
Temadag: Martin A Hansen

af Liselund
Temadag om Martin A. Hansen og Besættelsen,

Liselund, 

lørdag den 21.april 2018

P R O G R A M

10.00 Ankomst, kaffe, velkomst ved Nana Hauge

10.30:  Ole  Juul  (formand  for  Landsforeningen  Martin  A.  Hansen,  skribent  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”.

12.00 Frokost

13.0 Jørgen Jørgensen (cand.theol.,  fhv., lektor ved læreruddannelsen, udgiver af
bl.a. ”Dagbøger 1931-55”, redaktør af ”Martin A. Hansen og Besættelsen” (2018)

”Nogle må dø for at folket kan leve”

Martin A. Hansen skrev i juni 1944 det senere så kendte og diskuterede skrift ”Dialog
om Drab og Ansvar”, der er et forsvar for de stikkerlikvideringer, der fandt sted under
besættelsen.  Det  handlede  også  om  et  opgør  med  samarbejdspolitikken  og  en
begrundelse for modstandskampens nødvendighed, offerfænomenet, at ”nogle må dø for
at  folket  kan  leve”.  Sandheden  i  denne  offerets  verdensorden  afdækker  Martin  A.
Hansen  i  novellen  ”Offer”,  hvis  kerne  er  et  fænomen,  som  rækker  langt  ud  over
besættelsestiden.

14.30 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 vore hjerter”.

16.30 Afslutning

-

Pris: 450 kr. inkl. Frokost og 2 x kaffe

Tilmelding  via  Liselunds  hjemmeside:  www.liselund.dk  eller  ved  henvendelse  på
info@liselund.dk eller tlf: 5852 3120 senest d.9.april 2018

Liselund er beliggende på Slotsalleen 44, 4200 Slagelse
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