
Martin A. Hansen og Indre Mission
Hent bøger PDF

Martin A. Hansen

Martin A. Hansen og Indre Mission Martin A. Hansen Hent PDF Forlaget skriver: I efteråret 1944 og vinteren
1945, hvor Martin A. Hansen er på flugt fra tyskerne, forfatter han fire artikler, som omhandler hans forhold

til Indre Mission. Heri fortæller han om sine oplevelser med missionen, og han kommer ind på sin
indremissionske barndom og ungdom. Han nuancerer det gængse billede af Indre Mission, som litteraturen på
det tidspunkt havde kolporteret, men vender samtidig sit kritiske blik mod Indre Mission selv og analyserer

rørelsens forhold til litteraturen og verden. Han forsøger også at give et fingerpeg om, hvordan
ideologiseringen og dæmoniseringen af litteraturen kan undgås. Til dette formål inddrager han to romaner,
som efter hans mening skildrer menneskets kamp med troen på en overbevisende og kunstnerisk forsvarlig
måde. Artiklerne er enestående i dansk litteratur og hermed for første gang samlet. Ingen anden betydelig

dansk forfatter har beskæftiget sig med Indre Mission på denne redelige og fordomsfrie måde.
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