
Martin A. Hansen og 
Landsforeningens arbejde

af Ida Gammelmark Bøgh
Den ikoniske roman ”Løgneren” fra 1950 var oprindeligt skrevet som radioroman, men
blev sidenhen én af Gyldendals mest solgte bøger og den roman, mange kender Martin
A. Hansen for. Selvom romanen har klassikerstatus, er A. Hansen, sammen med andre
vigtige forfattere med et kristent livssyn, i mange offentlige sammenhænge skubbet i
baggrunden, fordi han ikke bekræfter det kulturradikale kunstbegreb. Det er en skam, for
han er en litterær stemme, der har endeløst meget at bidrage med.

Egentlig taler Martin A. Hansen ikke specifikt til det moderne menneske, thi det begreb
er  og  bliver  sløret.  Han  taler  til  mennesket,  kalder  på  både  alvor  og  stillingtagen,
forundring og åbenhed. Han kan, som den kunstner han er, transcendere det partikulære
og gøre det universelt, og det er det, der gør ham så stor. Således kan man genkende sin
egen forstokkede ondskab og kølighed i degnen fra Sandø, lide med faderen til en dreng
der  er  blevet  drukket  ihjel,  og  lade  sig  rive  med  af  fortællerens  fortælling  om
fædrelandets historie. "Vi læser for at få at vide, at vi ikke er alene", som C.S. Lewis’
karakter siger det i filmen  Shadowlands fra 1993. Martin A. Hansen er et værn mod
eksistentiel ensomhed.

De litterære selskaber står i disse år overfor en vigtig opgave, der indeholder to aspekter.
Det ene handler om at øge kendskabet til den danske litteratur. Det skal styrkes, for alt
for mange unge læser ikke, og læser ikke nok danske forfattere. Den danske kulturarv
skal, også på dette punkt, gøres levende for dem, så den kan bæres videre og slå rod i
næste  generation.  Martin  A.  Hansen  interesserede  sig  selv  for  historieformidling  og
kritiserede  den  distancerede,  videnskabelige  tilgang  til  Danmarkshistorien  i  skolens
mindste  klasser  (jf.  Folkets  Danmarkshistorie i  Martin  A.  Hansen  og  Skolen,  Hans
Røpke og Ole Wivel, Gyldendal 1968).

Historien har, mente A. Hansen, når den fortælles med indlevelse, evnen til at vække
fædrelandskærligheden.  Det  samme kan måske siges  om litteraturen,  hvis formidling
aldrig kun må være informationer og kundskabsmeddelelser, men ledsages af lidenskab
og glæde for at gøre en forskel. Der er den store historie, der skal fortælles.

Hernæst er der en specifik opgave for hvert selskab, hvis indhold er at aktualisere den
pågældende  forfatter  i  en  tid,  hvor  konkurrencen  om opmærksomheden  er  benhård.
Opgaven består i ikke at forfalde til platte tiltag, der udvander indholdet og meningen i
forfatterskabet, og afrunder kanter og anstødssten. Det handler om at udfolde alle de
perspektiver, de enkelte forfattere kan tilgås fra, fremme forskningen og bruge dem i den



offentlige debat. Det er en klar nationalt orienteret opgave, fordi det er i en globaliseret,
internationaliseret  og  angliseret  virkelighed,  at  kendskabet  til  det  danske  litterære
landskab skal bestyrkes og bæres frem.
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