
 

              Martin A. Hansen og Besættelsen  
   Landsforeningen Martin A. Hansen vil i 2018 og 2019 sætte fokus på     
Martin A. Hansens indsats og virke i de sidste besættelsesår og de første 
efterkrigstidsår.   
   Landsforeningen har i den forbindelse indgået et samarbejde med     
Gyldendal om udgivelsen af en bog om Martin A. Hansen og Besættelsen. 
Bogen forventes at udkomme d. 20.august 2018. Bogen vil indeholde dels 
tekster af Martin A. Hansen, som i perioden 1944-47 blev trykt i det 
illegale skrift ”Folk og Frihed”, i ”Frit Danmark” og i den illegale antologi 
”Der brænder en Ild”, dels artikler af litterater, historikere og teologer, der 
i deres skrift forholder sig til tiden, temaet og personen Martin A. Hansen. 
Hovedtemaer, som Martin A. Hansen diskuterer i sine tekster, hvor ’Dialog 
om Drab og Ansvar’ og ’Juli 44’ hører til de mest kendte, er bl.a. 
samarbejdspolitikken, modstandskampens imperativ, herunder spørgs-
målet om likvidering af stikkere, modstandsbevægelsens rolle i efterkrigs-
tidens Danmark, retsopgørets fallit og den hurtige glemsel af offerviljen 
for de bærende værdier, som havde haft afgørende betydning i 
modstands-kampen.    
  

                      
  

                      

Tema-dag 

om  

 Martin A. Hansen og Besættelsen  

  

Lørdag den 27. oktober 2018 kl. 10.00-16.30 i Sognegården   

Algade 1, 5500 Middelfart, v. Middelfart Kirke  

  

  

  

  

 Landsforeningen Martin A. Hansen    www.martin-a-hansen.dk 

og www.digteroglandskab.dk  i samarbejde med Lillebælt 

Folkeuniversitet, www.fulillebaelt.dk   

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiia3Tp_7TAhWBDywKHdPVB7oQjRwIBw&url=http://www.kb.dk/da/nb/tema/historie/illegale/17/index.html&psig=AFQjCNHxEzQLddec8whVFHHE0wH0E4UuCA&ust=1495364099078035
http://www.martin-a-hansen.dk/
http://www.martin-a-hansen.dk/
http://www.martin-a-hansen.dk/
http://www.martin-a-hansen.dk/
http://www.martin-a-hansen.dk/
http://www.martin-a-hansen.dk/
http://www.martin-a-hansen.dk/
http://www.digteroglandskab.dk/
http://www.digteroglandskab.dk/
http://www.digteroglandskab.dk/
http://www.fulillebaelt.dk/
http://www.fulillebaelt.dk/


Program for temadagen  
   10.00               Ankomst, kaffe, velkomst.  

10.30         Anders Thyrring Andersen (mag.art. i litteraturhistorie, 

§2-teolog. Sognepræst ved Vor Frue Kirke, Aarhus). Har 
stået for flere udgivelser af M.A.H., heriblandt 
dagbøgerne (1999).   

                            ”Dialog om ansvar og fællesskab -  

                          Martin A. Hansen og besættelsestiden”      Som 
modstandsmand under besættelsen skrev Martin 
A.  Hansen et meget stort antal illegale artikler, 
og i årene efter befrielsen fortsatte forfatteren 
med at forholde sig til de erfaringer og 
erkendelser, som besættelsestiden havde betydet 
for ham. Denne ret store del af Martin A. Hansens 
forfat-   terskab har indtil nu været temmelig 
upåagtet. Foredraget søger at sætte dette 
materiale ind i en sammenhæng med det øvrige 
forfatterskab. Ikke mindst den personlige 
oplevelse af folkestrejken i København i 
sommeren 1944 blev for Martin A.   Hansen et 
vidnesbyrd om, at fællesskab er muligt - også i 
vor individualistiske tid. Og forfatteren begyndte 
at argumentere for, at de kræfter, der kom til 
syne i befolkningen i form   af modstands-
kampen, nu skulle anvendes på en genoptagelse    
af 1930’ernes arbejde for politisk velfærd.   

   12.00              Frokost.  
13.00              Ole Juul (formand for Landsforeningen MAH, pastor 

emeritus, forfatter og foredragsholder):  
  ”Fra individ til folk - Juli 44”  

                           Foredraget vil belyse Martin A. Hansens særlige syn  
                           på et fælles etisk og moralsk instinkt i folket, som det 

kommer til udtryk i hans refleksioner over hændelserne  
                          i det besatte København under folkestrejken i juli 1944.   
  Der drages i foredraget sammenligning tilbage til 

kristningen i Danmark o. år 1000, hvor et lignende 

skred i den enkelte og folket gør sig gældende, sådan 
som Martin A. Hansen beskriver det i ”Orm og Tyr”.  

14.30                Pause med kaffe.  
15.00  Rasmus Vangshardt (cand.mag. i litteraturvidenskab og 

boganmelder ved Kristeligt Dagblad).  
                         ”Lykkelige Kristoffer - hvordan man ifølge Martin A. 

Hansen bliver lykkelig” Martin A. Hansens ”Lykkelige 
Kristoffer” er en krigsroman mellem ’Grevens Fejde’ og 
besættelsen under Anden Verdenskrig.  Foredraget 
fortæller om, hvordan Kristoffer bliver et sandt menneske – 
og dermed lykkelig – ved at følge sit kald. Det er også 
fortællingen om, hvorfor vi mennesker ifølge Martin A. 
Hansen altid bærer ”et Troja” i vores hjerter.   

16.30                Temadagen slutter.  

                                   
                                                             Folkestrejken juli 1944, Nørrebro  

Deltagerpris kr. 350. -, der inkluderer 3 

foredrag, 2 x kaffe med brød og frokost.  

Tilmelding senest d. 13. oktober 2018. 

Tilmelding: Lillebælt Folkeuniversitets 

hjemmeside: www.fulillebaelt.dk  > se 

under foredrag. Kontakt for spørgsmål: 

mail: kajaxeljensen@gmail.com  Telefon: 

64441760 / 61859415.  
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