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Forord 
 
 
Af grunde, som enhver kender, er også Landsforeningen Martin A. Hansen blevet påvirket af den 
’nedlukning’ af landet, som trådte i kraft medio marts. Vi har måttet aflyse og udsætte 
generalforsamlingen, som vi forventer at kunne afvikle d. 22. oktober i Lille 
Heddinge, Stevns. Følg med på aktivitetslisten på web www.martin-a-hansen.dk. 
 
Desuden er også de planlagte seminarer om ”Martin A. Hansen og Skolen” blevet påvirket af 
epidemien, hvorfor vi har måtte aflyse og flytte til senere datoer. I august i fjor afholdt 
Landsforeningen et vellykket arrangement i Brønshøj, hvor vi bl.a. kunne uddele Martin A. 
Hansen-Prisen til cand. theol. og tidl. seminarielektor Jørgen Jørgensen. 
Begrundelsestalen, som Hans-Ole Hansen holdt, og Jørgen Jørgensens takketale er nu 
tilgængelige og bliver bragt i dette Nyhedsbrev. 
 
I skrivende stund ved vi ikke, om det er muligt at afholde et større arrangement, som vi plejer på 
Martin A. Hansens fødselsdag d. 20. august. Der vil efter al sandsynlighed blive tale om en 
alternativ markering af denne særlige dag i Landsforeningens historie. 
 
75-årsdagen for befrielsen d. 5. maj 1945 blev markeret på anden måde, end man rundt omkring 
havde planlagt. Jørgen Jørgensen og jeg har fundet det rigtigt i den anledning at præsentere 
medlemmerne for centrale tekster af Martin A. Hansen. 
 
Hvad angår etableringen af Martin A. Hansen Samlingen med tilhørende studierum skal det her 
oplyses, at samarbejdet med Emmaus, Haslev, er ophørt. I dette Nyhedsbrev kan vi så afsløre, at 
der om denne etablering, som er en stor opgave for Landsforeningen, er gode forhandlinger med 
Liselund v/Slagelse. 
 
I Aarhus-Gruppen arbejder vi ihærdigt med temaet ”Martin A. Hansen og Skolen”, hvilket også 
vil fremgå af nedenstående, hvor vi kan præsentere to nye medlemmer. 
 
Som formand har det naturligvis været lidt frustrerende, ikke at kunne indbyde til og afvikle 
møder som planlagt. Men andre foreninger har været ramt hårdere, og jeg ser nu med sindsro 
frem til, at arbejdet i Landsforeningen kan fortsætte med alle de gode tiltag, vi har på bedding, 
hvad angår oplysning om og formidling af forfatterskabet. 
 
Herfra de bedste ønsker om en god, lang og virusfri sommer. 
 
Ole Juul 
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Nr. 241: Bogheftet: ”Martin A. Hansen - skoletanker til 
tiden” og særtrykket ”Det daglige skolearbejde” del af 
anmeldelse ved Claus Grymer. 
                                                      

Det andet hefte i den planlagte serie om 
boghefter, som relaterer til Marin A. Hansen og 
som Landsforeningen lancerer som formidling 
af forfatterskabet, hedder ”Martin A. Hansen – 
Skoletanker til tiden”. Det blev udgivet medio 
maj og anmeldt – sammen med særtrykket ”Det 
daglige skolearbejde” med forord af Jørgen 
Jørgensen. Claus Grymer gav disse to udgivelser 
5 stjerner (ud af 6). 

I anmeldelsen skriver Grymer bl.a.: 

”Af særtrykket fremgår det tydeligt, hvor 
alvorligt Martin A. Hansen tog lærerarbejdet. 
Han understreger den vanskelighed, der er 
forbundet med det og skriver, at kun dilettanten 
kan ”tro, at faglig Dygtighed er det eneste 
saliggørende, her skal noget dybere til, aabent 
Sind, Tro. Ja, Opdrageren kan indse, at det 
faktisk er en egen Uvidenhed, der skal til, han 
skal kunde gøre sig enfoldig ved mangen 
Lejlighed, saa han kan undre sig”.  

”Martin A. Hansen – skoletanker til tiden” er et koncentreret og indholdsmættet skrift, 
hvor Hansen i et vist omfang selv kommer til orde – et fornuftigt princip i betragtning af, 
hvor slående og kraftfulde hans udsagn er. Med hensyn til undertitlen er det en pointe, at 
der med ”skoletanker til tiden” tænkes såvel på Hansens tid som på vores. Ikke mindst kan 
hans tanker erindre ”os om, at der er mange grunde til ikke at overvurdere de 
dokumentbare resultaters betydning, når det angår skolens, dannelsens og opdragerens 
domæner”. 

Heftet er forfattet af Jens-Peter Noes Olesen, som omtalt i seneste Nyhedsbrev. 

Jens-Peter er nyt medlem af Aarhus-Gruppen, og om arbejdet med heftet har Jens-Peter 
Noes Olesen sendt følgende: 

 

Nr. 242: Martin A. Hansen – skoletanker til tiden 
 

Martin A. Hansen har i sit kulturhistoriske skrift ”Leviathan” en lille drømmende sekvens, 
der angår lærerarbejdets vilkår. Her skriver han indledningsvist: 
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 ”En Dag sad jeg i Skolestuen hos Børnene og underviste og prøvede på at opdrage. Som tit 
før henfaldt jeg et Øjeblik i Grubleri over, hvor svært det er. Det kan nok anfægte 
Samvittigheden, at man ved saa lidt og derfor saa nemt tager fejl. Hvor mangfoldige, vidt 
forskellige, mærkelige er dog ikke Sjælene i denne lille Skare, tænkte jeg, og hvor er den 
urokkelige Norm, det Maal, hvormed jeg skal maale, når jeg som Opdrager skal føje det 
mangfoldige sammen og gøre det enestående almindeligt?” 

Stykket anslår tonerne for et gennemgående tema i Martin A. Hansens tekster om skolen. 
Med en formulering lånt fra K.E. Løgstrups sidste berømmede foredrag med titlen Skolens 
formål fra 1981, kan man sige, at han giver stemme til den udfordring, at det er 
uoverkommeligt at holde skole. Det er selvsagt ikke det samme som at sige, at det er 
umuligt at holde skole - mennesket har jo under forskellige former og navne gjort det så 
langt tilbage i tiden, øjet rækker - men det er mildt sagt forbundet med åbenlyse 
vanskeligheder, praktiske som principielle, når man kaster sig ud i lærerprofessionen. Det 
ved enhver, der har prøvet og hertil har ulejliget sig med at tænke over det. Hvis man vil 
vide lidt mere om, hvorledes Martin A. Hansen opfattede skolevirkets uløselige problemer, 
kan man måske være interesseret i at finde yderligere oplysning i det nyligt udkomne 
boghæfte Martin A. Hansen – skoletanker til tiden.  

Hæftet blev til på baggrund af en venlig opfordring, som Landsforeningen i august 2019 
henvendte sig med. Som led i foreningens kontinuerlige formidlingsarbejde ville man 
gerne udgive et lille skrift, der i oversigtsform kunne præsentere de tanker, som Martin A. 
Hansen ved forskellige lejligheder fremsatte om skole- og lærerarbejde. Det skulle 
udkomme i marts 2020 og være med til at danne baggrund for en række seminarer 
vedrørende Martin A. Hansen og skolen. 

For undertegnede var det en spændende mulighed og opgave at få tilbudt. Ikke fordi jeg på 
forhånd kendte meget til hverken Martin A. Hansen, hans forfatterskab mere generelt eller 
hans skoletanker mere specifikt (der var meget at læse op på og det er der stadigt!) Men 
sagen var alligevel indbydende, for så meget vidste jeg, at hvis Martin A. Hansen havde 
sagt noget om lærerarbejdets væsen og virkelighed, så ville det være oplysende. 

Min baggrund for at skrive det lille skolehæfte var således ikke ekspertens kendskab til 
forfatterens store værk. Derimod har jeg en mangeårig baggrund i den danske 
seminarieverden, hvortil jeg har været knyttet de seneste 16 år. I forløbne periode har jeg 
undervist et udsnit af de danske lærerstuderende i religion, filosofi og kulturhistorie ved 
det, der tidligere hed Aalborg Seminarium. I dag går stedet under betegnelsen University 
College Nordjylland, læreruddannelsen i Aalborg, men forsøger stadigt efter bedste evne at 
være planteskole for faglighed og læreridentitet. 

For mig var der en passende symbolik ved, at afsættet for arbejdet med Martin A. Hansens 
skoletanker kunne tages ved et møde, som var henlagt til netop seminarieinstitutionen. 
Ved denne lille sammenkomst i oktober var jeg omgivet af to regulære eksperter udi 
forfatterskabet – henholdsvis landsforeningens mangeårige formand forhenværende 
sognepræst Ole Juul og min tidligere kollega, forhenværende seminarielektor, cand.theol., 
Jørgen Jørgensen. Beredvilligt og generøst stillede de her, og fremdeles igennem hele 
processen, deres livslange og omfattende erfaring med forfatterskabet til rådighed for 
nybegynderen. At gøre deres selskab var også i den forbindelse aldeles oplivende og 
oplysende. Så heldig kan man være!  
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Ved mødet blev de formelle rammer for hæftets udgivelse fastlagt, men derudover blev jeg 
givet frie hænder til at udvælge og tilrettelægge stoffet efter eget ønske. Som en grundsten 
var det naturligt at lægge Ole Wivels og Hans Røpkes tekstsamling ”Martin A. Hansen og 
skolen”. Heri er Martin A. Hansens væsentligste tekster angående skolen samlet. Jeg havde 
haft den i min bogsamling i mange år, men det var først nu, at jeg kunne kaste mig over et 
grundigere studie af dens indhold. Herudover kunne jeg også anvende en række andre 
mindre tekster, som af forskellige grunde ikke havde fundet plads i antologien.  

Med tekstgrundlaget på plads bestod en væsentlig del af opgaven i at fremlæse nogle 
overordnede temaer i Martin A. Hansens pædagogiske eftertanker. Materialet er yderst 
læseværdigt, men er oprindeligt udgivet i spredt orden og med forskelligartede 
anledninger. Derfor er det ikke læseren stort behjælpelig med at identificere de 
fremherskende og tværgående træk. Mit bud på en håndsrækning i den retning blev at 
anslå de tre væsentligste toner i den didaktiske akkord, som klinger gennem teksterne, og 
som med en vis rimelighed kan siges særligt at have haft Martin A. Hansens pædagogiske 
opmærksomhed. Det drejer sig om den rolle, han tillægger læreren, den rolle eleven 
indtager og den måde, hvorpå en lærer må formidle sit stof.           

Det er disse toner, som boghæftet ”Martin A. Hansen – skoletanker til tiden” forsøger at 
lytte til og præsentere i deres sammenhæng. Det er på ingen måde et udtømmende, men 
derimod nok et antydende lille skrift, der, såfremt det kan henlede sin læser til de originale 
tekster, vil have opfyldt sit formidlende formål. Martin A. Hansen var i egentlig forstand en 
kritikker af lærerarbejdet forstået på den måde, at han vovede at konfrontere sig med og 
undersøge dets præmisser. Disse er i vid udstrækning de samme i dag som de var dengang 
og derfor kunne han skrive skoletanker til tiden – ikke bare sin egen, men også til vores. 

Slutteligt vil jeg gerne fremhæve det lille boghæftes omslag, som er skabt af Martin A. 
Hansens datter, kunstneren Mette Lise Rössing. Motivet er brudstykker af en helhed, som 
oprindeligt stammer fra et kort, der er håndtegnet af Martin A. Hansen.  Kunstneren har 
med sit indbydende omslag på smuk symbolsk vis formået at indfange det vilkår, som er 
hæftets: den lille fremstilling er blot brudstykker af en helhed – det er sidstnævnte, der er 
afgørende, og den bliver man først fortrolig med i lyset af Martin A. Hansens egne tekster 
om skolen og det øvrige forfatterskab. Omslaget er i sig selv en skøn opfordring til 
opdagelse af dette.  

Jens-Peter Noes Olesen 
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Nr. 243: Efterskrift – SKOLETANKER TIL TIDEN 
 

Martin A. Hansen var, som ethvert menneske er 
det, barn af sin tid. Hans virke som forfatter og 
lærer var bundet til en historisk horisont, som 
afspejlede sig både i gerning og ord. Det kaldsbårne 
arbejdes alvor fremviser imidlertid et format, som 
transcenderer hans historiske samtid, og som 
tillader enhver opmærksom eftertid at lade sig 
inspirere af hans tanker. På den måde bærer hans 
indsats et bemærkelsesværdigt forfatterskabs 
adelsmærke – her møder læseren både tid og 
evighed.  

Hvad angår hans tanker om skolen og dens 
opgaver, kan de læses som et altid aktuelt forsøg på 
at henvise læreren til sit egentlige og autentiske 
ansvar. Martin A. Hansen viser i sine bidrag, at han 
har mod nok til at vedkende sig det. Han vover at 
insistere på det samtidigt med, at han peger på det 
uoverkommelige ved lærerprofessionen (og alle 
andre professioner, der i omgangen med 

mennesker forbinder sig til omsorg, opretholdelse og formidling). Tankerne tjener som 
korrektivt opråb og advarsel til enhver epoke, der vil gøre sig sin skolesag for let. De 
fastholder stædigt den omstændighed, at det væsentligste ved skolens dannelsesopgave 
ikke lader sig indhente ad instrumentel vej, men kun kan løftes i et kompliceret og 
afbalanceret samspil mellem lærerens grundsolide faglighed og indsigtsfulde personlige 
dømmekraft. Skoletankerne genlyder af en elementær etisk grundakkord: vig ikke udenom! 

Martin A. Hansen gjorde ikke en stråmand ud af de grunde skolen og lærerne kan have til 
at gøre opgaven mindre end den er. Enhver med erfaring fra undervisning vil anerkende 
den reelle tilbøjelighed til og det stadige behov for pragmatisk-administrativ tænkning i 
skolen. Handles skal der jo og resultater må fremvises. Disse mere eller mindre gode og 
forståelige motiver må blot ikke blinde for dannelseshorisontens egentlige vidde og 
prægnans.  

Hermed sætter Martin A. Hansen en moderne dokumentationskultur under tiltale – en 
kultur som i særlig grad eksponeres i det 21. århundredes tiltagende præstationssamfund 
og konkurrencestat. Under dette vilkår gives der særlige politiske, økonomiske og 
forvaltningsmæssige årsager til, at skolens resultatorientering får overdreven 
opmærksomhed. Fra den selvbevidste demokratiske borger og forbruger lyder kravet via 
politikkerne til samfundets institutioner: dokumentèr resultaterne af jeres arbejde og 
retfærdiggør dermed jeres berettigelse. Og institutionerne svarer med en omskrivning af 
Descartes gamle diktum: ”Vi dokumenterer, altså er vi”, og erfarer samtidigt, at alle 
arbejdsniveauer tilkendegiver en afmægtig kritik, der svinger mellem modvillig efterlevelse 



8 
 
af dokumentationskravene og en skuldertrækkende ligegyldighed, der sætter sin lid til, at 
civil ulydighed mod regimet ikke straffes for hårdt.  

Som forvaltningsmæssig styringsmekanisme er denne ideologi som skabt til at vise rastløs 
politisk handlingskraft. Hvis resultaterne udebliver er der grundlag for politisk og 
administrativ indgriben, og om logikken i denne systematik kan der, for så vidt som den 
alene bæres af den abstrakte økonomis henholdsvis tyste og højrøstede meditationer, siges 
adskilligt ondt. Det tema skal ikke forfølges videre her, blot skal det antydes, at Martin A. 
Hansens overvejelser erindrer os om, at der er mange grunde til ikke at overvurdere de 
dokumenterbare resultaters betydning, når det angår skolens, dannelsens og opdragelsens 
domæner. Det er ikke alt, og ikke det væsentligste, der viser sig i testresultater og ved 
eksamensborde. 

Man kan sige, at Martin A. Hansen overfor tendenserne i en ekspliciteringens kultur 
henleder opmærksomheden på de vanskeligere tilgængelige sider af den menneskelige 
tilværelse. Det er de sider, som orienterer os mod det elementæres uudsigelighed. Det er 
sansen for menneskelivets gådefulde grund, som han søger at skrive frem i sit 
menneskesyn. Det knytter sig til den bedste arv fra kristendommens og humanismens 
tradition og lader sig ikke indfange som et pædagogisk og politisk projekt.  

Som et særligt memento mori til vore dages skole kan man med Martin A. Hansen 
ihukomme, at demokrati ikke er et særligt menneskesyn, men en styreform, der tillader 
forskellige menneskesyn at leve side om side. Selv hviler demokratiet således på 
forudsætninger, som det ikke i alle enkeltheder kan redegøre for, og som styreformen ikke 
selv kan garantere. Derimod kan det nok via indretningen af sit skolesystem og sine 
tilhørende dannelsesforestillinger understøtte de fænomener, som erfaringsmæssigt 
muliggør det: sammenhængskraft, samhørighed, blikket for den enkelte persons ansvar og 
sansen for de både gådefulde og knap så dunkle sammenhænge i menneskelivet og 
naturen. Martin A. Hansen ville således kunne bifalde K.E. Løgstrups senere bestemmelse 
af skolens formål som en grundlæggende tilværelsesoplysning. En forestilling der tilsiger, 
at skolens mål ikke er at opdrage til demokrati, men at demokrati i givet fald og i sidste 
ende er et afkast af tilværelsesoplysningen. 

Samfundet skal i lyset af Martin A. Hansens overvejelser ikke spænde skolen for 
ideologiske og modebestemte dannelsesforestillinger, de være sig politisk, pædagogisk eller 
videnskabeligt dikterede. I den henseende er han snarere traditionens og det klassiskes 
fortaler – skolen skal formidle det bedste, som kulturen og nationen kan lade gå i arv til de 
kommende generationer. Dette må ikke opfattes som udtryk for reaktion, men som et 
livssyn, der i bedste forstand netop vedkender sig betydningen af det traditionskritiske 
potentiale, som både den vestlige og nationale kultur gennem århundreder har tilkæmpet 
sig og udviklet sig i. Derfor var Martin A. Hansen i sine overvejelser ikke bagudskuende, 
men tværtimod kritisk engageret i at indoptage samtidens relevante viden og udtryk i 
undervisningen med henblik på det liv, der skal leves – nu og her og i tidens fylde.  

Balancen mellem tradition og fornyelse gør skolen klogt i at betænke. Den giver stemme til 
den generationskontrakt, som skolen er forvalter af: De ældre må formidle det, der er 
erfaret som livsbefordrende lærdom til de yngre, for at de, når den tid kommer, kan 
overbringe den selvstændigt tilegnede tilværelsesoplysning til deres efterkommere. Skolen 
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må ikke svigte det ansvar og den værdighed, der knytter sig til opgaven at formidle det 
væsentligste.  

Den opgave er så vanskelig, som den er vigtig, og det er skolearbejdets kontinuerlige 
udfordring i indhold og form at finde ind til dette levende og væsentlige. Og her kan kun 
dilletanten tro, at den nyeste teknologi er en saliggørende løsning på problemet. Den 
erfarne derimod vil vide, at skolen i sin søgen må have ligeligt blik for såvel det nyttiges 
basale betydning som det uanvendeliges uundværlighed. Det er den erfarnes arv, som 
Martin A. Hansen lader gå videre, og i den lyder ekkoet af en visdom, som trods al tvivl 
bekræfter den uoverkommelige skoles mulighed.  

Jens-Peter Noes Olesen 

                                                                      

 

Nr. 244: Landsforeningen – Lærerens historiefortælling 
 

Hans-Ole Hansen, Salum 2. april 2020 

Dette er en inspireret kommentar til Landsforeningens nye boghefte ”Martin A. Hansen – 
skoletanker til tiden” af Jens-Peter Noes Olesen. 

I min far, Martin A. Hansens, optik havde en historielærer to muligheder i sit arbejde med 
undervisningen i danmarkshistorie for skolebørn. Enten lade fortællingen styre af den 
fagvidenskabelige plan for læringen. Som engang hed ”gud, konge og fædreland”. 

Eller lade fortællingen frit gengive situationer fra vores historie. Dog styret af fagets data 
som et bagtæppe. Skulle eleverne slide med at indlære sig, hvad Valdemar Atterdag 
gennemførte under sin gensamling af Danmarks Rige? Eller skulle fortællingen om ham og 
hans tid eksempelvis handle om hans grusomme fremfærd på Gotland i 1361? Eller handle 
om en bondefamilie i pestens tid 1349/50? Martin A. Hansen havde den styrke i sin 
undervisning, og i sine fortællinger og noveller som hans barne- og ungdomsliv i det 
stevnske landbosamfunds erindringer havde forlenet ham med. 

Når en historisk fortælling berettes for en flok børn eller unge, må fortælleren kende hver 
enkelt lyttendes personlighed. For en lærer er dette både en mulighed og en pligt. Dette 
fandt min far absolut nødvendigt. Men i hans tid som lærer var dette ikke velset på bjerget. 

I senvinteren 1946 i Roa nord for Oslo skulle han en formiddag undervise mig som syvårig. 
Blandt andet i regning. Min bekymrede mor fik os til at hive i det varme tøj. Så gik vi ud i 
det sneblændende lys som buldrede over den gamle tømmerbyggede gård og gik hen til den 
forbudte, meget høje og store rødmalede hølade og kostald. Hen tæt på det farlige område 
lige under tagskægget højt oppe. Når snedækket skred af taget rystede jorden. 

Min far pegede op. ”Hvor mange istapper ser du her?” Jeg talte. Der var omkring et 
hundrede. ”Er de lige lange”, spøger han. Det var de slet ikke. Så siger han:” Hvordan ville 
du finde ud af, hvor lange de ville være, hvis de skulle være lige lange?” 
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Det knagede i hovedet på mig. Længderne hoppede jo op og ned, og der tappede 
forvirrende og blinkende vand fra dem. ”Fornem det”, sagde min far. Jeg kneb øjnene 
sammen og lod lange istappe blive kortere og de korte længere. ”Som den dér”, mente jeg 
og fik et anerkendende nik.  

Men så kom udfordringen! 

”Hvor mange centimeter ville den så være lang?” Det knagede endnu mere i mit lille 
drengehoved. Så sagde jeg lidt opgivende: ” Det kan jeg kun finde ud af hvis jeg måler 
længden på dem alle sammen. Og … og lægger det sammen. Og… deler tallet med antallet 
af istapper?”. 

Vi havde vel brugt et kvarter på stedet. Så sagde min far: ”Det var fint dreng! Så er 
regnetimen forbi og du og lille Mette Lise kan grave videre på jeres snehule”. 

Min pointe med denne lille episode er, at handlingen bærer fortællingen som fører til 
formel viden. 

Ti år efter det fortalte åbnede vi 1964 Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre og satte 
kursus for historielærere i gang. De første lærere og lærerstuderende kom fra de praktisk-
musiske fag. Forståeligt. Historielærerne sad lidt mere fast i den dengang formelle 
fagdidaktik. 

Over de næste femten år gennemførte den selvejende virksomhed kurser for lærere og 
lærerstuderende i Lejre og i hele Danmark. Vi åbnede for to sideløbende muligheder. Dels 
modtagelse af skoleklasser i aktivitet i rekonstruerede fortidsmiljøer. Dels grupper af 
lærere og lærerstuderende fra hele landet på centerets fortællekurser. 

Den første mulighed åbnede for elevernes personlige individualitet. Nogle var gode til alt 
det praktiske – pløje og så, stakke hø – andre var gode til at estimere mad- og foderforbrug 
i de gamle, selvforsynende samfund. 

Den anden mulighed satsede på at inspirere lærerne og de studerende til at kunne fortælle 
på et forsvarligt datagrundlag. Når de havde afsluttet en strabadserende historietur med 
heste, proviant og våben gennem de ledreborgske skove ventede datagrundlaget dem. 

”Vis i denne sandkasse med disse modeltræer og de små markmåtter, hvad tre års tørke 
ville kunne medføre for jernalderlandsbyen både naturmæssigt og socialt!” 

Siden i mit liv har jeg mødt mange lærere, som takkede os i Lejre for at have lært dem at 
fortælle. Og jeg takker min bekymrede mor og min lærerfar. Og lige til sidst: 

Hin formiddag for fireoghalvfjerds år siden havde jeg og min lillesøster gravet os gennem 
en meters snedække ned til bunden i snehulen og set mos og små træagtige planter. Vi 
hentede straks vores far. Så sagde han:” Næste undervisningstime for dig, Hans-Ole, vil 
handle om Istiden!”  
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Nr.245: Forhandlinger med Liselund om Martin A. Hansen 
arkiv 
 

Mette Lise Rössing og Ole Juul har indledt forhandlinger med Liselund v/Slagelse om 
etablering af Martin A. Hansen Samlingen og samtidig oprettelse af et studierum. Grundet 
corona-krisen har der været stilstand i forhandlingerne, men der er stor interesse og 
velvilje til et samarbejde. Vi håber at kunne genoptage de hidtidig særdeles positive 
forhandlinger – både med forstander og bestyrelse – når landet åbnes igen. 

 

Nr. 246: Seminarer, Martin A. Hansen og Skolen 
 

Af grunde, som mange andre steder lukkede landet, var vi også i Landsforeningen nødt til 
at aflyse og udsætte de tre første planlagte seminarer. ’Siden sidst’ er samarbejdet med 
Emmaus, Haslev ophørt, så dette seminar flyttes til Brønshøj, hvor vi har gode erfaringer 
med møder. Ligeledes har vi også måttet flytte Fyn-seminaret fra Middelfart til Strib.  

Den nye mødekalender ser ud som følger: 

• Lørdag d.19.september på Skærum Mølle 
• Lørdag d.17.oktober i Brønshøj. 
• Lørdag d.14.november i Strib, Fyn 
• Lørdag d.13.februar på Hadsten Højskole 
• Lørdag d.13.marts på Liselund, Slagelse 

 

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: Landsforeningen 
Martin A. Hansen. 
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Nr. 247: Ullrich Rössings bog ”Længst væk nede ved floden 
                                                                                        

Ullrich Rössings bog ”Længst væk nede ved floden” er 
udkommet. Det efterladte manuskript, om en periode i 
hans barndom hvor han var flygtning i sit eget land 
(Tyskland), er nu udkommet efter hans død. Bogen er på 
320 sider. 

Bogen har været længe undervejs. Jeg finder selv bogen 
meget betagende og uforglemmelig. Desværre vil Ullrich 
ikke opleve hvordan vi modtager hans store værk, men vi 
der kendte ham, vil nok alle føle stor nærhed til ham efter 
at have læst ”Længst væk nede ved floden”.  

”Længst væk nede ved floden” er udgivet på eget forlag og 
har ISBN nr. 9978-87-99574-43-8 Finder du bogen god så 
del det gerne med andre. Bogen koster kr. 200.- uden 
forsendelse (NB kr. 70.-) og kan bestilles via min mail: 

roessing@mail.dk eller pr. post: Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde. 
Bogen betales via Mobile Pay: 29216102 eller via bank: 9261 3050240966 mærket U-bog. På 
Ullrichs og egne vegne en TAK til alle interesserede. Mette Lise Rössing. 
 
Bogen har modtaget kr. 15 000.- i støtte fra Veluxfonden.  
 
Omtale af bogen: 
 
Hans-Ole Hansens anbefaling vedr. ansøgningen til Veluxfonden:  
Ullrich Rössing fik den barndomsskæbne i Tyskland sidst i Anden Verdenskrig at måtte 
flygte mod vest sammen med sin mor og brødre foran fremrykkende sovjettropper. For 
derefter som uvelkommen flygtningefamilie i Kappeln at skulle klare et sparsomt liv. 

Undertegnede har i mange år søgt at overtale Ullrich til at fortælle eftertiden om denne 
skæbne. Og særligt nu i nyere tid, hvor flygtningevilkår mange steder trænger sig stærkt på. 
Efter Ullrichs nylige død er fortællingerne - som hans nedskrevne vidnesbyrd - fundet, 
blevet nænsomt redigeret og kan nu udgives i bogform.  

På den baggrund – som kilde til bedre at begribe flygtningebørns vilkår – anbefaler jeg 
ansøgningen om økonomisk støtte til opgaven. 

 

Dele af Claus Grymers anmeldelse. Fem stjerner af seks. 
 
Ullrich Rössings ”Længst væk nede ved floden” fortæller medrivende om en 
flygtningedrengs barske tilværelse I Tyskland efter Anden Verdenskrig. 
 
Hans enke billedvæveren Mette Lise Rössing har udgivet hans store efterladte manuskript 
på eget forlag. Kvaliteten af den tæt sansede konfrontation med en mangfoldighed af 
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virkelighed er imidlertid så betydelig, at bogen burde kunne udkomme på et hvilket som 
helst seriøst forlag. 
 
”Længst væk nede ved floden” betegnes som en ”roman”, åbenbart efter forfatterens ønske. 
Citationstegnet må dog tolkes som udtryk for en vis usikkerhed med hensyn til 
genrebetegnelsen. Men som Ullrich Rössing bemærker i forordet, medfører den valgte af 
slagsen en vis frihed. Og friheden kunne i princippet – mener han – have været drevet så 
vidt, at han havde opdigtet hele historien. Men det er jeg uenig i. Bogen er i den grad 
præget af at bygge på selvoplevet stof. Derfor læses den uden videre ikke som en ”roman”, 
men som et erindringsværk, på en gang langsomt og medrivende. 
 
Jeg-fortælleren, genkaldt som et alt for erfarent barn på otte år, har krigen i sig. Han er 
under sin opvækst flygtet fra et besat tysk mindretalsområde i Østeuropa til den nordligste 
del af Tyskland og et lille samfund med en betydningsfuld flod. Her fastholdes rester af 
krigen af en gruppe bøller – og ikke mindst fortsætter krigen som dybe skygger i 
erindringen: ”Jeg kan huske at da vi kom ud på gaden, var vort hus ikke længere til at 
kende, fordi hele facaden var blæst væk; og man kunne se ind i lejlighederne, hvor der 
stadig sad folk ved borde og i sofaer. Men de var døde”. 
 
Men bogens strømmende helhed – uden kapitelinddelinger – er fyldt med et fortsat liv i 
bevægelse, et kriblende, myretuelignende liv, næsten fysisk nærværende. Skæbner, ansigter 
og situationer passeres med tendens til det groteske. Dertil glimt af forvirrende, 
urovækkende seksualitet. Skikkelser kommer og går, men bliver ofte hos én, også efter de 
for en tid har forladt den givne sammenhæng. 
Først og sidst opnår vi et dybtgående bekendtskab med hovedpersonen, en drømmer i en 
verden af påtrængende realiteter, genoplevet med distancens skarpsyn – og detaljerigt 
sanset. 
 
 
Anmeldelse af bogen ved Magnus Brandt, halvbror til Tobias Brandt Rössing der er oldebarn 
til Martin A. Hansen – et ungt menneskes tanker om bogen. Del af anmeldelsen. 
 
Mange tak for bogen. Jeg har virkelig nydt at læse Længst væk nede ved floden af Ullrich. 
Allerede efter de første 30 sider, havde jeg været gennem en god portion af 
følelsesspekteret. Jeg er meget fascineret af Ullrichs oplevelser, alle de forfærdelige, men 
også de glædelige ting, han var igennem i sin barndom. Man kan ikke undgå at få 
medfølelse med ham. Samtidig med det, så skriver Ullrich fantastisk! Det er imponerende, 
hvordan han kan mestre et sprog, og skrive så fænomenalt og veludført, når det ikke 
engang er hans modersmål! Han formår endda at frembringe fine, finurlige nuancer af det 
danske sprog, som mange danskerne ikke ville have forestilling til. Det gør også bogen til 
en meget fascinerende læseoplevelse.  
 
Jeg synes, at det er humoristisk, smukt og til tider tragisk at følge den unge dreng i 
Kappeln, der lever efter sin helt egen eventyrlige logik, som omverdenen er totalt blindede 
for. Man bliver kastet ind i en sansende verden af barndommelig undring over 
virkelighedens gode og grusomme aspekter. Ullrichs tankemønstre og refleksioner over 
barndommen og venskaber taler særligt til mig. Han fremtræder som et lidt isoleret barn, 
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der havde svært ved at få jævnaldrende venner og ‘passe ind’, hvilket jeg selv i nogen grad 
kan genkende. Jeg synes, at det var hårdt at læse om, hvor onde og modbydelige børn kan 
være imod hinanden, selvom det desværre ikke kommer mig som en overraskelse. Jeg er 
dog meget taknemmelig for, at Ullrich har kunne samle sine oplevelser og få formuleret 
dem så smukt ned på papir.  
 
Man får også lov til at opleve, hvordan det var at være barn i efterkrigstiden, hvilket er et 
perspektiv, jeg ikke har tænkt over før. Jeg har læst en del om 2. Verdenskrig, men aldrig 
tænkt i dybden over alle børnene, der blev konfronteret med monstrøse og groteske ting, de 
umuligt var store nok til at kunne skygge sig selv fra. Jeg synes, at Ullrich formulerer 
krigsoplevelserne gennem et barns perspektiv, og den måde hvorpå de konstant vender 
tilbage og er præsente for hukommelse, på en udførlig og eminent måde, hvor læseren 
bliver inddraget og kan føle med. Det har i hvert fald udvidet mit syn på krig, efterkrigstid 
og også flygtninge, der jo desværre stadigvæk er aspekter af nutidens tilstande i verden. 
 

                            
 
Foto af maleri der forbinder Ullrich Rössings kunst med de mange tanker og forestillinger 
i hans barndom i Kappeln 1945 til 1950. 
 
Prolog fra bogen ved Mette Lise Rössing: 
Ullrich Rössing blev født d. 17. februar 1939 i Zittau, Sachsen. Senere bosatte familien sig i 
Breslau. Hans forældre var Christa Rössing f. Müller og Carl Heinrich Rössing. Da begge 
forældre ingen søskende havde, forblev familien lille. Ullrich havde en storebror, Detlev 
Rössing, indimellem kaldt ’Pap’ i bogen, født 1936 og lillebror, Lutz Rössing, af og til kaldt 
’Ivar’, født 1943. 
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Carl Heinrich Rössing, der var toldembedsmand, var på dette tidspunkt i russisk fængsel, 
hvorfra han kom tilbage til Kappeln med et russisk skib via Østersøen i slutningen af 
1940erne. (tidspunkter ikke bekræftet). Han fik tuberkulose under sit fængselsophold. 
  
Januar 1945 blev Christa Rössing og de tre sønner evakueret til Potsdam hvor moderens 
forældre Anna og Max Müller opholdt sig efter bombningerne af deres hjem i Berlin. 
Derefter et ophold i en gennemgangslejr i Kruppstrasse, Berlin, og senere et kort ophold i 
Braunschweig hos familie. D. 14. – 15 april 1945 blev onklen, Georg Müllers, bolig 
udbombet og alle blev evakueret til Damsdorf ved Lehnin, hvor de boede hos en tante og 
onkel. Bedstefaren Max og hans bror Georg døde begge i Damsdorf af svaghed. Via en 
hjælpeorganisation rejste Christa Rössing og hendes tre drenge til Kappeln ved Schleswig 
hvor de blev ’tvangsindlogeret’ på første sal i villaen ”Seemanns Ruh”. Undervejs dør 
mormoren, Anna Müller, af sult, fordi der ikke er mad nok til alle.Det er en del af denne 
periode Ullrich skriver om. Han har været omkring 6 år ved ankomsten til Kappeln og er 7 
til 9 år i det tidsrum han beskriver. Som 10-årig (1949) bliver han døbt i Kappeln og 
omkring 1950 flytter familien inkl. den hjemkomne far til Hamburg, hvor faren bliver ansat 
som Oberregierungsrat (fuldmægtig i staten) indtil sin død i 1959.  

Ullrich fortalte os, den nærmeste familie og de mange venner, ikke meget om sine 
barndom, men i hans frie kunst kunne sporene fra de mange svære oplevelser ses, især i 
hans malerier og grafiske værker. Nu efter hans død og ved udgivelsen af hans roman, kan 
vi alle blive inddraget i dette særlige barns oplevelser og fantasier i forbindelse med hans 
og hans families flugt gennem Tyskland og bosættelse et fremmed sted som flygtninge. 
Ullrich var i sine sidste år bedrøvet over den behandling mange flygtninge fik i Europa og i 
Danmark. Om nogen vidste han hvor svær en opvækst er for et flygtningebarn. Da det har 
været svært at fremskaffe viden om Ullrichs familie og tidspunkterne for de forskellige 
begivenheder, er der lidt usikkerhed om årstal og længden på de forskellige ophold under 
rejsen til Kappeln. 

 
Ullrichs eget forord: 
Roman: ”Længst væk nede ved floden” – Ullrich Rössing 

Jeg kunne godt have opdigtet hele historien, men fordi min egen historie er så levende 
inden i mig, har jeg haft lyst til at få det formuleret. 

Historien i romanen ”Længst væk nede ved floden” bygger på min opvækst i fremmede 
egne i Nordtyskland. Mange af de dramatiske begivenheder i romanen husker jeg, men det 
er tilladt, så længe der står ”roman” på bogomslaget, at man må tage sig alle de 
kunstneriske friheder der findes. 

Jeg, drengen i romanen, er vokset op med oplevelser og historier fra krigens tid og flugten 
fra et besat tysk mindretalsområde i Østeuropa. Flugten endte i den nordligste del af 
Tyskland, hvor historien foregår. 

Længe troede jeg at jeg skulle skrive sandheden, men jeg måtte indse at sandheden ikke 
findes. For én ting er hvad jeg kan huske, noget andet er alt det jeg har glemt og alt det min 
mor ikke ville fortælle. Jeg er vokset op med, at der er ting man talte om og ting man ikke 
talte om, men som man indimellem hørte igennem et slidt forhæng der delte køkkenet og 



16 
 
min og mine to brødres sovepladser, som var en del af det samme rum i en etværelses 
’såkaldt’ lejlighed på et loft hos en læge i byen. I 1947 var vores far stadig i Rusland. 

Historien handler om en 8-årig flygtningedreng, der havner i et lille samfund efter krigen. 
Der er en flod som har stor betydning. I den lille by ses ingen tegn på krig og kaos. Men 
krigens vold havde forplantet sig til en lille gruppe små ’mobbebøller’, der ikke kunne give 
slip på drengen og gjorde livet svært for ham. 

Den handler også om diskrimination og tvivl på de nye værtsfolks gode vilje til at acceptere 
de fremmede. At være flygtning i sit eget land skulle man tro ikke er muligt. Underforstået 
har jeg tænkt globalt, at flygtninge er de mest udsatte folk her på jorden. Set med barnets 
øjne, hvor retfærdighed er et ukendt begreb, kan det forekomme børn at de på godt og ondt 
er fanget i fælder på grund af de voksnes dispositioner og luner.  

I byen boede en svensk tømmerhandler, hvis barnebarn, en jævnaldrende pige, spiller en 
stor rolle i det videre forløb i drengens opvækst. Hun lader ham forstå at der ingen forskel 
er mellem rige og fattige folk, når de er venner. 

 

Nr. 248: Indlæg ved Ida Gammelmark Bøgh – nyt medlem 
af Århus gruppen 
 

Ida Gammelmark Bøgh er nyt medlem af Landsforeningens Aarhusgruppe. Hun bor i 
Lindum v/Hobro med sin forlovede Patrick og deres søn Anker.  

Om sit engagement skriver Ida Gammelmark flg.: 

Skoleprofeten og mig.    Nogle litterære rendezvouser bliver mere afgørende end andre. 
Sådan var mit møde med Martin A. Hansens værker for blot nogle få år siden. På 
daværende tidspunkt stod jeg ved flere skilleveje i mit liv, og fandt en sjælesørger i Martin 
A. Hansen. På det teologiske felt, blev spændingen – og den frugtbare forbindelse - mellem 
litteratur og teologi noget, der hurtigt faldt mig naturligt at beskæftige mig med. Hvem har 
ret? Apostlen eller digteren? Og dermed begyndte min rejse med forfatterskabet.  

Først, som så mange andre, var Løgneren den bog, der greb mig om hjertet, godt hjulpet på 
vej af David Bugges smittende glæde ved værket. Under læsningen af dagbøgerne i 
efteråret i fjor var den høje grad af genkendelighed og følelsen af venskabelig fortrolighed 
slående, og da jeg læste Martin A. Hansens  skoleessays i begyndelsen af året, var jeg 
fascineret af den – for at være stor i slaget – profetiske indsigt i de temaer, der også i dag 
præger skoledebatten. Derfor er Martin A. Hansens skoletanker et fund for den, der ikke 
kender dem, og en kinesisk æske af inspiration og drilske udfordringer for den, der vender 
tilbage til dem. Man bliver aldrig færdig med Martin A. Hansens tanker om dannelse og 
uddannelse.    

Skoleessayene er værd at bringe på banen til hjælp og inspiration for lærere og skoleledere 
(og alle andre) netop nu. I Aarhusgruppen arbejder vi på idéer, som skal være med til at 
sætte Martin A. Hansen på dagsordenen i skoledebatten. Idéoplægget er et bredt 
samarbejde med nøgleforeninger og organisationer på skole- og uddannelsesområdet. 



17 
 
Målet er, at skoletankerne skal slå rod og bære frugt. Derfor er det også en god 
forudsætning for de – forhåbentlig – kommende samarbejder, at Landsforeningen i så 
mange år har været generøse i afholdelse af seminarer og arrangementer og dermed 
arbejdet for udbredelsen af forfatterskabet. Martin A. Hansens skoletanker står som 
nærmest universelle kraftkilder i en tid, hvor folkeskolen er under forandringspres. Hans 
øje for eksistentiel dannelse og alt det, der ligger uden for det rendyrkede teoretiske, gør 
ham til en værdifuld samtalepartner for dem, der er med til at forme skolen.  

Jeg er helt ny i Aarhus-gruppen med indtrædelse denne vinter, og jeg er meget glad og 
beæret over at være blevet en del af en kompetent, opfindsom og sjov gruppe af dygtige 
Martin A. Hansen-kendere. Jeg studerer teologi på fjerde år og er ansat på Kaj Munk-
forskningscenteret i Aalborg som studentermedhjælper. Her er jeg med til at arbejde på et 
større digitaliseringsprojekt, hvor alle Munks værker skal transskriberes og gøres 
tilgængelige for offentligheden digitalt. Kaj Munk er også én af mine store helte, og en 
figur, jeg tror har noget at give til dem, der beskæftiger sig med ham. Martin A. Hansen og 
Kaj Munk skal begge formidles, også for den yngre generation, så de bæres videre og kan 
bruges til at hæve refleksionsniveauet og give indhold i både den offentlige debat og 
samtale, der for nemt bliver selvrefererende, men også på et eksistentielt plan, hvor 
litteraturen spiller en vigtig rolle. Jeg tror på, at interessen er der – men den skal graves 
frem for dem, der er vokset op i en globaliseret og digitaliseret verden, og hvor den 
nationale dannelse kan være lidt rusten. Kendskabet til dansk litteratur skal styrkes, og i 
Martin A. Hansens ånd skal det ikke være død information, der gives videre, men levende 
fortællinger, der danner, gør indtryk, og dermed skærper erkendelsen – og hukommelsen.  

Ida Gammelmark Bøgh 
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Nr. 249: Begrundelsestale for uddeling af Martin A. 
Hansen-Pris til Jørgen Jørgensen  
 

v/Hans Ole Hansen 

Jeg har nu den ære at præsentere Landsforeningen Martin A. Hansens prisvinder 2019, 
teolog, forhenværende seminarielektor, hjørringboen, forfatteren Jørgen Jørgensen.  Om 
lidt får du overrakt prisen af vores formand. Men først vil jeg bede dig rejse dig og hilse 
forsamlingen på dit andet modersmål, det afrikanske stammesprog kinyamwezi og gerne 
gentage hilsenen på vort naboland Sveriges sprog. 

Tak for denne din egen præsentation som den sprogmester du er. Sæt dig nu roligt og lyt 
med på det følgende. For snart mange år siden strejfede vi hinanden af to årsager. Den ene 
gjaldt Martin A. Hansens interesse for fortidens og oldtidens helligområder og kultsteder i 
de nordiske landskaber, forstærket gennem hans arbejde med kirkebogen Orm og Tyr som 
jeg jo som ung dreng blev draget med ind i. Den anden gjaldt dit og Anders Thyrring 
Andersens slidsomme arbejde med udgivelsen af Dagbøger i 1993 efter at 
Hemmelighedens kunstner var udkommet i 1991.  

Når Afrika nævnes skyldes det hverken den afrikanske farm eller Jakob Ejersbo´s værk, 
men dine forældres arbejde i dine første fjorten livsår, hvor de var missionærer og leder af 
et hospital for spedalske i det sydvestlige Tanzania. Om denne grumme sygdom lærte jeg 
som dreng en hel del via Palle Laurings venskab med ”skeletdoktoren” i Roskilde, lægen og 
medicinhistorikeren Peter Vilhelm Møller-Christensen, som især ved sine udgravninger af 
Esrum Kloster havde skabt sig mulighed for at forske i denne sygdom. At kunne komme 
tæt på disse levn fra middelalderen og få dem i hånden gjorde et stærkt indtryk på far. Og 
på mig. 

Jørgen Jørgensen er en fortæller om en hals. Og dybt optaget af historiefortælling især i 
Nordjylland. I 1991 kom Jørgen Jørgensen til denne landsdel og har indtil 2017, hvor han 
gik på pension, undervist på Hjørring Seminarium, der rettelig og lidt typisk for vor tid nu 
hedder University College Nordjylland – hvorfor ikke North-Jutland, i 
kristendomskundskab der er et linjefag, og i faget kristendomskundskab, livsoplysning og 
medborgerskab. Han har derfor ansvar for mange lærerstuderendes inspiration på disse 
kulturfelter i deres senere job. Du interesserer dig for forholdet mellem kristendom, 
religion, kultur og samfund og din bog fra 2008 René Girard: Voldens verden – verdens 
vold blev af anmelderne betegnet som en kraftpræstation. 

Du har været gift med sognepræst Hanne Villumsen Jørgensen som du nu er separeret fra. 
I har to børn, en datter som er cand.mag. og underviser ved VUC i Hjørring og en søn som 
er grønlandsgeolog og ansat ved Energistyrelsen. Og et barnebarn har du. 

En dag for et par år siden kiggede du ud ad dit kontorvindue og kom til den pludselige 
livsafgørelse, vi alle har mødt eller vil skulle møde: det er nu jeg skifter liv og går i gang 
med det, som jeg hele tiden udskyder til sidenhen. Med dine nu 68 år har du givet dig i kast 
med din bog Daggry – en MAH antologi – og en helt ny, kommende bog med indhold af 
stor betydning for vores indsigt i fortidens og oldtidens omfattende, hellige bestyringer af 
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landskabet gennem anlæg, offergaver, mulige spor af gamle stednavne. Alt sammen som en 
igangværende opdagelsesrejse i Martin A. Hansens tænkning derom, som i videnskabelige 
fagkredse har bedre grobund end da han levede. Inspireret af Birgitte Krejsagers bog om 
denne side af Martin A. Hansens virke, Fortællerens Rum. Nu så mange, mange år efter at 
han og jeg sad bøjet over landkortene i det arbejdsværelse, hvor jeg for et par dage siden 
skrev min tale til dig, blomstrer hans tænkning om forfædrene, her tilsagt: fordi du er og vil 
det. 

Jeg vil nu bede forsamlingen om at rejse sig og hylde dig med en klapsalve, hvorefter vores 
gode formand bringer dig prisen som min lillesøsters mand, nu afdøde kunstner, Ullrich 
Rössing skabte. 

Hans-Ole Hansen 

 

 

Nr. 250: Jørgen Jørgensens takketale 
 

Jeg er blevet bedt om, i nogle hovedpunkter at fortælle om den vej, der førte til min 
interesse for Martin A. Hansen og hans forfatterskab.  

Hvor begynder man en sådan fortælling? Det er vanskeligt at sætte fingeren på ét bestemt 
punkt. Indledningsvis vil jeg inddrage et forhold, som jeg mener har været 
medbestemmende, selv om det umiddelbart kan forekomme lidt paradoksalt.  

Min erfaringsbasis er tosproglig, idet jeg er opvokset på det afrikanske kontinent, nærmere 
bestemt i en landsby i Nyamwezi, Vest-Tanzania, hvor mine forældre arbejde på et hospital 
for spedalske. Landsbyen var uden rindende vand og el. Sidstnævnte forhold betød, at der i 
de lange aftener var tid til læsning og fortælling. Godnatlæsning var således en fast 
bestanddel af aftenritualet, hvor mine forældre læste op fra Brødrene Grimms eventyr, H. 
C. Andersens eventyr eller fra andre samlinger. I hjemmet, hvor især min mor var ivrig 
læser, var blandt foretrukne forfattere Karen Blixen, Ernest Hemingway, Graham Green, 
Laurens van der Post, Okot p’Bitek, Robert Ruark og Agatha Christie.  

Ud over denne oplæsning og hvad jeg selv begyndte at læse, vil jeg i denne sammenhæng 
især nævne oplevelsen af store og enestående fortællertalenter fra Nyamwezi. Deres 
fortællinger, der som regel fandt sted i skyggen af et mangotræ, kunne snildt vare op til 
flere timer. Fortællingerne kunne handle om lange historiske træk eller oplevede 
begivenheder. Tilhørerne kunne gå fra og til, hvis de havde forskellige ærinder, som skulle 
passes. Når man kom tilbage til kredsen, som var samlet om fortælleren, spurgte man blot 
sidemanden kort, hvor fortælleren var nået til i fortællingen eller hvilket emne, der nu blev 
taget op, og hægtede sig igen på derfra. Under fortællingen kom små tilkendegivelser i 
form af „aha, nå sådan”, „passer det?”, „virkelig”, eller når det fx handlede om en rejse til 
landsbyen Ivenzato, der ordret betyder „Hvor stenene gør ondt at gå på”, faldt ind i 
gentagelse af navnet i formen „du milde, sikke strabadser”. Ligeledes kunne forsamlingen 
bryde ud i en velgørende latter ledsaget af trampen med fødderne. Men alt sammen fandt 
sted uden på mindste måde at afbryde selve forløbet. Fortælleren forsatte ufortrødent i et 
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formfuldendt kinyamwezi og tilkendegivelserne fra tilhørerne var udtryk for, at de var med 
i fortællingen. Svarende til det dialogiske forhold, som Martin A. Hansen gør gældende 
mellem forfatter og læser: „For det første at den skrivende ikke dur uden den læsende, for 
med Undtagelse af een bestemt Slags Litteratur er alt Skriveri Henvendelse og Dialog … 
Den skrivende maa have en Læser” (Eneren og Massen, 1950, s. 35). Af dem lærte jeg, at 
erindring er kostbar og ejer rum i livet. Erindring er en langt mere omfattende virkelighed 
end det at huske noget (en sandhed, som ikke får megen ’plads’ i det moderne samfund). 
Og fortællerne var, som mundtlige formidlere af historien før nedskriften, udstyret med en 
stor erindring. Senere fandt jeg ud af, at de gennem skiftende brug af billeder og variation i 
talemåde havde nøje styr på både begivenheder og kronologi.  

Et andet karakteristisk træk ved disse fortællinger var en klar skelnen mellem fortolkning 
og kendsgerninger. Til denne del hører, at naturen helt åbenlyst var en virkelighed, som 
man skulle forholde sig opmærksomt til. Den var langtfra kultiveret og kontrolleret, eller 
som Martin A. Hansen formulerer det i „Asken” med henblik på det moderne samfund: 
„Nu er Naturen netop saa skikkelig og fornuftig, som man selv er. Man er jo identisk med 
den. Den er en sund, rekreerende Forlængelse af Gader, Stuer, Fabrikker, 
Undervisningsanstalter” (Efterslæt 1959, s. 123). Sanserne var derimod skærpede. En 
mamba eller ensom leopard eller en flok hærmyrer melder kun sin ankomst gennem meget 
svage signaler. Lugt for eksempel, eller pludselig stilhed fra andre dyr. Det krævede en evig 
vågen opmærksomhed. Overfor den kendsgerning var der ikke råd til fejltagelser. 
Kendsgerninger og fortolkninger måtte derfor til stadighed betragtes under ét. Naturens 
orden blev forstået som mangfoldig. 

Martin A. Hansens betegnelse for det, som blev oplevet under mangotræet, var skabelsen 
af det „kultiske Rum”. Herom skriver han i essayet „Fortællernes Rum”, hvor der skelnes 
mellem sagaens to rum: „Jeg har gjort mig den Tanke … at Sagaen har to Rum, Emnernes 
og Fortællernes. Det første strækker sig grovt regnet fra Landnamet til Stiklestad … 
Fortællerrummet er ikke bare den middelalderlige Epoke, men i intim og livskraftig 
Forstand Stuen hvor Fortæller og Tilhørere er sammen … Stuen med Fortæller og Tilhørere 
kunde man kalde det kultiske Rum. Det er nærværende i de skrevne Sagaer, i 
Dybdedimensionen, ved deres Art som Erindringspoesi. Udfoldelsen i det Rum maa i det 
mindste have lignet Religionsudøvelse, Kult. I Erindringen, anderledes end i Illusionen, 
kommer Forfædrene nær, Sjæle hvis Substans er i Bevægelse og Forandring. En Forening 
med disse Sjæle sker i Rummet … Sagaerne var næppe blevet til, dersom ikke Tilhørerne 
har troet paa deres Fortælleres Synskhed, været overbevist om, at Digterens Erindring i 
Sandhed naaede meget længere ud end baade hans og deres Hukommelse. Naar der i hans 
Beretning om det kendte da fødtes noget nyt, saa var det ikke nyt, men noget gammelt som 
stod op af Glemslen” (Hemmelighedens kunstner, s. 352, 353, 354). 

Til skaren af gode fortællere hørte også min danske lærer, som boede i nærheden. Det 
bedste jeg vidste, var når han genfortalte de islandske sagaer, stykker fra Saxos 
Danmarkshistorie eller nordisk mytologi. Det fandt sted i middagsstunden midt på 
savannen med solen i zenit, mens vi holdt pause fra undervisningen. Pausen blev ikke så 
sjældent forlænget. 

Mit møde med Martin A. Hansens forfatterskab fandt sted efter ankomsten til Danmark. 
Nærmere bestemt i skolen, i 1. real, da vi efter gymnastik og brusebad sad godt opkogte og 
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hørte på oplæsning ved en vikar, som tog timerne i stedet for vores faste lærer, som var 
blevet syg. Det drejede sig om oplæsningen af de to noveller „Paradisæblerne” og „Offer”. 
Fortællingerne gjorde et uudsletteligt indtryk og blev min indgang til Martin A. Hansen. På 
mange måder blev forfatterskabet et vigtigt koblingspunkt mellem de to kulturstrenge, jeg 
var indfældet i, både kulturelt og sprogligt. 

Under mit studium på universitetet i Århus, som jeg påbegyndte i 1971, skulle vi aflevere en 
stor og to mindre arbejder, såkaldte emnekredse. Mit ønske med hensyn til den første 
emnekreds var en diskussion af K. E. Løgstrups Opgør med Kierkegaard (1968) i lyset af 
Martin A. Hansens forfatterskab. Jeg opsøgte derfor Jørgen K. Bukdahl. Han var begejstret 
for idéen med at inddrage Martin A. Hansen i et teologisk arbejde, men gav mig samtidig, 
hvad han kaldte et ”godt råd”: Jeg skulle vente med at diskutere Løgstrups bog om 
Kierkegaard, da det kunne støde på vanskeligheder på grund af den modtagelse og det 
„ophedede” teologiske klima, som bogens fremkomst havde fremprovokeret. Han foreslog, 
at vi i første omgang kunne mødes og diskutere Thorkild Bjørnvigs disputats Kains Alter 
(1964). Møderne blev en oplevelse. Af helt indlysende grunde fik de mere karakter af lange 
og spændende udredninger med stof hentet fra mange felter fra hans side end egentlige 
diskussioner. Centralt stod forholdet Karen Blixen – Martin A. Hansen – Theodor Adorno, 
og mit bidrag bestod mest i supplerende oplysninger i forhold til Karen Blixens ”Skygger 
paa Græsset” (1960), som optog Bukdahl meget på det tidspunkt. Senere udgav han nogle 
af hovedpunkterne fra bl.a. disse udredninger som „Teologi og æstetik” i Kredsen (1978). 
Forsvarshandlingen i forbindelse med Bjørnvigs afhandling var efter Bukdahls opfattelse 
så absolut en af de helt store begivenheder ved universitet. Efter arbejdet med Bjørnvigs 
disputats fulgte beskæftigelse med receptioner af Martin A. Hansens forfatterskab. Det 
viste sig at være en omfangsrig litteratur. I mellemtiden havde også den dialektiske teologi, 
jeg-du-filosofien og nyere fransk filosofi gjort sit indtog på arbejdsfeltet. Det gælder ikke 
mindst arbejdet med den fransk-amerikanske kulturteoretiker René Girards forfatterskab. 
Jeg læste, tiden gik og familien voksede.  

I 70’erne og 80’erne blev Martin A. Hansens forfatterskab ikke meget læst på universitetet. 
Derfor min overraskelse, da jeg i slutningen af 80’erne hørte om én, som læste og studere 
forfatterskabet, nemlig Anders Thyrring Andersen. Vi mødtes og herefter fulgte en 
spændende tid med deltagelse i seminarer om Martin A. Hansen og en relancering af nogle 
af de centrale tekster fra forfatterskabet i udgivelsen ”Hemmelighedens kunstner”, som 
udkom 1990. Herefter fulgte flere års arbejde med ”Dagbøger I-III”, som blev udgivet 1999. 
De senere år har jeg deltaget i forskellige arrangementer og stået for et par udgivelser i 
Landsforeningens regi. Mit håb er, at Landsforeningen får held til at etablere et Martin A. 
Hansen-center, hvor interesserede kan få lejlighed til at studere forfatterskabet. Glædeligt 
har det været at kunne konstatere en stigende interesse for forfatterskabet. 

Til slut vil jeg tillade mig at henvise til en kommende udgivelse ”Rejsen til Kains marked”, 
hvor læseren præsenteres for en fremstilling af nogle hovedlinjer i Martin A. Hansens 
tænkning og forfatterskab. Blandt andet hans tolkning af offerfænomenet. 

Tak for prisen!   
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Nr. 251: Omtale af Martin A. Hansens indsats vedr. Knud 
Jensens køb af Gyldendal 
 

I anledningen af 250-års jubilæet for Gyldendal, som forlaget kan markere i august måned, 
har Gyldendal udgivet en bog, ”Selveste Gyldendal”, skrevet af journalist på 
Weekendavisen, Pernille Stensgaard. Åbningskapitlet omhandler bl.a. Knud W. Jensens 
overtagelse af Gyldendal tilbage i beg. a. 50’erne, men uden nogen egentlig research af, 
hvad der i grunden foregik og hvem, der var hovedmanden bag købet, nemlig Martin A. 
Hansen. Jeg har i min bog ”Martin A. Hansen og Heretica” et kapitel, der omhandler 
lukningen af Heretica og købet af Gyldendal, hvor jeg ved krydslæsning af breve og 
erindringsstof når frem til en anden historie end den, Gyldendal præsenterer læserne for i 
Stensgaards bog. 

Jeg har som nyttig oplysning til medlemmerne valgt at trykke dette kapitel her i 
Nyhedsbrevet. Henvisninger og kommentarer er udeladt. De fremgår af den oprindelige 
artikel i min bog. 

 

Nu gik det lige så godt 

De to sidste redaktører af Heretica, Tage Skou-Hansen og Frank Jæger (1951-1952) var 
trods forskelligheder begge dybt engageret i redaktionsarbejdet, og begge var derfor 
alvorligt betænkelige ved, at personer indenfor kredsen tilsyneladende stod overfor at 
opkøbe og overtage Gyldendal. Især Frank Jæger var yderst skeptisk, især da det rygtedes, 
at Thorkild Bjørnvig havde en finger med i spillet omkring overtagelsen af Gyldendal. 
Således skriver han i begyndelsen af 1955 et længere brev til Tage Skou-Hansen, hvor han 
bl.a. omtaler et møde med Bjørnvig (i brevet kaldet Th.). 

”Onsdag, februar 1955. 

Kære Tage. Ja, Th. kom herover, og den første dag nægtede jeg konsekvent at tale 
”alvorligt”, hvad han bøjede sig for, fordi han underkastede sig husets rolige aura. Men 
næste dag gik det løs, og da fik han i brede spande alt hvad jeg mente om Heretica og 
Gyldendal og os og ham osv. Da jeg var færdig med mit lange foredrag spurgte jeg til 
overflod, om det var klart udtrykt, og det var det. -Han fortalte da, at det efterhaanden var 
begyndt at dæmre for Knud, at vi ingenlunde var tilfredse med hans dispositioner, og at 
samme K. blev rasende hver gang han mødte kritik i den retning. Hvortil jeg svarede at det 
ville jeg skide paa, hvad der rørte mig mere, var hvad Th. mente om sagerne. Og han mente 
da, at han for længst havde sagt fra og INTET ville have med Gyld. at skaffe…Men jeg gik 
dybere ind og foreholdt Th., at han ikke havde stoppet Gyld.-aktionen. Hvortil han svarede, 
at det havde han forsøgt af al sin magt, men ikke kunnet – saa lidt som noget menneske, 
iflg. Th., kunne stoppe Knud i noget som helst, han havde sat sin vilje ind paa…For at gøre 
en lang samtale kort: jeg gik paa ham…og han svarede paa, hvad jeg spurgte ham om: 
nemlig at han intet kunne stille op dengang og intet nu. Men at han selv til fulde var klar 
over, at vi var utilfredse og HVORFOR vi var utilfredse, og at K. i alle fald havde en anelse 
om den sig bredende misfornøjelse i gode heretiske kredse…Jeg kan holde mig til min 
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mening om forræderiet mod Heretica og det mislykkede eksperiment med Gyld., og jeg kan 
svare med en løsning, som er uladsiggørlig: nemlig den, at naar der sidder ti mennesker i 
Klareboderne og tyve udenom, der er utilfredse med handlingen (og handelen) saa gør man 
den OM. Hvad Th. var 100% sikker paa, at K. aldrig ville gøre”. 

Frank Jægers brev (og breve) til Tage Skou-Hansen efter at Heretica lukkede med 
udgangen af 1953, hvor de to sad som redaktører, i forlængelse af Knud W. Jensens køb af 
aktiemajoriteten i Gyldendal få måneder tidligere, er et af de stærkeste udsagn om, hvilken 
frustration det afstedkom hos de fleste af inderkredsen i Heretica. I de første dage efter 
lukningen verserede der stærke rygter om, at det i grunden var Thorkild Bjørnvig, som et 
par år tidligere havde forladt kredsen, der havde opildnet Knud W. Jensen til at engagere 
sig i Gyldendal. Ole Wivel var naturligt involveret, al den stund han af Martin A. Hansen 
var blevet opfordret til at opgive Askov Højskole, hvor han siden 1951 havde været lærer og 
komme tilbage til København og lede det nye Gyldendal. Som det fremgår senere, var 
Wivel efterhånden blevet varm på ideen om, at Heretica skulle lukke og et nyt tidsskrift 
opstå af asken som en fugl Phønix. I alt fald er Wivel i august 1953 aldeles afgjort, hvilket 
fremgår af et brev, som han skriver til Frank Jæger, der på det tidspunkt sad som 
medredaktør af Heretica sammen med Tage Skou-Hansen. 

”Vi staar i den privilegerede, enestaaende situation, at vi paa samme gang raader over 
ypperlige forfattere og økonomiske midler til at give disse forfattere rimelige arbejdsvilkaar 
og læserne et dueligt tidsskrift, som ikke dør af svindsot inden paaske. Min (eller vores) 
plan er da følgende: Heretica gaar ind til nytaar. Allerede til januar paabegynder Gyldendal 
udgivelsen af et nyt tidsskrift, hvis hovedide skal være – ikke at fortsætte traditionerne fra 
salig ”Tilskuerens” dage, men tværtimod at skabe en dialog i kulturdebatten, som 
tidsskriftet af navn ”Dialog” jo kun har postuleret og aldrig gennemført. Med andre ord: det 
maa blive opgaven at sammensætte redaktionen saadan, at de to fløje i vor litteratur, som i 
dag staar med front mod hinanden, kan mødes og kæmpe i tidsskriftet indtil evt. den ene 
gruppe er fuldkommen død og magtesløs. Jeg tænker her på Heretica-fløjen og den 
radikalt-marxistiske fløj. Med alle undergrupper på begge sider…Sammensætningen af 
redaktionen har vi drøftet vagt, og det ser ud til, at man kan finde en rimelig løsning – ja, 
ikke blot rimelig, men maaske ligefrem enestaaende spændende: Tage og Peter P. Rohde. 
De staar ikke blot – hvilket er det vigtigste – som repræsentanter for hver sin fløj, men de 
er ogsaa begge stærkt interesserede i baade skønlitteraturen og i kulturdebatten. De vil 
sandsynligvis desuden kunne samle alle kvalificerede penne omkring sig, fordi man rent 
menneskeligt har tillid til dem. Medarbejderlisten er aldrig drøftet, men for mig at se 
kommer det i første række an paa at sikre sig fire-fem lidt ældre skribenter, som ikke 
umiddelbart hører vore opgør og vor problemstilling til. Jeg tænker her paa navne som 
Martin, la Cour, Branner, Sven Møller Kristensen, Tom Kristensen, evt. andre. De yngre 
forfattere kan du jo selv slutte dig til”. 

Så mange ordene fra Wivel til Frank Jæger, der aldrig senere lagde skjul på, hvor frustreret 
han og andre var over, at Heretica af andre kræfter end dem selv blev lukket, og at en 
litterær mastodont som Gyldendal fremover skulle sætte sig tungt på den litterære debat og 
formidling. Om forholdene til de to redaktører omkring beslutningen om at nedlægge 
Heretica med udgangen af 1953 og sætte kræfterne ind på et nyt tidsskrift på Gyldendal 
skriver Wivel i sine erindringer, at  
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”Tage Skou-Hansen var blevet en nøgleperson. Efter Thorkild og Bjørn var han blevet 
hovedkonsulent for Wivels Forlag, og han og jeg kunne sammen, så forskellige vi var: jeg 
med min hurtige situationsfornemmelse, han med sit rolige aftræk, sin grundighed og 
lidenskab. Men Tage var alt andet end entusiastisk. Han og Frank Jæger holdt længst 
muligt på Wivels Forlag, de små forhold, den personlige berøringsflade, suveræniteten i 
kraft af overblikket. Frank skrev et surt brev fra Farum og brokkede sig over udsigten til 
livegenskab med Gyldendal: ”Jeg kan sige med det samme, at der skal en meget god 
kontrakt til, før jeg springer”. Tage var grovere i mælet: ”Jeg lider ikke at W.F. bliver kvalt i 
kulissen, uden en lyd. Med den 1953-produktion der var planlagt kunde forlaget måske for 
første gang have betalt sig…Nu blir vi plukket for alle vore fjer, og vi står som betlere og 
lorte for Herrens åsyn til næste nytår”. Men også Tage var loyal da det kom til stykket og 
lagde ryg til det nye samarbejde”. 

Men Tage Skou-Hansen var alt andet end begejstret. Han har i artiklen ’I højere magters 
hænder’ redegjort for sin holdning og vurderinger af engagementet omkring Gyldendal. 
Indtil lukningen af Wivels Forlag og hermed Heretica var det gået godt for det lille forlag 
på Frederiksberg Allé, og 1952-53 så ud til at blive et rigtigt godt år. Tage Skou-Hansen sad 
på en magtfuld position som redaktør af Heretica, og han havde stor indflydelse. Men så 
alligevel ikke mere end at foretagendet pludselig måtte lukke. Det var hænder udenfor 
inderkredsen, der trak i trådene, og selv var han mildest talt overrasket og som Frank 
Jæger frustreret over udviklingen eller nærmere afviklingen. Men da først Knud W. Jensen 
rykkede kunne ingen stoppe ham. ”Men hvad i alverden ville det eventyrlige menneske 
med den gamle underholdningsfabrik, som havde kasseret vore jævnaldrende på stribe – 
Tove Ditlevsen, Morten Nielsen og Ole Sarvig”. Tage Skou-Hansen kendte Knud W. Jensen 
fra Wivels Forlag, som Knud W. Jensen understøttede med overskuddet fra sin 
osteeksport, og han var vis på, at han ikke stod alene med den noget risikable og satsede 
beslutning, det var at købe Gyldendal. Også Tage Skou-Hansen var i begyndelsen af den 
klare opfattelse, at det var Thorkild Bjørnvig, der stod bag. Men det viste sig ret hurtigt ikke 
at holde stik. Og så afslører Tage Skou-Hansen, hvem der efter hans mening var den 
egentlige initiativtager bag ideen om opkøbet af Gyldendal. ”Ingen ringere end Martin A. 
Hansen. En ny forbløffelse at den beskedne store digter med hele almuetraditionen i 
kroppen tænkte så bevidst og nutidigt i magt”. Begrundelsen fandt Tage Skou-Hansen i 
Martin A. Hansens insisteren på demokratiets overlevelse, som efter hans mening afhang 
af en styrkelse af de gamle institutioner, og her var Gyldendal en af de stærkeste. Men Tage 
Skou-Hansen gør også i sit tilbageblik rede for sin forbavselse. ”Han havde jo været med til 
at bekæmpe de kompromitterede gamle partier. Hvorfor så ikke lade andre forældede 
institutioner rådne i fred? Skyldte han måske Gyldendal særlige hensyn?” . Nej, det gjorde 
Martin A. Hansen ikke, og alligevel var det ham, der iflg. Tage Skou-Hansen var den, der 
lagde strategien. ”Men Martin A. Hansen havde sine planer med os hver især, og vi måtte 
værsgo belave os på marchen ind i etablissementet. Lindhardt blev sendt i forvejen som en 
trojansk hest, og også med Ole Wivel fik han sin vilje”. Og sådan blev det. Heretica gik ind, 
og Tage Skou-Hansen blev ”overført” til Gyldendal som redaktør af Vindrosen. Men det 
blev aldrig det samme, og Tage Skou-Hansens engagement kunne ligge på et lille sted. I 
Heretica havde det været det litterære liv om at gøre. Vindrosen var snarere fast arbejde.  I 
et brev til Ole Wivel fra 1956 lægger han ikke fingre imellem.  
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”A propos det forbandende tidsskrift, så forstod jeg endnu medens vi talte sammen, at jeg 
sandsynligvis måtte fortsætte med det møgarbejde endnu et år…Det er forlagsprestige og 
politik at holde det gående, men jeg kan ikke have at gøre med et arbejde, som jeg ikke kan 
se mening i, og det er altså det jeg alligevel skal. For jeg kan heller ikke lade stå til, lade 
tidsskriftet sejle som det vil – og det ved I godt, I sataner”. 

Ulysten og det manglende engagement forstærkedes yderligere i 1955, da Martin A. 
Hansen dør.  

”Garanten, begrunderen for det gyldendalske eventyr var væk. Peter P. Rohde fandt ikke 
anledning til at bringe nogen nekrolog. For ham var Martin A. Hansen ikke mere 
betydningsfuld end Hans Kirk, Knud Sønderby eller andre jævnaldrende forfattere. Jeg 
kunne ikke med rimelighed bebrejde ham det, men fik nu igen at mærke at jeg var hvor jeg 
var, fordi jeg havde ladet mig overtale til det og ikke fordi jeg følte noget for det”. 

Det skal ved nærlæsning af dagbøgerne vise sig, at Tage Skou-Hansen havde ret i sin 
afsløring af, at det var Martin A. Hansen der for alvor stod bag begrundelsen for købet af 
Gyldendal, ligesom det var Martin A. Hansen, der efter en del vaklen frem og tilbage til 
sidst førte beslutningen igennem med nedlæggelse af Wivels Forlag og Heretica som 
konsekvens. I Dagbøger dateret d. 21. december 1952 kan man læse en længere udredning 
af Martin A. Hansens personlige mening om Knud W. Jensens planer om at overtage 
Gyldendal og hans syn på Heretica og Wivels Forlag i den henseende. Der er én bestemt 
grund til, at Martin A. Hansen så udførligt redegør for sin holdning til hele problematikken 
omkring Gyldendal, og det er, hvad eftertiden måtte have at sige om dette, bl.a. 
nærværende analyse. 

”For det andet talte K. om sine Problemer med Gyldendal, hvad han ofte har gjort. Da jeg 
formentlig, hvad enten jeg forbliver tilbagetrukket som blot en af hans fortrolige og 
Raadgivere, eller jeg faar – og vil modtage – en Slags officiel Stilling deri vil jeg vel før eller 
siden blive gjort medansvarlig for den Politik, der drives om Gyldendal, og jeg vil da saa 
længe erindringen er frisk notere nogle af de for mit forhold vigtige Omstændigheder”. 

Martin A. Hansen noterer sig i dagbogen, at han under Islandsrejsen sammen med Sven 
Havsteen-Mikkelsen i foråret 1952 gennem breve hjemmefra er gjort bekendt med Knud 
W. Jensens planer om at overtage Gyldendal. Da han senere opsøger Knud W. Jensen på 
dennes feriested i Kandestederne i sommeren 1952, kommer det til en længere 
meningsudveksling om Gyldendal. I dagbogen medgiver Martin A. Hansen, at han 
indirekte støtter Knud W. Jensens planer.  

”Jeg gjorde herunder ingen hæftige Forsøg paa at gendrive ham, men talte bl.a. om 
Betydningen af Gyldendal som en Institution, om nogle af de Opgaver det efter min 
Mening havde forsømt (bl.a. Tidsskrift, mere aktiv Politik for ganske unge talentfulde 
Skribenter, ringe Støttevirksomhed for Digterne, svigtende Omsorg for Klassikerudgaver i 
billig Form, o.s.v. i det hele taget en vis Sløvhed)”.  

Hvad angår Wivels Forlag i forhold til Gyldendal i det øjeblik Ole Wivel fik en overordnet 
stilling i det ”nye” Gyldendal, har Martin A. Hansen iflg. dagbogen været af den mening, at 
Wivels Forlag skulle fortsætte uanfægtet af nye kræfter i Gyldendal. Ligeledes ville enhver 
tanke om, at Heretica skulle flyttes over på Gyldendal være utopi og i alt fald 
litteraturpolitisk uklogt.  
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”Endvidere var det ikke sikkert at W.Fl. havde udtømt sin Opgave og det var værd ogsaa at 
lade den Mulighed staa aaben at det eventuelt kunne bestaa i en Overgangstid i en vis 
praktisk Forbindelse med Gyldendal, men paa saadan en maade at Hereticagruppen kunde 
holdes uden for den større Forlagspolitik foreløbig til Knud var inde i Gyldendals Forhold. 
Og liggende nær opad dette Argument var et tredje, nemlig at det for den større 
Offentlighed maaske vilde virke lidet betryggende om Folkene fra Wivels Forlag blev 
dominerende på Gyldendal, saa længe det ikke i Foranstaltningen ved dette Forlag var 
øjensynligt at Knud netop ønskede en bred Forlagspolitik”. 

Vi kan altså ud fra dagbøgerne konkludere, at Martin A. Hansen støttede en overtagelse af 
Gyldendal, men at han vægrede sig ved, at Wivels Forlag og hermed Heretica skulle indgå i 
et ”nyt” Gyldendal. 

Går vi nu til brevene, fremgår det, at Martin A. Hansen fem dage senere i et brev til Ole 
Wivel støtter ideen om, at Heretica skal gå ind og et nyt tidsskrift udgivet af Gyldendal skal 
se dagens lys. 

”Det forekommer mig, at ”Heretica” kan faa en værdig Bane. Nye kætterske Røster har 
gjort sig kraftigt gældende deri, det kan slutte i Brydning, falde i Strid, endnu med 
Livskraft, og det vilde være godt. For det er en umulig Tanke at flytte ”Heretica”. Eller 
reformere det! Tanken om de to Fløje repræsenteret i Ledelsen af et nyt bredere Tidsskrift 
er rigtig. Et rummeligere litterært Tidsskrift har længe godt nok være savnet, og det maa 
vel være en naturlig Opgave for Gyldendal at udgive det”. 

Sådan skriver Martin A. Hansen mindre end en uge efter, at han i dagbogen har gjort rede 
for sine betænkeligheder ved at Wivels Forlag lukkes, og at Heretica dermed skal ophøre. 
Et eller andet må være sket i disse decemberdage. Det er ikke helt til at vide, hvad der er 
sket, måske en telefonsamtale med Knud W. Jensen, men vi kan i alt fald konkludere, at 
Martin A. Hansen i slutningen af 1952 er indforstået med, at Heretica lukker i løbet af 1953 
og også, at han støtter en sådan politik. At der fra anden side har været følere ude til Martin 
A. Hansen kan vi aflæse af det brev, som han sender til Knud W. Jensen d. 14. januar 1953. 
Her refererer han til en telefonsamtale med Knud W. Jensen netop om Gyldendal, hvor 
hans egen rolle har været drøftet. 

”Det du talte om, da du ringede og talte længe med mig sidst – nemlig om Gyldendal, har 
jeg tænkt noget paa siden. Du nævnte Bestyrelsen. Det kunde være at jeg vilde finde det 
nok saa godt eventuelt at træde ind paa en saadan Plads om 5-10 Aar. Maaske du da ogsaa 
var bedre tjent med det. Jeg er nemlig ikke vis paa at den Afstivning det kunde være for dig 
nu at have endnu en Mand i Bestyrelsen, der virkelig forstaar dig, opvejer Vrangsiderne 
ved at faa mig ind dér i en aktuel Situation, hvor det kan være ensbetydende med, at vide 
Kredse (jeg tænker ikke bare paa de venstreorienterede intellektuelle, men ogsaa en stor 
Masse af Socialdemokratiet) vil opfatte det som et sikkert Tegn paa, at Gyldendal skal ind 
paa et bestemt ideologisk Spor, som i deres Øjne er galt. Jeg tror det har meget for dig at 
sige i din ideale Bestræbelse, at du enten ligefrem kan opretholde en vis Tillid ogsaa fra en 
Del latente Modstandere, eller at de i det mindste ikke har svære Angrebspunkte”. 

Jo, Martin A. Hansen kendte godt sit eget værd og sin betydning, og ved, at det er klogest af 
ham at holde en lav profil i det store projekt, som Knud W. Jensen er ved at søsætte. Men 
han benytter nu lejligheden til i resten af brevet at komme med en del praktiske råd 
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omkring reorganiseringen af Gyldendal og besættelsen af bestyrelsesposter. Tre måneder 
senere følger han op på sagen, hvor han i et brev lækker fortrolige oplysninger om Dansk 
Forfatterforening, bl.a. et referat af Forfatterforeningens generalforsamling, hvori 
foreningens arbejde er beskrevet, som kan være Knud W. Jensen til stor hjælp. Martin A. 
Hansen er bestemt med på sidelinjen, og selv om det ikke er ham, der er den synligt 
agerende og heller ikke økonomiske ansvarlige, så er han den ideologiske garant for, at 
Knud W. Jensens planer kan gennemføres.  

Men at beslutningerne er svære at træffe, og at især Heretica og Wivels Forlag forhold til 
Gyldendal er vanskelige at afgøre, fremgår tydeligt af det brev, som Ole Wivel skriver til 
Martin A. Hansen i marts 1953. Her bekræfter Wivel de overvejelser, han er inde i om sit 
ophold i Askov, som han ønsker skal fortsætte. Ligeledes ser Wivel det som en mulighed, at 
Wivels Forlag fortsætter, og at han selv, skønt dybt engageret i sin lærergerning på 
højskolen, godt kan holde forretningen på Frederiksberg Allé kørende. Åbenbart ser det 
også ud til, at Heretica fortsætter.  

”Ogsaa Heretica skal fortsætte! Ja, det glemte jeg da rent at sige, at Knud vil skrinlægge 
tanken om det nye tidsskrift indtil videre og lade Heretica gaa videre – hvis vi andre har 
lyst og evne til at fortsætte det. Ogsaa denne løsning tror jeg er fin. Heretica har jo mange 
faste læsere, og den store uro, der ser ud til at komme omkring forskellige tidsskrifter, har 
vi bedre udsigt til at undgaa at blive ramt af, hvis Heretica blot gaar ind i en ny aargang, 
end hvis vi ogsaa starter med et nyt foretagende”. 

Så vidt situationen omkring Heretica i marts 1953 set fra Ole Wivels arbejdsværelse på 
Askov. Men så er det, at Martin A. Hansen for alvor markerer et skifte. Det sker i det brev, 
som han sender til Ole Wivel i april 1953. Her finder vi primærkilden til analysen af Martin 
A. Hansens forhold til Heretica i almindelighed og hans litterærpolitiske holdning til 
Gyldendal i særdeleshed, herunder Ole Wivels fremtidige placering. I brevet konstaterer 
Martin A. Hansen, at Heretica fortsætter også i 1954. Der kan åbenbart ikke på det 
tidspunkt skabes enighed på Gyldendal om at lave et litterært tidsskrift, der kan samle de 
to fløje, idet Gyldendals siddende bestyrelse af politiske grunde ikke kan godtage Knud W. 
Jensens forslag om, at Peter P. Rohde bliver den ene af de to redaktører af et muligt nyt 
tidsskrift. Dernæst konstaterer Martin A. Hansen, at Ole Wivel åbenbart ikke skal til 
Gyldendal, men at han bliver på Askov. Vi skriver april 1953. Martin A. Hansen er 
indforstået med Wivels beslutning, men benytter lejligheden til at udtrykke sin personlige 
holdning til højskolen og fortælle Wivel et par sandheder om højskolen. 

”Her som alle Vegne, hvor det ”aandelige” spiller en Hovedrolle er Miljøet fordærvet, 
bestandig inficeret. Det er maaske også stærkt sagt, men der er nok noget om det, at al 
Fornyelse i Højskolen skal komme udefra, fra fremmede, fra Tingene og meget andet – 
aldeles ikke fra Aanden”.  

Martin A. Hansen skriver om betydningen af at være det, han kalder ”Førstehaandsfolk”. 
Wivel selv hører til en af dem, der på ”første Haand” kender poesien, til det at skrive digte, 
og derfor kan han fremstå over for skolen og dens elever med en suverænitet, som ikke er 
skolens eller højskoleåndens, men som netop har hjemsted i selve poesien, i digtningen. 

”Det er via Førstehaandsfolk (f.Eks. er der nok jævnligt Elever som maa regnes til dem) 
Højskolen har Rødder i Tingene, det virkelige, i Tidens Problematik – og ikke bare i 
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Højskolens og Højskoleaandens Problematik, denne Selvavl, som jeg paa min Rejse hørte 
mest om”.  

Martin A. Hansen giver nu utvetydigt udtryk for sin egen lede ved den forførelse, der ligger 
i det såkaldt åndelige miljø, der lukker sig om sin egen sandhed, denne indavl af rigtige 
meninger og holdninger.  

”De vil friste, lokke, plage, forføre, liste, begejstre dig til at sige mere end du ved du kan 
sige. Der vil Kampen altid staa mellem dig og dem, der vil leve paa dig. Altid ud over det du 
kan staa inde for. Bare een lille troende Tilføjelse. Misbruget lurer”. 

Det er fra foredragsturneerne landet over, at Martin A. Hansen kender til disse forhold. 
Han havde helst undværet disse mange foredrag, om det ikke var for honoraret. Selv er han 
grundig træt af al åndelighed og foretrækker, når det kommer dertil, hellere en samtale 
eller et samvær med folk, der er anderledes tæt på tingene, på virkeligheden.  

”Hvad synes fattes mange af de Højskolefolk, der af Gerningen er blevet 
Aandsprofessionalister, er denne usigeligt stærke Kærlighed til Tingene, der er uopnaaelige 
som Besiddelse, altid er Laan, men som tvinger Aands Rødder ned til Grundvandet. 
Grusgraveren vil man hurtigst muligt give ”Indhold i Livet”, man giver ham Sandkage, men 
siden forstaar han ikke bedre det Sand han fortsat skal grave; der er stukket en kunstig 
Forsoning ind mellem hans Kærlighed til Sandet, Tingen, og hans Viden om det 
uhaandgribelige deri. Afstand”. 

Det kan tydeligt mellem linjerne læses, at Martin A. Hansen helst ser Ole Wivel tilbage i 
København, og at hans egen aversion over for åndeligheden på højskolen spiller ind i hans 
bedømmelse af Wivels beslutning om i alt fald foreløbig at blive. I foråret 1953 er der ikke 
meget, der tyder på, at Martin A. Hansen har større interesse i Gyldendal, men tværtimod i 
at Wivels Forlag styrkes, hermed også Heretica, hvor han nu foreslår Wivel, at man 
forlænger kontrakten med Tage Skou-Hansen, så han tager ét år mere som redaktør. 

D. 1. juli 1953 skriver Wivel i et brev til Martin A. Hansen, at han nu endelig har besluttet 
sig for at blive i Askov, og han henviser til et brev til Knud W. Jensen, som Martin A. 
Hansen i forvejen er bekendt med. To dage senere svarer Martin A. Hansen, og nu er det 
tydeligt, hvor han selv står, og hvilken magt han over for Wivel agter at sætte igennem. 
Gyldendal er ikke længere ligegyldig for Martin A. Hansen. Den er institutionen, som skal 
bære igennem. ”Men i Øjeblikket er det denne høje, endnu uafsluttede Bygning, et 
Livsværk, som vakler. Et Værk som dine Drømme, Planer, Tanker engang var tømret ind i, 
uagtet du ved Siden af havde eller skuede et andet Livsværk, dit, Digterens”. Martin A. 
Hansen stiller sig tvivlende over for ægtheden i Wivels beslutning om at blive i Askov. ”Dit 
valgs Form virker nemlig mærkelig og udfordrende, som om du endnu engang paakalder 
en Reaktion”. 

Nu får vi for alvor en fornemmelse af, i hvor høj grad Martin A. Hansen begynder at trække 
i trådene. Han råder Wivel til at tage en personlig samtale med Knud W. Jensen, og han 
skal tage sin kone med. Og så skal han endelig gøre op med sig selv, hvad han vil sige til sin 
gamle ven. Er det et nej, skal dette nej følges op på en sådan måde, at Wivel afskriver sig 
enhver forretningsmæssig eller praktisk forbindelse til Gyldendal på grund af sit venskab 
med Knud W. Jensen. Samtalen skal have oprørets præg. Martin A. Hansen ved intuitivt, at 
dette opgør kan Ole Wivel ikke på daværende tidspunkt tage med Knud W. Jensen. (At det 
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kom årtier efter omkring Louisiana og som efterlod de to venner som bitre fjender er en 
anden sag). Ligeledes fastholder Martin A. Hansen, at han ikke, som ellers Ole Wivel 
mener, tog fejl i sin beslutning og sit råd til Wivel om at forlade Askov og gå ind i ledelsen 
af Gyldendal. I et brev af 29. juli 1953, hvor Martin A. Hansen replicerer på Wivels 
påtænkte udgivelse af en række artikler og essays, hvoraf nogle tidligere har været trykt i 
Heretica (Poesi og Eksistens, 1953), fremstår det som om, der nu endelig er truffet en 
beslutning om, at Wivels Forlag lukkes og Heretica hermed går ind. Hen over sommeren er 
der intet i brevvekslingen, der afslører, at Wivel endnu engang har ombestemt sig. Men at 
det er tilfældet, viser sig i det brev, som han i august sender til Frank Jæger, og som jeg 
ovenfor har kommenteret. Hvad der er sket vides ikke. Sporene ender blindt. Men der er 
ingen tvivl om, at Martin A. Hansen har haft endda stor indflydelse på Wivels beslutning 
om endegyldigt at vælge Gyldendal. 

Går vi nu til Ole Wivels egne erindringer om de litteraturpolitiske forhold i 1953, som han 
beskriver dem i kapitlet Et aktiekøb fra ”Romance for valdhorn” (1972), er det tydeligt, at 
det er Martin A. Hansen, der i sidste instans overbeviste Wivel i det rigtige at vælge 
Gyldendal.  

”Jeg sendte endnu et afvisende brev til Knud på tretten sider i juni og tog så over til 
Sjælland for at forhandle med Martin på Salum. Det blev en lang diskussion, en 
indtrængende henstilling fra hans side til mig om at gøre op med mig selv nu. Og jeg gjorde 
op. Jeg indvilligede i at træde til som direktør…Jeg gik nu ind for Hereticas nedlæggelse og 
Wivels Forlags ophør pr. 31. december. Heretica skulle afløses af et nyt tidsskrift som 
symbol på Gyldendals kommende udgivelsespolitik. Vi enedes om at vælge to redaktører til 
dette tidsskrift som fik navnet Vindrosen: en fra den heretiske lejr og en fra den 
marxistiske. Det blev Tage Skou-Hansen og Peter P. Rohde”.  

I september 1953 er der en brevveksling mellem Tage Skou-Hansen og Martin A. Hansen, 
hvoraf det fremgår, at Peter P. Rohde er blevet antaget som medredaktør af Gyldendals nye 
tidsskrift Vindrosen (Martin A. Hansen har åbenbart haft held til at overtale bestyrelsen til 
at ændre deres beslutning), og at de to allerede er i fuld gang med at indsamle artikler til 
det første nummer, samtidig med at Tage Skou-Hansen arbejder på det uigenkaldeligt 
sidste nummer af Heretica. I Wivels andet bind med erindringer ”Tranedans” (1975) 
afslutter han sine erindringsglimt om forløbet.  

”Det er nu fjorten dage siden vi flyttede fra Askov Højskole til Hellerup. Knud W. Jensen 
har købt aktiemajoriteten i Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag og længe prøvet at 
overtale mig til at holde op med at undervise og fortsætte arbejdet fra Wivels Forlag på de 
nye, langt mere krævende betingelser. Jeg har strittet imod, men endelig overgivet mig. 
Martin A. Hansen kom Knud til hjælp, rykkede sit svære skyts ind under mit tårn og skød 
mine sidste forsvarsværker i grus”. 

Da det kom dertil, var det for alvor Martin A. Hansen, der flyttede sig, og det var dybest set 
ham, der lagde den ideologiske og litteraturpolitiske grund til købet af Gyldendal og 
lukningen af Heretica. 

Ole Juul 
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Nr. 252: NUETS LARM OCH MYTENS MÖRKA BRUNN 
 

Tekst af Per Helge 

En gång i slutet av 1990-talet besökte jag en liten landsby nära Limfjorden. På väg hem for 
jag i krokar och omvägar genom olika delar av landet och landskapet. Först for jag västerut, 
till Bovbjerg längst ut mot Västerhavet, för att besöka det lilla museet med målningar av 
den fine konstnären Jens Søndergaard. Men också något annat fångade min 
uppmärksamhet. Utan att jag visste om det i förväg, pågick där som bäst något som 
kallades ringridning. Djupt fascinerad följde jag skådespelet så länge det pågick – jag är 
övertygad om att ni alla som läser de här raderna vet hur det går till – och samtidigt 
frågade jag mig vilken tid jag hade hamnat i? Som om jag hade fallit i en ficka, vid sidan av 
det pågående nuet. 

Som att befinna sig i något alldeles annat, ja: i någon av Martin A. Hansens berättelser! För 
så såg min förståelse av en stor del av hans berättarkonst ut.  

Min läsning av MAH hade börjat med kursen i danskt språk och litteratur när jag 
studerade Nordiska språk vid universitetet i Uppsala, i slutet av 60-talet. När vi då i raden 
av romaner kom till Løgneren, var där något förvirrande över läsningen. Den utspelade sig 
ju i vad som kunde beskrivas som trygg lantlig, ja realistisk miljö – sådan jag kunde 
identifiera mig med den – medan skildringen minst av allt följde någon lätt igenkännlig 
realistisk form. Jag visste mig inte tidigare ha läst något liknande. Romanen var både 
gåtfull och fascinerande. 

Inte förrän långt senare, just på 90-talet, när min läsning gjorde mig bekant också med 
MAH:s noveller och essäer, fick jag en klarare bild av honom som författare. Och där var så 
mycket jag då direkt kunde känna igen mig i! 

Nu är som bekant MAH en mångsidig och sammansatt författare. När jag en tid ägnat mig 
åt att återknyta bekantskapen med hans författarskap, blir just de inre spänningarna ännu 
tydligare än tidigare. Sedan sist har ju dessutom hans Dagbøger publicerats, som på var 
och varannan sida bekräftar just de inre konflikter som präglade MAH, både som 
människa och som författare: mellan gammalt och nytt, det Bonde-Danmark som han från 
begynnelsen varit en del av, och den modernitet som han allt mer växte in i, med eller mot 
sin vilja. I stort verkar spänningarna, ett slags inre disharmoni, ha präglat många aspekter 
av förhållandet mellan levandet och litteraturen.  

Detta är förstås välbekant för varje läsare av det här bladet, och mitt ärende är minst av allt 
att repetera kända förhållanden. I stället vill jag, efter att ha fått en vänlig inbjudan av 
Mette Lise Rössing, sända en personligt färgad hälsning från mig själv, en svensk läsare 
och författare som känt sig särskilt befryndad med några centrala sidor hos Martin A. 
Hansen. Även om det kan gå lång tid mellan de gånger jag läser någon av hans böcker, är 
han ändå ständigt närvarande, som ett landskap eller ett slags inre klimat. 

Precis som MAH är jag född på landsbygd, i en gles kant av norra Smålands skogstrakter. 
Här fanns en och annan liten gård, och därtill ensliga torp utspridda längs små sällan 
trafikerade grusvägar. Det var ingen inflyttningsbygd; folk var ofta födda här och väl 
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inbodda på sina ställen. De unga hade tvärtom långsamt börjat våga sig på att flytta 
härifrån, mot mer lockande framtidsutsikter i det urbana. De gamla blev kvar, och medan 
allt växte i sin makliga takt runt omkring dem, blev också de sakta men säkert äldre. Så 
många gamla män och kvinnor, gummor och gubbar jag var bekant med under min 
barndom! Det här var den miljö som formade mig! Här sprang jag som pojke och hämtade 
in grannens kor från hagarna till kvällsmjölkningen, smygåkte bakpå de gamla 
bondgubbarnas hästkärror på väg till kvarnen, lärde mig hässja hö, binda neker och köra 
häst, smög med vid slakt och klädde landsvägen nedanför huset där vi bodde med granris 
när någon gammal granne gått bort och skulle köras fram till bårhuset vid kyrkan. 

Föräldrarnas minimala jordbruk såldes, min far, som gått i lära hos en målare och erövrat 
mästartiteln, ”proletariserades” och blev som målare del av det väldiga miljonprogrammet, 
som skulle förse de urbaniserade svenskarna med moderna lägenheter. Men familjen 
bodde kvar i smålandsskogen, även om skolan sög upp oss som var barn.  

Efter ett par decennier ”i moderniteten”, med skola, vidarestudier och drygt ett halvt 
decennium som lärare, återkom jag till en ålderdomlig landsbygdsmiljö. Som ”fri” 
författare flyttade jag in med min familj i en gammal bondgård mitt i en by i Västmanland. 
Granngårdarna var gamla, de som bebodde dem var gamla, alla husen på vår egen gård var 
rejält åldrade. Redskapen stod orörda i uthusen, efter dem som hade varit gårdens sista 
bönder, i lagården fanns allt kvar i den ordning det befunnit sig då den varit fylld av kor 
och kalvar. Undan för undan fyllde mig den här miljön med starka känslor, ett slags bävan. 
Husen, föremålen talade till mig, och inte minst den gamla gårdsalmen tycktes ha 
magasinerat rösterna efter alla dem som varit här före mig.  

Det särskilda här var att det jag upplevde utspelade sig i levande nutid runt om i byn. 
Bönderna var gamla, men de höll ännu kvar vid sina gårdar. Ibland hade någon son eller 
dotter tagit över efter dem, men ofta var de den siste brukaren. Minst en generation, eller 
två, före dem, var kvar i levande minne.  

Gensynsromantikk skriver MAH om i Tanker i en skorsten. Snarare rörde det sig om vad 
han lite senare i samma text förklarar så här: ”Man tilhører den sidste Generation der ved 
Selvoplevelse, og det gælder maaske endda faa heldige i Generationen, har strejfet 
visnende Rester af Gammellivet…” 

Det handlar väl om att få vara en del av en tradition, genom att med kropp och själ och 
minnesapparat under en kort period ha fått vara närvarande i den. I den by där jag som 
vuxen flyttade in, och där jag idag, snart fyrtio år senare, ännu bor, kunde jag 
dubbelprojicera många av mina grundläggande bilder och intryck från barndomens 
trakter. Kanske vågar jag bruka MAH:s ord för att beskriva saken, jag hämtar dem ur 
Ætten, i Tanker i en skorsten¸där det om de gamla kvinnornas historieuppfattning heter 
att den inte är en åskådning (Anskuelse), ”Den er netop et Øje, som ser og forstaar.”  

Själv är jag i första hand poet, som ofta nog också gjort besök i en prosalyrisk form, när jag 
inte helt enkelt skrivit ett och annat lokalhistoriskt verk. I botten av allt ligger samma 
grund: de lokala sammanhangen, människorna här och deras villkor, horisontellt och 
vertikalt. Titt som oftast uppstår springor i det närvarande, och vad som då blir synligt kan 
likna något som är varken nutida eller gammeltida, utan saknar igenkännbar tid: en 
verklighet bortom, ett evigt nu. Ofta finns denna evighet med som en fond, de människor 
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och miljöer som passerar genom mina texter avtecknar sig mot den. Här nedan ett par 
exempel: 

 

Arkivet 

G. är bonde. Han brukar sin föräldragård, den som vandrat genom släkten, från generation 
till generation, i sekler. En kväll visar han mig oväntat sina fotoalbum, inte de med barnen 
och barnbarnen, med förlovningsfoto och brudkort och kryckeståtens tokigheter; de andra.  

Hela sitt vuxna liv har han fotograferat sina grödor! Varje år, varenda inäga. Kornet och 
havren, timotejen och vetet, år efter år, med varierande höjd och täthet: en typ av 
stapeldiagram man aldrig tidigare sett. Kommentarerna till bilderna, skrivna med blyerts, 
är sakliga men kärleksfulla. 

Vilket arkiv! G. borde inbjudas till historikerkonferenser, för att med sina fotografier visa 
den verkliga historien, den grundläggande, dominerande, odramatiska; årsringshistorien, 
de lugna återkomsterna. Världsväxtens kartor, axen som i sitt inre rymmer det gåtfulla 
svaret på människornas eviga hunger. Krigen, fälttågen, erövringarna, vad blir de i det här 
perspektivet annat än horders hänsynslösa trampande i brodden, bland de tunga axen. 

Sådana är de djupa hemligheterna: enkla. Med omvälvande sprängkraft. G. sitter i sin soffa 
och ler. Han har ju vetat hela tiden. 

(ur Grönskans rådslag, 1994) 

 

Glaset 

Som ett glas av gammal vattrad, ärvd kristall, ur ett skåp från någon mycket längesedan 
mosters tid. Så nästan sprucket det är. 

Fyllt av luft – å nej, av andetag, tunga och lätta. Bär sin egen tyngd ur långa dagar, nätter.  

Vårda det väl, och utan rädsla. Som instrument: far bäst när någon spelar på dem. Drick 
urdet. Strax kan du fylla det på nytt. Glöm inte att såna glas har gjorts för törstiga. 

Oviktigt att veta hur många släktled som har fyllt och tömt det; inte bli det sista, det är nog. 

Att tappa det, att höra kraset, se det splittras – nej, bara ur den räddes hand kan glaset 
slinta.  

Drick ur det själv, räck nyrörd saft därur till den du helst vill. Och vin, tungt eller lätt som 
morgondagar. 

(ur Sång för arbetshästar, 1999) 

 

Det finns till allt annat något djupt och igenkännligt nordiskt hos Martin A. Hansen, med 
stark verkan från en nation till den andra, något jag som svensk författare mer än ett 
halvsekel senare får dela med honom: landsbygdsbakgrunden, kluvenheten mellan 
traditionen och det moderna, inte minst känslan för den nordiska naturen. Mer än någon 
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annanstans hos honom befriades allt detta och slog ut i mäktig konst i storverket Orm og 
Tyr. Där, och i texter om naturen, som Eventyr i enghaven, Højen, sjælen och solen, 
Sommerluft, Kludeegen, tycks all kluvenhet ge vika för ett slags harmoni, en ton av 
hemmahörighet. Av respekt för historiens närvaro och av en äkta glädje inför traditionen. 
Allt detta är för mig en ständig källa till inspiration. 

Liksom det säkert betydelsefullaste av allt jag kunnat hämta i MAH:s sällskap: att i böcker 
som Agerhønen, och Tanker i en skorsten, bortom nuets larm få närma sig mytens brunn, 
känna dess levande mörker och höra dess mummel som en vag våglängds särskilda 
sanning.  

(Mette Lise Rössing lærte Per Helge at kende i forbindelse med hendes arbejde på Skals 
Håndarbejdsskole).      

           

Nr. 253: Økonomisk støtte fra ”Dorte-fonden” til aktivitet i 
Landsforeningens regi 
 

Afdøde Dorte Hansen, gift med Hans-Ole Hansen, oprettede inden sin død en fond, 
”Dorte-Fonden”. 

Midler fra denne fond skal gå til økonomisk støtte til skabelse af en uforglemmelig 
oplevelsessituation for udsatte eller syge børn og unge i alderen 13 – 18 år. Oplevelsen skal 
dække en eller flere elementer af elementerne natur, digtning og fortid. Situationen kan 
tænkes skabt i byrum eller landskab, i ansøgernes egne faciliteter eller på sygehuse og for 
en eller flere unge og evt. deres familier på samme tid.   

Landsforeningen har søgt om støtte. Her følger et uddrag af ansøgningen: 

Landsforeningen Martin A. Hansen har brug for midler til at kunne etablere en ’oplevelse’ 
for hårdt ramte børn/unge og deres familie over et døgn under arbejdstitlen "En nat i de 
store enge med fortællinger". Vi forestiller os, at fortællingerne dels er uddrag fra Martin A. 
Hansens novelleberetninger om sine drengeoplevelser, som vil blive genfortalt af personer, 
der knyttes til ’oplevelsen’, dels de fortællinger som børnene/de unge under indtryk af 
begivenheden muligvis selv skaber. Den forventede gavestøtte fra ” Dorte Fonden” vil i en 
forberedende fase forud for realiseringen af ’oplevelsen’ blive anvendt til løsningen af 
praktiske, sikkerhedsmæssige og psykologiske opgaver. Her indgår honorering af en eller 
to kompetente personer, som tager fat på opgaven, men ikke nødvendigvis kender til 
Martin A. Hansens forfatterskab. Vi vil naturligvis tage behørig højde for, at vi har med 
sygdoms- eller socialt hårdt ramte familier at gøre, når vi forbereder eksempelvis brugen af 
kanofart på Tryggevælde Å, ligesom vi ved, at der ligger udfordringer i at levendegøre 
Martin A. Hansen både som digter og som dreng. Vi er af den formening, at de lokale 
erfaringer, vi får med ’oplevelsen’, vil få betydning for den videre udbygning af Digterruten, 
som regnes som den første af sin art her i Danmark. 

 

Landsforeningen har siden modtaget 15.000 kr. i støtte til formidlingsarbejde 
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Nr. 254: ”Museum – Martin”: Flagstangen 
 

Hans-Ole Hansen d. 3.5.2020. 

 

  
Flagstangen næsten i skjul af de nyudsprungne træer – og nærbillede af nederste bolt på 
resterne af fortællingens flagstang. 
 

”Og så er der en høj flagstang” fik vi fortalt om det nye hjem i Lejre. Og den var også 
virkelig stor. Den stod sydligst i haven ud mod de lavere liggende enge og den nye, lige 
landevej mod Osted. 

Den trængte til maling, men var ellers af godt behandlet træ med kun få tømmerrevner og 
en knap, som engang havde været malet gylden. Den havde stået der siden sent i 1920-
erne, i begyndelsen et andet sted på grunden. Nu skrev man 1950. 

I anledning af at mange venner og bekendte var indbudt som sommergæster her langt ude 
på landet, skulle den tage sig godt ud. Men det krævede at den blev lagt ned og malet. 

”Alfred – du gør det ikke alene!” Vores mor var fast, ja en anelse skinger i stemmen. At 
lægge en høj, gammeldags, tung flagstang ned var nemlig en farlig bedrift. Men at rejse den 
igen end værre. En flagstang var sikret til betonstøtten forneden af to gennemgående bolte, 
hvis møtrikker gerne var rustet fast i skruegangen. Man valgte stille vejr, løsnede så den 
nederste bolt, trak den ud og trak så stangen forsigtigt lidt i sin retning. Det farligste øjeblik 



35 
 
var, når den var omkring en tredjedel hældende. Smuttede den, kom den bragende ned og 
kunne koste én førligheden, eller i forestillingen det, der var værre: knække. 

Men vores far må endnu dengang - lidt over fyrretyve år gammel – have følt sig stærk som i 
sin ungdom. Der var købt nyt, dyrt Dannebrog og fin flagline. På Veras ordre tog sig han sig 
muligvis en kort tænkepause. Så skråede han ad stien ned over skrænten og bankede på 
Laura og Viggo Frandsens stuehusdør. 

Snart var de i gang. Vores far, Viggo og to karle. Det havde de hjulpet med flere gange før i 
historien. Det var når valgmenighedspræsten skulle have frisket sin flagstang op. Nu fik far 
malet den og overtalte endda mor til at male knoppen. Og hjælperne kom op igen og rejste 
bæstet og lignede et øjeblik de amerikanske soldater der rejser deres lands flag på en stor, 
snart nedkæmpet, japansk besat ø i det fjerne Stillehav, hvor nogle af vores mosters familie 
sagdes at have kæmpet. 

 

 

 

Nr. 255: Deres død er vores frihed 
 

Op til 75-året for Danmarks befrielse 5. maj 1945 har der været tale om en voksende strøm 
af bogudgivelser om krigen, besættelsen og tiden, der fulgte. Samme tendens er også 
tydelig at spore for både film- og fjernsynsmediets vedkommende. Interessen for perioden 
er stor.  At der stadigvæk, og i det omfang som tilfældet er, kan fremkomme nye 
afdækninger, siger noget om krigens omfang med et utal af former for destruktion, lidelser, 
fornedrelser og grusomheder. Vigtigt er samtidig at være opmærksom på undtagelserne, de 
personer, handlinger og begivenheder, som var med til at tænde håb og lys i mørket. Det er 
først efter årtier, at mange af de forskellige brikker falder på plads. Og de sidste afsløringer 
på godt og ondt har vi givetvis ikke set endnu.  

Til belysning af besættelsestiden og de dermed sammenhørende problemstillinger er de 
artikler, som Martin A. Hansen skrev til det illegale blad Folk og Frihed under besættelsen, 
og de artikler, som han efter 5. maj 1945 skrev om besættelsestiden et væsentligt 
supplement. Artiklerne er komprimerede, dybtborende og karakteriseret ved rammende 
nedslag. Når et sagsforhold fra besættelsestiden tages op, enten under Besættelsen eller 
senere, er sigtet at undersøge det pågældende forhold upartisk fra bunden. Som mål for en 
fyldestgørende og sand beskrivelse henviser han et sted til det, som han betegner „en besk 
Sandhed” om digtereksistensen: „Som en Barrabas maa Digteren hensynsløst frigøre sig 
for det lidende Menneske, Kristus, saa ikke hans Medliden lammer Evnen til Lidelsens 
Beskrivelse” („Barrabas”, Frit Danmark 26.4.1946). 

Martin A. Hansen skrev bidrag til det illegale blad Folk og Frihed fra begyndelsen af juni 
1944. Efter arrestationen af bladets to redaktører, Bente Hammerich og Aksel Heltoft, 5. 
december 1944, overtog Martin A. Hansen redaktionsarbejdet. Da bladet i den legale 
udgave gik ind 5. december 1945, havde han skrevet 75 bidrag. I efteråret fandt han det 
nødvendig at forlade lærergerningen på grund af sin tilknytning til bladet og gik 8. 
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september „under jorden”. Her befandt han sig frem til 11. april 1945, hvor han blev indlagt 
med nyresten på Bispebjerg Hospital indtil 14. maj. Således oplevede han Danmarks 
befrielse fra en sygeseng. 

Ved Befrielsen blev modstandsbevægelsen hyldet fra så godt som alle sider som fortroppen 
i kampen mod besættelsesmagten og som garant for både den opnåede frihed og 
genopbygningen af det danske samfund. Selv om forhåbningerne til 
modstandsbevægelsens rolle og indflydelse i ugerne efter 5. maj var store, viste det sig 
hurtigt, at modstandsbevægelsens stærke position i det politiske landskab efter de første 
måneders tiljubling var for nedadgående. Fra slutningen af juni måned dominerede det 
partipolitiske arbejde igen diskussionerne, og visionerne om genopbygningen blev båret af 
drømmen om at vende tilbage til tilstandene fra før 1940 og fortsætte derfra. Udviklingen 
skete på bekostning af modstandsbevægelsen, hvis tværpolitiske enhed blev opsplittet og 
fragmenteret. Det betød samtidig, at spørgsmålet om retsopgørets hovedidé som 
mulighedsbetingelse for en gennemgribende og værdifunderet genopbygning af samfundet 
begyndte at smuldre. Artiklen „Eftertanke” fra Folk og Friheds første legale udgave, der 
udkom 4.6.1945, præsenterer læseren for mange af de spørgsmål, som optog sindene i 
løbet af sommeren 1945.   

Hos Martin A. Hansen og kredse inden for modstandsbevægelsen slog de store 
forventninger knyttet til genopbygningen af det danske samfund om i skuffelse. Politikerne 
optrådte, som om intet skelsættende var hændt under besættelsen, hvad folk og samfund 
angik. Og de fik succes, til trods for at forestillingen om en tilbagevenden til den gamle 
tilstand var i modstrid med de oprør, der kom til udtryk både 29. august 1943 og senere 
under folkestrejken juli 1944. Augustoprøret og folkestrejken var for Martin A. Hansen at 
se båret af en folkelig protest vendt mod den førte politik og et ønske om fundamentale 
samfundsmæssige forandringer. I det lys var det danske samfund før og efter besættelsen 
ganske enkelt ikke det samme, hverken folkeligt eller økonomisk. Derimod var 
udgangspunktet for den aktuelle politiske diskussion et transformeret samfund i forhold til 
det gamle. Alligevel lykkedes det i det store og hele for de fremførte partipolitiske 
dagsordner om ikke at negligerede, så at nedtone de folkelige ønsker, der kom til udtryk 
både i augustoprøret 1943 og senere under folkestrejken juli 1944.  

Trods skuffelserne over den politiske konjunktur og retsopgøret måtte 
modstandsbevægelsen ifølge Martin A. Hansen undgå at henfalde i opgivelse og 
selvkredsende sortsyn. Omend bevægelsen havde udspillet sin politiske rolle, var der 
stadigvæk behov for bevægelsen til at varetage en række fundamentale opgaver, som 
knyttede sig til udbygningen af demokratiet og opbygningen af et velfærdssamfund. 
Ligeledes manede han til at udvise stor tålmodighed i forbindelse med genopbygningen. 
Genopbygningen af det danske samfund indbefattede ændringer af så omfattende og 
konfliktbetonede karakter, at den vil strække sig over lang tid. Resultaterne vil først vise sig 
mange år senere, eller som han formulerer det ved årsskiftet 1945-1946: „Der er Tale om en 
uafklaret, dynamisk kæmpende Tilstand. Om ti, tyve eller sandsynligvis først om tredive 
Aar kan vi gøre Status” („Status og Humør”, Frit Danmark, 4.1.1946). Andre steder taler 
han om halvtreds år. Prognosen har holdt stik med hensyn til opbygningen af det danske 
velfærdssamfund.  
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Som lidt af skæbnens ironi finder fejringen af 75-året for Befrielsen sted midt i 
coronakrisen, hvor diskussionerne om fremtiden på det overordnede plan udviser flere 
slående paralleller med diskussionerne dengang. Enten fasttømret til drømmen om at vi 
efter krisen skal vende tilbage til tilstanden, som den var før, eller tværtimod at vi skal 
bruge kræfterne på at opbygge en fremtid ud fra nye præmisser, der er forankret i de 
forandrede vilkår og de erfaringer, krisen har skabt. 

Noget der lå Martin A. Hansen meget på sinde var viderebringelsen af de erfaringer, som 
blev gjort under besættelsestiden. Hertil hørte erfaringen at demokratiet med dets 
institutioner og frihedsrettigheder ikke var en selvfølge og noget givet. Et forhold som let 
kan overses eller ’glemmes’ i fredstid. Besættelsestiden havde afsløret, hvor let et 
demokrati kan blæses omkuld og de store omkostninger, der var forbundet med kampen 
for friheden og mennesket rettigheder. Og om denne kamp er de døde frihedskæmpere 
uomgængelige vidnesbyrd. De var med deres indsats og død med til at skabe mulighederne 
for vores frihed og det samfund, som vi lever i. Deres død indgår således i den levende 
nutid som medbestemmende for vores tilværelse. Vi skylder dem derfor at blive husket. 
Ikke i form af en glorificerende heltedyrkelse, rejste monumenter og store ord, hvilket 
Martin A. Hansen frygtede „inden længe” ville blive tilfældet, men ved at tage den 
forpligtelse på os, at fortsætte realiseringen af det samfund, som de kæmpede og døde for.  

Kampen for friheden afslørede offeret som et grundfænomen. På det punkt blev 
besættelsestiden en alvorlig reminder. Gængse opfattelser af offerfænomenet, som udtryk 
for en offermystik, der enten hørte en fortid til, som er et overskredet stadium for det 
moderne samfund eller bundende i mangel på oplysning og videnskabelig erkendelse, dvs. 
var henvist til religionens overdrev, viste sig ikke at svare til virkeligheden. Offer var alt 
andet end en talemåde, det var en lyslevende og nærværende kendsgerning, som endvidere 
viste sig at være determinerende for begivenhedernes udfald. Offer og offerprocesser var 
realiteter i kød og blod.  Tankevækkende er, at verset med Kajfas’ ord, „I tænker heller ikke 
på, at det er bedre for jer, at ét menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde” 
fra Johannesevangeliet (Joh. 11,50), blev den mest citerede tekst under Besættelsen.  

Forsøg på tilbundsgående forståelse og analyse af besættelsestiden kan ikke springe over 
offeret som kendsgerning, men tvinges konstant til konfrontation med denne realitet. 
Konfrontationen tilskyndede Martin A. Hansen til forsat søgen efter svar på, hvorfor det 
forholdt sig sådan. Hvilken sandhed ligger i den kendsgerning, at livet koster livet? Hvad 
gælder i forhold til undtagelser der bekræfter reglen? For Martin A. Hansen som for mange 
andre, blev Kaj Munk en central skikkelse i forsøgene på afklaring.  

Allerede få dage efter befrielsen begyndte en række dagblade at bringe beretninger og 
afskedsbreve fra de henrettede modstandsfolk. Få måneder senere fulgte udgivelsen De 
sidste Timer. Afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (1945), som indeholdt 
afskedsbreve fra over hundrede af de henrettede og var forsynet med et forord af biskop 
Hans Øllgaard. Bogen blev i 2012 genudgivet med forord af Søren Gade på Kristeligt 
Dagblads Forlag i samarbejde med Frihedsmuseets Venners Forlag under titlen De sidste 
timer. Afskedsbreve fra frihedskæmperne 1943-1945. Udskiftningen af „patrioter” med 
„frihedskæmpere” i titlen giver et tydeligt signalement af ændringer i tidsånden, fra 
befrielsesdagenes sejrsoplevelse til befrielsen reflekteret som historisk fænomen. Bogen er 
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for nylig blevet genudgivet med et forord af Per Stig Møller og med flere supplerende 
biografiske oplysninger. 

Efterår 1945 og efterår 1946 fulgte tre udgivelser med breve fra de henrettede, som gjorde 
et stærkt indtryk på Martin A. Hansen. Det drejede sig om Christian Ulrik Hansen, 
Christian Ulrik Hansen. En ung dansk Frihedskæmpers sidste Breve fra Fængslet før 
Henrettelsen den 23. Juni 1944 (Samlerens Forlag 1945), Kim Malthe-Bruun Kim. Uddrag 
af Dagbog og Breve skrevet af Kim fra hans syttende til hans enogtyvende Aar (Thaning & 
Appel 1945), udgivet af hans mor Vibeke Malthe-Bruun, og Georg Quistgaard, 
Fængselsdagbog og Breve (Stig Vendelkærs Forlag 1946), forsynet med forord af Elias 
Bredsdorff. Georg Quistgaard blev arresteret januar 1944 og henrettet 21. maj efter at have 
siddet i både Vestre Fængsel og et tugthus i Schwerin, Christian Ulrik Hansen blev 
arresteret februar 1944 og sad i Vestre Fængsel indtil sin henrettelse 23. juni og Kim 
Malthe-Bruun blev efter arrestationen september 1944 og ophold i Vestre Fængsel 
henrettet kun få uger før befrielsen 6. april. Alle tre blev henrettet i Ryvangen. 

Om specielt De sidste Timer og Kims breve handler artiklen „Den unge Seer”, der blev 
bragt i det sidste nummer af Folk og Frihed, som udkom 5. december 1945. I artiklen 
citeres Kims breve fra Berlingske Tidende, som 13. maj havde offentliggjort fire. Den 
betydning, som Kims breve fik for ham, formulerede Martin A. Hansen på følgende vis i 
den hilsen, som han sendte til Vibeke Malthe-Bruun, skrevet på forsiden af det tilsendte 
nummer af Folk og Frihed: „Som udtryk for min taknemmelighed over for Kims mor, fru 
Vibeke Malthe Bruun, fordi vi andre fik Kims Breve at læse, sendes denne lille hilsen.” 
Ligeledes fulgte en hilsen fra bladets redaktion: „Til Kims mor som et meget fattigt udtryk 
for vore inderlige taknemmelighed for hvad De gennem Kim har givet os. Vi føler hans liv 
som en forpligtigelse. Tak!” I dagbogen noterer Martin A. Hansen om stykket, at „det   
forekommer mig at være det bedste, jeg har lavet til Bladet” (Dagbøger, s. 402).  

Yderligere skrev Martin A. Hansen om Kim Malthe-Bruun i digtet „Hos den Faldne”, bragt 
i Folk og Frihed, nr. 38, 1945 og 6. april 1946 bragte Danmarks Radio hans mindeord „Kim 
Malthe-Bruun”. En ny udgave af Kim. Kim Malthe-Bruuns dagbog og breve 1941-1945 er 
udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag 2012. Udgaven er forsynet med et forord af Ruth 
Berner, Kims søster, og tillige tilføjet fotografier og dokumenter, bl.a. Martin A. Hansens 
nævnte digt og mindeord.  

Året efter artiklen om Kim fulgte anmeldelsen af Georg Quistgaard Fængselsdagbog og 
Breve, „De gode Haabs Have”, i Frit Danmark 27. september.  Efter færdiggørelsen af 
anmeldelsen skrev Martin A. Hansen om bogen: „En dejlig lille Bog, hvis Hemmelighed, 
jeg tror at have opdaget, og som rigeligt betalte en for den Møje man havde med at skrive 
om den” (Dagbøger, s. 471). Anmeldelsen blev ved bogens genudgivelse i 1965 optrykt som 
efterskrift. 

Hovedparten af Martin A. Hansens artikler fra den illegale presse under besættelsen, og de 
artikler, som han efter 5. maj 1945 skrev om besættelsestiden, er samlet og udgivet i Jørgen 
Jørgensen (red.) For Folkets Frihed. Martin A. Hansen og Besættelsen (2018). Ud over 
Martin A. Hansens egne tekster indeholder bogen også en række artikler skrevet af 
litterater, historikere og teologer, der behandler nogle af de problemstillinger, som Hansen 
diskuterer. Fra bogen stammer to af de tre følgende stykker, nemlig „Eftertanke” og „Den 
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unge Seer”, mens den tredje tekst, „De gode Haabs Have”, er gengivet efter Frit Danmark 
27.9.1946. For uddybende oplysninger henvises til nævnte bog.                

                                                                                                                                                                           
Jørgen Jørgensen 

 

 

Nr. 256: FOLK OG FRIHED - Nr. 28  
 

4.6.1945 - Eftertanke 

Fredag Aften den 4. Maj. Over Sengetid. En grædende Sygeplejeelev kommer og siger, hvad 
der er sket. Man tror det ikke. Men nu naar de stigende Hurraraab og Jubelskrig fra 
Gaderne ind i Hospitalets Stilhed. Sygeplejerskerne synger for os. Unge Mænd staar op af 
Sengene. Af Sted til Gruppen! Sygdom, Operation, det kan vente! Jubel, Flag, Skud. Hvad 
siger Ens Medpatienter i Sengene? Ingenting. Og det er i Grunden lykkeligt at ligge her, 
uden at kunde eller skulde sige og skrive noget. Uden at tigge Sproget om Begejstring.  

Og kan Glæden bruse op endnu? Saarede, dræbte ankommer. Mødres Suk paa Gangen. Og 
Slagskyggen fra det lukkede Norge ligger endnu over os. Da sprængtes Porten deroppe! 
Slip dig løs i Glæde! Imens arbejder de resolutte Skarer. Raadent Kød skæres af 
Folkelegemet.  

I sin Afsondrethed sluger man alle Blade, tror glad paa alt og alle, lykkelig for det uhyre, 
brogede Stof, de forlæssede Penne, som i Aaarevis har været lidt kedelige. Læseren bliver 
næsten tummelumsk. Men saa fatter man sig ved de haarde Beretninger om Fængsler, 
Lejre, Lidelser. Man maa smile og græde over vore Helte. Ja, nu maa og vil vi høre om dem. 
Mest elsker man vel de barske og sky af dem, der vrider sig foran Journalist og Fotograf. 
Men vi maa glæde os over dem. Mange genser man dog ikke. Man ved, hvordan de har det. 
De bliver „under Jorden“ – i ny Forstand. De vil forblive ukendte. Vi fulgte kun Pligten, 
siger de. Udrettede aldrig saa meget, som vi vilde. Kun Pligt, intet at rose for. Vi fortsætter i 
det stille, i Hverdagen. Og ja, det var blot Pligt. 

Men lad os feste og være glade, i seks Dage, i syv. Saa fat igen. 

Atter en saaret død. Skudt i Maven. Moderen ved Sengen. Ja, nu har hun givet ham. Men 
hun bærer intet Armbind, ser jeg, Hæderstegnet, som unge, yngre, ældre har haft liggende, 
med Fare for Livet. Men udenfor Vinduet faar man en Flanør at se, en Champagneprop, 
med Hæderstegnet. Han har været inde at dunke Tommy’erne i Ryggen. Han har dunket 
forskellige Slags Mennesker i Ryggen i Tidens Løb. Dog en harmløs Person, som flyder 
ovenpaa. Skyder med Champagnepropper. Men han er altsaa rigtig nok. Siden ser man en 
anden flydende Prop med Hæderstegn. Jasaa, kan man købe det i Butikken? 

Nej, det er dig, som er en Skumler, helt i Vildrede. En udmattet Læser. Du har forslugt dig 
paa en vældig Dynge Stof. Du blader det igennem igen. Standser igen ved Ord, baade 
ydmyge og myndige, af Poul Nørlund, Halfdan Høgsbro, Johannes Brønsted og mange 
andre. Nyder Piskeknaldet, som „Skolaren“, Kai Friis Møller, lader skratte over Flanører, 
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som gnubber sig op ad Tommyerne. Friis Møller har sagt sin Mening hele Tiden. („Løver og 
Landsmænd“). Men saadan har vi nok været alle sammen, store og smaa, lader det til, 
Politiker, Pressemand, Menigmand, alle i forreste Linie! Det forstaar man nu. Rigtige 
Skribenter har Æren for den illegale Presse. Nok vidste eller anede man, at nogle var paa 
Posten, Kærnetropper. Og dog husker man noget om, at Studenter, Arbejdsmænd, 
Gymnasiaster begyndte at lave Blade for at vække Folk. Tit ubehjælpsomt. Derfor hændte 
det, at de søgte Raad hos den rutinerede i Skrivekunsten. Og det hændte, at han vred sig. 
Det var jo Risiko. Nu faar man et andet Indtryk.  

Man maa revidere. Man faar at vide, at det officielle Danmark 29. August 1943 sagde et 
dundrende Nej, som Folket accepterede. Man har hidtil ment, at det var omvendt, at det 
begyndte i Esbjerg, Odense og andre Byer, hvor Folk knurrede og sagde: Farvel og Tak, 
Herr Scavenius. Tro om!  

Juni-Juli Dagene i Fjor, Folkestrejken. Officielt Opraab i Radioen om at gaa paa Arbejde, 
saa Strejken ikke bliver en Katastrofe for Smaafolk. Men hvem sørger for, at Stødet føres 
igennem mod Tyskerne, løber om i Husene for at hamre Parolen: Vi fortsætter! ind i de 
vaklende. Smaafolk, Smaafolk! Ukuelige Istedgade, ubøjelige Nørrebro! 

Alligevel er man i disse Dages Rus ved at tvivle paa det, man selv har set og hørt. Saa godt 
er det alt sammen. Saa megen Ros, saa store Komplimenter faar vi. Men Ungdom, lad dig 
ikke rose og stryge ved Haarene, saa du bliver søvnig! 

Nej, saa husker man Norges Kamp, da vi endnu slumrede. Og Rapporterne om vore Ofre. 
At man undslap Lidelsen, er dog et Under, som bør gøre En taknemmelig og stilfærdig, en 
Lykke, som forpligter til streng Selvkritik og Sandhedskærlighed. 

Der er ingen bedre Læsning end de Breve, vi har efter nogle af de henrettede, Fiil, Chr. U. 
Hansen, Kim Malthe-Bruun. Det er ikke dyster Læsning. Men Lyset i den straaler gennem 
al Snak, Forlorenhed, Ros, Sminke. Vi ser dem staa ved Pælen, og deres store, rene Blik 
gennemskuer os. Som de vilde – altid saa de fremad, ud over deres egen Død – maa vi 
rydde Pladsen grundigt, og som de vilde, maa vi begynde at bygge paa den haarde nøgne 
Sandhed om os selv. Disse stærke Sjæle vil hellere tale fra uanselige Ligkuler end være 
tavse paa prægtige Monumenter. Vi er bange for de prægtige Monumenter, siger de. Paa et 
Monument er man Historie, færdig, anbragt i Folkets Søndagsliv. Men vi vil være med i 
Hverdagen. For det er først nu, at vi for Alvor skal bestille noget. Og skal vi ikke ende i 
Muddergrøften igen, maa de nøgne, raa Kendsgerninger om os selv ikke fyge til under 
Konfetti og Pynt.  

Lad os ikke være smaalige. I en Glædesrus kan der siges forvirrende, men undskyldelige 
Ord. Men vi taber ikke Hovedet, hvis det er Hensigten at forvirre os. Det var de faa, som 
trak de mange i Gang. Det var sandelig ikke Læsset, som trak Hesten.  

Det er værd at gentage, hvad Halfdan Høgsbro skrev den 5. Maj: „Vi glæder os til at se de 
tabte Symboler paa vor frie Magt, vor Konge, Regering, Rigsdag, Hær, Politi. Det er ingen 
Skam, at Magt maa vige for Overmagt, og at den kommer igen, naar Overmagten brydes. 
Men vi glæder os ikke til at gense de Ord og Sandheder, som i fem Aar holdt sig stille eller 
talte hviskende og tvetunget. For Ordet og Sandheden maa ikke vige for Magten. Det som 
ikke blev sagt frit, saa længe det var farligt, fortjener ikke at høres, naar Faren er forbi; for 
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den der omgaas Sandheden ved, at den altid er fri, selv i Fængsel, ellers er den ikke 
Sandheden.” 

 

 

Nr. 257: FOLK OG FRIHED - Nr. 40  
 

5.12.1945 - Den unge Seer 

Bogen med de henrettede Patrioters Breve er nu udkommet, „De sidste Timer“, hedder 
den. Naar man aabner den, er Ens første Reaktion Taknemmelighed, vendt mod de Dødes 
Paarørende, som saaledes giver de dyre Blade videre til andre. De er nu alles. Lad den 
kostelige Gave blive brugt og værnet i dens egen Aand. Som nye unge vokser til, bør de 
have den som Gave, bogstavelig, gratis. 

Er der i Danmark blevet et forunderligere Skrift til? Det kommer fra Mørket, men det er 
idel Lys. Det er skrevet i de ondeste Dage, men fuldt af Kærlighed. Det kommer fra 
Kampens haardeste Sted, men det vidner om Fred. 

Vi kan ane Kampen, der for mange er gaaet forud. Mod Forhørsmagten, mod egen Angst, 
egen Svaghed, egen Fortvivlelse. Og saa, naar det var uigenkaldeligt, Opgøret med det 
korte, levede Liv og sig selv. 

Men i Brev efter Brev vidner Ordene om, at der nu er kæmpet ud. Jeg er rolig, staar der. 
Jeg er rolig. Der er jo mere end Ord i Brevet. Hos Sind for Sind mærker man, det er 
Sandhed: Jeg er rolig. Fred lyser i dem. I enkelte kan man fornemme som en Stønnen bag 
Ordenes Dække, i et andet et halvkvalt Skrig bag Udtrykkets Ro. Men jo nærmere man 
kommer den sidste Linje, det allersidste Ord, selv hans Navn og alt, hvad det rummer, 
mærker man, at ogsaa hans Hænder har fundet noget at klynge sig til. For han skriver: Et 
Kærlighedens Sakramente byder ham i Nøden: Han taler til dem. Jeg er rolig. Ordene skal 
gøre det mindre bittert for dem derude. Det er dem, han nu skal hjælpe. Disse Breve er 
skrevet for at hjælpe andre. Derfor hjalp de dem, som skrev dem. Lad os forstaa, at for 
nogle var det anderledes, end Ordene røber. Da giver han sig til at skrive. Skrive for at 
skjule. Gør han det ikke, kunde det røbe ham, er han maaske bange for. Da skriver han, og 
da ser han dem, svagere endnu end han. Og over Angstens Afgrund i sig selv tømrer han en 
Bro for dem. Paa den skal de gaa hen over hans Død uden at kende det Dyb, han var i. Jeg 
er rolig. Han taler til dem. Og da løftes han af Omsorgen for disse Sind op af Dybet, hans 
Hænder har fat i Broen, Kærlighedsbroen, han tømrede for dem, men som ikke var for 
ham, og den bærer ham. Jeg er rolig. De derude kunde ingenting gøre for ham, det var 
deres Fortvivlelse. Dog, de gjorde alt for ham, det mægtigste, trods Mure, trods Jern, trods 
Dødsdom, for de elskede ham og han dem. Han ser dem, og Styrken fylder ham, og han 
løftes af Angsten for at kunne løfte dem. Jeg er rolig. Det var Sandhed. 

Styrken kan fylde dem, saa de synger. Kæmp for alt, hvad du har kært, dø, om saa det 
gælder. Kæmp for alt, hvad du har kært. Dø om saa det gælder.  
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Men de taler ikke meget om det, de kæmpede for. Det er blevet saa stort for dem, at de 
vidner om det ved at tie. Aldrig er vel Landets Navn nævnt sjældnere i et Skrift, der handler 
om dets Redning og Opstandelse, men aldrig har det mødt dybere og renere Følelser end i 
denne Tysthed. 

Disse Breve er Vintersæden. Saaet her. Ventende.  

Man kan gaa ind et Sted, hvor Ordet forkyndes, hvor det forkyndes godt, sætte sig dér og 
saa maaske erkende, at man er som tunghør, der er noget i Vejen med Ørerne, man er uden 
for denne Prædiken, forstaar for lidt; man kan ikke faa den til rigtig at vedkomme sig. 

Saa læser man denne Bog med Brevene, lukker den, og i Stilheden efter den synes man at 
høre en Pil suse gennem Luften, rammende en gammel Bog ovre paa Hylden, et 
Arvestykke, en Farmoders Nye Testamente. Man læser lidt i den. Da genkender man. Det 
er som at fortsætte med Brevene. At se dem helt afklaret. At se til Bunds i dem.  

At Tanken gaar den Vej, skyldes mere Sindet i Brevene end den Ting, at mange af dem 
nævner den Højeste og vidner om Tro paa evigt Liv. Hvad gavnede det mon, om man 
triumferende gjorde op i Procenter, hvor forbavsende mange af disse døde der har nævnt 
Gud? At begynde en Anskuelsesstrid, der snart vilde blive som det grønne, slimede Skum 
over det dybe Vand? Ikke Begreberne, men Livet under dem er der Brug for. Her er ogsaa 
Breve, skrevet i Kraft og Fred af Mænd, der ikke troede paa et evigt Liv. Og dog, for mig at 
se, flyver Pilen fra disse Breve lige saa ret mod den anden Bog paa Hylden. Er det 
afgørende ikke, at han bar et rent, ubetvingeligt og evigt Liv i sig, skønt han ikke troede paa 
dets bogstavelige Dogme. Han bar det evige i sig.  

Disse Tanker kommer igen, hver Gang jeg læser de korte Stykker, der forekommer mig at 
høre til det rigeste, der er skrevet under Frihedskampen, og hvori et ungt Menneske vender 
sit klare Blik mod Livets Inderste og ser saa dybt, at han i sig selv erkender, hvad Sokrates 
følte for sine Dommere og Jesus for sine Bødler. Det er Kim Malthe-Bruun. Hans efterladte 
Breve stod trykt i „Berlingske Tidende“ d. 13. Maj i Aar. Herfra citeres han. 

I „De sidste Timer” er kun hans Afskedsbrev med. Men som Christian Ulrik Hansen, der er 
med her, som han er med ude i Ryvangen, var han en af dem, der naaede at skrive mere, 
Smaalapper, der blev udsmuglet af Fængslet, men store i det, de har at sige. Christian Ulrik 
Hansen var en ung Kæmpe i Befrielsesværket og en Kristuskæmper. Jeg kan og vil ikke 
jævnføre disse to evnerige Sjæle, der har givet saa meget paa et Par Ark Papir. Nogle vil helt 
forstaa begge, andre kun een af dem. Nogle vil lade Christians kristne og nationale 
Forkyndelse uænset, men forstaa Kim. Men uden at vide det kan de hos Kim lære, hvad der 
drev Christian. Ja, selv om man aldrig har set nogen af dem, kalder man dem uden videre 
Kim og Christian! Bare een af disse beskrevne Smaalapper, og de synes en nærmere end 
saa mangen, man ser daglig Aar ud og Aar ind. 

De lever, de brænder.   

Kim skriver: „Nu dør jeg, og jeg véd ikke, om jeg har tændt en lille Flamme i et eller andet 
Sind, en Flamme, som skal overleve mig, men endda er jeg rolig, for jeg har set og véd, at 
Naturen er rig, ingen mærker, om nogle enkelte Spirer bliver traadt under Fode og dør 
derved, hvorfor skulde jeg saa fortvivle, naar jeg ser al den Rigdom, som endda lever”. 
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Har man læst alle fire Breve, aner man, at Naturen for ham var noget dybere end det, man 
almindeligvis mener. Han havde sejlet, og hans Breve er fulde af Naturindtryk, friske, 
nyskabte, helt hans egne, selv inde bag Tremmerne hører og ser han det leve derude. Men 
Naturen, aner man, er ogsaa Aanden, Pligten, Samvittigheden.  

Han blev 22 Aar. Ligesom Digteren Morten Nielsen. Det er fremhævet, hvor mærkeligt 
modne de er i den Generation. Men der er flere Slags Modenhed. Af Mellemkrigstidens 
unge blev mange ogsaa tidligt modne. Jeg har kendt tyveaarige, der var saa modne, at de 
egentlig var færdig med Livet. De modnes ved at gaa i Staa, hæmmet i Væksten, som det 
lille bitte Æble, der er rødt og sødt en hel Maaned før de større, men som man gerne finder 
en Orm i. Maaske ogsaa denne Overgangstid vil hæmme nogle i Væksten. Lad os heller ikke 
glemme, at Kampen var mange for haard, saa den knækkede, standsede eller forhærdede 
dem. De gaar i Staa, hvis de ikke bliver hjulpet over det af en menneskelig Varme som den, 
vi mærker i de henrettedes Breve. Kim døde, man han var ikke en af disse nedtraadte 
Spirer, disse dyre Omkostninger. 

Hans Modenhed er af en anden Art. For nogle betyder Modning, at de egentlig er færdige. 
For andre betyder den, at nu er de for Alvor klar til at begynde. Det var han. Og han 
begyndte i sine Breve. 

„Mine Tanker og Følelser er faldet fuldstændig til Ro og er naaet til en Klarhed, som jeg 
aldrig før har følt. Jeg er fyldt af en Tryghed, som ligger fjernt fra den Rastløshed, der 
herskede i de sidste Maaneder, inden jeg blev taget … Jeg er ikke bange for at dø, jeg er 
sund og stærk og kan klare mig med lidt – og skulde det ske, staar det for mig som en 
Oplevelse, om end afgørende, saa dog lig alle de andre. 

Jeg lever i Spænding og har Hovedet fuldt af Tanker, det har været en Oplevelse, jeg aldrig 
vilde have undværet. Alting ser anderledes ud, naar man først er inde i det”.  

Hver Linje i Brevene røber dette unge sinds Styrke. „Kosten, Sengen, Indespærringen og 
Forhør er altsammen noget, der er gaaet som en Barneleg for mig”. Det er derfor, han med 
sit første Brev vil ruske op i de kæmpende udenfor, saa ikke Overtroen om 
Forhørsmetoderne besætter dem i den Grad, at de opgiver alt, saa snart de bliver taget.  

„Og yderligere har jeg haft Oplevelser, der har gjort Opholdet glødende interessant og gjort, 
at jeg ikke for Guld vilde have undværet det”. 

Om et Forhør: „Jeg har lagt Tøjet, men mere blev det ikke til. Jeg vil nødig være indbildsk, 
men han stod der overfor mig og tog flere Gange Tilløb – men hver Gang oversaa jeg ham 
uden at være uhøflig og faldt i Samtale med den anden. Kun een Gang stod vi lige over 
hinanden, han fastholdt mit Blik, og da jeg følte, hvad dette maatte føre til, naar han ikke 
kunde mere, spurgte jeg ham roligt og interesseret: „Bist Du angst?” Jeg tror aldrig, jeg har 
set en Mand saa uforstaaende, saa blev han rasende, men da havde jeg vendt mig til den 
anden – saa tav han, da den anden tilsyneladende var den øverste. Bagefter var han ikke 
nær saa opfarende og ivrig i Tjenesten”. 

„Indtil i Dag maa man jo sige, at jeg har været heldig med at komme til at leve en 
Tilværelse med mange Omskiftelser og med et Væld af nye Indtryk. Det er herligt at leve, 
hvad det er at dø, véd jeg slet ikke endnu; men jeg føler det, som om det maa være noget af 
det mest storslaaede i hele Ens Liv. Det kommer jeg især til at tænke paa, naar jeg ser 
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Gestapos og Stikkernes Nervøsitet, hver Gang de skal i Byen. Jeg er alligevel meget 
forskellig fra dem”. 

 Han taler rent og strengt om dem, men fri for Had og Hævn: „Da jeg gik derop, slog den 
Tanke mig, eller maaske var det, medens jeg jeg var deroppe, at jeg pludselig følte: „I 
skulde med mig ud i Skoven, ganske alene, som Skovhuggere bare en kort Tid, og alt i jer 
vilde forandre sig, maaske ikke varigt, fordi I er gjort af andet Stof, men dog saaledes, at I 
for en Stund pludselig vilde se og opfatte lidt af Verdensdybden, for en kort Stund se og føle 
den uendeligt rige Verden, der omgiver jer, men som I ikke fatter.” I et Glimt strejfede det: 
„mon disse nogen Sinde har set Maanen spejle sig i en stille Skovsø, eller om de nogen 
Sinde har set Vinden lege i Græsset paa en Brink, naar den jager ud over Kanten og ned 
mod Søen””.  

Vi har i Kim mistet en Digter og mere endda maaske, men en Digter: „Jeg nød at komme 
paa Enecelle. Jeg smed Tøjet og vaskede mig, det var dejligt befriende. Den Nat sov jeg i 
Seng igen med Lagen og Madras. Dagene gik dejligt med Tænken og Funderen. Jeg havde 
Vinduet slaaet ned, og Solen skinnede, jeg kunde lugte Foraaret, det groende, spirende 
Græs, den vaade Muld, jeg kunde høre Fuglene kvidre, og mellem Tremmerne faldt der lige 
saa stort et Felt ind, at jeg kunde sidde paa Bænke og lade Ansigtet bage. Strenge spændtes 
i mit Bryst, og jeg var et saare lykkeligt Menneske. Alt dette lagde sig over mit Sind, 
dulmede sundt og stærkt. Der kom et Fugletræk hen over Tagene, og det maa endda have 
været store Fugle efter deres Vingeslag at dømme. Den Susen, ja det var, som om der 
begyndte at suse noget inde i Brystet paa mig selv, og jeg følte mig saa grænseløs lykkelig, 
som om dette Træk lovede mig noget særlig godt, saaledes som Foraaret altid lover enhver 
noget nyt og vidunderligt”. 

Stilen er lige myndig, men jo længere man kommer frem i Brevene, des inderligere og 
dybere er Tonen, Følelser, Syner, de er store og enkle. Han tænker paa Sokrates og hans 
Forsvarstale, da han sidste Gang skal til Forhør. Sokrates véd paa Forhaand, hvordan det 
vil gaa, og at han ikke kan overvinde deres Modvilje.   

„Jeg forstod, hvad Sokrates har følt, og jeg forstaar, at en moden Mand som han maatte 
handle som han gjorde”. 

„Jeg har ogsaa siden mange Gange tænkt paa Jesus. Jeg kan godt forstaa den grænseløse 
Kærlighed, han har følt til alle Mennesker og især til alle dem, der var med til at drive 
Naglerne igennem hans Hænder”. 

„Da han har staaet over for sine Bødler, har de fysisk set bragt ham ud over alt jordisk. Han 
har befundet sig saa frigjort og opløftet, at han ikke har kunnet se dem med almindelige 
Menneskers Øjne, men derimod med en uendelig Overlegenhed og Overbærenhed, som 
altid følger med, at man kan se den smalle Horisont, som de andre handler ud fra”. 

Ordene kan blive kejtede for ham, men han taler ogsaa om de sjældneste Erfaringer, kun 
faa naar til dem, skønt de i Livet er enhver nær: „Den Lutrelse, man føler, gør, at man 
pludselig ser Vreden fra et helt nyt Stade. Et Stade, der er saa højt hævet over alt, hvad der 
hedder Smerte og Angst. Man er saa højt hævet og sidder saa urørligt, at Basis for det Had, 
man ellers føler som Følge af den Frygt, de indpoder os, forsvinder”. 
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„Alt det, som har staaet for en som de helligste Idealer, vokser og bliver 
Hovedbestanddelen af Ens Sjæl”. 

„Jesus har følt hele sit Liv leve i egen glødende Kraft i den sidste Koncentration af alt det 
stærkeste, der levede i ham. Angsten er noget, der kommer indefra, og forsøger man i for 
stærk Grad at bibringe et Menneske Angst, opnaar man meget nemt kun at drive det helt 
ud over enhver Angstfølelse, at drive dem ud i en Tilstand, hvor de er unaaelige og frem for 
alt urørlige”. 

Det er Læren fra de bedste i Kims Generation: Naar Angsten er svanger og tung, føder den 
Mod.   

„Det er, som om Hjertet aabner sig og en vidunderlig lille grøn Spire begynder at gro. I et 
saadant Øjeblik føler man sig saa stille og andagtsfuld, og Hvælvingen over Ens Sind 
forekommer En meget, meget høj. I disse Omgivelser glider de Skikkelser, der omgiver En, 
ind i en helt anden Stilling til En. 

Tror du, en Fader, der staar paa Kirkegulvet og ser sin lille Elskede holde deres lille 
førstefødte frem over Døbefonten, tror du, at han lægger noget videre Mærke til dem, der 
staar ved Siden af ham, og tror du alligevel ikke, at hans Sind er saa fyldt af Varme og 
Kærlighed, at han kun kan holde af og føle Kærlighed for alt, hvad der omgiver ham”. 

Og saa er det, den Tanke falder ham ind, at han burde have dem, der omgiver ham, 
Gestapoerne, med ud i Skoven som Skovhuggere, „bare en kort Tid”. 

Det blev ham, der bare fik en kort Tid. Og han maa skrive det sidste Brev, baaret af et 
forklaret Sinds fulde Myndighed. 

„Husk, og det sværger jeg dig til er sandt, at al Smerte bliver til Lykke, men kun de færreste 
vil nogen Sinde senere indrømme det over for sig selv. De hyllede sig i Smerten, og Vanen 
fik dem til at tro, at det stadig var Smerte, og de hyllede sig stadig i den. Sandheden er, at 
efter Smerte kommer Dybde, og efter Dybden kommer Frugt”. 

* 

Pilen flyver fra disse Breve ret mod den gamle Bog paa Hylden. Man blader i denne, 
genkendende. Og nok er den gammel, men dog saa ny, som om den ogsaa var skrevet i 
Vestre Fængsel for et halvt Aar siden.  

En anden læser Brevene, og saa spørger han maaske: Er det da kristent? 

Og man svarer: Jeg har kun disse Breve, som jeg har klippet ud af Avisen. Og de er rige og 
usædvanlige. Dit Spørgsmaal faldt overhovedet ikke mig ind, da jeg læste dem. Det gik 
saadan, at bagefter fløj Tanken ret til den gamle Bog, og man aabnede den, og Brevets 
Varme, Dybde, Ungdom gjorde Bogen ny og frisk som Foraarets unge Blade. Og hvilket 
ligegyldigt Spørgsmaal, du stiller i dette Øjeblik! Det drejer sig jo ikke om Partier eller 
Vinsorter eller i det hele om Etiketter, det drejer sig om Livet, og hvor Livet aander saa 
dybt som her, bryder man sig fejl om Etiketter. Jeg har førhen hørt Masser af Ord om den 
gamle Bog, Masser af Tolkning, Masser af Forklaring, og efter hvert blev Bogen ældre og 
ældre, ja den forsvandt som under et Bjerg af Slagger, der helt stoppede Nedgangen til den 
dybe Mine. Det gaar andre helt anderledes, gudskelov, for ellers kunde man jo sige, at de, 
der søger at skabe Liv snarere kvæler Liv. Men hver maa nærme sig den Aand paa sin 
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Maade, det er hvad den gamle Bog fortæller paa hver Side. Jeg gik ud i Hedenskaben, men 
saa der alle Vegne smaa Gløder ulme fra den store Ild, som de alt for ivrige havde kvalt for 
mig. Og alt som man saa Spirer fra den i Menneskers levede Liv, blev Teksten yngre og 
yngre, til den ikke mere var historisk og bagude, men forude.  

* 

Krigen blev forkortet med et Middel, der faar Jordens Tænkere til grublende og ængstet at 
se fremover – af en Kraft, der fik vore vante Begreber til at slaa Revner, og man aner, at 
flere og flere af dem vil komme i Skred og synke i Grus. 

Teknikeren søger et Modvaaben, Mennesket et Halmstraa. 

Halmstraaet hedder: International Garanti. Indtil man er vis paa at have Halmstraaet, 
burde man forsvare Atombomben hos en Flok børnerige Mødre. 

Modmidlet skal søges i det levende. Netop disse Mødre aner nok noget om det. Der er 
ogsaa et Raad at hente i Breve som disse, der her er nævnt.  

Man spejder efter Kræfter, der er brede, stærke, dybe nok til at bære Modmidlet mod den 
Magtens Forstening, der truer, og som maaske er værre end Ødelæggelser. Og der er to 
Kræfter, man standser ved, Socialismen og Kristendommen.    

* 

Socialisme kan være mangt og meget, Hund og Kat, Nat og Dag, Filister og Oprører, 
Fedtmave eller brændende Vilje. Det er ikke dens Statslære, jeg ser nogen Redning i. Paa 
godt og ondt synes dens Fremgang givet, den har nemlig en mægtig hemmelig 
Forbundsfælle, idet dens aabenbare Fjende, Storkapitalen, driver udviklingen samme Vej. 
Mod det uhyre forstørrede Magtproblem er denne Statslære intet Modmiddel, den kan lige 
saa let blive Magtredskabet. 

Men bag Doktrinen er der noget levende, en dunkel skabende Trang og Vilje til at indrette 
Tilværelsen for det lille Medmenneske. Den Vilje kan tit sove, ja dø. Dens Styrke staar 
langtfra altid i Forhold til Vælgertal og Magt. Men den blusser op, bliver ung og varmere i 
Tider som disse. Og findes der overhovedet en levende og international Folkebevægelse, 
kan der kun være Tale om een: Socialismen. 

Socialismen har en Brist: Sejr svækker den for hurtigt, gør den gold. Saa bliver den let 
noget andet end Socialisme, Statsregimente eller Borgerlighed. Dens Syn er bundet til de 
ydre Vilkaar. Naar Masserne falder til Ro i disse, skaber de ikke mere, men søger 
Opbyggelighed hos dem, de før satte fra Styret. Sovjets Kraft er ikke Bevis paa det 
modsatte, der drives man stadig frem af vældige ydre Problemer.  

* 

Det var engang Kirken, der var denne og den eneste levende Folkebevægelse. Det er 
anderledes, maa vi indrømme. Kirkerne kan ved et flygtigt Blik minde om disse store, 
skønne, men døde Konkyljer, man ser ligge i Haver. Er der noget levende i den skønne 
Skal? Den er tom. Jo, der løber en Flok Myrer i den! Er det saa den enegyldige Sandhed? 
Nej, den er mærkeligere og uforklarligere. Alt er ikke sagt. Kirken er død, javel, den er død 
Gang paa Gang, ustandselig, siden den blev født første Gang, ustandselig død, ustandselig 
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født igen. Det ydre i Kirken kan ogsaa lignes ved en selvtilfreds Vært, som har en utilfreds 
Lejer, der hedder Kristendommen. Hvem har i Tidens Løb stormet og ødelagt flest 
Kirkehuse – Tyrker, Gudsbespottere eller Ateister? Det har kristne. Skal du have sprængt 
en Domkirke i Luften, nytter det ikke at bede Ateisten om det, han vil vægre sig af æstetiske 
Grunde, det laa nærmer at bede en brændende evangelisk Kristen om det. 

* 

Evangeliet er revolutionært. Dog, i nogens Servering kan det forekomme En alt andet. Her 
smager det som ugegammelt Wienerbrød. Andre Steder er det frisk sort Brød fra Ovnen. 
Tamt hos den ene, oprørsk hos den anden.   

Flid og Religionstimer sikrer ikke imod, at Bogen bliver ældre og ældre og til sidst ulæselig. 
Den bruges netop tit, som om den ikke var andet end forældet og gammel, til Forsvar for 
alt forældet og gammelt. 

Kun Liv kan bevise os, den er ung og ny. Forunderlige Glimt af Menneskesind, lad dem 
være bundhedenske eller have hvilken Etikette man vil, kan pludselig rive Bindene fra 
Øjnene, saa man ser Dybet i Evangeliet, ser det revolutionære. Da glemmer man det ikke, 
som man glemmer Teologi.  

Vi kan ikke altid selv opdage det. Man kan sidde i et Bibliotek af Gudelighed uden at 
opdage det. Kristi Død, hvordan opdager man den? Jo, nogen maa igen dø for En. Da ser 
man den.  

Nogen maa med deres Liv og deres Død røbe, hvor revolutionært Evangeliet er. Og maaske 
de bogstavelig ikke kender saa meget til det selv, men altsaa de gør et eller andet i 
evangelisk Aand. Din Tro har frelst dig! sagde Kristus til flere, der bogstavelig ikke vidste 
mere om den rette Tro end disse fra vor Tid. Bliv som Børn! sagde han. Da bliver det 
Spørgsmaal fra før mig endnu mere ligegyldigt, om nu Brevet er nøjagtigt kristent.  

Disse der kommer ydmygt med Lyset fra deres sidste Timer før Døden, ingen kan forkynde 
bedre for de mange, der er bange for de vante Ord, som synes dem at gøre Bogen gammel 
og ulæselig.  

 I disse Breve er der Erfaringer, som gør Bogen ung, som om den var skrevet efter Brevene, 
for at uddybe dem, give hel Klaring, lade Lynet blændende springe over Himlen, saa man 
ser mere af Vejen. Brevet var først en Kode til Bogen. Men saa bliver Bogen Kode til Brevet, 
til Livet.  

* 

Dette skrives ikke for at angribe. Undertegnede kunde ikke nænne at trække et eneste 
rustent Søm ud af de gamle Kirkehuse, som han holder af. Han ser ogsaa ungt, spirende Liv 
i Kirken. Han vil blot minde den om det, som ikke selv har opdaget det, at det at tale Tidens 
Sprog, saa det rammer, har egentlig ikke saa meget at gøre med en Reform af Bibelsproget, 
hvorved man beriger det med nogle Blomster fra Svajersproget. En døende kan ikke saa 
godt vente paa saadan en Sprogrevision. At tale til Tiden vil sige at leve den. Eet kunde 
man maaske lære, den tyste Tale. Tidens søgende forstaar det tyste. Hvad der er dem 
dyrebart, taler de lavmælt om. Mange Steder i Protestantismen har man elsket at raabe 
Guds Navn. Maaske man bedre ryster en Sjæl af disse Tider ved at hviske det.   
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* 

Evangeliet har ofte været saa revolutionært, at det i spidsen for Skarerne har stormet og 
erobret den fine Kirke. Naar man i Tiden taler om Kristendommens Mission nu, tænker 
man altid paa, hvordan Kirken skal erobre Skarerne. Er det den eneste Mulighed? 
Tværtimod, det er den usandsynligste, det bliver ikke til noget. Haabet maa staa til, at 
Skarerne tager Kirken. 

* 

Altsaa, søger man dem, der kan bruge Modmidlet mod den store Forstening, ser man to, 
Socialismen og Kirken. Ikke Socialismen som en gammel Lære, ikke Kirken som en 
gammel Konkylje, men den Socialisme, hvis lidenskabelige Trang det er at omskabe 
Jorden, og en Kirke, hvis lidenskabelige Trang det er at omskabe Hjertet. De maa mødes. 
Men hvordan? Jeg tror ikke, det bliver paa en stiftende Generalforsamling, det er meget 
muligt, det bliver i vild Strid. En sejrer, maaske Socialismen, den tager Kirkerne, og hvad 
vil det sige? Kirken har taget den.   

* 

 

Det kan synes, som vi er kommet langt fra Brevene og Kim. Tværtimod. De er dér, lidt 
foran, forude. Og i Brevene ligger der meget, vi ikke forstaar, før vi kommer længere frem. 

* 

Lad os slutte med de mærkelige Ord, der staar forrest i Kims sidste Brev: 

„Vi blev dømt til Døden. Jeg véd, at du er en stærk Kvinde, og at du vil tage dette, men 
hører du, det er ikke nok, at du tager det, du skal ogsaa forstaa det. Jeg er kun en lille Ting, 
og min Person vil meget snart være glemt, men den Idé, det Liv, den Inspiration, der fyldte 
mig, vil leve videre. Du vil træffe den overalt, i Træerne om Foraaret, i Mennesker, du 
møder paa din Vej, i et kærligt lille Smil: du vil møde det, der maaske havde Værdi hos mig, 
du vil elske det, og du vil ikke glemme mig. Jeg vil faa Lov at vokse mig stor og moden, jeg 
vil leve hos jer, hvis Hjerter jeg en Gang fyldte, og I vil leve videre, for I véd, at jeg er forude 
og ikke, som du maaske først vil mene, bagude”.  

 

Vi kjenner ham ennu ikke. 

Vi vet ikke, hvem han er. 

Han bærer ingen krone. 

Han fører ingen hær. 

Vi merker bare en stilhet. 

Nu er han nær. 

Arnulf Øverland 
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Nr. 258: FRIT DANMARK 
 

27.9.1946 - De gode Haabs Have 

Anmeldelse: Georg Quistgaard: Fængselsdagbog og Breve (Nyt Nordisk Forlag 1946). 

„Retten er sat. Retten har siddet. Retten er gaaet sin Vej igen. Vi var 12 Anklagede. Som 
Anstifter stemplede de mig.” Det faar han i en Pavse ridset ned paa en stump Papir, som 
føjes ind i Dagbogen. Midt under Rettergangen den 12. Maj 44. Og lidt efter er saa Georg 
Quistgaard dømt til Døden. De er flere. „4 ialt, og alle tog det glimrende,“ skriver han 
straks efter. Da Dødsdommene offentliggøres tilføjer Tyskerne, at Fuldbyrdelsen afhænger 
af Befolkningens Holdning, af Sabotagen. De fire Gidsler, de har at vente Time for Time. 
Endnu fire bliver dømt og venter. „Gid jeg kunde fatte mig til stor Alvor,“ skriver han, 
„Livet er ikke længer saa langt, at man kan tænke i Morgen.” Dag gaar efter Dag, de venter. 
Men han kan skrive: „Jeg har faaet en Sydcelle, en ægte Sydcelle med Sol til sidste Straale. 
Gul er den med brun Stribe. En rigtig lille Optimistcelle.” Isoleret, ene i Uvisheden har han 
dog eet hos sig: „Og De gode Haabs Have glemte jeg heller ikke. Sløj som den var efter to 
Dages Ensomhed, har den nu rettet sig.” En Tændstikæske med lidt Jord og Græs, fundet i 
en Cementsprække i Fængselsgaarden. Det er de gode Haabs Have. „Blot mangler jeg nu en 
Regnorm,“ føjer han til, for ikke at virke for rørende, da han paa Majdagen første Gang 
nævner Haven. „Naar vissent Græs bliver grønt, forpligter det ogsaa os andre”, skriver han 
nu, som dødsdømt. 

Han venter Dag efter Dag. „Jeg ved, hvor ubeskrivelig slemt det maa være for dig og Mor … 
mig selv er det mærkeligt „uvedkommende”. Jeg er lidt utaalmodig, men det er man ogsaa 
hos Frisøren … Blot vilde jeg inderligt gerne kunde hjælpe jer.” Den 17. Maj opdager han, 
det er Sommer, trods Graavejr, han faar fra Vinduet et Glimt baade af Svaler og Tulipaner. 
Den 21. Maj bliver kan skudt. Nu hviler han i den større De gode Haabs Have. Sammen 
med de andre.  

„Vi vandt i hvert Fald en Krig.”    

Saadan slutter hans Fængselsdagbog, og saadan er han. Han siger kun, hvad han kan staa 
ved. I hans menneskeligt og poetisk saa rige Dagbog, skrevet paa Toiletpapir, er den 
Sætning næsten det eneste, han siger om Sagen, om Kampen, Maalet, om det der kostede 
ham alt. Om det taler han ikke. For det har han handlet.   

I hvert Fald. Er der saa mere, har det saa ført til mere? Han havde allerede da visse 
Anelser, mærker man. Men mere er der! Elias Bredsdorff som har skrevet et meget smukt 
Forord til Bogen med Georg Quistgaards Breve (for hvilke Forfatterhonoraret gaar til 
Frihedsfonden), har Ret i, at denne lille Bog skal leve. Enhver Ung burde eje baade den og 
Brevene af Kim Malthe-Bruun, Christian U. Hansen og de andre henrettede. De er vort 
„mere”. Spirekraften i dem kan man ikke miste Troen paa. 

Fra purung prøvede han saa det ene, saa det andet, turede rundt i Europa, først ene, saa 
sammen med sin unge Kone – som Dagbogen er stilet til. Han skulde jo engang skrive, 
blive Forfatter, men maatte først søge, se, suge ind. Derefter var han Kunsthandler, 
Inkassator og endnu andet, og saa kom Besættelsen. Det var jo ofte i Naturer som hans, for 
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Bedsteborgeren haabløst urolige Sjæle, Nationens sande urokkelige Vilje sad gemt. Han var 
blandt de første i Modstandsbevægelsen. Forfatterskabet maatte saa vente. Kontaktmand 
for engelske Faldskærmsfolk, dygtig Organisator i det illegale. Januar 44 blev han taget. Et 
Par Maaneder i Vestre, et Par Maaneder i Tugthus i Schwerin. Ført tilbage til Vestre 25. 
April.  

Nu har han knapt fire Uger igen. Han er 29 Aar, skulde jo være Skribent og har nu knapt 
fire Uger til at blive det i. Hvor kort Fristen er, ved hans Forstand vel ikke, han gør alt for at 
holde Tankerne lyse, Haabet oppe, Lunet frodigt. Men hans Inderste ved det, hans Genius 
ved det.      

Sidst i April begynder han Dagbogen, fortæller om Schwerin, om Vestre, om sig selv, om de 
andre, om Nuet, om Tingene, de smaa med, en Opgave, ingen har magtet som han. Han 
skriver, han er straks Digter. Disse ilende Sætninger paa det usle Toiletpapir holder for en 
streng Formvurdering, hvad bedre er, de rummer noget, Liv, Sjæl, Hjerte. Ogsaa hans lille 
Værk er en dejlig Have, fuld af friske Urter, der nærer. Ogsaa en De gode Haabs Have.  

„… et Kaudervælsk af slet Lyrik og stille Morskab”, kalder han det selv. Det er ment, og det 
er ikke ment. Hans Element er Underfundigheden, han holder op med at sige noget, hvor 
de fleste rigtig tager fat, han siger mest mellem Linjerne. Og Selvironien er stadig levende, 
altid paa Vagt. „Mit „store værk” er min Benaadningsansøgning, et Skrift paa højde med 
Ciceros bedste,” skriver han 14. Maj til sin Mor. Hans Lune kan de ikke dømme fra Livet, 
men det har jo ogsaa en Mission ud over Døden. Det skal kunne lege, lyse, dulme i 
Smerten.   

Fra Tugthuset i Schwerin, hvor „de fylder sig med Angst fra Gulv til 3. Sal. Temaet er Død 
ved Skydning … og der er altid Folk, der dør to Gange,” mindes han ogsaa: „Der var en 
Solsort, der hver eneste Aften tømte sit sorte Bryst for henrykte Toner.” 

I Naturbilledernes Friskhed minder han og Kim Malthe-Bruun om hinanden, som i 
Højmod og sjælelig Adel. Ellers er de dybt forskellige. Grebet aabner Kim for sit Indre, 
bliver skuende, visionær, medens hans Aandsbroder, der døde Aaret før, lukker sig og 
næsten legende stryger sit fine Instrument, saa kun det opmærksomme Øre hører de dybe 
Moltoner derunder. Han skriver: „Anklageren foreslog Dødsdom. Saa tænkte jeg, hvad ser 
nu bedst ud? Skal jeg blive bleg og tørre Sved af Panden? Eller skal jeg holde mig høj og 
uanfægtet? Men Arne græd og løste Spørgsmaalet. Saa trøstede jeg ham i Stedet. Det gav et 
Skær af Menneskelighed, tænkte jeg.” Bag den lette Tone er der en hensynsløs, brændende, 
smertende Ærlighed. Saa sviende ærlig, saa sand i sin Stræben mod Renheden, er han da, 
at han naar, hvad han inderst har villet: Det store, han intet siger om, er nyt og ungt og 
nært igen. 

Billig i Boghandelen, dyr af Indhold.  

 

Da der i forbindelse med Martin A. Hansens artikler er tale om vægtige bidrag til belysning 
af besættelsestiden og de dermed sammenhørende problemstillinger, er det planen, at 
udgive de resterende tekster i et Særtryk med Landsforeningen Martin A. Hansen som 
udgiver. 
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Nr. 259: Tegneserie, Jørgen Jørgensen 
 

Litteraten og seminarielæreren, Jørgen Jørgensen, 
Hjørring, modtog 20. august 2019 i Brønshøj 
Landsforeningen Martin A. Hansens hæderspris. 
Nyligt fik jeg fra ham tilsendt to tegneseriebøger med 
Jørgen som tekstskriver. Tegnet af Thierry 
Capezzone og farvelagt af Hélène Lenoble. ”Skipper 
Clement”. Frit fortalt på baggrund af virkelige 
begivenheder” (2016) og ”Kongen og Munken” – tro, 
håb og kærlighed, der forvandlede Danmark” (2017).  

De handler om reformationstiden i Danmark fra år 
1500 og frem. Og Jørgen har nævnt for mig, at han 
støttede sig til min fars bog ”Lykkelige Kristoffer” i 
”Kongen og Munken”. 

Jeg blev aldeles overrasket! Jeg havde ingen 
forestilling om, at Jørgen kunne skrive en så hård og 
brutal tegneserietekst. 

Jeg må straks nævne, at i mit hjem, og siden jeg var 
lille dreng, har mine forældre ikke sparet på at jeg fik 

gode tegneserier. I mange år lånte min far mine tegneserier når han trængte til at slappe sit 
hoveds tankemylder af. Engang sagde han: ”Tænk om man kunne fortælle så enkelt og 
klart!”. 

Jeg vil anbefale Landsforeningens medlemmer at anskaffe sig Jørgens to tegneseriebøger. 
Men samtidig advare om, at de absolut er for livserfarne mennesker og tidligst for unge i 
gymnasiet. Den magtsyge, liderlighed, grumhed og kamp om troen i en national 
overgangstid er alt for aktuel i visse egne af verden og viser det absolutte behov for, at vi 
sammen værner om den stat vi fik skabt sidenhen.    

Hans-Ole Hansen, Salum, maj 2020  

Jørgen Jørgensen har tilbudt Landsforeningens medlemmer et favørtilbud på 30 kr. pr. 
tegneserie. Tegneserierne kan bestilles via mail: jojohjorring@gmail.com  

 

 

Nr. 260: “Op Alle de Ting (Martin A. Hansens Cykeltur)” – 
Kunstneren Jesper Christiansen  
 
Som så mange andre billedkunstnere var læsning en udfordring for mig i skolen og jeg var i 
starten af tyverne før jeg fik læst min første hele roman.  
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Romanen hed “Løgneren”, - Martin A Hansens mest berømte bog og den skulle vise sig at 
få afgørende betydning for mit kunstneriske virke sidenhen. 
 
I 1997 købte min kone og jeg et sommerhus i Odsherred ikke langt fra maleren Sigurd 
Swanes Malergaard i Plejerup. Huset som nu er museum blev hurtigt et yndet udflugtsmål 
for mig. Efter et par år med faste besøg på museet erfarede jeg at Martin A Hansen havde 
haft nogle skriveophold på gården bl.a. for at skrive “Løgneren”. Og at man kunne læse om 
disse ophold i Hansens udgivne dagbøger.  
 

Efterhånden som jeg fik læst dagbogsnotaterne 
fra Malegaarden nogle gange fik jeg ideen om 
at rekonstruere nogle af de cykelture MAH 
beskriver ret detaljeret i dagbøgerne. Hansen 
blev på den måde en slags tour guide i det 
område jeg allerede kendte ret godt, men 
pludselig så jeg landskabet med hans øjne. Da 
jeg samtidigt med dagbøgerne læste i 
Johannes Vigs “dagbog” i Løgneren begyndte 
de rigtige dagbøger og de fiktive dagbøger at 
blande sig sammen til en form for billeder i mit 
hoved.  
 
Da jeg så sidste år gik i gang med at skabe 
udstillingen “De Fire Årstider” til Odsherreds 
Kunstmuseum var det eneste jeg vidste med 
sikkerhed at jeg ville lave nogle billeder om 
Hansens cykelture. Foreløbigt er det kun 

blevet til enkelt maleri “Op alle de ting (Martin A Hansens Cykeltur)” det er til gengæld 
udstillingens største værk og måler 250x270cm. 
 
Billedets titel spiller på Johannes Vigs tanker i starten af Løgneren hvor han citerer fra 
salmen “Op al den ting, som Gud har gjort”: “Hvad skal jeg sige, når jeg går blandt 
blomsterne i enge. Mine ord vil ikke meget sige”. Maleriet blander som sagt Martin A 
Hansens egne refleksioner og overvejelser med Johannes Vigs plus at jeg kombinerer det 
hele med mine billedmæssige refleksioner. Blomsterengen består nærmest af lige del ord 
og anemoner og man skal beslutte sig for om man vil “læse” eller “se” billedet. 
 
Det store maleri kræver også at beskueren laver en “lille dans” foran billedet hvor man 
konstant må gå frem og tilbage for kunne se det. Står man meget tæt på kan man læse alle 
de små citater men så kan man ikke se skovmotivet, Går man langt væk fra billedet kan 
man se den blomstrende eng og Kong Øres Grav (som Hansen beskriver) men man kan til 
gengæld ikke læse citaterne. 
 
Billedet kan ses sammen med resten af udstilling på Odsherreds Kunstmuseum fra den 2. 
juli frem til slutningen af september. 
 

  

250 x 270 cm 
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Nr. 261: Medlem Bo Christensen skriver om en ældre bog 
”Den christelige Almueskole” 
  
 
Medlem af Landsforeningen Bo Christensen skriver om en ældre bog:  
 
Jeg har i længere tid haft denne lille ældre bog stående på mine hylder med MAH-
relaterede litteratur. Husker ikke, hvordan jeg kom i besiddelse af den, men den virker 
særdeles interessant, rent 'skolehistorisk' set, og ville nok have været 'noget' for MAH, 
såfremt han da ikke har kendt den i forvejen, men det tror jeg ikke, MAH har! - Bogen er et 
nydeligt eksemplar i samtidigt halvlæderbind, en kende slidt, men ikke meget, således er 
den da også indvendig uden gule pletter, det man antikvarmæssigt kalder 'brugsspor', og er 
tydelig at læse, skønt typografien er med gotiske bogstaver, almindeligvis beskrevet som 
'krøllede' - men det behøver ikke at være nogen hindring - ialfald ikke for os 'ældre' - unge 
mennesker ville nok have vanskeligere ved at tyde de forskellige bogstaver, hvilket man jo 
under ingen omstændigheder vil kunne bebrejde dem, da de fleste ingen forudsætninger 
har for at læse dem! -   
 
Læg mærke til hovedtitlen: "Den christelige Almueskole" - (alene den ville givetvis have 
interesseret MAH) - og fortsættelsen: - "i Danmark og dens Reformbevægelse før og nu - 
En historisk Betragtning fra Skolens Standpunkt". - Forfatteren, hvis håndskrift ses som en 
slags dedikation på forsatsen i bogen, er en daværende 'Skolelærer i Skibby ved Roeskilde', 
J. Bjerring. - Bogen er udgivet af G.E.C. Gads Forlag, Kjøbenhavn 1862! - (Dette år, hvor 
B.S. Ingemann døde, som født i 1789). -  
 
Jeg må nødvendigvis med skam meddele, at jeg ikke selv - endnu - har læst værket fra ende 
til anden, men kun mindre uddrag efter behag, men 'kommer tid, kommer råd - og bog'! - 
Rent 'skolehistorisk' er bogen særdeles interessant, det mærker man blot ved det vores 
generation, og de, der var her før os, lærte, nemlig at 'skimme' en tekst! - (og denne måde, 
at 'læse' på, kan også vise sig at være nyttig, især ved 'første-indtryk'). -  
 

 

Nr. 262: Medlem af Landsforeningen Bo Christensen 
 
Første gang i Allerslev. 
 
   -"SOMMER VAR DET…" - engang i slutningen af 1960erne, det helt nøjagtige årstal 
husker jeg ikke, men det må have været kort forinden min afgang fra Folkeskolen, (i 1970), 
med en "mådelig" realeksamen, et af de sidste år realklasserne eksisterede. -  
 
- Nuvel, jeg havde denne sommerdag besluttet mig for, på cykel, forsøge at køre det 
rimeligt pæne stykke vej fra Valby mod Roskilde som første destination, og derfra videre 
mod Lejre med Allerslev som det endelige mål, for den måske nok lidt dristige og - ikke 
helt 'ufarlige' - beslutning om at besøge kirkegården, først og fremmest for med egne øjne 
at få Vera og Martin A. Hansens gravsted at se. - Med udtrykket 'ufarlige' mener jeg 
naturligvis ikke selve oplevelsen mht. gravstedet; men derimod den måske nok lidt 
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hasarderede, dog ikke uovervejede, beslutning for denne sommerdags udflugt, idet jeg 
tidligere havde foretaget adskillige sådanne på min næsten splinternye 'ganger' , som jeg 
fik i konfirmationsgave af mine forældre i september 1967. - Nej, det der måske for andre 
kunne synes en lidt for hastig beslutning - og med rette - var mere det, at man sådan en flot 
og skøn sommerdag tog afsted foruden egentlig proviant af 'vådt og tørt', og velsagtens 
heller ikke med særlig større beløb i kroner og øre på sig, ifald uheldet skulle være ude, og 
man ville få brug for assistance af en eller anden art. - Det v æ r s t e var dog, når jeg nu 
tænker tilbage, at man tog afsted uden lappegrejer med henblik på evt. punktering(er)! - 
Dog vil jeg tro, at jeg var 'iført' cykelpumpe, hvis dækkene blev flade. -  
  
- Vejen fra Valby til Allerslev begyndte med Roskildevejen fra Damhussøen og de ca. 34-35 
km den var lang før ankomsten til "Domkirkebyen" - vejen igennem denne erindrer jeg 
ikke særlig tydeligt; dog er jeg rimelig sikker på, ikke at huske helt galt, efter at være 
sluppet ud mod det landlige igen, den lange, lange vej, faktisk en Allé, nemlig strækningen 
frem mod "Ledreborg", som jeg tidligere havde befærdet sammen med min fader, i 
forbindelse med, jeg tror det var et Hjemmeværns-arrangement, hvorfra jeg husker, at 
have hilst på oberst Mogens Boisen - en af størrelse kæmpestor mand - som fader senere 
forklarede mig, tillige var en af de mest benyttede oversættere af bøger/litteratur af 
forskellig art og sprog, dengang. - En sidste ting jeg vil nævne, inden der vendes tilbage til 
denne artikels formål var, at jeg opdagede at "Ledreborg" også havde en slots-KIRKE, som 
jeg med stor interesse absolut m å t t e opleve - og det var mange år før jeg blev bekendt 
med MAHs "Orm og Tyr", som jo ganske vist omhandler l a n d s b y-kirkerne, - men 
alligevel! -  
 
- Tilbage til Allerslev, som jeg senest besøgte i september 2019, og som har betydet flere 
besøg gennem tiden siden det allerførste, som bibragte mig en voksende interesse for 
Martin A. Hansen, hans liv og navnlig forfatterskab, som har holdt sig frisk lige siden. -  
- Allerslev Kirkegård var under mit første besøg, og de indtryk det medbragte, en mere 'tæt' 
af slagsen, dvs. med langt flere gravsteder end nutildags. - Det er måske lidt malplaceret at 
kalde kirkegården for mere 'udtyndet', og smukkere anlagt, men sådan virker det 
umiddelbart, især efter hvad ens hukommelse oppebærer af indtryk fra dengang. -  
 
- Selve KIRKEN er jo også et besøg værd dengang, som nu og har sin egen historie, hvilken 
MAH nok bedre har fortalt om, så det vil jeg undlade her. - Til gengæld vil jeg afslutte med 
nogle ord omkring digteren: Om Martin A. Hansen og hans hjemegn på STEVNS vil man 
kunne udtrykke, at 'det var her det hele begyndte, for forhåbentlig aldrig at høre op igen' - 
men, kan man sige at det egentlig 'sluttede' her i Allerslev (og Lejre) nu, hvor man har stået 
ved gravstedet talrige gange siden den første, den SOMMERDAG i hin tid - ? - N e j, det 
sluttede ikke her - og det vil aldrig slutte så længe MAH 'får lov' at forblive en af de 
væsentligste bidragydere til den danske litteraturs historie, og hvad deraf fulgte, og følger 
med. - MAHs navn er, takket være bl.a. - og måske først og fremmest - indstiftelsen af 
Landsforeningen i 2009, ved igen at blive et særdeles vigtigt holdepunkt, både i digterens 
levetid og nu, og kan fremover ikke bare afvises, som værende uinteressant og uden 
betydning for den danske litteratur - 'hvordan man så end vender, drejer og vurderer den'! 
-  
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Gravstedet for Vera og Martin A. Hansen i Allerslev i dag. 

 

Som afslutning på Nyhedsbrev nr. 20 indsættes et par smukke tekster, som Bo Christensen 
har fundet i et fælles brev fra Vera og Martin A. Hansen til Bente og Aksel Heltoft 1950: 

MAH skriver:  
"SALUM" - ". Navnet har vi selv givet Huset. Det staar paa en Runesten i Skaane. Toke 
Gormssøns Sten. Sar flu eigi at ub salum. Han flyede ikke ved (Ub)sala. Deri er altsaa en 
Ed, en Pagt. Vi haaber aldrig vi skal fly Salum og hvad det betyder". –  
 
I samme brev, MAH om Vera: 
"Vera væver i stor Stil. Hun burde have haft Væven for mange Aar siden. I Vævningen 
forløser hun en oprindelig kunstnerisk Evne, og vi har allerede megen Glæde deraf. Jeg 
holder af at høre Vævens Dunk i Huset. Den passer til Salum". –  
 
VERA H. til samme modtagere:  
"Og det store med mig er jo at Martin har købt en stor Væv til mig. Jeg er i fuld Gang med 
at væve, har endog solgt forskelligt og har Bestilling paa andet. Jeg nyder at sidde og mixe 
med Farver og Mønstre. Noget jeg hele mit Liv har ønsket er gaaet i Opfyldelse. Martin 
købte Væv og Garn og Tilbehør til mig for mere end 1000 Kr. uden at have andet end mine 
Ord om "at jeg tror jeg kan" at holde mig til. Og saa kunde jeg". –  
 
 

  
Et aflangt sjal i stærke farver designet og vævet af Vera 


