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Tusinde tak til alle der deltog i 
mindehøjtideligheden for Tommy 
i tirsdags (9/11/2018), både fra ind 
og udland!Det var helende at mær-
ke den respekt i hver især udtryk-
te for Tommy, at høre jer fortælle 
om den lærdom og inspiration han 
har præget hver især jeres liv, med. 

Tusinde tak for blomsterne, for 
talerne, for video ś, for den smuk-
ke, autentiske stemning vi - sam-
men - skabte. Tusinde tak til jer 
der hjalp til med det praktiske på 
flere områder, alt dette til sammen 
var med til at løfte og erstatte sor-
gen med taknemmelighed over det 
han var og det han gav til os alle, 
og til verden.

Også en stor tak til bestyrelsen 
i den nye danske Free21DK for-
ening, som af egne, private lom-
mer havde doneret til alle udgifter-
ne ifbm. med dagen og som blev 
præsenteret for gæsterne i tirs-
dags. I hører snart mere om den 
nye forening, som bla. vil forestå 
kommende foredrag med forskel-
lige danske, og på sigt, med uden-
landske foredragsholdere. 

I talen fra Tommy ś datter - som 
hun ikke havde forberedt hjemme-
fra - fik hun alligevel sammenfat-
tet den vigtigste overskrift over 
Tommy ś liv og virke: “Throug-
hout my whole life my dad taught 
me one thing and it was to belie-
ve what you believe and don t́ let 
anyone tell you that it is not true. 
If you know something, it is true 
and just follow, just follow that and 
don t́ let anybody tell you that it ś 
ridiculous and it doesn t́ matter. 

He was that kind of guy that 
tenthousand people could be poin-
ting at him, telling him he was 
crazy and he didn t́ care, he did-
n t́ care, because he knew what 
was right. And he knew what the 
world deserved to know and that ś 
what he fought for and that was the 
single most important thing in his 
life and if you leave something be-
hind, let it be that, you know, fol-
low your gut and follow what you 
know is true.

Because we live in a world whe-
re the truth isn t́ given, you have to 
take it. There are a million things 
that i could say but i don t́ think i 
could say them right now, it ś re-
ally hard, but he was a great man! 

Thank you all for coming and i´m 
so overwhelmed by how many pe-
oples lives he had touched... yes, 
that ś it... thank you.”

Også en stor tak til bestyrelsen 
i den nye danske Free21DK for-
ening, som af egne, private lom-
mer havde doneret til alle udgifter-
ne ifbm. med dagen og som blev 
præsenteret for gæsterne i tirs-
dags. I hører snart mere om den 
nye forening, som bla. vil forestå 
kommende foredrag med forskel-
lige danske, og på sigt, med uden-
landske foredragsholdere. De bed-
ste hilsner, herfra. Tak!

Free21 Denmark, på Facebook, 
15.09.2018.

På trods af at være indstillet 
til Cavlingprisen - den mest pre-
stigefyldte danske journalistpris - 
valgte min far Tommy at gå sine 
egne veje og sætte sig selv i skud-
linjen til fordel for fri journalistik 
og søgen efter sandhed.

Han kæmpede så langt tilba-
ge, som jeg kan huske og helt til 
det sidste for at gøre det skjulte, 
fordrejede og løgnagtige synligt, 
sandfærdigt og frit tilgængeligt 
for folk rundt om i verden.

Jeg er overvældet over de 
enormt mange opslag på hans Fa-
cebookside i forbindelse med hans 
død i lørdags, og det åbner virke-
lig mine øjne for, hvor vigtigt hans 
arbejde har været, og hvor mange 
mennesker han har berørt.

På trods af at vi mistede kon-
takten mange år tilbage, og at mit 

forhold til ham aldrig har været 
problemfrit, er jeg så uendelig 
stolt af ham, hans arbejde, hans 
viden. Viden han delte med mig 
helt fra barnsben af. Viden jeg 
ikke havde forudsætninger for at 
forstå fuldt ud, men som jeg i dag 
kan reflektere over og bruge i min 
videre færd. 

Jeg er så taknemmelig for, at 
han aldrig lagde skjul på sin for-
ståelse af sandheden, og at han 
ikke tog hensyn til min alder i 
den henseende.

I de seneste år har han haft suc-
ces med sit projekt Free21; et glo-
balt outlet for journalistisk materi-
ale, som han stiftede i samarbejde 
med blandt andre journalist Paul 
Taylor, der tidligere har haft le-
dende stillinger hos CNN, BBC 
og Sky News. Jeg er dybt impo-
neret over de resultater, min far 
har opnået, men især over hans 
gåpåmod i lyset af fremmedgø-
relse fra sine fagkolleger. Og jeg 
er glad for at se, at hans mission 
fik ben at gå på i forbindelse med 
hans nye projekt.

Vigtigst af alt - for mig - lærte 
han mig uvurderligt meget om li-
vet. En stor mand er tabt, men hans 
arbejde lever videre. Selv er jeg nu 
blevet æresmedlem i Free21’s dan-
ske forening. Det er mig en ære, 
og jeg ved, at han er lige så stolt 
som jeg. Han vil blive savnet af 
flere tusinder, og jeg vil savne ham 
tusind gange. Hvil i fred.

Tommy ś datter, Iben, på Face-
book, 24.08.2018

Farvel Tommy. Du var en mand 
af ære og en mand af intelligens 
på mange fronter. Din evne til at 
se igennem den nye verdensor-
dens camouflager var exceptionel 
og vil blive savnet af mig for al-
tid. Verden kommer til at mang-
le en mand med din indsigt, dine 
holdninger og dit mod til altid at 
få det frem i lyset.

Ishan Karaman, på Facebook, 
29.08.2018

Farvel Tommy Hansen du er 
savnet. I lørdags mistede Dan-
mark en af de mest hæderlige og 
ærekære journalister.

Jeg logger på Facebook i dag 
efter dages pause. Og bliver mødt 
med denne utrolige triste nyhed. 

Tommy tog sit arbejde alvor-
ligt, han var journalist til det sid-
ste. Og det er ment med den største 
ros og respekt jeg kan tænke på. 
Her er et af de sidste foredrag med 
ham hvis ikke det sidste, virkelig 
informativt <https://www.youtu-
be.com/watch?v=x-XteXKS-g8>

Tommy fandt ud af (som så 
mange andre siden har) at der er 
ting man ikke kunne tale om i den 
officielle presse, ting man ikke vil-
le høre om, og ting som man ikke 
ville se. Og efter at være frosset 
ude af ”det gode selskab” åbnede 
han sin egen redaktion i Tyskland 
uden censur: Free21.org

Men hvis man som journalist 
skal passe det embede man besid-
der, som den 4. statsmagt, er der 
følgende spilleregler. Altid for-
tæl sandheden også selv om den 
er ilde hørt. Vær åben over for ny 
information, vær klar til at æn-
dre fortællingen skulle ny viden 
se dagens lys. 

Skærmtroldene hos TV2, DR 
og bladsmørerne hos Politiken, 
Berlingske, Weekendavisen osv. 
sover. Og mangler al form for mo-
ral og etik. Størstedelen af den 
danske presse og der med den 4. 
statsmagt giver ikke two shits så 
længe de får deres lønseddel.

Jeg vil i aften drikke gravøl 
og mjød til minde for Tommy. En 
ven af folket, en ven af Sandhed 
og Frihed.
Dan Skjold Nordstorm, på Face-

book, 23.08.2018

medfølelse

For Tommy

Tommy Hansen, * 10. August 1957  † 18. August 2018
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En god mand døde i lørdags. En 
RIGTIG journalist. Og en mand 
med en mission. En MISSION 
om at fortælle sine medborgere, 
om de ting og begivenheder, som 
vi aldrig hører noget om i den al-
mindelige presse.

Jeg er taknemmelig for at have 
mødt Tommy Hansen og er sik-
ker på, at hans arbejde og hjerte-
barn, free21.org nok skal leve vi-
dere i hans ånd Herunder har jeg 
samlet klip med Tommy, 

fra Den Sunde Skepsis og Bo-
nus-filmen. <https://www.youtube.
com/watch?v=j6zLCs5KMvY&fe-
ature=share>

Zune Holm, på Facebook, 
20.08.2018

Tragisk nyhed
Tommy Hansen, den danske kri-
tiske journalist og skaberen af det 
på alle måder nyskabende, inter-
nationale Free21.org i Berlin, er 
død. Jeg fik den udsøgte glæde at 
samarbejde om artikler af og til 
med ham gennem årene og han 
besøgte mig for bare nogle må-
neder siden, kørende i sit mobile 
hjem. Han var fuld af intensitet 
og planer - naturligvis!

En visionær fighter for en bedre 
verden i den FRIE kritiske, magt-
hudflettende journalistiks bedste 
tradition - og med en sjælden nys-
gerrighed, vedholdenhed og civil-
courage. Kender ingen som Tom-
my i branchen i dag, der kan tage 
verden op efter ham på dén måde. 
Men en dag dukker hun eller han 
nok op! Og, som han skrev i sin 
sidste leder - i enhver afslutning 
ligger en begyndelse...

Tak, Tommy Hansen !
Jan Oberg, på Facebook 

20.08.2018.

En af folkets helte er desværre 
meldt tabt. Tommy Hansen tidli-
gere journalist og en af de virkelig 
aktive omkring at informere om 
de store problematiske tilstande 
vores verden står i. Med fokus på 
stor korruption og høj forræderi i 
højeste led.

Det er en stor skam, at også 
han skulle lide døden til en så ne-
derdrægtig lidelse, som kræft, og 
man bliver sur over at se til. Men 
mine mål ligger endnu mere fast, 

da han i mine øjne er død som 
martyr, og målet med at få ver-
dens ondskab stoppet ligger blot 
endnu mere fast! 

Til dem der ikke har set ham 
til et af hans super foredrag/op-
læg så er han hovedmanden bag 
free21 som er en oplysningsorga-
nisation, der tager de mere kon-
troversielle emner op som alme-
ne medier ikke tør røre ret meget 
ved... Må din sjæl for evigt hvile 
i fred, Tommy, og dit store arbej-
de aldrig blive glemt! Tak for dig! 
OnE LoVe!

Anton Eriksen på Facebook, 
20.08.2018.

Tommy Hansen, den fine jour-
nalist med stor integritet, er død. 
Med respekt og kærlighed.

Lars Jørgensen, på Facebook, 
19.08.2018.

Jeg er simpelthen lige blevet så 
ked af det - det skal ikke være 
nogen hemmelighed, der faldt en 
del tårer meget pludseligt! Tommy 
Hansen er død - han var en god 
ven, fantastisk sparringspartner i 
journalistfaget - det mest hæderli-
ge menneske, jeg kendte! Tommy 
gav mig egentlig kun ét råd: Lad 
være med at kaste dig ud i noget 
med medicin, tele og våbenindu-
strien - det er for farligt!

Jeg husker, hvordan jeg mød-
te Tommy i den indledende fase 
af Free21 - først hed det egent-
lig Fri21.

Vi mødtes til redaktionelle mø-
der på en 1. sal et sted i Maribo - 

altid havde Tommy fokus på ar-
bejdet. Men Free21 havde ingen 
gang på jord i Danmark - men det 
havde “vi” i Tyskland - og snart 
fulgte flere lande efter - og flere 
og flere gode og hæderlige jour-
nalister kom til. Mit liv gik i en 
anden retning - jeg deler stadig 
Tommys holdninger, men var nødt 
til at prioritere tiden anderledes.

Sidste gang jeg så Tommy, be-
troede han mig et, for ham, meget, 
meget vigtigt brev, som han bad 
mig sende - jeg kender indholdet, 
og jeg håber, af hele mit hjerte, det 
gik, som han håbede - jeg husker 
stadig, da jeg sendte brevet.

Tommy Hansen - du er et af de 
mennesker, hvis minde for evigt 
vil været mejslet i mit stenhårde 
hjerte - jeg vil komme til at sav-
ne dig så uendelig meget. Hvil i 
fred min ven!

Jens Buch, på Facebook, 
19.08.2018.

Ja, meget sørgeligt, en god Jour-
nalist af de få af arten, som kunne 
sit kram og hermed holde anstæn-
digheds fanen højt! Men hans ar-
bejde for sandheden og afsløring 
af de mange løgne består! Stor 
mand, stort savn! Længe leve Tom-
my Hansen.

Erik Olsen, på Facebook, 
19.08.2018.

Den hæderligste og dygtigste jour-
nalist, Tommy Hansen, som har 
min dybeste respekt og beundring 
for sit arbejde, er lige afgået ved 
døden pga. kræft. Jeg kondole-

rer overfor hans familie og nær-
meste. Hans ønske var/er, at folk 
deler hans foredrag og arbejde 
ifb med Free21.org, om mange af 
de vigtigste emner, som resten af 
journaliststanden ikke er i stand 
til, eller tør at belyse. Derfor hå-
ber jeg hermed, at folk vil se ek-
sempelvis dette suveræne foredrag 
og anerkende hans store indsats 
via oplysning for en bedre ver-
den: <https://www.youtube.com/
watch?v=x-XteXKS-g8&featu-
re=share&app=desktop> 
Tony Høy-Nielsen, på Facebook, 

19.08.2018. 

Den ægte, ærlige, sande, kærlige, 
kloge journalist Tommy Hansen 
er død. Frygtelig sørgeligt! 
Pernille Grumme, på Facebook, 

19.08.2018.

Det er en sorgens dag. Vi har mi-
stet en af de helt store folkehel-
te, Tommy Hansen. Chokket ram-
te i går aftes og det har sat dybe 
spor. Jeg er så heldig, at jeg har 
mødt Tommy flere gange og han 
har altid været en kæmpe inspira-
tion. Hans væsen samt væren var 
altid behageligt og der har aldrig 
været tvivl om, at hans hjerte var 
på det rette sted. Dette er et kæm-
pe tab for verden, men Tommy’s 
lys vil brænde videre i os andre og 
han vil aldrig blive glemt! 

Tak for alt og må du finde fred 
på din rejse videre i de uendelige 
dimensioner. 

Morten Kok, på Facebook 
19.08.2018.

En af de helt få journalister, det tør 
være journalist og se bag ved tin-
gene, er desværre død. Han bukke-
de under for sygdom, men aldrig 
for propaganda og løgne. Tom-
my Hansen har givet meget til, vi 
kunne oplyses om en anden side 
end den, vi får fra vores købte og 
betalte medier.

Gyrd Ernstsen  on Facebook 
19.08.2018.august · 

Hvis der findes et paradis for sand-
hed’s søgere og ægte jounalister 
så må Tommy Hansen være der 
nu! Håber at vi ses senere, min ven. 

John Kent , 20.08.2018.
Min Ven Tommy Hansen
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Tommy var min ven. Jeg havde 
den store fornøjelse at have ham 
boende flere gange som gæst i vo-
res hjem i Sydspanien. Synet af 
hans specialbyggede og uopsli-
delige RV, når den kom kørende 
på grusvejen til vores hus, var al-
tid en stor fornøjelse.

Sidste gang jeg mødte ham var 
i Danmark. Det blev hurtigt klart 
for mig, at han var alvorligt syg, 
og selvom han prøvede at skjule 
det, var det tydeligt, at han indi-
mellem havde store smerter. Og 
alligevel bevarede han en utræt-
telig fokus på at tilvejebringe så 
megen information og sandhed til 
så mange som muligt. Og da jeg  
fik beskeden om, at han nu lå for 
døden, var det som om nogen lag-
de en ton af mursten på mit hjerte 
og skuldre, og jeg sendte følgende 
til hans vidunderlige ven Lya: “Sig 
til min kære ven Tommy, at han er 
ELSKET og højt RESPEKTERET 
for den måde, han levede sit liv på 
og for det, han valgte at fokuse-
re på. Det har haft betydning for 
millioner af menneskers liv. Jeg 
vidste fra det første sekund, jeg 
hørte hans stemme, at dette var en 
mand med sande værdier og med 
stort mod og en utrolig vedhol-
denhed. Jeg sagde ja til at kom-
me til Open Mind det pågælden-
de år, og det var for en stor del for 
at møde netop ham. Det har været 
en stor ÆRE og GLÆDE at være 
sammen med ham og at lære og 
lade sig inspirere af ham, og han 
vil ALTID være kærligt til stede i 
mit hjerte og i min erindring.” Jeg 
vil i sandhed savne ham.

Ole (Dammegård) 06.09.2018.

Tommy, min ven så inderligt 
kær, min platoniske soulmate, 
helt tilbage fra før den jordiske 
tid blev menneskeskabt, Tommy 
du er, Tommy, du var det abso-
lut mest kompromisløse, autenti-
ske menneske jeg nogensinde har 
kendt! Du var alt du talte om og 
forsøgte at oplyse andre om; vær 
jer selv, forsøg ikke at dukke jer 
eller bukke under for virkelig-
heden, hvor barsk den end måt-
te være, når i ser den i øjnene; tal 
sandt, vær sand, lev sandt... denne 
enkle, men ikke simple sætning, 
har jeg altid set som overskriften 

på dine foredrag og dialoger med 
dine medmennesker.

Tommy, du var på det men-
neskelige plan, så fyldt op af en 
alt for sjælden rigdom: integritet. 
Trods på det fysiske plan, fattigere 
end mange ved... Du kendte sul-
ten, både den efter et godt måltid 
på bordet og sulten efter sandhe-
den, sidstnævnte sult var den stør-
ste motivation til dit virke, både 
som menneske og som journalist, 
og dér kunne du aldrig mættes.

Du kendte sulten, nøden, svig-
tene, bedragene, eksklusionen og 
udholdte ikke at se andre blive 
svigtet, bedraget, frastjålet mulig-
heden for at se og leve sandt. Du 
glemte aldrig dine erfaringer fra 
da du levede inde i skoven, hvor 
du ofte ikke havde midler til at be-
tale for strøm, så du kunne tænde 
for computeren og udføre det der 
var livsvigtig for dig; at skrive om 
verden som du med mod og klar-
syn, så direkte i øjnene, hvor den 
største del af gennemsnittet både 
så og skrev den anden vej. Du var 
ikke et gennemsnitsmenneske: du 
trådte i karaktér, du kunne tale 
til alle uanset social status og in-
kluderede dine tilhørere ved din 
jordbundenhed, humor og beske-
denhed; ingen var mindre værdi-
ge eller mindre vigtige: alle skul-
le have chancen for at høre og se, 
muligheden for modtage din op-
lysning, du havde din helt særeg-
ne evne; du kunne gennemskue og 
formidle selv de mest komplice-
rede emner, så alle kunne forstå. 
Du kunne tale til den uuddannede 
ligeså vel som til akademikeren, 
fordi du aldrig glemte dine rød-
der, og hvad du selv havde gen-
nemlevet, du mødte mennesket 
der hvor mennesket nu var! Dét 
er en meget sjælden evne, og den 
vil blive savnet i mange, man-
ge år fremover, ikke kun i Dan-
mark, men langt ud i verden. Jeg 
husker den første gang jeg besøg-
te dig i Berlin, hvor du midt i en 
intens talestrøm om alt det du så 
der skete i verden, især efter du 
havde forladt Danmark, og før du 
blev kendt i Tyskland pludselig 
lo og udbrød: “Hvor er det befri-
ende, at du ikke har haft TV i så 
mange år; dig kan jeg jo tale til 
og blive forstået.”

Du jagede misforståelserne og 
hadede løgne i alle arter, og tog 
hårdt fat i dem ved roden, hvoref-
ter du hev dem op, een efter een. 
Du foragtede forstillelse, du fik 
åndenød når du var i et rum med 
mennesker der ikke turde være 
autentiske, og vurderede du at det 
ikke var umagen værd andet end at 
forlade rummet, så vár du pludse-
lig på vej videre, ud i det blå. Vide-
re ad den vej du intuitivt fornem-
mede var din, uanset hvor ensomt, 
stenet den var, så gik du altid hele 
vejen, oftest alene.

Du kendte til taknemmelighe-
den, som danser tæt med ydmyg-
heden og kunne med blot ét blik 
sige “tak”, så man mærkede du 
mente det fra hjertet.

Du kendte til ensomheden, og 
dog, i dit selskab var man aldrig 
alene, din evne til nærhed var lige 
så stor som din rummelighed, man 
var i selskab med hele dig, når først 
man var blevet valgt ud som een af 
de få der fik lov at komme dig nær.

Du var et rastløst menneske, 
som en konstant drift i dig, som 
især kom til syne hvis du mærke-
de for megen småborgerlighed og 
især smiger - som er en udart af 
falskhed - fra dine omgivelser, så 
blev du pludselig fraværende, først 
smuttede du ind i dine egne tan-
ker, og snart smuttede du videre 
i din autocamper med et høfligt: 
“Jeg har ting der kalder”. Trods din 
trangt til hele tiden at være på vej 
videre, udstrålede du en stoisk ro 
og blev for mange - uanset alder 
og køn - ikke blot en stor inspirati-
on, en helt, en mentor, men også en 
faderfigur, der selv gik og derved 
viste vejen mod frihed: vær sand, 
søg sandheden, kvæl løgnene ved 
at tale højt, uanset prisen derfor. 
Du betalte prisen og vandt derved 
en styrke, der kun kan vindes ved 
at være kompromisløs ærlig og tro, 
også mod sig selv.

Du kendte til værdighed og 
stolthed både som mand og jour-
nalist og om nogen uden belæg 
vovede at sætte en finger på din 
evne til at udfylde dit fag med alt 
du havde i dig af ærlighed, intel-
ligens og klarsyn, var din tunge 
lige så skærende som din pen var 
skarp. Og du tilgav dem aldrig. Du 
både vidste og viste at du var een 

af de ganske få der kunne tillade 
sig at kalde sig journalist, du var 
een af de få der som ved en ord ed 
udførte det en journalist bør udfø-
re: beskrive virkeligheden tydeligt 
og objektivt, så dine læsere kun-
ne få en oprigtig chance for selv 
at danne deres egen virkelighed. 
Du missionerede aldrig, dét var 
også een af dine sjældne styrker, 
du respekterede dine lyttere og 
lod dem derfor altid selv vælge 
deres virkelighed ud fra din op-
lysning. Dét oplevede du var een 
af en ægte journalist fornemme-
ste opgave; afslør propagandaen, 
uden selv at gå ned på propagan-
disternes niveau.

Du var og du vil altid forblive 
journalisten der tog konsekven-
sen af at kunne se og beskrive, 
uanset hvad det kostede, i dig var 
manden, mennesket og journali-
sten først og fremmest forenet i 
een personlig kvalitet: integritet.

Min trøst i denne tid er, at når 
vi talte om liv og død, sagde du 
ofte: “Jeg har altså ikke tænkt mig 
at lade døden stoppe mig, jeg fort-
sætter fra den anden side, igen og 
igen, uanset hvor mange inkarna-
tioner det skal tage”.

Et canadisk ordsprog lyder: 
“people that laugh together, stay 
together”, var der noget du og jeg 
kunne sammen, var det at lé, også, 
men ikke kun over verdens ab-
surditet, og jeg véd, dybt inde, at 
vi ikke har leét sammen for sid-
ste gang, kun for en tidløs stund 
her på de fysiske niveauer. Tusin-
de tak for latteren, for alvoren, for 
din guidance, for din inspiration, 
for din tillid og tusinde tak for dit 
venskab, Tommy. Æret være dit 
minde og velsignet din inspirati-
on fra den anden side.  

Kærligst, Lya Egsø Fureby, på 
Facebook, 24.08.2018.

<http://
www.free21.
org/?p=30343>


