
Niels Ebbesen Medaljen overrakt til pressefotograf Ib Hansen og journalist og forfatter Bjarne 
Bekker. 
 
Alle pladser var besat i byrådssalen i Randers, da Niels Ebbesens Venner den 26. marts 
2011 overrakte Niels Ebbesen Medaljen til pressefotograf Ib Hansen og til journalist og 
forfatter Bjarne Bekker. Kustode Bodil Nielsen havde med vanlig omhu stillet kransekage, 
champagne, øl, vand og vin frem plus skåle med chokolade. 
 
Ib Hansen stod lige over for at udgive sin bog ’Tegneren og Pressefotografen’, der blev 
frigivet et par uger efter. Bogen er en sammenskrivning af to eneres oplevelser i 
modstandskampen, korttegneren Agnar Larsen, der med sin pen udleverede og fastholdt 
situationer, og pressefotograf Ib Hansen, der filmede løs, alt mens han udførte sit farlige 
modstandsarbejde. Et lille filmhold er nu ved at lave en film over Ib Hansen liv, og derfor blev 
hele seancen i byrådssalen optaget, hvoraf egnede frekvenser skal indgå i filmen, som vi vil 
vise medlemmerne når den er færdig.  
 
Århus Stiftstidende havde planlagt at føre de to modstandsfolk sammen ved receptionen af 
bogen, da de aldrig havde mødtes og ikke kendte hinanden. Det var selvfølgelig en 
spændende tanke, men desværre døde Agnar Larsen få dage inden receptionen. Han nåede 
dog at se den færdige bog om deres fælles indsat under krigen. Ved receptionen læste hans 
datter den tale op, som Agnar Larsen havde forberedt. Det var 10 minutter med meget 
stærke følelse hos os alle. Ikke mindst de tre medlemmer af Niels Ebbesens Venner, der var 
med, Mogens Skjøth, Thomas Jensen og formanden, hvoraf de to første var aktive i 
modstandsbevægelsen.  
 
Bjarne Bekker har lige udgivet sin bog om ’Skipper Fulton’, alias Mogens Fogh. En helt 
vidunderlig beskrivelse af Skippers liv bundet sammen af stærke billeder. Et stort, varmt og 
bredt mennesket beskrevet på få sider i en bog. Det skulle man ikke tro kunne lade sig gøre, 
men Bjarne Bekker gjorde det. Med stort indlevelse har han beskrevet Mogens Foghs verden 
og hans sidste besøg på stamværtshuset. Ja, selv Skippers egne ord der blev brugt ved 
begravelsen, hvor det lød ’Kære Vorherre, dit hav er så stort og mit skib var så lille’ – og som 
sluttede med en hilsen til præsten: ”Jeg skal nok være der i godt tid”. Bjarne Bekker har 
skrevet andre pragtfulde beretninger og blandt andet den stærke lille film ’Den grønne bøje’, 
hvor en vens aske bliver strøet ved den grønne bøje til tonerne af Rooling home, Rooling 
home.. 
 
Dagen blev indledt med vi sang ’Langt højere bjerge..’, hvorefter de to kandidater fik overrakt 
medaljerne. Begge takkede for tildelingen og holdt en lille tale. Det vil sige, Ib Hansen er ikke 
sådan at stoppe, så det blev til en længere, men meget interessant beretning om 
modstandskampen og de gode venner han mistede. Bjarne Bekker fortalte om ’Skipper’ og 
livet på Fulton, inden han spontant trak os alle med til at synge ’I Danmark er jeg født, der 
har jeg hjemme’. 
 
Cand. mag. Keld Sørensen fortalte derefter levende om ’På sporet af Niels Ebbesen’ - om 
den kongeløse tid, om mordet på Grev Gert og holdninger fra dengang, der stadig eksisterer.  
Keld Sørensen er så at sige specialist i Niels Ebbesen og hans tid, som er en af hans store 
interesser.  
 



Lissi Scheel-Thomsen fortalte om vores medlem i Australien, tidligere modstandsmand 
Gunner Møller, og viste breve og tegninger, som han har sendt hende. Gunnar Møller og 
Lissi har holdt kontakten i alle den tid de har boet i Australien. 
Gunnar Møller fik for et par år siden tildelt en medalje fra den australske regering for sin 
indsats i modstandsbevægelsen under anden verdenskrig. ”Den er jeg meget glad for”, skrev 
han. ”Men jeg havde nu været gladere hvis den var kommet fra Danmark”. Derfor er jeg 
særlig taknemmelig over at jeg for mange år siden fik Niels Ebbesen Medaljen, det er en 
anerkendelse jeg er taknemmelig over. 
 
Efter kransekage, champagne og masser af munter snak, blev det tid at sige farvel. 
Foredragsholderen fik overrakt vin for at indvie os i sin store viden - og Bodil Nielsen fik en 
flaske god vin for sin aldrig svigtende hjælpsomhed. Og så passer hun så godt på Niels 
Ebbesen statuen, som hun har sagt ”god morgen” til i mange, mange år. 
 
Vi sluttede som vi altid gør med at synge ”Jeg ser de bøgelyse øer..”. 
 
 
(billede) Ib Hansen er tildelt medaljen for sin indsats under besættelsen, for sit forfatterskab 
og for som pressefotograf altid at have kæmpet for demokrati og den personlige frihed. 
 
(Billede) Bjarne Bekker er tildelt medaljen for sit forfatterskab og sin kærlighed til historien, 
både den muntre og den berettende. Bogens om Skipper Fulton er skrevet med varme, 
indsigt og dyb forståelse for Mogens Frohns verden. 
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