
Takketale ved overrækkelsen af Niels Ebbesen-medaljen til Ole Hyltoft den 10.-
3.-2011. 

Det er usmart, men naturligt: 

 

                          At holde af sin hjemstavn 

 

 

 

                                     Af Ole Hyltoft 

 

 

I 1945 fik jeg en drengebog, der hed ”Under Tyskernes Aag”. Den handlede om 

det, som danskerne helst ville høre på den tid. At alle, selv vi børn, havde været 

med til at bekæmpe tyskerne, de fremmede besættere. 

   Det var omkring samme tid, jeg første gang i skolen hørte om Niels Ebbesen. 

Og hørte folkevisen om ham: 

Niels Ebbesen gæsted en kærling, 

Hun havde ikkun to leve, 

Det ene gav hun Niels Ebbesen, 

For han vog den kullede greve. 



   Kort efter så min far, mor og jeg Kaj Munks skuespil ”Niels Ebbesen”. 

   Jeg har altid syntes, at danmarkshistorien omkring 1300 er noget rod. Det 

vrimler med luskede hertuger og politiserende bisper. Og snart henter den ene 

hertug forstærkning i Brandenburg. Snart bliver den anden sat i fangehullet. Snart 

holder Lübeck med os, snart er de imod os. 

   Og midt i det hele pantsætter vi så landet til den magtbegærlige holstener grev 

Gert. Grev Gert har dog ikke penge nok til at købe hele Danmark. Så Danmark 

delpantsættes til velhavende herremænd og hærledere. Danmark blev sådan et 

pepita-tern af små og mellemstore magthavere. Du får Langeland, du får 

København. Der havde virkelig været brug for en bankpakke dengang. 

Sammenhængskraften sygnede hen. 

   Så drog den største af pantelånerne op gennem Jylland med en 10.000 mand 

stor hær for at inddrage pantet og formentlig give Danmark sammenhængskraft 

med Tyskland. Men Danmark og Tyskland bør ikke være samme land. For vi er 

ikke ens. 

   Så var det, at en ellers ukendt mand dukkede op af folkedybet. En modig mand. 

De var et halvt hundrede modige mænd. De red ind i Randers og slog denne 

pantelåner ihjel. 



   Jeg synes ikke, man kan kalde det et snigmord. Randers var fuld af tyske 

tropper. Ja, Randers var ”Under Tyskernes Aag”. Der var krigskarle nok, der 

kunne have forsvaret deres øverstbefalende. Men hvor der er en vilje, er der en 

vej. Ikke altid. Men som oftest. 

   700 år efter vog amerikanerne, en smule støttet af os, en langt infamere 

statsforbryder og massemorder, Saddam Hussein.  Den irakiske tyrans fald har 

fået et langt, og til dels bedrøveligt, efterspil. Det fik Niels Ebbesens drab på den 

kullede greve ikke. Efter tyrannens død gik hans hær nærmest i opløsning. 

Greven gled ud af sagaen, og Danmark blev forenet igen. 

At holde af sin hjemstavn og ville forsvare dens uafhængighed, dens frihed, er 

ikke i så høj kurs i dag som i 1945. Erhvervslivets magthavere vil være 

globalister. Og kulturens magthavere vil være multikulturelle, multi-kulti, som 

kansler Merkel kalder dem. 

   Vi, der finder, at hjemlighed er en smuk følelse, en stor dyd og i øvrigt noget 

ganske naturligt, vi bliver hånet, spottet og latterliggjort af den ene redaktør, 

skuespiller og forfatter efter den anden. Suzanne Brøgger kalder os i sin sidste bog 

for ”rosset”. Hun og de andre multi-kulti-drabanter synes de har ret, ja, måske 

ligefrem pligt til at se ned på os, ”rosset”. Fordi vi sætter hjemligheden over den 

babyloniske forvirring, og ikke underkaster os meninger, bare fordi de er 

mondæne og indehaves af flertallet i ”Det danske akademi”.  De kulturklerikale 



synes ikke engang de behøver argumentere for multikulturens åndelige 

overlegenhed. Den  multikulturelle livsanskuelse er overlegen alene i kraft af, at 

det er den kulturklerikale overklasse,   ”de rigtige”, der har den. 

   Det var lige præcis sådan, tidligere tiders landadel og højere borgerskab 

behandlede underklassen. Fremgangsmåden lyser ikke ligefrem af intelligens.  

Men den lyser af mangel på solidaritet over for fællesskabet, over for  det 

samfund, der sørger for at de kreative multi-kulti kunstnere kan eksistere. F. eks. 

at en Ib Michael, til dels i kraft af gaver fra staten,  kan ligge hele vinteren og 

padle rundt i de ostindiske farvande. 

   Denne Ib Michael skrev for nylig i sit slagsbror-manifest i Politiken:   ”Mig 

bekendt er der aldrig nogen dansk forfatter, som er blevet truet med fængsel eller 

dødsdom.”  Denne forfatters afsky for hjemlighed har udslettet al viden hos ham 

om, hvad der foregår hjemme i hans land.  Navnet Kaj Munk har han aldrig hørt 

om.  En forfatter der satte hjemlighedens frie tale så højt, at han måtte dø for den. 

Eller Gustav Wied og Soya, der kom i fængsel for deres frie tale. Eller PH, der 

måtte flygte til Sverige og Kjeld Abell, der måtte gå under jorden.  Eller P. A. 

Heiberg, der måtte forlade hjem og barn og blive landsforvist, fordi han tillod sig 

at gøre grin med den kongelige enevælde. At føre falsk og uvidende tale er ikke 

en opgave for nogen i den offentlige debat. Men slet ikke for forfattere. 



   Vi, rosset, må trøste os med, at vi deler bord og seng med Jeppe Åkjær, H.C. 

Andersen, Steen Steensen Blicher, Johannes V. Jensen, Kim Malthe-Bruun. 

Mens den mondæne fru Brøgger deler rødblisset stue med folk som Johanne 

Schmidt-Nielsen, Margrethe Vestager,  Klaus Rifbjerg, Georg Metz og resten af 

kulturkleresiet. 

   Fordi man sætter sin hjemlighed over sin internationalisme, og fordi man er 

bekymret over de voksende islamiske ghettoer i vort land, kan man godt være 

humanist, læse tyrkiske Orhan Pamuk og opføre sig høfligt over for sin 

muslimske grønthandler. Men humanisme og frihedskamp består ikke i at give 

dem frihed, der vil afskaffe den. 

   For mig er hjemlighed og frihed ét. Det er kun på sit modersmål, man taler  

utvungent og kan fabulere frit. Det er kun når man er på hjemlig grund,  at man 

tør være helt sig selv, tør udfolde sit jeg aldeles frit. 

   Vi er forskellige, alt efter hvilke folkeslag, hvilke lande, hvilken geografi og 

vejrlig, vi er vokset op i. Landene skal samarbejde fredeligt, inspirere hinanden, 

udveksle varer og kultur. Men ikke udslette hinandens særpræg i lighedens navn. 

For vi er forskellige. 

   I hjemligheden finder vi fortroligheden, inderligheden – og evigheden. 



   Det vidste Niels Ebbesen. Det satte han sit liv på spil for. Derfor er han en af 

Danmarks helte. Det er en glæde at være væbner i hans trop. Og en ære, at Niels 

Ebbesens Venner mener det forholder sig sådan. 


