere – ikke for hans skyld, men for deres egen. 

Foto af Kaare Vissing Andersen. 

 

  
 

 

Nr.231: ”Museum – Martin” 
 

Konkylien 

v/ Hans-Ole Hansen 

Den lå i vindueskarmen i hans skrivestue på Salum i Lejre. Konkylien. Da jeg var 
dreng sagde han engang til mig:” Læg dit øre til dens åbning og lyt”. 

Jeg tog den op tæt på højre øre. Den var ikke lille denne ”konk”. Dybt inde hørtes en 
lav brusen. Som et fjernt, fjernt hav. Som nære eller fjerne strande alle steder i 
verden. Konken findes endnu som billedet beviser. 
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Måske var det i erindringen om denne konkylie at far foreslog betegnelsen som navn 
på den kommende bog med fortællinger som han aldrig så udkomme. For han var jo 
uhelbredeligt syg indlagt på Bispebjergs Hospital og blev – foruden af personalet – 
passet af Mette Lises og min mor, Vera. Nye fortællinger og bearbejdede tidligere 
skulle indgå i Konkylien.  

Under denne titel udkom det, han under sygelejet, ofte med stor arbejdsiver nåede at 
opstille som den kommende bogs indhold. Vera og Ole Wivel offentliggjorde det 
bevarede materiale under det navn, far mente kunne bruges. 

Efter min bedste overbevisning tror jeg, at min far fik konkylien foræret af sin gode 
ven fra seminarietiden i Haslev, Løkke Davidsen i Køge. Den vil nu tilgå 
Landsforeningen Martin A. Hansen og den studiesamling, der oprettes i Emmaus 
galleri og kursuscenter i Haslev. 

Næsten over alt på kloden er forskellige former for konkylier indgået i hellige 
forestillinger, som vigtige symboler på sider af livet, til pryd og som samlerobjekt. De 
nærmere naturhistoriske informationer findes som så meget, meget andet nu på 
internettet. Men dengang jeg var dreng tror jeg ikke at huske at jeg fik noget videre 
fortalt om ”konken”, som sidenhen forsvandt ind iblandt de arvede ting indtil jeg fik 
en ny og noget større konkylie af min første hustru. Nu for lidt siden satte jeg den 
gamle for øret og genhørte verdenshavenes stille ’godvejrsbrusen’. 

 

 
 

Forsidetegning til højre 
ved Svend Otto S. 
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Nr.232: Boghefte, Martin A. Hansen og Skolen 
 

Udgivelsen af bogheftet ”Martin A. Hansen for Begyndere” er blevet et særdeles godt 
aktiv for Landsforeningen. Bogheftet, der er skrevet af Ole Juul, fik en fornem 
anmeldelse af Claus Grymer i Kristeligt Dagblad. Bogheftet er tænkt som det første i 
en række udgivelser. 

Det næste boghefte, som har Martin A. Hansen og Skolen som tema, vil blive skrevet 
af seminarielektor cand.mag. Jens-Peter Noes Olesen, der i skrivende stund sidder 
og arbejder med projektet. Bogheftet, som endnu ikke har fået en endelig titel, vil 
blive præsenteret på det første seminar om Martin A. Hansen og Skolen på Liselund 
d.28.marts 2020 og senere på generalforsamlingen d.22.april 2020. 

Her følger en kort præsentation af bogheftets forfatter. 

Født i 1972 og opvokset i Hedensted i Østjylland. Efter endt studentereksamen og 
værnepligt i Den kongelige Livgarde studerede jeg religionsvidenskab og filosofi ved 
Aarhus universitet. Under mine studier var jeg særligt optaget af emner med relation 
til etik og religionsfilosofi. Som cand.mag. har jeg siden 2003 undervist i kultur-, 
filosofi- og religionshistorie ved læreruddannelsen – de seneste 15 år i Aalborg. I den 
forbindelse har jeg bidraget til forskellige lærebøger ang. europæisk kulturhistorie og 
religionspædagogik – bl.a. Den lodrette Beståen, Eksistensen 2010; og Bestand og 
Bevægelse, Eksistensen 2016.  

Jeg er bosiddende i Langå sammen med min hustru gymnasielærerinde Trine Noes 
Olesen og vores tre børn. 

 



 19 

Nr.233: Seminarer, Martin A. Hansen og Skolen 
 

I 2020 indbyder Landsforeningen Martin A. Hansen til seminarer om Martin A. 
Hansen og Skolen. 

• Lørdag d. 28. marts på Liselund v/Slagelse 
• Lørdag d. 25. april på Hadsten Højskole 
• Lørdag d. 16. maj i Middelfart Sognegård 
• Lørdag d. 19. september på Skærum Mølle 
• Lørdag d. 31. oktober på Emmaus, Haslev 

 

Seminarerne afvikles mellem kl.10.00 og 16.00 de pågældende lørdage med et 
foredrag før frokost og to foredrag efter frokost med kaffe ind imellem. 

Foredragsholderne er: Jørgen Jørgensen, Jens-Peter Noes Olesen, Erik Vedstesen, 
Henning Nørhøj og Ole Juul. Fordelingen vil fremgå af særskilte programmer, som 
udsendes til medlemmerne af Landsforeningen i god tid inden seminaret og 
indsættes på Landsforeningens hjemmeside www.martin-a-hansen.dk og på 
facebook: Martin A. Hansen. 

 

 

Nr.234: Generalforsamling 2020 
 

Generalforsamlingen i 2020 i Landsforeningen Martin A. Hansen afvikles onsdag 
d.22.april fra kl.16.00 – 20.00 i ’Kirkeladen’ ved Strøby kirke. 

Ved generalforsamlingen vil der blive et foredrag af forfatteren til det næste boghefte 
om Martin A. Hansen og Skolen, Jens-Peter Noes Olesen. 

Ligeledes vil der også blive et tilbageblik til arrangementet d.20.august i år ved Kaare 
Vissing Andersen. 

Indkaldelse med program udsendes til medlemmerne medio marts 2020. 
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Nr.235: Martin A. Hansen Samlingen, Emmaus, 
Haslev 
 

Martin A. Hansens retmæssige arvinger, Hans-Ole Hansen og Mette Lise Rössing, 
har overdraget en væsentlig del af deres arv fra deres far til den Martin A. Hansen 
Samling, der i de næste måneder vil blive etableret på Emmaus, Haslev, efter at der 
er indgået og underskrevet en aftale med den ansvarlige leder på Emmaus, Grethe 
Olsen. Der er tale om en unik bogsamling, malerier og effekter, som indtil nu har 
befundet sig på ’Salum’, som blev Vera og Martin A. Hansens sidste hjem, og hvor nu 
Hans-Ole Hansen bor. Derudover er der en komplet samling førsteudgaver af 
forfatterskabet samt betydeligt sekundær litteratur, som er blev skænket til 
Landsforeningen af Henrik Gadegaard, Mejlby v/Aarhus. 

At det overhovedet kan blive en realitet skyldes ikke mindst stor beredvillighed fra 
ledelsen på Emmaus, der med Grethe Olsens engagement har stillet et rum til 
rådighed for denne samling. Derudover er der også stillet et kælderrum til rådighed 
for arkivalier. Henning Nørhøj, Haslev, er af Emmaus udpeget til at varetage 
Emmaus’ interesser og ansvar omkring samlingen.  Henning Nørhøj har således 
været og er fortsat en særdeles vigtig samarbejdspartner, som med ihærdighed og 
stor interesse for projektet er med til at skabe gode kontakter mellem 
Landsforeningen og Emmaus. 

Den til enhver tid siddende bestyrelse for Landsforeningen Martin A. Hansen vil 
med grundlag i nye vedtægter for Landsforeningen være medansvarlig for, at der 
løbende føres tilbørligt tilsyn med samlingen, der er tænkt som et sted, hvor man 
kan komme og studere forfatterskabet grundigt i gode rammer. Ansøgninger til et 
sådant studieophold skal gå gennem Landsforeningen, hvorfor også bestyrelsen er 
ansvarlig for godkendelse af sådanne ansøgninger.  

Landsforeningens bestyrelse ser frem til i forbindelse med fødselsdagsfejringen 
d.20.august 2020 at kunne indbyde til en officiel åbning af Martin A. Hansen 
Samlingen. 
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Nr.236: ”Martin A. Hansen – digtning, dæmoni og 
refleksionskrise” 
 

(fra Nils Gunder Hansens bog om Jørgen K. Bukdahl) 

I betragtning af at både Jørgen K. Bukdahls far og senere hans søn studerede 
litteratur ved universitetet og blev fremtrædende offentlige litterater, om end af 
meget forskelligt tilsnit, hvad deres litteratursyn angår, er det interessant at 
overveje, hvilken rolle digtningen spillede for den mellemste Bukdahl. Det korte svar 
er, at han, sammenlignet med sin teoretiske interesse, ikke interesserede sig 
passioneret for litteratur og måske heller ikke havde så meget sans for den. Holger 
Jepsen husker fra gymnasieårene, at Bukdahl midt i al sin intellektuelle rigdom ikke 
var stærk nok til at fortolke litterære tekster og her kunne forekomme lidt naiv. 
Ungdomsvennen og senere litteraturprofessor Thomas Bredsdorff kan ikke huske, at 
de to nogensinde talte om skønlitteratur, derimod gerne om lingvistik og anden teori 
og filosofi. Erik A. Nielsen mener, at Jørgen K. interesserede sig for litteratur i det 
omfang, den kunne gøres filosofisk eller teologisk relevant. Han skrev dog en del 
småanmeldelser af litterære værker, især i sine tidlige år, og har givetvis også fulgt 
med i, hvad der blev skrevet af fremtrædende danske forfattere, samtidig med at han 
løbende diskuterede den ældre danske og norske litteratur med sin far. Det fremgår 
tydeligt af hans anmeldelser, at han er skeptisk over for en alt for formbevidst 
modernisme og over for det, der kan virke som l’art pour l’art; skønlitteratur skal 
give et overbevisende livsbillede, så man helst glemmer, at det er litteratur, man har 
med at gøre. Det flugter også med tanken om digtning som et medium for 
menneskets historiske virkelighed. Han er kritisk over for ”artisme” og spilfægteri; 
hans ideal er dog ikke idédigtning, men snarere følelsen af virkelighed: litteraturen 
som en potensering af virkelighed. Kuriøst nok er det næsten den stik modsatte 
poetik af den, hans søn, Lars Bukdahl, senere skal blive en fremtrædende eksponent 
for.  

I 1964 forsvarede digteren og litteraten Thorkild Bjørnvig ved Aarhus Universitet en 
diger doktordisputats om Martin A. Hansens forfatterskab under titlen Kains Alter. 
Hans tese var kort fortalt, at Martin A. Hansen havde lidt under en konflikt mellem 
kunstnerambition og kristen samvittighed, at en livsfornægtende og bodspræget 
kristendom havde fået ham til at betragte sin egen forfattergerning med mistro og i 
sidste ende fået ham til at holde helt op med at skrive fiktion. Bjørnvigs afhandling 
udløste en heftig debat, der kom til at vare i flere år og udspillede sig i bogudgivelser, 
tidsskriftsartikler og aviser. Martin A. Hansen havde været en vigtig 
kulturpersonlighed i årene efter krigen, og hans tidlige død i 1955 gjorde ikke hans ry 
ringere. Med Bjørnvigs bog og det, der fulgte, satte alle i og omkring Heretica-
generationen hinanden stævne til den allersidste dyst om arven efter den døde fader. 
Det var på én gang den mest omfattende intellektuelle og folkelige debat længe set, 
og så var det også sidste nat med kliken. Da debatten døde ud, blev der dømt 
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ungdomsoprør og nye tider, og den gamle verden blev tabt bagud af syne. Der gik 
mange år, før nogen igen meldte sig med en positiv interesse for Martin A. Hansen. 
Jørgen K. Bukdahl opponerede ved forsvaret og engagerede sig i debatten med en del 
artikler. Han interesserede sig på en måde ikke så meget for det, der for de fleste 
andre var kernen i debatten, nemlig hvorfor Martin A. Hansen i årene frem mod sin 
død holdt op med at skrive fiktion. Det, Bukdahl interesserede sig for, var Martin A. 
Hansen som en skikkelse, der stod i vadestedet mellem tradition og refleksion 
(modernitet) og var uhyre bevidst om det. Martin A. Hansen var, stik imod alle de 
fordomme, der gennem årene har floreret om ham som en nostalgisk besynger af 
”gammellivet”, en kritisk eller mistænksom hermeneutiker, selv om han aldrig selv 
brugte de ord, og Bukdahl heller ikke brugte dem om ham. 

I højskolekredse blev Martin A. Hansen mod slutningen af sit liv dyrket som en 
moderne Grundtvig, og det kan da også forekomme oplagt med hans stilling som en 
forfatter, der bevægede sig mellem digtning, folkekultur, videnskab og 
historieskrivning. Hansen lagde dog selv en vis distance til højskolen, og det, 
Bukdahl så klart frem for alle andre, var med sin egen formulering, at Hansen gav 
grundtvigske svar på kierkegaardske spørgsmål, at han med andre ord arbejdede i 
spændingsfeltet mellem de to giganter fra 1800-tallet. Det er ikke nok at tale om, 
hvad der har gyldighed; det afgørende er også, hvordan den enkelte overtager det, 
han møder, alt må passere personlighedens Thermopylæ (den snævre passage, hvor 
grækerne år 480 f.Kr. standsede den persiske fremrykning). Man kunne ifølge 
Martin A. Hansen ikke se bort fra den refleksion og den individualisme, der præger 
moderne kultur. Hvis nogle givne værdier er blevet døde og uvedkommende, skal 
man ikke holde krampagtigt fast ved dem. Vi kan i øvrigt slet ikke vælge efter behag 
mellem traditioner; de er der altid i forvejen. Man kan så søge sig en tradition, som 
man vil forholde sig oprigtigt til, men det kan til gengæld bringe én i et uoprigtigt 
forhold til virkeligheden og de menneskelige fundamentalrealiteter: endelighed, død, 
natur.  

I sit værk Orm og Tyr interesserede Martin A. Hansen sig for den udlevede 
hedenskab i overgangsperioden til kristendommen. Måske, spekulerer Bukdahl, var 
det en underforstået analogi til den udlevede kristendom i vores tid. Der kan gå 
uoprigtighed eller, stærkere formuleret, dæmoni i vores forhold til traditionen. Med 
dæmoni menes der en mangel på tilegnelse; man lader, som om man tror, og 
sentimentalt slæber man en tradition videre; det var en fristelse, Martin A. Hansen i 
høj grad kendte fra sig selv. Men man kan heller ikke blot lade hån om traditionen, 
så prisgives man den på ukontrollabel vis. Hansen gav ikke meget for den 
kulturpessimisme, der grasserede i den umiddelbare efterkrigstid; man måtte gøre 
arbejdet med at fritlægge de enkelte elementer i traditionen og kritisk efterprøve 
dem. Og man skulle ikke blande kristendommen for meget ind i det arbejde. Så kom 
man til at gøre både budskab og fornuft en bjørnetjeneste. 

Hansen ville gerne holde videnskab og kristentro adskilte, og her flugter han med 
Bukdahl og den på sin egen måde oplysningsorienterede eksistensteologi, der har 
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idéhistoriske rødder i Immanuel Kant. Det underforstås altså ifølge Bukdahl hos 
Martin A. Hansen, at mennesket skal have valgt sig selv i kierkegaardsk forstand for 
at kunne vælge i traditionen. 

I en parafrase af den berømte analyse af ”dødeskæbnen”, de omflakkende 
gengangere, fra Orm og Tyr hedder det, at tror man på opstandelsen, behøver man 
ikke skabe sig nogen dødeskæbne; man kan leve det timelige liv uden at bekymre sig 
om efterlivet. De døde er virkelig døde, Gud forvarer dem i intethedens gode ro og 
hvile. Den døde sover sig bort i jord, indtil opstandelsens dag må indtræffe. I den 
romanske kristendom, som for Hansen var den foretrukne, fremstår det jordiske liv i 
sin egen ret som noget, man ikke må foragte. I den gotiske kristendom er den 
dennesidige tilværelse kun et midlertidigt opholdssted for mennesket. Her opstår 
pilgrimsmotivet, hvor det hinsidige liv bliver det mest virkelige, og så kommer alle 
vejlederne, uden hvem menigmand står ganske fortabt over for det uhyre hinsides. 
Den gamle opstandelsestro fik derimod mennesker ud af deres angst for 
virkeligheden. Vi kan kun give de døde fred ved at tage den fra de levende, det vil 
sige tvinge dem til ikke at bekymre sig om det hinsides. Martin A. Hansen mener, at 
den moderne ensomme pessimist og eksistentialist med den evige besværgelse af 
den tabte mening minder om den søvnløse genganger, der ikke kunne finde hvile. 
Den gamle sjæletros forvirring og klamme tåge bliver med eksistentialismen lukket 
ind i de levendes eksistens.  

Hvor det hos Kierkegaard er fordringen, det vil sige gudsforholdet, der skal ende den 
hvileløse refleksion, er det hos Martin A. Hansen fortællingen. Den kan gøre 
virkeligheden klar og nærværende, efter at refleksion og angst har sløvet sansen for 
den. Fortællinger er altid universer med form og struktur, jf. Hansens begreb om 
formånden som den mystiske instans, der arbejder med og mod digteren i hans 
skabelsesproces.  

Det, der sker i Kains Alter-krisen, er, at digtervirksomheden for Hansen kommer til 
at filtre sig ind i arbejdet med at finde en personlig holdning til arv og tradition. Han 
kan komme til at tære på sit eget nære miljø, de mennesker, der er omkring ham, for 
fantasien er en djævel, hvor alt i verden kan blive til teaterkulisse. Den reflekterede 
digter kan ikke blot hengive sig til en naiv skabelsesproces, men han kan så i stedet 
fristes til at henfalde til det blot konventionelle, det, der har virket før, eller de alt for 
bevidste virkemidler. Det er det, der ligger bag Bjørnvigs tilbagevendende kritik af 
Hansen for enten at forfalde til ”almanak”-historier eller søge det alt for bevidste 
symbol.  

Bukdahl ser Kains Alter-krisen, hvor Martin A. Hansen angiveligt kom i tvivl om 
digtergerningen, som en refleksionskrise. Refleksion er ikke blot det, at vi er blevet 
for kloge til at tro på det, vi før troede på. Det er en tvivl i følelsen, en smitte fra 
tanke til følelse, som når juleaften mister sin glans for os, fordi vi ikke længere er 
(som) børn. Refleksionen opløser det selvfølgelige, men digteren kan så prøve 
alligevel at søge sig erstatninger i det kunstneriske symbol eller i den kunstneriske 
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ekstase. Hansen er skeptisk over for det frie spil med formerne i artismen, og han er 
også skeptisk over for dyrkelsen af kunsten som en religionserstatning. 
Kristendommen er dog også problematisk for ham, i kirkelig, dogmatisk og 
konfessionel forstand, men han når, som det fremgår af den dagbog, han førte under 
hospitalsindlæggelsen frem mod sin død, frem til en eksistensfilosofisk 
evangelieforståelse: kristendommen som en nutidig henvendelse og ikke en 
almengyldig lære. Problemer med protestantismen er ikke, at den er forældet i en 
simpel mentalitetshistorisk forstand, men at den kan blive dæmonisk og 
uforbindende, fordi den overtages på uforpligtende vis. Den filosofiske rygrad hos 
Martin A. Hansen er kierkegaardsk, og kun derfor bliver forholdet til Grundtvig og 
traditionsbevarelsen for alvor interessant.  

Når Bukdahl engagerede sig så meget i debatten om Martin A. Hansen, var det ikke 
kun, fordi det var tidens store debat midt i 1960’erne (men det var også derfor; 
Bukdahl ville altid søge hen where the action was); det var efter min vurdering også, 
fordi han så en identifikationsfigur for sin egen hermeneutiske interesse og 
problemstilling: Hansen var lidenskabeligt optaget af traditionen, men han havde 
samtidig en kompromisløs anfægtelse og en intellektuel problembevidsthed om 
vores muligheder i forhold til traditionen, som Bukdahl nok har savnet i det 
grundtvigske og højskoleverdenen bredt forstået og måske også hos sin egen far. Den 
endnu unge Jørgen K. Bukdahl kunne gennemspille sit eget anliggende gennem 
Martin A. Hansen, og derved blev hans tilgang også anderledes end de fleste andres.  

Bukdahl så bl.a. Martin A. Hansen som et korrektiv til både ahistorisk modernisme i 
kunst og litteratur og til anti-æstetisk eksistentialisme i filosofi og 
livsanskuelsesdebat. Det centrale hos ham var at forbinde digtning med erindring, 
for derved blev digtningen ikke noget ”opfundet”, og derved kom den ikke i konflikt 
med eksistensen. Ved erindringen holdes mennesket fast i virkeligheden forstået 
som den personliggjorte tradition. Hansen havde meget til fælles med modernismen, 
men derved fik han også øje for dens begrænsninger: Fantasien er uendelig og 
vilkårlig, og man kan føle trang til at gøre kunsten til en åbenbaring. Hansen gjorde 
til gengæld det historiske gældende: Hvor erindringen får liv, er forbindelsen mellem 
kunstværket og ens egen eksistens sikret; livet får kontinuitet og identitet og 
kunstværket organisk sammenhæng, fra en og samme kilde. 

Det er ikke så lidt, erindringen dermed skal bære, og Bukdahl indrømmer da også, at 
meget stadig er dunkelt i denne sag. Men det afgørende for ham ved Martin A. 
Hansen er, at den menneskelige virkelighed er historisk. Det afgrænser Hansen fra 
ikke blot modernismen, men også naturalismen (naturdyrkelsen). Han havde et 
strengt sagligt forhold til naturen og sværmede ikke for den, selv om den i perioder 
også fristede ham. Han søgte i stedet virkelighed i fortællingen. Som det formuleres i 
hans essay om Moby Dick: ”Det allerbedste hos de store Fortællere er ikke Fantasien, 
ikke Tankens høje Flugt, det er den vidunderlige Tilgift, men de giver, som Blicher, 
det der synes simplest, men er sværest af alt: Vreden er virkelig Vrede, Sorg er sand 
Sorg, Glæden er Glæde, det er virkeligt.” 
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Efter Kains Alter-debatten vendte Bukdahl i mange år ikke tilbage til Martin A. 
Hansen og faktisk heller ikke til spørgsmålet om digtningen og dens forhold til 
erindringen. Det kan der være flere grunde til. Som nævnt holdt alle op med at 
diskutere Martin A. Hansen, og et problematisk træk ved Bukdahls omflakkende 
natur var ifølge hans gamle ven Niels Thomsen, at han sjældent bragte sine gamle 
indsigter med sig til det nye sted. Måske ville det også have krævet et meget 
omfattende og fokuseret arbejde, reelt en disputats, at gennemtænke forholdet 
mellem eksistens og digtning. Hans venner erindrer, at han fra tid til anden talte om, 
at han nu havde fundet sit emne, sin tese; han ville skrive disputats om den 
italienske filosof Giambattista Vico, som med en vis ret kan betegnes som stamfader 
til hermeneutikken og til bevidstheden om de humanistiske videnskabers 
særegenhed. I forbindelse med et stipendieophold i Rom i 1964 fremgår det af breve, 
at han her skulle arbejde med Vico, men så vidt jeg har kunnet efterspore, fik han 
aldrig skrevet eller udgivet noget om den italienske filosof.  

Debatten om Martin A. Hansen kan dog bruges til at opridse Bukdahls 
grundanskuelser anno 1965: Den menneskelige tilværelse, den menneskelige verden, 
er historisk. Både i almindelig forstand og i eksistensfilosofisk forstand, vi lever i 
skyld og afgørelse. Bukdahl havde intet imod naturen og overvejede at læse 
atomfysik. Han byggede også den lille mølle i barndomshjemmet. Men den 
menneskelige tilværelse skulle anskues på historiske præmisser. Vi er viet til 
traditionen og til døden. Man skal derfor ikke overvurdere betydningen af 
modernitet, individualisering og refleksion. Vi kan ikke selv give verden betydning, 
eventuelt ved at frakende den betydning, om det så er gennem pessimisme, 
pilgrimsmyte, modernisme, naturalisme eller eksistentialisme. Vi skal leve livet her 
og nu og ikke bekymre os om det hinsidige. Det sikrer den kristne opstandelsestro, 
og på den måde kan kristendom og historicitet forenes. Vi skal senere vende tilbage 
til Bukdahls syn på opstandelsen. 

Men selv om vi skal leve livet her og nu, under Guds fordring, lever vi også en 
historisk tilværelse, og gennem digtningen kan vi holde en forbindelse åben til både 
den store historie, traditionen, og den lille historie, det enkelte menneskes eksistens.   

Vi kan allerede her forudskikke, at Bukdahl vil have sine kritiske forbehold over for 
dialektisk teologi og eksistensteologi, der fokuserer på det ”lodrette forhold” mellem 
Gud og enkeltmenneske, selv om han i mangt og meget tilslutter sig 
eksistensteologien, især i sine unge år. Men den er fra et vist punkt ikke formidlende 
nok til ham. Tilsvarende vil han være skeptisk over for en alt for ubekymret 
vitalisme, spontanisme eller naturdyrkelse hos Løgstrup-eleverne. Bukdahl er først 
og sidst hermeneutiker. Det viser sig bl.a. i den skarpe polemik, han til tider bedriver 
over for Thorkild Bjørnvig i Kains Alter-debatten: Bjørnvig så en uskyldig hedenskab 
hos Hansen, der efter hans vurdering blev kompromitteret af kristendommen, men 
Bukdahl er på sin side skarp og kritisk over for den vitalisme og naturpatos, han 
finder hos Bjørnvig. Det virker, som om denne ikke kan acceptere den 
ufuldkommenhed, der præger de flestes eksistens. Naturen undergraver sig selv i sin 
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udfoldelse, sagde allerede den gamle Bukdahl, og denne bevidsthed om endelighed 
og forfald er også stærk hos hans søn. Naturen er os ikke venlig stemt. I naturen 
hersker etisk indifferens, og som kategori for menneskelig væren betyder en positiv 
opskrivning af naturen derfor al etiks undergang. Etik er ikke et forstyrrende 
element, der kommer til udefra og fordærver den sunde menneskelige 
selvudfoldelse; den skærper blot en konflikt, der er der i forvejen mellem 
selvudfoldelse og skyld (og dermed ansvar). Mennesket kan ikke leve uden at påtage 
sig skyld, og man kan ikke ophæve skylden ved at sidde den overhørig. Thorkild 
Bjørnvig excellerer i anti-gnostisk polemik, hvor vi forsager den pragtfulde 
dennesidige verden, fordi vi i inderlighed har blikket stift rettet mod det hinsidige, 
men inderlighed kan også betyde ansvarlighed: Vi er ikke alene i verden, men anvist 
de andre i en etisk fordring. Hos Bjørnvig ekspederes den etiske fordring i lutter 
polemik ud af verden, og troen på en harmonisk selvudfoldelse træder i stedet. 

 

 

  



 27 

Nr.237: Bogudgivelse 
 

Her i efteråret udkom en bog, hvori Anders Thyrring Andersen bidrager med en 
artikel om Martin A. Hansen. Det drejer sig om: "Moder, søster, elskte. Frelsende 
kvindeskikkelser i dansk litteratur", redigeret af David Bugge og Anna Hermann, på 
forlaget Eksistensen. Bogen består af ti artikler, som alle beskæftiger sig med 
skildringer af frelsende kvindeskikkelser i dansk litteratur, fra Johannes Ewald til 
vore dage. 

 

 
 

Anders Thyrring Andersens bidrag har titlen: "Det kvindelige som Redskab for 
Frelse. Et tema hos Martin A. Hansen". Artiklen forsøger at svare på spørgsmålet, 
om det kvindelige er en frelsende instans i forfatterskabet. Det sker gennem analyse 
og fortolkning af "Høstgildet", "Paaskeklokken", "Midsommerfesten", "Den 
retfærdige", "Løgneren" og Martin A. Hansens Hospitalsdagbog (udgivet i 
"Dagbøger").  
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Artiklens konklusion er, at der bestemt findes frelsende kvindeskikkelser hos Martin 
A. Hansen. Men således forstået, at kvinden bliver et instrument for en 
mellemmenneskelig og kristelig hjælp, som har et frelsende potentiale. For et 
hovedanliggende i forfatterskabet er, at mennesket ikke kan frelse sig selv, og 
mennesker heller ikke kan frelse hinanden uden at blive skænket hjælp til at gøre 
det. Den kvindeligt selvopofrende kærlighed er ofte redskab for frelse af de 
refleksionssyge mænd, men i hovedparten af Martin A. Hansens forfatterskab er 
enhver mellemmenneskelig frelse afhængig af den guddommeligt skænkede nåde.  

Da Martin A. Hansen fra 1948 og nogle år frem befandt sig i en svær krise, kunne 
kvindeskikkelserne i de skønlitterære tekster ikke længere hjælpe eller frelse. Hvilket 
ikke skyldes kvindernes uformåenhed, men at mændene er hinsides deres hjælps 
rækkevidde. I denne fase af forfatterskabet giver mændene ikke kvinderne nogen 
mulighed for at være frelsende. Artiklen peger på de biografiske forudsætninger for 
dette skift. 

Men Anders Thyrring Andersens artikel slutter af med at inddrage Martin A. 
Hansens Hospitalsdagbog, skrevet de sidste uger af hans liv i 1955. Og her viser det 
sig, at forfatteren som følge af hjælp fra sin hustru pludselig igen øjner mulighed for i 
personlig forstand at nå frem til mening og tro. Denne erfaring af frelse sker med en 
troende kvinde som redskab. Hvilket for Martin A. Hansen var bekræftelsen af, at 
frelse er noget, man nådesfuldt skænkes af Gud. Men i troen på Frelseren kan 
mennesker blive redskaber for forløsningen af hinanden. 

Ovennævnte bog fik en fornem anmeldelse, bl.a. i Kristeligt Dagblad, hvor Anders 
Thyrring Andersens artikel blev fremhævet som en af bogens bedste bidrag. 

 

 

Nr.238: ”De døde for tidligt” – Del 2. 
 

Martin A. Hansen 1909 – 1955 / Jørgen Nielsen 1902 – 1945. 

I Nyhedsbrev nr. 18 (artikel nr. 227) bragte vi første del af Bo Christensens 
betragtninger vedr. de to forfattere. Her er del 2. 

 

Tekst af Bo Christensen (medlem af Landsforeningen M.A.H.) 

Begge blev de født indenfor det første decennium af det 20ende århundrede og begge 
døde de med ti års mellemrum, i samme. 

De kom til at opleve to verdenskrige, hvoraf den første – som senere betragtet af 
mange – blot var ”forpremieren” på den anden. Man genkalder sig Peter Seebergs 
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(1925 – 1999) kloge ord om det forgangne århundrede (citat): ”Dette Langsomme 
århundrede, hvor alting skete de første tyve år og resten var konsekvenser”. Nu var 
ganske vist både M.A.H. og Jørgen Nielsen meget unge, i hvert fald under den første 
verdens-katastrofe, men alligevel. – Og egentlig burde man nok, for den mere 
nøjagtige kronologis skyld, nævne de to digtere i omvendt rækkefølge, thi Jørgen 
Nielsen var jo den ældste født 1902 og M.A.H. 1909, men det synes alligevel på en 
eller anden vis, mere naturligt at lade M.A.H. være ”frontfiguren” af de to, ikke sådan 
at forstå at J.N. og hans indsats i og betydning for den danske litteratur  i første 
halvdel af 1900-tallet, var den ringeste af de to – aldeles ikke – men deres bidrag 
hver for sig på det litterære ”parnas” – og deres indflydelse ditto – at en 
”sammenligning” ikke rigtig lader sig gøre – heller ikke hvis man betænker, at de 
begge var repræsentanter for den døende almue/kultur/tradition/levevis indenfor 
samme – blot med det geografiske som det forskellige udgangspunkt. J.N. som kom 
fra det ”mørke” jyske og M.A.H fra det, godt nok heller ikke ”lyse” sjællandske, men 
dog alligevel de mindre depressive og sindsformørkende livsvilkår, som blev J.N. til 
del og som kom til at præge ham det hele liv igennem. Og i deres værk(er) er de jo 
tillige særdeles forskellige - hvilket måske kun er en slags ”fordel”, når man betragter 
begge under et, men hver for sig; både hvad angår liv og kunstnerisk udfoldelse i det 
skrevne ord. 

Hvori bunder da de to digteres forskelligheder? – Var J. N. mere psykolog og M.A.H. 
mere historisk udrustet, begge via deres respektive ophav? – Deres fortællestil og 
dermed også deres sprog siger meget, men også helheden i hver deres forfatterskab 
er der noget fælles facit her? -Nej, man kunne for begges vedkommende blot 
konkludere, at ingen af dem, hverken M.A.H. eller J.N. fik banen ”løbet til ende”, 
som man af og til også har udtrykt det om scenens kunstnere, teatrets folk, de døde 
for tidligt uden at livsværket var tilendebragt. Der havde givetvis være mere 
”tømmer” i dem, hvis ikke J.N. havde opgivet og fundet den selvvalgte afslutning på 
et ulykkeligt liv – og hvis ikke M.A.H. var bukket under for et ødelagt legemes, 
gennem mange års både psykiske og fysiske pres! - Det koster at være kunstner, det 
har sin pris næsten altid at skulle yde det ypperste man formår. Ikke blot blandt 
litteraturens folk, men også mellem andre udøvende kunstarter. – Selv blandt unge 
udøvere (for at holde os til disse) kunstnere af ”i dag”, har jeg hørt og oplevet, hvor 
voldsomt det kan være, at skulle vente på blot et ord – en sætning – for at en tekst, 
og her tænker jeg især, hvad angår lyrikken, måtte lykkes til digterens tilfredshed – 
(og så måske alligevel ikke) – at skrive om og om igen er ikke noget der kun tilhører 
de ældre generationers vilkår, nej senere slægtled er underlagt samme betingelser – 
såfremt de er alvorligt arbejdende, sindede kunstnere. 

M.A.H. og J.N. fandt hver deres plads i den danske litteratur. Førstnævnte måske 
med størst frodighed og anerkendelse i levende live. Sidstnævnte måske med 
mindste mulighed for at slå sit navn fast mens tid var og han selv var tilstede. – 
Heldigvis er der, og vil forhåbentlig altid vil være en fortid, en nutid og en eftertid og 
måske den sidste i mange tilfælde vil være den mest givtige endsige gunstige, for 
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længst hedengangne digtere, sådan går det jo ofte, ikke blot i nyere dansk litteratur, 
enhver pennens udøver. Sådan har de seneste tiår jo vist det, flere, der af deres 
samtid blev erklærede for dunkle, uforståelige – og i et enkelt tilfælde benævnt med 
glosen og begrebet ”sprængthed”. – Flere af disse har jo, uden selv at være tilstede, 
oplevet en ”renæssance” der har betydet, netop det som de i levende live 
søgte/ønskede: anerkendelse og især respekt om de samme værker, som deres 
samtid fornægtede, - Heriblandt har så også været M.A.H., til dels og J.N. – men 
f.eks. også en lyriker, som Sophus Claussen (1865 – 1931) – det var især sidstnævnte 
jeg særlig tænkte på m.h.t. betegnelsen ”sprængthed”! 

For nu at opholde os et øjeblik ved lyrikken; Det er velkendt at M.A.H. skrev 
adskillige digte, og hvad mere, flere end de fleste af hans trofaste læserskare har 
været klar over, navnlig de efterlevende, har opdaget hans kvaliteter også på dette 
område, så langt og så godt, at der fra forskellig side, især blandt litteraturhistorikere 
/ forskere og lægfolk, har ymtet sig interesse for en samlet udgave af M.A.H.s lyrik! – 
Men – hvor mange, eller måske rettere få, har kendskab til at også J.N. den for det 
mest kendte, nemlig prosaen i roman – eller novelleform, tillige skrev digte i sine 
yngre år? – Og hvad mere er: en del af dem, nok de fleste, er udgivet i bogform af 
vennen fra journalistårene i Ringsted, den senere bl.a. Grønlands- og fiskeriminister 
A.C. Normann (1904 – 1978) i hans smukke erindringsbog fra 1977: ” Jørgen 
Nielsen” – En digter og hans digte. (oprindelig en del af A.C.N.s egentlige 
erindringsværk: ”Erindringsbilleder. Politiske og Litterære” 1975). – Selv kaldte J.N. 
sine digte for fordringsløse, men læser man dem finder man i dem en ”egen stille og 
stærk tone”, som de beskrives på bogens bagside, - og varme er der også i poesierne, 
som M.A.H. skrev om J.N.s første roman ”Offerbaal” fra 1929.- 

For nu at afrunde disse betragtninger omkring M.A.H. og J.N. er det væsentligt at 
meddele, at de to digtere ikke ”kendte” hinanden personligt, men kun gennem 
hverandres værker, og hvad der fulgte i kølvandet på de forskellige udgivelser frem 
til J.N.s død. – Eneste egentlige kontakt de to imellem er, så vidt jeg kan skønne, de 
to breve, der indleder ”Kætterbreve” udgivelsen 02.08.,1941, hvori han takker J.N. 
for hans seneste roman ”Dybet” (1940) og udtrykker bl.a. sin glæde ved at have læst 
den, og glæden ved forfatterskabet i det hele taget. – 29.12.1941 svarer J.N. da 
M.A.H. i et kortfattet, men venligt brev, hvori han takker for sammes positive 
modtagelse af romanen, idet han samtidig gør opmærksom på at han (J.N.) endnu 
ikke har læst kollegaens seneste bog (på det tidspunkt) – (det må da være 
”Jonathans Rejse” – 1ste version – det drejer sig om) – med den begrundelse at; - 
den er aldrig hjemme i læsekredsen”, og tilføjer at: ”det maa jo være et godt Tegn”! 
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Opsats ved Bo Christensen: 

Subjekt: Martin A. Hansen og Søren Kierkegaard – (en opsats) – ”Øvelse i 
ensomhed”. 

Undertegnede har længe funderet over HVORFOR der – endnu ikke – er skrevet og 
udgivet en bog, omhandlende overnævnte emne, både når det drejer sig om MAH og 
hans ”forhold” vedrørende Søren Kierkegaard, og den umiddelbare påvirkning fra 
samme. 

Nu ved jeg udmærket, at emnet er belyst adskillige steder i litteraturen OM MAH, 
men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at en EGENTLIG SELVSTÆNDIG 
bog/titel, udelukkende omkring denne del af MAHs forfatterskab, både AF og OM, 
aldrig er blevet skrevet! – Man kunne naturligvis godt samle de hidtil – og indtil nu 
– offentliggjorte, spredte artikler/essays m.m., men det er ligesom ’ikke nok’ til at 
belyse den HELE vurdering af temaet. – Jeg henvendte mig derfor for lidt over et års 
tid siden til Mette Lise Rössing og forelagde mine tanker angående dette. - Mette 
Lise anbefalede mig, at rette henvendelsen videre til Landsforeningens formand, Ole 
Juul, hvilket jeg da gjorde i forbindelse med en julehilsen, som Ole Juul besvarede 
positivt, men at et sådant projekt ’ikke lige var til at virkeliggøre’, dog var man 
opmærksom på tanken omkring emnet, 

Med hensyn til MAH selv vedr. Kierkegaard, berører han sin ’optagethed’ af samme 
flere steder rundt omkring i forfatterskabet, men vigtigst er måske omtalerne i hhv. 
Dagbøgerne og Brevene: I Dagbøgerne ca. 51 gange – i Brevene ca. 44 gange (for at 
kunne oplyse disse tal, har register-bindene til begge udgivelser, været af uvurderlig 
betydning – som de i øvrigt er i mange andre tilfælde -)! 

Nu er ’bolden givet videre’ – selv håber jeg, at få lov til at opleve 
virkeliggørelsen/udgivelsen af et helt NYT samlet værk om Martin A. Hansen og 
Søren Aabye Kierkegaard – begge d’herrer ’fortjener’ hinanden. 
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Fotos fra Skolevangen 21, Brønshøj i forbindelse med Ole Juuls og arvingernes besøg i 
barndomshjemmet sammen med Kaare Vissing Andersen – desuden et par fotos fra 
vandringen i Brønshøj og Jørgen Jørgensens tale til de mange fremmødte på forfatterens 
fødselsdag d. 20. august 2019: 
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Næste Nyhedsbrev (nr. 20) udkommer i slutningen af maj 2020. 


