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November 2018 
 
 
 
2018 vil blive husket som et særdeles godt år i Landsforeningen. Dels på grund af de 
mange, velbesøgte seminarer om ”Martin A. Hansen og Besættelsen” dels på grund 
af udgivelsen af den anmelderroste bog For Folkets Frihed.  
 
Som formand har det været bekræftende og berigende at være med til at ’trække i 
trådene’ og se, at tingene lykkes, når der arbejdes sammen om udbredelsen af og 
kendskabet til Martin A. Hansens forfatterskab. 
 
Også gode lokale kræfter i og omkring Strøby, forfatterens hjemsted, arbejder 
ihærdigt med Digterruten og arealerne omkring de enkelte rutepunkter, og deres 
indsats, hvor der også arrangeres lokale møder og foredrag, er af stor betydning 
for Landsforeningens arbejde.  
 
I Landsforeningen ser vi nu frem til arbejdet med det næste tema ”Martin A. 
Hansen og Skolen”. I det næste Nyhedsbrev, der kommer i maj 2019, vil jeg kunne 
løfte sløret for udgivelser og aktiviteter i den sammenhæng. 
 
Herfra de bedste ønsker om en fredelig adventstid og en glædelig jul 
 
Hadsten, november 2018 
Ole Juul 
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199: ”Min mor Vera der lærte sig at væve" 
 
I august 2018 havde den udstillingsgruppe, som jeg hører til, ”Trådens Gang”, en 
tekstiludstilling på ”Kulturloftet” i St. Heddinge på Stevns. I forbindelse med 
udstillingen var der også en lille udstilling om ”Landsforeningen Martin A. Hansen”, 
fordi Landsforeningen oprindelig blev startet på Stevns, som var min fars 
barndomsland. Jeg havde aftalt med udstillingsstedet, at jeg godt ville fortælle om 
min mors vævning, som havde et nært sammenfald med min egen livsgerning. Senere 
blev jeg opfordret til at skrive om min mor og hendes vævning, og nu mens jeg 
skriver, kan jeg se, at det nok bliver fortalt lidt anderledes end på St. Heddinges 
bibliotek. Det talte er fyldt med indfald, og det skrevne bliver let lidt fortænkt.  
 
Jeg har med årene forstået, at mit lange liv med en væveuddannelse i flere år i Norge, 
den senere undervisning og formidling af billedvævning og tilslut udgivelsen af en 
grundbog om billedvævning på dansk og engelsk alt sammen udspringer af min mors 
vævning.  
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Vores familie flyttede på landet i 1950 til Allerslev ved Lejre. Efter mange overvejelser 
købte far og mor en tidligere præstegård, som blev kaldt Salum. Her var der god 
plads, og både far og mor fik hver deres arbejdsrum. Far til sin store bogsamling, 
piber, skrivemaskine, stenfund og mange andre interessante ting for en syvårig pige. 
Mor havde et klaver og sang ofte, når vi havde gæster på besøg. Det kunne høres op 
gennem loftet, hvor min bror Hans-Ole og jeg sov. Det var det skønneste at falde i 
søvn til. 
 
Inden længe kom der også en stor skaftevæv og et trendbord (ligner en karrusel) ind i 
mors stue. 
 
Datteren på den nærmeste gård, der lå nedenfor vores have, var ved at uddanne sig til 
væver. Hun hedder Nanna Gade Frandsen. Hun ville hjælpe mor med at komme i 
gang med at væve. Der findes en stil, som Nanna skrev, mens hun gik på Askov 
Højskole. Her beskriver hun så fint, hvordan mor var, og hvor nemt hun havde ved at 
lære at væve. Stilen har været gengivet i Nyhedsbrevet nr. 14/ maj 2017/ tekst 168, og 
den kan findes frem via www.martin-a-hansen.dk. Ved arrangementet på Kulturloftet 
var Nanna tilstede. Hun er en god ven af mig, der kan genoplive fortællingen om livet 
og vævningen på Salum. 
 
I begyndelsen interesserede jeg mig mest for ’karussellen’ og for at kravle ind i væven, 
der lignede et lille hus. Senere blev det spændende med alle de forskellige 
kjolestoffer, løbere, forklæder og duge, som mor vævede. Nu kunne jeg gå i skole i 
hjemmevævet stof, syet op til meget personligt tøj. Dengang var der ikke 
mærkevaretøj, men hos os noget særligt og personligt tøj. Mor syede også sit eget tøj 
og gik ofte i lange kjoler og smukke veste. Mor var meget gavmild, og rigtig mange 
vævede tekstiler blev sendt til familie og venner. 
 
Far sad næsten altid ved sin skrivemaskine og ’tappede’ på tasterne. Det kunne 
tydeligt høres inde i mors vævestue, hvor hun sad ved væven og slog islættet sammen 
med slagbordet. Min bror og jeg forstod, at disse to lyde betød meget for far og mor – 
en særlig slags fællesskab imellem dem. Blev der over længere tid stille inde hos far, 
hentede mor kaffe til ham. 
 

  
Lille løber til et bord Natur omsat til vævning. 
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Da far døde i 1955, stoppede mor ikke med at væve, selvom vores liv var blevet meget 
forandret. Især det sidste år hun levede, hvor jeg var blevet 15 år, og vi boede alene på 
Salum (min bror var inde som soldat), talte vi meget sammen om det at lære et 
håndværk fra bunden, og vi gik endda så langt, at vi talte om, at hvis jeg lærte 
vævning, kunne vi starte et værksted sammen. Sådan blev det ikke, men da jeg skulle 
vælge en uddannelse efter realskoleeksamenen, føltes det så rigtigt at vælge den, mor 
og jeg havde talt så meget om - at blive væver. Min teoribog ”Trådens gang i 
billedvæv” er derfor også tilegnet min mor Vera. 
 
Mette Lise Rössing – november 2018. 
 

 

 
Stort skuldersjal i stærke kontrastfarver. 

Forklæde.  
 
  

 
200: Museum Martin: ”Kultøksen og afskeden” 
 
I min arv indgik en flintøkse fra bondestenalderen. Og ikke en hvilken som helst økse. 
Den som Martin A. Hansen engang vel under Danmarks besættelse fik foræret af sin 
Haslevseminarie-ven Lykke Davidsen i Køge. Fundet af ham i Ejby Mose nær Køge. 
Fra forfatterskabet har vi bevaret et essay – en fortælling – om denne flintøkse, første 
gang skevet da han arbejdede ”under jorden” i november 1944. Jeg holder mig til den 
udgave, der er bragt i ”Tanker i en Skorsten”, Gyldendal 1970, side 90 til 108. Øksen 
har en skade, og med udgangspunkt i ”et guldhorn for stenaldermandens eder, da 
skaden skete” tager far fat på dyrkelsen af oldtiden, vore problemer med at forstå 
offerbegrebet og villighed med fortiderne før middelalderen, hvor dejlig 
naturromantik kan fantaseres sig frit ind i en nutid. Han sidder ved fundstedet i 
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mosen og gør sig mange tanker. Læs fortællingen som rammer mig ikke helt rart med 
mine senere projekter – Sagnlandet, Dybbøl m.m. Nu døde han så fra mig og min 
søster og mor, og jeg arvede offer- eller kultøksen. For hvad er et offer i vor kultur?      
I 1956 blev jeg forelsket i en håndboldspillende, hesteridende, djærv landmandspige, 
siden mor til vore to børn. Allieret med en af hendes tætte veninder erfarede jeg, at 
gjorde jeg nu ikke noget særligt, så hældede hun til en anden fyr. Det gjaldt et offer. 
Så hen mod jul skar jeg et lille, kort, sortsvedet træskaft til den grå mellemneolitiske, 
ret klejne flintøkse og gav min pige den hemmeligt til gymnasiejuleafslutningen. Jeg 
oplyste end ikke mor Vera om ”tabet” af fars økse. Som I læsere forstår, så virkede 
det, og øksen med skaftet vendte tilbage med det kosteligste af alt: hende. Så gik 
årene og hvor øksen var blevet henne - en mild gåde. Den var tabt antagelig. Og 
skaftet med. Og livets dage rullede igennem. 
 

 
 
Mange år senere fik jeg en henvendelse fra et lille, sejt forlag i Haarby på Fyn om at 
bidrage med en fortælling i forlagets antologi ”Hvad er historie”. I 1981 (side 71 – 81) 
udkom min fortælling ”Gensyn med øksen” som mit begreb om historiens eneste 
betydning, dens liv i vi nulevende. Jeg forestillede mig en vandretur i 
Tryggevældeådalens enge fra oldtidsovergangene ved Varpelev og frem mod Strøby. 
Han ville høre mig berette om verden nu. Som vi gjorde, da jeg var dreng, dækkede vi 
landskabet ved at nævne, hvad vi så af landskabsforekomster fra ældre eller 
oldgammel tid. Jeg havde voldsom dårlig samvittighed ved at vide, at hans offerøkse 
havde jeg mistet, altså forvaltet hans arv dårligt. Vi samtaler i min fortælling hen over 
den stedse bredere å. Som afdød er han for mig alvidende, altseende. Jeg kommer 
frem til en af de mange holmgrøfter. ”Spring du nu over den”, siger han, og jeg tager 
tilløb, springer og plumrer ned i vand til knæene. ”Du tvivlede, dreng”, lader jeg så far 
sige i fortællingen. Men da jeg slog ned mod bredden modsat, ramte min højre hånd 
en lille, fast stenting. Øksen! ”Hvad tyngede dig, dreng, da du sprang”, lyder det 
derovre fra. Men åen skiller os mere og mere, jeg kan næppe høre ham og jeg mister 
blidt igen min far. Både min forgangne hustru og min nyligt mistede hustru forstod 
fortællingens offer.  
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201: ”Nyt lys over Martin A. Hansens rolle under Besættelsen” 
 
Kronik i Kristelig Dagblad d.18.august i forb.m. udgivelsen af For Folkets Frihed 
 
”I sommeren 1944 modtog forfatteren Martin A. Hansen en opfordring om at skrive 
til det dengang illegale blad ”Folk og Frihed”. I de første besættelsesår havde Martin 
A. Hansen, som efterhånden havde skabt sig et særligt ry i litterære kredse, været 
noget forbeholden overfor den gryende modstandsbevægelse i landet og de 
sporadiske sabotagehandlinger, som de spredte grupper ud over landet foretog. Men 
med urolighederne i august 1943, hvor regeringen gik af, begyndte der at tegne sig et 
andet billede af og for modstandsbevægelsen. Af dagbogsnotater fra disse dage kan 
man hos Martin A. Hansen fornemme en art lettelse over, at nu sker der da endelig 
noget. Nu bliver der sagt fra, hvilket for Martin A. Hansen betød en nødvendig og 
konsekvent afklaring overfor besættelsesmagten. I dagbogen skriver han henimod 
årets slutning flg.: ”Stærkest var jo 29.august og de spændte dage før og efter. Nu var 
forholdet klar. Det var i grunden en lettelse. Det er mørkt, men man ved, hvad der 
sker”. Den nye situation skærpede også Martin A. Hansens egen forståelse af 
nødvendigheden af en aktiv modstand mod den tyske besættelsesmagt, så da Bente 
Hammerich, som i sommeren 1944  - sammen med de to andre redaktører af ”Folk og 
Frihed”,  Axel Heltoft og Povl Vestergaard Larsen - henvendte sig til den kendte 
forfatter og kulturpersonlighed om aktiv støtte til deres illegale arbejde, sagde Martin 
A. Hansen straks JA. Herfra fik Martin A. Hansen helhjertet ind for sagen, og en af 
hans tidlige artikler, ”Dialog om Drab og Ansvar”, som blev trykt i den illegale 
antologi ”Der brænder en Ild”, hvor han utvetydigt forsvarede likvidering af stikkere, 
er siden hen i forskningen og historieskrivningen blevet en tekst, som man gang på 
gang vender tilbage til, når man vil have afklaret forholdene i de anspændte uger og 
måneder i slutningen af krigen.  
 
Martin A. Hansen gjorde i kraft af sit illegale arbejde under besættelsen nogle 
interessante iagttagelser, hvilket senere blev grundlaget for hans syn på demokrati og 
folkestyre. Hans refleksioner over mødet med folk af vidt forskellig observans, gjorde 
at han indså, at der på tværs af alder, uddannelse, religion og politik kan findes og 
genfindes en fælles samklang i et folk, der vil virke til gavn for demokrati og 
folkestyre, når det for folket for alvor ’brænder på’, hvilket det gjorde i de sidste 
måneder af besættelsestiden. Derfor havde Martin A. Hansen som så mange andre, 
han kom tæt på i sit illegale arbejde, store forventninger til, hvad der ville ske, når 
befrielsen endelig kom. Men han blev som mange andre skuffet, da valget i oktober 
1945 gav de gamle partier og samarbejdspolitikerne magten tilbage. Men i stedet for 
at lade skuffelsen farve fremtidsvisionerne, arbejdede Martin A. Hansen nu intenst på 
andre platforme for at styrke og fastholde det, han havde erfaret under besættelsen, 
hvilket han i adskillige artikler i de blade, der med befrielsen var blevet legale, nu 
underbyggede.  
 
Landsforeningen Martin A. Hansen, der blev dannet i 2009 i forb.m. forfatterens 
100-årsdag, har længe haft et ønske om at kunne publicere disse artikler, som Martin 
A. Hansen forfattede under og umiddelbart efter besættelsen, da det ud over at have 
stor historisk relevans også kan kaste nyt lys over de tanker og refleksioner, man i dag 
gør sig om demokrati og folkestyre. Ønsket bliver endelig indfriet på mandag, hvor 
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bogen ”For Folkets Frihed” udkommer på forlaget Gyldendal. Her vil man udover i 
samlet bogform for første gang at kunne læse de væsentligste af artiklerne fra de 
illegale blade, især ”Folk og Frihed”, møde en række litterater, teologer og historikere, 
der kaster nyt lys på de problemstillinger og diskussionsfelter, som Martin A. Hansen 
berører i sine artikler og på den måde begrunder artiklernes aktualitet. 
 
Noget af det mest interessante og i grunden stærkt opløftende er de tanker, som 
Martin A. Hansen gør sig under og umiddelbart efter folkestrejken i København i de 
første julidage i 1944. Her bliver forfatteren opmærksom på og skriver senere i 
artiklen ”Juli 44” (Heretica 1953) om dette ”fællesinstinkt, der undertiden får alle til 
at tænke, sige og gøre det samme på samme tid, en storbyens samvittighed, der er 
steget op fra sit dyb og giver sig forunderlige udslag i stram selvdisciplin, 
selvbeherskelse, gavmildhed, hjælpsomhed, offermod, indbyrdes forsonlighed. En 
besynderlig fællesvillen, i hvilken den enkelte ikke føler sig som et nummer, et led, en 
del af helheden, men som helheden selv, som ansvarlig for alle, hvert dræbt barn er 
hans eller hendes, hver skudt mand er deres søn eller broder, en viljens storhed, der 
ofte hæver sig over den enkeltes formåen til daglig, og som viser den, der mistroisk 
har set på det, der rummes i begrebet ”Massen”, at flokken og fællesskabet har højere 
og ædlere egenskaber, end man har været tilbøjelig til at tro. Disse dage lærer den 
skeptiske, at massen ikke uden videre er ”masse”, at ”massepsykosen” ikke blot 
forringer mennesket, at flokken ikke altid sænkes til den ringestes niveau”.  Nej, det 
er det modsatte der sker, en oplevelse, der ikke kan eller vil glemmes. ”Jeg tænker 
ikke på larmen ved barrikaderne, men på den store stilhed sidenhen. Sproget, som 
nyfødt levede i en munter-stilfærdig bemærkning. Og i tystheden hørte man, der var 
et folk til”.  
 
I sit storværk om kristningen i Danmark omkring årtusindskiftet ”Orm og Tyr” (1952) 
gør Martin A. Hansen nogle tilsvarende tanker og refleksioner om en fælles vilje i et 
folk. Her skriver han, at ”når en sjælden gang de enkeltes reaktion forenes i en 
mangfoldighedens beslutning, da er noget afgørende sket. Bagefter er den enkelte og 
de mange ikke mere helt de samme. Man ville ikke skrive om det, dersom ikke vor 
egen generation havde oplevet det, i den mærkeligste hændelse i vor tilværelse, en 
begivenhed, som skønt ikke fuldt forstået, alligevel er bestemmende for denne bogs 
syn. Jeg tænker på folkestrejken sommeren 44”. Hvad Martin A. Hansen her 
indirekte får sagt er, at den fælles beslutning i folket om kristningen af landet og den 
fælles vilje til modstand under folkestrejken i julidagene i 1944 er to sider af samme 
sag. Begge dele har en samklang i nogle dybe lag, der gør, at et folk kan bevæge sig. I 
tiden omkring årtusindskiftet var det fra den gamle hedenske religion til den i 
Nordeuropa spirende kristendom, og i juli 1944 var det en overbevisende fælles 
opstand mod overmagten. Det er historiske interessant, men det har tillige en 
aktualitet indbygget i sig, da det kan hænde igen, at folket samler sig. Der er nedslag i 
folkets historie, der har karakter af en mangfoldighedens beslutning. Det hænder 
sjældent, men når det hænder, så sker der noget afgørende for folket. I sine artikler 
knytter Martin A. Hansen flere steder til ved det, han kalder retssynstanken, som er 
førkristen, men reddet med over fra vikingetiden til den unge kirke. Det er et 
gammelt nordisk tanke- og idékompleks om den enkeltes værd, der kommer op til 
overfladen en gang imellem.  
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Når man i dag læser Martin A. Hansens forunderlige friske tekster, får man en klar 
fornemmelse af, at her er en forfatter, en kulturpersonlighed, der instinktivt vidste, at 
der ligger noget gemt i et folk, som kan ligge i dvale i århundreder, men som vækkes 
til live, når det for folket er livsnødvendigt. I folket ligger der en fælles vilje, som 
forpligter den enkelte i fællesskabet. Af den grund og mange andre, som kommer til 
udtryk i de mange artikler fra besættelsestiden, er det en berigelse og bekræftelse at 
læse og genlæse Martin A. Hansen. 
 
Ole Juul 
 
 
 
202: Indtaling af "Juli 44" 
 
Poul Jørgensen, Gråsten, har sendt Landsforeningen flg.: 
 
I 1996 indtalte Hans-Ole Hansen 'Paradisæblerne' og 'Juli 44' til en af Gyldendals 
læsebøger ('Digtning og Dansk, Litteratur for 7. klasse'). Jeg gemte mastermaterialet 
på DAT-bånd, idet jeg fandt at det var noget ganske særligt. Indtalingen af 
'Paradisæblerne' har jeg tidligere overdraget til Landsforeningen, og nu vil jeg gøre 
det samme med 'Juli 44'. Jeg har konverteret indspilningen til mp3 i en kvalitet som 
normalt bruges til lydbøger. 
 
 
 
203: Reception på Gyldendal 
 
Mandag d.20.august i år slog Johannes Riis, daværende litterær direktør på 
Gyldendal, dørene op til en reception i forb.m. udgivelsen af For Folkets Frihed. Ca. 
70 gæster var mødt frem for at markere udgivelsen af de væsentligste artikler, som 
Martin A. Hansen skrev til de illegale blade under besættelsen, især Folk og Frihed og 
i de første år efter befrielsen samt artikler af nulevende litterater, teologer og 
historikere, der i deres bidrag forholder sig til væsentlige temaer i Martin A. Hansens 
artikler. 
 
Bogen havde været undervejs længe og blev til som et frugtbart samarbejde mellem 
Johannes Riis, Gyldendal og Landsforeningen Martin A. Hansen præsenteret ved Ole 
Juul, Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen. Sidstnævnte er en af vore 
ypperste Martin A. Hansen forskere og - sammen med Anders Thyrring Andersen - 
medudgiver af Dagbøger, og Jørgen Jørgensen tog det store arbejde på sig at redigere 
bogen. Men ikke alene har Jørgen Jørgensen stået for det store redigeringsarbejde, 
han har desuden skrevet en fyldig indledning til bogen og det udførlige noteapparat, 
som er uundværligt for den, der forsker i Martin A. Hansen og Besættelsen. 
 
Festlighederne d.20.august blev kædet sammenmed fællessange fra 
Højskolesangbogen og ikke mindst taler fra bl.a. Bertel Haarder, Johannes Riis og 
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Ole Juul. Johannes Riis’ tale bringes her i Nyhedsbrevet i sin fulde ordlyd. Ole Juul 
beskrev i sin tale historien bag udgivelsen og understregede her vigtigheden af, at 
netop Gyldendal med Johannes Riis ved ”roret” blev udgiver af bogen.  Bertel 
Haarder kom i sin formanende og velanbragte hilsen ind på, hvilken styrke, der ligger 
i erkendelsen af, hvad forfattere som Martin A. Hansen har tilført kulturen. Et 
værdisæt og en vægtlægning på etiske og moralske sandheder, som også findes hos 
Jakob Knudsen og Henrik Pontoppidan. Bertel Haarder understregede vigtigheden af 
disse sandheder, der er afgørende for demokratiet, men som i dag synes trængt. Af 
den grund understregede han vigtigheden af udgivelsen af Martin A. Hansens 
artikler, som ikke kun forholder sig til dagsaktuelle ting under besættelsen, men som 
peger frem mod bestræbelserne på, når friheden atter genvindes, at styrke de 
fællesskaber, som under besættelsen viste sig bæredygtige og for demokratiets og 
folkestyrets overlevelse livsvigtige. 
 
Dagen blev i Landsforeningens historie en af de helt store ’mærkedage’. 
 
 
 
204: Martin A. Hansen – det tredje trin 
 
Af Kaare Vissing 
 
Digteren Martin A. Hansen, som boede i Brønshøj 1931-50, var fra Besættelsens 
slutning i 1945 og frem til sin død i 1955 en sværvægter i landets intellektuelle miljø. 
Dette skyldtes dels hans indsats som illegal skribent for modstandsbevægelsen dels 
de mesterlige romaner Lykkelige Kristoffer (1945) og Løgneren (1950) samt ind 
imellem disse en række modernistiske novellesamlinger.  
 
Hans eftermæle led dog i sine første årtier en krank skæbne – udsat for den mest 
effektive løgn af alle, fortielsen. Hans ”brøde” bestod i, at han efter i sin ungdom at 
have flirtet med både kommunismen og darwinismen, op gennem 1940’erne mere og 
mere gjorde sig sine kristne rødder bevidst – og lod dem skyde kraftfulde planter fra 
sit sinds nærende muld. Den op igennem 1960’erne mere og mere magtfulde 
venstrefløj anført af forfatteren Klaus Rifbjerg og litteraten Torben Brostrøm 
kritiserede først Hansen, især for hans artikler i tidsskriftet Heretica (1948-53), for 
siden at tie ham ihjel. 
 
Ved årtusindskiftet bragte en ny tidsånd og to ret unge forskere, Anders Thyrring 
Andersen og Jørgen Jørgensen ham ud af glemmebogen. Det skete mere nøjagtigt i 
1999, da Hansen ville være fyldt 90 år, med udgivelsen af Dagbøger – ”det første 
trin”. I 2004 fulgte ”det andet trin”, Kætterbreve, Hansens omfattende 
korrespondance med kredsen omkring tidsskriftet Heretica (ved Anders Thyrring 
Andersen). Og nu er så ”det tredje trin” fyret af, bogen For Folkets Frihed – Hansens 
illegale bidrag i modstandskampens tjeneste (ved Jørgen Jørgensen). Dermed har 
raketten for alvor sendt satellitten ”Martin A. Hansens livsværk” i kredsløb.  
 
Mens Dagbøger og Kætterbreve udgør en uudtømmelig kilde til belysningen af 
Martin A. Hansens liv i Brønshøj, kan det samme ikke siges om den nye bog. Titlen 
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hentyder til forfatterens bidrag til bladet Folk og Frihed, hvis udgivelse kan angives i 
tre dele: november 1943 – juni 1944: illegalt blad før Hansen kom med, juni 1944 – 
maj 1945: illegalt blad med Hansen som den vægtigste bidragyder, og maj 1945 – 
december 1945: legalt blad fra befrielsen til dets ophør. I sine artikler, der henvender 
sig til landets befolkning som helhed, trækker Hansen på sin enorme viden om 
historie og litteratur, eksempelvis om den græske matematiker Arkimedes skæbne i 
De ukrænkelige Cirkler (15/1-1945) – en kritik af de mange af landets intellektuelle, 
der bag boglige studier undslog sig fra at tage del i modstandskampen (versus den del 
af ungdommen, der tog kampen op med livet som indsats). Mange af artiklerne er 
højst aktuelle, ikke mindst Hvad er nazismen? (10/10-1945), der er et opgør mod den 
efter krigen udbredte misbrug af etiketten ”nazist” for at intimidere sine politiske 
modstandere. Samme ”metode” høres ofte i dagens Danmark og kritiseres skarpt af 
mere velovervejede debattører (Se Kristeligt Dagblads leder ”Racismekort er 
intellektuel fallit”, 18/8-2018).  
 
Redaktørerne af Folk og Frihed, Bente Hammerich og Aksel Heltoft udgav i oktober 
1944 den illegale bog Der brænder en ild, som bragte digte, noveller og essays af en 
pæn portion af tidens forfattere og med Hansen som den største bidragyder. I sin 
Dialog om Drab og Ansvar argumenterede han med den græske filosof Sokrates som 
talerør for det rigtige (nødvendige) i at udføre stikkerlikvideringer. Artiklen skabte 
voldsom debat, ikke mindst efter krigen, hvor Socialdemokratiets kulturelle 
bannerfører Hartvig Frisch kaldte de nævnte likvideringer for ”mord”. 
 
Bogens sidste Hansen-artikel er den omfattende Juli 44 vedhæftet Efterskrift. Her 
beskriver han – set og hørt fra sit sted – den københavnske Folkestrejke med både 
detaljerede begivenheder (ikke mindst i Brønshøj) og det store favnende overblik. 
Den nævnte dobbeltartikel blev først udgivet i 1953, i Heretica. 
 
I modsætning til Dagbøger og Kætterbreve har Hansens skriverier i For Folkets 
Frihed været offentliggjort før. Men det er sket i illegale blade, en illegal bog (som dog 
også udkom legalt med bidragydernes navne efter krigen) og det nævnte Heretica – 
alt sammen svært tilgængeligt i dag. Derfor er den nye bog stærkt berettiget – så 
meget desto mere fordi ni historikere, litterater og teologer guider os gennem stoffet 
med udførlige artikler og noter. 
 
På Martin A. Hansens 109-årsfødselsdag, 20. august 2018, blev bogen præsenteret 
under en reception på Gyldendal med deltagelse af godt 70 interesserede. Det skete 
med indlæg af forlagets litterære direktør, Johannes Riis, formanden for 
Landsforeningen Martin A. Hansen, Ole Juul, og Hansens datter Mette-Lise Rössing 
samt sidst, men ikke mindst med en fremragende tale af den tidligere minister Bertel 
Haarder, der kædede dagens fraværende hovedperson sammen med et par andre 
kapaciteter fra dengang romaner og noveller blev skrevet med litterær tyngde, Jakob 
Knudsen og Henrik Pontoppidan. 
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205: Festtale af Johannes Riis i forb. m. udgivelsen af For 
Folkets Frihed 
 
For et halvt års tid siden udgav vi her på Gyldendal Lasse Horne Kjældgaards 
doktordisputats. Disputatsen hedder MENINGEN MED VELFÆRDSSTATEN og har 
undertitlen DA LITTERATUREN TOG ORDET – OG POLITIKERNE LYTTEDE. 
I bogen beskriver Kjældgaard halvtredserne og tresserne og den diskussion, der 
dengang foregik om den velfærdsstat, der var på vej. Det var en diskussion, der 
selvfølgelig først og fremmest foregik i politisk regi; men også forfatterne tog aktivt 
del i diskussionen. Det var forfattere som Villy Sørensen, Erik Knudsen, Anders 
Bodelsen, Klaus Rifbjerg og Henrik Stangerup, der tog til orde, og det skete i høj grad 
på foranledning af politikere som Viggo Kampmann, der sådan lidt intimiderende 
rådede forfatterne til at tage del i den politiske debat, de ville gøre klogt i at lade høre 
fra sig, for ”regeret bliver der alligevel.” 
 
Det var karakteristisk for debatten dengang, at ingen – hverken forfattere eller 
politikere – opfattede velfærdsstaten som et mål i sig selv. Alle var enige om, at 
materiel velstand alene ikke var tilstrækkelig. Det var ikke den, der var endemålet. 
Velfærdsstaten var et middel til at nå et højere mål, nemlig til at skabe et samfund, 
hvor der var tid og plads og adgang til kunst og kultur for borgerne, et samfund, hvor 
de åndelige værdier også talte med. 
 
I 1958 grundlagde Knud W. Jensen Louisiana, i 1961 kom Kulturministeriet til, tre år 
senere, i 1964, Statens Kunstfond – alt sammen var det udtryk for de bestræbelser, 
der dengang blev gjort for at styrke kunst og kultur og få begge dele ud til borgerne 
for dermed at skabe et nyt og mere holdbart folkeligt fællesskab. 
 
Også på baggrund af Lasse Horne Kjældgaards bog er det interessant at læse Martin 
A. Hansens essays og artikler fra Besættelsen og de første år derefter. Hos ham er der 
den samme længsel efter et nyt folkeligt fællesskab, som han tror på muligheden af 
efter de erfaringer om modstandsvilje og sammenhold, han har høstet under krigen. 
Martin A. Hansen skriver ikke med lalleglad optimisme, men udtrykker en sval, 
fortrøstningsfuld forventning om et nyt fællesskab, som det f.eks. hedder i en artikel i 
FOLK OG FRIHED fra oktober ´45: ”Man maa haabe paa det Fælles. Men selv om de 
menneskeligt dyreste Tanker har et langt Svangerskab er der meget at begynde med 
allerede.” (p. 171) 
 
Eller i september ´47, i FRIT DANMARK: ”Der er Grund til at lære af 29. Augusts 
Adventssind og strenge Realisme, da man endnu ikke var bleven grebet af Drømmen 
om en stejlt stigende Fremskridtsvilje. Krigen gav kun en Frist, det vidste vi forud, en 
foreløbig Frihed til Regeneration, det er Vilkaarene. Men streng Erkendelse og 
Selverkendelse befrier, hvor Dagdrømme binder, og Inspirationer kan man finde.” (p. 
217) 
 
Man kan sagtens se Martin A. Hansens overvejelser som forløbere for debatten i 
halvtredserne og tresserne, og jeg har en klar forestilling om, at også han ville have 
taget del i den debat, hvis ikke han var død så sørgelig tidligt. Hvad de alle sammen, 
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Martin A. Hansen, Villy Sørensen, Rifbjerg, Stangerup, Knudsen, ville have ment om 
den måde, velfærdsstaten har udviklet sig på, og om, hvordan kulturen bliver 
forvaltet i den, kan man selvfølgelig ikke vide; men jeg tør godt vove den påstand, at 
de ville have set på den med nogen skepsis. 
 
Jeg er glad og stolt over, at Gyldendal nu kan udgive FOR FOLKETS FRIHED, og jeg 
vil gerne takke bogens redaktør, Jørgen Jørgensen, der har udført et jættestort 
arbejde med bogen, og de ni forfatter, der hver har skrevet et bidrag til bogen og 
dermed været med til at accentuere og aktualisere forfatterskabet. Jeg vil også gerne 
sige tak til Ole Juul, der er den entusiastiske formand for Landsforeningen Martin A. 
Hansen, og til Anders Thyrring Andersen, der ud over at have leveret bidrag til bogen 
også har været både igangsætter og med undervejs, og sidst, men ikke mindst 
naturligvis tak til Martin A. Hansens børn, Mette Lise Rössing og Hans-Ole Hansen, 
der var med på ideen lige fra starten og i det hele taget er fornemme forvaltere af 
deres fars litterære arv. 
 
 

  
Fra venstre ses i Gyldendals gårdhave 
Bertel Haarder, filmmanden Arne 
Abrahamsen, Ole Juul og Johannes Riis. 
 

Højskoleforstander Henning Nørhøj 
flankeret af Martin A. Hansens to børn, 
Mette-Lise Rössing og Hans-Ole Hansen, 
som havde deres barndom i 1940’ernes 
Brønshøj. 
 

 
 
 
206:  For Folkets Frihed 
 
Bogen For Folkets Frihed, som udkom d.20. august 2018, fik rigtig gode anmeldelser 
i de landsdækkende aviser som Kristeligt Dagblad, Politiken, JyllandsPosten og 
Weekendavisen og i andre mindre dagblade. 
 
Bogen var kort efter udgivelsen på ugens Top 10 over solgte bøger og er nu udkommet 
i 2. oplag. 
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Anmelderne er enige om, at værket ikke alene har betydning for beskæftigelsen med 
besættelsestiden, men også at Martin A. Hansens artikler med sine visioner rækker 
langt ind i efterkrigstidens Danmark og opbygningen af den moderne velfærdsstat. 
I det følgende kan læses Ole Juul’s forord til For Folkets Frihed. 
 
”Det er med stor glæde, at vi her for første gang i samlet form kan præsentere de 
vigtigste tekster fra den del af Martin A. Hansens forfatterskab, der relaterer til 
besættelsestiden i Danmark. Det drejer sig dels om tekster til de illegale skrifter Folk 
og Frihed og Frit Danmark, dels om Martin A. Hansens artikler i den illegale 
antologi Der brænder en Ild samt artiklen Juli 44, en art øjenvidneberetning fra 
folkestrejken i sommeren 1944 og digterens refleksioner over samme. Hertil kommer 
relevante avisartikler fra perioden. Langt størstedelen af teksterne har ikke været 
optrykt tidligere, skønt de må siges at udgøre en betydelig del af forfatterskabet – 
både kvantitativt og kvalitativt. 
 
Det er mit håb, at dette enestående materiale ikke blot vil bidrage til den støt stigende 
interesse for Martin A. Hansens liv og værk, som vi i Landsforeningen gennem de 
seneste år har erfaret, men også at materialet naturligt vil indgå som en vægtig 
stemme i tidens stærke fokus på besættelsesårene. For at sætte Martin A. Hansens 
tekster ind i en større og nutidig sammenhæng er bogen forsynet dels med et 
oplysende noteapparat dels med en række artikler af litterater, historikere og 
teologer, der ud fra deres faglige vinkel belyser centrale temaer i materialet. 
 
Og nu sidder du så med bogen, og du kan glæde dig til at gå ombord i den. Da jeg selv 
fik nærlæst teksterne, gik det for alvor op for mig, at ikke alene rummer Martin A. 
Hansens artikler stof, der er uomgængelig for de, der forsker i besættelsestidens 
historie, men også at de rummer ideer og tanker, der rækker langt længere end ind i 
den tid, de er skrevet i. Vi bliver med teksterne stillet overfor en digter og 
kulturpersonlighed, der med sine erfaringer fra besættelsesårene og med de 
venskabsbånd, som her blev knyttet, nærede store forventninger til og håb for tiden, 
der skulle komme, for det folkestyre, der skulle styrkes og det demokrati, der skulle 
genopbygges. Vel var også Martin A. Hansen ramt af skuffelse over det, der hændte – 
og især ikke hændte – i dagene omkring d.9.april 1940. ”Vi var duelige til at rømme, 
trænet i at vige”, som han skrev i Juli 44. Men det blev for ham ikke ved afmægtig 
overgivelse og slet ikke til den lunkne samarbejdspolitik, som han så grundigt 
harcelerer over. Tværtimod. I mødet med åndsfæller og med erfaringerne fra 
modstandskampen og især fra folkestrejken i København i sommeren 1944 blev 
mismodet afløst af nyt håb og tro på, at det ville kunne lykkes med de kræfter, han 
lærte at kende hos sig selv og i andre, at styrke demokratiet og skabe grobund for det 
velfærdssamfund, som vi, der blev født i det første efterkrigstiår, voksede op i.  
 
I anledning af udgivelsen af For Folkets Frihed vil jeg gerne rette en varm tak til 
Martin A. Hansen-forskerne Anders Thyrring Andersen og David Bugge for værdifuld 
sparring undervejs. Ligeledes en tak til Martin A. Hansens arvinger Mette Lise 
Rössing og Hans-Ole Hansen for velvillig tilladelse til at udgive disse centrale tekster 
og til Gyldendals litterære direktør Johannes Riis for så helhjertet at påtage sig 
udgivelsen. Glemmes i den forbindelse må ikke bibliotekar Lone Hansen, UCN-
Hjørring, som jeg her vil takke for utrættelig hjælp med at fremskaffe svært 
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tilgængeligt materiale.  Også en tak til de mange skribenter, der med interesse for 
projektet har bidraget til bogen med deres artikler. Og sidst, men ikke mindst, skal 
der rettes en ganske særlig tak til Martin A. Hansen-forskeren Jørgen Jørgensen, der 
har forestået det store arbejde med at samle og redigere Martin A. Hansens tekster, 
udfærdiget det store noteapparat og som i Indledning giver læseren et godt overblik 
over teksterne”. 
 
Ole Juul 
 
 
 
207: Temadage 
 
Landsforeningen Martin A. Hansen har i 2018 arrangeret en række temadage med 
baggrund i teamet ”Martin A. Hansen og Besættelsen”. 
 
Det første arrangement blev afholdt på Hadsten Højskole, hvor knap 40 deltagere 
lørdag d.17.marts lyttede til foredrag af Anders Thyrring Andersen, Rasmus 
Vangshardt og Ole Juul. Det blev en rigtig god dag og begyndelse på sæsonen, hvor 
der også blev sat fokus på udgivelsen af For Folkets Frihed, og Hadsten Højskole er et 
velegnet sted for temadage af den art, som Landsforeningen tidligere har brugt – og 
vil bruge igen. 
 
Den næste temadag blev afviklet d. 21.april på Liselund v/Slagelse. Her var o. 35 
deltagere samlet til foredrag af Jørgen Jørgensen, Rasmus Vangshardt og Ole Juul. 
Liselund er forholdsvist nyt for Landsforeningen, hvad angår samarbejde omkring 
udbredelsen af forfatterskabet, men der er ingen tvivl om, at Liselund også i 
fremtiden vil blive et yndet og brugt sted for foredrag og temadage.  
 
Efter udgivelsen af For Folkets Frihed d.20.august blev der på Emmaus, Haslev, 
d.29.september afholdt et seminar med Henning Nørhøj, Jørgen Jørgensen og Ole 
Juul som foredragsholdere. Også her var der et godt fremmøde med ca. 35 
interesserede og spørgelystne deltagere. Emmaus, Haslev, er for Landsforeningen en 
særdeles god samarbejdspartner, hvor især Henning Nørhøj gør et stort arbejde for at 
sikre de bedste rammer for udbredelsen af forfatterskabet.  
 
Den sidste temadag i 2018 med temaet Martin A. Hansen og Besættelsen blev holdt i 
sognegården i Middelfart lørdag d. 27.oktober, hvor Anders Thyrring Andersen, 
Rasmus Vangshardt og Ole Juul holdt foredrag. Med det gode fremmøde og den 
effektive styring af mødet er det tydeligt, at Middelfart i Landsforeningens optik er 
’kommet for at blive’. Læs nærmere om arrangementet i Kaj Axel Jensens indlæg til 
Nyhedsbrevet. 
 
Det var faktisk planlagt, at Silkeborg Højskole skulle være vært for den sidste 
temadag lørdag d.24.november. Men manglende tilmelding til mødet gjorde, at 
temadagen i Silkeborg blev aflyst. Ærgerligt nok, men det bekræfter også 
Landsforeningen i, hvor vigtigt det er, at andre også tager ’ejerskab’ for afviklingen af 
temadagene og hermed udbredelsen af kendskabet til forfatterskabet. 



 15 

 
Alt i alt må man dog sige, at temadagene omkring Martin A. Hansen og Besættelsen 
har været en succes. 
 
 
 
208: Erfaringer med tilrettelæggelse af seminarer 
 
Landsforeningen har bedt Kaj Axel Jensen, Brenderup på Fyn, om at fortælle om sine 
erfaringer med tilrettelæggelse af seminarer o.a. 
 
Landsforeningen Martin A. Hansen på Fyn. 
 
I oktober blev der afholdt en særdeles vellykket temadag om Martin A. Hansen og 
Besættelsen i Middelfart. Tre dygtige foredragsholdere og en engageret deltagerkreds. 
Adskillige har efterfølgende forsikret mig om en helt igennem tilfredsstillende dag og 
var glade for dagens fokus på Martin A. Hansens rolle i modstandsbevægelsen. 
Forholdsvis ukendt for mange – indtil nu.  
 
Hvordan er Landsforeningen nået til Fyn? I de tidligere år har det været Sjælland: 
Strøby – naturligvis – Emmaus i Haslev og senest Liselund, og Jylland: Århus og 
Hadsten Højskole der har haft glæde af Landsforeningens aktiviteter. Formanden Ole 
Juul har bedt mig fortælle lidt om mine erfaringer om en fælles vej til at det er sket – 
historien om samarbejdet, der førte foreningen til Fyn – så den levede op til sit navn 
Landsforening. 
 
I oktober 2014 var jeg så ubeskeden at sende et brev til Mette Lise Rössing, hvor jeg 
kort fortalte om min mangeårige begejstring for Martin A. Hansens forfatterskab 
samt min store glæde over Landsforeningens aktiviteter, som jeg har fulgt siden 
nyhedsbrev nr. 1 fra november 2010. Baggrunden for mit brev var i øvrigt, at jeg 
havde skrevet en kronik til Fyens Stiftstidende - den blev bragt på 60 årsdagen for 
udgivelsen – om bogen Rejse på Island. Jeg havde samme sommer været på rejse på 
Island med Martin A. Hansens bog som den uovertrufne følgesvend.  
 
Tre dage senere fik jeg et venligt brev fra Mette Lise Rössing som takkede og spurgte, 
om hun måtte bruge både mit brev til hende og min kronik i det kommende 
Nyhedsbrev. Hvilket jeg naturligvis takkede Ja til. 
 
Få måneder senere fik jeg igen brev fra Mette Lise Rössing med spørgsmålet om jeg 
kunne tænke mig at fortælle om min interesse for forfatterskabet - med særligt 
henblik på Løgneren - ved generalforsamlingen april 2015 i Strøby. 
 
Jeg svarede igen Ja Tak og foredraget ’Martin A. Hansen ved min side’ blev holdt på 
generalforsamlingen. Dvs. en del af mit foredrag, der var vokset til 25 sider. Den del, 
der handlede om Løgneren, blev bragt i efterfølgende Nyhedsbrev (Nr. 10) og alle 25 
sider i nr. 11. 
 
En god kontakt til Landsforeningen var skabt ved Mette Lise Rössing! 
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Denne kontakt og grobund for samarbejdet blev yderligt udbygget, da jeg i januar 
2016 fik et venligt brev fra Landsforeningens nye formand Ole Juul, der havde læst 
mit bidrag til Nyhedsbrevet. Ole Juuls brev mundede ud i spørgsmålet, om jeg i et 
samarbejde med Landsforeningen kunne etablere et ’Orm og Tyr’-arrangement - som 
på Sjælland og i Jylland - på Fyn. 
 
Igen svarede jeg Ja Tak! og et omfattende arbejde begyndte. Trykning af folder og 
plakater. Dernæst blev alle kontakter aktiveret. Først og fremmest mine kontakter 
som menighedsrådsformand i Brenderup-Indslev.  Der blev skrevet og mailet og 
ringet rundt. Gennem provstiet til alle menighedsrådsmedlemmer og præster. Via 
Fyens Stifts hjemmeside til hele Fyn, personlige kontakter, omtale på egne foredrag 
om Martin A. Hansen rundt om på Fyn, opslag på biblioteker osv. osv. Middelfart 
menighedsråd blev kontaktet med henblik på lån af deres meget velegnede og smukt 
beliggende sognegård ved Lillebælt. Et meget generøst Ja blev givet fra formandens 
og provstens side. Begge blev i øvrigt vigtige medspillere i det fremtidige arbejde. 
Middelfart fordi det også ligger centralt i forhold til trekantsområdet. Aftaler om 
bespisning, praktiske forhold og meget andet blev indgået til anden side. Budgetter 
skulle laves og meget vigtigt: en organisatorisk og økonomisk platform - dvs. et CVR-
nummer skulle findes – bl.a. til lønudbetaling, samt at jeg ikke ville ”mistænkes” for 
at tænke i egen økonomi. Efter oplæg og møder sagde ”Samarbejdende Sogne” - et 
fælleskab mellem 12 nabosogne i Middelfart provsti - ja til at stå som formel arrangør 
sammen med Landsforeningen.  Det tog faktisk et år at få dette på plads. Temadagen 
om Orm og Tyr var berammet til 8. april 2008, og det var i marts stadig skuffende 
småt med tilmeldinger. Jeg sendte så i marts en (reklame)kronik om Orm og Tyr til 
Fyens Stifttidende: ”Den bedste bog der nogen sinde er skrevet om de danske 
landsbykirker”. Titlen er taget fra et foredrag Hans-Ole Hansen har holdt i Strøby 
Kirke. Ole Juul sendte via Landsforeningens hjemmeside og via Facebook-gruppen 
meddelelser om dagen og opfordrede til at støtte det fynske initiativ. Resultatet blev 
44 deltagere på en forrygende god dag om Orm og Tyr og Martin A. Hansen og Sven 
Havsteen-Mikkelsen i det hele taget. Og som bibemærkning – vigtigt for mig – alt 
fungerede og budgettet holdt. 
 
Hvad der var og er særdeles vigtigt: Under hele forløbet var der kontakter, mails og 
telefon, først med Mette Lise Rössing om udformning af folder og plakat og især med 
Ole Juul under hele forløbet. Opmuntringer og gode råd når jeg løb ind i problemer 
og i det hele taget et fint samarbejde. Et smukt eksempel på tage fælles ejerskab i 
overensstemmelse med Landsforeningens formålsparagraf:” … at sikre erindring, 
viden og fortælling om forfatteren Martin A. Hansen ved at tage initiativ til at danne 
ramme om events, aktiviteter, praktiske arrangementer og anden formidling”. 
 
Et godt fundament var blevet lagt for det fynske samarbejde, og næste projekt blev 
temadagen ”Martin A. Hansen og Besættelsen”. Allerede i maj 2017 fik jeg 
henvendelsen om muligheden fra Ole Juul. Igen sagde jeg Ja Tak og tog fat. Da jeg 
var stoppet i menighedsrådet ved valget i november 2016, skulle jeg finde en ny 
organisatorisk platform. Efter overvejelser sendte jeg en beskrivelse af temadagen til 
formanden for Folkeuniversitetet Lillebælt, som venligt inviterede mig med til deres 
førstkommende møde. Resultat blev, at en imødekommende bestyrelse sagde ja til at 
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stå som formel arrangør, og dagen blev lagt ind i Folkeuniversitets efterårsprogram 
for 2018. En del af annonceringen blev også placeret her, ligesom regnskab mv.  
 
Der fulgte nu samme model som ved Orm og Tyr arrangementet. En ret omfattende 
korrespondance med Ole Juul om stort og småt: Dato, kontakt til foredragsholdere, 
den praktiske gennemførelse, økonomi mv.  Folder blev aftalt med Mette Lise 
Rössing, og efter jeg modtog den som fil begyndte trykning. Der blev også skrevet 
lokale ansøgninger om støtte til evt. underskud - afslag!  
 
Stort set den samme distribution af PR som ved Orm og Tyr blev benyttet. 
Biblioteker, kirker, sognehuse, artikel til kirkeblad mv. Som noget nyt selvfølgelig 
også Folkeuniversitets sædvanlige kanaler. Og vigtigt var, at jeg skrev individuelt til 
alle 44 deltagere på Orm og Tyr dagen om det nye arrangement, idet jeg betragtede 
disse deltagere som et slags grundlag for et fynsk Martin A. Hansen engagement.   
 
Aftale om levering af frokost, køkkenhjælp blev truffet. Igen positiv aftale med et 
meget venligt menighedsråd ved Middelfart Kirke om lån af sognehuset med alle dets 
faciliteter. Kort sagt lykkedes det igen. 36 deltagere den 27. oktober 2018 til temadag 
om Martin A. Hansen og Besættelsen. Vellykket på alle måde. Jeg har kun fået 
tilfredse – endog begejstrede – tilbagemeldinger. 
 
Igen deltog Ole Juul som en af de tre foredragsholdere og gennem hele dagen som 
formand for at tage del i debatter og samvær i pauser. Denne synlighed og 
engagement er med til at understrege Landsforeningens syn på vigtigheden af også at 
være til stede på Fyn/Middelfart.  
 
For mig er det en stor glæde at kunne bidrage til at fastholde og udbrede (min egen 
glæde ved) Martin A. Hansen, som har været ved min side i snart et helt liv.  
Igen vil jeg understrege, at det alt sammen kun har kunnet lade sig gøre på grund af 
et meget fint samarbejde med Landsforeningen gennem Mette Lise Rössing, der jo 
besvarede min allerførste henvendelses til foreningen, og først og fremmest det 
omfattende samarbejde med Ole Juul. Alt i alt et fint eksempel på, at meget kan nås, 
når man går sammen med fælles vilje og et fælles ejerskab til en sag, som helt sikkert 
vil føre til nye Martin A. Hansen dage i Middelfart. 
 
Kaj Axel Jensen, cand. Mag.     
 
 
 
209: Martin A. Hansens møde med Valdemar Rørdam 
 
Tidligere skoleleder Ejvind Bitsch har sendt Landsforeningen følgende udsnit af 
bogen ”Valdemar Rørdam – nationalskjald og landsforræder”, skrevet af Søren 
Espersen. Bogen handler om digteren Valdemar Rørdam (1872-1946), der først var 
beundret og elsket, men endte med at være forhadt og berygtet på grund af et digt fra 
1941, »Saa kom den Dag, vi har ventet længe«, hvor han hyldede tyskernes overfald 
på Sovjetunionen. Før Rørdam skrev det fatale digt fremstod han som Danmarks 
nationalskjald, der gennem årene var blevet rost og hyldet af så forskellige folk som 
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Georg Brandes og Kaj Munk. Han havde skrevet fædrelandssangen »Danmark i 
tusend år«, og han var tilmed indstillet til Nobels litteraturpris i 1937 og 1938. Men 
han faldt i agtelse, og måtte blandt andet tage imod den dybeste foragt af Kaj Munk, 
der opsagde sit venskab med ham. Sine sidste år tilbragte Rørdam hos 
kunstnerægteparret Sigurd og Agnethe Swane på Malergården i Plejerup i Odsherred, 
og det var her, han mødte Martin A. Hansen. 
 
 ”Lige så betydningsfuldt for Rørdam blev det af Sigurd Swanes nøje planlagte møde 
med forfatteren og modstandsmanden Martin A. Hansen i sommeren 1945. 
 
Menneskekenderen Sigurd Swane ville, at de to digtere skulle møde hinanden. Og 
han havde arrangeret det således, at han og Agnete Swane, da Martin A. Hansen og 
hans familie ankom, pludselig skulle væk nogle timer, og at den gæstende familie blev 
opfordret til at gå om i haven. Her vidste Swane, at Rørdam ville sidde i skyggen og 
læse. Således blev de to giganter kastet sammen. Og med Sigurd Swanes fornemmelse 
af og viden om de to digteres personlige karakter vidste han, at der ikke ville kunne 
være nogen tvivl om, at de to uden omsvøb ville tale om det væsentlige. Sådan blev 
det også. 
 
Gerda Swane husker det møde: 
--- Martin A. Hansen og hans hustru, Vera, kom med børnene Hans-Ole på seks og 
Mette på to, til Malergaarden. Martin A. Hansen skulle males. Ugerne forinden havde 
onkel Valde været indlagt på Nykøbing Sindssygehospital og havde der truffet en 
frihedskæmper, som han havde ført lange samtaler med. 
 
--- Samtaler, som havde overbevist Valdemar Rørdam om, at han havde valgt forkert. 
Da han kom hjem, erkendte han overfor os, at han havde taget fejl. 
 
--- Der var speciel spænding i luften, da Martin A. Hansen skulle komme – det kunne 
selv vi børn mærke. Det var, som om der var noget, der skulle afklares. Martin A. 
Hansen havde været usikker med hensyn til eventuelt at skulle støde ind i Valdemar 
Rørdam, men efter deres meget lange, første samtale, som gik over al forventning, var 
det, som om noget var blevet forløst… 
 
--- ”Det var godt for dem begge”, var min fars bemærkning, og såvel onkel Valde som 
Martin A. Hansen var glade for, at de havde fået talt ud. 
 
Samtalerne blev flere under Martin A. Hansens ophold på Malergaarden. Og under 
nogle spadsereture udvidedes de tos kendskab til hinanden og udviklede sig ifølge 
Martin A. Hansen til venskab. 
 
Valdemar Rørdam strålede for en sjælden gangs skyld af glæde under Martin A. 
Hansens dage på Malergaarden. Det er jo den ungdom, jeg har kaldt på hele mit liv, 
bemærkede han begejstret. 
 
For Martin A. Hansen var jo den repræsentant for danskheden, som Rørdam havde 
søgt. Vel at mærke den kristne danskhed – netop det kristne aspekt, som Rørdam i 
ungdommeligt overmod havde forsøgt at foregøgle sig selv var ligegyldigt. 
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Martin A. Hansen havde undgået overmodet. Han var kristen, ”fordi min far har sagt 
det…”, som han udtrykte det. Ikke som følge af et teologisk studium i for eller imod, 
ikke som følge af en nøje undersøgelse af og en vægtning imellem forskellige 
religioner; men som følge af at kristendom og danskhed er ét – uadskilleligt. 
 
For vel kan man da gå til Pinsegudstjeneste i en engelsk kirke og forstå hvert ord, der 
bliver sagt og læst. Salmerne kan man sågar også synge med på, og vel er menigheden 
dér et ligeså fuldt kristent fællesskab. Det fællesskab kan man da godt være med i. 
Men man røres ikke. 
 
Valdemar Rørdam stod nu ansigt til ansigt med en af disse modstandsfolk, som han 
eller kun havde haft foragt tilovers for, fordi de havde ”trodset kongens bud”. Men så 
var det måske netop i denne situation selve danskheden at trodse kongens bud. 
 
Det var en Martin A. Hansen, han mødte, som i den grad var grundfæstet i sin 
kristendom, i sin nordiske frihedstanke, i sin danskhed, at hans indsats i 
frihedskampen ikke var blevet til som følge af teoretiske overvejelser for eller imod, 
men givetvis fordi han, rodfæstet som han var, instinktivt måtte handle, som han 
gjorde. Man kunne have undt Valdemar Rørdam at leve til 1952 – bare så han kunne 
have læst ”Orm og Tyr”, hvor det vises, at den danske kristendom udgøres af en 
jordnær bondetradition, som ikke har sin lige. 
 
Den mand, der mødte Rørdam var national. Men national som grundfæstet og bundet 
af kristendommen. Danmark og kristendommen var ét for Martin A. Hansen. Som 
påpeget senere var det ikke en tilfældighed, at Martin A. Hansen netop under 
folkestrejken i 1944 arbejdede intenst på fortællingen om Kristoffer i Grevens Fejde.  
 
”Tiden” er jo netop i virkeligheden ikke-eksisterende, eller i hvert fald mindre 
interessant, for den, der lever som en del af en nation og i en national sammenhæng. 
At der siden Grevens Fejde og folkestrejken var gået fire århundreder var en detalje. 
Folkets liv, nationens evighed, leves i slægten. På den måde er historien levende, fordi 
den gør den enkelte dansker personligt ansvarlig for nationens fortsættelse, for 
samhørigheden. Og derfor må danskeren nødvendigvis bekæmpe tidens flygtige 
ideologier, skabt af sværmere. 
 
Den mand, der mødte Rørdam, var ud af samme kristne jordbundethed, som var 
Rørdams egen. Han vidste det jo godt, Rørdam, og han følte altid dette slægtskab, 
som han havde forkastet; omend han dog aldrig havde været hånende over for 
kristendommen. Han kunne ikke håne eller hade den Kristus, som havde trøstet hans 
far, som han udtrykte det. 
 
Dette sidste år af Valdemar Rørdams liv betød meget for hans erkendelse af nationen. 
Ja, blev det indre oprør, som lagde ham afklaret i graven, og mødet med Martin A. 
Hansen var afgørende medvirkende hertil. Det bibragte ham en forståelse af, at 
kristendommen, slægten, folket, nationen var et og uadskillelige, og at denne enhed 
var det solide værn mod sværmeriske ideologier som kommunismen og nazismen”. 
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210: Priser og medaljer: Martin A. Hansen prisen 
 
Da det kan være vanskeligt at få overblik over uddeling af priser og medaljer og 
udnævnelse til æresmedlem i Landsforeningen bliver tekst under 210, 211 og 212 
faste punkter på web www.martin-a-hansen.dk  
  
Prisen uddeles ca. hvert andet år. 
 
Martin A. Hansen Prisen er foreløbig på kr. 4.000.- dertil en statuette med 
Landsforeningens bomærke – en agerhøne (skabt af kunstneren Ullrich Rössing). 
Prisen kan tildeles: 
 
1. En forsker eller formidler, som har bidraget væsentligt til uddybelse eller 
udbredelse af kendskabet til Martin A. Hansens forfatterskab eller liv. 
2. En forsker eller formidler, som har bidraget væsentligt til uddybelse eller 
udbredelse af vidensområder, som Martin A. Hansen beskæftigede sig med, herunder 
litteratur, teologi, historie, arkæologi og samfundsdebat. 
3. En udøvende kunstner, som har tolket Martin A. Hansens værker. 
4. En udøvende kunstner, hvis arbejder er inspireret af Martin A. Hansens 
forfatterskab eller hvis virke er i Martin A. Hansens ånd. 
Prismodtageren udpeges af og prisen uddeles af bestyrelsen for Landsforeningen 
Martin A. Hansen efter indstilling fra et udvalg nedsat af bestyrelsen.  
 
Prisen uddeles – når betingelserne er til stede herfor – på Martin A. Hansens 
fødselsdag den 20. august. 
 
Uddelingen af Martin A. Hansen Prisen sker uden ansøgning. Prisen finansieres af 
Landsforeningen Martin A. Hansen. 
 
Foreløbig er følgende priser uddelt: 
 
2011: ANDERS THYRRING ANDERSEN 
Den 20. august 2011 modtog præst og mag. art. i litteratur Anders Thyrring Andersen 
prisen. Formanden Ole Visti Petersen i Landsforeningens sagde bl. a. følgende: 
bestyrelse har enstemmigt besluttet, at du skal være den første modtager af ”Martin A. 
Hansen Prisen”. Du er en fremragende formidler både skriftligt og mundtligt. Dine 
tekster ånder af engagement og stort overblik. Du er seriøs og grundig og passioneret 
interesseret i Martin A. Hansen. Det er derfor med glæde at jeg overrækker dig MAH-
prisen.  
 
2013: IDA JESSEN 
Martin A. Hansen Prisen kan gives til en udøvende kunstner, hvis arbejder er 
inspireret af Martin A. Hansens forfatterskab, og hvis virke er i Martin A. Hansens 
ånd. Og forfatteren Ida Jessen har flere gange udtalt, at Martin A. Hansens 
forfatterskab har betydet meget for hende, og hendes eget forfatterskab kan ses som 
et nutidigt bud på en behandling af problemstillinger af mellemmenneskelig, etisk og 
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religiøs karakter, som Martin A. Hansen på sin tid og sin måde også havde fat i. De to 
forfattere deler tillige fine, sanselige naturbeskrivelser og fortrolighed med 
tilværelsen på landet. (Johannes Riis). 
 
2015: DAVID BUGGE 
Martin A. Hansen prisen, som af Landsforeningen Martin A. Hansen uddeles ca. 
hvert andet år, går i år til lektor i systematisk teologi ved Aarhus universitet, David 
Bugge. I 2004 færdiggjorde Bugge sin Ph-D afhandling ”Digtning og etik hos Martin 
A. Hansen”, som året efter blev trykt og udgivet som bog med titlen ”Medusas søn”. 
(Titlen stammer fra novelleudkastet ”Alteret”). Bugges fortsatte forskningsarbejde 
inden for sammenhængen mellem teologi og litteratur har blandt teologer skabt en 
fornyet interesse for Martin A. Hansens forfatterskab, og med David Bugges 
blændende formidlingsevne er det lykkedes gennem foredrag også folkeligt at holde 
interessen for forfatterskabet ved lige. (Pressemeddelelse). 
 
2017: JOHANNES RIIS 
Og igen kan man så spørge: Hvad var det lige, der skete tilbage i 90’erne. Ja, der skete 
det lykkelige for Martin A. Hansens forfatterskab, at der kom et menneske til på 
Gyldendal, som havde samme sans for traditionen og rødderne og deres betydning 
for samfundet og demokratiet som Martin A. Hansen selv havde det. Det skete i og 
med, at bondesønnen og litteraturmanden Johannes Riis i 1994 blev Gyldendals 
litterære direktør. Johannes Riis havde siden midt 70’erne været tæt på ledelsen, bl.a. 
som leder af ”Samlerens Forlag ”.  
Nu kom han selv til at sidde for bordenden i det store forlag. I 1999 blev der for 
udbredelsen af interessen for Martin A. Hansen sat et markant aftryk, da Gyldendal 
udgav ”Dagbøgerne”. ”Dagbøgerne" blev det store vendepunkt for optagetheden af 
forfatterskabet. Udgivelsen - som blev til i et tæt samarbejde mellem Johannes Riis, 
Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen - fik stor og positiv omtale overalt, og 
endte sågar til alles overraskelse på bestsellerlisten! (Ole Juul). 
 
 
 
211: Medaljer 
 
Der uddeles medaljer til de bestyrelsesmedlemmer, der har været med til at starte 
”Landsforeningen Martin A. Hansen” og siden siddet i Landsforeningens bestyrelse. 
Medaljen uddeles ved afgang fra bestyrelsen. 
 
Medaljen er skabt af kunstneren Ullrich Rössing. 
 
Fremover uddeles medaljen til den siddende formand ved formandens afgang. 
 
Følgende har modtaget en medalje: 
 
OLE VISTI PEDERSEN – var med til at starte Landsforeningen i 2009 og var 
formand i 6 år 
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JØRGEN SKJOLDAN – var med til at starte Landsforeningen og var sekretær til sin 
død 2015 
 
ANDERS THYRRING ANDERSEN – var med til at starte Landsforeningen og sad i 
bestyrelsen til 2015 
 
ELLA PEDERSEN – var med til at starte Landsforeningen og sad i bestyrelsen til 
2015 
 
SVEND-BJØRN KEIL – var med til at starte Landsforeningen og sad i bestyrelsen 
indtil 2018 
 
 
 
212: Æresmedlemmer 
 
Æresmedlemmer er personer, der på forskellig vis har udbredt kendskabet til Martin 
A. Hansen, og som Landsforeningen ønsker at knytte en nær kontakt med. 
 
Følgende er udnævnt til æresmedlem: 
 
IB SPANG OLSEN – begrundelse: hans livslange interesse for forfatterskabet og hans 
mange illustrationer til MAH-bøger. Afgået ved døden. 
 
IB FISCHER HANSEN – begrundelse: har skrevet hovedopgave om MAH og indenfor 
skoleverdenen styrket kendskabet til forfatterens værker. Skænket Landsforeningen 
en større samling materiale. Afgået ved døden. 
 
HENRIK DENMAN – begrundelse: har skrevet om forfatteren, forsket i 
forfatterskabet og en årrække udgivet et månedligt skrift om forfatterens status, en 
forløber for det nuværende Nyhedsbrev, der udgives af Landsforeningen. 
 
NINA SCHWARTZ PETERSEN – begrundelse: har på Haslev Udvidede Højskole i 
mange år stået som en stærk og levende formidler af Martin A. Hansen både på 
højskolen og i det stevnske landskab. Afgået ved døden.  
 
BJARNE NIELSEN BROVST – begrundelse: har udgivet flere bøger om forfatteren. 
Den nyeste er ”Krigen og Kunsten”. Har via utallige foredrag formidlet forfatterskabet 
til danskerne på sin djærve og muntre måde. 
 
GUDRUN ASPEL – begrundelse: har via Folkeuniversitetscentret i Vemb været med 
til at starte en udvikling, som har givet forfatterskabet en ny renæssance ved 
afholdelse af en række vægtige seminarer. Dannelsen af det litterære selskab 
”Landsforeningen Martin A. Hansen” bygger på denne nye interesse for forfatteren. 
 
JØRGEN JØRGENSEN – begrundelse: Jørgen Jørgensen har i mange år arbejdet 
med forfatterskabet. Sammen med Anders Thyrring Andersen har han redigeret det 
store dagbogsmateriale, som har ligget efter Martin A. Hansen. Dette arbejde er blev 
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til to store ”Dagbøger”, der blev udgivet i 1999. Netop nu har Jørgen Jørgensen 
redigeret det store materiale, der danner baggrund for bogen ”For Folkets Frihed”, 
der er udkommer d. 20. august 2018. 
 
 
 
213: Lokalgruppen Stevns 
 
Lokalgruppen under Landsforeningen, som arbejder for arrangementer på Stevns, 
indbyder til et foredrag i Herfølge d. 4. marts 2019. 
 
Nærmere program udsendes til medlemmer. 
 
 
 
214: Generalforsamling 2019 
 
Næste års generalforsamling i Landsforeningen afholdes fredag d.26.april i 
Middelfart. 
 
Program for dagen udsendes i marts måned til medlemmer af Landsforeningen. 
På generalforsamlingen vil medlemmerne blive præsenteret for to mindre hæfter, der 
udkommer i slutningen af april 2019. Hefterne, der skrives af Jørgen Jørgensen og 
Ole Juul, indeholder dels en kortfattet biografi med billedillustrationer, en tidstavle 
og liste over udgivelser dels en gennemgang af 10 temaer i forfatterskabet, som også i 
nutiden og for nutidens læsere skønnes at have værdi og betydning. Meget mere om 
disse hefter i næste Nyhedsbrev, der udsendes i slutningen af maj 2019. 


