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Et menneske uden svig
»Ingen magt i verden kan
få bugt med din ånd«. Sådan skrev forfatterinden
Hanne Kaufmann i sit digt
til Alexander Solsjenitsyn.
Det kunne også stå som
overskriften for hendes
egen tilværelse. Hanne
Kaufmann, der i 1979 flyttede til Horsens, har et specielt sind til at overkomme
alle vanskeligheder, og det
er der god grund til at fastslå nu, hvor hun fredag den
27. december, 3. juledag,
fylder 65 år.
Hendes næstekærlighed
og omsorg over for dem, der
har det svært, er næsten legendarisk. Stor af statur er
hun ikke. Bare godt halvanden meter, men hun er i besiddelse af en fantastisk indre styrke, som mange i
hendes skiftende omgivelser har haft meget brug for.
Hendes røst mod undertrykkere har altid været
klar og utvetydig og er det
den dag i dag.
To gange måtte hun flygte fra nazismen. Første
gang var i 1933, hvor hun
sammen med sin mor, en
søster og en bror undslap til
Danmark. Ved de store jødeforfølgelser undslap hun
til Sverige sammen med sin
familie og tusinde andre.
Mens hun opholdt sig hos
vort svenske broderfolk, tog
hun studentereksamen. Da
hun vendte tilbage til Danmark, kom hun til at se det

Hanne Kaufmann.

DAGENS PORTRÆT
flygtningeproblem, hun
selv havde mærket på sin
krop, fra en anden side.
Hun kom bl.a. til at beskæftige sig med polske jøder i Danmark. Optakten
hertil var en henvendelse
fra Simon Wiesenthal, som
hun i øvrigt har mødt igen
for nylig. Han er manden,
der utrætteligt har jagtet de
tyske krigsforbrydere, som
var skyld i titusinders død
under 2. verdenskrig. I 25året for sin flugt skrev hun
som tak til Danmark en
bog, hvori hun nævnte alle

de mennesker, der havde
hjulpet flygtningene og
værnet om dem. »Der kan
ikke siges tak nok til de
mange, der hjalp os til Sverige«, har Hanne Kaufmann sagt.
Gennem tiden er hendes
forfatterskab kommet til at
omfatte adskillige romaner,
noveller og digte. Altid har
man kunnet glæde sig over
det dejlige, rene sprog, hun
anvender. Også fordi man
fornemmer, at ordene kommer direkte fra et varmt
hjerte. Hanne Kaufmann
har aldrig glemt de besværligheder, hun selv måtte
igennem som flygtning. Defor var hun også utrættelig,
da der blev brug for hende
til at hjælpe andre i en tilsvarende situation.
Hun har stor medfølelse
for mennesker, der har
brug for hjælp og støtte, og
den medfølelse bunder i noget dybt. At sidde med Hanne Kaufmann på tomandshånd er noget af en oplevelse. Hun har noget på hjerte
og er et menneske helt uden
svig. Det er værdifuldt i en
tid, hvor der herhjemme og
ude i verden sker så meget
ondt. Hanne Kaufmann er i
øjeblikket i gang med en ny
bog. Den imødeses med stor
forventning.
Alle gode ønsker vil følge
hende på 65-års dagen. (P.
N.)

