UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dialogens kunstner
Dialog og performativitet hos Martin A. Hansen – med særligt henblik på hans ikke-fiktive
forfatterskab
Bay, A.
Publication date
2017
Document Version
Final published version
License
Other
Link to publication
Citation for published version (APA):
Bay, A. (2017). Dialogens kunstner: Dialog og performativitet hos Martin A. Hansen – med
særligt henblik på hans ikke-fiktive forfatterskab. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:08 Jan 2023

DIALOGENS KUNSTNER
DIALOG OG PERFORMATIVITET HOS MARTIN A. HANSEN
– MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ HANS IKKE-FIKTIVE FORFATTERSKAB

Anders Bay

DIALOGENS KUNSTNER
DIALOG OG PERFORMATIVITET HOS MARTIN A. HANSEN
– MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ HANS IKKE-FIKTIVE FORFATTERSKAB

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. ir. K.I.J. Maex
ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel
op vrijdag 30 juni 2017, te 14.00 uur
door Anders Bay
geboren te Køge, Denemarken

Promotiecommissie:
Promotor:

Prof. dr. H.A. van der Liet (Universiteit van Amsterdam)

Copromotor:

Prof. dr. N.G. Hansen (Syddansk Universitet)

Overige leden: Prof. dr. J.N. Frandsen (Syddansk Universitet)
Prof. dr. L.H. Kjældgaard (Roskilde Universitet)
Prof. dr. J.T. Leerssen (Universiteit van Amsterdam)
Dr. M.S. Stidsen (Københavns Universitet)
Prof. dr. A.P. Versloot (Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. C.H. de Vreese (Universiteit van Amsterdam)

Faculteit der Geesteswetenschappen

Het hier beschreven onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het
Deense Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen / Uddannelses- og Forskningsministeriet
(Lektoratsordningen).

Indhold
Forord

7

1. Problemformulering, materiale, teoretiske rammer, opbygning

11

2. At læse (med) Martin A. Hansen

33

2a) Essayet Eneren og Massen.

33

2b) Forordet til den danske udgave af Herman Melvilles Moby-Dick.

44

2c) Dialog og intertekstualitet i Hansens essays.

49

2d) Stemmer i romanerne Nu opgiver han, Kolonien og Løgneren.

72

2e) Erika på Salum: Martin A. Hansens (selv)iscenesættelse.

80

3. At lytte til Martin A. Hansen

103

3a) Martin A. Hansen og radioen.

103

3b) Iscenesættelse i radioromanen Løgneren.

115

3c) Iscenesættelse i hørespillet Konfirmationsklokken.

119

3d) Martin A. Hansen og skolen.

124

4. Martin A. Hansen i tidens diskurs

139

4a) Martin A. Hansen og Vilhelm Grønbech.

139

4b) Martin A. Hansen og Arne Sørensen.

153

4c) Martin A. Hansen og Thorkild Gravlund.

162

4d) Martin A. Hansen og verden.

174

5. Konklusioner

209

6. Summary in English

219

7. Dansk sammenfatning

223

8. Nederlandse samenvatting

227

9. Bibliografi

231

Noter:
1) Forkortelsen MAH bruges i afhandlingen som forkortelse for Martin A. Hansen.
2) MAHA i teksten betyder Martin A. Hansen-arkivet på Det Kongelige Bibliotek i
København.
3) Firkantede parenteser [ ] i citater som er tilføjet af udgiverne af Martin A. Hansens breve
og dagbøger overtages. Har jeg selv tilføjet en oplysende kommentar, er det market med
“ab” i en firkantet parentes.
4) Kursiveret tekst i citater stammer altid fra kilden selv, medmindre andet er angivet.

Forord

E

n af de skelsættende oplevelser jeg havde i min universitetsstudietid var læsningen
af Martin A. Hansens novelle Midsommerfesten. Mystisk var den, underlig, næsten
foruroligende. Hvad var dog dette for et monstrum af en fortælling, som forskellige

folk oven i købet blander sig i undervejs? Teksten pirrede min nysgerrighed, ikke mindst fordi
den virkede så moderne – og i hvert fald var den mærkelig. Og ham Martin A. Hansen, var
han ikke af den gammeldags type? Tingene syntes ikke at passe helt sammen. Jeg ville vide
mere om denne forfatter og hans mærkelige måde at skrive på og kastede mig over romanerne
og andre Martin A. Hansen-ting. Andet læsestof, studier og siden arbejdspligter trængte sig
på, men Midsommerfesten og dens forfatter blev ved med at spøge hos mig gennem årene.
Kunne man mon en dag få lejlighed til se nærmere på denne Martin A. Hansen, der virkede så
anderledes, så kunne man måske blive klogere på denne forfatter der åbenbart havde sådan en
indvirkning på sin læser (mig). Desuden: Martin A. Hansen var åbenbart i sin tid en populær
forfatter, på trods af at han skrev kryptiske ting som Midsommerfesten, hvordan kunne det
egentlig hænge sammen? Alt sammen spørgsmål, der hang ved og som jeg gerne ville se om
jeg kunne få besvaret, hvis lejlighed altså bød sig.
Og lejligheden dukkede op i form af en ph.d.-ordning der blev knyttet til stillingen som
dansk lektor på Amsterdams Universitet. Nu skulle det være og efter et lille tilløb kastede jeg
mig ud i en udforskning af hvordan forfatteren Martin A. Hansen, der endda havde levet ikke
så langt fra hvor jeg selv er født og opvokset, formåede at blive ved med at få mig til at spørge
mig selv hvorfor jeg ikke kunne glemme ham. Og jeg bilder mig ind at det er grunden til at
jeg valgte at kaste mig over forfatteren og forfatterskabet ud fra en ide om at han ikke bare
syntes at ville sige læseren noget, men at han ønskede at gøre det på en bestemt måde. Måske
er det en efterrationalisering, men tanken om at Martin A. Hansens ærinde tilsyneladende var
at føre en slags samtale med sin læser tog efterhånden så meget form at det blev denne ph.d.afhandlings indfaldsvinkel.

Eftersøgningen af Martin A. Hansens særlige kommunikationsform var dog aldrig blevet
til noget uden den nævnte ph.d.-ordning, og derfor er der en række personer som jeg gerne vil
rette en tak til, for uden deres medvirken, var afhandlingen ikke blevet realiseret. Derfor en
stor tak til Lektoratsudvalget, under ledelse af daværende formand Nina Møller Andersen,
under Uddannelses-og Forskningsministeriet, som konstruktivt medvirkede til etableringen af
lektoratstillingen på Amsterdams Universitet med en tilknyttet ph.d. Det er forhåbentligt
kommet ikke bare mig men også danskfaget som sådan på universitetets nordiske institut til
gode. På Amsterdams Universitet skylder jeg også de danskstuderende tak for at de har villet
lægge øre til min snak om Martin A. Hansen.
Dertil kommer et antal personer uden hvis hjælp og indsats afhandlingen umuligt kunne
eller ville være blevet til. Det gælder i første omgang Martin A. Hansens børn, Hans-Ole
Hansen og Mette Lise Rössing, som gav mig tilladelse til at forske i Martin A. Hansen-arkivet
på det Kongelige Bibliotek i København; en varm tak til dem for deres tilladelse og tillid.
Desuden stor tak til personalet på det Kongelige Bibliotek, samt Statsbiblioteket i Aarhus.
Som udenlandsk ansat har det ikke altid været let at få adgang til alle kilder, men heldigvis
udviste personalet begge steder stor imødekommenhed og fleksibilitet, enten via mail eller når
jeg personligt troppede op. I denne biblioteksforbindelse vil jeg også gerne rette en særlig tak
til Jan Idor Jakobsen Boklund, kontorfuldmægtig ved IVA-biblioteket ved KU, for hans
ekstraordinære indsats med at fremskaffe materialer.
Jeg vil også gerne sige tak til Anda van ’t Hof som har været mig meget behjælpelig med
sproget i den engelske sammenfatning. Og ligeledes er jeg Ingrid Hilwerda taknemmelig for
den nederlandske oversættelse af sammenfatningen.
En helt særlig og varm tak vil jeg give til min vejleder prof. dr. Henk van der Liet på
Amsterdams Universitet for hans uhyre omhyggelige og inspirerende vejledning. Dertil
kommer at han skal have en mindst lige så stor tak for sin, som det til tider syntes,
ubegrænsede tålmodighed, som undertiden blev sat på store prøver, i en næsten urimelig grad.
Og så skal det også nævnes at uden hans pertentlige vejledning ville der have været flere
stave- og trykfejl end tilfældet er (og for dem der stadig måtte findes, er ansvaret selvfølgelig
mit). Jeg er meget glad for at jeg, som i sin tid begyndte i et sendelektorat på Groningens
Universitet, oprettet på initiativ af Henk van der Liet, som jeg derefter så at sige fulgte efter til
Amsterdam, nu kan krone mit hidtidige danskarbejde med nærværende ph.d.-afhandling.
Derfor til dig, Henk: hjertelig tak!

8

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne rette en tak til familie, venner og kolleger og alle som
har kommet med råd, tips og opmuntrende ord undervejs. Affærdigelsen af afhandlingen har
betydet at jeg har måttet forsømme mange af dem. Det skulle nu gerne være et overstået
kapitel, og på næste side kan derfor min fortælling om Martin A. Hansen som dialogpartner
tage sin begyndelse.
Anders Bay, Amsterdam
marts 2017
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1. Problemformulering, materiale,
teoretiske rammer, opbygning
“en ydmyg søger og spørger”
William Heinesen om Martin Hansen
i Martin A. Hansen til minde, 1955.
“alt det publicerede er en Søgen efter,
hvad Forfatterskabet i Grunden skal handle om”
Martin A. Hansens dagbog, 2.3.1947

I

bogen Der truer os i tiden. Velfærds- og koldkrigstænkning i 1950’ernes danske

kulturdebat (2013) opremser Rasmus Mariager i sin artikel om kommunistisk og
socialistisk kulturdebat om kold krig og velfærd en række forfattere, hvis forfatterskaber

man med fordel kunne underkaste en undersøgelse ud fra et velfærds- og koldkrigsperspektiv:
Et tilfredsstillende forskningsprojekt om velfærds- og koldkrigstænkning i dansk politik,
kultur og debat burde analysere udvalgte forfatterskaber af blandt andre Ole Sarvig, Ole
Wivel, Martin A. Hansen, Hans Scherfig, Hans Kirk, Eiler Jørgensen, Ole Juul, Hans
Jørgen Lembourn, Villy Sørensen, Elsa Gress, Poul Henningsen, Erik Aalbæk Jensen,
Peter Seeberg, Erik Knudsen, Kjeld Abel, Sven Holm, Jesper Jensen, Leif Panduro og
Henrik Stangerup m.fl. (Gunder Hansen 2013, 24).
Martin A. Hansen og velfærdstænkning er vel ikke et helt utænkeligt par, men Martin A.
Hansen (1909-55) og koldkrigstænkning? Dét lyder umiddelbart som et noget umage par, for
MAH forbinder man vel om nogen med det nordiske,1 eller hvad? Nærværende afhandlings

1

For blot at nævne et enkelt (tungtvejende) eksempel fra den litterære verden selv, nemlig litteraturprofessor
Aage Henriksen: “Alt hvad han [MAH, ab] vidste og søgte var i Norden”. Aage Henriksen: Gotisk tid. Fire
litterære afhandlinger 1971, 104.

hovedformål er ikke at foretage en sådan analyse, men en af de opdagelser jeg gjorde
undervejs i nærværende ph.d.-projekt, var at MAH faktisk også har noget væsentligt at sige
om større geografiske og mentalhistoriske emner end blot det nordiske. Hvortil kommer at
MAHs måde at tale om disse emner på ikke er enøjet og præget af firkantet politisk
bloktænkning. Og det gør det såmænd kun ekstra interessant og vedkommende at man nu om
stunder kan føle at den kolde krig er vendt tilbage, man kan blot pege på den stribe af
historikere der i medierne bliver spurgt om hvorvidt det er rimeligt at sammenligne nutidens
øst-vest-forhold med situationen i efterkrigstiden.
Så meget mere kan det give anledning til lidt ærgrelse over at MAH i august 2015 nærmest
ubemærket – men dog ikke helt – gled ud af det danske skole- og gymnasiesystems
fælleskanon, som han ellers havde været del af, siden den obligatoriske litterære kanon var
blevet indført ti år tidligere. I kanonudvalgets oprindelige begrundelse for at optage MAH var
der en passus der gav MAH aktualitet, idet der om romanen Løgneren stod:
Kravene til personligheden vises nådesløst frem i romanen med den sigende titel
Løgneren (1950), som kunstnerisk løftede og ekspliciterede de eksistentielle overvejelser,
efterkrigen førte med sig. Stillet til rådighed, også for en nutidig læser, til oplevelser af
befrielse eller forstemmelse. Diskussionen om livsværdier og fællesskaber forstummer
aldrig i forfatterskabet, men drejes i nye vinkler.2
Men det var dengang, og det nye udvalg har åbenbart fundet at MAH i dag ikke har
tilstrækkelig aktualitet at tilbyde en nutidig læser (eller at andre har mere at byde på). I hvert
fald svingede kanonpendulet tilbage og MAH måtte forlade den litterære kanon.3 En kanon
skal naturligvis ikke være evigt fastlåst, men det er vel symptomatisk at netop MAH oplever
den litterære “svingdør”, for MAH har gennem årene både været godt inde i varmen og langt
ude i kulden. I anledning af MAHs 60års dødsdag – og ekskluderingen fra den litterære kanon
– kunne man f.eks. læse at MAH altid har været genstand for en svingende vurdering af ham
og hans forfatterskab, rækkende fra “overspændt ærbødighed til kold afvisning som forældet
og for tidsbunden”.4
I denne afhandling er jeg specielt, men altså ikke udelukkende, interesseret i datidens syn
på MAH. Et blik i diverse litteraturhistoriske værker fortæller noget om tidernes syn på både

2
3

4
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http://pub.uvm.dk/2004/kanon/kap06.html.
Ved samme lejlighed gled også Klaus Rifbjerg ud af den samme fælles litterære kanon. Rifbjerg og MAH
blev erstattet af Tove Ditlevsen og Henrik Ibsen.
Jeppe Krogsgaard Christensen i Berlingske Tidende, 27.6.2015.

MAH som person og hans værk. I Hovedsporet (2005) kan man læse at MAH efter krigen
“høstede bred offentlig anerkendelse”.5 Ifølge Dansk Forfatterleksikon, biografier (1991)
havde MAH “vægtig autoritet som foredragsholder og i efterkrigsårenes kulturdebat”, mens
“Heretica-digterne og vennerne Thorkild Bjørnvig og Ole Wivels biografiers snævre kobling
mellem liv og værk samt fremdragelse af manuskriptudkast og dagbogsmateriale har præget
forfatterskabets efterliv”.6 Det er netop Ole Wivel der i Dansk Biografisk Leksikon (1979-84)
har skrevet artiklen om MAH, hvori han siger at MAH i sine sidste fem år på præstegården
Salum ved Lejre var i besiddelse af en “stor ro og sjælden myndighed i tidens debat og
litteratur”.7 I Politikens Litteraturhistorie (1971) rettes der en mere kritisk brod mod MAHs
forfatterskab, der er “den mest omfattende fortolkning af krigs- og efterkrigstidens
problematik, løsningen som sædvanlig mindst interessant”. I samme litteraturhistorie
markeres det desuden at MAH endnu mere end H. C. Branner en overgang blev
“toneangivende, bl.a. på grund af sin omfattende foredrags- og publicistvirksomhed og flittige
deltagelse i kulturdebatten”.8 Fra 1971 findes også Aage Henriksens konstatering af at med alt
hvad der er udkommet efter MAHs død, og især med Thorkild Bjørnvig og Ole Wivels
“monumentale værker [...] er der blevet skabt og befæstet en myte om Martin A. Hansen som
åndelig stormand og banebryder, en national kapital”.9 Jeg kommer senere i afhandlingen
nærmere ind på de tos indbyrdes forskellige opfattelser af MAH.
I den første bog der behandlede efterkrigstidens litteratur, Sven Møller Kristensens Dansk
Litteratur 1918-1952 er skudsmålet af MAHs værk udpræget kritisk, idet Møller Kristensen
(1909-1991) imidlertid også indrømmer MAH en særlig position:
Hans forfatterskab står nu som det betydeligste litterære udtryk for den moderne
kulturreaktion, som Arne Sørensen var talsmand for i 1930erne, og som søger bag om de
sidste tre århundreders rationalisme og individualisme for at nå en gammel, tabt, religiøst
betonet helhedsforståelse.10
Fra MAHs egen samtid finder vi følgende udsagn som blev bragt i forbindelse med et
avisinterview med ham i foråret 1946. MAH beskrives heri som “en af Tidens betydeligste
5
6

7

8
9
10

Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel (red.). Hovedsporet. Dansk litteraturs historie 2009, 568.
John Chr. Jørgensen (red.). Dansk forfatterleksikon. Biografier 2001, 161. Artiklen om Hansen er skrevet af
Birgitte Krejsager.
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/
Martin_A._Hansen En typisk karakteristik fra Ole Wivels hånd, som jeg skal vende tilbage til.
Brostrøm, Torben & Jens Kistrup. Dansk litteraturhistorie 1971, bd. 4, 293-294.
Aage Henriksen: Gotisk tid. Fire litterære afhandlinger 1971, 103.
Møller Kristensen: Dansk Litteratur 1918-1952, her citeret efter 5. udgave 1959, 253.
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danske Forfattere” som har fået “Kritikernes uforbeholdne Anerkendelse og Publikums
Bevaagenhed” samt opnået “en førende Position blandt Generationens Skribenter”.11 Dette er
trykt efter udgivelsen af romanerne Jonatans Rejse (1941) og Lykkelige Kristoffer (1945),
men inden novellesamlingerne Tornebusken (med bl.a. “Midsommerfesten”) der udkom
efteråret 1946 og Agerhønen (1947), og naturligvis også inden essaysamlingen Tanker i en
Skorsten (1948) og (radio)romanen Løgneren (1950). I forhold til udgivne (i dag kendte
værker, og vel især Løgneren) havde MAH altså på et relativt tidligt tidspunkt erobret “en
førende position” i tidens litteratur.
De ovenstående karakteristikker peger på det der er emnet for denne afhandling: MAHs
særlige position i datidens kultur og litteratur, men især vejen ad hvilken. Det kan også
formuleres på den måde at afhandlingen forsøger at afdække hvilke midler eller redskaber
som førte til hvad man kunne kalde “konstruktionen” af MAHs position. Den position som vi
har set kendetegnet ved ord som: “førende”, “offentlig anerkendelse”, “autoritet”, “sjælden
myndighed”, og flere kunne føjes til fra andre steder. Opgaven i denne afhandling er således
at undersøge hvad der bidrog til at MAH opnåede denne særlige autoritative stilling i datidens
litteratur- og kulturdebat. Dette fører over i afhandlingens problemformulering.

Problemformulering
Genstanden for denne afhandling er MAHs dialogiske adfærd med særligt henblik på hans
ikke-fiktive forfatterskab, og afhandlingen skal undersøge og så vidt muligt påvise en tese om
at MAHs dialogiske eller spørgende metode er dét centrale og kendetegnende værktøj, der
adskilte ham fra andre af tidens litterære og kulturelle aktører, og som derfor i særlig grad
medvirkede til at han blev en personlighed der kunne få “Kritikernes uforbeholdne
Anerkendelse og Publikums Bevaagenhed” sådan som han blev karakteriseret i det
indledningsvist nævnte avisinterview fra 1946. Påstanden, eller hypotesen, i denne afhandling
er at MAH arbejder mere spørgende end besvarende, samt at han, netop i kraft af sin
spørgende metode, træder i kontakt med sit publikum på dialogisk vis. Dertil kommer et
aspekt med affinitet til det dialogiske, nemlig at MAH arbejder med en anti-dualisme, der vil
forene viden og intuition. Alt sammen med det mål for øje at træde i kontakt med sin læser
eller lytter, og – for nu at tage skridtet fuldt ud – i en højere forstand at tilbyde et alternativ til
en individualisme, der ikke skal afløses af et fællesskab, men af en individualisme indlejret i

11

14

Jyllands-Posten 24.3.1946.

et fællesskab. I det følgende konkretiseres dette yderligere via en introduktion til de teoretiske
begreber afhandlingen benytter sig af samt et indledende eksempel.
Teoretisk apparat
Ovennævnte udsagn af Sven Møller Kristensen giver anledning til et meget centralt
spørgsmål: hvorfor var det netop MAHs forfatterskab der opnåede at blive “det betydeligste
litterære udtryk for den moderne kulturreaktion”, for der var vel andre der falbød deres
(idelogisk set) lignende varer på markedet, f.eks. Arne Sørensen (1906-78) som Møller
Kristensen selv nævner, og H. C. Branner (1903-66) som Torben Brostrøm sammenligner
med MAH. En anden forfatter som her kunne nævnes er Jørgen Nielsen (1902-45), som MAH
selv gjorde et stort arbejde for at rehabilitere. Af andre kulturskribenter (og forskere) kunne
nævnes Thorkild Gravlund (1879-1939) og Vilhelm Grønbech (1973-48). Og dertil kunne
nævnes et par af dem der foruden MAH var samlet om tidsskriftet Heretica, eksempelvis
Thorkild Bjørnvig (1918-2004) og Ole Wivel (1921-2004). Der var således flere om buddet,
der kunne have gjort MAH rangen stridig m.h.t. at opnå en særlig og indflydelsesrig position i
datidens danske kultur- og litteraturliv. I artiklen “Den lykkelige pløjer. Eller om Martin A.
Hansens kunst på et tidshængsel” beskæftiger Johs. Nørregaard Frandsen sig også med MAHs
særlige position og skriver:
Det er ofte blevet hævdet, at Martin A. Hansen aldrig fik fuldgyldige litterære arvinger,
som fortsatte i hans spor. Dertil var hans projekt og hans kunst for egenartet og tidsbundet,
vil nogle sige. Andre vil hævde, at hans værker og hans kunstneriske personlighed fyldte så
meget, at der ikke blev plads.12
Nørregaard Frandsen ønsker at nuancere disse påstande, idet især påstand nummer to om
MAHs kunstneriske personlighed i denne afhandling vil blive taget op til nærmere
undersøgelse. Den kunstneriske personlighed skal her ses i lyset af hvordan MAH agerede i
tidens kultur- og litteraturliv. MAH var en personlighed i datiden, men hvad karakteriserede
eller udmærkede denne personlighed? Hvorfor blev det denne MAHske personlighed der
indtog den særlige (“førende”) position i dansk litteratur? Denne afhandlings tese er som
antydet at svaret bl.a. skal findes i den “omfattende foredrags- og publicist-virksomhed og
flittige deltagelse i kulturdebatten” som Brostrøm fremhæver ovenfor. Afhandlingen vil derfor

12

I Anders Thyrring Andersen: Om Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica. 2005,
261.
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koncentrere sig om MAHs rolle og ageren samt, for nu at tage et moderne begreb i brug:
performance, i datidens litterære og kulturelle liv.
MAH var vitterlig om sig og en uhyre flittig deltager i kulturdebatten, han handlede og var
udadvendt, ikke mindst i sin foredragsvirksomhed. Det er derfor at jeg som en af de bærende
teoretiske indfaldsvinkler har valgt at bruge begrebet performance som Jon Helt Haarder har
videreudviklet og som han kalder performativ biografisme fordi han mener at man med det
udvidede begreb bedre kan indkredse især de moderne forfatteres livtag med medierne og
sætten sig selv på spil med og i dem.13 Dertil kommer begrebet topik som Ole Togeby har
forsøgt at (gen)introducere som retorisk erkendelsesredskab. Først performance-begrebet.

Performance
Gjorde MAH egentlig noget aktivt for at skaffe sig en platform hvorudfra han kunne udgive
sine ting samt deltage i litterære og kulturelle debatter? Var det i det hele taget nødvendigt for
ham at gøre noget for at skabe sig lydhørhed eller faldt appelsinerne bare ned i turbanen på
ham på en sådan måde at han automatisk fik sin centrale rolle i efterkrigstidens kulturliv?
Spørgsmålene kan virke naive, men de dukker uvægerligt op når man for eksempel læser i
Klaus Rifbjergs erindringer Sådan (1999). Her siger Rifbjerg nemlig om datidens litterære liv
at det er interessant at
forfattere og litteratur spillede en anden rolle dengang end nu. Ganske vist er der stor
opdækning i pressens litteratur-sektioner om bøger og forfattere, men hvem har i dag
samme status i folks bevidsthed som H.C. Branner, Knud Sønderby, Otto Gelsted, Tom
Kristensen, Jacob Paludan og Poul Henningsen havde dengang? Ikke Jens Chr. Grøndahl
eller Carsten Jensen og slet ikke Jens-Martin Eriksen og Thomas Boberg. (Rifbjerg 1999,
201)
Det kan virke påfaldende at Rifbjerg ikke nævner MAH, ikke mindst fordi han tidligere i
erindringerne har omtalt MAH og Ole Wivel som værende blandt dem man burde kende hvis
man ville være noget ved musikken.14 På trods af at Rifbjerg altså anerkender MAH som en
indflydelsesrig kulturpersonlighed, så opfører Rifbjerg ham ikke i sin kongerække over
forfattere der dengang havde status og som man lyttede til. En nærliggende årsag til dette
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Jon Helt Haarder: Performativ biografisme. En hovedstrømning i den senmoderne skandinaviske litteratur
2014.
Rifbjerg, Klaus. Sådan En livsreportage 1999, 101.

arrangement er at MAH sammen med Heretica-kredsen i Rifbjergs erindringsbog gerne skal
udfylde rollen som dem der skal gøres op med i Rifbjergs fortælling om hvordan han og hans
generation ryddede det gamle skidt til side og selv skabte noget nyt i slutningen af 1950erne
og begyndelsen af 1960erne. Rifbjerg siger f.eks.:
Det var jo så indlysende, at vi havde ret. Stagnationen var indtrådt i fyrrerne og
halvtredserne, og Heretica-folkene var aldrig kommet helt fri af fortøjningerne. Nu blev
der til gengæld kastet los over hele linjen, hvilket måtte virke forvirrende, ja oprørende.15
Det er vel et diskussionspunkt om fyrrerne og halvtredserne var helt så kedelige som Rifbjerg
forsøger at fremmane et billede af,16 men overdrivelse fremmer forståelsen, og Rifbjerg og
hans generation fik da også sat en ny dagsorden. Og det med Rifbjerg selv som den der
formentlig allerbedst forstod at bruge alle midler, især medierne, til at skaffe sig sin platform
hvorfra han ikke bare kunne deltage i samfundsdebatten, men også selv skyde en debat i gang.
I værket Danske digtere i det 20. århundrede (2001) er det da også karakteristisk at Rifbjerg i
mindre grad og på mindre traditionel vis end i andre litteraturhistorier karakteriseres som
kulturradikal forfatter, men at han i stedet for karakteriseres som en repræsentant for det som
portrættøren Frits Andersen kalder “medierealisme”.17 Rifbjerg blev brugt af medierne, lod
sig bruge af medierne, men vigtigst af alt, så brugte han også selv medierne for at komme til
orde.
Men spørgsmålet er altså om dette mediespil og -fægteri var noget nyt i forhold til tidligere
tiders forfattere. I sin artikel “Forfatteren efter velfærdssamfundets forfatter” (Mai 2013)
foretager Stefan Kjerkegaard et par sammenligninger mellem forfattere fra
velfærdssamfundets opståen og nutidens forfattere. I kraft af kulturradikalismens
samfundsengagement var der en tæt sammenhæng mellem litteratur og det gryende
velfærdssamfund, men det er nu en saga blot, hævder Kjerkegaard, for nu er forfatterrollen en
anden og kulturradikalismen har ligesom udspillet sin rolle. Men Kjerkegaard hævder
endvidere, at forfatterne i nutidens samfund “ikke længere nyder den samme privilegerede
eller autoritative position i det kulturelle landskab som tidligere” (Mai 2013, 332). Og
Kjerkegaard eksemplificerer synspunktet med Niels Frank der insisterer på kun at ville skrive
om litteratur, men derved kommer til at stå og råbe i ørkenen, mens der blev lyttet til en Villy
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Rifbjerg 1999, 160.
Se Søren Schou: Og andre forfattere. Dansk fiktionsprosa 1945-60. 2001.
Mai 2001, bd. 2, 226.
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Sørensen, når han udgav Digtere og Dæmoner (1965): “Det er stort set umuligt for en
forfatter, der insisterer på kun at skrive om litteratur, at få sine synspunkter hørt uden for
litteratursystemet. Det var det ikke for Sørensen” (Mai 2013, 342). For Kjerkegaard gælder
det ikke om at hævde at kulturradikalismen var den første litterære og kulturelle bevægelse,
der var ivrigt optaget af et samfundsengagement, men for denne afhandling er det interessant
at Anders Thyrring Andersen i sin artikel “Et væv af dialoger” i samme antologi af Mai
argumenterer for at det er MAH og hans Heretica-generation der må regnes som
foregangsskikkelser når det drejer sig om at skabe “dialogisk aktivitet vedrørende de
fælleskulturelle værdier.” (Mai 2013, 93)
Stefan Kjerkegaard mener at begrebet performance i dag er noget der er kendetegnende, og
livsnødvendigt, for en forfatter hvis han/hun vil gøre sig gældende i den offentlige samtale:
De mange nye platforme – både inden for de nye, sociale medier og inden for
litteratursystemet som sådan – indebærer, at forfattere må agere mere bredt. Det medfører,
at de performative aspekter bliver en mere naturlig del af enhver forfatters liv og rolle.
(Mai 2013, 355)
Men var det da ikke tidligere (livs)nødvendigt for en forfatter at agere inden og uden for
litteratursystemet, kunne man spørge? Havde forfatterne lettere adgang til medieudbuddet,
som naturligvis var voldsomt begrænset i forhold til vore dages næsten uendelige tag-selvbord i cyberspace? Kjerkegaard kan udmærket have ret i at forfatteren tidligere havde en
autoritativ position i samfundet, idet en af hensigterne med denne afhandling imidlertid er at
påvise at det ikke var en naturgiven ting at en forfatter kunne agere som det passede ham
(hende) i medielandskabet. Denne afhandling skal vise at også en forfatter af MAHs kaliber
måtte performe og aktivt skaffe sig adgang til de eksisterende medier for at opnå den “førende
position”, der blev ham til del.
Hvad gjorde MAH da for at skaffe sig læsernes opmærksomhed og lytternes lydhørhed?
Svarene herpå skal findes i en analyse af MAHs forhold til sit publikum, ikke bare via bøger
og tidsskrifter, men tillige via avisen, radioen samt andre former for offentlig optræden.
Fjernsynsudsendelser eller film med MAH kommer ikke på tale, for der findes
“tilsyneladende ingen filmoptagelser” af MAH.18
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Hævdet af Anders Thyrring Andersen i det ledsagende informationshæfte til CD-udgivelsen Martin A.
Hansen i lyd, Statsbiblioteket 2009. Det skal dog ses i lyset af at Danmarks Radios første tv-udsendelser
fandt sted i 1951, med en times udsendelse tre gange om ugen.

Jeg kommer altså til at beskæftige mig med en række forskellige aspekter af MAHs
publikationsvirksomhed, og jeg vil især søge efter strategiske elementer i forhold til
publikummet. Analysen af MAHs publikationsvirksomhed skal primært koncentrere sig om
essayistikken, brevkorrespondancer samt dagbøger, hvortil kommer det meget karakteristiske
for MAH, og som er nævnt ovenfor, nemlig MAHs omfattende foredragsvirksomhed, eller
“talerstolsvirksomhed”. Til denne virksomhed henregner jeg også MAH som skolelærer
(katederet ville her være en skæv eller ligefrem vildledende metafor, der associerer til den
bedrevidende skolemesters envejskommunikation). I tilfælde hvor det findes relevant i
forhold til performance-begrebet, kommer jeg dog også til at inddrage visse skønlitterære
arbejder, især værker med et auditivt aspekt.
Især radioen og “talerstolen” lægger op til at bruge begrebet performance, når man skal
undersøge MAHs ageren i medielandskabet, fordi de indebærer en decideret handlen eller
optræden af mundtlig (og kropslig) art. Det gælder dog også avisen, når det drejer sig om
interviews. Publikationsvirksomheden er dog også en handling, og jeg bruger derfor også
begrebet performance til at beskrive alle de handlinger som MAH udførte eller måtte udføre
for at skabe sig en platform i det offentlige rum.
Begrebet performance indeholder dog mere end blot optræden, det indeholder også det
forhold at forfatteren bevidst sætter sig selv i – og på – spil i medierne, hvorved der ligesom
(kan) sættes en sneboldseffekt i gang: en optræden eller et udsagn kan medføre en reaktion et
andet sted, som igen af forfatteren kan bruges aktivt til at markere sig. Det er det som Jon Helt
Haarder har beskrevet som performativ biografisme (Haarder 2014). Det skal fremhæves at
performativ biografisme i Haarders optik i udstrakt grad indebærer at forfatteren leger med
forfatterrollen og forholdet mellem læser og forfatter. Det biografiske stof bruges aktivt,
hvilket til tider kan (eller ligefrem skal) sætte læseren på det forkerte ben. Af klassiske
eksempler kan nævnes H. C. Andersen, Karen Blixen, Thorkild Hansen, og i nyere tid (og
samtidig nogle af Haarders eksempler): Jørgen Leth og Claus Beck-Nielsen. I nyere tid synes
der at være en udpræget tendens til at mediemøllen kaster nogle til tider gedigne og/eller
saftige skandaler af sig, som dog blot igen indgår i hele kredsløbet af performativ
biografisme.19 Jeg anvender begrebet performativ biografisme en anelse mere snævert end Jon
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Et typisk eksempel er den i medierne udkæmpede diskussion mellem forfatteren Jenle Hallund og
filminstruktøren Lars von Trier i anledning af Hallunds bog Mænd bærer min kiste:
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forlaget Gyldendal: http://www.dr.dk/nyheder/indland/omstridt-forfatter-skal-forklare-sig-over-gyldendal
(besøgt 5.9.2016).
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Helt Haarder, idet jeg også lægger vægten på forfatteren (in casu MAH) som den handlende
agent (performeren), som for så vidt også sætter sig selv og sit biografiske stof på spil, men,
hævder jeg, ikke så meget for at forvirre læseren i en eller anden postmoderne leg (selvom det
også sker hos MAH), men med et mere tydeligt ønske om at træde i en eller form for kontakt
med læseren/lytteren.

Dialektik og topos
Begreber som “agere” og “performe” synes dog ikke altid at være tilstrækkelige, når det
drejer sig om MAH, for andre aktører i datidens debat var også udadvendte i kraft af f.eks. en
aktiv foredrags- og publicistvirksomhed, f.eks. Arne Sørensen og Vilhelm Grønbech. Derfor
vil jeg bruge yderligere to begreber til at indfange det karakteristiske ved MAH i forhold til
andre aktører. For det første hans spørgende eller dialogiske tilgang til tidens debatter og
diskussionsspørgsmål, herunder hans optræden i forhold til sit publikum. Og i tæt tilknytning
til dette dialogiske begreb anvender jeg begrebet topos.
Man kan sige at det er en dialogisk performen der kendetegner forholdet mellem MAH og
det offentlige rum. Interaktionen med “den anden” er den bærende ide i alt hvad MAH
foretager sig, herunder kontakten til både det lyttende og læsende publikum. Og det er derfor
at en analyse af denne performance kan blotlægge MAHs strategi og ageren i forhold til
medier og publikum. MAHs fremgangsmåde når det drejede sig om at optræde i det offentlige
rum, var af en dialogisk art, forstået på den måde at om der var en modtager eller ej, så tænkte
MAH ofte en modtager ind i sine meddelelser, der derved altid blev en henvendelse til en
anden (eller flere). Forholdet mellem MAH og den anden kalder jeg derfor dialogisk, som
altså er det dynamiske forhold mellem de to parter, hvoraf den ene (eller begge) kan være
tænkt eller konstrueret, alt sammen for (menings)udvekslingens skyld. MAH bruger af og til
selv begrebet dialektisk, men jeg holder mig primært til at bruge “dialog”, som udover at pege
på en samtale eller meningsudveksling om et givent emne, også peger på afsenderne og altså
deltagerne i samtalen, også selvom de er fiktive og opfundet til lejligheden. Dette greb gør at
jeg med større vægt kan pege på MAH som dialogens kunster, der også er titlen på
nærværende afhandling.
I sin bog Steder i bevidsthedens landskab – grene på ideernes træ (2009) introducerer Ole
Togeby begrebet topoi som er græsk for steder, ental: topos. Begrebet er beslægtet med topik
som stammer fra den klassiske retorik som handler om de steder, topoi, hvor man finder
argumenter der kan bruges i en sag man vil belyse. Togeby anvender konsekvent topoi-
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begrebet, idet jeg til tider også vælger at bruge topik i stedet for topos. Forskellen er ikke stor,
blot kan man sige at topoi er selve stederne hvor man finder stof til argumentationen, mens
topik er det overordnede begreb. Ole Togeby definerer begrebet således: “Topoi er punkter i
bevidsthedens horisont, retninger tanken kan tage, lokaliteter hvor man kan finde argumenter
til belysning af en sag”. (Togeby 2009, 9) Mere konkret finder man disse punkter ved i en
given sag at stille de klassiske spørgsmål: hvem, hvor, hvornår og hvorfor? Spørgsmålene
leder føreren af en sag hen til relevante steder der kan give stof til belysning af sagen. Et
konkret eksempel fra Togebys bog: når man i sagatiden skulle forklare sociale begivenheder,
gjorde man det ved hjælp af “hævn” som var et anvendeligt topos i den tids argumentationer.
Men i dag vil man forklare sociale begivenheder med topoi som arv eller miljø (Togeby 2009,
11). Ole Togeby viser flere steder i sin bog hvordan man kan bruge topoi som et
tekstanalytisk redskab, idet man da interesserer sig for om forfatteren af en given tekst i
tilstrækkelig grad har afsøgt spørgehorisonten for et argumentationsemne. Togeby fremhæver
at det faktisk var denne del af den klassiske retorik der var den vigtigste, altså inventio, dvs. at
finde stof til en sag. De andre dele var: dispositio (at disponere stoffet), elocutio (hvordan man
formulerer stoffet), memoria (hvordan man husker stoffet) og actio (hvordan man fremlægger
stoffet, dvs. talen).
I denne afhandlings optik er det af særlig interesse at Togeby i sin fremstilling lader nogle
få, men dog vigtige bemærkninger falde om hvorfor han ønsker at der skal lægges vægt på
inventio, altså spørgehorisonten. Togeby vil nemlig gerne rehabilitere retorikken som han
mener fejlagtigt har fået et blakket ry, og det skyldes, som han hævder, at det
dualistiske verdensbillede, som i så høj grad præger den vestlige kultur, har ikke plads til
en retorik der forener viden og følelse, erkendelse og beslutning, udtryk og indhold,
effektivitet og moral. Den moderne positivistiske videnskabelighed har i retorikken ikke
kunnet se andet end enten formalistisk terperi, uærlige kneb og propaganda eller ufarlig
velklang og kunst for kunstens egen skyld. Omvendt kan man sige at en antidualistisk
holdning netop har brug for retorikken som en dialektisk erkendemetode. Retorikken har
ikke nogen erkendelsesteori. Det er en erkende- og handlemetode. En dialektisk
forbindelse af teori og praksis. (Togeby 2009, 8-9)
Togeby har desuden et særligt undervisningsmæssigt ærinde med sin bog, idet han ønsker at
gentænke (genoplive) danskundervisningen og i særlig grad den klassiske skriveopgave i
skole- og gymnasiesystemet: dansk stil. Togebys kritik lyder således:
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Eksamensopgaverne til studentereksamen lægger ikke op til at eleverne skal diskutere
samfundets værdier og forudsætninger og deres egne håb og drømme, de lægger op til at
eleverne skal præstere en rent teknisk færdighed i at analysere og beskrive andres tekster
(Togeby 2009, 183).
Det er her interessant at pege på at en af MAH’s inspirationskilder, ingeniøren og filosoffen
Ludvig Feilberg (1849-1912), bruger den danske stil som eksempel på hjernens reflekterende
proces, som han betegner “Dansk Stil-Tænkning”.20 Navnet lyder umiddelbart ikke særligt
flatterende, men den tænkeproces eller tænkemåde som hører til dansk-stil-tænkningen,
tilhører dog alligevel den ene af de to måder som bevidstheden ifølge Feilberg fungerer på (og
helst skal fungere på), nemlig den ræsonnerende, kaldet ”Kredsning”, som holder den anden
bevidsthedsfunktion lidt i ave, nemlig det produktive eller kreative, åbne såkaldte “Ligeløb”. I
denne sammenhæng kan vi oversætte begrebet “Kredsning” med fornuft og rationalitet og
“Ligeløb” med følelse og intuition.21
Togeby ønsker at gå endnu et skridt videre, for hans topoi-metode skal ikke bare være en
model der skal bruges til at afsøge spørgehorisonten og dermed opnå en større
argumentations- og overbevisningskraft, når man advokerer for en sag. Togeby ønsker med
sin topoi-model i det hele taget at gøre op med den hidtidige videnskabelighedsmetode som er
rationelt baseret:
Modsætningen til den rationelle metode er den topiske metode, den metode der bruger
topoi, som tænker i problemer snarere end i beviser, som fastholder sammenhængen
mellem følelse og erkendelse, og mellem beslutning og sagkundskab. (Togeby 2009, 182)
Den topiske metode har, som det ses af citatet ovenfor, en affinitet til en antidualistisk
tankegang. Togebys brug af begreberne peger tydeligvis i retning af at der for ham er større
ting på spil end blot at gentænke danskundervisningen (hvilket i sig selv naturligvis også er et
stort og ambitiøst projekt). Hvad Togeby er ude efter, er et nyt, eller måske snarere:
generobret eller genopdaget “helt” verdensbillede, eller med en anden, nu allerede lidt
forældet term: et holistisk livssyn. I hvert fald er det tydeligt at Ole Togeby, der med sin
metode vil fastholde “sammenhængen mellem følelse og erkendelse, og mellem beslutning og
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Feilberg, Samlede Skrifter 1918, 321.
Hartyani og Petersen har i to artikler i tidsskriftet Nordica (se litteraturlisten) forsøgt at påvise Feilberginspirationen i MAH’s forfatterskab. I den første artikel giver de en kortfattet indføring i de vigtigste
begreber i Feilbergs filosofilære, som måske mest er en psykologilære.

sagkundskab”, rører ved nogle ting der leder tankerne hen til MAH. Det er faktisk
overraskende i hvor høj en grad Togebys tankesæt har affinitet til lignende tankegods hos
MAH, som vi for eksempel finder i et brev som MAH skrev til sprogforskeren Paul
Diderichsen 24.1.1950:
Skønt beskyldt derfor i Polemik er jeg en Fjende af Ufornuftens Dyrkelse og al
overdrivelse af intuitiv Erkendelse. Men paa den anden Side maa jeg se den Erkendelse,
der som den poetiske ikke er bundet til Begrebet men til Billedet, som en virkelig
Erkendelsesart [...] en Erkendelse der for mig at se hverken faar sin Gyldighed svækket
eller sit Område indskrænket ved den videnskabelige Erkendelses Erobringer, men ret
beset ikke er eller kan komme i Strid med denne. (Hansen 2004, bd. 1, 395)

Topos og arkiv
Det ovenfor nævnte er altså den dialogisk-spørgende (dialektiske), erkendelsesmetodiske side
af topos-begrebet, som imidlertid også kan opfattes på en mere konkret måde, nemlig som et
sted. Det kan være et sted i den virkelige verden, men det kan også være et fiktivt eller
forestillet sted. I det nytænkende litteraturhistoriske værk Hvor litteraturen finder sted (2010)
anvender Anne-Marie Mai topos-bregebet på (bl.a.) disse to måder. Mai skriver i sin
teoretiske redegørelse for værket at hun opsøger litteratursteder og ser dem som arkiver, og
hun betragter dermed
middelalderens katedraler, renæssancens herregårde og hoffer, oplysningstidens akademier
og teatre og romantikkens saloner og præstegårde, det 20. århundredes bladhuse,
metropoler og virtuelle litteratursteder som litterære arkiver, hvor litterære tekster
udarbejdes, samles, bruges og kanoniseres i historiske kontekster. Det stedsforankrede
arkiv er netop ikke blot en samling af bøger og dokumenter, men også i forlængelse af
Foucaults opfattelse af forholdet mellem diskurs og arkiv et system af regler for litterære
udsagn og teksters tilsynekomst, transformation og spredning. (Mai 2010, 231)
I forhold til denne afhandling er der flere af de omtalte steder der har interesse, nemlig i første
række præstegården og bladhuset (avisen), og i tilknytning til disse to steder vil jeg tilføje
forsamlingshuset og radioen. Disse fire steder er af betydning for MAHs optræden
(performen) i forhold til publikum. Mai anvender dog også topos i mere togebysk forstand,
idet hun f.eks. ikke kun opfatter præstegården helt konkret som en fysisk bygning, men også
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som et billede der bruges i litteraturen. Om sin brug af toposbegrebet siger hun, at hun
anvender
begrebet topos i betydningen et velkendt, genkommende motiv eller billedskema, der giver
læseren et signal om udviklingen af en bestemt tematik omkring tid og sted […].
Toposbegrebet lægger op til en læsning af litteraturens indre motiv- og billeddannelse.
(Mai 2010, bd. 2, 237)
Og i en note (57) til ovenstående citat uddyber Mai at hendes brug af toposbegrebet:
relaterer til den klassiske retorik, hvor topos bruges om bestemte skabeloner i en
argumentation. Ernst Robert Curtius har i Europäischer Literatur und lateinisches
Mittelalter (1948) analyseret, hvorledes retorikkens topoi trænger ind i litteraturen, danner
klicheer og bliver en form for arketypiske genrer. (Mai 2010, bd. 2, 270)
Min brug af topos-bregebet knytter an til både Togeby og Mai. Når jeg anvender topos i den
spørgende eller afsøgende form, læner jeg mig op ad Togeby. Det gælder f.eks. når jeg vil
vise at MAHs metode er topisk i den forstand at han søger, undersøger, spørger, og undertiden
også selv svarer (via en fiktiv dialogpartner). For at indfange og karakterisere MAHs metode
eller strategi i det offentlige rum, er det således hensigtsmæssigt at vise hvilken spørgende og
dialogisk bevægelse der karakteriserer hans ageren og dermed hans forfatterrolle. MAH
vender i metaforisk forstand sten for at finde svar, men også i helt konkret forstand vender
han sten ude på marken, og så bliver min brug af topos-begrebet også mere stedsorienteret og
forankret i den ikke-litterære virkelighed.
Konkret er selvfølgelig også præstegården og forsamlingshuset samt avisen og radioen, de
steder hvor MAH optrådte og skabte dialog med sit publikum, og derfor vil jeg især
undersøge MAHs ageren på disse steder. Radioen og avisen fordi han både leverede stof til
disse medier, men også fordi han selv optrådte i dem. Forsamlingshuset er en betegnelse der
dækker mere end de traditionelle, fysiske forsamlingshuse, men dækker i grunden alle de
steder hvor MAH holdt foredrag: biblioteker, husmoderforeninger, lærerforeninger, højskoler
etc. Fordi MAHs foredragsvirksomhed var så omfattende og betydningsfuld, bruger jeg i min
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afhandling også termen “talerstolen” 22 som det begreb der dækker MAHs
foredragsvirksomhed i bred forstand.
Stedet/begrebet præstegården kræver også lidt forklaring. MAH var ikke ud af en
præstefamilie, men i kraft af forældrenes tilslutning til Indre Mission opnåede han kendskab
til og var fortrolig med det indremissionske miljø. Et kendskab som udvidedes da han
uddannede sig til lærer på det missionske Haslev Seminarium, men som han dog kom “i
opposition” til.23 Så hvad har præstegården konkret at gøre i denne afhandling? Den 1.7.1950
flyttede familien Hansen fra Brønshøj til en nedlagt præstegård i Allerslev ved Lejre. De
navngav stedet “Salum”, et navn med en oldtidshistorie, men samtidig med et vist mytologisk
eller billeddannende islæt.24. Men denne præstegård, “Salum”, blev ikke bare MAHs nye
bolig og arbejdssted, men også et sted hvor der var (eller skulle være) mere arbejdsro end på
Skolevangen i Brønshøj.
Familien Hansens nye bopæl havde dog også offentlighedens interesse, og man kan af
breve sendt til Martin og Vera Hansen se at både aviser og ugeblade fandt det værd at bringe
familien Hansens bopælsskift som en nyhed der kunne have læsernes interesse. Aksel og
Bente Heltoft skriver fra Frankrig i et brev 20.9.1950 til familien Hansen, at de i “Berlingske
Aftenvis [har] læst om og set billeder af “Salum””. (Hansen 2004, bd. 1, 596) Og Alex Garff
skriver at han blev lokket af Søndags-B.T.s løbeseddel: “Søndags-B.T. købte jeg for en Gangs
Skyld, vakt til Daad af Løbesedlen, og vi havde let ved at kende Vera paa Billederne og i
Interviewet”. (Hansen 2004, bd. 2, 764). Selvom “Salum” ikke længere fungerede som
præstegård, så er stedets historie som “arkiv” ikke uden virkning. Og det er en virkning der
ikke skal undervurderes, for som Anne-Marie Mai skriver om præstegården som topos:
Præstegårdsstedet inkarnerer simpelthen den eksistentielle tematik og troskrisen i en stribe
af periodens [den romantiske, ab] vigtigste forfatterskaber fra Kierkegaard og Grundtvig til
Blicher, H. C. Andersen, Thomasine Gyllembourg, Mathilde Fibiger og Hans Egede
Schack. (Mai 2010, 119)
22

23
24

Begrebet “talerstol” er muligvis ikke den bedste term at anvende i MAHs tilfælde, fordi det associerer i
retning af envejskommunikation, hvad der ikke harmonerer med MAHs dybest set dialogiske måde at
kommunikere på, og som er hovedsynspunktet i nærværende afhandling. Det er i øvrigt heller ikke særligt
flatterende for talerstolen, når den i Jonatans Rejse symboliserer moderniteten og al dens forløjede (u)væsen:
“Hvert Muldvarpeskud var en Talerstol, hvert Rum en Balsal, hver Seng en Horerede.” (Hansen 1950, 12)
Ole Wivel Martin A. Hansen, bd. 1, 68.
Hansen forklarer navngivningen således i brev til Bente og Aksel Heltoft: “Navnet har vi selv givet Huset.
Det staar paa en Runesten i Skaane. Toke Gormssøns Sten. Sar flu eigi at ub salum. Han flyede ikke ved
(Ub)sala. Deri er altsaa en Ed eller en Pagt. Vi haaber aldrig vi skal fly Salum og hvad det betyder. Og
Navnet passer, synes jeg, her ved Lejre, der er gammel som Upsala […] der er gammel Glød i Jorden under
og det rette Sted at bo”. (Hansen 2004, bd. 2, 664).
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Når MAH agerer som forfatter i de senere år af sit liv, da spiller præstegården som topos (i
motivmæssig og konkret forstand) en bestemt rolle. Om MAH nu selv vil det eller ej: han og
den tidligere præstegård “Salum” knyttes tæt sammen i det offentlige rum.

Kilderne
De kilder som jeg anvender til at belyse MAHs performance, inklusive hans egne refleksioner
over denne performance udgøres primært af MAHs essayistik, (avis-)interviews og det
materiale han leverede til, og selv brugte, i radioen. Hertil kommer de foredrag – for så vidt
de findes på tryk eller som tilgængelige manuskripter – som MAH holdt fra talerstolen. Dertil
kommer de kilder om hvorledes publikum reagerede på MAHs performance fra talerstolen
(avisreferater, erindringer). Netop fordi begrebet performance tillige indebærer al den aktivitet
der er forbundet med eller udløses af en handling, inddrager jeg også MAHs egne refleksioner
over hans ageren som forfatter. De primære kilder hertil er MAHs dagbogsoptegnelser og
brevveksling samt interviews hvori MAH kommenterer sin egen forfatterrolle.

Dagbøgerne
I forbindelse med især dagbogsoptegnelserne er det nødvendigt at fremsætte nogle oplysende
bemærkninger. Dagbogsoptegnelserne er udgivet i to bind plus et registerbind af Anders
Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen og omfatter ca. 2/3 dele af dagbogsmaterialet.25 I
bind 1 gør udgiverne rede for udvælgelsesprincipperne og meddeler bl.a. at der kan være
gråzoner i de efterladte papirer, dvs. en glidende overgang mellem dagbogsnotat, arbejdsnotat
til egen brug og artikeludkast, idet det overordnede kriterium for udvælgelsen har været
“personligt materiale – dagbog, arbejdsdagbog, eller materiale af dertil svarende karakter –
ikke direkte tiltænkt offentliggørelse”. (Hansen 1999, bd. 1, 10) Udgivernes mål har været “at
belyse forfatterskabet, dets motivation, hovedtemaer og udvikling. Altså at give et værk- og
tankebillede”. (Hansen 1999, bd. 1, 11) Desuden har det også været formålet at bringe læseren
tæt på den kunstneriske skabelsesproces, og man kan derfor på tæt hold følge f.eks.
tilblivelsen af værkerne Jonatans Rejse (1941) og Løgneren (1950). Af væsentlig betydning
når man læser dagbøgerne, er MAHs egen tilrettelæggelse af dagbogsstoffet. Markant er det
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Martin A. Hansen. Dagbøger. Udgivet af Anders Thyrring Andersen og Jørgensen. Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab 1999.

således at MAH brændte de første dagbøger, fordi de, ifølge ham selv, indeholdt
manipulerende forsøg og fiktion.26 Således skriver han d. 24. marts 1941:
Forsaavidt er Brevene meget ærligere og bedre end Dagbøgerne. Det meste af disse skrev
jeg nok for at imponere en Eftertid. Det var en Legen Skjul med en senere Læser. Og
Teater. Der er også Teater i mange Breve ganske sikkert, men det spiller bedre, der er nok
saa gode Roller. Der er ogsaa Legen Skjul, men for en konkret og bestemt Læser. [...] En
Dagbog er der nu ikke noget sandt i hvis den ikke helt igennem er opdigtet. Dagbog skal
være: Gjorde dit og gjorde dat, Solskin, Blæsevær (sic), ondt i Tænderne. Nu er N.N. død
og nu sidder jeg i Gæld til Halsen igen. Følelsesdagbog er noget forfærdelig noget.
Alligevel man lyver saa længe for sig selv i det Haab at forblinde andre, at man til sidst
bliver en Synder og brænder Dagbogen og skriver en sandfærdig Almanak. (Hansen 1999,
bd. 1, 153-154, notat b)
På trods af at MAH indrømmer en tilrettelæggelse af stoffet som kan nærme sig en
manipulering med læseren, så giver dagbøgerne, mener jeg, alligevel et unikt indblik i et antal
aspekter som vedrører denne afhandling: MAHs opfattelse af sin forfatterrolle og forholdet
mellem MAH og medierne. Derfor belyser den disse emner yderligere, eller sætter dem i et
særligt perspektiv, når MAH (meget kritisk) reflekterer over gerningen at føre dagbog. Her
blot et enkelt eksempel taget fra en situation hvor MAH står foran kakkelovnen og brænder
dagbogsblade som eftertiden aldrig vil få at se. Han gør sig følgende overvejelser:
Kan denne Eftertid ikke kræve de Ting bevaret, som bringer Folk ny, dybere Viden om
Digterens udvikling og hans Arbejdes Forudsætninger? Nej. Den kan intet kræve,
ingenting, saa lidt som den vilde faa ny og dybere Viden – og ikke bare et par intetsigende
og nytteløse Disputatser mere. (Hansen 1999, bd. 1, 109)
En belæring adresseret til eftertiden og dens forskere, men samtidig kan man fastslå at når
dagbøgerne udviser sådanne selviscenesættende (og manipulerende) træk, så viser det at
MAH var sig yderst bevidst om sin rolle som skribent, en rolle som offentligheden også var,
og er, og formentlig vil blive ved med at være, interesseret i. Thyrring Andersen tager skridtet
fuldt ud og siger at MAH udover at tilrettelægge og skjule også lyver i dagbøgerne, men
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24.3.1941 [notat a] skriver han: “Brændt 2 gl. Dagbøger. Det var dog en usympatisk løgnet Læsning”.
(Hansen 1999, 151) Det forbliver selvfølgelig uklart om dette udsagn ikke også er manipulerende, altså om vi
kan være sikre på at ikke også resten af dagbøgerne indeholder manipulerende udsagn.
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eftersom han mener at også dagbøgerne skal opfattes som en “art fiktionsværker”, så gælder
den samme lov for både dagbøger og det fiktive værk: “Hansen bliver sand ved netop at
lyve”. (Hansen 1999 bd. 1, 14-15) En hård påstand, og derfor kan jeg bedre sympatisere med
Thyrring Andersen når han samme sted siger at dagbøgerne læst ved siden af værket
tydeliggør pointer som værket indeholder men ikke er så lette at få øje på. (Hansen 1999, bd.
1, 15) Og det er også sådan at jeg anvender dagbogsmaterialet. Og MAH fik i hvert fald ret i
sin spådom i dagbogen 29.9.1952: “Det staar mig altsaa nu klart, at andre vil studere dette, og
at disse Papirer vel vil blive brugt til Oplysning af Forfatterskabet”. (Hansen 1999, bd. 2, 792)

Brevene
Det er imidlertid ikke kun i dagbøgerne at MAH iscenesætter sig selv og reflekterer over
denne performance, det sker også i brevene. Som citeret ovenfor indgår der også teater i
mange breve, men i brevene er der i modsætning til dagbøgerne en konkret læser. Så når der i
brevene også leges skjul, så sker det for en konkret og bestemt læser. Som brevskriver
kommer MAH derfor ikke udenom den konkrete modtager, som i højere grad forpligter
afsenderen. Dette forhold mellem afsender og modtager er af en betydelig mere forpligtende
karakter end dagbogsskriveriet, og MAH sætter således sine breve højere end dagbøgerne
hvad angår pålidelighed og ærlighed. Denne forpligtelse er af dialogisk karakter som MAH
også reflekterer over i et brev til Thorkild Bjørnvig skrevet over længere tid i efteråret 1946,
hvor han bl.a. siger at der eksisterer “en vis Afhængighed over for og Paavirkning fra den
man skriver til”. (Hansen 2004, bd. 1, 79) MAHs sammenligning med dagbogsskrivningen
falder ud til brevskrivningens fordel, når han stiller Bjørnvig følgende spørgsmål, og også
svarer for sit eget vedkommende:
Eller har du maaske tværtimod erfaret, at man skriver mere personligt, mere ægte, friskt,
oprindeligt, ærligt personligt til sig selv, i hemmelig Korrespondance med sig selv, f.Eks. i
Dagbøger? Det er ikke min Erfaring. Det kan skyldes en slem Brist hos mig, men min
Erfaring er den, at Dagbøger er det huleste man skriver. (Hansen 2004, bd. 1, 81)
Modtagerafhængigheden i brevvekslingen medfører altså en dialogisk udveksling af en vis
forpligtende karakter mellem brevskriver og brevlæser. Denne dialog er imidlertid
kendetegnende for ikke bare MAHs brevveksling, men for hele hans performen, i både det
private og det offentlige rum, som til tider måske netop af den grund var tæt på at falde
sammen. Og det skete således ikke med henblik på at generere medieopmærksomhed, endsige
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skandaler, men fordi MAHs dialogiske, og fortrolige, kontakt med sit publikum på en måde
ophævede forskellen mellem ham (eneren) og publikum (massen), et begrebspar som også
udgør denne afhandlings første kapitel.

Et eksempel: Martin A. Hansen i dialog med stenøksen
Ovenfor blev det nævnt at MAH på marken, altså i det konkrete landskab, stiller spørgsmål,
hvilket jeg gerne vil bruge som et illustrerende eksempel på MAHs fremgangsmåde sådan
som den tydeligere træder frem hvis man bruger den dialogiske indfaldsvinkel som en
dåseåbner, der kan lukke op for dybere lag i f.eks. MAHs historiesyn. Essayet “Øksen” i
essaysamlingen Tanker i en Skorsten (1948) er eksemplarisk i den forstand, at det er
kendetegnet af MAHs (af)søgende tilgang til sit egentlige emne, nemlig historieopfattelsen.
Det er en konkret stenøkse der foranlediger at MAH tager ud på en tur i landskabet, til en
mose, for at se om han på en eller anden måde kan nærme sig denne stenøkses samtid. MAH
forestiller sig at han måske kunne “stævne Stenaldermanden og stille ham et par Spørgsmål”.
(Hansen 1948, 66) Vi ser her en direkte spørgende, dialogisk tilgang, som senere i essayet
munder ud i en stillingtagen til historien, eller mere præcist en stillingtagen til forskellige
historieopfattelser. Helt konkret handler det om at MAH her, som også andre steder, kritiserer
folks romantisering af forhistorien, som man ifølge ham faktisk ikke kan vide særligt meget
om: “[d]enne Fortidstro virker tit eskapistisk. Man ferierer i den forsvundne Almuekultur”.
(Hansen 1948, 71) I “Øksen” går MAH så vidt som til at ønske sig at der er dialog i selve
historieopfattelsen: “Jeg tror, det ved Dannelsen af en Historieopfattelse, der er baade redelig
og levende, er temmelig vigtigt, at der er Dialog og Polaritet i den, at man gerne vil høre,
hvad de gamle kunde tænke sig at sige om os”. (Hansen 1948, 76) MAH-litteraturen
indeholder en hel bog om MAH i landskabet, nemlig Henrik Denmans med den sigende titel
Rejsende i kulturlandskabet. Med Martin A. Hansen på sporet af historien i landskabet
(1997). At dømme efter MAHs beskrivelser af stenøksen i essayet “Øksen” er der en vis
sandsynlighed for at det er netop den stenøkse som MAH sidder med på bogens to billeder af
ham.27 Med sådan en stenøkse i lommen vandrer MAH altså ud i det konkrete landskab for at
udvide sin (spørge)horisont og se om han kan tilegne sig relevant viden om fortiden.

27

Fotoet står på bogens forside.

29

MAHs metode kan kritiseres, for hvor videnskabelige er nu de svar han på den facon kan
finde, for ikke at sige fremmane? Er han ikke selv på grænsen til at drive noget nær
shamanisme eller åndemaneri, når han med stenøksen som en slags medium prøver at komme
i kontakt med fortiden, eller skabe en forbindelse mellem nutiden og fortiden? Det kan for så
vidt godt være tilfældet, men ud fra denne afhandlings synsvinkel forbliver det centrale at
hvordan MAH bruger sin dialogiske spørgemetode til at belyse en sag fra flere sider. Og
MAH glemmer i øvrigt heller ikke at være selvkritisk: Vel skal der forskes og tages
udgangspunkt i konkrete artefakter i naturen, men hvis de skal bringes til live, så skal der
bruges en portion (tæmmet) intuition. Som han siger:
Undertiden savner nok Forskningen den varme Viden, der kommer fra det personlige og
oplevede. De Videnskaber, der giver sig af med at tolke Fortidens Liv, kan ikke ret godt
undvære den Intuition, der udvikles gennem Oplevelse. (Hansen 1948, 70)
Og ved her at vende tilbage til det sted i Togebys bog om steder i bevidsthedens landskab,
hvor Togeby plæderer for den topiske metode “som fastholder sammenhængen mellem følelse
og erkendelse, og mellem beslutning og sagkundskab” (Togeby 2009, 182) kan ringen nu
sluttes. For dette er helt i overensstemmelse med MAHs ærinde. Eller som MAH formulerer
det et andet sted i “Øksen”: “Det er altså værd at skønne paa den Viden, der kommer fra
Hænderne, at skønne på Intuitionen. Men den må følges med solid Kundskab og kritisk
Sans”. (Hansen 1948, 71) Teorien fungerer altså som en metode til at læse ting frem af MAHs
forfatterskab, som ganske vist er kendt, f.eks. MAHs interesse for almuen og det han kaldte
for “gammellivet”, men de teoretiske indfaldsvinkler på stoffet åbner for nye, og dybere,
aspekter af MAHs indsigter og holdninger, og – hvilket er denne afhandlings hovedformål –
større indsigt i MAHs arbejdsmåder og formidlingsmetoder.

Afhandlingens opbygning
Resten af nærværende afhandling retter søgelyset mod hvordan MAH optræder som deltager i
tidens kulturelle debat, og afhandlingens analytiske del er derfor bygget op af de følgende tre
analytiske dele. Kapitel 2 “At læse (med) Martin A. Hansen” handler om MAH som
skrivende essayist. I denne del undersøges MAHs dialogiske metode i især hans skriftlige
essayistik, mens enkelte skønlitterære værker også inddrages. Der afsluttes med en
undersøgelse af hvordan MAH (personligt) satte sig selv i scene i forhold til offentligheden
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ved til tider at lade privatsfæren og offentlighedens sfære blande sig med hinanden.
Inddelingen er som følger:
2a) Essayet Eneren og Massen (1950).
2b) Forordet til den danske udgave af Herman Melvilles Moby-Dick.
2c) Dialektik i Martin A. Hansens essayistik.
2d) Stemmer i romanerne Nu opgiver han (1935), Kolonien (1937) og Løgneren (1950).
2e) Erika på Salum: Martin A. Hansens (selv)iscenesættelse.
Kapitel 3 “At lytte til Martin A. Hansen” beskæftiger sig med MAH som den mundtlige
fortæller. Overskriften skal forstås bredt, idet denne del ikke alene omhandler MAH som
mundtlig fortæller i radioen og på talerstolen, men også inddrager de mundtlige og dialogiske
aspekter i andre tekster (herunder enkelte litterære). Kapitel 3 afsluttes med et afsnit der
undersøger ikke bare MAHs performance som skolelærer men også hans refleksioner over
hans rolle som skolelærer. Opbygningen bliver da som følger:
3a) Martin A. Hansen og radioen.
3b) Iscenesættelse i radioromanen Løgneren (1950).
3c) Iscenesættelse i hørespillet Konfirmationsklokken (1940).
3d) Martin A. Hansen og skolen.
Kapitel 4 “Martin A. Hansen i tidens diskurs” består af en analyse af og sammenligning
med en række af tidens andre aktører i det litterære og kulturelle felt. Der var som nævnt flere
andre om buddet i datidens litterære, kulturelle og ideologiske debat. Af personer der kan
siges at befinde sig i MAHs boldgade uden at de dog uden videre kan slås i hartkorn med
hinanden, endsige MAH, er Vilhelm Grønbech, Arne Sørensen og Thorkild Gravlund.
Religionshistorikeren m.m. Vilhelm Grønbech var en stor inspirationskilde for kredsen
omkring Heretica, hvilket blandt kommer til udtryk i tre nekrologer skrevet af Ole Wivel,
Thorkild Bjørnvig og MAH i Hereticas 1. årgangs tredje nummer 1948. Debattøren,
forfatteren og politikeren Arne Sørensen lå stort set på linje med MAH i kultursynet, men
Sørensen udviklede sig i en aktivistisk og politisk retning, mens MAH valgte en dialogisk,
men dog ikke mindre samfundsengageret, tilgang til kulturdebatten. Forfatteren Thorkild
Gravlund var ligeledes en inspirationskilde for MAH, som dog på væsentlige punkter tog
afstand fra Gravlund. Kapitlet rundes af med et emne der ved første øjekast synes at være en
anelse aparte, fordi det ikke omhandler en bestemt person: MAH og verden. Tanken er
imidlertid at en fokusering på MAHs syn på Europa, og resten verden, kan vise nye, hidtil
mindre kendte, eller helt ukendte, sider af MAHs engagement i tidens debat. Relevante
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spørgsmål er her hvad MAH og hans dialogiske syn og fremgangsmåde kunne tænkes at have
at sige om datidens tiltagende polarisering i “øst” og “vest” i efterkrigstidens koldkrigsEuropa, og koldkrigsverden. Inddelingen bliver således:
4a) Martin A. Hansen og Vilhelm Grønbech.
4b) Martin A. Hansen og Arne Sørensen.
4c) Martin A. Hansen og Thorkild Gravlund.
4d) Martin A. Hansen og verden.
Ovenstående inddeling kan forekomme temmelig rigid, men der er ikke tale om vandtætte
skodder mellem kapitlerne. Især vil man se at der mellem kapitlerne om MAHs læsende og
lyttende publikum vil være ting der griber ind i hinanden. Det gælder f.eks. essays der bliver
brugt til foredrag og det gælder dialogisk anlagte sekvenser i skriftlige udgivelser.
Dertil kommer en måske overraskende sammenhæng, nemlig mellem kapitlerne om skolen
og verden. Nogle af forbindelseslinjerne mellem de to kapitler er skolestuen og Grundtvig. I
Løgneren (1950) indtager skolestuen en central plads mellem kirke, skole og samfund.
Skolestuen er udsmykket af særlingen Rasmus, fortæller Løgnerens dagbogsskriver Johannes
Vig: “Rasmus’ skolestue er det interessanteste vi har paa Sandø, næst efter Kirkens Kor, og
hans Rosenranker er det eneste, der binder Kirkens gamle Kunst og vor Tid sammen”.
(Hansen 1950, 39). Kirken, skolen og tiden (samfundet) bundet sammen af Rasmus’
rosenranker. Skønt MAH aldrig blev Grundtvigianer sådan som Anders Thyrring Andersen
hævder det (Andersen 2011, 301) så vil man dog i begge kapitler (om skolen og verden)
komme til at se tydelig inspiration fra Grundtvig. I skolekapitlet ser man MAHs større læggen
vægt på opdragelsen end uddannelsen, idet midlet hertil er samtale (ud fra spørgende dialog af
sokratisk karakter). Meget synes desuden at pege på at MAH, ikke mindst som lærer og
pædagog, var påvirket af teorier ude fra: Winnetka-planen (USA) og personalismen
(Frankrig). Og i tilknytning hertil: i de kulturhistoriske essays om nordisk “arvegods” ser man
MAHs forsøg på at finde en måde at give plads til individuel udfoldelse i fællesskabet, med
inspiration fra ikke bare Grundtvig, men også europæiske tænkere som Mounier og
Rougemont.
Afhandlingen rundes af med et kapitel med konklusioner, sammenfatninger på dansk,
engelsk og nederlandsk samt en bibliografi (litteratur og kilder).
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2. At læse (med) Martin A. Hansen

I

januar 1950 overtog MAH sammen med Ole Wivel redaktionen af tidsskriftet Heretica

efter Thorkild Bjørnvig og Bjørn Poulsen. MAH ønskede både at ændre
arbejdsprocedurerne og at prioritere stoffet anderledes. Henk van der Liet sammenfatter

ændringerne i den redaktionelle arbejdsmåde og kurs i fire punkter: en mere skandinavisk
orientering, flere almenkulturelle og populærvidenskabelige essays, mere plads til
fiktionsprosaen, og der skulle tages hånd om de mange tilsendte manuskripter. (Thyrring
Andersen 2005, 79) I et brev til den norske forfatter Per Arneberg (1901-81) siger MAH
f.eks.: “Det er ikke vor Hensigt at ændre Grundkarakteren af Heretica, men bl.a. vil vi
bestræbe os for en videre nordisk Orientering”. (Hansen 2004, bd. 1, 385)1
2a) Essayet “Eneren og Massen”
Med hensyn til de almenkulturelle essays, så ønsker MAH mere dynamik og debat i Heretica,
hvilket forudsætter at tidsskriftet bringer artikler af mere forskellig art.2 Det var noget, siger
MAH i brevet til inderkredsen, som han selv opdagede da han skrev på de artikler der
tilsammen dannede det store essay “Leviathan” (udgivet som selvstændig bog i november
1950). MAH skriver at han har opdaget at i “Leviathan”-artiklerne er antydet den ”større
Rummelighed” som han finder tidsskriftet bør have. (Hansen 2004, bd. 1, 343) Man kan sige
at MAH forsøger at åbne tidsskriftet for et bredere spektrum af bidrag og holdninger, uden at
det mister sin grundholdning. Hertil passer også Anders Thyrring Andersen karakteristik af
MAH “som en foranstalter af dialogisk aktivitet vedrørende de fælleskulturelle værdier”. (Mai
1

2

Det er en smule påfaldende hvor magtpåliggende det var MAH at folk der indsendte ting til tidsskriftet,
skulle have svar inden for en rimelig tid. I det store formanende brev, skrevet over flere dage i december
1949, til hele inderkredsen af Heretica, dvs. Thorkild Bjørnvig, Bjørn Poulsen, Ole Wivel og Knud W.
Jensen, siger MAH: “Jeg vil heller ikke være med, dersom unge Mennesker, der naivt drister sig til at
indsende deres Ting, ikke faar Svar eller deres Ting igen”. (Hansen 2004, bd. 1, 343) Denne “bekymring”
kan ses i lyset af MAHs dialogisk anlagte arbejdsmåde: folk skal have svar om redaktionen nu er forpligtet til
det eller ej.
Lise Præstgaard Andersen fremfører i artiklen “Noget var blevet væk” med undertitlen ”Om sammenhængen
mellem Folk og Frihed og Heretica” en argumention for at MAH egentlig ønskede at Heretica skulle være en
slags fortsættelse af Folk og Frihed. In: Anders Thyrring Andersen (red.). PS. Om Martin A. Hansens
korrespondance med kredsen omkring Heretica 2005, 83-105.

2013, 93) Det er netop denne dialogiske aktivitet som jeg i det følgende vil undersøge et
konkret eksempel på, idet jeg ihukommende de teoretiske overvejelser vil undersøge
hypotesen om at det er det dialogiske som er vandmærket i MAHs diskurs om eneren og
massen, eller eliten og folket. Det er nemlig nogle centrale begrebspar som gennem hele
MAHs forfatterskab ligger og lurer i baggrunden, til tider udtalt, men ofte også mere
indirekte. Mest dybtgående sker hans livtag med begrebsparrene i udgivelsesserien Mennesket
i tiden, som var titlen på
en serie bøger, som vil gøre op med sterile forestillinger og tankevaner og skitsere en
livsstil, som indeholder den fornyelse, vi søger. Serien vil bidrage til afklaring i det kaos,
efterkrigstiden har skabt, ved at belyse de nye strømninger i humanisme og religion,
videnskab og kunst. (Nielsen 1950)
Sådan lød bagsideteksten på første bind i serien fra 1950, redigeret af Erling Nielsen.3 Det
pågældende bind indeholder to essays: “Humanismens krise” af H.C. Branner og “Eneren og
Massen” af MAH. Som det fremgår af titlen på bidraget, undersøges forholdet mellem
individet og folket, idet MAH udvider perspektivet til også at gælde forholdet mellem folk og
elite, lav- og finkultur, masse og intelligens, og han berører endda også begrebsparret Øst og
Vest (Nielsen 1950, 60-61).4 Selvom det ganske vist ikke er disse (politiske-ideologiske)
aspekter som her skal være den centrale genstand for en undersøgelse, er det dog en vigtig
pointe i MAHs essay at han faktisk forsøger at ophæve, eller i hvert fald at relativere skellet
mellem eneren og massen. Og det er interessant at eksemplevis ingeniørernes fagblad tog
tankerne op. I klummen “Breve til min søn” skriver den fiktive far til sønnen, som skal
forestille at være kommende ingeniør:
Du vil næppe kunne undgå at blive specialist, men det rummer en fare for at blive
hængende i uvæsentligheder og for at miste blikket for sammenhængen med tilværelsens
øvrige sider. Det indebærer også en risiko for, at man udvikler sig til et masseindivid, fordi
man får for ringe indsigt på andre felter, og dermed fristes til at gøre “som andre gør”.
Martin A. Hansen udtrykker dette meget rammende: “Det ironiske i situationen er, at vi på

3
4
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Erling Nielsen (1920-2000) var mag.art. i Nordisk Filologi og fra 1950 til 1990 dansk lektor i Norge.
Begrebsparret øst-vest vender jeg tilbage til i kapitlet om Martin A. Hansen og verden.

sin vis alle hører til intelligensen i vor egenskab af specialist på et snævert felt, og samtidig
alle hører til massen, på grund af vor svigtende indsigt på næsten alle andre felter”.5

Maskespil
Men den helt store ide, ja muligvis essayets egentlige ide, er essayisten MAHs
fremgangsmåde, som ikke bare er af dialogisk karakter, men også af undersøgende eller
forsøgende karakter.6 MAH udfører i bogstaveligste forstand det som begrebet essay
oprindeligt betyder: forsøg, undersøgelse, prøvelse.7 MAHs særlige dobbeltgreb er at han går
i dialog med læseren, ja faktisk indgår han i en slags samarbejde med læseren. På labyrintisk
eller arabeskagtig vis vil han improvisere sig frem til en forståelse, eller måske snarere en
revurdering af begreberne eneren og massen og forholdet imellem dem. Men allerede inden
forsøget, dvs. essayet, er gået i gang, gør MAH temmelig overraskende opmærksom på at
forsøget ikke vil lykkes. Det sker i et efterord, der imidlertid fungerer som et forord (og også
står på forordets plads). Det lyder sådan i sin helhed:

ET KORT EFTERORD
der er flyttet frem som Forord. Og hvorfor? For at advare. For at begge skal være advarede,
Forfatter og Læser, af hvem den første er Ener og den anden Masse, som den første er
Masse og den anden Ener. For at det ikke her skal gaa som med det fattige Menneske der i
dyre Domme køber en Billet til en Forestilling, haabende paa den at faa et Svar paa et af
sine inderste Spørgsmaal, men ulykkeligvis, han gaar tom bort igen, i sin Skuffelse lige saa
stiv og støvet som Galleristolen han sad i – ja, for at Læseren ikke skal forvente noget
Forfatteren ved han ikke kan opfylde. Og for at denne stadig maa have for Øje, hvad han er
blevet klar over ved Gang paa Gang at tænke og tygge paa Emnet, der gennemtænkt er
blevet ham overmægtigt, saa han maa advare: at han ikke engang, naar han skal være ærlig,
kan opfylde en Læsers enkleste Fordring, nemlig præcist at oplyse hvad Eneren er for

5
6

7

Ingeniørens Ugeblad 20.4.1957, s. 7. Netudgave på: ing.dk/kulturarven.
Henning Fonsmark er i sit ideologikritiske essay Historien om den danske utopi inde på lidt af det samme,
idet han hæfter sig ved at Hansen ikke vælger at behandle et (samfunds)problem, men et motiv, hvorved han
kan blive “sine læseres ligemand” (Fonsmark 1990, 244).
Ordbog over det Danske Sprog definerer ordet således: “fra eng. essay; af fr. essai, egl.: forsøg,
lat. exagium, undersøgelse, prøvelse”.
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noget og hvad Massen er for noget! Gud forlade os vor vigtige og forgængelige Klogskab.
(Hansen 1950, 33)
En yderst overrumplende begyndelse på et essay, hvor man virkelig mærker at forfatteren
er klar over – eller lader som om – at han bevæger sig ud på dybt vand.8 Ikke nok med at
MAH i begyndelsen bytter om på læserens vante forestillinger om hvem der er eneren og
hvem der udgør massen (de er begge dele samtidig), han kommer også til sidst med den
indrømmelse, at han (forfatteren) ikke engang ved hvad han snakker om. Men som det hurtigt
viser sig, så har forfatteren dog noget at tilbyde læseren, nemlig at læseren kan gå hånd i hånd
med ham (forfatteren/MAH), i dennes forsøg på at udrede trådene. For som han siger: “Det
kan være vi undervejs strejfer Ting der er af Lave, og som baade Læser og Forfatter kan
hjælpe til med at Rette”. (Hansen 1950, 34) MAH leger her med et vandringsmotiv, som han
kan have fået inspiration til fra Søren Kierkegaard, der som bekendt holdt af at spadsere og
tale med folk. Vandringsmotivet bruges også til at indramme essayet Leviathan (1950), der
begynder med beskrivelsen af et træ ved Bromølle kro: “Det er en taks som er ældre end vort
Folk” og “efter hvad man kan læse i lokalhistoriske Arbejder, er Taksen halvandet Aartusind
gammelt”. (Hansen 1950, 7&8)9 og MAH opfordrer læseren til at holde “Rast” inden den

8

9
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At efterordet også kan forstås bogstaveligt som et efterord til Branners foregående essay “Humanismens
krise” er også en nærliggende mulighed, jf. at udgiveren Erling Nielsen en overgang ønskede en
meningsudveksling mellem Branner og Hansen. For dog alligevel på en eller anden måde at komme Erling
Nielsen i møde i.f.t. den af ham ønskede drøftelse af indlæggene, kan det tænkes at Hansen (også) derfor
lavede det særlige forord til sin artikel der på snurrig vis danner en overgang fra Branners indlæg til hans
eget. I hvert fald er det klart at hele denne drilske venden rundt på tingene med et efterord der rykkes frem
som forord, virker som en veltilrettelagt strategi. Bogens forord er markeret med en mindre typografi, mens
det i manuskriptet til trykkeren ikke bare er markeret med en bredere venstre margen, men i denne margen er
der tillige tilføjet med (rød) håndskrift en besked til sætteren om opsætningen af teksten: “Til sætteren, ms.'
tegnsætning skal følges nøje”. Med to blyantstreger under de to sidste ord. Notens underskrift (initialer) kan
ikke tydes. Med “tegnsætning” menes der formentlig ikke bare interpunktion og kommatering men også
ortografien. Hansen ønsker, i modsætning til Branner, åbenbart at benytte ortografien fra før reformen 1948.
Men dertil kommer at der formentlig også sigtes til layoutet og at forordet på en eller anden måde skal
markeres, hvilket altså skete med en mindre skriftstørrelse. Manuskriptet findes i MAHA med nr. 699.
En af MAHs kilder kan være følgende optegnelse i Thorkild Gravlunds Herredsbogen: “Ogsaa et tvejet Træ,
et Helligtræ, findes her ved Bromølle” (s. 129). Man bemærker i øvrigt at i omtalen af træet lægger MAH
vægt på træets forhold til historien: “Interessantere endda end Taksens Rekord i Levealder er alligevel det, at
den har groet ikke blot i Naturen, men aabenbart ogsaa i Historien. Folk har engang i Træet set noget, hvor vi
bare kan vide, at det var beydningsfuldt”. (Hansen 1950, 10) MAHs pointe er at træet kun får sin historie i og
med at det indgår som en del af menneskets historie, og hans (følgende) eksempel med Holbergs træ er som
taget direkte fra psykologen og filosoffen Ludvig Feilbergs essay om Holbergs træ. MAH skriver: “Uden
disse Folk vilde Taksen lige saa lidt som almindelige Planter og Dyr have nogen Historie. Det faar de kun
ved som Kapitols Gæs, Hannibals Elefanter og Holbergs Træ i Fiolstræde at være med i Menneskers”.
(Hansen 1950, 10). Margit Hartyani og Arne F. Petersen har i to artikler forsøgt at efterspore påvirkningen
fra Ludvig Feilberg i MAHs forfatterskab og hævder at både Feilberg og MAH lyttede til “Naturens Tale”,
dvs. lod sig påvirke af indtryk, som i sindet kan fremkalde anelser og intuitiv indsigt. “Naturens Tale” er en
fællesnævner for MAH’s beskæftigelse med digtning, erkendelse, tradition og historie”. (Hartyani, Margit og
Arne F. Petersen. “Martin A. Hansen og Ludvig Feilberg. Om Feilberg-inspirationen i Martin A. Hansens

sidste del af “Fodturen” (Hansen 1950, 163). Men hensigten med den fælles filosofiske
vandring er altså at forfatteren og læseren sammen kan forsøge at opnå større indsigt. Man
kan derfor let forestille sig at MAH har haft læseren i tankerne som en aktør der kiggede ham
over skulderen og kommenterede det som han satte på papiret. Imidlertid kan man også
hævde at MAH under den hyggelige, snakkesalige overflade udfører et maskespil med en
fantom-læser, lidt i lighed med fantom-figuren Nathanael i Løgneren. Det er et fortælleteknisk
greb som skaber en stemning af fortrolighed. MAH udfører en performance af intim karakter
(en slags imaginær pas de deux) med en opfundet læser/tilhører i et rum præget af gensidig
respekt og lydhørhed. Samspillet mellem de to kommer f.eks. til udtryk, når forfatteren/MAH
siger at det bliver afgørende for udredningen om han (forfatteren), “ægget af Læseren, kan
dreje Emnet saa det befries for enkelte af de Fordomme der er groet fast til det som Alger paa
Skibsbunden”. (Hansen 1950, 35) På trods af, eller rettere sagt: netop på grund af det stærke
metaforiske billede, skaber MAH en symbiose mellem forfatteren og læseren der ikke kan
undvære hinanden hvis udforskningen af begreberne eneren og massen skal lykkes eller bare
give et udbytte af en eller anden art. Det er derfor en del af sagens natur at én af de ting der
skal være i orden, inden en essayist begiver sig ud på en udforskende (skrive)tur, er den
præmis at “den skrivende ikke dur uden den læsende, for med Undtagelse af een bestemt
Slags Litteratur er alt Skriveri Henvendelse og Dialog”. (Hansen 1950, 35)
Ifølge MAH er den litteratur der ikke kræver et særligt forhold mellem forfatter og læser
den rent videnskabeligt anlagte litteratur. MAH gør omhyggeligt rede for hvorfor den
skrivende må have en læser, og hans argument er, at er der ingen læser, ja så har vi at gøre
med en enetale, som imidlertid kun kan bruges af f.eks. en ekspert (f.eks. en naturforsker),
hvis viden er så speciel at andre ikke har nogen erfaringer med den og derfor ikke kan gøre
andet end at lytte. Men det gælder ikke for f.eks. historikeren, for hvis denne holder enetale
om et emne, og altså ikke har et lyttende publikum, så mangler denne enetale
“Sandhedskriteriet, at den overbeviser Tilhøreren eller dog kommer i Samtale med ham”.
(Hansen 1950, 36) For MAH er sandhedskriteriet altså at historikeren i det mindste kommer i
samtale med læseren, og helt vellykket bliver historikerens tekst, hvis den også formår at
overbevise den læser, der medbringer sine egne erfaringer og oplevelser i mødet med
historikerens tekst. Og her har vi så kodeordet i hele essayet: at overbevise. Historikeren eller
litteraturforskeren kan nemlig ikke som geometrikeren sige:

rejsebeskrivelser, Orm og Tyr og essay-værket”, 2017, s. 176, note 7). Feilbergs essay om Holbergs træ
findes i Ludvig Feilbergs Samlede Skrifter 1918, 159-206.
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Det er jo ligegyldigt hvad Folk mener om Trekanten, Summen af dens Vinkler er dog altid
180°. Historikeren maa overbevise sin Læser. Der maa paa de vigtigste Steder opstaa en
Dialog mellem de to, selvom det dem ikke er bevidst. Og kan Historikeren i denne Dialog
overbevise Læseren, vil denne overgive sig med en frugtbar Fornemmelse der Omsat i Ord
maatte lyde saadan: Det er alligevel rigtigt, det ved jeg nu fra mig selv. (Hansen 1950, 38)
Det gælder altså om for folk uden for de eksakte videnskaber, altså f.eks.
(litteratur)historikeren, kritikeren, teologen, poeten, etc. at de må overbevise deres
læser/tilhører, og det skal ske i en dialog, ikke en enetale, for er der ingen dialog eller samtale,
så er der kun enetalen, eller – og her er MAH ikke bange for at bruge et stærkt ord – “Løgn”.
(Hansen, 1950, 36) Rent sproghandlingsmæssigt så kræver den performative sproghandling
“at overbevise” for at kunne anerkendes som vellykket, at der er nogen at overbevise, nogen
der læser eller lytter til indholdet, men er dette ikke tilfældet, så kan man ikke tale om en
gyldig sproghandling. Derfor hedder det også i MAHs essay om f.eks. kritikeren og hans
opfattelse at “hans Tolkning bliver først gyldig efter Dialogen med Læseren”. (Hansen 1950,
47) For MAH er selve forudsætningen for det at overbevise, nemlig en dialog, i princippet
nok til at MAH vil tilkende en bestemt opfattelse gyldighed. Det helt særlige i MAHs essay
“Eneren og Massen” er så at det dybest set er en enetale rettet til læseren, men at denne
enetale altså maskeres som en samtale med læseren.

Kritikken
Mennesket i tiden blev anmeldt i en række aviser10 og en af anmeldelserne bekræfter at MAHs
essay har virket efter hensigten. I Politiken blev Mennesket i tiden anmeldt af
litteraturkritikeren Carl Johan Elmquist (1911-97), der kan siges at have læst bogen
kongenialt. Elmquist sammenholder MAHs essay med bogens første essay, nemlig Branners
essay “Humanismens krise”, og han ser markante indholdsmæssige ligheder, nemlig det
etiske og dermed medmenneskelige aspekt. Elmquist gengiver Branners definition på
humanisten:
Humanist er den, som går ud fra troen på mennesket, idet han respekterer det enkelte
menneske som et mål i sig selv men samtidig erkender sin åndelige og materielle
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Politiken, Berlingske Aftenavis, Information (to gange), Nationaltidende, Fyns Tidende, Ekstra Bladet, Ny
Tid, Kristeligt Dagblad. Jvf. Dolores Jytta Eriksen. Martin A. Hansen og pressen 1987.

samhørighed med hele menneskeheden og vedstår sin del af ansvaret for denne helhed.
(her citeret efter Nielsen 1950, 13)
Men i henseende til det som jeg her undersøger, MAHs dialektiske fremgangsmåde, så ser
Elmquist også en stor forskel mellem MAH og Branner, for han bemærker at de faktisk også
er hinandens
store modsætninger, thi medens Branners tanke bevæger sig i en lige linje, kreser (sic)
Martin A. Hansen fremad i spiral, efter sokratisk mønster. Han snurrer rundt om “eneren”
og “massen”, lægger fælder ud for læseren for at gøre det sværere, vikler emnet op igen
som et nøgle garn og løser det ud igen, men holder dog fast paa traaden. Og se: Han ender
lige i centrum af H. C. Branners humanistdefinition. (Elmquist 1950)
Og Elmquist citerer nu fra slutningen af MAHs essay hans opfattelse af mennesket i tiden,
nemlig MAHs favorisering af historien11 (her bruger MAH ordet samfundet) over for naturen:
Man er ikke født ind i Naturen, men ind i et Samfund. Eksistensens væren kan ikke sandt
opfattes uden man ser, at i den indgaar andres Væren, som den indgaar i deres. I samme
Øjeblik mit Jeg staar handlende i Verden, handler det i Mennesker, med dem, mod dem.
Eksistensen er til i Ansvarligheden. (Elmquist 1950)
Derfor kan Elmquist også skrive at han hos MAH ser den “selv samme understregning af
samhørighed og etisk ansvar som hos Branner”. (Elmquist 1950) MAH siger noget af samme
karat tidligere i essayet, og det sted bør fremhæves for her ser man tydeligt hvorledes MAH
ophæver modsætningerne mellem mennesker, mellem jeg og du:
Stiller man sig i det givne, Ansvarligheden, da ser man at Eksistensen ikke er et teoretisk
Begreb, men Praksis, et etisk Forhold. Straks man opdager Eksistensen er Medmennesket
der da med det samme. Jeget finder sig selv i Du-et, som Adam vaagnende ser Eva og først
nu ved hvad han selv er. (Nielsen 1950, 51).
Bortset fra de for MAH to typiske kendetegn: indholdsmæssigt den bibelske henvisning og
sprogligt den lange tillægsform, så lægger læseren mærke til ophævelsen af dikotomien: jegdu. Det er her nærliggende at pege på inspiration fra K.E. Løgstrups artikel “Humanisme og

11

Se f.eks. Hansens opvurdering af Middealderen i slutningen af essayet “Vølven og Jomfruen” i
essaysamlingen Tanker i en Skorsten (Hansen 1948, 58).
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Kristendom”, fra Heretica 1950, nr. 5, s. 456-474. Den artikel kendte MAH ikke bare i kraft
af at han redigerede det pågældende nummer sammen med Ole Wivel, men han fandt den
også “storartet”, som han skrev i et brev til Wivel 14.9.1950 (Hansen 2004, bd. 1, 594), og
Thyrring Andersen oplyser at MAH begyndte at skrive sit essay 20.9.1950. (Andersen 2011,
213, note 39) I “Humanisme og Kristendom” kredser Løgstrup om forholdet mellem
mennesker og siger at “vi er hinandens Verden og hinandens Skæbne.”12 I sit essay går MAH
et skridt videre og prøver i princippet også at ophæve andre beslægtede modsætningspar:
Individ og Stat, Intelligens og Masse, Individualisme og Kollektivisme, Liberalisme og
Socialisme, Vest og Øst […]. Ingen Modsætning kan nu rejse Lidenskaberne som ØstVest. Ordene er ved at blive Diktaturer, ja guddommelige Magter, Gud og Djævel.
(Hansen 1950, 60)

Andre begrebspar
Tidsmæssigt skriver MAH i den begyndende koldkrigsperiode, og derfor er optagetheden af
øst-vest-forholdet eller øst-vest-konflikten oplagt. H.C. Branner bruger i sit essay en ikke
ringe plads på samme øst-vest-emne i sit essay om humanismens krise, og han siger f.eks. at i
den nuværende verdenssituation har modsætningsforholdet mellem Øst og Vest låst den
politiske tænkning fast i trekanten frygt-had-aggression (Branner 1950, 13). Dette politiske
modsætningsforhold er dog ikke nyt for MAH, for i kronikken “Intelligens og Masse”, trykt i
Information 19.8.194713 indleder MAH sin kritiske undersøgelse af ordparret intelligens og
masse med at nævne den begyndende, truende konflikt i form af Øst-Vestmodsætningsforholdet: “De, der vil diskutere med nok saa megen Grundighed, vil vel
foretrække Ordparret “Individ og Stat”. Men det giver ikke så mægtige Affekter som “Vest og
Øst””. (Andersen 1991, 158)
Dele af indholdet af aviskronikken “Intelligens og Masse” fra 1947 er genbrugt i essayet
“Eneren og Massen”,14 idet forskellen i fremgangsmåde er markant: mens ”Eneren og
Massen” som vist ovenfor er dialogisk anlagt, er “Intelligens og Masse” mere stringent i sin
argumentation, og ikke mindst er den blottet for (at foregive eller mime en) samtale eller
dialog med læseren.
12
13
14
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Heretica 1950, nr. 5, 456-474.
Genoptrykt i Hansen, Hemmelighedens kunstner. Et udvalg af fortællinger, essays og digte 1991.
Essayet blev også omarbejdet og udgivet i det norske tidsskrift Vinduet 1948, jf. Anders Thyrring Andersens
bibliografiske oplysninger i Andersen 1991, 482.

Som nævnt i begyndelsen af dette kapitel angiver MAH i forordet til “Eneren og Massen”
at han gang på gang har tænkt og tygget på emnet, men denne gennemtygning af emnet tog
altså ikke bare sin begyndelse da MAH fik opgaven om at skrive et essay til Mennesket i
tiden, men det var et emne han havde beskæftiget sig med (mindst) fire år forinden. Er MAH i
1950-essayet således skeptisk overfor opstillingen af de forenklende begrebspar, så var han
det også allerede i 1947-kronikken, hvor han formulerede sig således om forholdet mellem
begreberne intelligens og masse:
Det er naturligvis først og fremmest Intelligensens Isolation fra Massen, Kulturkritikernes
Bekymring gælder. Og der er al Grund til Bekymring. Man finder en af Aarsagerne til
Tankeforgrovelsens og Slagordenes Tyranni i denne Isolation og forklarer det videre
saadan, at eftersom den udmærket tænkende Intelligens er blevet isoleret fra den slet
tænkende Masse, er Massen prisgivet allehaande Unoder. Det maa man dog kalde en
utilstrækkelig og derfor falsk Forklaring. Den strider mod Erfaringen og den solide
Menneskekundskab. (Andersen 1991, 162)
Af citatet ses det at MAH er bekymret for opdelingen mellem intelligensen (de
intellektuelle) og massen, folket, som han dog allerede her synes at have mere tiltro til end
intelligensen. MAHs syn på eneren og massen, eliten og folket, er nuanceret og skyldes ikke
mindst det forhold, som han gør mere udførligt rede for i 1950-essayet, nemlig at han selv (og
i grunden vi alle) tilhører både eliten og massen. Man kan være ekspert på et enkelt område
og dermed tilhøre eliten, men på alle andre områder er man en lægmand og dermed en del af
massen. De to ting er dermed ikke så let at holde adskilt, eller rettere sagt: det er måske slet
ikke nogen god ide at holde dem adskilt med de så mægtige ordpar eneren vs. massen etc.
“Eneren og massen”: forhistorien
Redaktøren af udgivelsesserien Mennesket i tiden, Erling Nielsen, havde oprindeligt tænkt sig
at tre forfattere skulle give deres bud på mennesket i tiden. Han rettede derfor henvendelse til
de tre påtænkte forfattere: Paul la Cour, H. C. Branner og Martin A. Hansen. Paul la Cour
sprang i imidlertid fra, hvilket Erling Nielsen forsøgte at vende til sin fordel, nemlig ved at
han ville lade Branner og MAH afslutte bogen med en diskussion mellem de to. Erling
Nielsen skrev derfor 13.3.1950 til MAH og fremlagde sin ide:
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Nu er det ikke min mening, at alle bindene skal støbes om i denne form. Men da der nu
efter la Cours frafald er rigelig plads i første bind, og da Branner og De desuden skriver om
et beslægtet emne, synes jeg, at der her var en mulighed for, at bogen sluttedes med en
diskussion mellem Branner og Dem om menneskeopfattelsen, således at De knytter
bemærkninger til hinandens indlæg. Derved vil bogen få en helhed af ganske anden art,
end hvis man blot trykker et par essays af to forskellige forfattere i samme bog. Og jeg
tror, at det ikke blot vil have interesse for læserne at læse Deres og Branners uafhængige
betragtninger, men at de i lige høj grad vil vække interesse med en diskussion om, hvor
langt De er enige og hvori De er af forskellig opfattelse.15
Umiddelbart lyder det som en tilforladelig ide, som MAH dog ser sig nødsaget til at takke
nej til i et brev til Erling Nielsen dateret et par dage senere, 17.3.1950. I dette svarbrev knytter
MAH først nogle bemærkninger til karakteren af Branners og hans eget (påtænkte) essay, og
derefter hæver han sig op over indholdet og diskuterer selve rammerne for diskussionen:
Jeg sprællede en Smule da De var her, husker De nok, og jeg tror De forstod at et nyt
Essay turde jeg ikke påtage mig at skrive nu. Jeg havde derimod tænkt at bearbejde
“Intelligens og Masse” efter den udformning, artiklen havde i Vinduet. Men skulle
Branners og mit Arbejde danne Indledning for en frugtbar Drøftelse, som tænkt af Dem,
finder jeg ikke mit Arbejde godt egnet. B.s Indlæg har jo et udpræget centralt Sigte og har
dertil en Bekendelsens Styrke, mens mit Stykke afhandler nok saa perifere Forhold. Man
kunne også sige at medens B. stiller en Diagnose og også tror at vide et Middel, behandler
mit blot et særligt Symptom, en bestemt Følge af “Udviklingen”. Jeg haabede ved en
Bearbejdelse at kunne give det nok saa stor Rækkevidde. Jeg er alligevel bange for at det
ved en saadan Drøftelse maatte drive B. for langt fra hans centrale Synspunkter, hvad der
ville være Skade – eller at jeg under Debatten maatte udvikle Synspunkter der egentlig
ikke var i Indledningen, der saa kom til at hænge saa underligt i Luften.16
MAH ønsker altså ikke nogen diskussion, fordi han ikke mener at Branners og hans eget
essay sammen lægger op til sådan en diskussion på en måde der ville gøre diskussionen
“frugtbar”, som han kalder det. Det er desuden symptomatisk for MAH at hans eget essay,
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Brevet ikke genoptrykt i Kætterbreve, men findes i MAHA på det Kongelige Bibliotek. Vinduet: Norsk
litterært tidsskrift, udkom første gang 1947
Brevet ikke genoptrykt i Kætterbreve, men findes i MAHA.

efter hans egen opfattelse i hvert fald, ikke er orienteret mod et svar på tidens spørgsmål i stil
med Branners der både stiller en diagnose og også giver et bud på en løsning.
Læser man de to essays udelukkende ideologikritisk, så kan man som Henning Fonsmark i
Historien om den danske utopi (1990), nå frem til det resultat at Branner og MAH mest
adskilte sig fra hinanden i synet på kunstnerens rolle i samfundet: “For Martin A. Hansen er
det tilstrækkelig motivering for kunsten, at den er fremgået af en personlig nødvendighed. For
Branner bliver den tillige en storpolitisk nødvendighed”. (Fonsmark 1990, 245)
Der findes ingen dagbogsoptegnelser om MAHs svarbrev fra 17.3.1950 til Erling Nielsen
(1950 er hvad dagbogsskrivning angår i øvrigt generelt meget fattig på optegnelser), men
MAH refererede sit brev til Erling Nielsen loyalt over for Branner i et brev til denne
21.3.1950, hvori han skriver at “[h]an [Erling Nielsen, ab] foreslaar jo en Slags Diskussion
mellem dig og mig, Udveksling af Betragtninger efter Indledningsstykkerne, samt
Afslutninger”. (Hansen 2004, bd. 1, 444) Men eftersom at MAH havde tænkt sig at aflevere
en artikel der “behandler mere perifere Forhold, medens dit [Branners, ab] Sigte er centralt”,
så ville det være “et uheldigt Grundlag for en Debat, for enten den ene eller vi begge maatte
se sig tvunget til at gaa kedelig langt væk fra Udgangspunktet”. (Hansen 2004, bd. 1, 444) Det
er altså ikke sådan at MAH ikke vil gå i dialog med Branner, præmisserne for diskussionen er
bare ikke i orden. Der ville simpelt hen ikke komme noget brugbart ud af det, hvis de skulle
forlade deres respektive udgangspunkter for bidragene i Mennesket i tiden. MAH skriver i
samme brev til Branner at han (MAH) derfor egentlig burde have et andet stykke med, men
det tillader arbejdspresset ham ikke. Netop arbejdspresset præger den øvrige kontakt mellem
Branner og MAH i henseende til Mennesket i tiden, for kontakten vedrørende bidragene til
essaysamlingen er herefter koncentreret om udvekslinger af hjertesuk over deadlinen for
aflevering af deres respektive manuskripter, f.eks. skriver MAH 8.8.1950 til Branner: “Jeg har
ogsaa Lyst til at spørge dig om du har afleveret Manuskript til den af Erling Nielsen
redigerede og anstrengende Essaysamling? Om ikke, ved du saa nogenlunde hvornaar?”
(Hansen 2004, bd. 1, 560) Og den 23.8.1950 skrev Branner til MAH:
og forresten har jeg lidt ganske tilsvarende kvaler med dette forbandede manuskript til
Essaysamlingen. Erling Nielsen har forfulgt mig med rykkerbreve det halve Europa rundt –
vi har været i Sydtyskland – Paris – Sydfrankrig – Paris igen – Cornwall – London og jeg
slæbte maskinen med hele vejen udelukkende for at skrive det ene manuskript men fik det
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selvfølgelig ikke til […]. Godt at vide at du har betinget dig en frist til 20. sept., så kan jeg
dog også unde mig tid til at trække vejret. (Hansen 2004, bd. 1, 574-575)17
At MAH undviger en eksplicit diskussion, in casu med Branner, er egentlig ikke
ukarakteristisk for ham. Jeg skal senere give yderligere et markant eksempel på dette
fænomen. Man kan sige at det egentlig var hele MAHs fremgangsmåde i højere grad at stille
spørgsmålene end at svare på dem. Med Togeby kan man sige at MAH vælger at indtage
spørgerens rolle, når han søger efter de bevidsthedsmæssige “lokaliteter hvor man kan finde
argumenter til belysning af en sag”. (Togeby 2009, 9) At komme med løsninger så MAH ikke
som sin primære mission.
Men MAH er altså ganske opfindsom når han i essayet “Eneren og Massen” rent
indholdsmæssigt vender op og ned på begreberne. Men det samme gælder i mindst lige så høj
en grad hans ydre tekstarrangement: et efterord der bliver til et forord samt konstruktionen af
en samtale med en fingeret læser. Med Togeby kan man sige at MAH forsøger sig med en
retorik der skal forene “udtryk og indhold” (Togeby 2009, 8), idet han vil skabe en dialog
med sit læsende publikum om et påtrængende emne. Det er således et elegant udført stykke
performance, der dog måske er så besnærende udført at det kan bevirke at læseren til tider
befinder sig i fare for at blive forført af MAH og hans retoriske fremgangsmåde.

2b) Essayet “Herman Melville og Moby-Dick”
Martin A. Hansens forord til Mogens Boisens oversættelse til dansk af Herman Melvilles
Moby-Dick (1851) skulle blive MAHs sidste udgivelse i hans levetid. Det var Ole Wivel, der
på daværende tidspunkt, tilskyndet af MAH, var blevet direktør på Gyldendal, og som havde
spurgt MAH om han ville skrive et forord til den danske udgave af Moby-Dick. Bogen skulle
forsynes med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen. Inden bogen udkom på Gyldendal
15.4.1955, var forordet i februar samme år blevet trykt som særskilt publikation i 2500
eksemplarer. Det var ikke i handlen, men var beregnet som reklamemateriale til
boghandlerne. Udgivelsen af Moby-Dick var en satsning fra Ole Wivel og Gyldendals side, og
derfor blev alle sejl sat til for at skaffe opmærksomhed om en (udenlandsk) forfatter, som man
ikke kunne forvente kendt hos bredere publikum. Det kan aflæses i udgivelsens sidste linjer:
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Det kan en passant bemærkes at Branner i citatet bekender at “profetens rolle ikke er min, jeg kan ikke stå på
en talerstol men må om bag mine forklædninger for at få noget sagt”. (Hansen 2004, bd. 1, 575). Hansen og
Branner ligner således hinanden på den måde at de er nødt til at opføre et skue- eller maskespil med
forkædninger og fingerede personer for at kunne meddele sig (fra talerstolen).

Dette særtryk af Martin A. Hansens forord til den første fuldstændige danske udgave af
Herman Melville: Moby-Dick er ikke i handelen. Værket er oversat af Mogens Boisen.
Træsnittene, der er skåret af Sven Havsteen-Mikkelsen, trykkes i bogen på de originale
stokke, og der bliver gjort alt for, at værket kan fremtræde i en skikkelse, der er dets
position i verdenslitteraturen værdig. (Hansen 1955)
Og i et brev 14.2.1955 fra Ole Wivel som følger med MAHs 10 gratis eksemplarer af
særtrykket ses det at der vitterligt blev gjort noget for at gøre bogen tilgængelig for et bredt
publikum. Wivel skriver: “Vi trykker senere en plakat til bogen og håber at vinde en ny,
uventet sejr med denne jo meget kostbare og vanskeligt tilgængelige bog”. (Hansen 2004 bd.
2, 1261)
Det var derfor også med velberåd hu at en kendt forfatter som MAH skulle skrive forordet.
MAHs anerkendte navn var i sig selv en slags reklame, og i et brev fra den 30.3.1953
henvender Ole Wivel sig til MAH med ønsket om at MAH vil skrive en indledning til bogen:
Det er jo ret tvivlsomt, om bogen i sig selv vil faa et stort salg, trods det at man vel tør
regne med gode anmeldelser. Men de, som køber den, vil være de rigtige læsere, og hvis
du for deres og for vores skyld kunde tænke dig at skrive en introduktion, gjorde du os en
stor og god tjeneste”. (Hansen 2004 bd. 2, 1066)
MAH siger ja, men har brug for mere information om Melville og Moby-Dick, især vil han
gerne have faktuelle oplysninger om forfatteren. Via Ole Wivel får MAH oplysninger fra
Tage Skou-Hansen, som har indhentet litteratur på den amerikanske ambassades bibliotek.
Selv finder Skou-Hansen ikke at hans fund er meget værd: “Side op og side ned med
omtågede spekulationer og mere eller mindre ensidige udlægninger af Melvilles karakter og
Moby Dicks mening, hvor man blot ønsker jævn og enfoldig besked om konkrete ting” som
han skriver til MAH 31.5.1955. (Hansen 2004 bd. 2, 1103) MAH fandt det dog brugbart og
han takkede Skou-Hansen i et brev 19.6.1955 for oplysningerne om Melville der hidtil for
MAH blot har været en forfatter uden biografi, ligesom Homer og forfatteren til Gisle
Surssøns Saga. Egentlig ville MAH helst ikke vide mere om Melville, men netop hvad SkouHansen forsyner ham med, er brugbart. Fortolkninger har han i hvert ikke mere brug for, idet
hans mål ikke er at vikle læseren ind i “Ærtehalm”, han vil hellere give læseren “Blod paa
Tanden”. (Hansen 2004 bd. 2, 1112) En klar strategi fra MAHs side altså, som han gentager i
et brev til Ole Wivel 14.12.1954, hvori MAH skriver at han helst vil være tilbageholdende
med fortolkninger, og han finder desuden at Alf Larsen “befamler” bogen for meget og gør
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den “spekulativ”, når nu Melville “næppe har ejet andet end alle store Fortælleres dybe
Anelse”. De amerikanske tolkninger finder MAH også for vidtgående og spekulative. MAH
vil derimod prøve at hjælpe læseren igennem bogens lange, forklarende og stillestående
afsnit, fordi læseren her kunne tænkes at køre fast, for som MAH siger så er Melville “jo
mindst af alt en Publikumstekniker som Hemingway”. (Hansen 2004 bd. 2, 1244)18
Og MAHs mål synes at være nået, i hvert fald i oversætteren Flemming Chr. Nielsens
tilfælde. Tilfældet ville nemlig at netop denne særskilte udgivelse var anledningen til
Flemming Chr. Nielsens nyoversættelse (2011) af Melvilles Moby-Dick (og resten af
Melvilles forfatterskab) til dansk. Nielsen har fortalt at han som 16-17-årig var bydreng for en
boghandler og en af opgaverne var at tømme papirkurve. Blandt rudekuverterne i papirkurven
opdagede han “et lille hæfte”, som viste sig at være særtrykket af MAHs forord. Han tog det
med hjem, læste det og blev “fuldstændig bjergtaget af Martin A. Hansens måde at skrive om
Melville på ”. Nielsen fortæller endvidere at han sidenhen opdagede at MAH stort set
ingenting vidste om Melville, men at han alligevel ad mærkelige veje havde formået at
udtrykke noget “som gav en vældig genlyd” hos ham. Nielsen fortæller også at han læste
bogen uafbrudt ud i en køre, fra en aften, natten igennem og morgenen med. Han havde fået
blod på tanden, hvilket jo netop var MAHs erklærede mål med forordet.19 Og da Nielsen så
nyoversatte Moby-Dick ville han gerne have nogen til at skrive et forord der “kunne stå mål
med det gamle” og han kontaktede derfor Carsten Jensen som skrev det nye forord.20
At MAH stort set ingenting vidste om Melville er en sandhed med modifikationer. Inden
MAH indsamlede informationer om Melville og Moby-Dick havde han faktisk læst af og om
Melville, det fremgår af dagbogen 9.6.1948: “Læser lidt Melville og Lawrence” (Hansen 1999
bd. 2, 637), og 23.8.1948 noterer han: “Læste i Nat Alf Larsen: Den kgl. Kunst. – Paa godt og
ondt lærerig for en og anden. – Melville-afsnittet. Mindes at Lærer H. læste Moby Dick for os
i Skolen”. (Hansen 1999 bd. 2, 673)21
For MAH var det vigtigste altså at hjælpe en mulig læser på vej ind i den store ukendte, og
“besværlige”, roman om en gal hvalfanger og en stor hvid hval. MAH tager derfor håndfaste

18

19
20

21

46

Også i dag gøres der forsøg på at gøre romanen tilgængelig for et bredt publikum, f.eks. Danmarks Radio der
har hyret Ib Michael til at introducere og gelejde læseren igennem det monumentale værk:
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/kulturklubber/maanedens-klassiker-paa-jagt-efter-den-hvide-hval
(26.2.2017)
http://www.dr.dk/p1/skoenlitteratur-pa-p1/skoenlitteratur-pa-p1-141 (12.11.2014).
Flemming Chr. Nielsen kontaktede Carsten Jensen, fordi denne i begyndelsen af sin sejlerroman Vi, de
druknede (2006) har en skjult henvisning til Herman Melville.
Som MAH også fortæller i sit essay, så var det imidlertid ikke Moby-Dick lærer H[eding, ab] læste højt i
skolen, men en anden roman, Kaskelottens Togt af Frank Bullen.

midler i brug, når han skal forklare hvad forfatteren af den voluminøse hvalroman, Herman
Melville, egentlig vil fortælle læseren. MAH hævder, eller mener at vide, at Melville “kræver
et rummeligt Sind af sin Læser”. (Hansen 1965, 190) Og MAH forestiller sig hvordan
Melville holder tale for læseren, og MAH digter begyndelsen af denne fiktive tale på denne
måde: “Det er sandeligt vigtigt, det jeg har at fortælle dig, du maa virkelig læse for at forstaa
det. Dette er ingen lille Sensationshistorie, hvor du huhej er midt i Intrigen og huhej har den
overstaaet”. (Hansen 1965, 190) MAHs anvendelse af tiltaleformen med “du” er ganske vist
lagt i munden på Melville, men ikke desto mindre er det MAHs formulering. Du-formen er på
samme tid inviterende og bydende: “Og gider du ikke følge med, saa er det kedeligt nok, men
værst for dig. Men vent nu lige og hør her! For det jeg her skal fortælle dig, det er aldrig
fortalt før, det er fuldstændigt ukendt, og det skal heller aldrig mere fortælles sådan”. (Hansen
1965, 190) Den imperativiske form, der ganske vist virker bydende, lægger op til at fange
læseren og komme i dialog med ham. Den lidt strenge form kan til tider minde om den
bydende du-form i Paul la Cours Fragmenter af den Dagbog (1948), men også denne poetik
er fra Paul la Cours side åbenlyst et forsøg på (at lade digteren) komme i kontakt med
læseren. Digteren in spe skal åbne sig op for omverdenen og de andre, du’et (eller du’erne).
Paul la Cour siger også meget passende, idet han eksplicit vender Sartres ord på hovedet:
“Helvede er de andre, siger Sartre. Han tager fejl. Befrielsen er de andre” (la Cour 1966, 185).
la Cour peger altså på den anden/de andre som løsningen på efterkrigstidsmenneskets rodløse
situation.22
Man kan hævde at MAHs leven sig ind i Melvilles hensigt er noget søgt eller kluntet, men
tilbage står MAHs bestræbelse på at komme i kontakt med et “du”. Det er derfor heller ikke
så overraskende at MAH bruger tid på hvalfangerromanens åbningssætning: “Kald mig
Ismael!”. Det er en sætning der er direkte henvendt til læseren og derfor skaber en særlig
kontakt til læseren. Og samtidig, siger MAH, definerer sætningen romanfortællerens rolle:
“Han er Vidnet, Iagttageren, Fortælleren. Heri ligner Melville Sagaerne, han vil skildre
Historien via et Vidne”. (Hansen 1965, 202) MAH benytter et par gange dette greb med at
leve sig ind i Melvilles hensigt med fortællemåden, for med denne indledning “siger han
[Herman Melville, ab] til Læseren: Vær nu klar over, at du skal høre en Historie, at du nu er
under Fantasien og Epikens Love” (Hansen 1965, 202), og som læsere, hævder MAH, ved vi,
“at alt hvad der bruges, Rummet, Tingene, alt Stof Fantasien anvender, er sandt, det indestaar
22

la Cour søger fællesskab i stedet for hvad han opfatter som Heretica-individualisme, og som en slags
konsekvens af denne holdning forlod han tidsskriftet Heretica og gik over til tidsskriftet Dialog og arbejdede
for Mellemfolkeligt Samvirke.
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Forfatteren for”. (Hansen 1965, 202) Denne sidste sætning kan kritiseres for at være uklar, og
Poul Vad stiller derfor i sit kritiske essay om “Hansens Melville-fiktion” spørgsmålstegn ved
om MAHs “subtile skelnen giver nogen mening”. (Vad 2003, 188)23 I den forbindelse er det
interessant at Carsten Jensen i sit forord til 2011-oversættelsen af Moby-Dick gør opmærksom
på at MAH i sit forord til romanen bemærkede “at den første sætning i Moby-Dick “Kald mig
Ismael” nok er den dristigste åbning på nogen roman overhovedet, uden at han [MAH, ab]
dog helt foldede konsekvenserne af sin iagttagelse ud”. (Melville 2011, 12)24
Hvorom alting er, så er MAHs interesse for forholdet forfatter/fortæller og læser markant
til stede i forordet til Melvilles roman. Denne interesse i fortæller-læser-forholdet
understreges af at MAH i forordet også gør en del ud af Melvilles position som en outsider,
både i samfundet og i forholdet til andre fatterkolleger:
Men er Melville en ensom Digter, kan man ingen Fæller øjne i hans Nærhed, saa er det des
mærkeligere at se, hvor nær (sic) beslægtet han var med andre viden om spredte Fortællere,
som levede eller indtil fornylig havde levet i Landene hinsides Oceanet. (Hansen 1965,
192)
I MAHs forord er der et eksempel mere fra hans side på at komme på bølgelængde med sin
læser, eller måske kan man også her igen bedre sige et eksempel på at MAH forsøger at få
læseren på bølgelængde med Moby-Dick, idet MAH sammenligner bogen med finnen Aleksis
Kivis Syv brødre.25 Dette er dog en for Poul Vad besynderlig sammenligning: “Hvordan han
kan komme til at rime de to bøger og forfattere sammen er og forbliver en gåde”. (Vad 2003,
190) Poul Vad nævner selv MAHs sandsynlige inspiration fra nordmanden Alf Larsens essay
om Moby Dick, “I Leviatans buk”, optrykt i essaysamlingen Den kongelige kunst fra 1948
(som er nævnt ovenfor i citatet fra MAHs dagbog). MAH nævner selv bogen i sit forord,
hvori han synes udmærket klar over den lidt søgte sammenligning mht. indholdet, idet MAH
dog er mest interesseret i Melville og Kivis fortællerpositioner og ikke mindst forholdet til
deres publikum: “Moby-Dicks Mænd der kun kendte Havet, og Kivis brødre der aldrig saa
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Vads essay blev første gang trykt i Kritik årg. 33, nr. 148, 2000, 16-24.
I Flemming Chr. Nielsen oversættelse fra 2011 har åbningssætningen “Kald mig Ismael” intet udråbstegn,
mens sætningen i Mogens Boisens 1955-oversættelse (med Martin A. Hansens forord) har et efterfølgende
udråbstegn: “Kald mig Ismael!” I ovennævnte DR-introduktion med Ib Michael, kaldes indledningen for “en
af litteraturhistoriens mest berømte åbningssætninger”.
Hansen staver navnet Alexis Kivi (1834-1872). Romanen, der udkom 1870, blev første gang udgivet på
dansk i 1946.

Havet. Alt er forskelligt hos dem, sindet er ens. Eet kræver de af Læseren: Taalmod, Ro”.
(Hansen 1965, 204)
MAHs opgave bestod i at introducere en for det brede publikum ukendt forfatter, og man
kan muligvis sige at MAH udfører lidt anstrengte krumspring i sit essay for at nå målet. På
den anden side kan man hævde at i dette tilfælde helligede midlerne målet, som var at
introducere det ukendte hvalromanmonstrum Moby-Dick for et dansk publikum. I dette
kapitel har jeg derfor villet vise at den dåseåbner, eller schweizerkniv, MAH bruger i
introduktionen, er med allehånde midler at skabe og fremhæve en kontakt og dialog mellem
forfatter (MAH), læser og Melville.
2c) Dialog og intertekstualitet i Martin A. Hansens essays

Mandag 21.1.1946 satte Martin A. Hansen i sin dagbog ord på det der havde tændt noget hos
ham i en samtale med et andet menneske. Det er ikke mange ord, og heller ikke i
sammenhængende sætninger, tværtimod nærmest i stikordsform. Men det er alligevel tydeligt
at der ligesom er noget der har tiltrukket MAH og vakt hans interesse og nysgerrighed. Men
som det fremgår af det pågældende dagbogsnotat, er det mindst lige så meget samtalens form
som indholdet der betød noget for MAH, idet han noterede følgende i dagbogen:
Fik i Gaar Besøg af stud mag. Thorkild Bjørnvig Aarhus. Herinde for at aflevere
Prisopgave (om Rilke). Kom først på Efterm. og vi fik til hen mod 7 en meget god og
livfuld Samtale om Tid og Poesi, hvor vi havde mange beslægtede Anskuelser. Saare
intelligent. Dialektisk anlagt. Noget for mig. (Hansen 1999, bd. 1, 412)
MAH strejfer indholdet af mødet med Thorkild Bjørnvig og deres konversation, idet han
nævner tid og poesi, og opsummerer at Bjørnvig og han har fælles opfattelser desangående.
Men notatet viser at selve konversationen, meningsudvekslingen, havde noget ligefrem
saliggørende over sig for MAH: “god og livfuld Samtale”. Og udover at Bjørnvig betegnes
som intelligent, så finder MAH ham også “dialektisk” anlagt, noget der klart falder i MAHs
smag. Det er derfor interessant at MAH lidt senere i notatet – efter en kort omtale af en visit
mandag aften hos nogle bekendte samt et par bemærkninger om nogle litteraturkronikker som
MAH er i gang med – tager Thorkild Bjørnvigs besøg op igen og skriver:
Bjørnvig sagde meget træffende, at alt nu er Speciale – Livet er ogsaa et Speciale –
Poesien – Kunsten. – “Mennesker vil ikke bygge sig op” – dømte kategorisk –
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Ungdommelighed? – Det transcendentale var ogsaa for ham afgørende. (Hansen 1999, bd.
1, 412)
Sætningen i citationstegn må opfattes som MAHs formentlig ordrette gengivelse af et
udsagn fra Bjørnvig. Den efterfølgende vurdering fra MAH “dømte kategorisk”, ligner en
generel vurdering af Bjørnvig, muligvis udløst af udsagnet “Mennesker vil ikke bygge sig
op”, og som et eksempel på det kategoriske hos Bjørnvig. Umiddelbart rimer denne
kategoriske dømmen ikke med den førstnævnte karakteristik af Bjørnvig som “dialektisk
anlagt”. Men MAH forsøger selv at forklare Bjørnvigs angivelige trang til at dømme
mennesker med ungdommelighed: “Ungdommelighed?” spørger MAH lidt retorisk
undskyldende på Thorkild Bjørnvigs vegne i dagbogen. Interessant, for på dette tidspunkt var
Thorkild Bjørnvig trods alt fyldt 28 år (og MAH otte år ældre). Ikke desto mindre har der
tydeligvis været en god kemi mellem de to.

Thorkild Bjørnvigs version af mødet
Efter MAHs kortfattede, næsten stenografiske karakteristik af det første møde med Thorkild
Bjørnvig, som han senere skulle få meget mere kontakt med, er spørgsmålet hvordan mødet
opfattedes fra Bjørnvigs side. Det vides der en del om, fordi Thorkild Bjørnvig helliger sit
første møde med MAH et særskilt kapitel i erindringsbogen Jordens hjerte. Erindringer 193846 (1986). Kapitlet hedder “En nat med Martin A. Hansen”, og det får straks den læser der
kender MAHs dagbog til at studse, for varede besøget hos MAH ikke kun til kl. 7 om
eftermiddagen/aftenen? MAH noterede jo om besøget: “[Thorkild Bjørnvig] Kom først paa
Efterm. Og vi fik til hen mod 7 en meget god og livfuld Samtale [...]”. Men det er faktisk kl. 7
om morgenen, erfarer vi hos Bjørnvig, og Thorkild Bjørnvig beretter at besøget blev aflagt
efter at han med en kraftanstrengelse havde afrundet og indleveret sin prisopgave om Rilke:
“Og så, endelig, søndag d. 20. januar – mit første besøg hos Martin A. Hansen, på
Skolevangen i Brønshøj”. (Bjørnvig 1986, 266) Her er det som om Bjørnvig holder en lille
kunstpause i sin fortælling, idet han fortsætter med: “Det var om eftermiddagen, til the”. Det
virker ufarligt og ildevarslende på én gang, ikke mindst da Bjørnvig også senere i
beskrivelsen kommer med en indrømmelse af at det muligvis kunne være blevet det sidste
møde med MAH. Men først modtages Bjørnvig hjerteligt af hele familien Hansen, og
Bjørnvig føler sig straks hjemme. Der konverseres og MAH spørger om Bjørnvig havde et
ærinde i byen, og Bjørnvig fortæller på livet løs om Rilke-afhandlingen, hvilket virker meget
lettende for Bjørnvig. Da denne begynder at gøre anstalter til at sige farvel, spørger Vera
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(MAHs kone) om Bjørnvig ikke vil blive til aften. Bjørnvig arrangerer med hjemmefronten at
det kan lade sig gøre og skriver: “Mens Martin og jeg fortsatte vores samtale, tilberedte hun
[Vera] på stående fod et lille festmåltid”. (Bjørnvig 1986, 267) Der kommer rødvin på bordet
og tiden synes at gå i stå for Bjørnvig, som fortæller: “Jeg var, som jeg så længe havde
ønsket, sammen med denne ene digter – som oven i købet var en hel familie. Derved blev alt
uventet hjemligt, og jeg syntes ikke mere, jeg skulle noget – andet end blive her”. (Bjørnvig
1986, 268) Efter kaffen er alle undtagen Bjørnvig og MAH gået i seng, men der tales videre,
der kommer øl på bordet, det bliver midnat og da tager samtalen en anden alvorligere
vending:
Nu var det krigen, vi talte om, besættelsen, modstandsbevægelsen. Det var første gang jeg
talte med en, der kendte den indefra […] havde været med i arbejdet, gået under jorden, og
nu fortalte om begivenheder og spændinger, opfyldelser og skuffelser – om alt det, som jeg
kendte mere eller mindre spredt og tilfældigt til, og som ikke på noget tidspunkt for alvor
havde haft vægt og realitet for mig. Hvert ord var en stillingtagen. Hvad havde d. 9. april
betydet for mig? Sammenligningsvis, bogstavelig talt intet. En mægtig hvirvel i sindet,
noget upraktisk oprivende, en time eller to – og derefter intet, der praktisk havde med
begivenhederne at gøre […]. Og her, i disse nattetimer, sad jeg over for én, hvem d. 9. april
havde gennemtrængt med en sorg, en harme, en skam, der gik som en skygge over
ansigtet, uudholdelig aktuel. Næsten havde taget meningen med livet i det nærværende fra
ham; en mening han først havde fået igen med folkestrejken i København d. 4. juli.
(Bjørnvig 1986, 269)
Overfor disse tunge og alvorlige erfaringer begynder Thorkild Bjørnvig at tvivle, for hvad vil
MAH ikke tænke om ham, der slet ikke havde oplevet det samme eller i hvert på en langt
mindre mærkbar måde, for slet ikke at tale om Bjørnvigs manglende engagement i
modstandsbevægelsen. Men Bjørnvig vælger at lægge sine kort på bordet: “Der var ikke andet
for, syntes jeg, selvom det blev helt sort af sorg i mig. Så lykkeligt, som det her var begyndt,
og om lidt – forbi. For hvordan kunne der i hans øjne være tilgivelse for en holdning og
adfærd som min? ” (Bjørnvig 1986, 270) Og et godt stykke længere ud på natten blotter
Bjørnvig sig nu endegyldigt og er indstillet på at MAH kan (og vil) afbryde det venskab som
så småt var ved at komme i gang. Men til Bjørnvigs overraskelse reagerer MAH behersket
idet han nøjes med at sige: “Nå, De synes altså ikke rigtig, der var noget at forsvare?”
(Bjørnvig 1986, 270) MAH uddyber sin holdning, idet han bl.a. vender tilbage til
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folkestrejken, et klart vendepunkt for MAH, der henvender sig til Bjørnvig med ordene: “Det
lød før, som om De syntes, De skulle forsvare Dem. Det behøver De ikke. De kunne nok ikke
gøre anderledes”. (Bjørnvig 1986, 271) Efter disse forstående bemærkninger fra MAH, følte
Bjørnvig en stor lettelse:
Jeg følte en usigelig lettelse, men kunne i grunden ikke begribe hans overbærenhed. I hans
strenge og dystre sammenhænge, forekom mit liv mig i dette øjeblik komplet ugloriøst og
ansvarsløst og uden vægt. (Bjørnvig 1986, 271)
Men Bjørnvig står ved hvad han (ikke) har gjort og fortryder heller ikke noget, hvilket for
MAH er tegn på oprigtighed. Og MAH bifalder at Bjørnvig har taget de ting han har oplevet,
alvorligt. MAH og Bjørnvig lader nu emnet være, men i al den tid de siden kom til at kende
hinanden i, vendte de “aldrig tilbage til dette afgørende punkt i samtalen”. (Bjørnvig 1986,
271) Og samtalen havde på dette tidspunkt varet længe, og Bjørnvig opdager at klokken
faktisk var blevet lidt i syv om morgenen, altså helt i overensstemmelse med hvad MAH siger
om sluttidspunktet, idet samtalen altså kom til at handle om mere end blot “Tid og Poesi”.
Bjørnvigs åbenhjertighed og ærlighed i nattens samtale vandt MAH, der på sin side kunne
bære over med Bjørnvigs (ikke)ageren under besættelsen. Man kan også sige at dialogen
mellem Bjørnvig og MAH formåede at skabe bro og kontakt mellem to væsensforskellige
positioner i forhold til besættelsen. “Dialektisk anlagt” var Bjørnvig, og det var noget for
MAH, som også omvendt var en god samtalepartner forstår man af Bjørnvigs erindringer. På
overfladen kunne det altså være at venskabet ville være afsluttet i stort set det øjeblik det
skulle til at begynde, men når to dialektisk, eller i denne afhandlings optik: dialogisk anlagte
naturer mødes, så kan meget åbenbart overvindes, og MAH og Bjørnvig skulle siden hen også
udvikle et meget frugtbart venskab og samarbejde. Et andet dialogisk udbytte af samtalen er at
Thorkild Bjørnvigs ord satte sig spor i MAHs forfatterskab. Og i det følgende undersøges
nogle eksempler på hvad der konkret kom ud af samtalen mellem Bjørnvig og MAH eller
hvorledes dialogen står i forhold til arbejder fra MAHs hånd.

MAH i spil
Det førnævnte dagbogsnotatet indeholder som nævnt nogle lidt indskudte bemærkninger om
litteraturkronikker. MAH noterer: “Har nu – sent arbejdende – faaet Hold paa Kronikserien
om Litteraturens forskell. ny og supplerende Synspunkter”. (Hansen 1999, bd. 1, 410) Med
denne kronikserie hentyder MAH til en række planlagte kronikker til Morgenbladet, som var
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en avis udgivet af partiet Dansk Samling som var stiftet af Arne Sørensen. MAH nævner i
dagbogen flere gange dette kronikarbejde, idet den mest interessante optegnelse i den
forbindelse er et dagbogsnotat skrevet i dagene 14.-16. 1.1946: “Arbejdet paa 1. Kronik i
Serien om Litteraturen (til Morgenbladet) hvortil jeg knytter noget fra Kronikken i Eft. 44 i
“Aarh. Stifts”, udvidet Perspektiv – et dialektisk Arbejde, der beroliger”. (Hansen 1999, bd. 1,
410) Det er de efterhængte sætninger der påkalder sig opmærksomhed: det er ikke bare et
dialektisk stykke arbejde, men arbejdets dialektiske karakter beroliger også MAH, som
befinder sig i en travl og stressende periode, hvilket dog ofte var tilfældet. Der er da også bud
efter MAH i denne tid, alle ønsker stof fra MAHs pen. Således skriver MAH 5.1.1946 i
dagbogen: “Faar ofte Bestillinger – bl.a. p.Gr. Af mit Arbejde i “Folk og Frihed”, som
sluttede med et pænt Nummer 5. December”. (Hansen 1999, bd. 1, 408) Dertil kommer den
sociale omgang med mennesker, ikke mindst besøg her og hisset. Presset er stort, og i samme
dagbogsnotat fra 5.1. 1946 skriver MAH:
Dette er det tredje længere Julebesøg – først Mor og Karen, saa Inger og Henry, hver nogle
Dage. Jeg kan ikke arbejde, naar her er nogen i Huset. Men sidder i Arbejde til Halsen.
Løfter. Bestilling, Honnørarbejde. Jeg hader det. (Hansen 1999, bd. 1, 408)
Men artiklerne til Morgenbladet blev skrevet, og selvom det ikke direkte kan påvises, så er
det en nærliggende tanke at samtalen med Bjørnvigs har virket som kronik-fødselshjælper.
Det er rigtigt at kronikken fra efteråret 1944 i Aarhus Stiftstidende blev delvist genbrugt, og
selvom det kun er i begrænset omfang, så vidner det dog om et dialektisk kredsløb hvor MAH
viderefører sine observationer og meninger i en tekst til andre tekster. MAH lader teksterne
inspirere hinanden og man kan derfor sige at MAH udfører nogle intertekstuelle greb:
teksterne griber fat i hinanden og låner fra hinanden. Det er ikke en postmoderne form for
intertekstualitet, hvor der leges med læseren, men en tankevirksomhed der udfolder sig
gennem flere tekster. Intertekstualiteten har desuden også et biografisk aspekt. Der er ganske
vist ikke tale om performativ biografisme i streng forstand, hvor forfatteren sætter sig selv i
spil inden i og uden for teksterne for at generere mere opmærksomhed om teksten og (især)
forfatteren uden for teksterne. Det drejer sig om at i kronikserien i Aarhus Stiftstidende,26 som
handler om forholdet mellem religion og litteratur, tager den første kronik, “En Helgen”,
udgangspunkt i MAHs egne personlige oplevelser med Indre Mission: “Som halvvoksen var
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To af kronikkerne findes genoptrykt i Hansen, Hemmelighedens kunstner (1991). Alle fire kronikker findes
genoptrykt og forsynet med en indledning i Alex Ahrendtsen: Martin A. Hansen og Indre Mission (1997).
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jeg engang med til et stort Paaskemøde, som var arrangeret for Ungdommen af
Missionsfolkene i en Stationsby nogle Mil fra mit Hjemsted”. (Hansen 1991, 419)
Fremstillingsformen er klart selvbiografisk. MAH lægger kortene på bordet og lader en
sammenligning mellem KFUM og Indre Mission falde ud til sidstnævntes fordel, på trods af
afskeden med sidstnævnte:
For den bondske var Friskheden [hos KFUM, ab] lidt fersk, Mandigheden lidt sød, hele
Aanden lidt for importeret, og jeg foretrak frem for KFUM den rigtig gamle Mission, skønt
jeg lå i Krig med den og tog en arrig Afsked med den. Og det er denne Indre Mission, som
jeg har kendt den, jeg paa dette Sted har tænkt at give et par Glimt af. (Hansen 1991, bd. 1,
420)
Her har vi en MAH uden filter, uden indpakning. I modsætning til hvad han gør i andre essays
med selvbiografisk stof, undlader MAH at skyde nogle æstetiske fortællelag ind i historien,
og dermed lægge afstand til stoffet, objektivere det. Dog ser vi også i “En Helgen” en af
MAHs tendenser til at objektivisere de subjektive erfaringer ved undertiden at skrive “man” i
stedet for “jeg”. Følgende lille passus, som også introducerer titlens helgen, illustrerer det
ganske påfaldende: “Men hvad der for mig var det bedste den Dag og maaske Grunden til, at
man erindrer den, var mødet med en ung Helgen, en lam Gaardmandssøn, der havde hjemme
længere sydpå”. (Hansen 1991, 423) Det er vitterligt MAH der fortæller og fører læseren ind i
historien om litteraturen og Indre Mission. Man kan formode at MAHs personlige metode,
som man kunne kalde MAHs forsigtige udgave af den performative biografisme, har gjort det
lettere for ham at trække læserne ind i historien om ellers tunge emner som religion, Indre
Mission og litteratur.

Kronikkredsløb
Efter i den første kronik at have brugt sig selv som indføring i essayets emne, indledte MAH
en følgende kronik, “Pælen i Kødet”, i samme serie mere nøgternt og klassisk, men ikke helt
uden subjektivitet og med et islæt af poetisk og metaforisk sprogbrug:
Sidst i forrige Krig udkom et par Bøger, en svensk og en dansk, der er værdifulde for en
Undersøgelse af Kontroversen mellem Litteraturen og Protestantismen, men værdifulde
Bøger i det hele taget, ligefrem Tiden nærmere nu, da den atter begynder at græsse den
Mark, de gror i. Det er den afdøde svenske Digter Dan Anderssons næsten selvbiografiske
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Roman, David Ramms Arv […]. Den anden er Richardt Gandrups Skæbneroman, Mørket,
fattet og fast, næsten kølig Epik, en mindre Bog af Omfang, men Brønde tager heller ikke
megen Plads ovenpaa Jorden. I begge møder man en tragisk Skæbne, et Menneske, der
knuses i Jahvetro, et blodigt Konfliktstof, der er gaaet Digterne nær. (Hansen 1991, 425)
Dette citat vil jeg bruge som et eksempel på hvordan MAH i Morgenbladets kronikker
“benytter noget fra Kronikken i Eft. 44 i Aarh. Stifts”, som han noterede i dagbogen. (Hansen
1999, bd. 1, 410) Den af MAH nævnte kronik var nemlig “Pælen i Kødet”, og fra det citerede
stykke er det stoffet om Dan Andersson som MAH også benytter i kronikkerne i
Morgenbladet, som samlet er genoptrykt i 1965 som essayet “Ved Korsvejen” i
novellesamlingen af samme navn. Dan (egentlig Daniel) Andersson (1888-1920) udgav David
Ramms Arv i 1919 og det er i fjerde del af kronikserien i Morgenbladets serie at MAH tager
Andersson-stoffet op igen fra kronikken i Aarhus Stiftstidende. MAH bruger et lidt andet
ordvalg, men hele tematikken er den samme og på ordniveau går ordet Jahve igen: “Dan
Andersson kæmper med Mosebogens vældige Jahve, som “Læserne”, de svenske Finneskoves
Missionsfolk, har indplantet i ham. Han knuses af det”. (Hansen 1965, 23) MAH tager altså
religions-tematikken op igen i den nye litteraturkronikserie i Morgenbladet, og man kan sige
at MAH først søsætter et emne i det offentlige rum, som han tager op igen og dermed holder
et kredsløb i gang.

Dialogisk afslutning i Ved Korsvejen: Vanskeligst er det at spørge rigtigt
I sin dagbog noterede MAH at arbejdet på de nye kronikker til Morgenbladet var et
“dialektisk Arbejde, der beroliger” (Hansen 1999, bd. 1, 410), men hvad vil det egentlig sige?
I det følgende ser jeg derfor nærmere på kronikkernes dialogiske og intertekstuelle træk. Man
kan betragte følgende citat:
Den Fornemmelse, at Generationen er ved et Vendepunkt, er jo udbredt. Man taler om
Tidsskifte. Nye Tider. Spejder efter dem. Og da Litteraturen gælder for at være et følsomt
Kulturens Kompas, iagttages den spændt, ikke blot for sin egen Skyld. Den maa nu staa
ved en Korsvej. Hvorhen gaar den? (Hansen 1965, 7)
Det er dette spørgsmål der er motoren i kronikkerne, og som MAH tager livtag med. Det
synes et naturligt spørgsmål at stille og mindst lige så naturligt synes det at være at stille det
til dem der laver litteraturen: “Det hænder, at en, der har gjort sig skyldig i Avl af Bøger og
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andet trykt, bliver spurgt: Hvordan vil den nye, kommende Litteratur blive?” (Hansen 1965,
7) Men denne “en”, in casu MAH, er muligvis ikke den rette at spørge:
Som om den Stakkel var den rette at spørge! Som om ikke han ved Eksistens og
Frembringelser er bundet til den Generation, man brænder efter at sige farvel til? Som om
han kan vide noget som helst! Man vægrer sig ved at svare, Instinktet advarer. Og
Klogskab og Magelighed. Ja, og Fliden. Forfatteren har sin lille Ager at pløje. Kan han
give sig til at spille Elias fra Ørkenen? (Hansen 1965, 7)
Og MAH fortsætter med at undersøge om spørgsmålet i det hele taget er rigtigt stillet:
Man maa vælge en kritisk Fremgangsmåde. Hvordan bliver den kommende Poesi? Er det
nu et fornuftigt Spørgsmål? […] De populære Begreber om det “kommende”, er de ikke
barnagtigt Legetøj? Og “Litteraturen”, hvad er den i Grunden for noget, er den gængse
Opfattelse af den alment (sic) og altid gyldig? (Hansen 1965, 9)
MAH går yderst dialogisk til værks. Han stiller ikke bare et spørgsmål, på andres vegne, om
hvorhen litteraturen bevæger sig, men spørger ind til om man i det hele taget kan forvente et
fornuftigt svar på spørgsmålet. Da det ikke er tilfældet lyder den foreløbige konklusion:
Det klogeste er da at suspendere dette utaalmodige Modespørgsmål, mens man undersøger,
om det overhovedet lader sig gøre, om det er af Værdi at spørge saadan. Vanskeligst i
Tilværelsen er ikke at svare – det gaar for de fleste som Fod i Hose – men at spørge rigtigt.
(Hansen 1965, 9)
MAHs metode er altså ikke bare at stille spørgsmål og besvare dem, men også at undersøge
forudsætningerne for spørgsmålet: er det meningsfuldt at spørge på denne eller hin måde?
Man kan også sige at MAH løfter sig ud af diskursen og undersøger selve diskursens rammer
eller forudsætninger. Men MAH er samtidig klar over at man på den anden side heller ikke
bare kan forlade diskussionen her, det ville virke noget uforløst:
Kan man da ikke stoppe her? Det synes nu umiddelbart klart, at Spørgsmaalet er uden
virkelig Fornuft. Umuligt at svare reelt paa. Det er dog værd at lægge Mærke til, at det
stilles af Folk, der meget godt kan se Naiviteten i det, Mennesker, det er typisk, som har
oplevet og været med i en hel Del. Og som altsaa ser hen til Poesien. […] Et Krav, en
ubestemt Fordring mærkes hos den spørgende. (Hansen 1965, 9-10)
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MAH fortsætter derfor sin undersøgelse af spørgsmålet, idet jeg her skal springe alle
mellemregningerne over og blot vise at MAH i resten af essayet hverken lader spørgsmålet –
eller læseren – glide sig af hænde, for femte og sidste del begynder sådan her:
Den taalmodige Læser, der har kunnet holde ud at være med fra Begyndelsen og lige til nu,
vil endnu nok kunne huske, vi egentlig gik ud fra Spørgsmaalet: Hvordan bliver den
kommende Poesi? Vi var dog allerede i Starten klar over, at det ikke gik an at tage
Spørgsmaalet for bogstaveligt og haandfast, for saa mistede det al Fornuft. Gudskelov kan
man ikke besvare det bogstaveligt. Hvis man virkelig til Punkt og Prikke kunne beregne,
hvordan Litteraturen vilde ytre sig, blev det overflødigt at læse den, ja at skrive den. Men
det irrationelle i Poesien, Skabelsens Mysterier, sætter heldigvis en Skranke. (Hansen
1965, 28)
Møjsommeligt, omhyggeligt, spørgende, undersøgende, vendende enhver sten på vejen, sådan
er MAHs dialogiske metode, som han undertiden selv betegner som dialektisk, f.eks. i “Ved
Korsvejen”, hvori han analyserer kritikkens funktion i litteraturen: “for at erkende Kritikkens
vitale Funktion i Poesien, er en vis dialektisk Betragtning nødvendig”. (Hansen 1965, 14)
Opsummerende: MAH viser vej, idet læseren har en fornemmelse af at han/hun selv finder
vej. MAH holder lygten og læseren kan trygt følge med. Men MAH sørger dog for at han selv
bliver blændet ud. Det så vi allerede i begyndelsen, hvor MAH – tydeligvis om sig selv –
skriver: “Man vægrer sig ved at svare”. Det er også dette lidt uskyldigt udseende “man” der er
vandmærket i så mange af MAHs essays og kronikker.
Forfatterpersonen: tørrede blade og “folket”
I modsætning til kronikken om Indre Mission i Aarhus Stiftstidende er der ikke meget
selvbiografisk i essayet “Ved Korsvejen”. MAH selv træder kun meget lidt frem i lyset, hvis
overhovedet. Men det pudsige er at forfatteren og forfatterens biografi rent faktisk tematiseres
i essayet om hvilken vej poesien går, omend det sker generelt:
Søger man en Betragtning, der kan udtrykke det mærkelige forenende, det levende
Samfund, den overordnende Fællesaand, der er i Poesiens Væsen, maa man holde
Forfatterpersonen udenfor. Ganske vist, med hans Livsværk følger hans Biografi, til
Bestemmelse af det, men den hænger som et udsuget Fluehylster i det, hans Lidelse, hans
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Bekymringer, hans Familieglæde, hans borgerlige Interesse, hans økonomiske Kvaler, alt
er blevet flade, tørrede Blomster mellem Bladene i hans Bøger, blot til for dem, blot Nøgle
og Etikette. Mennesket er borte. For her er hans Jeg kun et Middel, underordnet. (Hansen
1965, 16)
Forfatterbiografi kan ikke, eller måske rettere: skal ikke bruges til noget. Det er bøgerne der
tæller, ikke forfatteren selv og hans liv og levned. Forfatterbiografien er ganske vist en nøgle,
men kun en nøgle, der åbner bogen. En nærmest nykritisk tilgang til læsningen. Men det
medfører dog ikke at forfatteren ikke kan optræde og dermed mere eller mindre direkte og
bevidst påvirke omgivelserne, debatten, samfundet. Der kan stadig performes, uden for
teksten (fra talerstolen) men også mellem teksterne, som når de bringes i spil med hinanden
og andre tekster og dermed skaber et intertekstuelt væv. Og at startskuddet eller inspirationen
kan komme fra samtaler med andre forfattere er af særlig interesse, når man vil vide mere om
hvordan tanker og debatter i datidens samfund opstod, blev formidlet og fik deres eget liv i
samfundet.

Folket
Den natlige samtale mellem Thorkild Bjørnvig og MAH satte sig spor hos MAH, i første
omgang fordi de simpelthen blev skrevet ned i dagbogen, men i og med denne nedfældelse
klæbede de sig med en vis sandsynlighed endnu bedre fast hos MAH, og i hvert fald gjorde
han flere steder i sin essaystik brug af tankegodset og videreudviklede det. I det følgende vil
jeg især beskæftige mig med Bjørnvigs udsagn om at “alt nu er Speciale”, idet det har en vis
forbindelse til et emne der ikke nævnes i dagbogsnotatet 21.1.1946, men som ifølge Bjørnvigs
erindringer dog tydeligt var på bordet i samtalen, nemlig folket. Dette emne, folket, bliver
brugt temmelig konkret, når Bjørnvig i sine erindringer refererer deres samtale om krigen og
besættelsen. Men “folket” hænger også nøje sammen med det som MAH vitterligt skrev ned,
nemlig at alt er speciale, og dette tema finder vi også i flere MAH-kronikker på det tidspunkt.
I Bjørnvigs gengivelse af emnet i den natlige samtale med MAH er det frem for alt
opfattelsen af folket der springer i øjet. I en vis forstand foregribes her et af de spørgsmål som
de senere heretikere, og også hele efterkrigstidsdebatten, tog livtag med: hvem er folket og
hvordan er forholdet mellem eliten og folket? Bjørnvig skriver herom:
Jeg fortalte nu, hvordan jeg havde oplevet d. 9. april, at jeg ikke på noget tidspunkt havde
haft med modstandsbevægelsen at gøre, ikke at jeg havde haft noget som helst imod den,
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det var blot kommet sådan, og af gode grunde – og jeg endte med at forklare, at det hele
nok kom af, at “folket” simpelt hen ingen realitet havde for mig – at folket var “de voksnes
verden”, som jeg aldrig havde forliget mig med, fordi livet her blev til beregninger og
sensationer i stedet for eventyr og tragik, konventioner i stedet for ritualer, sentimentalitet i
stedet for alvor. (Bjørnvig 1986, 270)
Hvorpå MAH bl.a. svarede:
Men efter d. 4. juli, efter folkestrejken her i København, som jeg oplevede på nært hold,
har det igen ændret sig for mig. Jeg tror det var mit livs største oplevelse. Ingen ville mere
finde sig i noget. Alle var enige om det. Forstår De? Det var folket. (Bjørnvig 1986, 270)
Derefter fortalte MAH om begivenheder der nu kan læses i hans “Juli 44”. Her er der altså
tale om forskellige opfattelser af folket hos Bjørnvig og MAH. Eller man kan formulere det
på den måde at Bjørnvig og MAH har forskellige grader af tillid til folket. Bjørnvig synes at
tage afstand fra folket, ikke fordi han er bedrevidende, men pga. skuffelse over at folket
tilsyneladende kun er rationelt, konventionelt, blottet for fantasi og kun interesserer sig for
sensationer. MAH derimod har tillid til folket, hvori han ser handlekraft og ægthed, noget der
for ham afgørende manifesterede sig i folkestrejken i juli 1944.27
Som sagt nævner MAH ikke eksplicit ordet “folket” i sit dagbogsnotat og tilsyneladende
har samtalen om selve besættelsen ikke gjort så dybt indtryk på MAH at han fandt den
påtrængende nok til at optage den i dagbogen. Men i dagbogen finder vi faktisk noget der kan
siges at være det modsatte af “folket”, nemlig det specialiserede: “Bjørnvig sagde meget
træffende, at alt nu er Speciale”. (Hansen 1999, bd. 1, 412) Dette begrebspar, “speciale og
folket”, kan også formuleres på andre lignende måder, f.eks. “Intelligens og Masse”, og
“Eneren og Massen”, som er titlerne på de to tidligere nævnte essays af MAH. I “Intelligens
og Masse” er der, også på ordniveau, en vis overensstemmelse med Bjørnvigs “alt er
speciale” i f.eks. følgende passus:
Det er den intellektuelle Afstand, man almindeligvis betragter som den alvorligste Side af
Problemet Intelligens og Masse. Videnskaberne er blevet uhyre specialiserede,
Forskningen til en for Lægfolk klosteragtigt afspærret Verden. (Hansen 1991, 159)

27

“Juli 44” udkom i Heretica 1953, nr. 2, 165-194.
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Men MAH gik nu et skridt videre i diskussionen og mente at man i den nu opståede, dvs.
specialiserede situation:
sætter sit Haab til Oplysning, den maa kunne bygge Bro. Og Oplysning er det rette, naar
den kan lyse, saa der bliver oplyst, naar den er baaret af en Idé, et Syn. Men Oplysningen
har med voksende Fanatisme vendt sig til den rent intellektuelle og kvantitative, saa
Folkelivets Guddom bliver Statistikken og Gallup dens Profet. I stor Stil maa man da
tilberede Aandsfrugterne, koge og mose dem grundigt, popularisere dem, for
Mælketændernes Skyld. Jeg tror naturligvis ikke, at Popularisering kan undværes, og jeg er
i Gæld til værdifulde populariserede Bøger, som fik Tankerne til at gro, da man var i den
modtagelige Alder. (Hansen 1991, 159-160)
Man ser her flere sproglige og indholdsmæssige karakteristika i MAHs essaystik. Sprogligt er
der malende metaforer som åndsfrugter der skal koges og moses for mælketændernes (dvs.
populariseringens) skyld. Men MAH er ikke dogmatisk – og kan heller ikke være det –, når
han nu selv har nydt godt af populariserende bøger. I denne forbindelse kunne man pege på
essayet “Verdensromanen” som handler om nordmanden Nordahl Rolfsens Illustreret
Verdenshistorie der som det fremgår af erindringsessayet har betydet ikke så lidt for den unge
MAH.28 Et andet sprogligt MAH-træk i citatet er brugen af “man” i sidste sætning. Sidst men
ikke mindst er der sammensætningen “Folkelivets”, hvor MAH altså ikke bare nøjes med at
skrive “folket”, han vil ligesom have begrebet til at rumme mere (man kunne her tænke på
f.eks. historien, kulturen), når han taler om folket, derfor “folkelivet”. MAH har også noget at
sige om sprogets rolle i forbindelse med specialiseringen:
Jo mere Spaltningen mellem Intelligens og Masse fuldbyrdes, des mere trues Sproget af
Død. Intelligensen vil nemlig også svigte det, forraade dets dybe Almenværdier,
Fællesskabets Mysterium, for at opnaa større Præcision og Effekt i det specielle.
Forskningens Sprog tenderer mod eksakte Formler. (Hansen 1991, 160)
Igen hører man Bjørnvigs stemme, også på ordniveau. Naturligvis igennem udtrykket “det
specielle”, men man kan også pege på at MAH taler om “formler”, mens Bjørnvig i sine
erindringer taler om “beregninger”. Bjørnvig og MAH ligger altså tæt på hinanden, men dog
med den forskel at MAH gerne vil opgradere folket (massen). MAH siger da også lidt senere

28

60

Essayet “Verdensromanen” har i øvrigt også en længere (intertekstuel) tilblivelseshistorie, det udkom første
gang i Berlingske Aftenavis 8.9.1948 og er senere blevet genoptrykt flere steder.

at intelligensen og massen en gang var forenet i “en Kulturorganisme, Folket”, men
“ulykkeligvis har Nationalismen med sin Vulgaritet næsten udryddet al Viden om, hvad
Folket egentlig er. Skrigende på Folket har den gjort sit bedste for at omskabe det til Masse”.
(Hansen 1991, 161) Mon udsagn som dette har gjort at MAH kun sjældent sættes i forbindelse
med nationalisme og lignende?
Når det gælder essayet “Eneren og Massen” i Mennesket i tiden, kan man genfinde
tankegods fra essayet “Intelligens og Masse ”, fordi hele tankegangen fra “Eneren og Massen”
allerede løb som en rød tråd igennem “Intelligens og Masse ”, der dog er betydeligt mindre
dialogisk anlagt end “Eneren og Massen”. I “Eneren og Massen” findes et sted der viser
sammenhængen med Bjørnvig-samtalen:
Skulde enhver leve som en viis maatte det første og mindste Krav være, at man kun
udtalte sig, om man da i det hele taget skulde udtale sig, om det man har virkeligt
Kendskab til. Haandværkeren kun om sit særlige Haandværk, forskeren om sit Speciale,
Kunstneren om ingenting, for han kunde da kun snakke om det æstetiske, og det er dog
ingenting hvis man ikke ogsaa maa tale om sit Motiv til at bruge det. Af det kom endnu
ikke Visdom. Men det er nok til at fortælle at da kunde man heller ikke stille noget op med
vore vigtige Fællesanliggender. Familieliv og Samfundsliv maatte overlades til særlige
Eksperter. En daarlig Udvej. Da er Raab og Skraal og Risiko at foretrække. (Hansen 1950,
57)
Her er det det “specielle” der sættes op over for det fælles, og således kan man sige at citatet
viser tilbage til den natlige samtale med Thorkild Bjørnvig. Ringen er sluttet, men i
mellemtiden har tankerne spredt sig videre, bl.a. i MAHs foredrag.
“jeg har svært ved at sige nej”
Litteraturserien “Ved Korsvejen” i Morgenbladet kostede MAH store mængder energi og den
blev heller ikke skrevet ud i en køre. Ting kom imellem, MAH gik i stå, tvivlede etc. Da
MAH nærmede sig afslutningen af serien noterede han i dagbogen 24.2.1946:
At skrive Serien “Ved Korsvejen” har kostet mig stor aandelig Anstrengelse. Og det er
ikke færdigt. Jeg færdes ved de yderste Grænser af personlig Erkendelse, men den kritiske
Fornuft, efter min Formaaen, er med, som en Snor bundet rent bogstaveligt fast til min
Hjerne med en Krog, der smerter. (Hansen 1999, bd. 1, 426)
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Så bogstaveligt skal den krog nu nok ikke opfattes, men metaforen er stærk og formentlig
meget rammende med hensyn til MAHs møje og besvær med at få skrevet serien færdig. Ting
der kom i vejen var f.eks. en tvivlen på udgiveren Arne Sørensens hensigter. En anden i
grunden banal ting, der dog alligevel kostede (psykisk) energi, havde også med Arne
Sørensen at gøre. Det drejer sig her om en uoverensstemmelse med Arne Sørensen angående
Jacob Paludan, som det blev MAH magtpåliggende at nævne i en artikel i “Ved Korsvejen” til
Morgenbladet. MAH noterede i dagbogen 8.2.1946:
“Ved Korsv”. 2 i Morgenbl. I “N.J. Brev” revser A. Sørensen Jacob Paludan, som jeg “af
Hjertet” i Gaar var med at hylde. A.S. anbef. hvad P. skal læse. S. er undertiden en Degn.
Jeg blev gal. Jeg sendte i aften “V. Korsvej” 3, hvori jeg udtrykkelig har nævnt Paludan!
(Hansen 1999, bd. 1, 422).
Til belysning af det ovenstående det følgende: Arne Sørensen udgav under krigen skrifterne
“Niels Jydes Breve” om modstandskampens opgaver. I 1943 afløstes skrifterne af det illegale
dagblad Morgenbladet, som fortsatte indtil 1948. MAH hentyder til at han dagen før havde
hyldet Jacob Paludan (1896-1975) på dennes 50-års fødselsdag i en kronik i Nationaltidende.
Kronikken var skrevet på opfordring, idet MAH (igen) havde svært ved at sige nej.29
Det er muligt at MAH under alle omstændigheder havde tænkt sig at nævne Jacob Paludan
i den tredje artikel i “Ved Korsvejen”, men irritation (“jeg blev gal”) kostede det i hvert fald
MAH, der også “udtrykkelig” nævner Paludan i sin artikel. Det gør MAH på én gang subtilt
og vinker samtidig med en vognstang til Arne Sørensen. Fødselsdagskronikken i
Nationaltidende hed nemlig “Stjernetyderen. Hilsen til Jacob Paludan”, og i den tredje kronik
i “Ved Korsvejen” opremser MAH navne på “søgende Aander” i kulturhistorien: “Ortega y
Gasset, Friedell, Jaspers, Maritain, Eliot, og nu Arthur Koestler, tilfældige Navne fra den
lange række Stjernetydere. Herhjemme kunde man nævne Vilh. Grønbech og Jacob
Paludan”. (Hansen 1965, 20)
Således fik Arne Sørensen svar på tiltale. Ovenstående begivenhedsforløb giver et indblik i
hvordan en kronik kan blive påvirket af ydre omstændigheder, udsagn, ideer etc. der florerer
andre steder i det litterære kredsløb. Desuden viser forløbet at MAH ikke gik på køb med sine
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Jvf. dagbogen 14-16.1.1946: “Jan Zibrandsen Nationaltid. ringede ang. en lille Artikel til
Fødselsdagsnummer for Jacob Paludan, der 7. Febr. fylder 50, hvad jeg saare gerne vilde. Opfordrede at
sende den Kronik – jeg har svært ved at sige nej”. (Hansen 1999, bd. 1, 410)

holdninger, men fastholdt sin selvstændighed og sine opfattelser, også i forhold til Arne
Sørensen som han (til dels) var på bølgelængde med (mere herom senere).
Men det lykkes altså MAH at komme over alle hurdlerne i forbindelse med
litteraturkronikkerne til Morgenbladet, for mandag 25. 2.1946 kunne han ånde lettet op og
notere i sin dagbog: “I løbet af Natten færdig med “V. Korsvejen” 5 som også var drøj. Slutter
her. Her rundes det af. Serien har været anstrengende at skrive”. (Hansen 1999, bd. 1, 427)
Men skønt de nu er afrundet, lever kronikkerne videre i f.eks. foredrag. MAH kan nu for en
stund kaste sig over andre opgaver, især den fortælling der skulle blive til
“Midsommerfesten”. Men MAH kan først endnu en gang, 9.4.1946, se tilbage på arbejdet
med kronikkerne m.m. og opsummere:
Et Aar med hovedsagelig Artikelskriveri, der i bedste Tilfælde har været en mere
intellektuel Udredning af de intuitivt høstede Erfaringer, af Oplevelser og Spørgsmaal, der
laa bag de mange poetiske Erfaringer hin vinter 44-45. (Hansen 1999, bd. 1, 437)

10.000 mennesker, årligt
Men slippe stoffet gjorde MAH ikke, det kunne f.eks. bruges til at holde foredrag over. MAH
var en efterspurgt foredragsholder. En komplet fortegnelse over MAHs foredragsvirksomhed
foreligger ikke, men et godt fingerpeg får man i et brev MAH 16.4.1953 skrev til sin tyske
oversætter Heinrich Fauteck:
Jeg tror ogsaa, at naar mine Bøger har en efter deres Karakter stor Udbredelse har det ikke
været uden Betydning, at jeg de sidste 7-8 Aar aarligt har holdt Foredrag for omkring eller
over 10 Tusind Mennesker, sammenlagt. Jeg tror ikke den enkelte Gang betyder saa meget,
men et Arbejde som gøres Landet over gennem en Aarrække har meget at sige. (Hansen
2004, bd. 2, 1083)
MAHs egen vurdering af antallet af tilhørere er interessant i sig selv, men det er også
bemærkningen om at han tillægger foredragsvirksomheden en del indvirkningskraft på
udbredelsen (salget) af hans bøger, selvom de ikke umiddelbart har karakter af at være
bestsellere. Desuden hævder han at det ikke er det enkelte foredrag, men hele
foredragsvirksomheden der batter og indgår i en frugtbar vekselvirkning med bogudbredelsen.
I lighed med artikelskriveriet koster MAHs foredragsvirksomhed dog store og krævende
mængder tid og energi. Af ovennævnte brev fremgår det at Fauteck har spurgt MAH om
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denne er i gang med noget nyt, hvad MAH ikke var, bl.a. på grund af den omfattende
foredragsvirksomhed, som han skrev følgende ord om:
Nej, jeg er ikke i Gang med noget nyt. Foruden Sygdom i Huset har jeg haft en alt for hård
Foredragsperiode, som det tager sin Tid at komme over. Foredrag er noget farligt noget,
naar man selv begynder at høre paa dem med en vis Lede og Mistro; selv om jeg for at
forhindre det gerne inden for en Periode har 3-4 forskellige Emner at arbejde med og i
denne (Febr.-Marts) havde 7 forskellige, hvad der naturligvis ogsaa krævede Tid og meget
Arbejde forud og megen Koncentration under Rejsen, da jeg aldrig medbringer
Manuskript, blev jeg alligevel grundig træt og udkørt deraf – hvad ogsaa det meget
ligegyldige Slapparads (sic) bagefter hjælper til med. (Hansen 2004, bd. 2, 1083)
Citatet indeholder flere interessante førstehåndsoplysninger om MAHs foredragsmetier, der
ikke var ringe af omfang.30 Her vil jeg i første omgang hæfte mig ved udsagnet om at Martin
A. Hanssen “aldrig medbringer Manuskript”. Der findes ganske vist en række manuskripter til
foredrag i Martin A. Hansen-arkivet på det Kongelige Bibliotek, men det er rigtigt at det er
meget få i sammenligning med omfanget af MAHs foredragsvirksomhed. Men arbejde har det
alligevel kostet, selvom han “aldrig medbringer Manuskript”. Arkivet viser dog at MAH
gerne havde en disposition, omend kun i stikordsform, således at man kan formode at MAH
har skriblet stikordene ned på rejsen til foredragsstedet (hvad han også antyder i et brev til
Heinrich Fauteck 16.4.1953 (Hansen 2004, bd. 2, 1083)). Desuden vidner den lidt spidse
bemærkning om “det meget ligegyldige Slapparads” om at der var grænser for MAHs
tålmodighed og tid til at gå i dialog med folk ved kaffe- og kagebordet efter foredragene. I
brevet om forholdet mellem det økonomiske udbytte af foredragene og den investerede tid og
energi fortæller MAH endvidere:
Selv om man med en Snes Foredrag tjener et godt samlet Honorar er det alligevel en
Virksomhed der rent økonomisk aldeles ikke kan betale sig, dels kan man længe forud og
efter næsten intet lave, dels giver det bagefter en grusom Masse Korrespondance for baade
min Kone og mig, meget mere Arbejde end selve Foredragene. (Hansen 2004, bd. 2, 1083)
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For at give et fingerpeg om omfanget holdt Hansen i foråret 1953 28 foredrag, i efteråret 6. I 1954 holdt han
8 foredrag i foråret og 24 i efteråret. (Wivel 1969, bd. 2, 389-390)

Et tydeligvis ulige forhold, der under normale omstændigheder ville føre til at man søgte at
ændre på tingenes tilstand, men der er åbenbart noget i foredragsvirksomheden der opvejer
det ulige forhold mellem tidsinvesteringen og det pekuniære udbytte:
Alligevel har jeg hidtil ikke kunnet faa mig til helt at holde op dermed. Selv om det kun er
maaske hver 3. eller 4. Gang man kommer ud for at staa over for en Flok Mennesker, hvor
man har på Fornemmelsen at det betyder noget det man kan sige, saa er det til Gengæld en
Oplevelse der ogsaa er meget Værd for Foredragsholderen; det er lærerigt og mere end det.
(Hansen 2004, bd. 2, 1083)
Kontakten med publikum er tydeligvis noget MAH værdsætter, hvor lille afkastet end er i
forhold til MAHs anstrengelser og tidsforbrug i forbindelse med foredragene. Den lange
række af (samme) foredrag gør MAH lidt loren ved foredragsaktiviteten, og han noterer
derfor også 4.9.1953 i dagbogen lidt ironisk og selvkritisk: “En dag skriver jeg
“Betænkeligheder ved at holde Foredrag””. (Hansen 1999, bd. 2, 816) Men forbindelsen,
dialogen med publikum, via Grundtvigs levende ord, forblev – sammen med økonomien – en
stærk drivkraft i MAHs foredragsvirksomhed.31

En lagret tanke
Det mundtlige (foredragsmæssige) afkast af litteraturartiklerne “Ved Korsvejen” var i første
omgang at MAH under en Jyllandsrejse i foråret 1946 brugte stoffet herfra i sine foredrag.
Han skriver i dagbogen 22.3. at han er blevet indbudt til at holde foredrag: “i
Studenterforbundet Aarhus (Pros. (sic) Lindhart Indbyder) “Digternes Dilemma” uden
Manuskript. Væsentlige Dele af Stoffet fra Kronikerne (sic) i Morgenbl”. (Hansen 1999, bd.
1, 433)
Det ses altså at MAH har planlagt at tale uden manuskript, som derfor heller ikke findes på
det Kongelige Bibliotek som Anders Thyrring Andersen også bemærker i registerbindet til
dagbøgerne,32 men at han påtænker at benytte stoffet fra “Ved Korsvejen”-kronikkerne i
Morgenbladet. Det er naturligvis nærliggende at benytte stoffet fra kronikserien som han
havde afsluttet for mindre end en måned siden og som derfor nok har været ganske
nærværende hos ham.
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I Heretica-nekrologen om Vilhelm Grønbech sætter Hansen Grundtvig ved siden af Grønbech og Søren
Kierkegaard som de tre store. (Heretica, 1. årg., nr. 3, 1948).
Hansen 1999, bd. 3, 1116.
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Men hvordan forløb aftenen så? Det foreligger der interessant nok vidnesbyrd om. MAH
selv opfattede vel ikke aftenen som totalt mislykket, men dog noget i den retning, eftersom
han 2.4.1946 noterede i dagbogen:
22. Fredag Foredrag “Digterens Dilemma” i Studenterforbund (Prof. Lindhart) Aarhus.
Hotel Ansgar. Ringe besøgt, 25 Mennesker vel, bl.a. Biblioteksfolk og Litteraturstud. Talte
uden Manuskript og Forberedelse, hvad der kan gaa, men var skidt. Bagefter Diskussion
om Kirken og dens Historie med Prof. Falk (kender fra hans Studentertid) og Thorkild
Bjørnvig var ogsaa med. (Hansen 1999, bd. 1, 434)
Med andre ord: ikke bare et skuffende fremmøde, men også en “skidt” performance af MAH,
der muligvis kan have stolet for meget på at han uden forberedelse og manuskript kunne øse
fra Morgenbladet-stoffet.
MAHs foredrag var dog ofte forberedt på den måde at han ved forskellige tidligere
lejligheder havde beskæftiget sig med stoffet, således at han ikke improviserede helt frit, men
på baggrund af et arbejde med tingene. Denne arbejdsmetode er noget MAH selv nævner i et
brev til Knud W. Jensen juni/juli 1954. MAH føler at han burde have sagt noget ved Skt.
Hans-bålet, men var blevet afledt, og da han senere ville sige lidt ved bordet, fandt han heller
ikke det rigtige øjeblik. Men han siger at Knud W. Jensen en anden god gang ikke skal holde
sig tilbage for “forud” at bede MAH om at sige noget, og grunden er, siger MAH, at han altid
er “saa bange for Banaliteten i ens Associationer, der melder sig ved Improvisation, at jeg
sjældent tør kaste mig ud i netop ren Improviseren, men helst maa have bare en lagret Tanke.”
(Hansen 2004, bd. 2, 1216)
Det er altså den lagrede tanke, der for MAH er det materiale han har arbejdet med, og som
han taler ud fra, når han taler uden manuskript (eller manuskript med stikord).
Tilbage til aftenen i Studenterforbundet, for var det nu virkelig en ringe præstation af
MAH den aften? Læser man nemlig hvordan foredraget dagen efter refereredes i avisen, ja så
får vi et noget anderledes, og positivt, billede af MAHs foredragspræstation, og i tilgift får vi
også noget at vide om indholdet. Aarhus Stiftstidende omtalte foredraget dagen efter på
følgende måde:
I Aarhus kristelige Studenterforbund talte i Aftes Forfatteren Martin A. Hansen paa Hotel
Ansgar i Aarhus om “Digterens Dilemma”. Forfatteren begyndte med at analysere Tiden
og kom til det Resultat, at den beherskes af en fremadskridende Forstening paa Grund af
den altomfattende Teknik og paa Grund af de store politiske og økonomiske Systemer,
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hvor det enkelte Menneskes Liv forsvinder. Forsvaret mod denne Udvikling finde[s, ab],
kun i “Hjertets Lidenskab”, i de personlige Værdier, og det er Digterens Kald at hold[e, ab]
denne Lidenskab brændende. Det interessante Foredrag fulgtes med største
Opmærksomhed og fandt stærk Genklang hos Tilhørerne.33
Altså en noget anden, og mere opmuntrende, version end MAHs egen. I avisreferatet oplever
vi foredraget gennem en af de tilstedeværende (dvs. Aarhus Stiftstidendes udsendte reporter),
og vi erfarer også publikums opfattelse af aftenen, som angiveligt er markant anderledes end
foredragsholderens. Det er selvfølgelig ikke noget enestående, når det gælder opfattelsen af
foredrag, men de divergerende opfattelser er dog temmelig frappante i dette tilfælde. MAH
fandt sit uforberedte foredrag “skidt”, men ifølge avisen blev det fulgt med “største
Opmærksomhed og fandt stærk Genklang hos Tilhørerne”. Om foredragets indhold kan det
siges at det udviser en vis dialogisk (dialektisk) afsmitning fra litteraturkronikkerne, som ikke
er overraskende idet MAH jo netop havde planlagt at bruge “Væsentlige Dele af Stoffet fra
Kronikkerne i Morgenbl”. MAH har – ifølge avisreferatet – talt om en “fremadskridende
Forstening”, som bl.a. skyldes “den altomfattende Teknik”. Det er faktisk ting vi kan finde i
“Ved Korsvejen”-kronikkerne fra Morgenbladet, hvor ikke bare den samme opfattelse
kommer til udtryk, men hvor vi også på ordniveau ser “afsmitning” fra “Ved Korsvejen”. Det
helt centrale ord er “Forstening”, som avisen også vælger at bruge i overskriften, og netop
dette ord finder vi i denne sætning i den fjerde kronik i “Ved Korsvejen”: “Atomkræfternes
Frigørelse fremskynder Forsteningen” (Hansen 1965, 25), idet vi også ser “den altomfattende
Teknik”, her eksemplificeret ved “Atomkræfternes Frigørelse”. En anden grund til
“forsteningen” som MAH ifølge avisreporteren har angivet, er “de store politiske og
økonomiske Systemer, hvor det enkelte Menneskes Liv forsvinder”. Man kan udmærket
forestille sig at MAH i sit foredrag som eksempler på økonomiske systemer har brugt dem
som han også nævner i den fjerde kronik i “Ved Korsvejen”:
Alle Ideologier og Samfundskræfter, Marxisme, Kapitalisme, Liberalisme, selve
Demokratiets Skikkelse og med dem Kirkerne, tenderer mod det autokratiske, det
bureaukratiske, Forskalning, Magtkoncentration. (Hansen 1965, 24-25)
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Artiklen bar overskriften: “Tiden fører til Forstening”. Aarhus Stiftstidende 23.3.1946. Artiklen er ikke
forsynet med journalistens navn eller initialer.
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Påvirkningen fra kronik/essay til foredrag er reel når det gælder diskussionen om årsagerne til
tidens tilstand. Men også når det gælder modgiften eller forsvaret mod denne udvikling, kan
vi finde overensstemmelser mellem kronik og foredrag, omend de kan synes mindre tydelige
end når det gælder årsagerne. Ifølge avisens udsendte reporter har MAH hævdet at “Forsvaret
mod denne Udvikling finde[s], kun i “Hjertets Lidenskab”, i de personlige Værdier, og det er
Digterens Kald at hold[e] denne Lidenskab brændende”. Det må antages at når journalisten
sætter “Hjertets Lidenskab” i citationstegn, så er det MAHs eget ordvalg. Den præcise
ordsammensætning “hjertets lidenskab” findes ikke i kronikkerne fra Morgenbladet, men i
kronik nummer fire, som MAH altså også har brugt materiale fra vedrørende årsagerne til
tidens tilstand, findes en passus der udtrykker samme holdning:
Og hvad det brændende Digterkuld fandt og hørte i Tyverne, det var dette Inderste, denne
Stemme, som siden fik de yngste til at Ofre Livet. De befriede Samfund, Institutioner,
Ideer, Systemer, Konfessioner skønt de midt i Kampen ikke turde bekende nogen Tro paa
dem. De tror paa meget under dem, en Fange, der lever under disse Huse. De vil ikke tro
med Forstanden, kun med Hjertet. (Hansen 1965, 26-27)
Man læser ganske vist ikke her om “hjertets lidenskab”, men ordet “hjerte” optræder i samme
mening: modsætningen forstand vs. lidenskab. Og når MAH også i sit foredrag skal have sagt
at det er digterens kald at holde “denne Lidenskab brændende”, så findes der noget, også på
ordniveau, der ligger tæt på, nemlig “det brændende Digterkuld” hvoraf flere brændte så
meget for befrielse fra undertrykkelsen at det kostede dem livet.
Der er selvfølgelig ikke noget i vejen for at MAH genbruger eller lader sig inspirere af sine
egne tidligere publicerede kronikker, essays m.m., det er formentlig noget de fleste
foredragsholdere gør.34 Hensigten her har blot været at vise hvordan tingene påvirker
hinanden i det litterære kredsløb, både mellem tekster, men altså også mellem personer. Og
hvad det sidstnævnte angår, kan man gå tilbage til den natlige samtale med Thorkild Bjørnvig
og se at allerede her blev der med Bjørnvig som inspirationskilde eller fødselshjælper sået
nogle af de tankefrø, som siden skulle give de “Aandsfrugter”, for nu at bruge et MAH-ord,
som MAH arbejdede videre med i sin dialog med sit læsende og lyttende publikum. Det var jo
Bjørnvig der talte om at livet var blevet til “beregninger og sensationer i stedet for eventyr og
tragik, konventioner i stedet for ritualer, sentimentalitet i stedet for alvor”. (Bjørnvig 1986,

34
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Som man også kunne kalde for en form for selvplagiering.

270) Og dette kan egentlig siges at være en komprimeret udgave af hvad vi har set MAH
forsøge at formulere på skrift og i foredrag.

Brev- og artikelskriveri
MAH kunne virke utrættelig i sit arbejde med at formulere sine tanker om tiden, men også
tanker om det at skrive. Men en utrættelig skribent var han dog tydeligvis ikke, for som han
eksempelvis skriver i dagbogen 14.10.1946: “Er atter dygtig træt af dette Artikelskriveri”.
(Hansen 1999, bd. 1, 476) MAH var dog blevet advaret mod artikelskriveret, idet han i foråret
1946 sammesteds skriver: “Brev fra gamle Kristjan Kjær,35 der advarer imod
Artikelskriveriet. Deri har han Ret. Smaatteriet spreder. Man kommer til at ynde de korte
Ting. Godt er det dog, at jeg selv er betænkelig ved saa let det kan gaa at lave en Kronik”.
(Hansen 1999, bd. 1, 448) Dertil kommer så MAHs omfattende brevveksling som ikke gør
sagen bedre. Han noterer 10.3.1947 (hvor han er i Norge med familien): “Brevskriveriet tager
al Tiden hidtil. Henvendelser – som Swanes36 og om Foredrag o. lign. koster mig som
sædvanlig en grusom Masse Bryderi og er højst forstyrrende”. (Hansen 1999, bd. 2, 504)
Til ovenstående problemstilling vedrørende brevskriveriet og foredragene kan man tilføje
at dagbogen også har kostet tid, men den har dog betydet at MAH kunne formulere sine
indfald og tanker, sommetider spontant og løsrevet, f.eks. 24.10.1946 hvor der blot står
skrevet: “Større Viden, mindre Svar”. (Hansen 1999, bd. 1, 477) En aforisme, der i al sin
knaphed udtrykker MAHs dialogiske søgen efter viden (og svar). Andre gange skriver MAH
lange overvejelser om f.eks. teologiske problemstillinger eller mulige eller igangværende
litterære projekter. Man kan sige at dagbogen for MAH ofte fungerer som en samtalepartner,
eller i hvert fald som en slags “lynafleder”, når han får spontane indfald og holder længere
enetaler om diverse emner. Og dertil kommer det lidt specielle forhold, at dagbogen også i
forbindelse med MAHs omfattende brevveksling fungerer som en slags afløb – men også
samtidig som et arkiv – for hans tankevirksomhed, idet han til tider gengiver op til længere
passager fra breve han har skrevet. Et lidt særegent eksempel herpå finder vi 7.3.1947 hvor
MAH gengiver nogle uddrag af et brev skrevet til Thorkild Bjørnvig. MAH noterer
indledningsvist:

35
36

Viceskoleinspektør ved Københavns kommunale skolevæsen hvor Hansen var ansat.
Om det sydslesvigske spørgsmål.
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Uddr. af nogle højtravende Betragtninger i paabegyndt Brev (6/3) til Thorkild Bjørnvig
som Svar på hans lange Nytaarsbrev. (Navnlig om det ogsaa af ham opstillede Spørgsmaal
om baade at være rigtigt Menneske og rigtig Digter). (Hansen 1999, bd. 2, 500)
Og herefter følger så uddragene, fire sider. Det yderligere specielle i dette tilfælde er at der
egentlig er tale om MAHs første udkast til brevet, for efter uddragene skriver MAH følgende
parentes:
(Dette Afsnit af 6/3 er skrevet før den tilsvarende Del af Brevet, hvor det er blevet mere
langtrukkent og med adskillige Detailler, der uden Skade kunde have staaet her, men også
kan undværes – Brevet afsluttet – 22 smaa Sider Søndag 9/3). (Hansen 1999, bd. 2, 503)
Al denne påvirkning og afsmitning etc. er en form for intertekstualitet, men et andet måske
mere rammende udtryk er “osmose”. MAHs ting indvirker på og gennemtrænger hinanden i
næsten én uendelighed. Det tankemæssige og intellektuelle arbejde er stort og krævende.
MAH har et tydeligt behov for at meddele sig, se f.eks. dagbogsnotatet 12.3.1947: “En stadig
haardere opstemmet Lyst til at fortælle – noget. Skrive. Som Vandmassen bag et Stigbord”.
(Hansen 1999, bd. 2, 509) I øvrigt igen formuleret ved hjælp af en rammende (vand)metafor.
Det fremgik bl.a. af brevet til oversætteren Heinrich Fauteck, at det imidlertid for MAH
ikke altid bare var et spørgsmål om at skrive noget eller at søge svar på spørgsmål, men
simpelt hen også et spørgsmål om at tjene til dagen og vejen, for den 20.5.1946 skriver han i
dagbogen: “Vore Indtægter er knappe for Tiden, kommer for sparsomt”. (Hansen 1999, bd. 1,
452) Der skal skrives (og udgives) og holdes foredrag for at økonomien kan løbe rundt (og
forfatterlivet kan holdes intakt), og derfor noterer MAH ofte i dagbogen hvad enkelte
kronikker og foredrag har kastet af sig rent pekuniært. MAH kunne dog også finde på at
skrive ud fra ren lyst, f.eks siger han i dagbogen i begyndelsen af februar 1946: “Kronik
“Ansigter” skr. con amore, da jeg var kørt fast i Serien”. (Hansen 1999, bd. 1, 421)37
“Han giver ingen uoverlagte Svar fra sig”
Dagen efter det førnævnte foredrag i Studenterforbundet i Aarhus, dvs. lørdag 23.1.1946, blev
MAH interviewet af Johannes Møller fra Jyllands-Posten, et interview der satte sig følgende
markante spor i dagbogen:

37
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Serien “Ved Korsvejen”.

Lørdag interw. af Johs. Møller ved Jyllandsposten, ung Litteraturentusiast, der kendte en
farlig Bunke Mennesker og Litterater, saare sympatisk – talte om mit Forhold til det
religiøse “det er miljø bestemt [skrevet i to ord, ab]” sagde den unge Kender. Det
fortørnede mig lidt. Siden har jeg trøstet mig med, at det heller ikke er saa ilde at være tro
mod Udspringet! Meget sympatisk, stræbsom og vidste virkelig god Besked,
karakteriserede ypperligt adskillige skrivende, men fandt det ikke ret at han kaldte R.G.
“meget forbenet”. De unge er jo altid mest “forbenede”. Jyde, skal nok blive til noget.
Syntes om at han var optaget af Jørgen Nielsen (som forbavsende mange ogsaa
litteraturstud. ikke kender). Indbød ham. (Hansen 1999, bd. 1, 434)
Med R.G. menes kritikeren og forfatteren Richardt Gandrup (1885-1974) som MAH kendte
fra sine avisartikler som han sendte til Gandrups avis Aarhus Stiftstidende hvor interviewet
blev bragt 24. 3.1946.38 Sådan et avisinterview er en vigtig del af en forfatters offentlige
performance. Det glider ind i det litterære kredsløb og er med til at bestemme en forfatters
markedsværdi og image i offentligheden.
Rent indholdsmæssigt bliver MAH i interviewet med Johannes Møller spurgt om sit syn på
lidt af hvert: den hjemlige kritik (MAH synes den mangler “Vitaminer” men at den er
“aandeligt smidigere” end den norske og svenske), om han arbejder på noget nyt (MAH
svarer undvigende og siger ellers at novellen er den fineste kunstform, og at romanformen er
degenereret). MAH bliver af journalisten også spurgt om “det Ondes Realitet” og han svarer
bl.a. at hvis “man skal tale om Gud, maa det være om en kæmpende Gud, lidende og
kæmpende Aand, og hvis man skal søge denne Gud, skal det være, hvor Mennesker lider
mest. I Maidanek og Buchenwalde [sic]”. Både (forholdsvis) lette og meget tunge emner
bliver altså serveret for MAH, idet interviewet begynder med det lidt nærliggende spørgsmål
hvad MAHs syn er på tiden, altså ikke længe efter befrielsen, herunder og især de mange
“udslag af Had” (journalisten hentyder formentlig her til retsopgøret (og hævnaktioner) efter
befrielsen). I denne afhandlings sammenhæng er det interessant hvordan MAH reagerer på
disse indledende spørgsmål, idet han siger noget som datidens mennesker muligvis kunne
fatte sympati for og identificere sig med: “Jeg er som Digter bundet der, hvor Tidens søgende
Mennesker staar. Det er for mig nødvendigt at have et klart formuleret Livssyn”.
Også MAH selv fremstilles dog som søgende i interviewet i Jyllands-Posten. Det sker efter
at journalisten indledningsvist har placeret MAH som “en af Tidens betydeligste danske
38

Under overskriften “En psykologisk Forklaring er ikke tilstrækkelig”. De følgende citater stammer ligeledes
fra interviewet i Jyllands-Posten 24.3.1946.
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Forfattere” og beskrevet ham som en “stærk Personlighed, der flittigt brugte sin Pen mod
Nazismen og efter Befrielsen har leveret vægtige Bidrag til Afklaring af de Problemer, som
tænkende Mennesker tumler med”. Journalisten konstaterer også at MAH har faaet
“Kritikernes uforbeholdne Anerkendelse og Publikums Bevaagenhed” samt opnået “en
førende Position blandt Generationens Skribenter”. Man kan mene at denne karakteristik var
tilstrækkelig til at gøre MAH til en person man gerne vil lytte til. Men det er egentlig det der
følger efter disse rosende vendinger som i lige så høj grad bidrager til MAHs (offentlige) rolle
som en person man(ge) gerne ville lytte til, netop fordi MAH selv beskrives som en søgende
person. Journalisten karakteriserer nemlig MAH som han her og nu optræder i selve
interviewsituationen:
Trods sin stilistiske Sikkerhed og rige Evner som Romankunstner er Martin A. Hansen dog
en søgende og lidt usikker Mand. Han staar tøvende overfor mange Ting og har svært ved
at finde de Ord og den Form, der dækker hans Tanker. Han bliver næsten helt borte i sin
Grublen, naar han trænger ind i Problemerne. Han giver ingen uoverlagte Svar fra sig.
Journalisten fremmaler her et billede af en tænksom og uhyre velovervejet MAH. Og hvem
ville ikke gerne som “tænkende menneske” lytte til sådan en person, ikke mindst fordi han
synes at være i samme båd som andre folk lige efter krigen: søgende efter pejlemærker og
holdepunkter. Netop denne søgen og udforskning var MAH sig dog meget bevidst, og man
finder et rammende eksempel herpå i dagbogen. Der er tale om uddrag fra et brev 2.3.1947 til
“Peter” (dvs. Poul Vestergaard Larsen redaktør af Folk og Frihed), som samtidig er et
eksempel på at MAH skrev dele af sine breve ind i dagbogen:
Var jeg min egen Kritiker vilde jeg være skarpere end de andre (de er meget lemfældige)
og hurtigt paavise hvordan Forfatterskabet er karakteristisk derved, at alt det publicerede er
en Søgen efter, hvad Forfatterskabet i Grunden skal handle om. (Hansen 1999, bd. 2, 488)
Med denne selvkarakteristik har MAH sat præcise ord på sin dialogiske søgen, som dette
kapitel har forsøgt at indfange.

2d) Stemmer i romanerne Nu opgiver han (1935), Kolonien (1937) samt Løgneren (1950)
I sin debutroman Nu opgiver han (1935) samt opfølgeren Kolonien (1937) tog MAH livtag
med tradition-moderne-problematikken, samt den socialrealistiske fortællestil. Begge dele
blev undersøgt og afprøvet i disse to kollektivromaner. I forhold til resten af det fiktive
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forfatterskab kan man sige at romanernes emner varede ved, mens fortællemåden blev om
ikke forkastet, så i hvert fald kraftigt forandret. Det resterende forfatterskab er set ud fra en
fortællemæssig synsvinkel langt mere afvekslende, idet MAH via de to første romaner gør sig
den erfaring at der skal andet og mere til for at indfange og gengive (og kommentere) tiden og
dens ånd. I romanerne Nu opgiver han og Kolonien, der gerne betegnes som typisk
socialrealistiske, benyttede MAH sig af en ligefrem, realistisk, til tider meget djærv
fortællestil, dog med en vis fortælleteknisk eksperimenteren. Der males med den brede pensel
og fortælles lige ud af landevejen, men pga. det kollektive aspekt krydsklippes der en del,
hvilket sammen med den pågående realistiske fortællestil giver romanerne et kraftfuldt
udtryk. MAH har selv beskrevet sin debut, i Berlingske Aftenavis’ serie “Hvordan jeg blev
forfatter” i 1944. MAH forestiller sig en forfatter, som dog ligner ham selv til forveksling: “en
vordende, meget forvirret, meget forlegen Poet, der omkring 1930 skal orientere sig i Tiden.
Han møder en vis charmerende Post-Ekspressionisme”, men noget mangler eller er forkert, og
derfor “tør han bedre lære af Realisterne, ligefremme og stærke Folk, der vil noget, den
sociale Realisme”. Men allerede ved debuten får han den mistanke at realismen ikke slår til:
“den forekommer ham for let tilgængelig, hvad Virkeligheden ikke er, for nem at krybe i”.
Selvom det tager lang tid for forfatteren at gøre op med realismen/naturalismen, så befrier han
sig. Det turde være tydeligt at MAH i dette essay39 taler om sig selv, blot i tredje person.
Hovedkonflikten i Nu opgiver han står mellem gammelt og nyt, og romanen bringer en
række socialrealistiske temaer på bane: arbejdsløshed, landbrugets problemer, seksualitet. I
romanen vil Niels Jørn overtage gården efter sin far, Lars Jørn, og gøre den til et
kollektivbrug efter kommunistisk forbillede. Lars Jørn vil ikke, men da gården til sidst
brænder ned, opgiver han sin modstand, deraf bogens titel. Modstillingen mellem den gamle
almue, traditionen over for det moderne, urbaniserede samfund kommer (politisk set) til
udtryk i kommunismen, men også gennem den højreorienterede landbrugerorganisation L.S.,
som spiller en rolle som en moderne aktivistisk bevægelse.40 Tradition-moderne-konflikten
ses også på det mellemmenneskelige plan: kommunistlederen Jens Schullz har en kone, Bodil,
hvis “Bondeinstinkt var meget finere end hans”. (Hansen 1961, 134) MAH prøver at fange
hele spektret af folk som de er fanget, eller havnet, i opbruddet fra det gamle almueliv, dog
aner man, som netop citeret, en vis sympati for almuen, traditionen, instinktet (Bodil).
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Essayets titel er “Uafsluttet Efterskrift”, trykt i Berlingske Aftenavis 18.11.1944. Her citeret efter Thyrring
Andersen 1991, 96.
Landbrugernes Sammenslutning var en landbrugsorganisation, der blev dannet 18.11.1930. Organisationen
satte de traditionelle livsformer på landet i høj kurs.
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I romanen Kolonien gennemfører Niels Jørn sit kollektive landbrugsprojekt. Interessant er
det at MAH vier kommunismen så stor en plads og opmærksomhed. Kolonien er, også efter
MAHs egen mening, svagere end Nu opgiver han. Kolonien var en slags litterært
laboratorium. I en kortfattet selvbiografi skrevet 1952 til sin tyske oversætter karakteriserede
MAH bogen således:
Svagere var Fortsættelsen “Kolonien” 1937, en Analyse af et lille kommunistisk Samfund,
men egentlig en Fantasiroman, med Spirer til de følgende, men ikke lykkedes i den
naturalistiske Form. Som jeg saa brød med hvorefter under lange, svære Fødselsveer
“Jonatans Rejse” blev til og udkom 1941. (Hansen 2004, bd. 2, 952)
Stilmæssigt er MAH altså med Kolonien færdig med naturalismen, som han også i
essayform gør op med i det kendte essay “Konvention og Formaand”.41 I dette essay er
naturalismen ifølge MAH fra at have været forenet med “lys Fremskridtstro” (Hansen 1965,
77) degenereret til ikke bare en “Konvention, en Fordom, men til et uredeligt Kompleks af
Fordomme”. (idem, 78) MAH siger – i lighed med citatet fra “Uafsluttet Efterskrift” som er
citeret ovenfor – at det ”virker befriende for den uerfarne at høre den gamle Rufferske læspe
Naturlighedens Trosartikler af sig”. (idem, 81) Problemet er dog at gøre sig fri af
naturalismen, og det skyldes at “vor Tradition er Naturalismen, og til Trods for vor
Opposition har vi stadig Liggiften af dens døde Tanker i Blodet”. (idem, 81) Problemet med
naturalismen er at den er utilstrækkelig i sin virkelighedsgengivelse, og tilbage står derfor
stadig
store menneskelige Fænomener, som denne Psykologisme i sin Beskrivelse kun kan nå til
Maveregionen, Skyld, Ansvar, Gudstro, Djævelstro, Opofrelse, Kærlighed, Henrykkelse,
for at nævne nogle. […] Den kan ikke redegøre for alt, hvad Mennesker kan opleve, for
den er selv, nærværende som Ideologi og Smag, en Hindring for, at alt kan opleves.
(Hansen 1965, 86)
Ud over det indholdsmæssige (ideologiske) stof i Nu opgiver han og Kolonien påkalder de
tidlige romaners fortællemåde sig særlig opmærksomhed. Det drejer sig her om romanernes
lige-ud-ad-landevejen-stil. Der skrives, og ikke mindst tales, frit fra leveren, og replikkerne er
derfor ikke overraskende holdt i en meget talesprogsnær stil, med en overflod af udråbstegn.
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“Konvention og Formaand” blev første gang trykt i Heretica nr. 2, marts 1948. Her citeres efter Martin A.
Hansen: Ved Korsvejen (1965).

Et enkelt eksempel fra Nu opgiver han: “Jeg har aldrig hørt noget saa idiotisk! sagde Knud.
Rende sin Vej!! Hæ! De vilde fange dig i Morgen, og saa kom du paa Værgeraadet! Nu tager
jeg dig med hjem igen!” (Hansen 1935, 256). Sproget er bramfrit, til tider latrinært, næsten til
det (måske dengang) grænseoverskridende. Jens Schullz siger således til konen Bodil: “Hvem
tror du vil komme og købe Blomster i det der? Det ligner et Lokum!” (Hansen 1961, 137) Og
Lars Jørn råber til karlene der vil have fri: “Jeg vil skide jer et Stykke!” (Hansen 1961, 33)
Sidstnævnte replik, og hele den direkte tone, tog MAHs mor op i et brev (11.10.1935) til
sønnen og forsvarede den: “Man maa jo hele tiden huske at det er Bønder fra Hverdagen det
drejer sig om for at forstaa at man skider Stykker”. (Citeret efter Nissen 1974, 210).
Peter Skautrup siger i Det danske sprogs historie i kapitlet “Skriftsprog og talesprog” at
MAH tilhører de forfattere der bruger mere talesprog, herunder færre substantiver, end de
gamle realister/naturalister. Hvor substantivprocenten i almindelig prosa indtil 1900-tallet lå
på omkring 20%, f.eks. Pontoppidan med 22-23%, Johs. V. Jensen og Gravlund med ca. 19%
og Nexø med 18,5%, så ligger substantivfrekvensen hos forfatterne fra 1930erne og senere
lavere: “hos Nis Petersen højst med 19%, derefter Kaj Munk 17,9%, Martin A. Hansen 16%,
Branner 15% og Bjarnhof 12,6%. Vi har dermed nærmet os fortællersproget og talesproget”.
(Skautrup 1968, 149-150)
Med MAHs selvkarakteristik i “Uafsluttet Efterskrift” in mente kan man sige at MAH i de
første socialrealistiske romaner har kunnet mærke det som han opfattede som den klassiske
(realistiske) fortællestils utilstrækkelighed med hensyn til virkelighedsgengivelse. Derfor
påbegynder han allerede i disse første romaner eksperimenter med sprog og stil. Talesproget
med hurtige og kvikke replikskifter lægger op til en mere ekspressionistisk, dynamisk – og
dialogisk – indrettet fortælling. Persongalleriet sørger selvfølgelig for en bred vifte af
stemmer, der kan repræsentere forskellige ideologier. Men der er mere på spil, og Knud
Bjarne Gjesing hævder at de mange stemmer (forstået som forklaringsniveauer) ganske vist
gør romanerne mindre sammenhængende og jævne, men derfor også modernistiske. Der
findes, siger han, ikke ét forklaringsniveau, men i de to romaner “hører [min kursivering, ab]
man i stedet den mangfoldighed af forskellige stemmer, hvis polyfoni eller ligefrem kakofoni
sidenhen for alvor brød igennem i den store modernistisk eksperimenterende tekst
“Midsommerfesten””. (Gjesing 1998,133) Gjesing finder at årsagen til romanernes
fragmenterede fremstillingsform skal findes i det biografiske stof, mens det inden for denne
afhandlings spørgeoptik mindst lige så meget er relevant at hæfte sig ved Gjesings anden
konklusion:
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Når Jens Alfred Martin Hansen fortsat kan påkalde sig interesse og beundring, er det da
ikke så meget for hans tro, men for hans spørgsmål. Ikke for hans sluttethed og fasthed,
men for hans mod og vilje til at gennemleve og gennemlide en tidstypisk splittelse.
(Gjesing 1998,133)
MAHs romaner Jonatans Rejse (1941) og Lykkelige Kristoffer (1945) viser at han
stilmæssigt havde rykket sig markant siden de to kollektivromaner: nu benyttede han sig af en
fabulerende, ironisk, sprællende, drillende stil. I novellesamlingerne Tornebusken (1946) med
novellen “Midsommerfesten” og Agerhønen (1947) med især eventyret “Soldaten og Pigen”
tog MAH nu for alvor modernistiske midler i brug. Faktisk så meget at han blev anset for
dunkel, noget som Bjørnvig fører tilbage til anmeldernes opfattelse af Tornebusken:
Da Agerhønen kom, blev Betegnelsen “dunkel” hængende ved Martin A. Hansen, maaske
fordi Anmelderne var i Vanen efter Tornebusken, hvor Epitetet dunkel baade i
Betydningen mørkt og vanskeligt forstaaeligt kunne være paa sin Plads. (Bjørnvig 1949,
61)
Der var da også flere anmeldere der kritiserede MAHs dunkelhed, f.eks. Knud Nielsen i
Sorø Amtstidende: “Denne Dunkelhed er en Fare for Martin A. Hansens Kunst, en alvorlig
Fare oven i købet (sic)”.42 Man kan også sammenligne med et avisreferat fra et foredrag MAH
havde holdt i Aarhus Rådhushal: “De som har frygtet, at den store Fortæller er ved at
forsvinde i Mystik og Taager, kunne gaa befriet bort. Han er stadig nær Hverdagen og alt
hvad der er godt og sundt”.43 I artiklen “Man må liste det gode ind i folk!” fortæller Henrik
Denman om det lidt spegede forhold der var mellem aviser og ugeblade på den ene side og
MAHs noveller på den anden, f.eks. korresponderede redaktør Arne Meldgaard på Ugebladet
Hjemmet med MAH om novellebidrag og redaktøren skrev i 1948 til MAH:
De har jo selv en Fornemmelse af at Deres Arbejder ikke alle vil kunne egne sig for et saa
bredt anlagt Blad som Hjemmet, og uden at De maa mistænke os for at forsimple Smagen,
vil vi lige sige, at det er vor Tro, at den (lidt gammeldags) fast afsluttede Novelle
foretrækkes af almindelige Mennesker, samt at der ikke kan være noget ulitterært i at
skrive den Slags. (citeret efter Denman 1990, 25)
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Citeret efter Dolores Jytta Eriksen: Martin A. Hansen og pressen (1987).
Aarhus Stiftstidende 6.11.1951: “Udbytterig Aften med en stor Fortæller”. Artiklen undertegnet “An – dré”.

Men i Løgneren er det som om form, dvs. sprog og fortællemåde, og indhold går op i en
højere enhed, og derfor kunne nå ud til et stort og bredt publikum. Løgneren er desuden
skrevet med et mere tilbageholdt åndedræt, som kan føres tilbage til fortællesituationen.
Sproget i Løgneren ligner på visse punkter sproget i de første romaner. Der er som bekendt
tale om en (fiktiv) dagbog som, i hvert fald på overfladen, er præget af et tilsyneladende
uskyldigt talesprog samt replikskifter. Indledningen lyder også ufarlig og tilforladelig:
“Trettende Marts. Det er taaget. Natanael, jeg har faaet Lyst til at fortælle dig noget. Lidt løst
og fast. Eller jeg har bare Brug for En at tale lidt med. Meget har jeg jo ikke at fortælle”.
(Hansen 1950, 5) Men skinnet synes at bedrage, for MAH fortæller i et brev 20.1.1952 til sin
tyske oversætter Heinrich Fauteck at han fra dem der har oversat Løgneren til norsk, svensk
og hollandsk har hørt at “det er en sen Bog at oversætte og vanskelig paa Grund af
Stilpræget” 44 og han er derfor taknemmelig for at det netop er Heinrich Fauteck som
oversætter bogen til tysk, fordi han er “saa fortræffelig en Stilist og saa sjældent fortrolig med
det danske Sprogs Nuancer”. (Hansen 2004 bd. 2, 907) MAH og Fauteck har da også tidligere
haft et nært samarbejde om oversættelser af flere af MAHs ting. Et eksempel på Fautecks
omhyggelige arbejde (og MAHs imødekommenhed) er de 41 spørgsmål af sproglig art som
Fauteck stiller MAH i forbindelse med oversættelsen til tysk af Jonatans Rejse og som MAH
omhyggeligt svarer på. (Hansen 2004 bd. 2, 639-644)
I forbindelse med oversættelsen af Løgneren til tysk har Heinrich Fauteck også nogle
spørgsmål af sproglig karakter. Et i denne sammenhæng interessant problem for Fauteck har
med et bestemt stilistisk kendetegn i Løgneren at gøre, nemlig måden hvorpå MAH angiver
replikskifte. Fauteck gør i et brev af 29.12.1951 rede for den oversættelsesmæssige
problematik. Han finder det nemlig påfaldende at MAH i replikskifterne næsten kun bruger
“sagde han/hun”, også steder hvor der spørges eller svares. Fauteck mener også at det sker i
langt højere grad end i MAHs andre bøger. Fauteck vil gerne vide om dette er et bevidst
stilmiddel eller om det på dansk er normalt og upåfaldende. Problemet for Fauteck er nemlig
at selvom “sagde han/hun” er et bevidst stilmiddel fra MAHs side, så er han nødt til i sin
oversættelse at variere udtrykkene fordi en gentagelse ville virke meget stærkere på tysk end
på dansk. Fauteck udbeder sig derfor MAHs mening om dette stilmiddel. (Hansen 2004 bd. 2,
902)

44

Ordbog over de Danske Sprog oplyser at “sen” også kan betyde tidskrævende, hvilket her må være
meningen.
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Inden jeg ser på MAHs svar, kommer her et eksempel på sådan et replikskifte, taget fra
scenen hvor ingeniøren (Harry) kommer på besøg i Johannes Vigs skolestue. Ingeniøren
kigger ind i skabet med de udstoppede fugle og siger (med mine linjeangivelser):
1)

Jeg blev nysgerrig, sagde han, men hvorfor har De et Klæde for Skabet?

2)

Ja, hvorfor blev de nysgerrig? sagde jeg.

3)

Er det et pædagogisk Trick? sagde han.

4)

Kun Narrestreger, svarede jeg.

5)

Har De selv skudt Fuglene?

6)

Nogle af dem. Men vi har selv udstoppet dem alle.

7)

Er det der saa en Sneppe? sagde han (Hansen 1950, 120).

Man bemærker at ingen af replikskiftets spørgsmål markeres med et “spurgte han” eller noget
lignende spørgende. Der anvendes i stedet det neutrale “sagde han” eller ingenting. Og kun ét
af de to regulære svar 4) og 6) er forsynet med et “svarede han”. MAHs svar til Fauteck er
værd at lægge mærke til, fordi det fortæller noget om hans overvejelser i forhold til det
dramatiske/dialogiske aspekt i fortællingen. MAH siger at han temmelig bevidst har valgt at
bruge
den tørre anførende Vending “sagde han” alle Vegne – maaske mere konsekvent end i de
tidl. Bøger, men ogsaa i dem er der liden Variation, maaske bortset fra de allerførste. Det
er ikke særlig vigtig, men en Reaktion paa en som jeg syntes degenereret Tradition i dansk
Prosa, hvor længe det kunstfærdige bestod i at variere de anførende Smaaord paa
allehaande opfindsomme Maader og fylde dem med Beskrivelse. Jeg bruger dem saa
ensformige for at lade Repliken staa ren. Man kunne saa mene det var mere konsekvent
helt at udelade dem, hvad jeg ogsaa lejlighedsvis gør, men ikke saa udpræget som
adskillige moderne Forfattere. Her kommer det stilistiske ind, Ønsket om alligevel at
adskille Prosa og dramatisk Dialog og at faa Pavser og lede Ordskiftet efter en Rytmik der
er Prosaens. (Hansen 2004 bd. 2, 906)
MAH finder åbenbart her at de første bøger Nu opgiver han og Kolonien var for kunstfærdige
i deres (dramatiske) anlæg, en kunstfærdighed han senere vendte sig imod ved blot at bruge
“tørre” anførende udsigelsesord. Men helt afskaffe disse “sagde han”-vendinger vil MAH
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heller ikke, for prosaen skal have sin egen rytme, idet den blot ikke må blive til drama.45
MAH er dog klar over at en slavisk oversættelse fra sprog til sprog kan forandre disse udsigeelementer, og MAH anfører som et eksempel at der mellem norsk “sa han” og dansk “sagde
han” ikke blot i skriftbilledet er en forskel, men også en rytmisk forskel, og derfor munder
MAHs overvejelser ud i at han skriver til Fauteck med anbefalingen/rådet: “Saa derfor synes
jeg De skal variere disse anførende Smaaord efter Deres eget Stilskøn”. (Hansen 2004 bd. 2,
906)46
MAH nærede som sagt stor tillid til Fautecks sproglige kundskaber og oversættelseshåndværk, og i tilknytning til hele denne oversættelseshistorie benævner Hansen også nogle
økonomiske og afsætningsmæssige spørgsmål. MAH er interesseret i at blive oversat, ikke
mindst til tysk, som, siger han i ovennævnte brev til Fauteck, tidligere var betingelsen for at
blive oversat til fransk og engelsk, men samtidig ønsker han ikke at gå på kunstnerisk
kompromis med oversættelsen. Bøgerne skal oversættes af Fauteck, og ikke af nogen andre,
selvom de måske derved kunne udkomme hurtigere. MAH laver denne kobling mellem
oversættelse og marked:
Skandinavisk Litteratur har stadig svært ved at kæmpe sig ind paa disse Sprog [fransk og
engelsk, ab], og nu har Tyskland længe manglet. Det lyder jo ogsaa merkantilt! Men jeg
ønsker at lade disse Betragtninger munde ud i, at netop derfor er det saa vigtigt med en
forsvarlig kunstnerisk Oversættelse til Tysk, og at vi ved vor fælles Standhaftighed dog gør
et Bidrag til at genoplive en Standard! (Hansen 2004 bd. 2, 906)
Det er andre toner end dem der lød under krigen, hvor MAH blev anbragt i en svær position. I
oktober 1942 havde han efter anselige betænkeligheder sagt ja til et tilbud fra et tysk forlag i

45
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Det skal huskes at Fauteck og Hansen her taler om bogudgaven af Løgneren. Det kan være at oplæsningen i
radioen vedr. udsigelsesverberne adskiller sig fra bogudgaven. Ole Wivel gengiver trykkeforløbet således:
Løgneren blev først trykt som føljeton i Berlingske Aftenavis med enkelte rettelser efter Pouel Kerns
oplæsninger i radioen. Bogudgaven af Løgneren var en bearbejdet udgave af denne avisføljeton (Wivel 1971,
349). Se i øvigt Klaus Nielsens editionsfilologiske redegørelse i specialeafhandlingen Fra radioroman til
bestseller (2007).
Til sammenligning: Den engelske oversættelse på dette sted foretrækker også større variation i
udsigelsesverberne:
‘I got curious,’ he said; ‘but why do you put a cover in front of the case?’
‘Well, why did you get curious?’ I said.
‘Is it a pedagogic trick?’ he asked.
‘Just a bit of tomfoolery,’ I answered.
‘Have you shot all the birds yourself?’
‘Some of them. But we have stuffed them all ourselves.’
‘Is that one a woodcock?’ he asked. (Martin A. Hansen. The Liar. Oversat af John Jepson Egglishaw. London
1954).
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Berlin om oversættelse af Jonatans Rejse. MAH fandt at han jo ikke havde skrevet bogen
“med den Tanke” og at han derfor ikke behøvede at have “dårlig Samvittighed” og dertil
kunne han godt bruge indtægterne (Hansen 1999, bd. 3, 1063). Kort efter meddelte forlaget
imidlertid at de havde opgivet oversættelsen. I 1943 fik MAH igen et tilbud om oversættelse
af Jonatans Rejse til tysk, nu fra et forlag i Wien. MAH afslog med fasthed, og selvom
oversætteren senere ringede til MAH, blev han afvist af MAH. MAH var klar over at dette
kunne have personlige konsekvenser og han tog sammen med Vera derfor sine forholdsregler:
“Vera og jeg ordnede vore Sager, da vi ikke kunde vide, hvilke Følger det kunde faa”.
(Hansen 1999, bd., 299)
Men efter krigen blev der altså indledt et frugtbart samarbejde mellem Heinrich Fauteck og
MAH, som også bestod i at Fauteck udførte et stort arbejde for at finde velegnede
udgivelsesmuligheder i Tyskland. Faktisk blev Fauteck MAHs litterære agent i det
tysksprogede område, idet han varetog MAHs interesser i forbindelse med forlagskontrakter
etc. Et arbejde som også medførte at MAH overlod en del af indtægterne fra bogsalget til
Fauteck.

2e) Erika på Salum: Martin A. Hansens (selv)iscenesættelse
I bogen Performativ biografisme siger Jon Helt Haarder at man ikke skal undervurdere
forfatterens “positionering af sig selv” og han fortsætter med at hævde at det er et aspekt ”der
ikke må opfattes som en biomstændighed ved forfatterskabet. Det er en del af showet”.47
MAH positionerede også sig selv, eller lod sig positionere. Det skete et antal gange, som den
alvorlige, tænksomme forfatter, og der eksisterer også flere fotos der viser ham som en
sådan.48 På disse fotos optræder MAH i sit arbejdsværelse, enten i hjemmet på Skolevangen i
Brønshøj eller i det senere hjem i Allerslev på Sjælland.

47
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Haarder 2014, 88-89.
Der findes dog også eksempler på den “muntre” Martin A. Hansen. I sine erindringsbøger fortæller Thorkild
Bjørnvig et sted at Hansen henimod slutningen af en middag påbegyndte en skildring af en særling fra sin
drenge- og ungdomstid: “Martin gav sig hen i en skildring af ham, der simpelt hen var så ustyrlig morsom, og
vi lo og lo – og til sidst kom Martin til selv at le så hjerteligt og overstadigt ad sin egen beretning, at tårerne
løb ham ned af kinderne, og han ved stadig nye højdepunkter næsten ikke kunne komme videre for latter”.
(Bjørnvig 1986, 304) Bjørnvig føjer dog noget til Hansens optræden der i en vis forstand gør begivenheden
enestående (for Bjørnvig i hvert fald): “Jeg havde ikke før, og har aldrig siden, oplevet ham så befriet og
overgiven”. (Idem)

Forsiden af Frederik Nielsens bog Fra Martin A. Hansens værksted49 er forsynet med et
foto der – understøttet af bogens titel – skal forestille forfatteren MAH i sit arbejdsværelse,
her altså kaldet værksted:

Termen “værksted” kan virke lidt opsigtsvækkende, når den anvendes om det sted hvor en
forfatter arbejder. Den traditionelle opfattelse af “værksted” har noget at gøre med redskaber
og fremstilling eller reparation af ting, som det f.eks. ses på dette billede af MAH der er i færd
med at bearbejde et stykke træ fastspændt i skruetvingen i et “rigtigt” værksted:50

En interviewartikel i Berlingske Aftenavis fra 2.9.1952 bekræfter opfattelsen af den
praktisk indrettede forfatter Martin A. Hansen, idet artiklen er forsynet med samme

49

50

Gyldendals Uglebøger 1971, opr. udgivet 1961 under titlen Martin A. Hansen. Møder med en digter og hans
bøger.
Billedet er fundet på internettet, men synes at være identisk med billedet i Berlingske Aftenavis 2.9.1952.
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ovenstående billede af MAH med billedteksten: “Martin A. Hansen elsker at arbejde i sit
Værksted med Stemmejern og Sav og Fil og Hammer. Han har den “Sans for et godt stykke
Træ”, som man maa have for at faa den fulde Glæde af Arbejdet!”51 Man bemærker også at
MAH har samme tøj på i arbejdsværkstedet og i skriveværkstedet. Med andre ord: at skrive er
et stykke håndværk der skal udføres som om det var et stykke sløjdarbejde.
MAHs opvækst på landet kan ligeledes spille en rolle i forbindelse med at netop den
håndværksmæssige term “værksted” anvendes om det sted hvor MAH skrev. Opvæksten på
landet nævnes ofte i biografiske værker om MAH, og selv har han heller ikke gjort noget
forsøg på at skjule den. Et eksempel: da oversætteren Heinrich Fauteck, bad MAH om en kort
selvbiografi i forbindelse med den tyske udgivelse af Løgneren,52 svarede MAH med disse
selvbiografiske oplysninger:
Biografi: Er født 20/8 1909 i Strøby paa Stevns, Sjællands østlige Halvø, Landmandssøn.
Var efter at have gaaet i Landsbyskole paa flere Bondegaarde som Medhjælper, til jeg
1926 begyndte at læse til Lærer ved Haslev Seminarium.53
I Litteraturens veje kobles MAHs opvækst direkte sammen med hans forfatterskabs
æstetik: “Han kommer fra provinsen, fra et fattigt husmandsmiljø, som kommer til at præge
hans æstetik”. (Fibiger 1996, 310) Og i Nordens litteratur efter 1860 findes denne beskrivelse
af MAHs bondebaggrund: “Han var husmandssøn fra Østsjælland og blev folkeskolelærer i
København efter at have arbejdet ved landbruget”. (Brøndsted (red.) 1972, 476) Og Tage
Skou-Hansen erindrer at MAH “ikke lignede en digter, slet ikke en intellektuel. Han så ud
som den bondemand han var, en ung skolelærer, som var begyndt at skrive romaner.”
(Andersen 2005, 13)
I et norsk radioprogram med MAH introduceres han af intervieweren som “bondesøn”, og
det nævnes at han efter skolen var “tjenestebud på en gård”. MAHs (og interviewerens)
aktuelle situation beskrives således af intervieweren: “Nu bor han på en vacker gård vest for
Roskilde. I dag besøker vi ham i hans dikterværksted: der er det, vid utsikt over de fruktbare
sjællandske marker”.54 Man bemærker at også her bruges termen (digter)værksted.

51
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Meister 2.9.1952.
Den 23.4.1952. Hansen 2004, bd. 2, 943.
Hansen 2004, bd. 2, 951.
Dikteren forteller fra sitt liv og leser egne verker. Samtale mellem Andreas Bjerkomp og Martin A. Hansen,
udsendt i Norsk Riksringkastning 7.11.1952. På CD’en: Løgn og sandhed. Martin A. Hansen i lyd.
Statsbiblioteket 2009.

MAH anvender også selv sin håndværksprægede opvækst i et svar på litteraturkritikeren
Frederik Nielsens spørgsmål om hans litterære og samfundsmæssige position: “De er i
fyrrerne blevet en førerskikkelse i dansk digtning, føler De Dem selv som fører?”55 MAH
svarer diplomatisk (og ærligt):
Dansk litteratur er så meget, også mere end den gruppe, eller de grupper, som De nu
tænker på. Der er så mange ting, der har indflydelse på en forfatters placering, måske fik
det betydning, at jeg mellem jævnaldrende var en af de få, der havde følt en spade i
hånden.56
Man kan sige at både titlen Fra Martin A. Hansens værksted og MAH selv bidrager til
billedet af den robuste, solide, jordbundne landmandssøn, hvis arbejde som forfatter er lige så
håndværkspræget som f.eks. en snedkers arbejde. At netop titlen er valgt med velberåd hu
fremgår i øvrigt af at Nielsen i selve bogen ikke anvender ordet “værksted”, men i stedet det
vel for en forfatter mere almindelige arbejdsværelse: “Martin A. Hansen viser os rundt; i sit
arbejdsværelse med de mange bøger og udklip og med det store kort over hjemegnen peger
han på en lille tegning”.57

Et spørgsmål om beskæring
Af oplysningerne i Frederik Nielsens bog fremgår det eksplicit at bogens fotografi på forsiden
er MAHs arbejdsværelse, eftersom man kan læse følgende: “Omslag: Martin A. Hansen i sit
arbejdsværelse i Salum 1950, foto: M. Amsnæs58, Nordisk Pressefoto A.S”.59 Og selve
forsidefotoet med bøgerne og skrivemaskinen stemmer da også overens med titlen. MAH
sidder ganske vist ved sit arbejdsredskab, skrivemaskinen, som der synes at være sat et nyt
ark papir i, men han arbejder ikke med den. Hænderne hviler i skødet, han holder en lille
tænkepause, mens han skuer lidt drømmende, tænksomt, kontemplativt ud af vinduet, som
samtidig synes at være den lyskilde der ligesom omgiver MAH med en særlig aura. MAH er
ganske vist på arbejde i sit værksted, men samtidig får man det indtryk at hans arbejde er af en
særlig ophøjet karakter og omgivet af et lys af næsten metafysisk karakter. Men hvor kommer
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Nielsen 1971, 17. Interviewet bragt 20/8/1949 i Socialdemokraten under titlen “Jeg er ikke glad ved
ideologier”.
Nielsen 1971, 17.
Nielsen 1971, 21.
Pressefotograf Mogens Amsnæs.
Nielsen 1971, 4 (kolofonen).
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lyset egentlig fra? Det ser man lidt bedre på det samme billede, som bruges i opslaget om
MAH i leksikonnet Nordisk Mytologi som udgør en del af Gyldendals encyklopædi Den store
danske.60

Billedbeskæringen er her anderledes, idet billedet er gengivet med en anelse større udsnit, og
derved kan man se mere af omgivelserne. Man ser nu øverst til højre en lampe som formentlig
(også) er lyskilden, og man aner at bordet står løsrevet i værelset. Tanken om at billedet
kunne være en opstilling til ære for fotografen trænger sig på. Og denne tanke om en bevidst
opstilling bestyrkes af et andet billede, som formentlig er taget af samme fotograf ved samme
lejlighed, idet hele opstillingen og vinklen hvorfra billedet er taget er den samme, blot ser man
nu endnu mere af omgivelserne:61
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http://www.denstoredanske.dk/Nordisk_Mytologi/Personer/Martin_A._Hansen.
Det har ikke kunnet bekræftes at fotografen også i dette tilfælde er Mogens Amsnæs. Den tætteste beskæring
af dette fotografi findes på omslaget til LP’en: Martin A. Hansen fortæller, hvorpå Hansen kun ses i tæt
profil, med lyset i ansigtet samt et lille udsnit af bogreolen i baggrunden.

Altså omtrent samme opstilling og motiv, men lyskilden synes nu tydeligt at være lampen.
Men vigtigere: sidder MAH egentlig i sit værksted/arbejdsværelse? Ja, det gør han. Han
sidder i hvert fald der hvor han normalt sad og skrev på maskine.62 Det spinkelt udseende
sammenklappelige “campingbord”, som vi nu kan se forfatteren sidder ved, giver ikke
umiddelbart mindelser om et typisk arbejdsbord i et arbejdsværelse endsige et værksted. Og
det kan være grunden til den kraftige beskæring på forsiden af Frederik Nielsen bog, som kun
fremviser de mest centrale elementer der falder i tråd med myten om den ensomme og
tænksomme forfatter (i arbejdstøj) med sit værktøj, skrivemaskinen, og den fyldte bogreol i
baggrunden.
Et andet billede viser at arbejdsværelset ikke bare var større, men at det også var betydeligt
mere udstyret end med blot et sammenklappeligt bord. Billedet er fra 1954 og viser MAH i en
arbejdssituation i hjemmet Salum i Allerslev. Det er muligt at forfatteren også her poserer til
ære for fotografen,63 kun mangler naturligvis den vigtigste ting: skrivemaskinen (som er
placeret der hvorfra billedet er taget):
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Oplyst til mig i mail af MAHs datter Mette-Lise Rössing.
Fotografens navn er ukendt.
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Billedet lever vel mere op til en betragters klassiske forestilling om en forfatter i sit
arbejdsværelse. Ja, måske er det nu ligefrem legitimt at tale om et “værksted”, der er udstyret
med forskellige (forfatter-)ting, f.eks. en skrivepult. Indretningen af dette mere robust
udseende arbejdsværelse på Salum findes beskrevet i interviewartiklen med MAH i
Berlingske Aftenavis fra 2.9.1952:
Arbejdsværelset har Vinduer mod tre Verdenshjørner og et Skrivebord ved hvert Vindue.
Der er Reoler op til Loftet, Kartoteksskabe og et sagligt udseende, vægtigt Pengeskab, om
hvilket dog oplyses, at det er et Arvestykke og ikke noget Udtryk for Skribenters
økonomiske Vilkår i Danmark!64 Paa Væggen hænger der en Violin. I en Vindueskarm
staar en Krukke med Malerpensler.65
Billedet viser to af værelsets tre vinduespartier mod de “tre Verdenshjørner”. Det er ikke
uvæsentligt at verdenshjørnerne bliver nævnt, for de har konnotationer i retning af “udblik”,
“udsyn”, “overblik”, ja måske ligefrem “verdensmand”. I det ovennævnte norske
radioprogram brugtes også termen “vid udsigt”. Ole Wivel fortæller i sin beskrivelse af
MAHs hjem og arbejdsværelse i Allerslev at man fra huset kan se markstrækninger “aabne for
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MAH havde allerede i 1947 deltaget i Studenterbladets spørgeskema “Forfatterens materielle Kaar” med bl.a.
spørgsmål som “Hvor mange Penge behøver en Skribent for at leve?” og “Kan han tjene denne Sum ved at
skrive – i bekræftende Fald – hvordan?” (MAH nr. 619) Samme år skrev MAH et bidrag til Berlingske
Tidendes artikelserie Det frie Ord der havde mottoet “For et frit, demokratisk og lykkeligt Danmark”.
Bidraget hed: “Det femte Hjul. Om Aandsarbejdernes Stilling i Samfundet”. (MAH nr. 617)
Meister 2.9.1952.

horisonten”.66 Frederik Nielsen bruger da også udsynet fra værelset til at sætte MAH og hans
forfatterskab ind i et større geografisk og historisk-topografisk perspektiv:
Vi bliver først vist rundt i huset, en gammel præstegård i Allerslev; den ligger med en lang
længe på en bakke, så der fra vinduerne er vid udsigt over det Sjælland, som Martin A.
Hansen som den første har skrevet ind i dansk digtning. Det levende Sjælland nemlig, ikke
blot det gamle, som Gravlund fandt frem og holdt så fast, at det blev museum. Martin A.
har set det gamle i det nye og vil have begge dele med. Fra husets nordside har man udsigt
over markerne til en landsbykirke og de gamle gårde; fra havevinduerne ser man mod det
gamle Allerslev kloster. Her er spor af den faste middelalderkultur: kirke, gård og kloster,
som digteren skrev om i romanen Lykkelige Kristoffer. (Nielsen 1971, 20-21)67
Nielsen benytter her MAHs hjem til at give ham og hans forfatterskab et både bagud- og
fremadvendt historisk perspektiv. Ikke nogen snæversynethed her hos MAH, der både har udog overblik fra sit arbejdsværelse. Huset og dermed værkstedet/arbejdsværelset er godt plantet
i den sjællandske muld, men med udsigt og udsyn over både landskabet og historien.
Dertil kommer at arbejdsværelset også er præget af kunst og dannelse, f.eks. symboliseret
af bogreolerne, violinen og malerpenslerne som nævnes i artiklen i Berlingske Aftenavis, som
generelt fremmaler et fyldt men alligevel behersket rum. Det fører ret hurtigt tanken hen på at
MAHs virkelige stue ligner den fiktive Johannes Vigs stue som den, lidt spydigt og sarkastisk,
bliver beskrevet af ingeniøren Harry da denne er på besøg hos Johannes Vig:
De er reaktionær. Paa den smukkeste Maade, bevares. Men se nu Deres Stue her. Forstaa
mig ret, jeg misunder Dem i Grunden. Klassisk Litteratur, Bøger som virkelig bliver læst,
malerisk Uorden, Instrumenter, smukke Reproduktioner. (Hansen 1971, 124)
Man kan sammenligne billedet fra arbejdsværelset i Salum i Allerslev med det følgende
billede68 af MAH i sit arbejdsværelse på Skolevangen i Brønshøj:
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Wivel 1969, bd. 2, 268.
Hansen ville nok erklære sig enig i opfattelsen af Gravlund, og i kronikken “Historie og Natur” i Berlingske
Aftenavis 19.10.1943 formulerer MAH en kritik af den gammeldags romantiske opfattelse (som Gravlund
også forfægtede) af at naturen og landskabet skulle være bestemmende for folkekarakteren i lande og
landsdele. I kronikken plæderer MAH for at det er historien og kulturen som er bestmmende for
folkekarakteren. Men at Gravlund har været en inspirationskilde for MAH fremgår af at MAH, i samme
kronik i øvrigt, skriver at Thorkild Gravlund forfattede “den sjællandske Koran”. MAH må her tænke på
Gravlunds Herredsbogen, mere herom senere.
Fotograf: B. Schleifer (ukendt år), det Kongelige Bibliotek, portrætsamlingen.
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Billedet viser en læsende Martin A. Hansen i sit arbejdsværelse. Muligvis har han bevidst
placeret sig på stolen til venstre for ikke at komme til at sidde med ryggen til fotografen,
hvilket ville være tilfældet hvis han havde sat sig foran skrivemaskinen, som dog så ville være
blevet skjult. Selvom MAH sidder med piben i hånden, forekommer hans siddeposition ikke
at være allermest komfortabel ved hjørnet af skrivebordet. Men opstillingen betyder at så
meget som muligt af hele værelset og dets interiør kan komme med på billedet, ikke mindst
skrivemaskinen. Findes der noget der karakteriserer og symboliserer en forfatter og hans
arbejdsværelse, må det være hans skriveredskab: skrivemaskinen.69

Erika
Går man tilbage og ser på Mogens Amsnæs’ billedserie fra Salum (og fotoet fra Skolevangen)
kan man konstatere at skrivemaskinen indtager en central rolle i billedkompositionerne.
Skrivemaskinen er ikke bare markant på Salum-fotografierne, den er så tydeligt gengivet at
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Man kommer dog i MAHs tilfælde dog uvægerligt også til at tænke på Ib Spang Olsens efterhånden ikoniske
tegning på forsiden af førsteudgaven af Løgneren (1950): venstre hånd der hviler på dagbogen og den
penneførende højre hånd.

man kan se af hvilket mærke den er: Erika.70 Og det er ikke helt uvæsentligt, for det vides
med sikkerhed at MAH har været med til at reklamere for det pågældende mærke. En
udtalelse fra MAH kaldet “Min Erika-skrivemaskine” blev nemlig brugt i annoncer og
reklametryksager for Erika-skrivemaskiner i årene 1952-53.71 Producenten eller den danske
forhandler af Erika-skrivemaskinen72 har øjensynligt fundet at Martin A. Hansen og hans
Erika-skrivemaskine var et godt match der kunne bruges i reklameøjemed, og MAH på sin
side har tilsyneladende ikke set noget problem i at lade sig bruge som reklamesøjle.
På Salum-fotografierne poserer MAH bag skrivemaskinen og positionerer sig som en rolig
og seriøst arbejdende forfatter.73 Billedet af den rolige, eftertænksomme forfatter genfinder
man i en beskrivelse som Thorkild Bjørnvig gav af MAH i et brev til ham 23.11.1950: “Du,
Martin, har jo allerede et Værk bag dig og ved, hvor ud fra du skal tale, deraf, tænker jeg, den
dybe Forståelse og ro i din Stemmeføring”.74 Det er dog et udsagn som Bjørnvig
tilsyneladende selv trækker tæppet væk under (i den debat med bl.a. Ole Wivel der fulgte i
kølvandet på doktorafhandlingen Kains Alter og som jeg kommer ind på sidst i dette kapitel).

Salum
Det var ikke uden betydning hvor MAH arbejdede. For at få et pusterum fra
foredragsrejserne, korrespondancerne og opgaver fra Forfatterforeningen befandt han sig
(med familie) i 1949 i månederne maj og juni i Norge.75 MAH boede i en hytte som havde
tilhørt Oslos biskop Eivind Berggrav (1884-1959), som – fordi han modsatte sig den tyske
besættelsesmagts ordrer – blev interneret i sit eget hjem i Asker, og hvorfra han senere
flygtede.76 En af de ting MAH arbejdede på i Berggravs hjem, var et tekststykke om
marxismen, som han havde påbegyndt efter at han havde gennemgået udgivelsen
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MAH skrev dog ikke altid på maskine (jf. også skrivepulten på Salum-billedet). I artiklen fra Berlingske
Aftenavis taler journalisten, Knud Meister, med MAH om hans arbejdsmetode og gengiver samtalen som
følger: “Vi har talt om hans Arbejdsform. Det er ingen Hemmelighed, at han ikke er den Mand der bare
sætter sig til Skrivemaskinen og bare hamrer løs. […] “Fiktive Arbejder skriver jeg i Haanden”, forklarer
han, da jeg spørger ham om hans Metode. “Artikler kan jeg godt skrive paa Maskine straks, men ikke
Noveller eller Romaner””. (Meister 2.9.1952)
Kettel 1966, 66. Det har desværre ikke været muligt for mig at fremskaffe kopier af annoncen.
Erika-skrivemaskinen blev fremstillet af det tyske firma Seidel & Naumann mellem 1910 og 1991. Efter
Amsnæs’ fotografier at dømme, synes Hansens skrivemaskine at være en Erika-model nummer 9 fra
1950/51. Kilde: http://typewriters.ch/collection/ERIKA.html
En skrivemaskine er jo et stykke værktøj der kan bruges af alle, ligegyldigt hvilke meninger eller synspunkter
den måtte viderebringe, således blev Erika-skrivemaskinen også brugt af kommunisten og siden stifteren af
Socialistisk Folkeparti, Aksel larsen (1897-1972).
Hansen 2004, b2. 2, 701.
Jvf. Hansen 1999, bd. 3, 967.
Jvf. Hansen 1999, bd. 3, 1052 og https://no.wikipedia.org/wiki/Eivind_Berggrav
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Kommunisterne og kulturen som indeholdt indlæggene fra DKPs kulturkonference oktober
1948. Af MAHs dagbog fremgår det at skrivesituationen spiller en vis rolle for hans arbejde
med stykket: “Sidder og skriver det i 2. Sals nordlige Rum, der var de tyske og nazistiske
Fangevogteres Vagtstue, mens Bispen var Fange her. Har en vis indirekte Betydning for
Stykket, der handler en Del om Fortiden”.77 I et brev til Aksel Heltoft 7.6.1949 priser MAH
sine norske omgivelser, i hvis ro det er muligt for ham at skrive. Selve stedet og dets
betydning for skrivesituationen udmaler han også udførligt i brevet:
Men endnu en Kontrast. Rummet, hvor jeg sidder, var de tyske og nazistiske
Fangevogteres Vagtstue de 3 Aar Berggrav sad som Fange her. Det var en Historie, som
var værd at fortælle. Men jeg har det nu af Naturen saadan, at mig giver alt den Slags mest
indirekte Udbytte. Bispen havde tilbudt mig at sidde ved hans eget Skrivebord nede i 1.
Etage. Jeg prøvede det. Det gik ikke. Vore Fylgjer kom op at strides. Ikke at vi er dybt
uenige eller ufordrageligt forskellige, men det gik ikke. Der var noget i Luften om det
Skrivebord som nok vilde være mig sympatisk qua Læser, men som [jeg, ab] uvægerlig
vilde komme i Strid med som Frembringer. Bispen fordrev mig. Jeg søgte op i Vagtstuen.
[…]. Og her kommer den egentlige Kontrast. Her skrev jeg i de brusende Regnvejrsdage
Udkastet [til] et længere Forsvar for det, Marxisterne kalder vore taabelige og
“formalistiske Fordomme”, hvad Nazisterne jo ogsaa kaldte dem. […]. Det var aldeles ikke
Meningen jeg skulde skrive saadan noget. Men det viste sig nødvendigt. Og det lettede.
Om jeg nu siden faar det bearbejdet og trykt og en Kommunist skulde høre, hvor –
Rummet hvori – det er skrevet – vil Inspirationens Art nok forekomme ham indlysende.
Men inden [for, ab] disse fire Vægge er de lurende falske Historiens Dæmoner nu
nedkæmpet. (Hansen 2004, bd. 1, 279-280)78
Her er der tale om højst nærværende mental påvirkning på MAH, både på første og anden
etage i huset. Stedet, situationen, historien, det betyder alt sammen noget for den der skal
fælde sine ord ned på papiret. Eller som Jan Rosiek siger i sin afsluttende efterskrift i
Danmark, Gurre, stranden. Steder i dansk litteratur: “Et sted er ikke bare et sted. Når det
forbinder sig med litterær skrift, bliver det uvægerligt til andet og mere (eller mindre)”.
(Rosiek 2015, 153) Det må siges at være tilfældet her i den tidligere nazistiske vagtstue hvor
luften er tyk af historien om ufrihed og undertrykkelse af ytringsfriheden, emner der trænger
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Hansen 1999, bd. 2., 725.
En fylgje (følgesvend) er i nordisk mytologi et overnaturligt væsen der værner f.eks. en person.

sig så meget på at MAH må skrive om dette stof, nu hvor ytringsfriheden igen er, eller kan
komme, under pres, denne gang ikke af nazismen, men kommunismen.
Rent topos-mæssigt befinder vi os her i et grænseområde mellem et konkret, fysisk rum og
et mentalt rum, som påvirker frembringelsen af skrift om emner der har med stedets historie at
gøre. Man kan tale om en topografi i ordets bogstavelige forstand: topos=sted, grafi=skrift. En
direkte påvirkning af forfatteren, hvilket er lidt delikat, for MAH søgte egentlig nærmest ly i
Norge for at få arbejdsro. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at MAH ikke kerede sig
om tid og sted, tværtimod, hvilket fremgår af hans harceleren i essayet “Brev til en Begynder”
over begyndende skribenter der glemmer eller bevidst undlader at notere dato og adresse på
de ting de sender til ham til bedømmelse:
Jeg har bare mine Tvivl om at nogen kan være en vordende god Prosaist, naar han
glemmer Datoen. Jeg maa da antage, han savner historisk Fornemmelse. […] Manglen paa
Dato er fatal, især naar ogsaa Adressen mangler og man har spildt Tid paa at lede efter den,
man har da dobbelt Grund til at tvivle paa, at det er en Prosaist, thi han synes sandelig
ogsaa at mangle Sans for Sted og Rum. (Hansen 1991, 172)
Omtrent et år efter Norgesopholdet er fam. Hansen flyttet væk fra København. Den i forrige
afsnit nævnte avisartikel i Berlingske Aftenavis 2.9.1952 bærer overskriften “Stoffet sættes i
Bank for at trække Renter”, mens undertitlen lyder: “Martin A. Hansen i sit Drømmehus
Salum i Allerslev – En Digters Arbejds-Metode”. Journalisten, Knud Meister, skaber i sin
artikel et billede af harmoni og lykke i Salum, langt væk fra København. Der lægges i artiklen
da også en markant afstand til København, se f.eks. hvordan Meister refererer følgende
ordveksling: “Siden vi flyttede herned, har Martin kun været een Gang i København, siger Fru
Vera. Det var ogsaa nok! Siger Martin A. Hansen”.79 Der er ingen tvivl om at MAH (og
familien) virkelig ønskede sig væk fra København. Baggrunden for ønsket om at komme væk
fra København var temmelig simpel: mere (arbejds)ro.80 MAH sammenligner også sit hjem i
Brønshøj med et vandrehjem og et ekspeditionskontor, se f.eks. dagbogen fra 22.11.1948:
“Karen [MAHs yngste søster, ab] tog af Sted om Middag (sic). Jeg var sur og ubehagelig, min
Tid smuldrer hen – mit Hus er sandelig ikke en Fæstning, men et Vandreherberge og et
offentligt Kontor”.81 Og i et brev 30.1.1950 til Ole Wivel omtaler MAH situationen i hjemmet
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Meister 2.9.1952
Hansen 1999, bd. 2, 670.
Hansen 1999, bd. 2, 682.
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på Skolevangen i Brønshøj således: “Her i Vandreherberget gaar det storartet og dog skidt.
Jeg har sjældent haft saa urolig en Maaned – aldrig ro, det er dog ikke Hereticas Skyld – men
bl.a. har jeg haft andre Manuskripter jeg har ekspederet, en Karrusel hele Tiden”.82
Men flytningen til Allerslev var ingen garanti for fred, for nissen flyttede med. MAH
skriver f.eks. følgende i et brev til Preben Ramløv 4.3.1951 fra Salum:
Skønt vi er flygtet fra Byen og bor saa dejligt her er der i een Forstand aldrig Fred her, idet
Korrespondance om Foredrag, Manuskripter og alskens andet er svulmet op, saa Vera og
jeg selv i Fælleskab (sic) har vanskeligt ved at overkomme det”.83
Og MAH tilføjer lidt spøgefuldt men med en underliggende alvor at Vera og han for de
kommende måneder har prøvet “at indhegne Salum” for at få indhentet arbejde der er blevet
skubbet til side, og det er samtidig grunden til at MAH i denne omgang foreløbig ikke vil
indbyde Ane-Marie og Preben Ramløv til et besøg på Salum.84 Faktisk var de mange
forstyrrelser medvirkende til at fam. Hansen anskaffede sig hemmeligt telefonnummer, for
som MAH skrev 17.11.1950 til Tarjei Vesaas da han indbyder denne til at komme på besøg i
Salum: “Du kan også ringe i Telefon. Vort Telefonnr. er Lejre 137 – det staar ikke i
Telefonbogen, da det er et hemmeligt Nummer vi har faaet efter at have haft meget Kvalm
med Opringninger fra alle mulige Personer”.85
Det er påfaldende at MAH over for Knud Meister i Berlingske Aftenavis forklarer navnet
Salum anderledes end han gør i f.eks. brevet til Bente og Aksel Heltoft, hvori han forklarer det
med runestensindskriften “Sar flu eigi at ub salum”.86 De to forklaringer er ikke i modstrid
med hinanden, men i avisinterviewet er forklaringen mere tilgængelig: “Det er et gammelt
nordisk Navn. Sal betyder Hus, og Endelsen -um kan enten betyde Hjem eller den der bor i
Hjemmet. Der er ikke noget dybsindigt i det!”87 Det er tilsyneladende MAH magtpåliggende
at afmystificere navnet Salum over for avisens læsere.
Salum er desuden et navn der lydmæssigt kan associeres med “salig”. Det passer godt
sammen med at Hansens kommer til at fremstå som en harmonisk familie der har fundet
lykken ude på landet:
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Hansen 2004, bd. 1, 401.
Hansen 2004, bd. 2, 774.
Hansen 2004, bd. 2, 774-775.
Hansen 2004, bd. 2, 690.
Hansen 2004, bd. 2, 664.
Meister 2.9.1952.

Det er nu to Maaneder siden, Martin A. Hansen, Fru Vera og Børnene flyttede ind, og hele
Familien er stadig travlt beskæftiget med at bringe alt i Orden. […] Husets Stuer bærer
tiltalende Præg af en lykkelig Forening af praktisk Sans, borgerlig Ro og kunstnerisk
Idérigdom.88
Artiklen er desuden forsynet med et billede der viser Vera og MAH i dagligstuen og
billedteksten er klar: “Salum er fuld af Hygge. Møblerne er solide og smukke, Stuerne
indrettet med Smag og Hyggesans. Her sidder Martin A. Hansen og hans Kone i den store
Dagligstue, der vender ud til Havens Blomster, Plæne og Træer”.89
Selvom journalisten (og til en vis grad MAH selv) prøver at afmystificere fam. Hansen og
deres Salum, og i hvert fald at fremstille dem inden for rammerne af god, borgerlig hygge, så
er spørgsmålet om det også vitterlig er tilfældet. Medvirker al denne ro, hygge og
borgerlighed måske ikke netop til at gøre digterens værker og ikke mindst frembringelsen af
dem endog mere “mystisk”? Det synspunkt er i hvert fald pointen i Roland Barthes’ essay
“Forfatteren på ferie”:
Når man i fuld offentlighed beretter om at digteren skam er i besiddelse af et særdeles
kødeligt korpus, når man afslører at han foretrækker tør hvidvin og røde bøffer, så kommer
samtidig hans kunstværker til at stå for mig som noget mirakuløst, som noget af
guddommelig herkomst. Det er langtfra sådan at de detaljerede oplysninger om hans
dagligdag får hans inspiration til at stå i et klarere lys for mig, det ved digteren der
fremhæves gennem den slags afsløringer, det er tværtimod det helt enestående mystiske
væsen han er besjælet af. For jeg kan simpelthen kun tilskrive det noget ganske og aldeles
overmenneskeligt at der eksisterer personer som er vidtspændende nok til at ligge med blå
pyjamas på samme tid som de fremtræder som universel bevidsthed.90
Det vil være at gå vidt at hævde at MAH lader sig trække rundt i manegen af journalisten
Knud Meister, for han har jo ladet ham betræde Salum (formentlig på avisens/journalistens
initiativ), men at der er tale om en endog meget kraftig positionering af MAH i offentligheden
er tydeligt. En positionering som MAH til en vis grad selv har indflydelse på og også prøver
at styre.
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Roland Barthes. Mytologier 1996, 50.
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Men hyggen har en skyggeside, som man opdager, når man læser MAHs
dagbogsoptegnelser fra samme periode. Avisinterviewet er fra begyndelsen af september
1952, men i slutningen af samme måned noterer MAH i dagbogen:
Har en Træthedsperiode. Den blev mærkbar i August og Tegnene tog til. Da det forekom
mig at være Hjertesymptomer var jeg betænkelig. […]. I lange Tider sent om Aftenen og
Natten Dødstanker, uimodstaaelig Kredsen om Død. Depressionen øget ved Bekymringen
for vor Fremtid økonomisk, idet jeg i det kommende 1-2 Aar bør kunne sikre store
Indtægter […]. (Hansen 1999, bd. 2, 792-793)
MAHs tidligere nævnte kommentar til pengeskabet, som helst ikke skulle få journalisten til
at fremmale et positivt billede af forfatteres økonomiske situation i Danmark, virker i lyset af
dagbogsoptegnelsen rimelig nok. Men at der bag Salums borgerlige idyl, harmoni og lykke
ligger bekymringer, depression, økonomiske problemer samt dødstanker, er godt skjult for
Berlingske Aftenavis’ læsere.
Artiklen i Berlingske Aftenavis 2.9.1952 var ikke den eneste artikel i medierne som
omhandlede familien Hansens adresseskift, efter at de den 1.7.1950 havde skiftet huset i
Brønshøj ud med den nedlagte præstegård i Allerslev. Preben Ramløv skriver f.eks. i et brev
14.2.1951 til MAH: “Først maa jeg sige, vi har glædet os meget over at læse om og at se
billeder fra jeres nye domicil paa landet og vores glæde har været isprængt ønsker om at vi
kunde gøre ligesaa – der er slemt i en stor by, men være lærer paa landet, det tror jeg ikke, jeg
holdt til”.91 Og lidt senere i samme brev skriver Ramløv at han og hans kone “med stor glæde
læste interviewet med Vera, hvoraf vi ser, at I har det godt”.92 Ramløv hentyder her til et
interview i Søndags B.T. den 23.1.1950 med Vera Hansen.93 Vera Hansen siger i artiklen, der
i øvrigt fremstiller et harmonisk hjem i Allerslev med to billeder af hende selv: “Jeg tror selv,
at jeg har Betydning, ikke ved, som jeg er, men jeg tror, at min Tilstedeværelse har kolossal
Betydning for hans Forfatterskab”. Det synes – på den tid – at have været et lidt dristigt
udsagn, for det bruges i overskriften med en interessant tilføjelse fra avisen: “’Jeg har
Betydning for min Mand’ – siger Forfatteren Martin A. Hansens Kone og forklarer, hvorfor
91
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Hansen 2004, bd. 2, 770.
Hansen 2004, bd. 2, 773.
Søndags B.T. 23.1.1950, 10, 11, 16. Artiklen hedder “Jeg har betydning for min Mand” og er skrevet af Nele
Topsøe og den indgår i en serie interviews med “kvinden bag” den kendte mand. Artiklen indledes sådan:
“Den Kvinde, der selv kan sige at hun betyder noget for sin Mand, er ikke den ringeste. Hun hører til de
fribaarne. […]. HUN er i dette tilfælde Fru Vera Hansen, gift med Martin A. Hansen, en af Danmarks store
nulevende Forfattere. Ikke alle har læst ham. De fleste ved om ikke andet, at han skrev Radioromanen
Løgneren” (Topsøe 1950).

hun tør sige det”. Hendes opfattelse bestyrkes af f.eks. dette udsagn i hendes mands dagbog
(9.5.1944) fra tiden med arbejdet på Lykkelige Kristoffer: “Megen Hjælp af Vera. Hun ser
mange Ting bedre end jeg”. (Hansen 1999, bd. 1, 339) Vera Hansen har altså modet til at sige
at hun faktisk har betydning for sin berømte mand, et eksempel på den kvindeselvbevidsthed
der 10-20 år senere slog rigtigt igennem. At hun rent faktisk også havde noget at have det i,
når hun i interviewet ikke sætter sit lys under en skæppe, fremgår af det forhold at hun var en
god læser af sin mands ting, et eksempel fra hendes mands dagbog 22.4.1944: “Jeg er nu saa
vant til hendes Kritik og Medarbejde i “[Lykkelige, ab] Kristoffer” at det ikke ville gå uden”.
(Hansen 1999, bd. 1, 337) Og der går heller ikke skår i billedet af Vera Hansen som en
kompetent medarbejder, da hun tidligere på året havde påtaget sig skylden for mandens
skriveproblemer: “Vera meget ulykkelig over det hele og tog al Skylden paa sig for, at det tit
gaar i Stykker for at skrive. Hvilket er helt hen i Vejret, da jeg vilde gaa i Gæld og Skidt, hvis
ikke hun sled evig og altid”. (Hansen 1999, bd. 1, 327) Det føles derfor egentlig ganske
naturligt at Politiken bragte en nekrolog skrevet af vennen Karl Bjarnhof i anledning af Vera
Hansens død 16.12.1958, med bla. følgende ord: “Ikke mange piger i verden har som hun
været prædestineret til at blive en digters kone”. (Bjarnhof 1958) Vera Hansen i rampelyset
altså, og indtager hun ikke en prominent plads, så er hun dog på markant og positiv vis
skrevet ind i dansk kultur- og litteraturhistorie.94 Og i hvert fald er det en noget anden plads
end den som Benedicte Osborn Hergel (1923-73), der fra 1949-52 var gift med Knud W.
Jensen, indtager. Ligesom Vera tilhørte Benedicte, en overgang i hvert fald, den snævreste
inderkreds i Heretica-miljøet, men hvem kender Benedicte i dag? Niels Barfoed der har
skrevet en bog om hende, Benedicte – en skæbne, mener at hun i mange år ligefrem bevidst
blev forsøgt skrevet ud af dansk (litteratur)historie, og i hvert fald fortrængt (Barfoed 2013).
Men familien Hansens flytning til Allerslev var altså en mediebegivenhed, idet MAH og
hans familie syntes at have været rede til at komme folks nysgerrighed i møde ved at optræde
i medierne.95 MAH har formentlig været klar over at medierne ville interessere sig for hans
nye hjem, og det skal derfor nok også ses som en del af baggrunden for at MAH valgte at
navngive den nedlagte præstegård. MAH ville sandsynligvis gerne undgå at huset skulle
kaldes præstegården og samtidig kunne navngivningen selvfølgelig vække de konnotationer
som fam. Hansen ønskede. De har formentlig været klar over at præstegården (især) i folks
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Breve til og fra Vera Hansen er også optaget i Hansen 2004.
I forbindelse med flytningen blev der bragt interviews i B.T. (29.5.1950), Berlingske Aftenavis (2.9.1950),
Roskilde Tidende (6.9.1950), Søndags B.T. (23.1.1951). Jvf. Dolores Jytta Eriksen. Martin A. Hansen og
pressen 1987.
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forestillinger og ikke bare konkret og topografisk ville knytte ham til den stedlige kirke (som
præstegården ellers nu var koblet fra eftersom den var nedlagt), men i et større perspektiv
ville præstegården også som et kendt sted (topos) være mættet med en del symbolik der ville
række langt videre. I et brev fra 19.5.1950 er det tydeligt at MAH er klar over det lidt prekære
ved huskøbet, for han skriver dette om det nye præstegårdsdomicil: “Maaske er dette: at en
Præstegaard overgaar til at blive blot litterært Værksted (foruden Hjem hvad der turde [være]
mig det allervigtigste) ubehagelig symbolsk, et Tidens Tegn”. (Hansen 2004, bd. 1, 505-506)
Det er det som Anne-Marie Mai beskæftiger sig med i sin topografiske tilgang til litteraturen i
Hvor litteraturen finder sted:
I 1800-tallets vidtforgrenede litteratur bliver præstegården et tilbagevendende billede, og
min fremstilling ser nærmere på dette billedes udformning i nogle af århundredets vigtigste
værker. I denne del af fremstillingen arbejder jeg ud fra begrebet topos i betydningen et
velkendt, genkommende motiv eller billedskema, der giver læseren et signal om
udviklingen af en bestemt tematik omkring tid og sted. (Mai 2010, bd. 2, 237)
Og i selve analysen af præstegårdsbilledet kan Mai da også skrive: “Præstegårdsstedet
inkarnerer simpelthen den eksistentielle tematik og troskrisen i en stribe af periodens vigtigste
forfatterskaber fra Kierkegaard og Grundtvig til Blicher, H. C. Andersen, Thomasine
Gyllembourg, Mathilde Fibiger og Hans Egede Schack”.96
Aage Henriksen fandt det sågar ganske naturligt at MAH flyttede ud i en præstegård, idet
Henriksen knytter udflytningen til præstegården sammen med en mere geografisk
(topografisk) og nationalromantisk begrundelse: “[MAH] var i liv og digtning inderligt
knyttet til det danske arveguld. Alt hvad han vidste og søgte var i Norden, og han kom selv
mere og mere til at ligne dets ældste dyder”, hvilket alt sammen i Henriksens optik fører til
det nærmest helt logiske: “Det forekom rimeligt nok, at han i sine sidste år boede i Lejre, i
præstegården, som blev kaldt Salum”.97 Et sådan udsagn fra en litteraturprofessor af Aage
Henriksens kaliber kan næppe undgå at farve billedet af den forfatter som det nu rammer, men
som jeg kommer ind på senere, så vidste MAH nok lidt mere end hvad han fandt i den
nordiske muld.
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Mai 2010, bd. 2, 119. Det er interessant at flere af disse forfattere og temaer optager MAH i sidste del af hans
dagbog (Hospitalsdagbogen): Blicher som forfatter og præst, og præsterne og deres arbejdsforhold samt
økonomiske situation. Det allersidste MAH skriver om, er en Grundtvig-salme (Hansen 1999, bd. 2, 828957).
Aage Henriksen. Gotisk tid. Gyldendal 1971, 104.

Med navnet Salum trak MAH på den ene side boligen væk fra en umiddelbar
sammenkobling med betegnelsen præstegård som konkret sted i landskabet og som topos
(motiv) i litteratur- og kulturhistorien. Men navnet Salum afmystificerede ikke
præstegårdsboligen, selvom også Vera Hansen i ovennævnte artikel giver en naturlig
forklaring: “min Mand kaldte huset Salum. Navnet er af gammel nordisk Oprindelse. Sal
betyder Hus, og Endelsen um kan enten betyde Hjem eller den der bor i Hjemmet”.98 Med det
nye navn blev præstegården egentlig blot forlenet med en ny aura eller mystik af en lidt anden
karakter. Måske ikke bibelsk, men fortsat af et religiøst tilsnit. Det understøttes også af
Barthes’ tese om at en forfatter ikke mister sin “mystik” ved at blive fremstillet som et
menneske af kød og blod, idet Barthes hævder at profaneringen af en forfatter blot forstærker
auraen omkring vedkommende.
Salum-navnet bidrager også til denne mystificering, og MAH har nok været klar over at
hans forklaring til journalisten fra Berlingske Aftenavis selvfølgelig var lingvistisk korrekt,
men formentlig har han også været vidende om at navnet kunne have et betydningslag mere.
På latin findes nemlig også ordet “salum” hvor det har forskellige betydninger der alle har
noget med vand og (åbent) hav (i bevægelse) at gøre. Disse vand- og hav-associationer
understøttes af MAH selv i to breve. I et brev til Ole Wivel 13.1.1951 bruger han en
skibsmetafor for Salum: “Sneen er borte, Dagen er mørk, vi sejler paa Oceanet i vor
motoriserede Ark”.99 MAH hentyder her til en metafor han opfandt i et tidligere brev afsendt
december 1950 til Ole Wivel:
Vi har faaet Motor paa Centralsystemet. Naar den gaar, og den skulde egentlig gaa hele
Tiden, lyder det som Huset er ude at sejle paa Verdenshavene og i Maven har installeret
Queen Marys Maskiner. Vi skyder 35 Knob og gaar med Vat i Ørerne. Salum duver, og
Katten Harsen faar tynd Mave. (Hansen 2004, bd. 2, 726)
Man kan sige at den betydningstunge præstegårds-topos bliver udskiftet med en skibs- (og
hav-) topos der dog med f.eks. det bibelske “ark” indholdsmæssigt også vejer godt til og
temmelig let giver associationer af religiøst/mytisk tilsnit: salige Salum på søen. Og skibet
styres af den tidligere bondesøn der roligt og med udsyn fører sin ark rundt på verdenshavene.
Denne skibsmetaforik lægger op til en sammenligning med Marianne Stidsens
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Søndags B.T. 23.1.1950. Vera Hansen giver altså stort set samme forklaring på navnet som sin mand.
Formentlig en forklaring de har måttet give et antal gange. Topsøe 1950.
Hansen 2004, bd. 2, 755.
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doktorafhandling Den ny mimesis (2015), hvori selve analyserne af (efterkrigs)teksterne, på
baggrund af den omfattende indledende redegørelse for afhandlingens centrale begreber om
(sen)modernitet, begynder med en analyse og fortolkning af Thorkild Bjørnvigs digt
“Balladen om Great Eastern” fra 1960, et skib som da det blev søsat i 1858, var datidens
største skruedrevne passagerskib (4000 passagerer). Digtet kan, siger Stidsen, ud fra en
overfladisk betragtning, snildt passes ind i en modernitets-antimodernitetsdikotomi (som er
karakteristisk for Heretica- og efterkrigstiden), fordi skibet er et billede på “moderniteten som
et potentielt dødsensfarligt skrummel af et skib”. (Stidsen 2015, bd. 1, 209) Men Stidsen
forsøger at moderere denne opfattelse ved at pege på ting som trækker digtet/skibet ud af
modernitets-antimodernitets-diskussionen og hun vil hellere se digtet (og skibet) i lyset af en
senmodernitet, der er opmærksom på modernitetens enøjethed (dvs. mangel på forståelse af at
mennesket har brug for både individuel frihed og indlejring i et kollektiv). Dog holder Stidsen
fast ved at grundtonen i “Balladen om Great Eastern” – og mange af teksterne i efterkrigstiden
– er den “eksistentielle fortabthed”. (Stidsen 2015, bd. 1, 218)100 I lyset af denne grundtone er
det således påfaldende at MAH i sit brev til Ole Wivel netop ikke synes at lide af
teknikskræk, Queen Mary opererede f.eks. med 160.000 hestekræfter, Great Eastern med
8.000. I fam. Hansens hus “sejler” de med 35 knob, Great Eastern sejlede med 14 knob timen.
Det giver alt andet lige en del larm i kahytten, som dog dæmpes med lidt vat i ørerne. Det
værste er såmænd at katten får tynd mave. Det er således ikke så overraskende endda at, som
Stidsen også selv gør rede for i sin afhandling, MAH ikke bare kan hamle op med Klaus
Rifbjerg, når det gælder om at have et positivt syn på en anden moderne, teknisk
frembringelse: bilen, men faktisk også overgår Rifbjerg. (Stidsen 2015, bd. 1, 478)
Men, men, men skinnet (forestillingen om MAH) kan jo bedrage, og noget tyder på at det
snildt kunne være tilfældet her. På havets overflade ser vi ro, robusthed, og borgerlig harmoni
og lykke (= MAHs offentlige forfatterimage), men nedenunder lurer økonomiske problemer,
depression og dødstanker. Og her berøres faktisk et af de centrale, hvis ikke det mest centrale,
stridspunkt mellem Thorkild Bjørnvig og Ole Wivels divergerende opfattelser af MAH. En
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Stidsen går imidlertid et skridt videre og peger på (at digtet peger på) at miseren dybest set skyldes at Brunel,
skibets ingeniør, led af en mangel på “personlig integritet og dermed på [et] etisk-værdimæssigt ståsted”
(Stidsen 2015, bd. 1, 217), hvilket altså førte til at skibet, der ellers var eller skulle være et stort teknisk og
intellektuelt vidunder, ikke formåede at leve op til de store forventninger og ramlede ind i alskens uheld af
både vejrmæsssig og teknisk karakter, med flere dødsfald til følge. Der er imidlertid blevet argumenteret for
at Great Eastern i virkeligheden var en konstruktion forud for sin tid og at det var omgivelserne der ikke var
gearet til et skib af den art, jvf: https://en.wikipedia.org/wiki/Isambard_Kingdom_Brunel (besøgt 22.2.2017).
Stidsen fremhæver dog hvad digtet også fortæller, nemlig at Great Eastern spillede en vigtig rolle i
nedlægningen af telegrafkablet mellem Amerika og England.

god indledning til denne debat er Aage Henriksen, som skriver at selvom Bjørnvig og Wivel
er uenige, så bidrager deres monumentale værker over deres fælles ven (MAH) begge til “at
skabe et nuanceret, skyggelagt portræt af Martin A. Hansen som kriseramt, problemhærget og
anfægtet moderne menneske”. (Henriksen 1971, 104) Jeg er imidlertid ikke sikker på at Ole
Wivel ville skrive under på denne karakteristik, som nok snarere mest passer på Bjørnvigs
opfattelse af MAH. Sagen er at Ole Wivel ikke ville abonnere på den bærende tese i Thorkild
Bjørnvigs doktorafhandling om MAH: Kains Alter (1964), nemlig at en krise udløst af MAHs
udspændthed mellem kristendom og kunstnertilværelse, skulle have virket hæmmende på
MAHs kunstneriske produktion. Wivel afviser blankt tesen: “Den kristne fornægtelse af
kunstnergerningen, som for Thorkild Bjørnvig at se er indholdet af konflikten mellem kunst
og kristendom i Martin A. Hansens forfatterskab og digterskæbne findes der her intet spor af,
tværtimod”. (Wivel 1965, 94) Wivel kan godt gå med til en “almindelig” kunstneranfægtelse,
men her gælder ligeledes det omvendte forhold, nemlig “at den tværtimod at hæmme og
senere lamme ham [MAH, ab] helt har virket produktivt ind paa hans gennembrudsværk
Tornebusken”. (Wivel 1965, 95) Når Bjørnvig forklarer at “Hospitalsdagbogen” bugner med
udkast til en ny stor skønlitterær produktion, så skyldes det, siger Wivel, ikke det som
Bjørnvig hævder, nemlig at MAH med Orm og Tyr havde overvundet kunstnerkrisen, men,
stadig ifølge Wivel, at den forudgående skønlitterære skabelse krævede hvile og genopladning
via de historiske værker, som så igen affødte en ny skønlitterær skabertrang som
“Hospitalsdagbogen” vidner om. (Wivel 1965, 94-95) Wivel kan ikke acceptere Bjørnvigs
opfattelse af at kristendommen mistænkeliggør den kunstneriske evne og selve
digtergerningen, og Wivel anfører sin egen (hoved)årsag til de “kunstneriske problemer” (som
han altså trods alt åbenbart indrømmer har været til stede hos MAH), nemlig: krigen, for det
“var den, og de helt personlige forhold under krigen, de helt personlige erfaringer, der gjorde
Martin A. Hansen til moderne digter”. (Wivel 1965, 103) I sit svar i Forsvar for Kains Alter.
En kritisk Efterskrift kommer Bjørnvig Wivel en smule i møde på punktet om at krisen har
været produktiv (Orm og Tyr), men han fastolder sit syn på kristendommens negative rolle, og
retter følgende argument mod Wivel:
For det er jo det, som gaar gennem hele Wivels essay, Kunstneranfægtelsen maa ikke være
kristent begrundet, saalidt som Natursynet, saalidt som Stikkerdrabsanfægtelsen – kort: det
konfliktskabende, sindsformørkende maa ikke være af kristen Art [...] og det er dog
besynderligt, da det er en Kristen, der er Tale om. (Bjørnvig 1965, 85)

99

Bjørnvig mener at der hos MAH har været en markant fare af eksistentiel karakter på spil, i
modsætning til Wivel der højst kan gå med til mindre kriser der af MAH kunne overkommes
og anvendes frugtbart og skabende, “alt andet end livs- og kunstfornægtende”. (Wivel 1965,
96) Konflikterne hos MAH blev ifølge Wivel “holdt roligt paa plads af stærkere kræfter i hans
sind og fantasi”. (Wivel 1965, 96) Og her er jeg tilbage ved skibsbilledet ovenfor, for netop
Wivels gentagne karakteristik af MAH som “rolig” synes at virke næsten mere som en rød
klud for Bjørnvig end at Wivel ikke vil acceptere Bjørnvigs syn på kristendommen der
hæmmer kunstnerisk udfoldelse. Bjørnvig imødegår Wivels påstand om den rolige MAH
således:
Alle Udsagn om Mandens Ro – de være saa mange og statistisk overbevisende, de vil, kan
ikke opveje disse hans egne livsopsummerende ord om sin kunstneriske Skaben som noget
der ”tit har bidraget til at gøre én utaalsom og voldsom, hvori der var noget vildt,
undertiden et Stænk af Afsind”. (Bjørnvig 1965, 90)101
Bjørnvig kan ikke acceptere Wivels billede af den rolige MAH, som overkom alle
konflikter med sin “Ro, Sindsligevægt, Balance, Myndighed – Udtryk, som forekommer atter
og atter hos Ole Wivel, som om det drejede sig om Bygdens Tillidsmand, en Borger der til
enhver Tid kunne holde sine kunstneriske Griller i Tømme”. (Bjørnvig 1965, 73) Bjørnvig
finder fejlen (altså Wivels fejl) i det forhold at Wivel ser MAH på baggrund af “opnaaede
Resultater, og ikke [har] gjort Bevægelsen med” (Bjørnvig 1965, 91), for så ville Wivel ikke
have reduceret MAH til en god bedsteborger, der tilfældigvis også kunne skrive lidt og havde
nogle arkæologiske evner, men Wivel ville, som Bjørnvig, have set MAH som både en
ansvarlig borger og en kunstner (min parafrase af Bjørnvigs syn på sagen, Bjørnvig 1965, 91).
Disse to teorier om hvorfor MAHs fiktionsforfatterskab udtørrede (pga. skyldfølelse der
enten bunder i kristendommen eller dårlig samvittighed over de stikkerdrab som MAH
støttede), har fyldt en del i MAH-litteraturen og derfor har jeg beskrevet dem udførligt, med
brug af de originale kilder (og der findes en grund mere til min redegørelse som jeg kommer
til lige om lidt). Men der findes andre synspunkter, f.eks. afviser Anders Thyrring Andersen
begge teorier og i stedet mener han at man skal betragte forfatterskabet som udsprunget af en

101

Bjørnvig citerer til sidst sig selv fra Kains Alter, 461, hvoraf det fremgår at han der citerer fra et privat brev
19.6.1953 fra MAH til Bjørnvig. Brevet er optaget i Kætterbreve som nummer 602, idet Thyrring Andersen
oplyser at originalen ikke er fundet og gengivelsen i Kætterbreve derfor består af fragmenter, der alle
stammer fra Bjørnvigs afhandling. (Hansen 2004, bd. 3, 1482) Bjørnvig blev i øvrigt kritiseret for at benytte
private breve i sin afhandling, hvilket han dog tilbageviste, ligeledes i bogen Forsvar for Kains Alter. En
kritisk Efterskrift, i kapitlet “Er min Anvendelse af det utrykte Materiale legitim, og hvad er det værd?”.
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polspænding, som “vidner om en kompleks og mangetydig problematik i forfatterskabet,
nemlig en bevidsthed om den flerhed af synsvinkler, hvorunder tilværelsen kan betragtes og
litterært konstrueres.102 Jeg er tilbøjelig til at sympatisere med Thyrring Andersen, fordi
synspunktet understøtter denne afhandlings hovedsynspunkt, nemlig at MAH var spørgeren
der frem for alt var ndstillet på at betragte tilværelsen fra forskellige synsvinkler.103
Tilbage til den grund jeg sprang over: Tage Skou-Hansen beskriver MAH som
“eksemplarisk som samfundsborger. Forbilledlig. Betalte enhver sit, snød aldrig i skat, men
sagde ja til alt og alle”. Bedsteborgeren altså, som man også kendte fra avisen, men der var
mere under overfladen, for når man kom tæt på ham, fortæller Skou-Hansen:
mærkede man også de voldsomme kræfter i hans væsen. En uhyre koncentration, som om
der til stadighed foregik en opladning af energi inde i ham. Han er lige så farlig som en
atombombe, sagde P. V. Glob. En hvileløs energi, som kunne opholdes, midlertidigt
afledes, men ikke standses. Og i de knap fire år jeg så ham, var han altid i gang. Talte og
skrev uafbrudt. Dagbog, breve, foredrag, kronikker, fiktion på maskine eller i hånden, om
dagen eller i vågne drømme om natten, som om han aldrig behøvede søvn. Kneb det med
gejsten, tog han stimulanser i et omfang, som ingen vidste af, så længe han levede.104
Det bør nok tilføjes at arten af den energi der fandtes i MAH, ifølge Skou-Hansen, var
præget af optimisme, idet den var “en tillid til menneskers overlevelse trods angst og kold
krig”.105 Men altså, det synes at kunne slås fast at der vitterlig fandtes en spænding i MAH,
eller at medaljen, dvs. billedet af MAH i offentligheden, også havde en bagside. Den havde til
gengæld så Thorkild Bjørnvig og Ole Wivel adgang til, og Per Dahl mener at de to fra deres
venskab med MAH “havde en viden om spændingen mellem det traditionsbekræftende
billede af Martin A. Hansen, som blev eksponeret i offentligheden, og det langt mere
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Jvf. afsnittet “Stikkerlikvideringerne og Kain” (især 124-128) i Thyrring Andersens artikel “’Jeg tænker ved
at skrive’. Den forførende dialog i Martin A. Hansens Heretica-korrespondance”, i bogen PS. Om Martin A.
Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica. 2005, redigeret af ham selv.
Et nyere bud på arten af MAHs digteriske produktivitet giver Lise Præstgaard Andersen i sin artikel om Povl
Vestergaard Larsen der som medredaktør af det illegale blad Folk og Frihed samarbejdede med MAH, der
flittigt bidrog til bladet. Præstgaard Andersen spekulerer i at de konkrete beredskabsartikler udløser en
skønlitterær energi: “mon ikke den kolossale lettelse, der har ligget i for alvor – om så kun på prent og ikke
med væbnet hånd – at gøre modstand mod besættelsesmagten, har virket forløsende og befriende på andre
evner? Nu var der ikke tale om at sælge det virkelige liv for det digteriske univers, men om at bruge
skribentevnerne til noget konkret og virkeligt”. Lise Præstgaard Andersen: “‘Jeg blev ved mit’. Et portræt af
en gammel modstandsmand – og nogle tanker i den anledning”. In: Nordica, bd. 18, 2001, 264-302.
Tage Skou-Hansen. “Hinsides drab og ansvar”. In: Thyrring Andersen: PS. Om Martin A. Hansens
korrespondance med kredsen omkring Heretica. 2005, 14.
Ibid.
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sammensatte og splittede menneske, de lærte at kende”.106 MAH som en slags modstykke til
udtrykket “den rasende reporter”: den rasende forfatter, der må og skal betragte tilværelsen fra
alle synsvinkler. Og at MAH derfor kaster sig ud i et historisk-essayistisk forfatterskab, ser
jeg derfor ikke som noget mystisk, men blot som en bekræftelse af at forfatterforskeren MAH
nu med andre (litterære) metoder giver sig i kast med at undersøge tilværelsen, herunder
individets forhold til kollektivet.

106

Per Dahl. “‘Gider du stadig?’ Martin A. Hansen og det dialogiske brev”. In: Thyrring Andersen: PS. Om
Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica. 2005, 116.
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3. At lytte til Martin A. Hansen

“G

odaften, og tak fordi jeg må komme ind i deres stue”. Sådan lyder de
berømte ord som Retsforbundets leder, Viggo Starcke (1895-1974),
ytrede i radioen under valgkampen i 1950. Ved selve valget opnåede

hans parti sit hidtil bedste valgresultat: mandatantallet blev fordoblet til 12, og med 168.784
stemmer blev Retsforbundet Danmarks fjerdestørste parti.1 Viggo Starckes virkningsfulde,
retoriske ord, der også har fundet vej til Vogel-Jørgensens samling Bevingede ord (1994),
vidner om stor fornemmelse for radiomediets styrke og gennemslagskraft. Ikke sådan at forstå
at man buldrer ind i stuen til folk, tværtimod handler det om, når man bevæger sig ind i folks
privatsfære, at man bør optræde diskret og hensynsfuldt. Det er derfor også interessant at
Viggo Starcke efterfulgte de berømte ord med den mindre kendte ytring: “Det er et tegn på
tillid” (Vogel-Jørgensen 1994, 225). Man kan sige at Starcke her udviser en fintfølende sans
for radioens særlige egenskab til at skabe eller efterligne det fortrolige rum mellem to
samtalende mennesker. Radioens virtuelle rum bliver pludseligt meget konkret og levende,
med fortælleren og lytteren indeni. Og det er dette samtalerum med den så karakteristiske,
fortrolige karakter som også MAH til fulde forstod at udnytte i radioromanen Løgneren fra
1950.

3a) Martin A. Hansen og radioen
I det følgende skal jeg vise hvordan MAH via især Natanael-figuren søgte at bringe
fortælleren og derigennem fortællingen i Løgneren i nærkontakt med publikummet bag
radioens højttaler. Jeg kommer desuden, via uddrag fra dagbogen, ind på at MAH i løbet af
skriveprocessen blev sig meget bevidst om karakteren af og mulighederne i det medium som
romanen oprindeligt var skrevet til (radioen). Via figuren Natanael sørgede MAH for at

1

Internet: da.wikipedia.org/wiki/Folketingsvalget_1950 (besøgt 23.8.2016).

Johannes Vig havde en samtalepartner, eller i hvert fald en at tale til. På denne performative
måde opstod præmisserne for en dialogisk anlagt tekst, der medførte at lytteren blev en
direkte del af den historie der kom ud af højttalerne, selvom der i praksis var tale om en
ensrettet monolog.
At MAH imidlertid også i Løgneren udførte en form for skjult performativ biografisme,
ved at bringe biografisk stof i spil i historien, er mindre let at se, men det skete på en subtil
måde. Nutidens performative biografisme er kendetegnet ved identitetsskabende her-er-jegattituder hvor det imidlertid er en åbenlys pointe at forfatteren eksplicit sætter sig selv i spil i
og med sin performance. Det er simpelt hen selve meningen med performativ biografisme, og
derfor sker forfatterens optræden helt bevidst og uden forsøg på at skjule det. Jo mere
mediestøj, jo bedre. Mellem Løgnerens Johannes Vig og bogens forfatter eksisterer der en vis
forbindelse. Hos MAH ser vi i dagbogen fra marts 1940 at han skriver flere længere
selvreflekterende betragtninger om sin ungdom og opvækst som dreng. Et af stykkerne
indeholder følgende selvbeskrivelse, hvor især den sidste del om de manglende sociale evner
godt kunne anvendes som en karakteristik af den eftertænksomme og selvreflekterende
Johannes Vig, der er så klog, især på andres vegne: “Jeg havde tidligt på Følelsen, at jeg
overgik mange i Fysik og Kraft og de fleste i Forstand, men jeg led meget under, at jeg
manglede den væsentlige Evne, Evnen til Passiar, til social Hygge”. (Hansen 1999, bd. 1, 80)
Otte år senere finder vi en meget lignende selvkarakteristik, nu i et brev til vennen Gunnar
Sundgren (svensk fotograf), der udviste stor omsorg for MAHs kone, Vera, under dennes
langvarige sygeophold på hospitalet. MAH taler om Gunnar Sundgrens bog om Ekman, og
MAH finder i Sundgrens bog:
en sympati, en sjælenes harmoni, en venskabets umiddelbarhed og grænseløse fortrolighed.
Det er fremmed for mig. Jeg skuffer den, der tiltror mig blot noget af den umiddelbarhed.
Jeg kan lytte, jeg kan gemme bekendelser, men jeg kan ikke gengælde. Har aldrig kunnet.
Jeg tror dog, jeg kender venskabet. (Ord och Bild 1962, nr. 4, 330)
Og lidt senere i brevet, der er skrevet 18.-20.10.1948 og senere blev trykt med titlen “Brev till
Gunnar Sundgren”,2 finder vi lignende udsagn, men nu med adresse til dengang Sundgren
besøgte Vera på hospitalet og forsøgte at opmuntre hende i en meget svær periode:
“Spontaniteten, intuitionen, hvormed du dengang forstod at opmuntre, jeg forstaar det ikke
fuldt, fordi jeg ikke evner det selv”. (idem, 330)
2

I tidsskriftet Ord och Bild nr. 4, august 1962, 329-333.
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I forbindelse med hvem der skulle læse Løgneren op, overvejede MAH, efter først at have
afvist det, alligevel selv at gøre det, og skrev 1.12.1949 i den anledning til Pouel Kern og
fortalte om baggrundene for at han måske selv ville stå for oplæsningen. Han siger at bogen
har en meget personlig Tone, som – skønt Bogen aldeles ikke er selvbiografisk – sikkert
kan give en for Fortællingens Illusion styrkende Identifikation af den fiktive Fortællers og
den virkelige Fortællers Stemme og Natur, selvom Fremføringen er mere ubehjælpsom end
den gode Skuespillers. (citeret efter Wivel 1969, 384-385)
MAH overvejer således at udføre en (noget speget) form for performativ biografisme, på
stemmeplanet, når han ønsker at skabe en identifikation mellem Johannes’ stemme og hans
egen. Den tænkte selviscenesættelse havde det noget paradoksale mål at få lytteren til at tro at
det virkelig var Johannes Vigs stemme de hørte og ikke MAHs. Selvom ideen aldrig udførtes,
så viser den dog at MAH kraftigt overvejede at lege en leg med lytterne om stemmernes
identitet. Og hvis legen var blevet ført ud i livet og var lykkedes, så havde MAH ikke opnået
en subjektiverende, men en objektiverende måde at iscenesætte sig selv eller rettere sagt sine
egne personlige og biografiske træk.3

Løgneren i radioen ingen selvfølge
Løgnerens tilblivelseshistorie kan følges på nært hold i dagbøgerne, hvor man som det første
kan konstatere at det slet ikke var en selvfølge at MAH sagde ja til opgaven. MAHs
beslutning om at skrive radioromanen skete nemlig først efter en del grundige overvejelser og
tøven, og han udbad sig desuden betænkningstid inden han sagde ja til henvendelsen fra
Danmarks Radio. MAHs tøven skyldtes bl.a. (og især) at han fandt det foreslåede honorar for
lille. (Hansen 1999, bd. 2, 707ff) Romanmotivet spillede selvfølgelig også en rolle, og det er
interessant at MAH først havde motivet “Markedet” fra Midsommerfesten i tankerne, og
derefter kommer så Løgneren på banen, i form af novelleudkastet Naar Isen bryder fra 1942.4
MAH kan i en periode ikke beslutte sig for hvilket af de to motiver han skal vælge og han

3

4

På den måde er “dagbogen” Løgneren en forløber for Hans-Jørgen Nielsens romandagbog Fodboldenglen
(1979), der objektiverer subjektive erfaringer, sådan at læseren lukkes ind i universet og kan investere sine
egne erfaringer. Klaus Nielsen går et skridt længere og læser Natanael-figuren som Hansens
litteratursociologiske og markedsøkonomiske billede på det masselæsende publikum der vil have slibrige
bekendelser fra kendte personer at forlyste sig med (Nielsen 2007, især 62-63).
Wivel 1971, 9.
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arbejder derfor i begyndelsen sideløbende på begge historier, men ender med at satse på det
novelleudkast der senere blev til Løgneren.

Martin A. Hansen og Statsradiofonien
I modsætning til hvad man måske kunne tro, så var det ikke sådan at MAH først med
Løgneren fik øje på radioen som velegnet medium. Dagbøgerne fortæller at MAH allerede
meget tidligt kom i berøring med radiomediet og Danmarks Radio, eller Statsradiofonien som
institutionen hed i begyndelsen. MAH begyndte hurtigt at interessere sig for radioens
muligheder og at gøre sig specifikke overvejelser om radiomediet. MAHs første medvirken i
radioen er ikke omtalt i dagbøgerne, men ifølge Henrik Kettels Martin A. Hansen-bibliografi5
skete MAHs første radiooptræden 16.12.1935, og den drejede sig om en samtale om bøger.
Næste optræden er i 1946, men fra 1949 (2 gange) optræder han nu hyppigere frem til 1955.
Hans radiooptræden 9.10.1949 er interessant fordi MAH her benytter lejligheden til at
korrigere en ifølge ham selv forkert opfattelse af ham. MAH fik af Danmarks Radio frie
hænder til i serien Danske Folkelivsbilleder at vælge en forfatter han gerne ville tale om.
MAH valgte Johs. V. Jensen, og det med en særlig dagsorden for øje, for som han skriver i
dagbogen:
Jeg foreslog J.V.J. Jeg var glad for at gøre det, da jeg dels har angrebet hans Opfattelse saa
hæftigt i Leviathan og jeg dels næsten fast udlægges som hans Modstander. Og det er
denne Side af ham, hans Almueskildring man elsker. (Hansen 1999, bd. 2, 740)
MAH ser altså sit snit til at bruge radiomediet i et særligt performativt øjemed: publikum
skal generelt bibringes en anden mere nuanceret opfattelse af ham (MAH), og i særdeleshed
hans opfattelse af Johs. V. Jensen. Og helt uden held var MAHs mission ikke, for i en
radioanmeldelse skrev anmelderen:
En god Udsendelse var Søndagens Johs. V. Jensen-Afdeling. Martin A. Hansen gav i sit
messende Tonefald en beaandet Skildring af Baggrunden for Johs. V. Jensens jyske
Almueskildringer, og Pouel Kern læste godt et Udtog af Novellen Jørgine.6

5
6

Kettel 1966, 124-126.
Jyllands-Posten 16.10.1946. Anmeldelsen i “Sidste Uges Radio” var undertegnet G.H.
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Anmelderen roser altså her MAHs performance. Man forstår også at MAH, ifølge
anmelderen, har forstået noget ved radiomediet som andre endnu ikke har indset eller lært, for
anmelderen har lige forinden belært sine læsere om at “[m]ikrofonens krav om Naturlighed
gælder ogsaa Foredragsholderne. Det kan ikke nytte, at de former deres Foredrag som et
Stykke Skriftsprog, der [er] bestemt for Øjet, naar Mikrofonen kræver Dagligdags
Talesprog”.7 MAH beherskede altså kunsten at anvende et naturligt og ligefremt talesprog,
også selvom det åbenbart skete i et “messende Tonefald”. Dette tonefald kan man i dag stadig
høre et eksempel på, for på dobbelt-cd’en Løgn og sandhed. Martin A. Hansen i lyd8 kan man
høre MAHs messende men samtidig fortrolige og rolige stemme i f.eks. “Dyremøder”. Ifølge
det medfølgende notehæfte taler MAH i denne udsendelse uden manuskript om sine
barndomserindringer om møder med dyr. Programmet blev udsendt i radioen 6. og 7.
september 1952 i programmet “En digter fortæller”. At kvaliteten af MAHs performance var
ekstraordinær høj afspejles derved at programmet senere blev udsendt på grammofonpladen
“Martin A. Hansen fortæller”.9

Radio for folket
Radioen var et uovertruffet middel til at nå ud til et stort publikum, både når det gjaldt såkaldt
høj og lav kunst. Det er Løgneren et godt eksempel på, da den lagde gaderne øde fra Pouel
Kerns første oplæsning den 15.1.1950 til den sidste oplæsning 2.4.1950. Romanen udkom i
bogform 29.8.1950 i et oplag på 10.000 eksemplarer og nåede frem til årsskiftet et oplag på
20.000 eksemplarer,10 og derefter fulgte med jævne mellemrum nye oplag.11 Løgnerens
succes først som radioroman og derefter som bog førte til en kulturpolitisk leder i Information
den 7.3.1951 om “Radioromanens opgave”. Lederskribenten begynder med at memorere
hvordan man sidste vinter
rundt omkring i landet holdt sig hjemme og fri for gæster hver søndag aften og hørte Pouel
Kern fortælle Martin A. Hansens Løgneren. Det er mere end troligt, at Martin A. Hansen
ved den lejlighed skaffede sig tusinder af læsere, som han ellers vanskeligt havde faaet fat
paa. (Information 7.3.1951)

7
8
9
10
11

Idem.
Redigeret af Anders Thyrring Andersen og udgivet af Statsbiblioteket.
Louisiana/Gyldendals grammofonplader, 1962.
Kettel 1966, 14.
I 2004 var bogen Gyldendals bedst sælgende danske skønlitterære udgivelse nogensinde (Hansen 2004, bd. 3,
1950).
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Det glæder således lederskribenten at en forholdsvis smal kvalitetsforfatter som MAH via
radioen kan komme ud til så stort, og nyt, et publikum (“tusinder af læsere”), symboliseret
ved, som lederskribenten oplyser, at “Johanne og Morten Korch maa slaas med Martin A.
Hansen om de første pladser på Bog-Anmelderens bestsellerliste”. Og det stemmer, for på
denne liste som er baseret på indberetninger fra 49 førende boglader, og som Jyllands-Posten
trykte 6.1.1951 lå Johanne Korch på førstepladsen med Drømmen om Lykken, fulgt af MAHs
Løgneren på andenpladsen.
Men problemet er nu ifølge Informations lederskribent at Danmarks Radio har bestemt sig
for at man i 1953 skal høre en bog af Sigurd Elkjær.12 Lederskribenten noterer i forbifarten at
Elkjær ikke optræder på bestsellerlisten, fordi han ikke sælges i boghandelen. Lederskribenten
kritiserer at en folkelig forfatter som Sigurd Elkjær der allerede har opnået stor succes, nu
også skal udbredes via radioen. Det er at forspilde radioens muligheder:
For den, der beklager det svælg, der findes mellem den store læserkreds og vor egen tids
ypperste digtere, er radioromanen som forfatterpædagogisk institution værd at agte. Det er
vel netop en af radioens fornemmeste opgaver at bygge bro over dette svælg, og man
bekymres derfor, hvis den i misforstaaet folkelighed kommer til at gaa denne sin folkelige
kulturmission imod. (Information 7.3.1951)
Radioromanen bliver her brugt kulturpolitisk, idet lederskribenten med udgangspunkt i
Løgnerens lytter- og læsersucces mener at den har potentiale til at bygge bro mellem eliten og
massen, altså samme modsætning som MAH selv havde beskæftiget sig med i essayet
“Eneren og Massen” fra året før. Men allerede inden da havde MAH gået rundt med tanker
om at bruge radiomediet til hørespil, for i dagbogen helt tilbage til d. 17.11.1946 beskriver
han følgende ide:
Fattet meget god ide til Hørespil (atter et gl. Motiv – de unge paa Sporvognen) foreløbig
kaldet ”Mødet” paabegyndt. En ung Mand og en ung Pige mødes. 1) De staar ved
Stoppestedet – de gengiver hver for sig deres Tanker, der virker som en Dialog. 2) I
Bussen – staaende bagpaa – anskueliggjort af Bevægelsen – bryder Sympatien frem – men
de tænker stadig kun – nu og da som en virkelig Dialog. 3) Konduktørens Tanker – vil
gerne være en deus ex machina. 4) Den unge Mand maa af – de eneste Ord de elskende
faar vekslet er hans: Undskyld – han faar skubbet til hende – og hendes: Aah, det gør ikke

12

Sigurd Elkjær var en hjemstavnsforfatter der levede fra 1885 til 1968.
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noget. 5) Hans Tanker og hendes og Konduktørens da de glider fra hinanden. (Hansen
1999, bd. 1, 480)
Klaus Nielsen beskæftiger sig i sin tekstsociologiske undersøgelse af Løgneren med MAHs
i romanen indbyggede tematisering af forholdet mellem fin- og triviallitteratur, idet han bl.a.
argumenterer for at Natanael-figuren ikke bare skal repræsentere den enkelte, individuelle
lytter, men også det store massepublikum. Et interessant synspunkt, der i hvert fald ligger i
forlængelse af MAHs egne tanker i essayet “Eneren og Massen”.

Pinefuld, men nødvendig selviscenesættelse
Af den ovennævnte hørespilside ses det at MAH lægger vægt på at hørespillet skal have en
udpræget dialogisk karakter. Endnu tidligere i karrieren ser vi hvordan radioen også spiller en
rolle i de mediemæssige overvejelser MAH gør sig i dagene inden Jonatans Rejse udkommer
4.10.1941. MAH har på det tidspunkt arbejdet på romanen siden 1937. Den 29.11.1941 gør
MAH sig tanker – og bekymringer – om den forestående (nødvendige) selviscenesættelse som
han har svært ved at slippe uden om, selvom han gerne ville være den foruden:
Efter at have haft meget Ringeri og Bryderi om Presse, Anmeldereksemplarer, Udsendelse,
Radio osv. er jeg blevet svært utilpas. Ikke nemt at blive i Rolle som den ligevægtige og gyldige. Havde ellers så inderligt haabet at kunne. Som nu Udgivelsen nærmer sig, bliver
man beklemt. Hvad skal man sige til Bladene – og vigtigere endnu, hvad skal man ikke
sige? At være sig selv er det forfærdeligste, for hvad er sig selv. Er en Skriver af min Natur
nogen Sinde aldeles sig selv?
Jeg frygter
 At de skal kalde Jonatan Litteratur paa Litt. – Opkog.
 At de finder den enten kun romantisk eller farceagtig – eller begge Dele i en
Suppe.
 At de skal finde den kun sentimental. (Hansen 1999, bd. 1, 174)
Hvilken rolle skal MAH vælge, og hvordan skal der performes op til og under og efter
udgivelsen? Vigtige spørgsmål for en forfatter, hans karriere og levebrød. MAH gør sig i et
brev (afskrevet i dagbogen) nogle overvejelser over det punkt hvor “man ikke kan døje mere
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Hurlumhej, naar man ikke taaler mere Publicity”.13 MAH følger nøje anmeldelserne af
Jonatans Rejse, som blev overvejende positive, og i samme periode laver han noget
oplæsningsarbejde. Den foreløbige konklusion på modtagelsen af Jonatans Rejse ved
månedens udgang var dog ikke opløftende for han skriver 31.10.1941 i dagbogen: “Bogen har
ikke betydet noget Gennembrud, muligvis overlever den dog Sæsonen”. (Hansen 1999, bd. 1,
175)
Men radioen havde altså lige fra MAH debuterede i 1935 med Nu opgiver han haft MAHs
særlige interesse og bevågenhed. Inden MAH døde samlede han sine erfaringer sammen i to
større dagbogsnotater (kronik-ideer) om radiomediet og dets økonomiske og æstetiske
aspekter. MAH gør endog meget omhyggeligt rede for de økonomiske aspekter ved
radioarbejdet. Det sker i den såkaldte “Hospitalsdagbog”, som de dagbogsoptegnelser kaldes
som MAH skrev under sit sygdomsophold på Bispebjerg Hospital fra 18.4.1955 og til hans
død samme sted 27.6. samme år. Af dagbogen fremgår det at MAH hører en del radio under
indlæggelsen, og det får ham til bl.a. at skrive to længere tekster om litteratur og radioen. Det
første tekststykke begynder med en gennemgang af de efter MAHs mening for ringe
økonomiske vilkår for forfattere der producerer litterære arbejder (in casu noveller) beregnet
til radioen. Højt regnet er honoraret 300 kroner for en novelle og der er:
Tale om faste Takster, der gælder for alle Forfattere, gode eller middelmådige. Jeg har ikke
fået anden Takst for noget Arbejde i Radioen, naar undtages Radioromanen “Løgneren”,
den fik [jeg] ca. 1200 Kr mere for i alt end Taksten men først da jeg havde insisteret –
samlet Honorar for 12 Oplæsninger a 1/2 Time 4800 Kr. (Hansen, bd. 2, 872)
At MAH under nedskrivningen af teksten om radioen har tænkt på at det skulle bruges som
kronik, fremgår af de følgende to linjer som følger lige efter citatet her ovenfor. Linjerne er
sat i parentes (slutparentesen mangler dog) af MAH: “(dette Afsnit medtages naturligvis ikke i
den kritiske Artikel og bruges kun, hvis det bliver fornøden i Polemik”.
En af MAHs grundlæggende pointer vedr. det uforholdsmæssigt lave honorar for en
novelle er at bestillingsarbejdet til radioen ofte medfører at et andet planlagt arbejde må
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Hansen 1999, bd. 2, 487. Begrebet “publicity” var ikke nyt. Ordbog over det Danske Sprog citerer Jacob
Paludans definition af ordet fra 1929: “Publicity er “det, at Offentligheden beskæftiger sig med En”. Det
danske Ord skal udtrykke den samlede Sum af, hvad Omtale Pressen kan skaffe en Mand lige til Karikaturer
og Stikbemærkninger”.
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udsættes og vil kræve længere tid at skrive, især hvis det planlagte motiv bruges til
radionovellen.14
Herefter går MAH i “Hospitalsdagbogen” over til at tale om hørespil. Her er hans
hovedpointe at der klæber et vilkår til et bestillingsarbejde til radioen, nemlig at det som regel
kun vil blive opført én gang. Og dette vilkår kolliderer med et af litteraturens kendetegn:
varighed. MAH skriver: “Om man vil anerkende det eller ej hører det til Digtningens Princip
at ville overvinde det flygtige Øjeblik”. (Hansen, bd. 2, 875) Og lidt senere skriver han: “Paa
Forhaand at vide, at dette Arbejde bruges kun een Gang afskrækker en Kunstart der i den
Grad af Natur elsker Gentagelsen. Dette Vilkaar Flygtighed er fremmed for Digteren, der
følger et Tema eller stirrer paa en Idé”. (Hansen 1999, bd. 2, 876) Som konsekvens heraf
mener MAH at hørespillet (og her mener han det gode uden dog nærmere at specificere hvad
det gode hørespil er) bør gentages:
De gode Hørespil burde der stilles store Krav til – og man maa hellere indskrænke Antallet
af Udsendelser end slappe Fordringerne. Iøvrigt ville Gentagelser betyde færre Spil. Jeg
tror at dette ville være vigtigt især for de gode Digtere som slet ikke beskæftiger sig med
Radioen. I saa Fald vilde Hørespillet være blevet forvandlet til et kunstnerisk Instrument,
medens det nu er et Misfoster. (Hansen 1999, bd. 2, 876)
Unægtelig en markant dom fra MAH, hvis generelle indtryk af radioen dog er positivt, for han
noterer f.eks.: “Hurra, for dens mange Godter” (Hansen 1999, bd. 2, 876), og MAH er i særlig
grad glad for musikken selvom han savner syd- og østeuropæisk musik. Og falder noget
musik ikke i ens smag, så kan man “jo lukke for den Slags man ikke gider” (Hansen 1999, bd.
2, 877), som hans simple råd lyder.
I det andet tekststykke i “Hospitalsdagbogen” gentager og udvider MAH flere af de
ovennævnte synspunkter, bl.a. økonomien for forfatteren og musikvalget, idet
hovedopfattelsen generelt er den samme positive, nemlig at “Radioen er en Gave for ældre
ensomme Folk. At man paa en billig Maade faar en utrolig Masse gode Ting. Med Tanken
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MAH siger det á to omgange: det er simpelthen for forfatterere som ham for dyrt at skrive en bestilt novelle
til radioen, hvor hans argument er at hvis man bruger et motiv der allerede ligger klar, så kan man måske nok
skrive novellen relativt hurtigt (en måned), men prisen er jo at man gratis leverer det dyreste man har, nemlig
et motiv, som det måske ellers ville tage flere måneder at finde. Derfor bør radioens honorar også være
betaling for den tid som er nødvendig til at finde på (motivet til) en ny novelle. Men det er altså ikke
tilfældet. Efter MAHs skøn dækker radioens honorar kun mellem 1/5 og 1/10 af hans omkostninger (Hansen
1999, bd. 2, 874).
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bare paa det jeg var glad for at høre maa man sige: Radioen er en stor Vinding”. (Hansen
1999, bd. 2, 885)
Mere skarpe i det andet tekststykke om radioen er MAHs betragtninger over de
skuespillere der fremfører værkerne. MAH er åbenlyst utilfreds med oplæsningerne. Der er
her tale om et fænomen, der hele tiden gør “den Radiolytter rasende som tillige er Digter. Det
er Oplæsningen”. (Hansen, bd. 2, 889) MAH har ikke foretaget en optælling, men efter hans
mening så forholder det sig formentlig sådan at fire ud af fem skuespillere ikke kan læse lyrik
og prosa, hvilket for digtere som ham selv er den rene plage at høre på, og han hævder at han
ikke er alene om den opfattelse. (Hansen 1999, bd. 2, 889) MAH uddyber hvad han konkret
mener:
Som der nu læses maa man tro at kun Undtagelserne blandt Skuespillerne forstaar sig paa
fortællende Tekst, de opfatter denne som ufuldkommen, et paabegyndt Arbejde, der
trænger til Instruktion og Fuldbyrdelse […]. I oplæst Prosa skal man høre at det direkte af
Personen udtalte Ord ligger i Helheden nede i den, man skal høre det skrevne i Stilen,
Roman og Novelle skal, i Sammenligning med det almindelige nu, hellere læses monotont.
(Hansen 1999, bd. 2, 889-890)
I betragtning af at MAH, som ovenfor nævnt, selv læste monotont (messende), kan MAHs
syn på oplæsning ikke overraske. Når det gjaldt oplæsning af sine egne tekster, kunne MAH
godt lide Pouel Kern (1908-93) som oplæser, og Pouel Kern er da også den der oftest
optræder på Henrik Kettels liste over oplæste værker af MAH i radioen. (Kettel 1966, 125126) Det første der blev læst op af MAHs værker var afsnit fra Kolonien der udkom 8.9.1937.
Oplæseren var dog ikke Pouel Kern, men Elith Pio,15 og det skete 24.10.1937. Elith Pio, der
fra 1931 var ansat ved det Kongelige Teater, var berømt for sine utallige roller ved
Radioteatret og han havde en meget karakteristisk stemme.16
Første gang Pouel Kern optræder som oplæser af et værk af MAH er 13.4.1947, hvor han
læser novellen Bolettes Termin op. Herfra er det med enkelte undtagelser Pouel Kern der er
MAHs faste oplæser. Dette forhold bemærkes også i en radioanmeldelse hvori anmelderen
skriver at der i “Ugens løb var mange gode Oplæsnings-Udsendelser”.17 Højdepunktet ifølge
anmelderen var et afsnit fra Pär Lagerkvists bog Det evige Smil, læst af Poul Müller. Men en

15
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Egentlig Viggo Elith William Pio (1887-1983).
Internet: da.wikipedia.org/wiki/Elith_Pio Elith Pio var også inde i billedet som oplæser af Løgneren, jvf.
Nielsen 2007, 67.
“Sidste Uges Radio” i Jyllands-Posten 31.8.1952.

112

“afgjort Gevinst var ogsaa Martin A. Hansens mindre kendte Høstfortælling “Aasynet”, læst
af Pouel Kern, der synes at have Eneret paa Tolkningen af Martin A. Hansen i Radioen,
hvilket der intet skal indvendes imod, for han læser ham jo fortræffeligt”.18 Gyldendals
Teaterleksikon oplyser at Pouel Kern “spillede med insisterende seriøsitet og en lidt tør
replik” og at han “var en meget anvendt oplæser bl.a. af Martin A. Hansens
radioroman Løgneren 1950”.19 Den insisterende seriøsitet og lidt tørre replik er en
karakteristik der også med god ret kan bruges om hans oplæsning af Løgneren.
I teksthæftet til den førnævnte dobbelt-cd Løgn og sandhed. Martin A. Hansen i lyd skriver
Anders Thyrring Andersen at cd’en indeholder det formentligt eneste bevarede radiointerview
med MAH, nemlig det tidligere nævnte interview i norsk radio fra 1951. MAH fortæller heri
om sine romaner samt læser uddrag af Jonatans Rejse og Løgneren. Vi har desuden i kraft af
en radioanmeldelse i avisen et vidnesbyrd om hvordan MAH optrådte i en interviewsituation i
radioen. Under overskriften “Taabelige spørgsmaal” i spalten “Ugens Radio” i Information
20.10.1950 skriver Anna Sophie Seidelin at en samtale med Alex Garff udsendt i
skoleradioens regi var så vellykket at radioens foredragsafdeling burde låne samtalen og
sende den ud i æteren. Seidelin skriver at:
Alex Garff var samtalens dr. Watson. Han kom med taabelige spørgsmaal, som irriterede
Martin A. Hansen til hans mærkværdigt gode svar […]. Han bragte fraserne til torvs, de
fraser, der repræsenterer vor, lytternes, ubetænksomme taabelighed, og Martin A. Hansen
svarede ham, og dermed direkte os. En samtale med lytterne blev det. (Information d.
20.10. 1950)
Hvad Seidelin imidlertid åbenbart ikke vidste, var at hele interviewet eller samtalen var aftalt
på forhånd. Alex Garff havde nemlig i forvejen sendt MAH en række spørgsmål om MAHs
forfatterskab, som MAH derefter i første omgang besvarede skriftligt. MAH fortæller det selv
i et brev 9.10.1950 til Garff:
Jeg har bakset meget med det. Det viste sig umuligt selv om jeg har skrevet det igennem og
arbejdet om 3-4 Gange at faa alle Hovedpunkter og Uddybninger med. Jeg har da holdt
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Idem.
Alvoren kunne dog godt slå om i humor, som i hans rolle som købmanden i Leif Panduro og Bent
Christensens film Naboerne 1966. Kilde:
http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Dansk_1950-/Pouel_Kern (besøgt 23.8.2016).
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mig til det jeg bedst kan forklare for unge Mennesker uden saa store Forudsætninger,
f.Eks. det om Fortælleren. (Hansen 2004, bd. 1, 623)
Det var altså så at sige aftalt spil, men med hensigten at få unge mennesker i tale. MAH
tilføjer desuden en ting som er nævnt tidligere i afhandlingen, nemlig at han har arbejdet så
meget med stoffet, at han “kan slippe den skrevne Tekst og nok springe her og der, naar det er
nødvendigt. Det tager et Kvarter”. (idem, 624) Man ser altså at MAHs delvist improviserede
optræden er baseret på et temmelig grundigt arbejde med og tilegnelse af stoffet. Men showet
lykkedes, for i Seidelins anmeldelse af samtalen20 roser hun MAH for en særlig evne, nemlig
at svare godt på ellers sløje og uoplagte spørgsmål. Det lykkedes faktisk så godt at interviewet
mellem Garff og MAH ligefrem også udstrakte sig til “en samtale med lytterne”. (Information
d. 20.10.1950)
I datidens aviser finder vi også et andet eksempel på at MAHs evner som samtalepartner
og til at føre en kvalificeret dialog må have været kendt og eftertragtede. Under overskriften
“Radioen er ensidig materialistisk” i anmelderspalten “Sidste Uges Radio” (Jyllands-Posten
17.9. 1950), står der at de “to timers Diskussion om Afbetalingshandel maa have gjort den
almindelige Lytter mør i Cisternen”. Anmelderen, J. M., er desuden træt af de ensidige
diskussioner:
Det er det triste ved disse Diskussioner, at de evig og altid drejer sig om udpræget
materielle Problemer. Altid noget med Penge og Priser og Produktion. Denne Ensidighed i
Emnevalget er forstemmende. Kunde der nu ikke snart komme en Diskussion om mindre
bastante, men derfor ikke mindre væsentlige Problemer? For at være en Smule positiv vil
man foreslaa en Helaftens-Debat mellem Medarbejdere fra de to Tidsskrifter ”Dialog” og
”Heretica”, der repræsenterer Yderpunkterne i tidens Kulturdebat. Indledere: Sven Møller
Kristensen og Martin A. Hansen. (Jyllands-Posten 17.9.1950)
Sådan lyder altså ønsket om mindre materielle, men mindst lige så vedkommende, emner fra
J.M., der har et ønske mere som er relateret til radiomediet: “Saa lidt som muligt med
Manuskript og anden Højtidelighed. Lad os komme lige ind til Kernen af de Problemer, der er
ved at kvæle os”. (Jyllands-Posten 17.9.1950)

20

Samtalen figurerer i øvrigt ikke på Henrik Kettels liste over radioudsendelser som Martin A. Hansen har
medvirket i (Kettel 1966).
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Radioen er altså ifølge denne anmelder beregnet til det levende ord, ikke til i forvejen
udfærdigede manuskripter der bare lires af. Det var en opfattelse MAH også delte og også i
praksis forsøgte at efterleve, og jeg har i dette kapitel villet vise hvordan MAHs forhold var til
medierne, i særlig grad radioen, når det gjaldt om at skaffe sig adgang til og komme i tale med
et publikum. Jeg har undersøgt hvordan MAH gebærdede sig i radiolandskabet, og jeg har set
på hvilke overvejelser MAH gjorde sig over radiomediet. Jeg har vist hvordan radiomediet
ifølge MAH effektivt kunne bruges til at skaffe han adgang til lytternes ører og dermed nå ud
til et potentielt købepublikum til hans bøger.
MAH forstod at udnytte at en af radioens vigtige egenskaber er at den (også) indbyder til,
og mimer, en fortrolig dialog og samtale i et rum med i princippet tusindvis af lyttere. Med
dette in mente kunne en veltilrettelagt performance i radioen derfor betyde adgang til et stort
(og nyt) publikum. Det lykkedes for MAH, som således som forfatter skaffede sig en vigtig
platform i medielandskabet. MAH var “medierealisten” der mestrede kunsten at skabe en
samtale med lytterne, enten ved selv at føre samtalen eller ved at andre optrådte med deres
stemmer i ting skrevet af ham selv, og den vigtigste stemme i rækken var Pouel Kerns.

3b) Iscenesættelse i radioromanen Løgneren
I Informations leder 7.3.1951 så vi at det var noget nær et helligt øjeblik når Løgneren af
MAH blev udsendt i radioen, og når Anders Thyrring Andersen fortæller den klassiske
historie om at oplæsningen af Løgneren lagde gaderne øde, så kan de bekræftes af et
øjenvidne. Min mor har fortalt mig at når Løgneren blev læst op, så blev man hjemme og
lyttede andægtigt ved radioens højttaler, “for nu kom Løgneren af Martin A. Hansen”. Hvor
mange lyttere havde Løgneren egentlig på det tidspunkt? Klaus Nielsen21 regner sig frem til at
Løgneren som hørespil må have haft lidt over 350.000 lyttere, hvilket endog er et meget
forsigtigt skøn baseret på at der i hver licensbetalende husstand der lyttede til radiodramatik,
formentlig har været flere lyttere end licensbetaleren alene, hvorved det reelle tal må være
flere gange højere. Radioen havde lyttere, mange lyttere, og derfor vil jeg dykke lidt ned i
radioromanen og hørespillets anatomi.
I 1940 sagde radio-rådsformand, senere kulturminister Julius Bomholt, om den nye
radiogenre, hørespillet:

21

https://klausnielsenphd.files.wordpress.com/2011/01/nielsen_fra-radioroman-20071.pdf (s. 10).
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Hvem lytter til Hørespillet? Maaske Tusinder. Maaske Titusinder. Maaske
Hundredtusinder. En uoverskuelig Skare af vidt forskellige Mennesker: Husmoderen, der
er færdig med sin Opvask, Bonden, der kommer ind fra Stalden, Arbejderen, der
piberygende sidder og funderer over Radioavisens Nyheder, Portneren, Syersken,
Chaufføren, Adjunkten og hans Husassistent. Det er en Hær, der spænder over mange
Aldersgrader, mange Stillinger og Erhverv, fra den højeste intellektuelle Elite til ganske
jævne og ulitterære Avislæsere.22
Hvor finder litteraturen sted? hedder spørgende titlen på Anne-Marie Mais tre-bindsværk om
dansk litteratur, og i tilfældet Løgneren som radioroman må svaret være: i radiohuset og i
lytterens stue, på én gang. Radioen var (og er) et stærkt medium, og tilsyneladende passede
Løgneren som fod i hose til dette æterbårne medium. Som tidligere antydet hænger dette
ganske givet sammen med Løgnerens intime, mundtlige og dagbogsagtige fortælleform. En
form der samtidig er dialogisk anlagt, helt tydeligt med fortællerens (Johannes Vigs) fiktivt
opfundne samtalepartner, Natanael. MAH skriver i et dagbogsnotat 27.11.1949 om hvordan
en ny figur dukker op i historien: “III er nu indledende Reflektioner – med “Natanael”, en
nyindført Figur – en ødsel Læsersjæl – til at give den interne Tone”. (Hansen 1999, bd. 2,
762, min kursivering) Det virker overraskende sent i skriveprocessen at Natanael-figuren
indføres, men MAH gør det tydeligvis for at skabe den særlige, intime og fortrolige tone i
bogen. Herved skabes der, under oplæsningen, ligeledes en intim og fortrolig interaktion med
lytteren, der dog som bekendt tages ved næsen da lytteren/læseren jo først et stykke ind i
historien opdager at dagbogsoptegnelserne er nedskrevet med et års forsinkelse, og dermed
næppe er dagbogsoptegnelser i formel forstand. Det er i øvrigt interessant at MAH-kenderen
og vennen Ole Wivel finder at netop Natanael-figuren er en fejltagelse, for han skriver i sin
Martin A. Hansen-biografi at MAH
maa have regnet Natanael-skikkelsen for en gevinst, ligesom det ændrede, “intime” i
tonefaldet og henvendelserne til ham. Heri tog han dog fejl. Det er i hvert fald min
opfattelse, at Løgneren blev unødig svækket af det inderlige og patetiske i stilen som følge
af Natanaels usynlige tilstedeværelse (Wivel 1969, bd. 2, 181).
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http://denstoredanske.dk/Dansk_litteraturs_historie/Dansk_litteraturs_historie_4/Det_ny_massemedie__radioteater_og_hørespil (24.8.2016).
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Det kan Wivel selvfølgelig mene, men man kan dog ikke komme uden om at Natanel-figuren
i særlig grad bidrager til Løgnerens dialogiske form, fordi fortælleren, Johannes Vig, kan sige
”du” til en (usynlig) person, der dog virker mere menneskelig og tilstedeværende end hvis han
f.eks. skulle sige ”du” til sin dagbog.23 Natanael-figuren fungerer som lytterens øre. Tænk,
eller rettere sagt, hør blot begyndelsen:
Jeg sidder jo og skriver, Natanael. I et nyt Kollegiehæfte. Skriver, hvad der falder En ind.
Men det kan godt være, jeg i Virkeligheden sidder og snakker højt med mig selv. Det er en
Vane man faar […]. Det er Pigro, der ligger i sin Kasse og slaar med Halen. Hunden kikker
op paa mig. Jaja, saa har man igen snakket højt med sig selv. (Hansen 1971, 6)
Man mærker her at Natanael (i overført forstand) er til stede i stuen for at der kan være et øre
til Johannes’ historie, og dette metaforiske øre fungerer derfor diskursivt som lytterens øre.
Men altså: blot ca. 1,5 måned før første oplæsning 15.1.1950 indførtes Natanael-figuren.
MAH har, især mod slutningen af skriveperioden, været sig oplæsningssituationen bevidst,
noget der kan belægges med det følgende dagbogsnotat fra 27.11.1949:
Nørgaard [= Felix Nørgaard, programsekretær ved Danmarks Radio, ab] ringede og
opfordrede mig til selv at læse Romanen – der skulle da være en Prøve først – jeg sagde
Nej, men da flere andre ogsaa foreslog det, og jeg ved nærmere overvejelse blev klar over,
dels at Stemmen, det personlige, kan betyde noget, dels at jeg staar mere frit over for
Teksten, jeg kan gøre den i Oplæsningsøjeblikket mere mundret end den staar paa Papirer,
bruge den som et Partitur, kom jeg paa andre Tanker og ringede til Nørgaard at jeg jo
kunne prøve. (Hansen 1999, bd. 2, 763)24
Det blev dog som bekendt ikke MAH der læste op, men Pouel Kern. MAH overlod valget til
Danmarks Radio.25 Og valget faldt på Kern, hvilket MAH bifaldt.

23
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Man kan sammenligne med titlen på Henrik Lists roman, der skal forestille at være en dagbog skrevet af en
15-årig pige: Kære fucking dagbog (2009).
Lidt tidligere (14.11.1949) fyldte oplæsningssituatioen mindre i skriveprocessen: “Men udover jeg forsøger
at skabe 2-3 plastiske Situationer i hvert Afnit – helst saa de ved at staa klart i Erindringen fører videre –
tænker jeg nu ikke meget at det skal være en Radio-Fortælling”. (Hansen 1999, bd. 2, 759)
MAH havde selv været på tale som oplæser, men efter oplæsningsprøver fandt Danmarks Radio (og han selv)
frem til at det var bedre med en anden oplæsningsstemme. Ole Wivel gengiver et brev fra Felix Nørgaard fra
11.12.1946 hvoraf det fremgår at MAHs stemme “ikke viste sig egnet” (Wivel 1969, bd. 2, 385). Det
medførte i medierne den historie at MAH af Danmarks Radio var blevet kasseret som oplæser af sin egen
radionovelle. Det følte MAH tydeligvis at han måtte korrigere, når nu hans offentlige image eller
(goffmanske) “face” var blevet antastet. Og i læserbrevet “Rettelse vedrørende radioroman” i Information
2.1.1950 forsøger han derfor at afdramatisere historien, idet han fortæller at han var enig med Danmarks
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I 2008 blev romanen genindlæst af skuespilleren Jens Albinus, et valg som Anders
Thyrring Andersen omtaler i diplomatiske vendinger: “Man vil hurtigt kunne forvisse sig om,
at den [Kerns oplæsning, ab] er ganske anderledes end den lydbogsversion, som Gyldendal
udsendte i 2008, hvor det er skuespilleren Jens Albinus, der er oplæser”26. For mig at se (dvs.
høre) synes det imidlertid at være et velgennemtænkt valg, fordi Albinus netop rammer den
fortrolige men samtidig dobbeltbundne tone i romanen. Hans stemme lyder samtidig en anelse
mindre livstræt end Kerns, men her skal man være noget forsigtig, for tilsyneladende
eksisterer de allerførste oprindelige Kern-oplæsninger ikke mere, og dem man kender til,
stammer således fra senere indspilninger (1964-1965).27
MAH-kenderen Anders Thyrring Andersen forsøger at vise at hele MAHs forfatterskab er
dialogisk anlagt, hans bog Polspænding (2011) bærer derfor også undertitlen Forførelse og
dialog hos Martin A. Hansen. Her vil jeg blot henvise til et enkelt eksempel fra hans bog,
taget fra kapitlet “Midt i en refleksionstid. Fiktion og dialektik i Martin A. Hansens værk”.
Thyrring Andersen finder på baggrund af dagbøgerne og Heretica-brevene at MAH er alt
andet end den urokkelige klippe i et oprørt hav, sådan som han mener han traditionelt
fremstilles, MAH var derimod et menneske, der
altid var i gang med at producere sprog og refleksion, som uophørligt var til stede for sig
selv, som døgnet rundt var bevidst, reflekterende og iscenesættende, og som udnyttede
dette forhold i såvel sine dagbøger og breve som i sit forfatterskab. En person, der
bestandigt opførte dialoger på bevidsthedens scene, et jeg i flertal, for hvem endog
spontanitet var en rolle blandt talrige andre mulige. (Thyrring Andersen 2011, 50-51)
Og Thyrring Andersen sætter trumf på med dette dagbogscitat fra 25.10.1943: “Jeg har ved
Flertalsafgørelse hos mine Jeg-er bestemt mig til at være naiv, enfoldig, begejstret, hvor jeg i
Øjeblik er det”. (Hansen 1999, bd. 1, 300) Ja, hvem skulle nu have troet at den rolige, sindige
og helstøbte Martin A. Hansen i virkeligheden var en urolig attituderelativist længe før HansJørgen Nielsen fandt på det moderne identitetsspil (attituderelativismen)? Kodeordet i denne
forbindelse er “iscenesættende”. Og mens MAH iscenesætter sig selv, så iscenesætter (eller
italesætter) radioen Løgneren. Og herefter skabes der yderligere dialog (og performance)
omkring Løgneren i kraft af f.eks. andres foredrag om den bog, som Løgneren endte med at
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Radio om at finde en anden mere velegnet oplæser. Således forsøgte han altså at lægge låg på en lidt uheldig
sag (Hansen 1950).
Teksthæftet til dobbet-cd’en Martin A. Hansen i lyd.
Idem.
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blive til. Af dagbogen 19.9.1953 fremgår det f.eks. at Søren Andersen, præst i Hvejsel, “har
holdt 102 Foredrag (Fortælling) om Løgneren”. (Hansen 1999, bd. 1, 816) Nu vides det ikke
hvad Hvejsel-præsten præcist har sagt, men der er i hvert fald tale om at Løgneren (og måske
dens forfatter) i over 100 foredrag af én og samme person er blevet itale- og iscenesat i et
offentligt forum.
3c) Iscenesættelse i hørespillet Konfirmationsklokken
I sin specialeafhandling om det (moderne) danske hørespil fra 1997 skriver Allan Danielsen i
sit historiske tilbageblik bl.a. følgende om 1930erne i afsnittet med titlen “Radiospillet der
forsvandt”:
Selv om kendte personligheder som Hans Kirk, Ludvig Brandstrup, Svend Rindom, Axel
Valentiner og Martin A. Hansen forsøgte sig med radiospil, så var det som regel altid kun
engangsforsøg fra forfattere, som ikke følte nogen tilknytning til genren. Men i disse
tidlige år er der dog tre navne, som i særlig grad skiller sig ud: H. C. Branner, Leck Fischer
og Soya.28
Hvad MAH angår, så er det på sin vis ikke forkert at henregne ham under “engangsforsøgene”, i hvert fald hvis man herunder forstår at forfatteren kun har fået opført et eller
enkelte stykker. Men MAH skrev faktisk et lille dusin hørespil og/eller værker af dramatisk
karakter. I et brev til Bente Hammerich 10.11.1946 fortæller han:
Jeg vover endda at omgaas med Planer om at skrive noget dramatisk, for Teatret. I hvert
Fald hvad Kvantiteten angaar har jeg hidtil skrevet nok saa meget for Skrivebordsskuffen
end for Offentligheden, og i Skuffen ligger flere dram. Forsøg. (Hansen 2004, bd. 1, 91)29
Noget senere, i dagbogen skrevet på Bispebjerg Hospital, skriver MAH flere sider om
radioen, herunder hørespillet, og alt sammen er det emner som han muligvis kunne tænke sig
at offentliggøre i kronikform. (Hansen 1999, bd. 2, 871-878) I et afsnit som han ligefrem
betitler Hørespil skriver han indledningsvist: “Man skriver et. Bliver det antaget? Vides ikke”.
(Hansen 1994, bd. 2, 875) Og det er netop her at hunden ligger begravet: den økonomiske
usikkerhed som er forbundet med at udarbejde hørespil virker på mange forfattere – især de
28
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Allan Danielsen: Scenen mellem ørerne. Dansk Radiodramatik 1990-1997. Specialeafhandling, Københavns
Universitet 1997, 8. http://www.radioteater.dk/materiale/AD_speciale.pdf
I realoplysningerne til dette brev angiver Anders Thyrring Andersen i alt 10 titler, herunder
Konfirmationsklokken (Hansen 2004, bd. 3, 1312).
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gode, fremhæver MAH – som en hæmsko. Og selv hvis økonomien i et hørespil hang
sammen (fordi en forfatter har lavet et hørespil på bestilling), så er der altid en anden
hæmmende faktor, nemlig den at forfatteren ikke har den fulde kontrol over sit produkt, for
som MAH fortsætter det pågældende afsnit:
Maaske har man ligefrem faaet en Bestilling paa et Hørespil. Da er det lige ud ad
Landevejen. Man faar endda bedre Honorar. Kan maaske komme ud for, at de dog ikke vil
bruge det. I alle Fald: man er ikke sikker paa at ikke den Tyran der har udstrakt sit
Herredømme over alt dramatisk Kunst, Instruktøren, retter og forbedrer og gør det hele
vilkaarligt, synes man. Tillad mig at tro at naar saa forholdsvis faa gode Digtere rigtig har
forsøgt sig og færre arbejdet kontinuerligt, da hæmmes de af en vis konservativ Følelse, de
vil helst som i alle Tider selv komme Folk ind paa Livet med deres Arbejde. At andre skal
pudse det til og ligesom overtage den aandelige Myndighed, jeg tror det hæmmer. (Hansen
1999, bd. 875)
Hertil kunne man dog gøre den indvending at hørespillet er en speciel genre der kræver et vist
håndelag som har at gøre med det særlige afsender- og modtagerforhold. Og også MAHs
manuskript til hørespillet Konfirmationsklokken blev bearbejdet på en sådan måde der gjorde
stykket mere velegnet som hørespil (se nedenfor). MAH skrev flere dramatiske værker til
radioen, men kun ét blev antaget til udsendelse, nemlig Konfirmationsklokken, som blev
udsendt første gang 11.6.1940. Dagbogen giver visse oplysninger om Konfirmationsklokkens
tilblivelseshistorie, mens dagbogen i mindre grad fortæller om receptionshistorien. Men det
der findes om begyndelsen er ganske interessant.
Konfirmationsklokkens nedskrivningshistorie synes at tage sin begyndelse en af de mange
dage MAH led af hovedpine (som han i dagbogen selv forkorter “Hvdp.”), nemlig
17.11.1939: “Hvdp. Skrevet I Del af Konfirmationsklokken (80 Sider)”. (Hansen 1999, bd. 1,
71) Anders Thyrring Andersen oplyser desuden at Konfirmationsklokken blev skrevet 17.-19.
november 1939, og renskrevet 21.-23. november 1939 (Hansen 1999, bd. 3, 999). Næste gang
MAH selv nævner stykket er 20.1.1940 da det er blevet antaget af Statsradiofonien: “Brev fra
Statsradiofonien om Antagelsen. Br. dertil om Bearbejdelsen. Lykønskningstelegram fra
Pommers. Kl. 10 1/2 ringede V. at Hørespillet er antaget”. (Hansen 1999, bd.1, 74)30 Da
MAH nævner “Bearbejdelsen” kunne det tyde på at radioens medarbejder i sit brev til MAH
har været inde på at Konfirmationsklokken skulle bearbejdes. Men i hvert fald forstår man af
30

Pommers = familien Pommer, som var familien Hansens gode venner i Brønshøj (Hansen 1999, bd. 3, 1344).
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lykønskningstelegrammet at antagelsen af stykket var en vigtig begivenhed, både
forfattermæssigt men også i økonomisk henseende. Næste gang MAH omtaler
Konfirmationsklokken er i forbindelse med en meddelelse om selve opførelsen. Det sker i
stærkt forkortet form i et notat fra d. 15.5.1940 der ellers, naturligt nok hvis man tager datoen
i betragtning, mest handler om besættelsen af Danmark: ””Medd. om Hørespillet opf”.
(Hansen 1999, bd.1, 88) Samme dag som hørespillet blev opført (11. juni 1940) noterer MAH
blot at det er blevet opført, men tilføjer så at det har medført en kontakt fra en lytter:
“Hørespillet “Konfirmationsklokken” opført. Opringning fra ukendt Lytter”. (Hansen 1999,
bd.1, 88) Om det kom til nogen samtale eller anden kontakt med lytteren vides ikke, da
dagbogsnotatet ikke oplyser mere.
Honoraret for hørespillet Konfirmationsklokken falder på et tørt sted, for den 1.8.1940
havde familien Hansen købt huset på Skolevangen 21 i Brønshøj. MAH oplyser i dagbogen
den 4.9.1940 at honoraret for Konfirmationsklokken er på 1.300 kroner, men at situationen
økonomisk (og personligt) er temmelig kritisk:
Hørespil opført 1300 Kr. […] Købt Hus, Brændsel, Maling osv. Sidder allerede over Evne,
skal skaffe 1000 Kr. inden December. Siden 1. Aug. slidt med Huset, hver Dag. Er raskere
af det. Det gaar daarligt paa Skolen. Jeg kan ikke styre de smaa Drenge. Det er helt ad
Helvede til. (Hansen 1999, bd. 1, 104)
Inden jeg gransker selve hørespillet, vil jeg se på hvordan MAH egentlig selv så på
Konfirmationsklokken. MAH fandt det acceptabelt, men heller ikke mere. I foråret 1941 er
han psykisk presset og skriver følgende i dagbogen: “mange hæslige Drømme om Dødsfald,
døde, Lig, Krig, Uvejr, Sorg og Jammer. Ogsaa Angstdrømme”. (Hansen 1999, bd. 1, 147)
Dagbogsnotatet er fra 10.3.1941 og MAH noterer derefter anvisninger på hvordan hans
efterladenskaber skal håndteres i fald noget skulle ske, og han nævner også specifikt sine
hørespilsarbejder: “De to, uheldige Hørespil, der aldrig er opført burde ogsaa tilintetgøres.
“Konfirmationsklokken”, som jeg ikke sætter megen Pris paa, men har en vis Kvikhed maa
gerne bruges igen”. (Hansen 1999, bd. 1, 148) Thyrring Andersen mener i sine noter til det
pågældende dagbogsnotat at de to uheldige hørespil, der er aldrig er blevet opført og nu kun
findes i MAHA, er “Opdrift” med påtegnelsen “Radio-Komedie i fire Optrin. 1936.
Refuseret”, og derudover enten et hørespil uden titel (med påtegnelsen “1936”) eller
hørespillet “Vildspor”, som er udateret.
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MAH nævner selv at en kvalitet ved Konfirmationsklokken et at det besidder en vis
“Kvikhed”, som åbenbart i hvert fald delvis kan opveje dets ulemper. Kvaliteten “kvikhed”
stemmer overens med den karakteristik som Steen Albrechtsen giver i et slags forord til sin
bearbejdelse af stykket for radioen (udsendt 1968). Det gælder især passussen om at MAH
“har fortalt sin historie med en springsk humor”, med tilføjelsen at det “klæder
alvorsmanden”, altså MAH selv. Jeg gengiver her hele Steen Albrechtsens introduktion til
Konfirmationsklokken, fordi Albrechtsen kommer ind på tekstens karakter, og hele MAHs
skrive- og udtryksmåde, i forhold til den “klassiske” hørespilsgenre og andre litterære genrer:
Måske gik han [MAH, ab] uden om teatret i erkendelse af sin egen fortællernatur, sin
episke respekt for detaljen. Dramaets tendens til forkortning og destillering, hele dets
karakter af demonstration, har nok inderst inde krænket hans sans for
iagttagelsesprocessens rolige rytme.
Under et forfatterseminar i radioen reagerede han i hvert fald som prosaist, da
dramaturgerne advarede imod fortællende passager i hørespillene. Han gik hjem og skrev
“Konfirmationsklokken”, som ganske vist rummer dialog og dramatiske optrin, men som
først og fremmest er en fortælling med lydbilleder. “Konfirmationsklokken” blev udsendt
første gang 1940 – og senere er den episke form jo kommet til ære og værdighed i
radioteatret, f.eks. med Dylan Thomas’ uforglemmelige “Forår i Milkwood”.
“Konfirmationsklokken” har sin rod i prosaen, selvom det er i et område, hvor prosa og
drama ligger tæt op ad hinanden. Spillet er et moderne folkeeventyr om en fabelagtig rejse
fra Kram Kro til Karleby, en sveden sjællandsk løgnehistorie med mindelser om Klods
Hans, Lille Claus og Hvad Fatter gør – men med aktuelle perspektiver i det psykologiske.
Martin A. Hansen har fortalt sin historie med en springsk humor, som klæder
alvorsmanden. Han spandt denne ende med al den følelse af gylden frihed, som et
sidespring kan give.31
Albrechtsens karakteristik som i f.eks. “en sveden sjællandsk løgnehistorie” flugter også
med at MAH selv oprindeligt har opfattet stykket som en komedie, for det har han selv
angivet lige under titlen i originalmanuskriptet. Men med en (rød) håndskrift, der ikke er
MAHs, er “Komedie” streget over og i stedet er anført: “Hørespil af Martin A. Hansen”
(MAHA nr. 275).
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Konfirmationsklokken (1969), bearbejdet for radio af Steen Albrechtsen, MAHA.
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Men Konfirmationsklokken er et fabulerende eventyr, der ud over Lille Claus og store
Claus minder om Jeppe på Bjerget. Kort fortalt er historien at Rasmus fra Dalen beder sin søn
Thomas om at gøre et ærinde i Kram Kro, men under den groteske tur derhen og tilbage igen
roder den naive Thomas sig ind i alskens begivenheder af farceagtig karakter som f.eks. en
dobbelt forlovelse.
Konfirmationsklokken er senere i hvert fald mindst to gange udsendt efter
originalopførelsen. Det er baseret på to indbundne tekster som hver indeholder en bearbejdet
version af originalmanuskriptet. Både originalmanuskriptet samt de to indbundne tekster
findes i MAHA. Originalmanuskriptet synes brugt til oplæsningen ved uropførelsen
11.6.1940, eftersom det er forsynet med små regibemærkninger (med den samme røde
håndskrift som ovenfor nævnt), som f.eks. “lille Pause”, og da Thomas ankommer til Kram
Kro er der tilføjet til hans replik: “og der forude ligger Kroen”, hvorved lytteren altså får
information om at han er kommet frem til sit bestemmelsessted, og overgangen til handlingen
inde i kroen er derfor mere glidende.
Den af Steen Albrechtsen bearbejdede version blev udsendt i 1968, med bl.a. Frits
Helmuth og Bodil Udsen i rollerne.32 Den anden version er bearbejdet af Preben Ramløv og
bærer oplysningen: “Udsendt mandag 21.10 1957 kl. 10.15”.
Det er interessant at sammenligne Preben Ramløv og Steen Albrechtsens bearbejdelser
med MAHs manuskript til Konfirmationsklokken. Stykkets protagonist, Thomas, har – i
MAHs originalmanuskript – en række temmelig lange monologer med indlagte retoriske
spørgsmål, som han stiller til sig selv og også selv svarer på. MAH har muligvis tænkt at han
derved brød de lange monologer op og gjorde dem lettere at percipere for lytterne. Og MAH
har således til en vis grad imødekommet dramaturgernes advarsel mod (for) lange fortællende
passager, idet han har forsøgt at bryde dem op. Dog har MAH dermed alligevel ikke helt løst
problemet med de fortællende passager, idet den stemme der spørger og svarer jo forbliver
den samme. Udover at det kan virke forvirrende for en lytter at en person i et hørespil stiller
spørgsmål og selv svarer på dem, så kan en afveksling i stemmen være behageligt for det
lyttende publikum. Og det kunne derfor være en overvejelse værd at bearbejde lange
tekststykker (monologer). I Preben Ramløvs bearbejdelse (1957) er Thomas’ lange monologer
med de spørgsmål, som han selv stiller og svarer på, bibeholdt. Men i Steen Albrechtsens
bearbejdelse (1969) bemærker man at de indlagte spørgsmål i monologerne er blevet
bearbejdet, således at de bliver stillet af stykkets fortæller. Denne fortæller(stemme) synes
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opfundet af Steen Albrechtsen og findes hverken i originalmanuskriptet eller i Ramløvs
version. De lange passager der i kraft af deres længde får et prosaagtigt præg, bliver altså af
Albrechtsen hakket op i mindre bidder, og via den indskudte fortæller bibringes monologen
en stemme ekstra der gør stykket mere dialogisk. Eller med andre ord: det er lettere for en
lytter at følge to forskellige stemmer end én stemme der til tider og på nærmest skizofren vis
deler sig op i to personager, der taler med hinanden. Et eksempel: i originalmanuskriptet lader
MAH Thomas-personen tale med sig selv på følgende (bebrejdende/anklagende) måde:
“Slave, sagde hun! Nar, sagde hun”,33 en replik som Albrechtsen i sin bearbejdelse lader
stykkets fortæller sige.34 Igen er det lettere for lytteren at opfatte hvem der siger hvad til
hvem, og stykket bliver dermed mere egnet til radiomediet. Udover at indlede radiostykket
afslutter fortælleren også stykket med at fortælle hvem personerne blev spillet af. Og da han
kommer til sig selv lyder det (metaagtigt): “Endelig var der Fortælleren, som blev spillet af
….. ….. Det er mig selv!”35
Eksemplet med hørespillet Konfirmationsklokken, viser at MAH omkring 10 år inden han
påbegyndte arbejdet med radioromanen Løgneren, havde gjort sig erfaringer med
radiodramatik. Erfaringer som han tog med sig og kunne bruge da han under arbejdet med
Løgneren opdagede at historien som den fortælles af Johannes Vig så at sige manglede en
lytter, der ikke bare kunne “åbne” dagbogen og gøre den mere dialogisk, men som også kunne
virke stedfortrædende for de rigtige lyttere bag radiohøjttalerne.

3d) Martin A. Hansen og skolen
I de foregående kapitler har jeg undersøgt hvordan MAH har gebærdet sig, eller “performet” i
forhold til sit læsende og lyttende publikum i offentligheden. Der er dog et særligt publikum
som kalder på at blive undersøgt i forbindelse med performance-begrebet, nemlig de
skolelever som MAH havde med at gøre i kraft af sin uddannelse til og virke som skolelærer.
MAHs egen skolekarriere er kort opridset: efter en skolegang i Strøby skole og på Strøby
Egede skole fra 1916-1923 blev MAH efter nogle år som tjenestedreng på forskellige gårde
optaget på Haslev seminarium i 1926 hvor han afsluttede uddannelsen i 1930. Efter
forskellige løse vikariater på Sjælland og Fyn blev han i 1933 fast ansat lærer ved
Københavns kommunale skolevæsen, som han var tilknyttet indtil 1945.
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Side 11 i originalmanuskriptet til Konfirmationsklokken (MAHA).
Side 18 i Steen Albrechtsens bearbejdelse af Konfirmationsklokken (MAHA).
Side 68 i Steen Albrechtsens bearbejdelse af Konfirmationsklokken (MAHA).
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MAH reflekterede over sin egen personlige optræden, “performance”, som
foredragsholder, men tillige findes der en række vidnesbyrd fra såvel MAH selv som andre
om hans virke som skolelærer.

Sproget, fortællingen, skolen
Ud over MAHs refleksioner over lærergerningen, har MAH også gjort sig tanker om
litteraturen i skolen. Men omvendt findes skolen også i litteraturen, ikke mindst i MAHs egen
litteratur. Radioromanen Løgnerens hovedperson, Johannes Vig, er skolelærer, og en af
bogens vel mest centrale scener er optrinnet i skolestuen mellem Johannes og ingeniøren. Der
er tale om et sammenstød (i dialogform) mellem to livsanskuelser. På den ene side har vi
Johannes, der pines af sin egen livslede, refleksion og manglende mod på at træde i kontakt
med de kollektive omgivelser, den enfoldige ø-befolkning. Deroverfor står den handlekraftige
ingeniør, Harry, der uden al for megen refleksion kaster sig ud i entreprenørarbejde, handling
og skaben. Tænkeren over for entreprenøren udkæmper en kamp på ord i skolestuen, som er
det sted der i det hele taget fungerer som et vigtigt omdrejningspunkt for romanens handling. I
begyndelsen af Løgneren har Johannes givet børnene tidligt fri, fordi naturen trak i dem og
gjorde dem urolige, men ellers er skolestuen karakteriseret af en atmosfære af tryghed. Og det
var ifølge et øjenvidne også en tryghed der karakteriserede MAHs egen skolestue, hvor han
underviste (i dansk og historie). Tilfældet vil nemlig at tegneren og forfatteren Ib Spang
Olsen36 (1921-2012), der har illustreret flere af MAHs værker som netop Løgneren (og
Lykkelige Kristoffer), første gang mødte MAH da han (Spang Olsen) læste til lærer på
Blågård Seminarium tæt på den skole hvor MAH også havde været ansat siden 1.8.1933:
Kapelvejens Skole på Nørrebro i København.37 I 1941 skulle Spang Olsen sammen med tre
andre seminarister overvære MAHs pædagogik i 2. klasse på en såkaldt øvelsesskole som var
en del af Blågård Seminarium. Klasseværelset var ikke præget af stilhed under MAHs
undervisning, tværtimod fortæller Spang Olsen, at børnene snakkede med hinanden, ja faktisk
levede MAH op til inspektørens beskrivelse af ham: “Hr. Hansen var ikke noget særligt. Ikke
stor, ikke prægtig, ingen stærke farver, ingen overbevisende strenghed”.38 Og selvom Spang
Olsen ikke kunne se hvordan disciplinen (alligevel) blev opretholdt, så var disciplinen ikke
36
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Spang Olsen blev i 2011 udnævnt til æresmedlem af Landsforeningen Martin A. Hansen.
Ole Wivel oplyser i noterne til antologien Martin A. Hansen og skolen (1968) at Kapelvejens Skole efter
sommerferien 1933 ændrede navn til Seminarieskolen paa Kapelvej (Wivel 1968, 152).
Ib Spang Olsen: I Kristoffers spor, Gyldendals Bogklub 1973 (ikke i handlen), s. 6. Samme erindring om hr.
Hansen, stort set helt bogstaveligt, findes i Ib Spang Olsens erindringsbog Ung mand i fyrrerne (2003), 123127.
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noget problem, ja den “forsvandt i klassens atmosfære af saglighed og gensidig respekt”39 og
Spang Olsen tilføjer at den “dengang usædvanlige uformelle omgangstone i klassen skabte en
velgørende tryg stemning mellem børn og voksne”, hvorefter sammenligningen med
Løgneren følger: “Bagefter kan man se, at atmosfæren meget lignede den, man senere læste
om i Løgneren, i skolestuen der”.40
Ib Spang Olsens skildringer er ganske vist gjort på afstand, men de stemmer i hvert fald
overens med hvad MAH selv fortæller, både hvad angår hans egen praksis og hans syn på
skolen og lærergerningen.41 Spang Olsens karakteristik af MAH som lærer rummes nok bedst
i de to udtryk han bruger til at beskrive MAH som lærer i klasseværelset: MAHs “evne til
tilstedeværelse, til at være helt til stede i situationen”42 samt MAH som fortæller. Spang Olsen
beretter at der var én episode hvor MAH forandredes fra lærer til fortæller, nemlig da MAH
fortalte om Jerikos fald: “Det glemmer ingen af os, der var til stede, de glemmer hverken
fortællingen eller fortælleren. Det er godt at have mødt en af fortællerne, at have stået over for
denne naivitet og dette raffinement, det levende ord”.43 Det er netop samme syn på
fortællingen som formidlingsmetode som MAH gør rede for i sine artikler og essays om
skolen (som jeg straks kommer til).
Men hvad siger MAH på nogenlunde samme tidspunkt i sin dagbog om skolen og klassen?
I marts 1941 noterer han: “Det bedste en Underviser kan gøre er temmelig tit at blæse paa
Planen og snakke med Børnene” og: “Min uforanderlige Erfaring er at Ros og Opmuntring til
al Maade er det bedste Middel. Jeg bruger det desværre baade daarligt og for sjældent”. Og
MAH kommer samme sted med yderligere en selverkendelse: “Min Styrke har altid været at
lægge Planer. Min Svaghed er at gennemføre dem”. (Hansen 1999, bd. 1, 150) Udover dette
didaktiske aspekt har der åbenbart været problemer med tyveri i klassen, for MAH noterede
en måneds tid efter (24.4.1049): “to sidste Dage (Aftenen) skrevet Indberetningen om
Tyverisager i min Klasse – til Skolepsykologen som næppe gør noget alligevel”. Men arbejdet
synes i denne periode at gå godt for i samme notat skriver han: “Arbejdet paa Skolen nok saa
godt og roligt, anstrenger mig”, men så følger selvafsløringen: “Havde dog en græsselig Time

39
40
41

42
43

Idem, 7.
Idem, 10.
Man skal dog ikke forledes til at tro at MAH skabte (hvis han ellers overhovedet kunne skabe) hyggeagtige
tilstande i klassen. Det ses derved at juleafslutningen i 1942 delvist mislykkedes. Dagbogen oplyser:
“Juleafslutning med mine Drenge blev lidt fattig, for jeg evner ikke godt at Skabe en Ramme. Men i sidste
Øjeblik fandt jeg paa at spille improviserede Skuespil fra Danmarkshistorien med dem, og som de gik op i
det (sic)”. (Hansen 1999, bd.1, 271)
Idem, 16.
Idem, 15.
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med Tilhørere. Min Lod at gøre Fiaskoer”. (Hansen 1999, bd. 1, 156) Tilhørerne kunne være
seminarister som Ib Spang Olsen, fordi MAH også havde øvelsesklasser, hvor andre
lærerstuderende overværede timer og selv var i praktik. Det er sågar tænkeligt at MAH taler
om netop de timer som Spang Olsen overværede, men som MAH bare har en anden opfattelse
af.
Sammen med Hans Røpke har Ole Wivel udgivet en samling af de artikler, foredrag og
essays hvori MAH behandler skolen: Martin A. Hansen og skolen (1968). Antologien
indeholder i alt 12 artikler/foredrag der, med én undtagelse, alle har været offentliggjort før,
enten som foredrag og/eller publikation i, tidsrummet 1934-1953. Det gennemgående
synspunkt hos MAH er en protest mod det aktuelle skolesystem. Ikke sådan at forstå at MAH
komplet afviser det, men hans utilfredshed med systemet og dets ulemper bliver klart
markeret. Det sker mest bemærkelsesværdigt i den indledende artikel, der egentlig er et brev
som MAH skrev i 1937 til sin egen skolelærer Erik Heding. Brevets stilling som det første i
antologien bryder på symbolsk vis samlingens ellers kronologiske opbygning. I brevet til
lærer Heding blotlægger MAH på forbavsende åbenhjertig facon sin store tvivl om skolens
værdi og betydning sådan som skolen var indrettet da MAH udførte lærergerningen. MAH
formulerer sin tvivl allerede i begyndelsen af brevet og det er denne tvivl der egentlig
karakteriserer resten af antologiens artikler, idet MAH også formulerer bud på hvorledes
skolen kan kompensere eller rette op på skavankerne. Men tvivlen og skepsissen er til at føle
på i brevet til Erik Heding: “Rent ud sagt, jeg gaar og tvivler paa hele dette kolossale
Apparats Berettigelse”. (Wivel 1968, 9) Skolen er for meget system og for lidt fortælling,
eller fabel som MAH kan lide at udtrykke det. Eller med Togeby: der er en ublance mellem
effektivitet og følelse. Men MAH ønsker heller ikke at falde i formørkelsens grøft:
Jeg ønsker ikke en formørket Dyrkelse af det mystiske og mærkelige, af Sagn og
Opdigtning, tilbage. Men i Skolen, som jeg kender den, i Fremskridtet, som det sker, er der
næppe Plads for andet end Logik, Mekanik, Hygiejne, Aktivisering og Dispositioner.
(Wivel 1968, 12)
Modgiften er det fortalte ord, fortællingen, fablen:
Det er jo Fablen, der gør det. Det mener jeg. Den biologiske Logik ødelægger eller
udelukker Fablen, Eventyret, Oplevelsen, Historien, det dramatiske. […] Skolen er i Færd
med at likvidere Fablen og derved mister den sin fornemste, gennem alle Tider brugte
Hjælper. (Wivel 1968, 15-16)

127

I sin skønlitteratur brugte MAH gerne fablen, og i det tidligere nævnte interview med
norsk radio giver han til kende at Jonatans Rejse også er skrevet som en fabel.44
Skolesystemet er i MAHs optik for meget mekanik og udenadslære, og det gælder altså
også de kommende generationer af lærere, for de er blevet dårlige fortællere: “Med hvert nyt
Hold [seminariestuderende, ab] erfarer jeg det. De kan ikke fortælle. Naar det drejer sig om
Fortælling er de vandrende Lærebøger, Lærebogssprog, Lærebogsklicheer”. (Wivel 1968, 16)
MAH kan derfor finde på at anbefale de studerende at gå på værtshus og snakke med et
øldrikkende sjak fra en arbejdsplads og på den måde lære hvordan man skildrer, altså
fortæller. MAH mener selv at det har hjulpet de usikre begyndere til at finde frem til et ganske
vist mere simpelt sprog, men samtidig et stærkere og mere anvendeligt sprog.
Samme syn på fortællingen (og sproget) finder man i essayet “Skole og Sprog” fra 1951,
hvor MAH indledningsvist hævder at han, skønt han selv underviser i litteratur, hellere ville
se litteraturen forsvinde ud af undervisningsplanen end se fortællingen blive opgivet som en
af undervisningsformerne. Udover at være kritisk over for litteraturens rolle i skolen, gentager
MAH sin opfattelse af at det står sløjt til med fortællingen, men nu ikke kun i skolen, for folk
er muligvis mere oplyste end tidligere, “men de er ringere til at fortælle”. (Wivel 1968, 103)
MAH ønsker hellere en (stilistisk) primitiv stil, end en pæn og poleret fortællestil, og derfor
ser han (i modsætning til sit eget tidligere syn på den sag) noget godt i børns repeterende “så”,
når de skal fortælle. Hellere en kraftig fortælling med en masse “og så gjorde han det og så
gjorde han det” end den stilistisk afvekslende stil med “hvorpå”, “derefter” m.fl. Man får
ganske vist en poleret stil, og man får “pænt Dansk, men ogsaa dødt Dansk” og selvom det er
en primitiv stil, så er den i modsætning til mange af de foredrag der f.eks. kan høres i radioen,
“levende Sprog”. (Wivel 1968, 104)
Netop den primitive, “nedbarberede” og uudsmykkede stil var også den stil som MAH
brugte i Løgneren, og som førte til de oversættelsesmæssige problemer som han
korresponderede med oversætteren Fauteck om. Den repeterende stil er ganske vist æstetisk
grim, men den er effektiv og er folkelig fortællestil. MAHs erfaringer som skolelærer kan
derfor sagtens have gjort sig gældende i hans øvrige (skønlitterære) forfatterskab.
Lærebøgernes sprog kalder MAH ligefrem fordærvende og MAH fortæller en episode med
en seminarist der foran klassen skulle fortælle om fåret, men med sved på panden gik totalt i
stå da han skulle beskrive ulden på fåret. Men så er det ligesom han mindes hvordan han
(seminaristen) selv har haft med får at gøre og han udbryder: “Et Faar har saa tykt et Lag Uld
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Findes på cd'en Løgn og Sandhed. Martin A. Hansen i lyd, udgivet af Statsbiblioteket 2009.
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at man kan begrave Hænderne i det”, hvilket MAH opfatter som at seminaristen var “forløst,
det var skabte Ord, de kom fra hans Mindes Dyb, Manden havde haft med Faar at gøre, og
Bogen havde bare spærret ham ude fra en ganske anderledes dyrebar Viden”. (Wivel 1968,
114) Levende sprog, levende ord, ikke nødvendigvis fin stil, og i hvert fald ikke på
bekostning af fortællingens liv og kraft, og pudsigt nok eksemplificerer MAH med den
bibelske fortælling som Ib Spang Olsen huskede fra MAHs øvelsestimer, nu er det bare
MAHs egen gamle landsbylærer som fortæller den samme bibelske historie, som
levendegøres ikke på Kapelvej, men på “Jens Jensens Mark”. (Wivel 1968, 114)45
Ud med mekanik og døde lærebøger, eller i hvert fald dårligt formidlende lærebøger, siger
MAH, som peger på – især – historiebøgerne, som eksempler på tidens fortællemæssige
forfald. Disse historiebøger er nemlig nu mere blevet sagligt referat i stedet for fortælling, og
derfor bliver de – og historien – kedelige, som MAH siger i skoleantologiens kronik “Folkets
Danmarkshistorie”. (Wivel 1968, 41) Samme sted beklager MAH at den direkte tale er
forsvundet fra historiebøgerne. Han formoder selv at det skyldes at man finder det
uvidenskabeligt at tillægge historiske personer udsagn, som de muligvis har sagt eller kunne
have sagt, men som man ikke har belæg for at de rent faktisk har sagt, eller sagt på lige præcis
den måde. MAH formulerer det derfor sådan at historiebogen frit må “have ret til at bruge
Stof, der ikke er efter Forskernes Smag, fordi de ikke kan dokumentere dets historiske
Sandfærdighed. Den maa lade Personerne tale, leve, handle”. (Wivel 1968, 46) Kort sagt skal
historiebogen være velfortalt, men også fagligt velunderbygget, og MAH eksemplificerer med
nordmanden Nordahl Rolfsens Verdenshistorie,46 som udover at være godt skrevet også bærer
sin tids “Fremtidstro, Lystro”, og selvom man i dag ikke mere kan tro denne ide, så mener
MAH at folk alligevel har brug for “Storheden i Synet”. (Wivel 1968, 46)

Opdragelsen
For MAH var der imidlertid mere på spil i skolen udover undervisning, nemlig opdragelsen,
der dybest set er vigtigere for ham end stoffet, lærebøgerne, undervisningen, ja hele
oplysningen. Det er en optik der ligesom synet på sproget og fortællingen i skolen løber som
en rød tråd igennem MAHs skole-essays. Og også i MAHs brev til sin gamle lærer, Erik
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Den pågældende landsbylærer har formentlig været Erik Heding, for i artiklen “Et Kulturhjem i Strøby”
erindrer MAH samme fortælling om jødernes vandring gennem Rødehavet, fortalt af Erik Heding, der
anskueliggjorde fortællingen vha. Jens Jensens mark. (Wivel 1968, 118)
Som MAHs essay “Verdensromanen” i essaysamlingen med samme titel handler om. (Genoptrykt i Hansen
1966).
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Heding, kan man se denne tanke, idet man bemærker at han kursiverer det centrale ord
“oplysningen”:
Jeg vilde være helt umulig, om jeg sagde, at udover Dansk og Regning, er jeg ikke sikker
paa om ikke det er ret ligegyldigt, hvad de [børnene, ab] lærer, naar bare de lærer noget.
Især naar de bare oplever et eller andet. Mine Tvivl drejer sig egentlig om selve
Oplysningen. (Wivel 1968, 10)
I artiklen “Uddannelse og Udvikling” er MAH fortaler for mindre færdighedseksercits og
eksamensridt i skolen – ikke mindst på seminaret – til fordel for andre, mindre målelige, ting.
MAH mener at det eksamensbaserede skolesystem “for stærkt fremhæver Intellektet paa
Bekostning af andre mere vanskeligt maalelige og ofte mere skjulte og dybe menneskelige
Egenskaber”. (Wivel 1968, 49) Den egentlige skurk er dog samfundet, som forguder
intellektet, og det smitter af på skolen som derfor dyrker eksamensvæsnet, hvorved
underviseren kommer i første række og opdrageren i anden. På seminaret får man derfor den
lidt paradoksale situation at seminaristerne har så travlt med at tage en god lærereksamen, at
de ikke kan nå at udvikle sig til gode lærere. (Wivel 1968, 50) MAH kan derfor også
afsluttende spidsformulere det sådan: “Man kan ikke uddannes, men udvikles til Lærer”.
(Wivel 1968, 52)
Denne dyrkelse af intellekt og ratio hænger som sagt nært sammen med eksamen, og skal
der efter MAHs opfattelse sættes et navn på ophavsmanden til miseren, så er det fysikeren H.
C. Ørsted (1777-1851), som MAH langer ud efter i essayet “Efterkrigstidens alvorlige
Opdragelseproblemer”:
Dyrkelsen af Hjernemennesket […] hænger nøje sammen med den ørstedske
Karakterskalas Historie, hvis Morale egentlig kunne skrives: Det er Synd af dig, at du ikke
er lige saa godt begavet som Nummer 1. Denne Karakterskala er jo faktisk en grafisk
Fremstilling af Darwins Selektionslære. (Wivel 1968, 85-86)
Det er rene (og hårde) ord for pengene, og i essayet “Skolen og digtningen” (også trykt i
Heretica nummer 4, 1953) taler MAH også om “Skoleintellektualismen” og han beklager at
skolefag af humanistisk tilsnit (f.eks. religion og historie) også er blevet “stærkt
intellektualiserede”. (Wivel 1968, 141)
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Tåbelige Rousseau, dunkle Grundtvig, sokratiske Lambertsen
Skal man sætte en mærkat på MAHs syn på skole og (ud)dannelse, så synes MAH at lægge
sig i kølvandet på f.eks. Grundtvig, som MAH da også flere steder i sine skoleartikler læner
sig op ad. Det er ikke overraskende at MAH finder inspiration hos Grundtvig og dennes
“levende ord”, men inspirationen rækker længere. MAHs tanker om skolearbejdet kan
ligefrem karakteriseres med en -isme. I foredraget om “Efterkrigstidens alvorlige
Opdragelsesproblemer” afregner MAH kontant med Rousseau og “hans mægtigt taabelige
Værk om Opdragelsen af Drengen Emile”. Og fordi der er så stor diskrepans mellem
Rousseaus teori og praksis (mh.t. hans egne børn) mener MAH at psykologer der er optaget af
at lære af Rousseau, hellere skulle studere ham, altså Rousseau selv, som det eksempel han er
på en (for) stor forskel på teori og egen praksis. (jvf. Wivel 1968, 50) Rousseaus modbillede
er, siger MAH, Grundtvig som – i modsætning til Rousseau – ikke kommer med
færdigpakkede løsninger. Rousseau kan
med største Lethed sige, hvad Mennesket er, og hvordan det principielt er. Han kommer
derfor ogsaa med en Løsning paa baade Undervisning og Opdragelse. Læg i Modsætning
Mærke til Grundtvig. Læg Mærke til, hvor svært denne Seer, vor dybest seende Aand, har
ved at udtrykke hvad Mennesket er […] han kommer ikke med en Løsning, han kommer
med det kristne Haab, Historien og det levende Ord”. (Wivel 1968, 85)
Man ser her at MAH er tiltrukket af Grundtvigs søgende metode, netop MAHs egen, som han
også eksplicit gør rede for i begyndelsen af essayet, hvor han forudser at hans foredrag
“snarere vil forekomme Tilhørerne spørgende end svarende”. (Wivel 1968 79) Et udsagn som
falder i tråd med denne afhandlings teoretiske tilgang til MAH som spørgende
(lærer)performer. Mod slutningen af essayet gentager MAH sin spørgende metode: “Mit Kald
er ikke at give Svar, saa vilde jeg lyve, men jeg vil ogsaa nøjes med at spørge, akkurat som
Tidens Digtere er spørgende”. (Wivel 1968, 88)
Synspunktet genfindes i en mindeartikel om MAHs dansklærer Morten Lambertsen (18791950) på Haslev Seminarium. I denne artikel udtrykker MAH sig særdeles positivt om
Lambertsen som var “sokratisk i sin Taleform, en fin Egenskab, der vækker Tilhørerne til at
tænke med”. (Wivel 1968, 95) MAH har, som vi tidligere har set, selv gerne brugt den
sokratiske diskussionsform, idet han måske stærkest gjorde brug af den i forsvaret for
stikkerlikvideringerne i artiklen “Dialog om Drab og Ansvar” i den illegale antologi Der

131

brænder en Ild.47 Lambertsens brug af dramatiske midler i sin formidlingsform synes MAH at
have overtaget. Mange af Lambertsens foredrag og taler blev, fortæller MAH, tit til “Scener
hvor Tanker og Anskuelser brødes” (Wivel 1968, 94), altså netop den dialogiske form som
MAH også anvender i sin formidling og som er så karakteristisk for hans egen performance.

Personalisme
Når man således har indfanget MAHs spørgende metode, kan man komme til at fundere over
om der mon skulle ligge et mere samlet tankesæt bag, og i så fald hvilket. Et bud herpå er
personalismen, et begreb der eksplicit dukker op i foredraget “Efterkrigstidens alvorlige
Opdragelsesproblemer”, hvor MAH selv bruger ordet det sted hvor han betragter og vurderer
sin opgave som opdrager i skolen. MAH mener at når han kigger tilbage på sin opgave som
opdrager, så vil han helst gå ud fra det personlige:
Og det passer saa meget bedre, som jeg, dersom nogen teoretisk Betegnelse kan anvendes,
nærmest maa kalde mig Personalist. Jeg mener at Personligheden er det afgørende. At
Opdragelsen kan naa saa vidt, som Opdrageren kan naa. At man egentlig ikke med nogen
Ret kan forlange, at Børnene skal være, hvad man ikke selv kan være. (Wivel 1968, 79)
Foredraget “Efterkrigstidens alvorlige Opdragelsesproblemer” blev holdt på Danmarks
Lærerforenings 11. Skolemøde i København 9.-11. august 1949, og MAH oplyser i sin
dagbog 11. 8. 1949 at han helt op til selve afholdelsen af foredraget arbejdede på den for ham
typiske maner: natarbejde. Det må dog have været et i det mindste nogenlunde vellykket
foredrag der vakte tilhørernes interesse, for i dagbogen noterer han at han fik flere indbydelser
til at holde det igen bl.a. i Norge for Norsk Lærerlag (Hansen 1999, bd. 2, 733-734).48
I originalmanuskriptet til foredraget kan man i venstre margen se MAHs tilføjede notater i
håndskrift. Notaterne er nøgleord fra selve manuskriptteksten, og ud for det ovenstående citat
har MAH skrevet “Personalist”, et klart tegn på at dette begreb har ligget ham på sinde at få
nævnt.49 MAH genbrugte i øvrigt talen fra skolemødet da han 31.1.1950 holdt et foredrag
med en næsten enslydende titel, “Opdragelsesproblemer i en Efterkrigstid”, for KFUMs
seminarium i Frederiksberg Kommunebiblioteks Foredragssal. Selve manuskriptet er en
række maskinskrevne punkter, hvis indhold i udstrakt grad falder sammen med foredraget fra
47
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Udgivet uden forfatternavne oktober 1944, genoptrykt med forfatternavne juni 1945.
Hansen oplyser samme sted at fordi han kun havde 45 minutter til rådighed, brugte han kun seks af det
tolvsiders manuskript, som findes i MAHA nummer 443.
MAHA nummer 443.
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skolemødet året før. MAH fremhæver i punkterne ikke eksplicit ordet “personalist” (men
måske i selve det mundtlige foredrag, det vides ikke), men under punkt 2 kommer han tæt på
det: “Hvad jeg vil sige vil da ene udgaa af personlige Erfar. og i Grunden dreje sig om
Personligheden. Som Eks. paa det personlige: Seminarieeleven der skulle fortælle om
Faaret”.50
Ordet ”personalist” findes ikke i Ordbog over det danske sprog som dækker 1700-1950, og
ej heller i den nyere Den danske ordbog der dækker nutidigt dansk indtil 1990, finder man
“personalist”, men “personalisme” findes dog. Det angives ikke hvornår “personalisme”
første gang optrådte, men det defineres på følgende vis: “filosofisk retning som betragter
mennesket som skarpt afgrænset fra tingenes verden og fra andre levende væsener, bl.a. ved at
være ansvarligt for sine handlinger, ytringer og meninger; udviklingen af personligheden
betragtes som tilværelsens højeste værdi”. Det er imidlertid en definition der ikke helt synes
at indfange MAHs brug af ordet, især betoningen af at mennesket er skarpt afgrænset fra den
tingslige verden og andre levende væsener, hvor det er uklart om der her kun tænkes på dyr
og planter og ikke andre mennesker. Det giver derfor mere mening at søge efter “personalist”
og “personalisme” et andet sted, nemlig i tidsskriftet Heretica, som over to omgange i 3.
årgang 1950, nummer 2 og 3, bragte en artikel af den franske filosof Emmanuel Mounier
(1905-50). Artiklen var todelt og kaldtes “Personalisme I” og “Personalisme II”. Som
medredaktør af den pågældende årgang har MAH i sagens natur kendt til artiklerne, som er en
introduktion til den filosofiske retning personalismen, som – og det bør bemærkes – efter
personalisternes egen opfattelse ikke må betragtes som et filosofisk system. MAH synes ikke
eksplicit at have kommenteret artiklerne, men han har i et brev til en påtænkt bidragyder til
Heretica (nordmanden Per Arneberg) udtalt sig om indholdet af et af de pågældende numre af
Heretica (nummer 3, 1953), som da befandt sig i korrekturfasen og var “tungt af fransk
Tænkning og Kafkas Dagbøger”. (Hansen 2004, bd. 1, 556)51
Emmanuel Mouniers artikel er oversat fra fransk af Bent Jørgensen der også har skrevet en
kommentar som ledsager første del af artiklen og som kort sammenfatter Mouniers liv og
levned samt kort opridser personalismens indhold:
Det centrale begreb i Mouniers filosofi er den menneskelige personlighed, der ikke kan
gribes og beskrives som en ting, men kun forstås som en levende kraft, der er åben mod
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“Opdragelsesproblemer i en Efterkrigstid”, MAHA nummer 333.
Udover anden del af Mouniers artikel om personalismen indeholder det pågældende nummer af Heretica en
artikel af teologen Torben Dijnes om den franske filosof Gabriel Marcel og eksistentialismen.
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uendelige muligheder, men bestandig må skabe sig selv i en personliggørelsesproces. […]
Det mest centrale i personliggørelsen er mødet med medmennesket. Personligheden kan
ikke næres af sig selv. Man ejer kun det man giver og det man giver sig til. Derfor er
individualismen og det borgerlige samfund, den skabte, den største fjende. Den
personalistiske tanke er altid engageret i verden, ikke som følge af en ydre forpligtelse,
men som en betingelse både for personliggørelsen og for erkendelsen. (Heretica 1950, nr.
2, 210-211)
I selve artiklen beskriver Mounier personalist-begrebets oprindelse og han mener at vide at
begrebet stammer fra Amerika. Mounier gør rede for begrebets forhold til eksistentialismen
og marxismen, som begrebet synes at placere sig imellem. Mounier skriver f.eks. at “det
gjaldt om at udforme en personalisme, der ikke var individualistisk, men fællesskabsbetonet,
og som forenede dennesidighed (eller engagement) med transcendens”. (Heretica 1950, nr. 2,
186) Mounier taler ikke bogstaveligt om en tredje vej mellem individualisme og
kollektivisme, liberalisme og socialisme etc., men fremhæver dog at personalismens objekt er
“det hele menneske” (idem, 191), et begreb som er centralt hos både Arne Sørensen og (især)
Vilhelm Grønbech som jeg vender tilbage til i kapitel 4.52 Det stemmer overens med hvad
Jonas Norgaard Mortensen i sin introduktion53 til personalismen skriver om en af
personalismens grundlæggende værdier som er at “mennesket er et relationelt væsen, der har
brug for et tæt og engageret samspil med sine medmennesker, i større eller mindre
fællesskaber, for at trives og udvikle sit potentiale”. (Norgaard Mortensen, 11)
Det synes at have været Ellen Nielsen som var en af de drivende kræfter bag
introduktionen af Mounier og personalismen i Danmark. I bladet Kirkens Front 1950 skrev
hun en lille introduktion til Emmanuel Mounier og personalismen. I introduktionen betoner
Ellen Nielsen fællesskabsaspektet i personalismen, og hun gør det klart at Mounier aldrig
siger “personalistisk” uden straks at tilføje “kommunitær”, og hun gør opmærksom på at
personalismen både for en stor del godkender marxismens indhold samt vedkender sig
slægtskabet med eksistentialismen. Hun slutter af med at sætte personalismen ind i et både
europæisk og dansk perspektiv: “Der er i det hele taget grund til at tro, at dette positive
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Arne Sørensens og Vilhelm Grønbechs forhold til personalismen kalder på en nøjere undersøgelse. Grønbech
skriver f.eks. ting der falder i tråd med en personalistisk tankegang: “Ånd betyder ganske simpelt at være et
menneske, og dermed følger at man fornemmer sin næste og tingene udenom som levende væsener, ikke som
udslag af love”. (Grønbech 1957, 58)
Jonas Norgaard Mortensen: Det fælles bedste (uden år). Se også www.personalisme.dk
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menneskesyn har bud til det mellem øst og vest indeklemte Europa og måske ganske særligt
til os i Grundtvigs og Vilh. Grønbechs fædreland”. (Nielsen 1950, 4-5)54
Der findes et interessant personsammenfald mellem personalismen, Ellen Nielsen og MAH
og hans omgangskreds. I sin introduktion oplyser Ellen Nielsen at kredsen omkring Arne
Sørensen tidligt var opmærksom på bevægelsen og at K. E. Løgstrup i 1939 i Det tredje
Standpunkt havde skrevet om en af Mouniers medarbejdere, Denis de Rougemont. MAH
kommer ind i billedet derved at han selv tidligere havde bidraget til bladet Kirkens Front55
som Ellen Nielsen var tilknyttet i forbindelse med illegalt arbejde under krigen.56 MAHs
dagbog indeholder et notat fra 3.5.1946 der viser at han bogstaveligt har siddet i samme stue
med både Arne Sørensen og franskkorrespondent Ellen Nielsen (og andre):
Torsdag forrige til Middag hos Arne Sørensen. […] franskkspd. Ellen Nielsen og flere.
Samtale aften. Jeg savner deres Oplagthed over Samfundsproblemer og Kulturen. Man
talte om, hvordan man kunne revolutionere Skolerne. Et saa uhyre Problem trykker mig
flad, andre kan løfte det i stiv Arm. A.S. holder meget af at tale, og det kan irritere mig
fordi jeg holder af det samme, men ogsaa af at tie “sigende”, meget hovmodigt. (Hansen
1999, bd. 1, 446)
Selvom det sker lidt i forbifarten, så er det her værd at lægge mærke til MAHs vurdering af
Arne Sørensens performance, som han sammenligner med sin egen. Begge kan de lide at føre
ordet, idet Arne Sørensen, selv når han tier, forstår at “sige” ting via sin talende tavshed, en
gestus der tydeligvis ikke falder i MAHs smag. Det vides ikke om samtalen også har drejet
sig om personalisme, men det er tænkeligt at den kunne være blevet introduceret af den
franskkyndige Ellen Nielsen, der skrev den ovenfor nævnte introduktion til Mounier og
personalismen.
Når man læser MAHs skoleessays, så er det som ovenfor beskrevet især forholdet eller
udvekslingen, dialogen, mellem lærer og elev som optog MAH. Selvom børnene i skolen
endnu ikke var udfoldede til voksne personligheder, så var det egentlig målet for lærer
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Det kan tillige nævnes at Emmanuel Mounier i 1949 havde foretaget en rundrejse i Skandinavien og at hans
artikel herfra i tidsskriftet Esprit blev oversat af Erling Nielsen og bragt som kronik (“Skandinaviske
indtryk”) i Information 9.3.1950. I sin introduktion nævner Ellen Nielsen også Mouniers Danmarks-besøg.
Essayet “Marias Søn” blev første gang trykt i Kirkens Front 1946, siden omarbejdet og trykt i Tanker i en
Skorsten, 1948.
Anders Thyrring Andersen oplyser at Ellen Nielsen var cand. mag og oversætter af fransk litteratur, hvilket
stemmer overens med hendes artikel om Mounier og personalismen. Han oplyser hendes fødsels- og dødsår
til 1905-97, hvilket dog ikke stemmer overens med Frihedsmuseets database der under navnet Ellen S.
Nielsen angiver årene 1922-87, men som under punktet “organisationstilknytning” angiver Kirkens Front.
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Hansen, der selv forsøgte at indgå i en frugtbar relation med eleverne. MAH tænkte i personer
og personligheder og relationerne mellem dem, og han har hos Mounier kunnet finde
filosofisk opbakning, f.eks. når Mounier skriver: “En personalistisk tanke kan kun være en
dialektisk tanke”. (Heretica 1950, nr. 3, 305)57
Det er således nærliggende at forbinde den teoretisk-filosofiske inspiration fra Grundtvig
og personalismen med MAHs pædagogiske praksis, som til en vis grad desuden synes
påvirket af nogle undervisningseksperimenter udført i 1930 af læreren og pædagogen Helge
Jensen på la Courvejens skole på Frederiksberg. Helge Jensen beskrev forsøget i Individuel
Arbejdsform i Folkeskolen, der udkom i 1938, og af MAHs dagbog fremgår det at han læste
Helge Jensens bog samme år.58 Der var tale om en ny undervisningsmetode efter den såkaldte
Winnetka-plan, opkaldt efter byen Winnetka (en forstad til Chicago) hvor metoden først
bragtes i anvendelse. Det er en metode der lægger vægt på individuel arbejdsform i
skoleklassen. Tidligere forsøg med mere individuelt baseret undervisning, efter Montessorimetoden, havde fundet sted i Vanløse i 1920erne.59 Winnetka-planen indebar ganske vist
opdeling af eleverne efter niveau, idet dygtige elever hjalp de mindre dygtige (Sørensen 2008,
43), hvilket stemmer overens med udsagn fra Torben Gregersen, der var med til at udarbejde
undervisningsmateriale efter Winnetka-planen, om at der ikke var tale om at ”basere noget på
kappestrid”.60 At det ikke var let at reformere skolesystemet på denne måde fremgår af
reaktionen fra Københavns skoledirektør Thorkild Jensen (1888-1947), der også havde ønsket
Vanløse-forsøgene stoppet. Thorkild Jensen havde et gammeldags syn på undervisningen og
derfor stejlede han over for mere individualisme i undervisningen. Han gik ifølge Gregersen
ind for at “alle børn i de københavnske skoler skulle lære det samme, på samme tid”.61
Selvom MAH i enkelte dagbogsnotater udviser en vis sympati for Thorkild Jensen, så ser det
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På et andet felt lader det til at Heretica og dets redaktører har kunnet bruge Mounier og hans personalisme,
især den handlingsorienterede del af personalismen, for i kommentarerne til det afsluttende nummer (5) af
1950-årgangen af Heretica bekender Ole Wivel at tidsskriftet er blevet poetisk svækket, men at et andet
motiv er dukket op: valgets motiv: “Den vej, hvis maal vi ikke kendte, da vi drog ud, har vist sig at føre
ihvertfald enkelte af os fra afventen og oplevelse til valg og engagement”. (Heretica 1950, nr. 5, 517)
Jævnfør også Hanne Engbergs beskrivelse i Kætterne. Kredsen omkring Heretica 1948-54 af Hereticas
situation omkring 1950: “En ny erkendelse er ved at afløse den rent poetiske, der har præget tidsskriftet
hidtil, og som kan føre til ansvarsforflygtigelse og virkelighedsfjernhed”. (Engberg 1999, 132) Samme sted
omtaler Engberg også Mouniers artikel i Heretica.
Hansen 1999, bd. 1, 97. Af dagbogsnotatet fremgår det at MAH fra skolens bibliotek lånte to bøger af Helge
Jensen i serien “Populære pædagogiske Skrifter”: bind 1 om individuel undervisning og bind 2 om Winnetkaplanen.
Birte Sørensen: En fortælling om danskfaget. Dansk i folkeskolen gennem 100 år 2008, 40-42.
Torben Gregersen: “Et halvt århundrede med undervisningsmidler”. U.å., 27.
Idem, 30. Det lignende synspunkt “hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære” er blevet tillagt den senere
socialdemokratiske undervisningsminister fra 1975-78, Ritt Bjerregaard, der dog selv har dementeret at hun
har anvendt udtrykket: https://da.wikipedia.org/wiki/Ritt_Bjerregaard#Undervisningsminister (10.1.2017).
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dog ud til at MAH interesserede sig for en reform af skolen med mere vægt på individuelt
baseret undervisning, således at eleverne ikke blev presset ned i et fællesskab, der forhindrede
deres personlighed i at udfolde sig. I artiklen “Første semester” viser han sig således som en
skarp iagttager af hvad gruppedynamik kan føre til af både gode og dårlige ting. En flok kan
således håndhæve en vis moral, der hindrer en individuel udfoldelse, der kan virke
ødelæggende i form af en “massepsykose”, som MAH kalder det når den ene dreng prøver at
overgå den anden i overdrivelser, hvorefter alle til sidst gribes af vrangforestillinger om egen
kunnen. Men når eleverne er på tomandshånd er de anderledes realistiske om egen kunnen:
“Man kan vurdere. Har Benene paa Jorden”. (Wivel 1968, 28-29)

Europæisk påvirkning
Det kan siges at være en smule ironisk at det netop blev en filosof (Mounier) fra det Frankrig,
som MAH ellers holdt sig pænt på afstand af, som gav MAH et filosofisk begreb som kunne
hjælpe ham med at få hold på sine tanker om individ, kollektiv, skole og samfund. Ikke sådan
at forstå at MAH udviklede et større filosofisk system, den slags syntes ikke at ligge til ham.
Et system baseret på personalismen ville i øvrigt være en contradictio in terminis, eftersom
personalismen ikke er eller vil være et sammenhængende filosofisk system, for som Mounier
skriver er personalistisk filosofi “oprørsk mod enhver sætten i system, mod enhver autoritær
enhed”. (Heretica 1950, nr. 2, 190-191) Men MAHs brug af den filosofiske term
“personalist” er tankevækkende fordi han kun sjældent anvender begreber om sig selv.62 Og
MAHs brug af begrebet er interessant fordi han åbenbart mener at personalismen formår at
udtrykke både hans skole- og livserfaring. Selvom personalismen allerede blev introduceret i
Heretica i 1950, så slog den aldrig for alvor igennem i dansk kultur og bevidsthed:
“Personalisme har ikke været videre kendt i den danske offentlighed før årtusindeskiftet”.63
Først i 2012 kom der en (ny) introduktion til personalismen i kraft af Jonas Norgaard
Mortensens Det fælles bedste – Introduktion til personalismen.
Martin A. Hansen i skolen er et interessant, og aktuelt, emne at beskæftige sig med, ikke
mindst fordi forfatteren og skolelæreren MAH selv har reflekteret over skole og uddannelse,
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Og når han en enkelt gang kalder sig selv reaktionær, så er det ment polemisk.
https://da.wikipedia.org/wiki/Personalisme For en kortfattet artikel om de nutidige relanceringsforsøg af
personalismen, se avisartiklen “Personalismen er overset i Danmark”, Kristeligt Dagblad 10.1.2013:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/personalismen-er-overset-i-danmark
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samt mål, mening og metoder i skolen.64 For ham var målet hele mennesker (personligheder) i
relation til andre mennesker, omgivelserne, samfundet, mens midlet var fortælling og dialog.

64

Lise Præstgaard Andersen refererer i sin artikel der egentlig handler om MAHs syn på Heretica i forhold til
Folk og Frihed nogle breve som MAH sendte til Povl Vestergaard Larsen, og som indeholdt betragtninger
over lærergerningen. Hun omtaler (og citerer delvist fra) et utrykt brev skrevet på Salum 2.1.53 hvori MAH
gør sig visse tanker om forskellige lærertyper. Der findes enfoldige og umiddelbare lærertyper, men MAH
tilhører selv den modsatte type: “den problematiske, reflekterede og undertiden usikre”, en karakteristik som
falder i tråd med min opfattelse af MAH som lærer. In: Anders Thyrring Andersen: PS. Om Martin A.
Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica. 2005, 104.
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4. Martin A. Hansen i tidens diskurs

N

år talen falder på om der kunne tænkes at være én bestemt inspirationskilde for
(inder)kredsen bag Heretica, så er der et bestemt navn der dukker op: Vilhelm
Grønbech (1873-1948). Man kan selvfølgelig pege på tidsånden som

inspirationskilde, men mere konkret er i hvert fald Vilhelm Grønbech (der også påvirkede
tidsånden). For eksempel oplyser Gyldendals leksikon Nordisk Mytologi: “Grønbech fik stor
betydning for dansk åndsliv midt i 1900-tallet. Kredsen omkring tidsskriftet Heretica, bl.a.
Martin A. Hansen, havde ham som inspirationskilde”.1 Og det er også typisk at læse
(begyndelsen af) undertitlen på Birgit Helene Hansens afhandling om tidsskriftet Heretica:
Wilhelm (sic) Grønbechs forfatterskab som forudsætning for Hereticas første årgange. Og når
det gælder Heretica-kernefolkene selv, så er det næsten altsigende at Ole Wivel, Thorkild
Bjørnvig og MAH alle hver især skrev en nekrolog over Grønbech i Heretica (mere herom
nedenfor).

4a) Martin A. Hansen og Vilhelm Grønbech
Grønbech, der oprindeligt var uddannet i sproghistorie og siden (1902) skrev doktordisputats
om lydudvikling i tyrkisk, er mest kendt som religionshistoriker. Han blev i 1915, ved
Københavns Universitet, den første danske professor i religionshistorie, et hverv han varetog
indtil 1943. Karakteristisk for Grønbech er hans næsten ekstremt store artikel- og
bogproduktion, f.eks. Vor Folkeæt i Oldtiden (1909-1912) og Mystikere i Europa og Indien
(fire bind mellem 1925 og 1935). Men Grønbech producerede også værker om Goethe,
William Blake, Dostojevskij, Jesus, Kristus, Paulus, Hellas og emner som hellenismen,
kvindesag, atombomben m.m. Herudover skrev og redigerede Grønbech i perioden 19461948, sammen med Hal Koch (1904-63), tidsskriftet Frie Ord, et tidsskrift som MAH også
bidrog til. Det blev også til enkelte skønlitterære udgivelser fra Grønbechs “bogfabrik”, det
gælder bl.a. en række digte samt romanen Sejersen fra Variager (1940), hvori han i fiktiv
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http://www.denstoredanske.dk/Nordisk_Mytologi/Personer/Vilhelm_Grønbech (25.8.2016).

form fremstiller sit tankegods. Johannes Adamsen gengiver i sin bog2 om Grønbechs kritik af
kristendom og kultur følgende anekdote om en kollega der på et tidspunkt spurgte Grønbech:
“Hvilken bog kommer så i denne uge?” (Adamsen 2002, 20) Til den store skriftlige
produktion kommer universitetsstillingen samt en omfattende foredragsvirksomhed.

Kampen for...
Det værk hvori Grønbech måske klarest og i mest sammenhængende form formulerer sit
tankegods, er Kampen for en ny Sjæl, der udkom 1946.3 Bogen er en slags populariseret
udgave af Grønbechs kongstanke om det hele menneske, en tankegang man i dag kunne kalde
for holisme. I det følgende to citater fra Kampen for en ny Sjæl der tilsammen indkredser
essensen af Grønbechs kulturkritik samt måden han udfører den på: “Hvis man i et enkelt ord
skulde karakterisere vor kultur, blev ordet trang, snæver, fattig”. (Grønbech 1963, 79) Det er
meget karakteristisk for den ordrige Grønbech at på trods af at han proklamerer at han kun vil
bruge ét ord, bruger det tredobbelte antal, hvormed han dog får lejlighed til at anvende det
retoriske kneb: den trefoldige og dermed meget virkningsfulde opremsning, tretrinsraketten.
Det trange, snævre og fattige kommer af at tidligere tiders enhed mellem fornuft og følelse,
menneske og natur etc. er gået tabt. Enheden findes dog stadig i såkaldte primitive kulturer,
der for Grønbech imidlertid slet ikke er primitive, men tværtimod en efterstræbelsesværdig
livsform eller i hvert fald en livsform der ikke står under den vestlige. Folk og kulturer der
ikke kender til nogen forskel mellem fornuft (ånd) og natur, forstår europæeren ikke.
Europæeren tænker:
disse vilde og barbarer står så lavt, at de tilbeder dyr og stok og sten, for at tale med
teologen, eller som hans efterfølger etnologen konstaterer, de stiller sig på lige linje med
dyrene, fordi de endnu ikke har opdaget kløften mellem ånd og natur. En sådan overtro er
så fjærn (sic), at vi ikke kan falde på at tage den alvorligt uden som et dokument i
menneskehedens kringlede udvikling fra overtro og spirende tænkning til rationel
spekulation. (Grønbech 1963, 30)
Selv i dette lille citat er Grønbechs retoriske evner umiskendelige. Der findes heri to
tretrinsraketter, den første er: “dyr, stok og sten” (der i sig selv indeholder det faste ordpar og
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Johannes Adamsen, Skorpionens gift. Vilh. Grønbechs kritik af kristendom og kultur i lyset af Herders og
Nietzsches tænkning 2002.
Bogen udkom første gang i 1940 i svensk oversættelse. Her citeres efter Gyldendals Uglebogsudgave 1963.
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ordrim (over) “stok og sten”) og den anden er: “overtro, spirende tænkning, rationel
spekulation”. Dertil modsætninger (ånd og natur). Og både teologen og videnskabsmanden
(dvs. etnologen) får verbale hug i det sprogligt velformulerede citat. Ikke underligt at læseren,
når han bombarderet og udmattet når frem til afslutningen, er ved at være godt modtagelig for
Grønbechs retoriske spørgsmål: “Hvad om jeg opdagede mennesket?” (Grønbech 1963, 110)
Spørgsmålet er dog mere retorisk og dermed af en anden beskaffenhed end MAHs måde at
spørge på. Mens MAH inddrager læseren i en dialog, buldrer Grønbech frem og siger
temmelig imperativisk til læseren: du skal gå ud og opdage dig selv og de andre mennesker.
Læseren skal opdage sig selv og alle sine evner og igen blive til et helt menneske, og samtidig
vil forholdet menneskene imellem forandres (til det gode). Grønbech profeterer: “der må, og
der vil ske et radikalt skifte i menneskers forhold til hinanden”. (Grønbech 1963, 111) Et
sådant radikalt skifte har også samfundsmæssige konsekvenser, som fremsynede statsmænd
har opdaget, for de vil ikke længere
nøjes med at lappe på tidens brøst [fejl eller ufuldkommenhed, ab], fordi de har set at der
kræves en ny orden, hvor mennesker arbejder sammen i steden for i konkurrence at arbejde
mod hinanden, i den blinde illusion at man ved at konkurrere sin næste ned kan skabe
lykke og rigdom for helheden. (Grønbech 1963, 112)
Men, kunne man spørge, bliver samfundet da ikke et totalitært samfund hvor individet skal
rette ind over for massen, hvis individet da ikke helt forsvinder i fællesskabet? Nej, ikke
ifølge Grønbech, hvis fremtidsvision giver individualismen plads i kollektivismen: “det sande
samfund består i den enkeltes solidariske ansvarlighed, ikke i den enkeltes selviske udfoldelse
af noget han kalder sin personlighed”. (Grønbech 1963, 112)
Det synes meget vanskeligt at frakende Grønbechs stil en vis påvirkningskraft på især
uhærdede læsere, og modtagelige sjæle vil efter at have læst den sidste sætning: “Alt hvad der
lever er helligt” (Grønbech 1963, 110) føle sig klar til kamp for det nye menneske. Andre
mere hårdføre læsere så ham som en slags åndemaner. Og hvis der ellers eksisterede en
Grønbech-menighed, så tilhørte forfatteren Erik Aalbæk Jensen den i hvert fald ikke: “Alt det
lyrik, alt det Grønbech og la Cour og Anker Larsen og mere, har jo fyldt luften med
jernaldergejster, saa man ikke har kunnet se ordentligt”. (Hansen 2004, bd. 2, 1236)4

4

Der menes formentlig historikeren Vilhelm la Cour (1883-1974) og forfatteren Johannes Anker Larsen
(1874-1957) der havde et ”mystisk” forfatterskab (jvf. Hansen 2004, bd. 3, 1504).
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Grønbech som performer
Grønbechs store publikations-, forelæsnings-, og foredragsvirksomhed kom til at fylde meget
i tiden og spillede en rolle for den del af tidsånden der havde med kritik af rationalismen at
gøre. Grønbechs betydning for Heretica ses bl.a. af det forhold at da Grønbech døde, bragte
tidsskriftet hele tre nekrologer i nummer tre, første årgang 1948. I slutningen af det
pågældende nummer bringes de tre nekrologer med titlen “Vilhelm Grønbech in memoriam”,
som står under et stort foto af Vilhelm Grønbech, og det var desuden første og eneste gang i
tidsskriftets historie at det bragte fotos eller illustrationer, i sig selv en bemærkelsesværdig
gestus. Ole Wivel, tidsskriftets udgiver på det tidspunkt, indleder nekrologserien med en tekst
kaldet “Haandværkeren”, og serien afsluttes af Thorkild Bjørnvigs nekrolog kaldet
“Kætteren”. Der ligger måske en smule symbolik i det forhold at MAHs Grønbech-nekrolog
“Den tredje store” udgør midterdelen, præcis som MAH gør Grønbech til den tredje store
danske kulturtænker ved siden af – eller mellem – N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard.5
MAH sætter nok sit lys bevidst under en skæppe, når han om sig selv siger: “Det overstiger
naturligvis denne Forfatters Evne og Kundskab paa duelig Maade at udrede Forholdet mellem
dem”.6 Ikke desto mindre lykkes det MAH på kun syv sider at sammenligne disse tre store
“Kulturskikkelser” som han kalder dem.7
Men hvad skriver MAH egentlig i sine dagbøger og breve om Grønbech? I 1939 læste
MAH Kampen om Mennesket (1930), faktisk for anden gang, for han skriver om den: “læst
før”.8 I 1940 læser MAH Grønbechs to-bindsværk om Goethe9 og i 1941 læser han Grønbechs
Jesus-bog.10 MAH kommenterer ingen af bøgerne, ligesom han hverken angiver hvad han
synes om Grønbechs roman Sejersen fra Variager, som han læste i samme år den udkom
(1940),11 eller hvad han ellers i foråret 1942 læser af skønlitteratur (digte) af Grønbech.12 At
MAH kendte lidt til Grønbechs private situation fremgår muligvis af et notat fra 18.5.1943
hvor MAH længes efter (skrive)ro, og søvn, for han skriver at han misunder “ham, der sidder
og skriver ved Mogenstrup, og ham der er rejst til Bornholm af samme Grund”.13
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Et af essayene i Grønbechs Kampen om Mennesket hedder “Kierkegård (sic) og Grundtvig” (fra 1930), 184202.
Heretica 1948, 1. årg., nr. 3, 235.
Idem, 234.
Hansen 1999, bd.1, 99.
Idem, 229.
Idem, 99.
Idem, 229.
Idem, 227.
Idem, 293.
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Dagbogsudgiver Thyrring Andersen angiver at der muligvis er tale om henholdsvis Morten
Korch og Vilhelm Grønbech.14
Ole Wivels første kendskab til Grønbech opstod via Grønbechs bog om Goethe15 og
virkningen var markant på Wivel der på det tidspunkt var i slutningen af teenageårene.16
Wivel taler i sine erindringer om en “sindsbevægelse” der henrev ham og at han blev delagtig
i en “grænseoverskridende erkendelse”.17 I efteråret 1939 begyndte Wivel sammen med bl.a.
Knud W. Jensen at følge Vilhelm Grønbechs offentlige forelæsninger på Borups Højskole ved
Frederiksholms Kanal i København. Wivel fortæller at forelæsningerne, der senere skulle vise
sig at være Grønbechs forberedende arbejde til Kampen for en ny Sjæl, gjorde indtryk på ham,
idet de formede sig som “en slags indvielse i kultur- og samfundsforståelse”.18 Om selve
Grønbechs op- og fremtræden har Wivel dette at sige: Grønbech var en “gråhåret Pan”, som
talte “med pibende stemme og en dyb latter tilbageholdt bag hvert alvorligt ord”.19 Pibende
stemme eller ej, Grønbechs person havde tilsyneladende en stor påvirkningskraft på sine
tilhørere, og Niels Gunder Hansen formulerer det på den vis at “de unge digterspirer
flokkedes til hans forelæsninger”. (Gunder Hansen 2013, 34) Torkil Kemp formulerer det
således, næsten i Vilhelm Grønbech-stil:
At have siddet under Grønbechs kateder betyder en inspiration, der går langt ud over det
videnskabelige, ja langt ud over, hvad man plejer at forstå ved inspiration. Det betyder selv
at være blevet ny, hverken mere eller mindre. Den der som ung i lyse sommernætter har
ligget fordybet i læsningen af hans værker uden tanke for søvn og som derefter tidlig om
morgenen er gået ud for at hilse den gryende dag, veed, hvad dette vil sige. I svimmel
beruselse har han set, at verden rundt om ham var blevet en ny, hver jordklump forvandlet
til en klode af evighed og uendelighed og hvert sagte bølgeslag forstærket til en sang.
Enhver, der har oplevet noget sådant, han må med Grønbech ud for at søge efter den gud,
der har gemt sig bag stenen, mellem træerne og på torvet.20
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Jvf. Hansen 1999, bd. 3, 1074.
Wivel havde lånt bogen af Knud W. Jensen, der igen havde lånt bogen af Grønbechs tyske oversætter, Fritz
Waschnitzius, som Wivel snart kom i kontakt med (Wivel 1972, 84).
I et brev til MAH i 1951 fortæller Wivel om sin oplevelse af at læse manuskriptet til Orm og Tyr: “Det er en
af de største oplevelser jeg har haft med det skrevne ord. For at finde sidestykker har jeg maattet gaa helt
tilbage til da jeg første gang læste Grønbech – da var jeg 17 aar – og da jeg første gang læste dig – da var jeg
24”. (Hansen 2004, bd. 2, 924).
Wivel 1972, 82.
Wivel 1972, 87-88.
Wivel 1972, 83.
Bagsideteksten til Gyldendals Uglebogsudgave af Grønbechs Kampen for en ny Sjæl (1963).
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Citatet falder i tråd med hvorledes et foredrag om kvindekampen holdt af Grønbech i
foreningen Den aabne dør blev modtaget af publikum. Jeg anvender her et avisreferat skrevet
af “ES”.21 Den aabne dør arbejdede for kvinders ret til erhvervsarbejde.22 Man kan formode
at publikum har været overvejende kvindeligt, og derfor kunne Grønbech fremkalde
begejstring når han sagde: “Mændene er af Naturen ret ringe begavede” og “ES” noterer i
parentes publikums reaktion: “Jubel”. Det er naturligvis et billigt point (“Balsam for
feministiske Øren”, skriver “ES”), og derfor skal man nok mere hæfte sig ved avisreporterens
afsluttende og opsummerende beskrivelse af foredragsaftenen: “Professor Grønbechs
Foredrag var i sin Springende Form ret vanskeligt at følge, men Tilhørerne lyttede aandeløst
og takkede ham med varmt Bifald”.
Jeg vender tilbage til Torkil Kemps tekst som er præget af den samme inspirationskraft
som Grønbechs tekster er præget af. Man kan sige at tilhøreren (Kemp) har taget ved lære,
også stilistisk set. Johannes Adamsen advarer dog mod Grønbechs “suggestive kraft” der
forlener hans tanker med en selvfølgelighed, der afskærmer læseren fra at stille kritiske
spørgsmål til Grønbechs argumentation. Adamsen opremser derfor en række punkter der skal
medvirke til at “bryde stilens fascinationskraft”.23

Angst
Teksten “Angst” af Vilhelm Grønbech bliver ofte brugt som den tekst der igangsatte Heretica,
og der er er da også konkrete forbindelseslinjer fra “Angst” til diverse medlemmer af
Heretica-kredsen. Som Birgit Helene Hansen påpeger i sin bog om Vilhelm Grønbechs
forfatterskab som forudsætning for Heretica og især Ole Wivel,24 er “Angst” baseret på en
række foredrag som Grønbech holdt i 1947, netop omkring det tidspunkt hvor planerne om at
danne tidsskriftet Heretica antog mere faste former. Ole Wivel har mundtligt oplyst at han
selv overværede disse foredrag og at han “tror” at MAH også var blandt tilhørerne.25 “Angst”
blev publiceret i Heretica 1951 nr. 3 og var et koncentrat af en foredragsserie holdt på Borups
Højskole oktober-november 1947.26 I Politikens Dansk Litteraturhistorie gør Torben
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Eneste kendte oplysning om avisartiklen er at den er undertegnet af “Es”, muligvis Erik Seidenfaden (191090).
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Kvindesagen/Den_åbne_Dør. Se også :
http://kvinfo.dk/aarstalslister/kampen-ligeloen-1875-1992 under årstallet 1934.
Johannes Adamsen, Skorpionens gift 2002, 230.
Birgit Helene Hansen, Omkring Heretica. Wilhelm [sic] Grønbechs forfatterskab som forudsætning for
Hereticas første årgange, med særligt henblik på Ole Wivels produktion 1971.
Idem, 37, note 2.
“Angst” er genoptrykt i Ole Wivels antologi af Heretica-tekster 1962.
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Brostrøm Vilhelm Grønbech til “en vigtig forudsætning for den ny livsorientering” og
Brostrøm bruger “Angst” som afsæt for sin karakteristik af tidens kulturdebat, idet han mener
at Grønbech heri “beskrev angstfølelsen, så samtiden kunne genkende sig deri”.27
Dette er dog kun den ene del af indholdet i “Angst”, for teksten indeholder også en
visionær del, helt i Grønbechs ånd. Grønbech forklarer først at den angst som folk føler,
faktisk ikke stammer fra kristendommen, men hellenismen, for der skete det, at
kristendommen anerkendte hellenismens evangelium som “forkynder menneskets store
ulykke ved at stå splittet mellem to verdener, to ånder, den ene som vil løfte ham op mod det
høje, og den anden som drager ham ned mod støvet i legemets og begærets vold”.28 Andre
kulturer er “harmoniske”, fordi de er spændt ind i et “helhedssyn”.29 Andre folk kunne dog
også opleve angst, men det var en “frodig” angst, som hører med til livet ligesom
“fortrøstning, glæde, håb, mod”.30 Og mod slutningen får Grønbechs retorik et forkyndende
islæt, for ikke at sige agitatorisk, menneskets opgave er nemlig at frigøre sig fra angsten og
vove livet, “vove at tro at der kan skabes på ny, at der kan skabes et menneskeliv i nye
former”.31 Grønbechs kritik af den institutionaliserede kristendom fornægter sig heller ikke til
allersidst, hvor han selv besynger livet på en panteistisk facon: “Vi må opdage livet i alle ting,
Gud i alle ting – og ikke som det hedder i kristen dogmatik at Gud bestemmer alle ting, er
verdens herre”.32 “Angst” er på en måde Grønbech i en nøddeskal: kultur- og
kristendomskritik, tilsat en utopi, og det hele retorisk serveret.
Videnskabsmand – og profet
Brostrøm går i sin ovennævnte litteraturhistorie et skridt videre og kalder Grønbech for
Brandes’ arvtager,33 hvilket er en påstand som Birgit Helene Hansen dog forkaster som
værende “en overdrivelse”.34 Hun argumenterer for at Grønbech ikke henvendte sig til
vordende digtere, men at hans ord i auditorierne havde “et almenmenneskeligt sigte”.35
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Politikens Dansk Litteraturhistorie bd. 4, Fra Tom Kristensen til Klaus Rifbjerg 1971, 299.
Citeret efter Ole Wivels Heretica-antologi 1962, 192.
Idem, 193-194.
Idem, 195.
Idem, 196.
Idem, 197.
Idem, 300.
Helene Hansen 1971, 36.
Idem, 36.
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Når Brostrøm derfor skriver at foran Grønbechs “kateder glødedes under anden
verdenskrig adskillige digtere op af hans kunstnerisk formede forkyndelse”,36 så står det med
de vakte digtere muligvis til diskussion. Men at hans ord ofte var “kunstnerisk formede” må
siges at være en præcis karakteristik af Grønbechs stil. At de også kunne rumme et
forkyndende islæt er ligeledes svært at komme udenom, og det selvom Grønbech selv skal
have sagt: “Jeg er fanden heller nogen profet”.37
At Grønbechs stil dog ikke altid faldt i alles smag fremgår af det forhold at der var læsere
der var mindre modtagelige for Grønbechs til tider højstemte sprog, som blev opfattet som
“tung, overflødigt omstændelig, kunstlet indtil det manierede”.38 Et eksempel herpå er
forfatteren Tom Kristensen, som er tilbageholdende over for Grønbechs stil. I et brev til MAH
takker Tom Kristensen først for MAHs kronik om digtsamlingen Den syngende busk (1949)
og skriver derefter: “For det andet læser jeg med største interesse “Heretica”. Grundtvig er
mig ganske vist en pestilents [sic], og Grønbech taler en dialekt, jeg ikke kan forstaa helt. Han
flyder bort mellem fingrene”. (Hansen 2004, bd. 1, 448)
Der har også været ytret kritik af Grønbechs videnskabelige metode: “Det man særlig har
bebrejdet ham er mangel på forståelse af elementær historisk teknik og metode”,39 hvorved
Grønbechs suggestive intuition trådte endnu tydeligere frem. Grønbech har selv – i en tale til
universitetsstuderende – ytret sig om (mangel på) metode: “Der existerer ingen metode;
videnskabens hemmelighed kan udtales i et eneste ord: umiddelbarhed. […] At skyde teorier
til side og se med egne øjne det er at forske”. (Grønbech 1957, 213) Grønbechs
forbeholdenhed over for teorier kom dog allerede til udtryk i nogle mindeord i 1927 om hans
universitetslærer Vilhelm Thomsen, som havde en “styrke der gjorde hans geni så
uimodståeligt – nemlig hans uvilje imod at lave hypoteser”. (Grønbech 1930, 42) Når
Grønbech taler om “umiddelbarhed” i forbindelse med forskning, så aner man at noget er i
gære, og kort efter følger han op med dette: “Det er universitetets opgave at gøre sine
studenter originale, eller med et andet ord, gøre dem til mennesker”. (Grønbech 1957, 214)
Meget grønbechsk, idet denne særlige form for umiddelbar (subjektiv) forskning (erkendelse),
var noget der godt kunne tiltale MAH, der i et brev til Bjørn Poulsen skriver: “jeg kan ikke se
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Politikens Dansk Litteraturhistorie. Fra Tom Kristensen til Klaus Rifbjerg, bd. 4,1971, 300.
Helene Hansen 1971, 36.
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Vilh._Grønbech
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Vilh._Grønbech
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andet end at Vejen til en fornyet “Objektivitet” i Historien gaar gennem en Subjektivisme som
den Grønbech i sin Metode har praktiseret”.40
Om MAH i 1947 nu overværede Grønbechs “Angst”-forelæsninger eller ej, MAH havde i
hvert fald overværet foredrag af Grønbech, f.eks. 1.3.1946 da Grønbech talte om Kampen om
Mennesket.41 MAH noterer desuden i dagbogen 19.7.1947 at han læser Grønbechs Kampen
for en ny Sjæl.42 Den 19.9.1947 læser MAH i tidsskriftet Frie Ord bl.a. Grønbechs stykke om
Dostojevskij, men MAH er nu ved at trættes af Grønbechs stil: “forøvrigt forenkler V.G. nu
saa tit og saa meget at det trætter”. (Hansen 1999, bd. 2, 584) Den 3.2.1948 noterer MAH i
dagbogen at han har haft en drøftelse med præsten Aage Krohn om Grønbech: “Sandelig en
Præst, som sætter Grønb. højt”. (Hansen 1999, bd. 2, 600) Ordet “sandelig” udtrykker en vis
forbavselse over at en præst kan værdsætte den ellers kristendomskritiske Grønbech.

Nekrologerne
Grønbech døde 21.4.1948 og to dage efter samledes Thorkild Bjørnvig, Bjørn Poulsen og Ole
Wivel hos fam. Hansen hvor de over en middag talte om at skrive mindeord i Heretica for
Grønbech. (Hansen 1999, bd. 2, 616) Efter at MAH har læst det udkomne Heretica-nummer
med de tre nekrologer om Grønbech, har han et tvedelt syn på sit eget stykke. Han skriver i
sin dagbog: “Mit Indlæg om Vilh. Grønbech er nok det mest instruktive og mest overlegne i
Tidssynet, men det er også Svagheden ved det, det er koldt”, og han finder at Bjørnvig og
Wivels nekrologer “er rigere, de staar endnu undrende over for Manden, det store, og særlig
Oles er varmt og sandt paa en helt anden maade end mit”. (Hansen 1999, bd. 2, 630-631)
Dette var også hvad MAH, med lidt flere ord, formulerede i et brev til Ole Wivel. MAH
udelader høfligt de selvrosende vendinger (instruktiv, overlegen) og taler om Wivel og
Bjørnvigs tekster:
Jeg synes meget bedre om dit og Thorkilds Stykke end om mit, som vel er blankt, smukt
rundet, men koldere, lakblandt som en ny Bold. I Thorkilds er der midt i en Indsigt, hvori
Oplevelse og Reflektion er blandet, et Stænk af Undren, der siger mere end Flotte
Oversigter. Og i dit Stykke sker noget mærkeligt, bliver der noget til, som er det eneste, jeg
virkelig har Forstand paa. For her kommer han gaaende, Manden, her gaar han bort. […]
Det er godt gjort. (Hansen 2004, bd. 1, 198-199)
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Hansen 2004, bd. 1, 313.
Hansen 1999, bd. 1, 433.
Hansen 1999, bd. 2, 568.

147

Med de ”Flotte Oversigter” hentyder MAH antageligt til sine egne instruktive
sammenligninger. Men mens MAHs egen nekrolog er “kold”, så formår vennerne, især
Wivel, at levendegøre Grønbech, ja lige frem at få ham til at gå for læserens øjne.
MAH læste ikke kun bøger af Grønbech, men også om ham, f.eks. anskaffede han sig
litteraturprofessor Paul Rubows bog om Grønbech da den udkom i 1948.43 Hansen giver
ingen karakteristik af Rubows lille (lovsangs)bog der blot hedder Vilh. Grønbech, men jeg vil
dog her kort opholde mig ved bogen, som egentlig er et lille hæfte eller pjece på små 20 sider
og som Rubow egentlig forfattede da Grønbech fyldte 60 år. I forbindelse med nærværende
afhandling er det mest interessant hvad Rubow siger om Grønbechs stil, og det er f.eks. at
“[f]aa af vore Prosaister har hans Evne til at bringe Ordene til at synge”. (Rubow 1948, 11)
Og Rubow fremhæver at Grønbech ved hjælp af sin intuition kunne “naa ind til Livsfølelsen
hos de gamle Nordboer”. (Rubow 1948, 13) Til sidst i sin hyldest slår Rubow dog en enkelt
kritisk tone an, som handler om hvordan Grønbechs stil og metode kunne besnære hans elever
og beundrere: “hans Herredømme over Sjælene bliver sandelig ikke mindre farligt, fordi det
er af ren aandelig Natur”. (Rubow 1948, 22)44 I efteråret 1948 læser MAH også Grønbechs
Vor Folkeæt i Oldtiden.45

Oldtidssynet
24.11.1948 udkom MAHs essaysamling Tanker i en Skorsten, som samme dag af Emil
Frederiksen blev anmeldt i Berlingske Aftenavis. MAHs dagbogsnotat i den forbindelse er
interessant af flere grunde:
I “Berlingske Tid” var en smuk Anmeldelse [af Tanker i en Skorsten, ab] af Emil
Frederiksen – han fremhæver nok for stærkt Angrebene paa Johs. V. J. og lader forkert
Vilh. Grønbech staa bag meget andet, det er ikke rigtigt. Det er en Fejl at jeg ikke har læst
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Hansen 1999, bd. 2, 643.
I sin Tradition og fantasi. Kritikhistoriske sonderinger i Paul V. Rubows forfatterskab skriver Lars Peter
Rømhild at Grønbechs “status som kulturkritiker og profet” var på sit højeste i 1940erne, men netop
Grønbechs evne til at tryllebinde studerende var noget som Rubow tog lidt afstand fra, mens Rubow også
indholdsmæssigt efterhånden kiggede på Grønbech(s forfatterskab) med en vis skepsis, idet Rubow dog
fastholder at Grønbechs tankegods er værd at diskutere. (Rømhild 1976, 128-129)
Idem, 677.
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nok af G. før, men Oldtidssynet er ikke bestemt af ham – han har desuden skrevet meget
bedre derom. (Hansen 1999, bd. 2, 682)46
Dette er sidste gang at MAH i sin dagbog nævner Grønbech. Men uanset at Grønbech gled ud
af MAHs dagbog, så vedblev han dog at påvirke MAH, det ses især i forhold til synet på
oldtiden. Under sit arbejde med det kulturhistoriske værk Orm og Tyr (1952) kommer MAH
frem til en anden opfattelse af oldtiden.
Det ovenstående avisinterview med Johannes Adamsen fortsatte med: ”Martin A. Hansens
Orm og Tyr er vel nærmest skrevet i et opgør med Grønbech, der fortsætter Grundtvigs ide
om, at der var en uproblematisk overgang fra den nordiske religion til kristendommen”.47
Grønbechs bog Kampen om Mennesket er ikke en samlet fremstilling af et specielt
tankesæt, men en samling artikler/essays, hvoraf især følgende artikler kan nævnes:
“Videnskabens Stilling i Folkelivet”, “Vilh. Thomsen”48, “Primitiv Religion”,
“Religionsskiftet i Norden”, “Kierkegaard og Grundtvig”. Bogen afsluttes med to essays der
til sammen bærer titlen “Kampen om Mennesket” (som samtidig er bogens titel), disse to
essays har samme emne: “Kvindesag” og “Kvindesag og Arbejderbevægelse”. I
“Religionsskiftet i Norden” argumenterer Grønbech for den opfattelse at nordboerne frivilligt
og efter moden overvejelse antog kristendommen: “Religionsskiftet var et valg, en
ansvarsfuld afgørelse, men også en praktisk afgørelse”. (Grønbech 1930, 94) Der var således
ikke tale om at nordboerne underkastede sig en religion der blev dem pålagt med tvang.
Jorden var i forvejen gødet og klar til et skift, og Grønbech eksemplificerer med historien om
nordboen Hall, der så “omvendelsen” som noget han en gang skulle komme til at ville, ikke
som noget han vilde komme til at skulle”. (Grønbech 1930, 110)49
I et brev til Tarjei Vesaas (og hustru) skriver MAH: “Har I læst Vilh. Grønbech: Vor
Folkeæt i Oldtiden? Et Værk, som paa mange Maader vedkommer det, jeg har grubliseret
over”. (Hansen 2004, bd. 1, 228) Det var i november 1948, og således før de første skridt til
Orm og Tyr var taget. Det skete nemlig først da MAH af bankdirektør H. Leth-Espensen i
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For en sammenfatning af receptionen af Tanker i en Skorsten, se Dolores Jytta Eriksen, Martin A. Hansen og
pressen. Upubliceret hovedopgave ved Danmarks Bibliotekskole, 1987.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/grønbech-i-understrømmen Stave- og trykfejl i artiklen er stiltiende
rettet af mig.
Vilhelm Thomsen (1842-1927) var professor ved Københavns Universitet og Grønbechs
sproghistorieunderviser og store inspirator. Grønbechs artikel (nekrolog) om Vilhelm Thomsen indgår i
bogen Kampen om Mennesket (1930).
Grønbech benytter sig delvist af en moderne retskrivning (navneord staves med lille begyndelsesbogstav).
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Randers blev opfordret til at skrive om de danske landsbykirker.50 Samme dag som MAH
svarer Leth-Espensen, skriver han til Sven Havsteen-Mikkelsen samt Knud W. Jensen og Ole
Wivel om ideen, der til sidst udmøntede sig i Orm og Tyr.
Hvad angår dette religionsskifte, dvs. overgangen fra hedensk vikingetro til
kristendommen, ligger MAH delvis på linje med Grønbech. MAH finder ligesom Grønbech at
der var tale om at folket selv, efter grundig overvejelse, fandt det i sin orden at skifte det
gamle trossæt ud med et nyt. En total udskiftning var der dog ikke tale om, idet både
Grønbech og MAH finder at nordboerne udfyldte den nye religion på egen vis. Grønbech:
“Både af lovene og af historien lærer vi at det ikke, som ofte nok i Syden, var prælaterne, men
folket selv som skabte regler for hvad der var kristent og hvad der var hedensk”. (Grønbech
1930, 119) Og MAH siger i Orm og Tyr noget tilsvarende, i en stil og retorik som vækker
mindelser om Grønbech, om samme emne:
De skifter ikke livssyn endnu, de skifter i grunden heller ikke religion, de skifter gud, og de
skifter kultform. Til troen på Kristus overfører de det eneste naive de har tilbage i tankerne
om det guddommelige, styrketroen. Og de faar en gud, som ikke blot virker om søndagen,
som ikke blot sørger for det hinsidige, for frelse, men en mægtig gud, som er i rummet, i
vejret, i skyerne, i havet, i markerne, i menneskene, i hver hverdagens hændelse. (Hansen
1952, 226)
I forlængelse heraf kan MAH derfor gøre den opdagelse, som han (af ham fremhævet i
kursiv) fortæller Bente og Aksel Heltoft: “Kirkerne er bygget af hedenske sjæle” (Hansen
2004, bd. 663), og MAH kan i overensstemmelse hermed i Orm og Tyr sige at “kirkens
hellige handlinger har en livsfornyende og opholdende kraft”. (Hansen 1952, 226)
Det er imidlertid vigtigt at være klar over at overgangen til kristendommen hos MAH
havde et særligt aspekt, nemlig det forhold at MAH i Orm og Tyr sammenlignede folkets
fælles beslutning den gang med folkestrejken i sommeren 1944, hvilket har været
“bestemmende for denne bogs [Orm og Tyrs, ab] syn”. (Hansen 1952, 217) Efter sådan en
begivenhed (i.e. folkestrejken) “er den enkelte og de mange ikke mere helt de samme”.
(Hansen 1952, 216) Det er tankevækkende at 1944-folkestrejkens “impact” på MAH simpelt
hen har været bestemmende for Orm og Tyrs (og dermed MAHs) syn på forholdet mellem
individ og fællesskab.
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Også her ser vi en interaktion mellem kunst, erhvervsliv og (velfærds)samfund, denne gang i form af en
bankdirektør, der tager et kulturelt initiativ.
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Dette fører os til Grønbechs og MAHs syn på individet over for fællesskabet. Deres
forestillinger om nutidens samfund er præget af deres opfattelse af oldtiden, og selvom de
ligner hinanden, så er der, som jeg ser det, visse nuanceforskelle. Begge synes at gøre sig
forestillinger om (fremtidige) samfund hvor der ikke er nogen modsætning mellem individet
og fællesskabet, dog er Grønbechs samfundsvision mere domineret af enheden, fællesskabet,
kollektivet end hos MAH. Hos Grønbech forsvinder individet ligesom i kollektivet. Hos
MAH er individet intakt. I MAHs forestillinger om et fremtidigt samfund, er tilværelsen
præget af et parløb mellem individ og kollektiv med gensidig forståelse og respekt. MAH
siger i Orm og Tyr om datidens samfundsmennesker, idet han i samme åndedrag trækker
paralleller til nutidens:
De er individualister, dog dybt forankrede i det fælles, æt, lav, skik, samfund og nu i fælles
skæbne [= overgangen til den nye tro, ab]. Det fælles faar noget hemmelighedsfuldt og
uhyre ved sig, des mer jo stoltere hver enkelt hævder sin valgfrihed. Og i en kultur, og heri
ligner de gamle nordboers vor egen, hvor det individualistiske og det fælles er som to
poler, to kræfter, der overalt brydes i fælleslivet, helt ud i dets allerfineste forgreninger, dér
er i virkeligheden de store kritiske situationer meget sjældne. At en saadan kultur bestandig
befinder sig i en vis uro og spænding, saa ligefrem skepsis og tvivl indgaar som et slags
harmoniserende element i den, langt mere end troen, der hører til dens natur. (Hansen
1952, 216)
Udover at MAH gerne vil opretholde individets selvbestemmelse inden for fællesskabet, så
viser citatet at MAH i modsætning til Grønbech ikke opfatter oldtiden som noget harmonisk
der siden er blevet splittet. Det forholder sig snarere omvendt, hvilket han forklarer i et brev
til Knud W. Jensen. MAH fortæller heri at han under sine forstudier i oldtiden til brug for
Orm og Tyr er blevet “dybt uenig med Grønbech i hans Syn paa vore Forfædres Tro som han
skildrede som organisk og helt, medens det tværtimod er Konflikt og dramatisk”. (Hansen
2004, bd. 2, 909) Dette flugter med hvad MAH formulerede i et udkast til et essay medens
han skrev på Orm og Tyr: “Kulturkriser overhovedet er noget naturligt i europæisk Kultur,
ligefrem selve vort Aandselement og i en vis Forstand altsaa netop ikke Krise, men kulturelt
Karakterpræg”.51
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“Kulturkrise” (udkast, upubliceret), 24/1-51, 19. MAHA nummer 300.
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Ungdomsoprørets bedstefar
Fra et halvt år efter Grønbechs død fandt MAH ingen anledning mere til at nævne Grønbech i
dagbogen. En grund hertil kunne være Grønbechs fascinerende personlighed, som nu altså
ikke mere havde nogen påvirkningskraft. Tanken understøttes af Helene Hansen, der i 1968
spurgte Peter P. Rohde (1902-78) hvorfor Grønbech kun 20 år efter sin død nærmest var
glemt. Rohde svarede ved at henvise til Grønbechs ”fascinerende personlighed. Når den ikke
er mere, virker den heller ikke mere”.52
At MAH tager afstand fra Emil Frederiksens påstand om at hans inspirationskilde skulle
være Grønbech, viser MAHs selvstændighed i forhold til Grønbech.53 MAHs vægring ved at
blive slået i hartkorn med Grønbech understøttes af Johannes Adamsen der i et avisinterview i
anledning af udgivelsen af hans bog54 om Grønbech sagde følgende: “De store i Hereticakredsen som for eksempel Martin A. Hansen, Tage Skou-Hansen og Torkild Bjørnvig tænker
alt for selvstændigt til at tage Grønbechs udsagn for alene gode varer”.55
Grønbech og MAH var dog enige i synet på religionsskiftet, som de begge fandt var et
udtryk for folkets fælles beslutning og fælles accept af gudeudskiftningen.56 Men mens
Grønbech i sit historiesyn insisterer på menneskets splittelse i krop og sjæl, samt finder at en
enhed, harmoni er gået tabt, så mente MAH omvendt at oldtidens mennesker levede i konflikt
(men blev reddet af kristendommen). Og når nutidens mennesker føler kulturkrise og
disharmoni, så er det sådan set rigtigt fornemmet, for krise og konflikt er nu en gang
karakteristisk for mennesker og samfund. Denne forskel i menneskesyn kan hænge sammen
med at mens Grønbech opstiller samfundsutopier hvor alle forskelle er ophævet, og alle
trækker på samme hammel, så ser MAH for sig et samfund hvor individet ganske vist er
indkapslet i kollektivet, men ikke opslugt af det som, synes det, hos Grønbech.
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Helene Hansen 1971, 36, note 1.
MAH nævner dog i Tanker i en Skorsten Grønbech ved navn, og i en positiv kontekst. I bogens essay
“Trinbrættet og Hellig Anders” skriver han: “En Fortids selvindlysende Tænkning kan være vanskelig at
efterspore (der er da ogsaa Historikere nok, som ignorerer den, medens derimod en Vilh. Grønbech er dens
Tolker)”. (Hansen 1948, 80)
Johannes Adamsen: Skorpionens gift, 2002. Bogen er en bearbejdning af en universitetsafhandling.
Avisartiklen bragtes 24/4 2002: http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/grønbech-i-understrømmen I samme
artikel afviser forlagsredaktør på Det Danske Bibelselskab og formand for Grønbech-selskabet, Bo Alkjær at
der, på trods af Adamsens afhandling og flere nyudgivelser af Grønbechs bøger, skulle være en Grønbechrenæssance på vej: “Nej, der er ikke en Grønbech-renæssance på vej. Heldigvis, Grønbech er på mange
måder problematisk, men han har udøvet en energisk inspiration på mange mennesker og åbnet nye områder
for unge mennesker. Han har en stærk fascinationskraft. Der er en stor rigdom i det, men det er risikabelt,
hvis man bliver stående ved det og får Grønbech på hjernen som profet”.
Se også Denman 1997, 65.
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Den mest markante forskel mellem Grønbech og MAH har dog med formen at gøre. Mens
Grønbech i sine henvendelser til publikum er pågående, suggestiv og (ikke mindst) visionær,
så går MAH mere indirekte og søgende til værks. Retorisk set er Grønbech MAHs overmand,
men Grønbechs suggestive retorik er samtidig hans akilleshæl, især når den tager overhånd.
Når Grønbech stiller spørgsmål og selv svarer, så gør MAH sådan set det samme, bare mere
skjult og raffineret, og desuden er spørgsmålet hos MAH vigtigere end svaret. Man kan sætte
forholdet op på en lille formel: mens Grønbech taler til (et udvalgt) publikum eller en udvalgt
fanskare, så prøver MAH at tale med publikum. Det er betegnende at Nils Gunder Hansen
siger at Grønbech mod slutningen af sit liv blev kult. (Gunder Hansen 2013, 34) Og at der
med eller mod hans egen vilje var en visionær profet i maven på Grønbech understøttes af
Gunder Hansens udsagn om at det ikke er “helt skævt at se Grønbech som en slags bedstefar
til ungdomsoprøret”. (idem.)
MAH var inspireret af den missionerende Grønbech, men lod sig ikke rive med af hans
monologiske veltalenhed. MAH tænkte selvstændigt og havde egne synspunkter, som han
formulerede på en mere indirekte eller dialogisk vis, når han henvendte sig til sit publikum.

4b) Martin A. Hansen og Arne Sørensen
Besættelsen af Danmark den 9. april 1940 ramte MAH hårdt. Han noterer et par dage senere i
sin dagbog: “11/4 var David her. Vi talte om det. Baade han og jeg vilde hellere have været
med derude end sidde med den brændende Skamfølelse”. (Hansen 1999, bd. 1, 87)57 MAH
bidrog i 1944 med artikler til det illegale blad Folk og Frihed, som redigeredes af bl.a. Bente
Hammerich og Aksel Heltoft, som han forblev venner med resten af livet (men ikke uden
knaster i forholdet til dem).58 Det var også Folk og Friheds forlag der i juni 1945 genudgav
den illegale antologi Der brænder en Ild, hvortil MAH havde ydet seks bidrag, og hvoraf det
kendteste er det berømte – og omstridte – forsvar for stikkerlikvideringerne: “Dialog om Drab
og Ansvar”. I 1945 gik MAH “under jorden” til kort efter krigens slutning. MAH tog klar
stilling under besættelsen, og kæmpede han ikke med pistol, så med pen. Det var i “Dialog
om Drab og Ansvar” at MAH fremførte sit kontroversielle forsvar for stikkerdrabene, og som
titlen siger, skete det i en dialogform, nemlig mellem Sokrates og dennes ven Simias. Netop
denne dialogform med Sokrates i rollen som den person der er fortaler for stikkerdrabene, tog
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“David” er Henry Davidsen, en kammerat fra MAHs tid på Haslev Seminarium.
Se Lise Præstgaard Andersens artikel “Noget var blevet væk. Om sammenhængen mellem Folk og Frihed og
Heretica.” In: Thyrring Andersen (red.) PS. Om Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring
Heretica, 2005.
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socialdemokraten (og fra 1947-49 undervisningsminister) Hartvig Frisch (1893-1950) Martin
A. Hansen meget ilde op. Frisch forfægtede det synspunkt at stikkerdrabene var at betegne
som regulære mord. Herom skriver MAH i et dagbogsnotat 4. 9.1945:
Lørdag d. 1. Anmeldelse af Der brænder en Ild i Ekstrabladet af Kai Friis Møller […]. En
udførligere Gennemgang af “Dialog om Drab og Ansvar” bruger K.F.M. til et Angreb paa
“Professor Simias”, Hartvig Frisch, der for nylig har erklæret Stikkerhenrettelserne for at
være Mord. I Politiken i Dag 4/9 svarer Hartv. F. sine Angribere og kalder Dialogen for et
af de gemeneste Angreb paa Mindet om Sokrates. (Hansen 1999, bd. 1 s.387)59
I essayet “De ukrænkelige Cirkler”, først trykt i Folk og Frihed 15.1.1945, og genoptrykt i
Tanker i en Skorsten (1948), bebrejder MAH sine intellektuelle kolleger deres
tilbageholdenhed eller passivitet under besættelsen og ser den som en åndsaristokratisk
holdning:
Faktisk kan den højtfortjente Æstet ogsaa dø uden nogen Sinde at have levet. Han forblev
uden for det absolutte, Livsspændingen, det tunge etiske og maaske religiøse Valg, det
store Enten-Eller, som i hvert Fald mange af de kæmpende skal igennem. Han forblev paa
det æstetiske Plan og undgik det Opgør, den nøgne Virkelighed kræver. (Hansen 1948,
109)
I de nævnte essays tager MAH stilling til nogle af tilværelsens tungeste og vanskeligste
spørgsmål. Måden han gør det på er karakteristisk for MAHs facon at diskutere (med sig selv)
på, idet han anvender en åben, dialogisk og spørgende form i diskussionen om
stikkerlikvideringerne og de intellektuelles (manglende) aktive engagement. Som det er vist
kan MAH lide at stille spørgsmål, når han diskuterer, f.eks. når han, ganske vist retorisk,
stiller spørgsmålet om æsteten gjorde ret i at indtage en passiv holdning under besættelsen:
Gjorde han Ret i det? Er og har Kulturens Stilling ikke været saa kritisk, at den kræver
enhvers Medvirken i de simple, haarde Opgaver? Maaske Æstetikeren smiler og siger:
Hvad i Alverden skulde jeg lave der? Og vi maa svare: Du er altsaa klogere, modnere,
finere end vi [...]. (Hansen 1948, 109)
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Hartvig Frisch var uddannet klassisk filolog.
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Det interessepåkaldende i denne forbindelse er MAHs dialogiske fremgangsmåde i
spørgsmålet om aktiv modstand under besættelsen: der spørges og svares, og indtages
standpunkter for og imod. MAH er den søgende spørger, der også lader modparten (den
anklagede) komme til orde.
I det følgende vil jeg se på en anden forfatter, Arne Sørensen, som MAH indholdsmæssigt
udviser berøringsflader med, men hvis stil og henvendelsesform er anderledes indrettet. Jeg
vil undersøge Sørensens syn på tiden og dens kulturelle debatemner og især se på hvilken
retorik han benytter sig af, samt foretage sammenligninger med MAH.

Det sprængte menneske
Arne Sørensen (1906-78) var forfatter, højskolemand, politiker m.m. og en person der ide- og
kulturhistorisk minder om MAH og hans samfundsmæssige og kulturhistoriske tankegods.
Under besættelsen udførte Arne Sørensen ligesom MAH illegalt arbejde. Det er således ikke
urimeligt at sammenligne Arne Sørensen og MAH. Der var da også personlige kontakter
mellem dem samt samarbejde på publikationsområdet. Politisk forsøgte MAH at holde
Sørensen lidt på afstand, selvom han også bakkede Sørensen op i hans politiske arbejde.
Arne Sørensen begyndte som kulturradikal debattør med bogen Funktionalisme og
samfund fra 1933 hvori kongstanken er at alt for mange mennesker lever i ringe og usle
boliger. Bogen er velskrevet og velargumenteret med ét hovedmål: at lade funktionalismen
komme til, så den kan bidrage til at løse boligproblemerne. Et klassisk kulturradikalt skrift.
Senere søger Arne Sørensen den politiske og kulturelle midte ved eksplicit og konsekvent at
tage afstand fra højre- og venstrefløjen, i hvert fald på papiret. Han afviste de
traditionsbundne, konservative ideologier i lige så stor grad som han tog afstand fra de
moderne og revolutionære ude på venstrefløjen. Hverken udlevet tradition eller revolution
ville Arne Sørensen have noget med at gøre.
Dette er også det gennemgående synspunkt i hans gennembrudsbog Det moderne
Menneske fra 1936. Bogens forhistorie er følgende: da det ikke lykkedes Arne Sørensen at få
antaget bogen, hvis grundstamme er en række omarbejdede kronikker fra Politiken, hos et af
de etablerede forlag, udgav Sørensen bogen på sit eget til lejligheden oprettede forlag EuropaBøgerne. Bogen blev en salgssucces: med tredje oplag var bogen blevet trykt i 5000
eksemplarer, men den “opnåede at komme i 4 oplag på tilsammen 10.000 eksemplarer og
indbragte et overskud på 4.000 kr., der var tilstrækkeligt til at danne grundlag for fortsat
udgivelsesvirksomhed”. (Lundbak 2001, 64) Sørensen argumenterer hele bogen igennem for
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det synspunkt at til og med middelalderen var alt nogenlunde i orden, bl.a. udtrykt ved at
videnskabsfolkene altid gjorde deres opfindelser inden for en religiøs (kristen) ramme. Men
fra renæssancen går det galt, alt splittes i stumper og stykker og virkeligheden går af lave.
Dette har i moderne tid medført rent kaos. Samme opvurdering af middelalderen finder man
flere steder i MAHs forfatterskab, ikke mindst i essaysamlingen Tanker i en Skorsten (1948).
Henrik Lundbak mener at Sørensen var inspireret af den russiske filosof Nikolaj Berdajajef
(1874-1948)60 som Sørensen ganske vist ikke nævner i Det moderne Menneske, men som han
udgav på sit eget forlag, bl.a. Berdajajefs Tidsskifte (1937).61
Men har Arne Sørensen en løsning på det moderne kaos? Ja, “det sprængte” menneske skal
erstattes af “det hele menneske”, der tager ansvar. Men meget nærmere end tanker og
formuleringer af denne art kommer Sørensen imidlertid ikke. Det er karakteristisk for Det
moderne menneske at løsningen, hvis man overhovedet kan tale om en sådan, er diffus, men
man forstår dog at kristendommen er involveret. Sørensen mener at det er kristendommen
som skal redde det moderne menneske ud af dets misere. Sørensen kredser gerne om “det
onde”, som mennesket skal konfronteres med og have løst, før det kan redde sig i land. Men
faktisk var Sørensen så bange for at læserne ikke skulle have begrebet dette budskab, eller
måske endda have misforstået det, at han i bogens tredje oplag tilføjede et efterskrift der
skulle tydeliggøre tingene. Sørensen siger i dette efterskrift:
Det svage ved bogen [Det moderne menneske, ab] er frem for alt dette, at evangeliet og
hele kristendommens opfattelse af mennesket, af synd og naade, af godt og ondt, af Gud og
menneske, ligger anonymt under hele bogens disposition, uden at der tages stærkt og klart
stilling til det i dens konklusion. (Sørensen 1936, 186)62
Man kan her mistænke Sørensen for at have glemt hvad han ellers tydeligt skrev allerede i
begyndelsen af bogen: “Den moderne verdens kaos kan kun overvindes gennem Gud”.
(Sørensen 1933, 19)
Arne Sørensens bog om det moderne menneske ramte tilsyneladende en følsom åre i
tidens, 1930’ernes, kulturelle debat. På trods af Det moderne menneskes insisteren på den
tredje vej, så er det nok mest rimeligt at kategorisere dens indhold som et konservativt bidrag
til debatpaletten. Det moderne menneske er som nævnt baseret på tre kronikker i Politiken fra
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Navnet staves også Berdajajev. På www.personalisme.dk anses han for en af personalismens tænkere.
Lundbak, 2001, 39-40 samt noterne 64 og 65.
Den moderne retskrivning kan opfattes som tilhørende den progressive side af Arne Sørensen.
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1934. De bar titlerne: “Er det traditionelt at være revolutionær?”, “Det moderne som værdi i
sig selv” samt “Vi har brug for etiske normer”. (Lundbak 2001, 37) Sørensen følte åbenbart et
behov for at forklare og nuancere sine holdninger og synspunkter i den stærk polariserede
kulturdebat. Henrik Lundbak opfatter udviklingen i Sørensens tankegang på den måde
at Arne Sørensen i sin bestræbelse på at nå frem til en syntese af progressive udviklinger
og traditionelle værdier gradvist bliver mere traditionalist på de områder som har med
moralen og privatlivet at gøre, mens han i sit sociale engagement i højere grad holder fast
ved progressive standpunkter. (Lundbak 2001, 38)
Et af de tydeligste standpunkter i det sociale engagement er Arne Sørensens konsekvente
kritik af storbyens umenneskelige boligforhold, og som nævnt var det også hovedtemaet i
Funktionalisme og samfund. I det følgende citat fra Det moderne menneske er det ikke kun de
materielt dårligt stillede der lider under storbyens manglende humanitet, også de materielt
godt stillede vantrives (åndeligt set må man formode), og de vil derfor tvinges til at indse at:
Storbyen skal overvindes. Dens stengader, dens endeløse fattigkvarterer er en ond
taabelighed. Og de mennesker, der lever ulykkeligt i disse fattiggader, fordi de ikke har
andet end det nødvendigste materielle – og de mennesker, der lever endnu mere ulykkeligt
i de andre gader, fordi de har rigeligt af det materielle, men kun det – de vil en dag forlade
byen og gaa andre steder hen. Engang vil man kunne fremvise mærkelige ruiner af lange
gader, ganske som man nu viser middelalderdomkirker og slotte. Tiden vil vokse fra
storbyen, der i den moderne tid er det man snobber for; der vil gro græs op gennem
asfalten, og landstrygere vil overnatte i stormagasinernes ruiner. (Sørensen 1936, 19)
Bortset fra at Sørensen spådom endnu ikke er gået i opfyldelse, så er det afsluttende
dystopiske billedsprog om vagabonderne der har indtaget de tomme stormagasiner typisk for
Sørensens billedrige og suggestive stil.
Også markant i Det moderne menneske er Arne Sørensens hæften sig ved de indre
værdier, moralen, og man kan derfor med en vis ret sige at han foregriber den hereticanske
bevægelses opvurdering af det etiske. Som Hans Hertel siger i indledningen til den af ham
redigerede bog Tilbageblik på 30’erne:
Ved at forstå 30’ernes ideologiske kulturdebat vil man samtidig have baggrunden for
40’ernes reaktion (foregrebet af Arne Sørensen i Det moderne Menneske, 1936), da
Heretica gjorde op med naturalismen, ideologierne og “Tilværelsens totale Politisering”
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(Bjørn Poulsen) og mod “Realsindelaget” satte “Poesien som en Magt i Livet ” [...]. (Hertel
1967, 9)
Hans Hertel går endda et skridt videre og taler om “40’er-litteraturens mistillid til oplysning,
ideologier og praktisk politik”. (Hertel 1967, 27) Men mens denne karakteristik nok passer på
Arne Sørensen, så gælder den i mindre grad MAH, som nærede større tillid til oplysning,
forstået som målbare kendsgerninger. I et brev til sprogforskeren Paul Diderichsen 24.1.1950
skriver MAH således: “Skønt beskyldt derfor i Polemik er jeg en Fjende af Ufornuftens
Dyrkelse og al Overdrivelse af intuitiv Erkendelse”. (Hansen 2004, 395)
Arne Sørensens forhold til praktisk politik udmærker sig ved at man hos ham mærker en
lyst til at handle, gribe ind, forandre ting. Til allersidst i efterskriftet i bogen stiller Arne
Sørensen spørgsmålet om der “som modvægt mod de politiske religioner skal dannes et
‘kristeligt-socialt parti?’” (Sørensen 1936, 189) Sørensen svarer i sin kontante,
talesprogsprægede stil: “Nej, der skal ikke dannes noget som helst parti. Partier er en uting,
der skal dø”. (Sørensen 1936, 189) Det kan derfor virke overraskende for ikke at sige
selvmodsigende at Arne Sørensen i selvsamme år som han skrev dette, oprettede det politiske
parti Dansk Samling, der opnåede at blive repræsenteret i Folketinget i årene 1943-47.63
Partistifteren selv, Arne Sørensen, blev også valgt ind, og i befrielsesregeringen var han
kirkeminister. Men selvom partier skulle være en uting der skulle dø, så antyder Arne
Sørensen i efterskriftet til Det moderne menneske at noget (nyt) dog skal komme: “Det
program som skal stilles op, skal være den danske nations”. (Sørensen 1936, 189)
Programmet kom også, men altså i form af et parti, hvis navn antyder en midtersøgen. Dets
ideologi var præget af Sørensens søgen efter en syntese, og Henrik Lundbak beskriver
Sørensens syntese bestående af traditionel, konservativ værdipolitik fra højrefløjen og en
progressiv, social fordelingspolitik fra venstrefløjen. (Lundbak 2001, 38)
Til Dansk Samling var der også knyttet et tidsskrift, Det tredje Standpunkt. Tidsskriftet var
redigeret af nationaløkonomen Niels Banke (1907-83) og Arne Sørensen, og udkom på
Sørensens eget forlag Europa-Bøgerne. Det skulle, som det hedder i en annonce, ikke være
“bevarende, konservativt, “reaktionært”. Men det skal heller ikke være negativt, opløsende,
ufrugtbart, kritisk som den liberalisme, radikalisme, “revolutionære” indstilling, der endnu
lever over fra det 19. aarhundrede” (Bagsiden af tredje oplag af Det moderne menneske
(1936)).
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MAH hjalp Dansk Samling med at blive opstillingsberettiget til Folketingsvalget. Dagbogen oplyser 1.3.1943
at MAH sendte sin og Veras “Underskrift som Stillere for Dansk Samling”. (Hansen 1999, bd.1, 279)
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Det lyder som taget direkte ud af Det moderne menneske, idet det kan bemærkes at det
venstreorienterede indhold vægtes mest negativt. Meget arne-sørensensk lyder det også, når
det i annoncen hævdes at Det tredje Standpunkt er “det bundne menneskes standpunkt,
offerets, fællesskabets, viljens og ansvarets standpunkt – men det er samtidigt det eneste
virkelige udgangspunkt for det frie, revolutionære menneske”. (idem)
Arne Sørensen lagde en stor energi for dagen i sine bestræbelser på at finde sit publikum. I
Hans Hertels Tilbageblik på 30'erne giver Ole Hyltoft Petersen dette skudsmål af Arne
Sørensen, som er
den store eklektiker i 30’ernes kulturdebat. Han står med et ben i begge lejre, men med
vægten på det højre. Det moderne Menneske er for diffus til at rage i vejret som et
åndsværk. Men politisk er bogen både et tidstypisk og dygtigt arbejde. Ved at pudse tidens
reaktionære strømning op og udgive den for at være sidste skrig i moderne livsholdning
gør han traditionalismen moderne og dermed acceptabel. (Hertel 1997, bd. 1, 185)
Man er tilbøjelig til at give Hyltoft Petersen ret i denne beskrivelse, idet bogen ganske rigtigt
tangerer det politisk-aktivistiske i sin markante udadvendthed, som aldrig eller kun meget
sporadisk antager den dialogiske, spørgende eller introspektive karakter som udmærker
MAHs diskurs. Hyltoft Petersen karakteriserer Sørensens stil som “højstemt postulerende og
upræcis”. (Hertel 1997, bd. 1, 185) Det er rigtigt at Arne Sørensens engagement til tider slår
over i en slags overdreven træskopædagogik, men altså kun når det gælder årsagerne til tidens
“sammenbrud og elendighed”. (Sørensen 1936, 133) Nogen konkrete bud på fremtidens
samfund har Arne Sørensen ikke eller også viser han kun svage konturer af løsninger. Et citat
der viser Sørensens slagkraftige, metaforiske og agitatoriske stil: “Der er ingen grund til at
raabe antikrist eller Satan efter bolsjeviken. Han kan godt ha været en nødvendig fejekost –
men han er ikke fremtiden”. (Sørensen 1936, 121)
Mens der stil- og temperamentsmæssigt set er markant forskel mellem den fattede MAH
og brushovedet Arne Sørensen,64 så er der ikke desto mindre indholdsmæssigt en del fælles
tankegods mellem dem, og det førte til visse kontakter og samarbejde mellem de to.65
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65

På forsiden af Henrik Lundbaks Staten stærk og folket frit (2001) står der et symbolsk foto: Arne Sørensen
holder tale bag talerstolen med pegefingeren løftet.
Denne afhandling er ikke den første der holder Arne Sørensen og MAH op mod hinanden, det gjorde Erik
Svendsen også i kapitlet “Martin A. Hansen og en gammel verden” i sin bog Det nye. Sonderinger i dansk
litterær modernisme fra 1998. Svendsen holder sig for det meste til en ideologikritisk behandling af Arne
Sørensen, men kommer til tider ind på en karakteristik af Sørensen som stilist eller retoriker, som f.eks.
denne: “Oplagt er det, at Arne Sørensen i løbet af bogen [Det moderne Menneske, ab] bliver stadig mere
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Det er interessant at Arne Sørensen i det afsluttende kapitel (XVI) i den oprindelige udgave
af Det moderne Menneske (altså udgaven uden efterskriftet), slutter med at fremhæve MAHs
debutroman Nu opgiver han fra året før som “den eneste virkelig levende bonderoman, vi har
fået i mange aar”. (Sørensen 1936, 181) Arne Sørensen mener at Nu opgiver han viser nogle
tendenser som også findes andre steder, nemlig i Kjell Abells teaterstykke Melodien der blev
væk (1935, med sange af Sven Møller Kristensen), en del af de nyeste film fra Hollywood
(Sørensen nævner ingen titler) samt foredrag holdt af danske højskolelærere (heller ikke her
nævner Sørensen navne). Og Sørensen udbryder derpå på sin typiske manér: “Hvad er det da
der sker – jo, man vil være levende, organiske, frugtbare. Man revolterer mod kulturarven og
mod mekaniseringen”. (Sørensen 1936, 181) Sørensen mener altså i MAHs debutroman at
kunne genfinde sin egen dobbelte kritik af både traditionen og mekaniseringen.
Udtrykkene “levende, organiske, frugtbare” er karakteristiske for strømningen vitalisme,
der repræsenterer en ikke-mekanisk naturopfattelse der siger at “man ikke udtømmende kan
forklare organisk liv på baggrund af fysisk-kemiske lovmæssigheder, men at en ikke-materiel,
åndelig livskraft må inddrages i forståelsen”.66 Arne Sørensen bruger i Det moderne menneske
hele kapitel 8 på at tale om “Det animale menneske” og hævder bl.a. at der eksisterer en vis
inkonsekvens i den opfattelse af begreberne som hersker hos de moderne:
Ejendommelig nok er det gaaet saadan, at naarsomhelst det animale menneske har udtrykt
sig seksuelt, da er det blevet hilst med glæde og begejstring af det moderne og
revolutionære. Mens det er blevet modtaget med had og foragt, hvis det ville beruse sine
instinkter i drab og vold. Da maatte det tydeligvis være reaktionært. (Sørensen 1936, 88)
Og denne påstand følger Sørensen op med den for hans stil typiske og bastante
konkretisering: “De samme moderne, der begejstret hylder den nøgne solbrændte pige paa
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forbitret, retorisk og autoritær, kryptonazistisk i tonen og tankegangen” (s. 294). I dette citat kan jeg bedst
følge Svendsen, når han skriver “retorisk”, mens et udsagn som “Arne Sørensens fræsende tidssignalement”
(s. 299) efter min smag også er ganske passende og rammende. Svendsen synes at have en forkærlighed for
ordet “kryptonazist”: “Blot én i Martin A. Hansens samtid har jeg valgt at inddrage som baggrundsfigur,
nemlig Arne Sørensen, der senere blev fortaler for politisk anløbne positioner, og det sker ikke for at antyde
at Løgnerens forfatter skulle være kryptonazist” (s. 294). Kryptonazisme er nok ikke et ord man sådan skal
slynge med om sig, for så risikerer det at blive en klyngebombe der rammer i flæng, og er man egentlig
kryptonazist fordi man som “Arne Sørensen [simpelthen] havde stiftet et nationalkonservtivt
antiparlamentarisk parti, som mange intellektuelle havde haft tilknytning til, bl.a. Thorkild Bjørnvig”, som
Jes Fabricius Møller skriver i sin artikel “Illusionsløsheden som filosofisk og politisk program. Det evige liv,
virkeligheden, atombomben og velfærden i højskolebevægelsen i 1950’erne”, in: Niels Gunder Hansen &
Rasmus Mariager (red.): Der truer os i tiden. Velfærds- og koldkrigstænkning i 1950’ernes danske
kulturdebat, 2013, 144.
Citeret efter internetudgaven af Den store danske encyklopædi (dd. 6.3.2017).
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badestranden, vender sig i afsky og vrede bort fra den unge mand med de lange støvler og
revolver i bæltet”. (Sørensen 1936, 88)
Arne Sørensen var en driftig mand der hele tiden havde følehornene ude efter materiale der
kunne underbygge hans ide om at traditionen havde udspillet sin rolle og at det moderne
havde spillet fallit, og at noget nyt, en tredje vej (af religiøst tilsnit) skulle og måtte komme.
Stilen er kontant, og kritikken af traditionen og det moderne er ikke kendetegnet af mangel på
klarhed, som Ole Hyltoft Petersen siger:
Der er på en gang noget letfatteligt og monumentalt over Arne Sørensens historiske syn:
middelalderen tilfredsstiller det hele menneske, renæssancen skaber det splittede
menneske. Meget mindre klar er han, når han skal tegne sin fremtidsvision. Så bliver han
vag og lyrisk blomstrende. (Hertel 1967, bd. 1, 185)
MAHs sympatiseren med Arne Sørensen betød at der opstod en kobling mellem de to, i
hvert fald i den offentlige mening. MAH skrev f.eks. følgende i dagbogen september 1945:
“Jeg har i den sidste Tid mange Gange maatte forsvare Arne Sørensen haardt, skønt jeg ingen
glødende Tilhænger er. Her er grænseløse Fordomme. Selv hos begavede Folk (Paul la
Cour)”. (Hansen 1999, bd.1, 389) Den offentlige mening syntes at have givet MAH visse
kvaler i forhold til et nærmere samarbejde med Arne Sørensen. MAH havde ligeledes i
efteråret 1945 dårlig samvittighed over at Dansk Samlings Morgenbladet kørte med store
månedlige underskud og egentlig ville MAH gerne bidrage mere aktivt til bladet, men
arbejdet for Folk og Frihed samt digteriske opgaver tillod det ikke. Og dertil kom formentlig
den offentlige mening, for som MAH noterede i dagbogen: “Har flere Gange hørt Folk højlig
(sic) undre sig over, at jeg sympatiserer for (sic) A.S”. (Hansen 1999, bd.1, 399) I 1948
afviste MAH dog Arne Sørensens ønske om MAHs medarbejderskab ved nogle nye
tidsskrifter. (Hansen 1999, bd.2, 634)
Sammenfattende kan man sige at MAH var den søgende, måske endda tøvende debattør,
der i den henseende faktisk blegner i forhold til den markant mere stilistiske, aktivistiske og
ikke mindst politisk udfarende Arne Sørensen. MAH (af)søger kontakten med omverdenen,
mens en forfatter som Arne Sørensen måske også søger læsere og publikum, men på en mere
bastant og konfronterende måde, og i hvert fald på en mindre dialogisk vis. Da
samfundsforholdene spidser til op igennem 1930’erne vælger den ellers midtersøgende Arne
Sørensen at engagere sig politisk, mens MAH, der ganske vist støttede Arne Sørensens
politiske bestræbelser, (for)bliver den folkelige oplysningsmand, der agerer besindigt og
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eftertænksomt, og som måske derigennem er den der kommer tættest på en “tredje” vej af de
to.

4c) Martin A. Hansen og Thorkild Gravlund
Ligesom Vilhelm Grønbech hører forfatteren og folkemindesamleren Thorkild Gravlund
(1879-1939) til MAHs inspirationskilder. Man kan sige at der gælder det lidt pudsige forhold
mellem de tre at mens Grønbech virkede i skjul i baggrunden, men med stor
(indholdsmæssig) indflydelse på MAH, så var datidens (og er nutidens) kobling mellem
Gravlund og MAH mere fremtrædende. Et eksempel på offentlighedens kobling mellem
Gravlund og MAH er at MAH i et avisinterview i 1949 blev konfronteret med udsagnet om at
han skulle være reaktionær og i samme interview blev han forelagt at en kritiker havde
advaret ham mod Thorkild Gravlund.67 Da Tom Kristensen anmeldte Thorkild Bjørnvigs bog
om MAH, Martin A. Hansens Digtning fra 1949, bemærker Tom Kristensen at Bjørnvig (med
rette, synes TK) ikke gør meget ud af MAHs biografi. Han (Bjørnvig) refererer dog at MAH
som barn kom i kontakt med resterne af den danske almuekultur og således er i samme stilling
som Vilhelm Grønbech og Johannes V. Jensen, men så kommer tilføjelsen fra Tom
Kristensens hånd: “og for resten ogsaa som Thorkild Gravlund, hvad der ikke nævnes”.68 I
dag findes der også eksempler på koblingen, eller et (påstået) valgslægtsskab, mellem MAH
og Gravlund, f.eks. i Gyldendals Encyklopædi: “Gravlunds enkle prosa og klart markerede
holdninger havde betydning for bl.a. Martin A. Hansens forfatterskab”.69 Hvordan denne
betydning konkret kommer til udtryk, f.eks. en accepterende eller afvisende holdning over for
Gravlund, siges der ikke noget om.
Men hvem var denne Thorkild Gravlund og hvilken karakter havde forholdet mellem de to,
på det stilistiske og indholdsmæssige plan? Da Thorkild Gravlund havde afbrudt en
læreruddannelse, påbegyndte han en bogproduktion der skulle blive ganske omfattende. Han
blev en forfatter af både fag- og skønlitteratur og hans stof var dansk historie, dansk
folkekarakter og danske folkeminder. Gravlund foretog også mange rejser rundt i landet og
indsamlede kulturminder, og således blev han en folkekultursamler i stil med Evald Tang
Kristensen (1843-1929). Gravlund vandt to prisopgaver udskrevet af foreningen Danmarks
Folkeminder.
67
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Interview med Frederik Nielsen i Socialdemokraten 20.8.1949. Optrykt i Nielsen 1971 (1961), 17.
Tom Kristensen: “Hvad mener Martin A. Hansen?”. Politiken (ukendt dato/år).
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Thorkild_Gravlund
Opslaget er oprindeligt skrevet af Carsten Berthelsen (besøgt 27.8.2016).
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I dag er Gravlund nok mest kendt som folklorist og folkemindesamler, men i sin bog
Thorkild Gravlund. Arbejder og Indsats (1927) satte Cai M. Woel sig for at gennemgå
Gravlunds skønlitterære arbejder.70 For helhedens skyld omtaler Woel dog til sidst også
Gravlunds folkloristiske arbejder, dvs. de arbejder der på daværende tidspunkt var udkommet
eller påbegyndt. Meget sigende har Woel anbragt et (kendt) Gravlund-citat som bogens motto:
“– om det maa være som det er – og blive som det var!”71
MAH kendte udmærket Gravlunds bagudvendte, eller som det jo egentlig er: reaktionære,
motto, for han anvender det eksplicit og bogstaveligt i Leviathan. Det sker det sted hvor han
går i en (fingeret) dialog med den personificerede udviklingslære, som hævder at den er
udtryk for en “Livsdrift”. Det omdøber dens samtalemodpart (MAH) til en “Opdrift”. Dette er
et fikst retorisk fif fra MAHs side, for udviklingslærens modpart (MAH) kan nu fortsætte
således:
og man maa da sige, at Amøben, dette ældgamle Væsen, der næsten ikke har udviklet sig,
men ligefrem i sin Moral kan minde om en af Thorkild Gravlunds Figurer, der beder om, at
det maa være, som det var, og blive som det er, man maa sige at Amøben har vist sig
beskeden, den har du [udviklingslæren, ab] ikke givet megen Opdrift, eller har du maaske
glemt den? (Hansen 1950, 33)
Retorisk set placerer MAH en stråmand hos modparten, dvs. han lægger det særlige ord
“Opdrift” og dets konnotationer i munden på udviklingslæren, hvorefter MAH kan slå to fluer
med et smæk ved på en gang at slå en amøbes moral i hartkorn med Gravlunds bagudrettede
motto og samtidig trække tæppet væk under udviklingslæren der åbenbart ikke har formået at
trække amøben op på et højere stadium, hvad en udviklingslære vel ellers burde kunne, hvis
den vil leve op til sit navn.
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MAH kendte i øvrigt Cai Woel (1895-1963) fra sit arbejde i Dansk Forfatterenings bestyrelse som Woel var
formand for 1946-57.
Citatet er hentet fra Gravlunds roman Nilavs (1918) og det er specielt derved at det også (som det eneste af
Gravlund) er optaget i Vogel-Jørgensens Bevingede Ord. Hele Nilavs’ replik lyder: “Lad os nu bare hilse og
sige, om det maa være, som det er – og blive som det var”. (Vogel-Jørgensen 1994, 378) Man bør nok ikke
underkende at den slags bevingede ord kan præge dets ophavsmand, også selv om det er lagt i munden på
fiktive romanpersoner, der ikke nødvendigvis er forfatterens talerør. MAH er i øvrigt optaget seks steder i
Bevingede Ord (1994, 6. rev. udg.), hvoraf ét af dem er ordet “Gammellivet” som den dag i dag stadig præger
ham, på godt og ondt.
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En stank af Illums herreafdeling
Cai Woel skriver eksplicit i sin Gravlund-monografi at det er hans hensigt at skabe mere
lydhørhed over for Gravlunds forfatterskab. I monografien kan Woel derfor også give luft til
sin indestængte irritation over Gravlunds manglende anerkendelse fra det litterære parnas:
Jeg er tilbøjelig til at tro, at den obligate danske Literatur-Kritiker, Dr. Phil’en, eller
Magisteren, eller hvad det nu er for en studeret Mand, tidens Strøm har skyllet op paa
Redaktionernes Kontor, at de i Almindelighed har liden eller ingen Forstaaelse at medtage
til Bedømmelse af et Forfatterskab som dette! Jeg vil formene, at de ypperste
Forudsætninger, man kan møde op med til Bedømmelse af Gravlunds Virke, er dette, at
man i en Aarrække har levet blandt Gravlunds Bønder og Husmænd, at man er fortrolig
med deres Syn paa Livets forskellige Foreteelser. (Woel 1927, 10)
I al sin mavesurhed kan Woel dog godt have en pointe, nemlig den pointe som MAH selv
brugte, da han som mulig forklaring på hvorfor netop han blev den førende skikkelse i sin tid.
MAH angav da som forklaringsmulighed at han “var en af de få, der havde følt en spade i
hånden”.72 Og ligeledes anførte MAH også eksplicit sin landbrugsbaggrund i den korte
selvbiografi “Landmandssøn”, skrevet på opfordring fra sin føromtalte tyske oversætter: at
han var “paa flere Bondegaarde som Medhjælper”. (Hansen 2004, bd. 2, 950)
Woels monografi skal ganske vist ikke forme sig som en hagiografi, men selvom Woel
hævder at han ikke er blind for Gravlunds forfatterskabs “svage Sider” (Woel 1927, 12), så er
det – med en enkelt markant undtagelse som jeg kommer til nedenfor – ikke mange svage
sider han finder i Gravlunds skønlitterære forfatterskab. Woel omtaler bevidst primært
Gravlunds skønlitterære værker, fordi han mener at de ikke nyder den anerkendelse som de
burde, selvom de sælger godt. (Woel 1927, 51) Her synes den almene opfattelse af Gravlund
at spille en rolle, for som Woel siger, så er der gået politik i opfattelsen af Gravlunds bøger:
Mange er Meningerne om dette Forfatterskab; der er tildels gaaet Politik i Betragtningen af
Gravlunds Værk, og ofte har jeg mødt mærkeligt uforstaaende Synspunkter, ja, endog
Mennesker, der ganske og aldeles har frakendt Gravlund digteriske Evner, og som har
taget hans Bøger som et Udtryk for national Propaganda. Det er ensidige Skriblere, der
uden Kendskab til Sagen udtaler sig med stor Vigtighed. (Woel 1927, 12)

72

Nielsen 1971, 17.
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Er Gravlunds skønlitterære bøger ikke “national propaganda”, så udtrykker de i hvert fald en
længsel efter gamle dage. Woel finder, og er glad for, at Gravlund i sine skønlitterære værker
hylder fortiden, hvor alt åbenbart var bedre. Fremtiden bringer aldrig noget godt i Gravlunds
romaner: “Den nye Tids Mennesker har Gravlund ikke meget tilovers for” (Woel 1950, 78) og
fra (stor)byen kommer der bestemt heller ikke meget godt: “Der staar ud af Gravlunds
Skildring af moderne Byfolk en Stank af English House og Illums Herreafdeling”. (Woel
1927, 90)

Fællesskab og solidaritet på landet
Derimod er de gamle dage, ude på landet, ikke bare gode, men de er i særlig grad
karakteriseret ved en solidaritet og et fællesskab, der står i skarp modsætning til de nye tider,
“hvor hver sørger for sig og har nok i sit”. (Woel 1927, 15) Denne solidaritet finder Woel er
gennemgående hos Gravlund og den rækker endda så langt at den kan acceptere fattiges
tyveri:
Alle skal kunne leve i Sognet, de Fattige maa ikke sulte, de hører til der, og de, der har
mere, maa dele ud til dem, der intet har. Sognets uskrevne Love: at de Fattige tar selv – til
Husbehov, hvad de skal bruge for at holde Sulten fra Livet – man hører at de rumsterer i
Huggehuset og paa Stænget, men man ved hvem det er og sover videre. (Woel 1927, 8081)
Citatet minder i påfaldende grad om den beskrivelse af solidariteten i sognet, som MAH giver
i det personlige erindringsessay “Folkestyrets Ukendte”.73 Denne solidaritet var bestemt af at
de bedrestillede var moralsk forpligtede til at hjælpe de dårligst stillede, ja det var simpelt hen
“en indlysende Pligt at give lidt”. (Hansen 1969, 40) Men MAH har dog blik for at denne
solidaritet ikke bare var indlysende, men tillige var mere kompliceret end Gravlund (og Woel)
udlægger det. Det kunne nemlig være pinagtigt at være den der skulle modtage, og derfor
kunne stolte fattigfolk finde på at stjæle det nødvendigste om natten. Det betød at man (de
bedrestillede) så “gennem Fingre med Tyveri naar det holdt Maade”.74 Og dertil kom en noget
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Hansen 1969, 39-47. Det var Ole Wivel der posthumt lod essayet trykke i Vindrosen, nr. 1, 1969, og
forsynede det med en efterskrift.
Hansen 1969, 40.
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kynisk kalkule, nemlig at det måske endda for befolkningen kunne være økonomisk
fordelagtigt til en vis grad at acceptere tyveri:
Folk regnede ofte som saa at Tyveriet for Samfundet alligevel var billigere end at faa
Familien “paa Sognet”. Undertiden hævnede man sig blot paa den ved at give den
Nidnavn, og det var ondt, det kunne hænge ved en Slægt i flere Generationer.75
Man ser altså en forskel mellem Gravlunds nostalgiske idyllisering af fortiden og MAHs mere
nøgterne og realistiske syn på den påståede solidaritet. Og at “de gode gamle Dage” skulle
være bedre som den (dvs. MAHs) ældre generation kan lide at hævde, så må man – ifølge
MAHs personlige erfaring – imidlertid, hvis “man selv med egne Øjne har set Frugterne af
usle sociale Forhold [paastaa] at Nutiden dog i visse Henseender er bedre”.76 Mens Gravlund
således fremstiller fortidens fattigdom og socialt dårlige forhold i et rosenrødt skær, så er
MAH så meget realist at han ikke køber Gravlunds forskønnende syn på fortiden. Eftersom
det især er i Gravlunds skønlitterære forfatterskab at Gravlunds positive syn på fortiden
kommer til udtryk, må man formode at MAH har haft et vist kendskab til Gravlunds
romaner.77

Folkloristen og videnskabsmanden Gravlund
Der findes imidlertid en anden side af forfatteren Gravlund, nemlig Gravlund som folklorist,
og det er formentlig disse værker der har sørget for at Gravlund (endnu) ikke er gledet helt ud
af dansk litteraturhistorie. Det er således symptomatisk at Gravlund er optaget i de to første
udgaver af værket Danske digtere i det 20. århundrede. I 1955-udgaven behandles Gravlund
over ti sider, i 1965-udgaven er Gravlund tildelt under det halve antal sider, og i 2002udgaven er Gravlund gledet helt ud som selvstændig forfatter, idet han dog – i fire linjer –
nævnes i den opsummerende artikel til sidst. (Mai 2002, bd.1, 556)78
Folkloristen Gravlund drog land og rige rundt og indsamlede minder og vidnesbyrd om
folk og fæ fra gamle hensvindende tider, og Cai Woel mener sågar at “Gravlunds
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Hansen 1969, 40.
Hansen 1969, 41.
I et brev til en klassekammerat anbefaler MAH Gravlunds romaner Øen (1903) og Nilavs (1918). Nissen
1974, 100.
Gravlund opnåede en slags renæssance i slutningen af 1990erne, da Peter Nerup Buhl (formand for Den
Danske Forening) udgav bogen Thorkild Gravlund. Folkets digter (1997). Se også Dansk Forfatterleksikon.
Biografier 2001, 14. Artiklen heri om Gravlund er forfattet af Beth Juncker.
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folkepsykologiske Arbejder er den Grund, hvorpaa han har rejst sin Bygning i dansk
Literatur”. (Woel 1927, 112) Gravlunds flerbindsværk om jyder, sjællændere, fynboer m.fl.
kendes under titlen Dansk Folkekarakter (1911-19), og det fremgår af MAHs dagbog at han
har læst værket ligesom MAH omkring samme tidspunkt, dvs. efteråret 1940, (gen)læste to
andre af Gravlunds folkloristiske værker: Dansk Bygd (1917-30) og Sysselbogen (1931).
(Hansen 1999, bd. 1, 112) Det værk af Gravlund som MAH dog bedst synes at kunne lide er
Herredsbogen (1926-1930), hvorom MAH i sin dagbog siger, da han fik den tilsendt i en
pakke med bøger: “Smuk Trebindsudgave, hæftet, af Gravlund: Herredsbogen. Den er jeg
især glad for”. (Hansen 1999, bd.1, 228)79 Det kan selvfølgelig tænkes at MAH her (også) har
hentydet til bogens fremtoning (“smuk Trebindsudgave”), men indholdet har i hvert fald
interesseret ham: godt 700 sider med minutiøse optegnelser af al landsens sagn, minder og
overtro. Et voluminøst værk. Gravlund har gået til indsamlingsarbejdet med ikke bare en
overordentlig stor akribi, men ligeledes med en omhyggelig videnskabelighed. Gravlund
benytter sig ikke bare af egne optegnelser men også af værker af Evald Tang Kristensen
(1843-1929), Svend Grundtvig (1824-83) og Just Mathias Thiele (1795-1874), idet Gravlund
ikke kan beskyldes for plagiat, eftersom han til hvert eneste folkesagn angiver kilden.
Gravlunds videnskabelighed synes således ikke at fejle noget, og det kan udmærket være at
MAH har fundet inspiration i denne omfattende og pertentlige metode. MAH var selv en
samler af folkesagn og folkloristik og i et enkelt tilfælde synes han at glæde sig over at han
har fundet noget som Gravlund ikke har med i sit ellers tilsyneladende altomfattende værk. I
efteråret 1949, under arbejdet på Løgneren, tog MAH på cykeltur til Vig i Odsherred, bl.a.
med henblik på at finde inspiration til bogen. Efter et besøg i Vig80 Kirke kørte han, fortæller
han i dagbogen:
dernæst ud til “Kræmmerstenen”, Bautasten paa Mark uden for Vig – ca 1 km Øst f. et Par
Hundrede Meter inde paa Mark. Talte med en Husmand paa Stedet. Stenen havde staaet
saadan al hans Tid. Der sagdes den var kastet fra Nordsjælland efter Vig Kirke. [...] (Det
har Gravlund ikke med i Sysselbogen). (Hansen 1999, bd. 2, 744)
Man mærker i den afsluttende parentes en lille stolthed hos MAH over at han har gjort et fund
som Gravlund ikke har med, i hvert fald ikke i Sysselbogen, for “Kræmmerstenen” er med i
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Det folkoristiske værk Herredsbogen (1926-30) må i øvrigt ikke forveksles med Gravlunds roman Herredet
(1919).
Henk van der Liet har gjort den iagttagelse at tidspunktet og topografien taget i betragtning kunne det tænkes
at dette besøg er inspirationskilden til Johannes Vigs navn.
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Herredsbogen: “Øst for Vig ned mod Sidingefjorden staar en fredet Bavtasten,
Kræmmerstenen”. (Gravlund 1926, 155 – i den del der indeholder Sjællandsbogen). Men
heller ikke her har Gravlund dog selve sagnet med. Det opvejes så af værkets resterende
enorme mængde folkesagn, der “bliver virkelig Historie naar de ikke stilles op som litterære
Enkeltheder, men ses i deres Sammenhæng med Bygden og Bygdegrændsernes
Modsætninger” som Gravlund skriver i forordet til Herredsbogen.
Det er desuden kun i forordet at Gravlund lader sig selv eksplicit komme til orde, hvilket
sker i et mere ideologisk øjemed. Gravlund bestemmer nemlig folkets kultur som værende
den “Folkekultur, der samler en Nation” og som “i hvert enkelt Led [maa] være national, det
vil sige jordafgrænset, knyttet til Inddeling og Udskiftning af Jord”. Fra Gravlund skal man
ikke forvente noget fremadrettet syn, idet det er ude i herredslandskaberne at “Danske altid
[vil] søge at genleve det Liv, der hviler i vor oldtunge Jord, den der ved tusinder Skel er
bygget op til Hjemstavnsriget Danmark”. (Herredsbogen, 5 – forordet)
Herredsbogen gjorde tidligt indtryk på MAH, som i et brev fra 1931 til Johannes KærdrupLarsen (1906-64), en klassekammerat fra Haslev Seminarium, om Herredsbogen (for
Sjælland) siger: “det er godt!”. I samme brev giver han en mindre redegørelse for sin
fascination af Gravlund, idet han dog allerede her har set det formålsløse i Gravlunds kamp
mod fremskridtet: Gravlund søger ikke indad i sig selv som lyrikerne,
men nedad og ind i Almuesindet – i Folkegemyttet – og ingen maaler sig med ham her –
lad saa være at han bruger det, han hører ved at lytte der, til en forbitret, fanatisk Kamp
mod Fremskridtet – ingen fornemmer som ham og skildrer saa sikkert den Muldens Røst,
vi er i Slægt med. (Nissen 1974, 100-101)

Ellefolk, hvide damer og andre syner
At Gravlunds folkloristiske arbejde ikke bare ligger til grund for Gravlunds romaner, men
også ligefrem har påvirket tankegangen (eller ideologien) i dem, antyder Woel i en
gennemgang af Gravlunds roman Ellefolket (1920). Woel opsummerer først romanens (og
dermed Gravlunds) synspunkt, nemlig at man ikke skal kaste vrag på gamle tiders traditioner.
Men i samme åndedrag lufter Woel den kritik at “Gravlund har brugt lidt for stærke
Virkemider, Synspunktet er – man kan sige – gaaet over Gevind for ham, idet det ligger
mellem Linierne, at der baade er Nisser og Ellefolk til endnu, og at det kan være en farlig Sag
at trodse dem”. (Woel 1927, 77)
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MAH havde sikkert også en vis interesse for den slags ting eller hændelser, som man
kunne samle under fællesnævneren “overtro”. I dagbogen fortæller han detaljeret om hvad
han, da han var hjemme julen 1944, hørte af sagn fra området, sagn der bl.a. indeholder
hovedløse mænd og hvide damer der gik igen. Fra en faster hørte MAH historier om trolddom
med mere, hvilket overraskede ham en anelse eftersom denne faster, ligesom MAHs egen far,
var meget lidt overtroisk. Som MAH noterer, idet han samtidig fortæller om sit eget anlæg for
den slags: “Faster Inger er ligesom Far meget lidt ‘overtroisk’, langt mindre end jeg. De hører
til den ‘oplyste’ Generation, der fornægter alt den slags ‘overnaturligt’”. (Hansen 1999, bd. 1,
368) MAHs måde at notere folks fortællinger om hændelser af overnaturlig art minder om
Gravlunds: nøgtern og konstaterende, og så vidt muligt med kildeangivelse. Samme
dagbogsnotat indeholder historier om varselsdrømme og dødssyner. Især de dødssyner, som
er oplevet af folk med intet eller kun lidt anlæg for den slags, kan siges at indtage en
særposition hos MAH, eftersom de er oplevet af folk der jo netop skulle have svært ved at
acceptere endsige opleve den slags. Et af dødssynerne er oplevet af Veras mor, der kort efter
at hendes mand var begravet, så ham komme gående hen mod hende. (Hansen 1999, bd. 1,
370) MAHs egen og mest besynderlige tildragelse er den at den nat han blev født (på en gård)
sad der, som han senere fik fortalt, flere end tyve storke på gårdens tag. MAHs egen
kommentar hertil: “Som Barn og ganske ung opfattede jeg det selv som et Symbol”. (Hansen
1999, bd. 1, 371)
Bortset fra Gravlund og MAHs fælles interesse for sagn og overtro, så er der også rent
formelt en vis overensstemmelse mellem begges konstaterende optegnelsesteknik, som består
i at gengive sagnene så lidt som muligt med egne meninger og kommentarer. Rent sprogligt er
der dog den forskel, at Gravlund (i Herredsbogen) gengiver sine sagnfund i en tæt og meget
komprimeret stil, mens MAH bruger flere ord. Gravlund står imidlertid over for den kolossale
opgave at videregive et materiale der dækker hele landet og han er derfor nødt til at fortælle
yderst kompakt, mens MAHs ærinde er noget mindre omfattende, faktisk kun en dråbe i havet
i forhold til Gravlunds nærmest monstrøse værk. Til gengæld kan MAH så sætte flere ord på
oplevelserne, men altså uden at dømme eller vurdere dem. Registreringen forbliver det
centrale hos både Gravlund og MAH.
MAHs interesse for folkeminder, og deres indsamling, kan også i denne jul (1944) være
hjulpet på vej af en person der også var til stede den jul, nemlig “Anna Petersen, der i mange
Aar har samlet paa Folkeminder”. (Hansen 1999, bd. 1, 368) MAH mener her den Anna
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Pedersen (1885-1972),81 som var begyndt at samle på fortællinger med overnaturlige træk, og
med hvem MAH havde til fælles at han i hvert fald ikke stod afvisende over for den slags, for
som han skriver i dagbogsnotatet: “hun var ligesom jeg tilbøjelig til at tro “at der var noget
om det””. (Hansen 1999, bd. 1, 368) I sin MAH-biografi beskæftiger Ole Wivel sig også med
disse dagbogsnotater om sagn af overtroisk karakter, især i første kapitel “Stevnssind og
skovbosind”, og i noterne til kapitlet opremser han titler på tre bøger af Anna Pedersen, alle
med undertitlen “Optegnelser fra Stevns og Bjeverskov Herreder”.82

Vandalisme og vismænd
Er Gravlund en nostalgisk tilbageskuende forfatter, så er MAH for så vidt det samme, blot er
der mindre nostalgi over hans syn på ældre tider. MAH kan muligvis begræde de svundne og
forsvundne tider, og han kan se at moderniteten vansirer mangt og meget, men det betyder
ikke nødvendigvis at løbet er kørt og at man ikke kan stille noget op. I aviskronikken
“Stedernes sted”83 kommer MAH ind på disse forhold. Han fortæller i kronikken om hvordan
det er at vende tilbage – på et tidsbegrænset besøg – til sin hjemstavn. Det er ikke nogen rar
oplevelse, skuffelsen er markant. Sagen er nemlig at årene går og at de nuværende lokale
beboere “river gammelt ned, de bygger nyt, moderniserer, følger med tiden, får
bekvemmeligheder, man nødig selv vil undvære, men som man synes vansirer hjemegnen”,
hvilket medfører at man som besøgende bliver “forstenet reaktionær” over “vandalismen”
forårsaget af “hjemmefødningerne”. Det er muligvis en normal reaktion, denne irritation over
forandringen, men reaktionen er, hævder MAH – og det er den pointe der adskiller ham fra
Gravlund – forkert, for man vil før eller senere opdage at “her har man selvfølgelig ingen ret
mere”. Ja, hele tilgangen til det man opfattede som det forjættede barndomsland, er forkert:
man kommer nemlig “gerrig, som en gnier, man kommer for at tælle sit guld, og så er det
borte”. I det hele taget har man, da man boede på det sted hvor man nu er en fremmed der står
fremmed og uforstående over for noget der burde være velkendt, heller ikke dyrket sin
hjemstavn da tid var, for “hjemstavnen, paradiset, rendte man fra før man havde været haven
igennem og givet alle dyrene navne”. Man gjorde dengang den fejl at man ikke løb rundt efter
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Hansen 1999, bd. 3, 1069.
Wivel 1967, bd. 1, 417. I en af titlerne bruges i øvrigt stavemåden Bjæverskov.
Trykt først i Aarhus Stiftstidende 22.1.1944. Kronikken er optaget i Gyldendals Litteraturudvalg for
realskolen 1962, bd. 1, 133-140, som der her citeres fra. Denne skolebog, der bl.a. er redigeret af Frederik
Nielsen, indeholder herudover to andre MAH-tekster: novellen “Paradisæblerne” samt et uddrag af essayet
“Eneren og Massen”. Kronikken blev omarbejdet og under titlen “Valfart” bragt i Nationaltidende
12.11.1944.
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hjemstavnens væsen, og MAH begrunder det med et billede (af ordsprogsagtig karakter): “den
sild var jo et fæ, som svømmede rundt efter et vådt sted”.84
I kronikken “Stedernes sted” har MAH et minde fra sin hjemegn som han knytter til sådan
en særlig folkemindesamler som Anna Pedersen. Mindet handler om noget der fandt sted ved
Stevns å i hans barndom: territoriekampe udkæmpet mellem drenge fra Strøby (som MAH
hørte til) og Tårnby. Det interessante er nu at dette minde ikke ville have været så meget
værd, hvis ikke “en vismand havde rørt ved det”. Det er i første omgang ikke klart for læseren
hvad eller hvem MAH mener med denne “vismand”. Men det viser sig snart, for MAH
fortæller at allerede flere år før han var med i drengenes årlige slåskampsskik anden påskedag
“var der kommet en vismand vandrende igennem egnen, selve Thorkild Gravlund. Den skik
var dej til hans brød. De ældste huskede, at det forhen var de voksne, der droges i
forårskampen. Gravlund fandt spor endnu længere tilbage”.85 MAH fortæller nu hvor langt
tilbage i tiden Gravlund åbenbart havde fundet vidnesbyrd om disse territoriekampe.86
Det er påfaldende at MAH giver Gravlund skudsmålet “vismand”, og MAH kan med sådan
en positiv karakteristik til dels takke sig selv for at han blev skudt i skoene at han delte
Gravlunds tilbageskuende historiesyn. Otto Gelsted var i øvrigt endnu hårdere i sin
domfældelse over den reaktionære Gravlund i dette lille sarkastiske smæderim: “Kom hex og
helhest, lygtemand – og havmand fra din havbund – og hielp os til det gandske land – at gjøre
til en GRAVLUND”.87 Hertil kan man pege på at MAH med “vismand” muligvis ønskede at
påskønne Gravlunds interesse for (bevarelsen af) de gamle sagn og fortællinger, som ifølge
MAH stadig har noget at fortælle nutidens mennesker, blot det sker på en hensigtsmæssig
måde.

Den moderne gamle kvinde
Man kan samle hele folkloristikken under de to begreber historie og tradition, som var i høj
kurs hos MAH. Historien og traditionen havde stadig noget at byde på, men de skulle ligesom
modelleres sammen med eller ind i nutiden for at kunne holdes i live og have relevans. En
forudsætning herfor er imidlertid at historien og traditionen overhovedet huskes, at man har
adgang til den gamle folkloristik, og her viser Gravlund sig at være en vismand i den forstand
84
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Nielsen 1962, bd. 1, 138.
Idem, 140.
I Herredsbogen omtaler Gravlund kort skikken: “Strøby Drenge slaas hellere med ‘Taarbisterne’ derovre”
(delen omhandlende Sjælland, s. 44). Gravlunds roman Herredet (1919) indledes i øvrigt med beskrivelsen af
drenge der afmærker deres territorium.
Offentliggjort i KritiskRevy 1929, her citeret efter Dansk Forfatterleksikon. Biografier, 2001, 142.
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at han tillægger historien så meget værdi at den er værd at fastlægge i digre værker. Men
mens Gravlund så at sige gik i stå her, ja på en måde gik tilbage, så gik MAH et skridt videre
frem og plæderede for et amalgam af fortid, nutid, og – hvilket kan virke besynderligt –
fremtid.
Det der ligger til grund for dette plastiske syn på forbundetheden mellem for-, nu- og
fremtid, er menneskers tilgang til historien. Det er en bærende tanke hos MAH at man skal
forny, men uden at smide alt det gamle på møddingen. Han folder denne tanke ud i forordet til
en bog om Brønshøj, hvor han selv en overgang boede, på Skolevangen. Forordets titel,
“Gammelt og ny”, er ikke synderligt spændingsskabende, men det knytter an til bogens titel:
Det gamle Brønshøj – og det nye.88 Historiesynet i dette lille, på overfladen uanselige, men
alligevel temmelig indholdstunge, forord er dialektisk: alting påvirker hinanden, både fremad
og bagudrettet. Men dertil kommer at MAH udfolder historiesynet i en dialogisk form. Det er
faktisk et lille teaterstykke MAH opfører, med sig selv og en gammel kvinde i de to
hovedroller. MAH spiller i begyndelsen af forordet, som er skrevet i eget navn, rollen som
den der vender hjem til sin uigenkendeligt forandrede hjemstavn, som han nu føler sig
fremmed overfor. Denne person ser nu med forargelse på at folk forandrer alting: “Altid er
noget forsvundet, store Træer og gamle Huse, der burde ligge der Danmarkshistorien ud. Og
se nu! Jo, Møllen har de revet ned, de ryggesløse”. Fortælleren (MAH) søger derfor mod
kirkegården, for som han siger: “Kirken og alting ved Kirken, det forbliver som det var”. Men
nej, også der “huserer Ødelæggerne” som lægger kirkegården om.89 Fortælleren vil nu
“protestere over Vandalismen” og han møder på vejen en gammel kvinde og han regner med
at hun vil give ham medhold i hans harceleren over moderniteten og det som han opfatter som
dens ødelæggelser. Men han gør regning uden vært, for den gamle kvinde giver ham netop
ikke ret, men forsvarer forandringerne: kirkegården er nu meget mere velordnet og man kan
komme ind til gravstederne uden at træde på andre grave, og – argumenterer den gamle
kvinde – for tres år siden lavede man også det hele om. Den gamle kvinde viser sig altså at
have et meget mere nuanceret og fleksibelt syn på forandringerne. Det er dog ikke bare et
moderne (progressivt) historiesyn, det rækker videre endnu, idet den gamle kvinde ganske vist
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Paul Moes, Det gamle Brønshøj – og det nye 1949.
Moes 1949. Jvf. hvad MAH skriver i et manuskriptudkast til en film om landsbyen: “Er man født i den
[landsbyen, ab], er det den, man tænker paa, naar man bruger ordet “hjem”, selvom man har boet længere
andre Steder. Men saa besøger man den, og hvad sker? Den har forandret sig alt for galt siden man var Barn”.
Og man konstaterer at alting er forandret, bortset fra “det Hus, der er ganske som før – Kirken”, heller ikke
selvom kirken har fået indlagt “Centralvarme”. (MAHA nr. 291: “Den danske Landsby”. I margen er skrevet
med MAHs håndskrift: “Udkast til Filmsplade Det danske Selskab jan 46”).
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dyrker fortiden, men på visse betingelser, og som man kan tage ved lære af: “Saadan en
gammel Kvinde, der hæger om alt, men kun hæger om Minder, naar de er lige saa levende
som Livet, hende kan man gaa i Skole hos”.90 Pointen er derfor at hvis man ser med den
gamle kvindes øjne, så ser man at historien viser sig “at være ganske anderledes end de stille
Arveting paa et Museums Hylder, den er egentlig fuld af Ungdom og dog viis, Historiens
Aand er virksom, den forandrer, bygger nyt paa en ny Maade, men i Hjertet er den dog altid
sig selv, en erindrende Aand”. Derfor kan fortælleren (MAH) konkludere, at hvis folk forstaar
“Historiens Livssammenhæng, kan deres By vokse og forandre sig til Ukendelighed og dog
bevare Rødderne”.91 I det dialogiske møde med den gamle kvinde, indser fortælleren at han
må revidere sit bagudvendte og reaktionære historiesyn, og at han bedre kan tage ved lære af
den gamle kvinde, der på en dynamisk facon hæger om minderne.

Plastisk historiesyn
I forordet til bogen om Brønshøj har MAH opført et retorisk rollespil, der skal anskueliggøre
det dynamiske historiesyn, som den mandlige gnavpotte kommer frem til i den lille sokratiske
dialog med den gamle kvinde. Historiesynet, der peger i en anden retning end Gravlunds
ensporede og udelukkende bagudrettede historiesyn, er af plastisk karakter, fordi det på én
gang, og her og nu, er både bagud- og fremadrettet. Det er imidlertid ikke et historiesyn som
MAH har skabt til lejligheden, men noget han allerede havde arbejdet med i en renere
essayistisk form, nemlig i essayet “Øksen” i Tanker i en Skorsten (1948). Mod slutningen af
dette essay, hvori MAH tidligere har advaret mod en fejlagtig og romantiserende dyrkelse af
fortiden, udfolder han følgende organiske syn på historien:
Vor Reaktion på Nutiden paavirker vor Opfattelse af Historien, men værd at bemærke er,
at ogsaa i denne Reaktion er Historien medvirkende. Historien indgaar som en vigtig Del
baade af Indhold og Struktur i al Erkendelse og Mening om Samtiden. Og Fremtiden gror
allerede i vor Historiedyrkelse. Den er skabende. (Hansen 1948, 77) 92
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Moes 1949.
Moes 1949.
Jvf. også Tage Skou-Hansens karakteristik af MAH: “Og i alt hvad han [MAH, ab] sagde var der forbindelse
bagud, fortid, som pludselig skød op i lange, levende erindringer”. (Andersen 2005, 13-14)
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Således udviser MAH ikke bare et dialektisk men endog et skabende historiesyn af plastisk
karakter, ganske anderledes end Gravlund, der nøjedes med at bevare, og hvis noget hos ham
skulle ændres, så skulle det være til noget der havde været. MAHs historiesyn er således både
reflekteret og dialektisk, hvortil kommer at MAH – som det er karakteristisk for ham –
fremstiller det på en søgende og dialogisk måde. Folks frygt for at MAH skulle komme i
kløerne på den reaktionære Gravlund synes således ubegrundet, og i det indledningsvist
nævnte interview parerede MAH anklagen da også sådan: “Det er rigtigt at jeg kan lide
Gravlund. Han pegede tilbage på det sjællandske landsbyfællesskab, det som jeg også har
været optaget af. Men så fandt han ud af, at man skulle vende tilbage til det; det er jo
umuligt”.93 MAH og Gravlund var begge historiedyrkende, men på vidt forskellig vis: den
ene, MAH, søgende i og spørgende til historien, den anden, Gravlund, sagn-samlende,
regressiv samt med bagudskuende (reaktionære) ideer om hvad der var bedst for landets
befolkning.

4d) Martin A. Hansen og verden
Det er uimodstrideligt at det primært var de nordiske lande, Norge, Sverige, Island og
Finland, som havde MAHs interesse, især deres historie. Det kan man ikke skændes om. Så
vidt man kan udlede af tidstavler, dagbøger og breve var – foruden de førnævnte fire nordiske
lande – de følgende lande og områder de eneste MAH besøgte uden for Danmark: Færøerne,
Åland og Sydslesvig. I forbindelse med MAHs rejse til Island i 1952 konstaterer Thorkild
Bjørnvig i sin afhandling ligeledes at MAH kun har rejst i de nordiske lande og at han med sit
indgående kendskab til dem har gjort dem til målestok for det øvrige Europa, som han derfor
nok “navnlig for Kontinentets Vedkommende, har undervurderet en hel Del og paa Forhaand
følt sig fremmed for”. (Bjørnvig 1964, 366) Sådan skrev Bjørnvig altså i 1964, og som
forklaring på det som han opfatter som MAHs skuffelse over Islands-rejsen, angav han at det
nordiske havde været for ensidig en målestok og derfor kunne Island ikke “indfri hans
mægtige elementære Forventning”. (idem)
At MAH således rent fysisk aldrig bevægede sig ned i det europæiske kontinent er dog
ikke ensbetydende med at MAH ikke havde blik for Europa, som geografisk faktum eller som
mental konstruktion. Hvad sidstnævnte angår kan man f.eks. igen citere Thorkild Bjørnvig, nu
fra hans MAH-monografi fra 1949, hvori han karakteriserede MAHs værk indtil da således:
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Interview med Frederik Nielsen i Socialdemokraten 20.8.1949. Optrykt i Nielsen 1971 (1961), 17.
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Den Udvikling der kan aflæses i Martin A. Hansens Kunst, er ikke alene en enkelt
Personligheds, dens Rigdom, Etos og Smærte. Dette Værk og denne Personlighed i Værket
betyder mere end sig selv. Her taler Tiden, ikke alene dansk, men europæisk Tid (Bjørnvig
1949, 9).
Allerede på den allerførste side af sin monografi om MAH sætter Bjørnvig altså MAH ind i et
europæisk mentalitetshistorisk perspektiv. Det skal dog tilføjes at Bjørnvigs perspektiv faktisk
også indeholder en dansk (nordisk) komponent, idet han ligeledes skriver om MAHs værk at
det er “dybt forankret i en urokkelig Ansvarlighed” og at det har “Rod i Landskabet og
Traditionen”. (Bjørnvig 1949, 9) Men dermed opstår der en frugtbar symbiose af nord og syd
som karakteriserer MAHs værk: “En lykkelig Forbindelse mellem europæisk Problemstilling
og dansk Gemyt kendetegner dette Forfatterskab”. (Bjørnvig 1949, 9) Dette dobbelte
perspektiv er den røde tråd i Bjørnvigs monografi, som mod slutningen gentages, nu bare med
navne på de inspirationskilder som æggede MAH:
Hermed skulle være opridset nogle af de vigtigste Forudsætninger for dette kæmpende
Forfatterskabs Fysiognomi, Traditionssammenhængen, som det står i: Gammellivet, som
Martin A. Hansen er udgået fra, Johs. V. Jensen, hvis Sprogfornyelse han (sammen med
Realisternes) har draget Næring af, hvis Ideer han bekæmper, Kierkegaard og Grønbech
som indføjer ham i den europæiske kristne Kulturtradition, der utrættelig holder
Intellektets Kundskab paa Højde med Hjertets Viden. (Bjørnvig 1949, 108)94
Det skal bemærkes at Bjørnvigs bog er fra 1949 og den sidste MAH-bog som Bjørnvig
behandler, er Tanker i en Skorsten (1948) som han imidlertid kun omtaler ganske summarisk
da den “som en Slags indirekte Kommentar til Forfatterskabet i flere Henseender udtrykker
det samme, som jeg her umiddelbart har søgt at gøre Rede for”. (Bjørnvig 1949, 96) I sagens
natur omhandler Bjørnvigs monografi altså ikke MAHs resterende værk, som primært er af
sagprosaagtig karakter, men med klart nordisk islæt. Det er dog ikke uden tråde til Europa, og
i tilknytning hertil kommer et ideologisk (og politisk) perspektiv: individualisme contra
fællesskab.95
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Man lægger også mærke til den næsten Ole Togebyske kombination af intellekt og intuition (hjerte).
I afhandlingen Kains Alter trækker Bjørnvig dog lidt i land m.h.t. det mentalitetshistoriske, idet han om sin
monografi siger at hans æstetiske vurderinger og fortolkninger af fiktionen har holdt sig bedst, men:
“daarligst Betragtninger over Tænkningen og Livssynet”. (Bjørnvig, 1964, 17)
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Omkring udgivelsen af Bjørnvigs monografi var der begyndt at vise sig en slags cæsur
mellem de to genrer (fiktion og essay) i MAHs værk. I et meget inderligt takkebrev fra MAH
til Bjørnvig for dennes monografi (1949) ser man at MAH aner at monografien antyder eller
forudser et genreskift hos ham forårsaget af at MAH på dette tidspunkt nedtrapper den
skønlitterære produktion (der arbejdes dog fortsat på Løgneren), til fordel for en
kulturhistorisk fortsættelse af forfatterskabet. MAH skriver derfor til Bjørnvig: “Hvad I
indleder med, baade du og Ole, at Værket kan betragtes som afsluttet her, det er sandt. Jeg har
set det før. Det kom som en overrumplende og haard Viden”. (Hansen 2004, bd. 1, 301)96 Og
lidt senere: “Det skulle da ikke undre mig, om din Bog har en Betydning, du næppe har tænkt
dig, at den ogsaa er som en Nødvendighed: et Hug, der skiller før fra nu”. (Hansen 2004, bd.
1, 303)
Europa set med lånte øjne
MAH ønskede velsagtens at Norden kunne måle sig med resten af Europa, men når man ikke
har set Europa, må man forlade sig på andre kilder eller øjenvidner, hvis man vil
sammenligne. I et brev til Bente og Aksel Heltoft fortæller MAH om de rejser han har
foretaget rundt om i landet til kirker til brug for det der skulle blive til Orm og Tyr.97 Når det
gælder dansk kirkebygning, så mener MAH at dansk kirkebygning “maaler sig med de store
Italienere”, men da han ikke selv har oplevet dem ved selvsyn i Italien, henter han
argumentation ved at henvise til andres erfaring: “Det siger Sven [Havsteen-Mikkelsen, ab]
og Ole [Wivel, ab] som har set Italienerne og deres Kirker, jeg siger intet, for jeg har ikke set
noget af det”. (Hansen 2004, bd. 2, s. 663)
Ovenstående kunne tyde på at MAH ikke interesserede sig synderligt for Europa, men det
forholder sig alligevel en anelse mere nuanceret. Vel kan man hævde at han var en forfatter
med fødderne metaforisk solidt plantet i den nordiske muld, men blind for det europæiske var
han ikke. Eksempelvis betragter han i et brev fra 1.11.1948 til forfattervennen og – kollegaen,
nordmanden Tarjei Vesaas (1897-1970) dennes romaner i et europæisk perspektiv: “Men
skønt dine romaner frem for nogen der skrives i norge (sic) i dag er europæiske, udfolder
eksistensproblemer, der er tidens menneskers, har de dog rødderne i hin jord. Men rødderne
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MAH henviser til Ole Wivels forord: “Denne Bog udsendes i Anledning af Martin A. Hansens 40 Aars
Fødselsdag den 20. august 1949. Man har ment, at en sammenfattende Redegørelse for Forfatterskabet paa
dette Tidspunkt var mulig og berettiget, fordi en foreløbig Udvikling synes at være tilendebragt”. (Bjørnvig
1949, 7)
I parentes, og med et glimt i øjet, bemærker MAH at han ved samme lejlighed også har set på kroer.
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gaar under det romantiske natursyn”. (Hansen 2004, bd. 2, 227)98 Henrik Denman mener i
øvrigt at der fra dette brev går en lige linje til MAHs kulturhistoriske forfatterskab og at det
var “mødet med Norge, der mere end noget andet fik løsnet op for de perspektiver, som tillige
fik den store læser- og lytterskare i tale”.99
Denmans opfattelse understøttes af Thorkild Bjørnvig som skriver at en række af MAHs
essays med norsk indhold (f.eks. “Verdensromanen” om Nordahl Rolfsen verdenshistorie) er
“Udtryk for Martin A. Hansens Kærlighed og Tak til Norge. Det var ikke hans Hjem, men
han følte sig heller ikke som en tilrejsende deroppe. Her oplevede han, hvad der ganske nøje
dækkes af det skønne gamle Ord: Gæstevenskab”. (Bjørnvig 1964, 355)
Velfærd og kold krig
I deres bog om velfærd og kold krig i 1950’ernes danske kulturdebat: Der truer os i tiden.
Velfærds- og koldkrigstænkning i 1950’ernes danske kulturdebat (som jeg også indledte
denne afhandlings første kapitel med), mener forfatterne Nils Gunder Hansen og Rasmus
Mariager at de muligvis forlods havde antaget at det danske samfund i 1950’erne var
“domineret af to forskellige narrativer: velfærdsstaten og den kolde krig”. (Gunder Hansen
2013, 7) Det skyldes at for visse forfattere og kulturpersonligheder, som f.eks. Niels Barfoed,
vedblev faktisk 1940’ernes temaer og problemstillinger (besættelsen og modstandskampen) at
være dominerende op i halvtredserne. Det kan også siges at gælde for MAH, men i hans
tilfælde er der nu alligevel mere på spil, ja måske er han et godt eksempel på en forfatter /
kulturpersonlighed hos hvem både velfærdsstaten og den kolde krig var temaer med en vis
affinitet til hinanden. Jeg har tidligere omtalt Anders Thyrring Andersens påpegning af MAH
som foregangsskikkelse med hensyn til at skabe dialog omkring de fælleskulturelle
(velfærdsstats)værdier, idet han hævdede at Heretica-kredsen bør “ses som en vigtig aktør i
dannelsen af de kulturelle institutioner, som blev et resultat af velfærdstænkningen”. (Mai
2013, 84) Belægget for denne påstand er at det var Knud W. Jensens økonomiske midler der
blev brugt til at drive Heretica, grundlægge kunstmuseet Louisiana og bemægtige sig
aktiemajoriteten i forlaget Gyldendal. Men sammenfletningen mellem erhvervslivet og de
kulturelle (velfærds)institutioner rækker længere, og selvom Thyrring Andersen bemærker
det, så går han ikke videre med et af de aspekter der forbinder MAH/Heretica med velfærds-
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MAH anvender her moderne retskrivning.
Citeret fra et særtryk af Henrik Denmans artikel “Hjemstavnens sind og modernismens digtning. Martin A.
Hansen og Norge” i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, nr. 1, 1989, 23.
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og koldkrigstænkning, nemlig at Knud W. Jensen opnåede Marshall-hjælp til en
fabriksudvidelse.100 Der findes her en interessant forbindelse mellem kulturkritikeren
Grønbech, Marshall-planen og Heretica-mæcenen Knud W. Jensen og hans ostefirma. Knud
W. Jensen skrev til MAH 19.2.1953:
Selv tumler jeg med store planer for tiden. Vi har fået Marshall-Lån til vor smeltefabrik i
Sydhavnen […]. Vi bliver et par hundrede mennesker derude […] og det er pludseligt gået
op for mig, hvilket ansvar man egentlig er pålagt overfor alle disse mennesker. Jeg vil
derfor nu realisere mange gamle drømme og planer om foranstaltninger til gavn for
medarbejderne. (Hansen 2004, bd. 2, 916)
Efter denne skitsering af fabriksplanerne skrev Knud W. Jensen at han ikke (længere) er enig
med Grønbech, og han mener, i modsætning til Grønbech, at det kan være i orden kun at
“lappe på tidens brøst” (som vi tidligere så Grønbech kalde det):
Der er noget vist paradoksalt ved, at man i så mange år har beskæftiget sig med kulturkritik
og været så enig med Grønbech og alle andre revsere af det moderne storbymenneskes
livsvilkår i dag, og så samtidig selv driver en fabriksvirksomhed, hvor arbejderne sidder
ved samlebåndet, og har et kontorpersonale, hvis arbejdsvilkår ikke adskiller sig fra andre
kontorers. Man er så tilbøjelig til at sige, at det er hele grundlaget for kulturen, som er
forkert, og det ikke nytter med lapperier, men jeg tror synspunktet er uholdbart, og at vi
hver på vores vis må søge at realisere netop visse lapperier, som angiver en retning mod
noget bedre. (Hansen 2004, bd. 2, 916)
Man kan også sige at Grønbech har lettere ved at opstille utopier end en praktisk
forretningsmand som Knud W. Jensen, der – hvis han i et konkurrencebaseret samfund vil
gøre noget for kulturen og velfærdssamfundet og samtidig holde fabrikshjulene i gang – må
indgå kompromisser i form af “lapperier”.
Selvom Heretica-kredsen ønskede et kulturelt opgør som kunne synes revolutionerende
fordi de ønskede et samfund der ikke var baseret på de gamle institutioner der angiveligt
havde spillet fallit, så indså Knud W. Jensen at det var bedre at overtage og redde en
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Marshall-planen handlede om at få de europæiske lande økonomisk på fode igen og gøre dem til
handelsdygtige lande som USA kunne handle med. Indirekte blev lande som modtog Marshall-hjælp,
naturligvis styrket over for kommunismen østfra. Men det var først da Sovjetunionen og østeuropæiske lande
afslog tilbudet om Marshall-hjælp, at der begyndte at ske den opdeling af Europa, som kan ses som
indledningen til det der senere skulle blive den kolde krig. Se også Bjøl 1988, bd. 1, 96-102.
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kulturinstitution som Gyldendal, der jo også var med, eller kunne være med til at distribuere
tanker om (velfærds)samfundet, end at lade forlaget sygne hen eller kuldsejle. Tage SkouHansen fortæller om episoden, der fandt sted i 1951-52, at det egentlig var MAH der stod bag
overtagelsen af Gyldendal. Og det forbløffede i første omgang Skou-Hansen at “den beskedne
store digter med hele almuetraditionen i kroppen tænkte så bevidst og nutidigt i magt”. (SkouHansen 1995, 25) Men som Skou-Hansen også fortæller, så stod der endog meget store ting
på spil: “selve demokratiet, som afhang af de overleverede institutioner”, idet de nye folk der
skulle ind i de overleverede institutioner ikke bare skulle bekræfte dem, men forny dem, for
ellers “ville det repræsentative folkestyre snart gå i forfald”. (Skou-Hansen 1995, 26)
Koblingen mellem velfærdsstat og Marshall-plan, og dermed (begyndende) kold krig, løber
altså her sammen i personen Martin A. Hansen.
Individuel og kollektiv identitet
I sin afhandling101 om identitetsdannelse i moderne dansk (og nordisk) litteratur argumenterer
Marianne Stidsen for at MAH i sit sidste fiktionsværk, radioromanen Løgneren (1950) formår
at formulere muligheden af at skabe sig en individuel identitet understøttet af en kollektiv
identitet. Kort sagt lader MAH rationalisten og det moderne individ, hovedpersonen i
Løgneren, Johannes Vig, få en fornemmelse af at det er muligt for ham at blive optaget som
en del af Sandøs traditionsbundne fællesskab, vel at mærke uden at Johannes opsluges af og
forsvinder i øboernes kollektiv. Ifølge Marianne Stidsen er dette fiktionsværk også
afslutningen på MAHs undersøgelse af denne mulighed. Fiktionsarbejdet ophører og MAHs
sene, ikke-fiktive forfatterskab ender med at dementere alle forsøg på at skabe en individuel
identitet, som er understøttet af en kollektiv identitet, og Stidsen nævner som eksempel herpå
Orm og Tyr.102 Faktisk driver Stidsen sin pointe helt ud i den påstand at MAHs sene ikkefiktive forfatterskab, ikke alene peger “frem mod 70’ernes marxistiske fundamentalisme, men
også mod årtusindskiftets religiøse og etniske fundamentalisme – i deres forskellige
afskygninger”. (Stidsen 2015, 329) Eksempler på værker der ifølge Stidsen trækker i denne
retning er bogessayet Leviathan (1950), det kulturhistoriske værk Orm og Tyr (1952) og
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Marianne Stidsen: Den ny mimesis. Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden
Verdenskrig, bind 1-2, 2015. Afsnittet om MAH findes i bind 1, kapitel 10: “Fra venten til valg – Individuel
og kollektiv identitet hos Martin A. Hansen”, 291-332.
Stidsen nævner dog at hele påstanden vakler i og med at MAHs “Hospitalsdagbog” vrimler med ideer, udkast
til noveller etc., altså nærmest en genstart af hele MAHs fiktive forfatterskab. Det er den samme genstart som
også Thorkild Bjørnvig tager stilling til i sin doktorafhandling: Kains Alter (1964), især afsnittet “Identitet”,
549-562.
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rejseskildringen Kringen. Billeder fra øvre Gudbrandsdal (1953). Hertil kan man pege på at
Leviathan – blandt andet, men også især – er et indlæg vendt imod kommunistisk (og dermed
kollektivistisk) tankegang.103 Desuden kan det påpeges at Orm og Tyr også er en undersøgelse
af individets forhold til fællesskabet i tidligere tider som er ment som en kommentar til tidens
kultur-og samfundsdebat. Men der er flere andre kulturhistoriske værker, som jeg vil kigge på
i forhold til Stidsens identitetsopfattelse hos MAH.
Rejse paa Island (1954) er en rejseskildring der føjer sig ind i rækken af MAHs ikkefiktive bøger der har Norden, det nordiske (og bagudskuende historiske) som tema. Bortset fra
sagagennemgange indeholder bogen kun få steder der direkte behandler individ-fællesskabsproblematikken.
Dansk vejr (1953) handler om vejret i forskellige egne af Danmark (og Sverige), men så
tilforladelig er bogen heller ikke, da den indeholder diverse betragtninger om individualismen
og beslægtede emner. MAH hævder f.eks. at “naturalismen var det sidste store enhedssyn
europæisk kultur besad”, men at moderne kunst endnu ikke “har formaaet at skabe en ny
enhed og vil maaske aldrig kunne det, saa længe den er behersket af en stærk individualisme
af ligefrem mystisk karakter”. (Hansen 1953, 28) Disse to citater synes i påfaldende grad at
være kalkeret over H. C. Branners lignende tanker i essayet “Humanismens krise” fra 1950
hvori Branner skriver at “naturforskerne er i færd med at revidere det naturalistiske grundlag
for det nittende århundredes mekanisk-deterministiske fremskridtstro, som både østlig og
vestlig ideologi bygger på” og Branner mener at der i kunsten og litteraturen har fundet en
tilsvarende bevægelse sted, “skønt man heller ikke her er nået frem til et helhedssyn”.
(Branner 1950, 22) Branner kobler i øvrigt disse tanker sammen med en modernitetskritik a la
Stidsen, for Branner så i tiden tegn på at mennesket havde brug for medmennesket, for godt
nok gav frigørelsen mennesket “ubegrænsede muligheder”, men disse muligheder “ligger
alene i forbindelsen med andre”. (Branner 1948, 23)104
Tilbage til MAHs Dansk Vejr, hvori heller ikke klassementaliteten (med marxistisk islæt)
er stærk nok til at lægge en dæmper på den opløsende individualisme: “En individualisme
eller subjektivisme, hvad vi nu vil kalde den maaske stærkeste kulturelle drivkraft i den
vestlige verden, er straks begyndt at nedbryde klassesynet”. (Hansen 1953, 47) Det er tydeligt

103

104

Bogessayet Leviathan bygger på tre artikler i Heretica (trykt i nr. 4 og 5 1949 samt nr. 1 1950). Disse artikler
har mere brod rettet mod kommunismen end bogessayet, som er skrevet i et mindre polemisk tonefald og
dermed formentlig med et bredere publikum for øje.
Her synes Branner ligefrem at vise sig som advokat for personalismen, som jeg kommer ind på senere i
denne afhandling, og som Marianne Stidsen ganske kort nævner i sin afhandling (Stidsen 2015, bd. 1, 226).
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at MAH flere steder i Dansk vejr er optaget af individ-fællesskabstematikken samt det
problem at respekten for individet tilsyneladende nødvendigvis indebærer at fællesskabet
bliver antastet. Men selvom sekulariseringen har medført at “de fleste hellige institutioner fra
det gamle samfund er gaaet til grunde eller blevet en slags levn”, så har det dog medført at de
“personlige værdier, det individuelle og subjektive, agtes mere end før, i alt fald i de lande,
hvor demokrati er andet end en form, men langsomt er blevet en mentalitet”. (Hansen 1953,
47-48)105 I hele denne individualismediskussion er MAHs kongstanke i Dansk vejr at “ethvert
menneske, begavet eller ikke, højt på straa eller ringe i samfundet, besidder personlige
værdier, som bør være ukrænkelige” og “en indre udvikling i den vestlige verden [har]
stærkere end før i princippet anerkendt “hin enkeltes” ret.” (Hansen 1953, 48) Disse
ideologiske overvejelser gør at natur- og kunstessayet Dansk vejr bestemt ikke kun er en snak
om lys og tåge og hvad farve de danske pløjemarker egentlig har.
En anden ting som gør Dansk vejr interessant, er forholdet natur-kultur og det moderne.
Mens ingeniøren i Løgneren var en lidt tvetydig figur, så er MAHs opfattelse af ingeniøren – i
den reelle virkelighed – anderledes positiv i Dansk vejr:
Man tør da nok ogsaa sige, at store arbejder, der bryder ind i landskabet og for bestandig
paavirker dets karakter, broer, veje, havne, byder ingeniørerne paa svære æstetiske
opgaver, det er jo i virkeligheden dem, som i vor tid har de kunstneriske
monumentalopgaver. Jeg synes, at der i dette aarhundrede er skabt en række rigtige
løsninger, og at de er blevet bedre og bedre. […] vi har nyere vejanlæg, gjort saa godt, at
det virker, som om egnen har ligget og ventet paa dem”. (Hansen 1953, 10)
Det er et noget andet billede eller opfattelse af ingeniøren end det som gengives i
ingeniørforeningens blad, hvori MAH bruges som eksempel på en forfatter der var med til at
afløse det første positive, omend klichéfyldte, billede af ingeniøren i litteraturen:
Siden blev klichéerne afløst af en nok så nuanceret, ligefrem kritisk opfattelse af
ingeniøren. Martin A. Hansen giver i et dagbogsnotat opskriften på en vigtig person i sin
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I en dansk sammenhæng anses gerne juristen Alf Ross (1899-1979) som en repræsentant for en opfattelse af
demokrati som form, mens teologen Hal Koch (1904-63) repræsenterer opfattelsen af demokrati som
mentalitet.
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roman Løgneren: “Ingeniøren må på en sympatisk og dog stupid (Maade) repræsentere
Modernismen”.106
Det er påfaldende at ingeniørartiklens forfatter tyer til MAHs dagbøger, muligvis fordi
romanens ingeniør er svær at greje i forhold til om han nu skal opfattes positivt eller negativt.
I Dansk vejr er MAH tydeligvis på fremskridtets side og han foretrækker da også nutiden
frem for fortiden at leve i: “vor tid er paa mange maader spændende at leve i. Havde man
mulighed for at vælge, maatte man dog foretrække den for en af de statiske kulturperioder,
som vi ellers ofte drømmer om”. (Hansen 1953, 50)
Fra Islandsbogen er der et tema der går igen i Norgesbogen Kringen. Billeder fra Øvre
Gudbrandsdal (1953), nemlig fortællertemaet eller mere præcist fortællersituationen og dens
kommunikative opbygning. I Islandsbogen er det ganske vist skrivesituationen der er i fokus:
“Skriverens store Bekymring har jo nok været hans og Husets Forraad af Tran og Tællelys,
samt Oplaget af godt Skind til Pergament”. (Hansen 1963,163) I Norgesbogen er den
mundtlige fortælling, og tilhøreren/tilhørerne som er MAH og hans hustru, i fokus: “Ogsaa vi
var fanget. Først stirrede min Kone fortryllet på den graa Fortæller” (Hansen 1953, 24) og lidt
senere hedder det om fortælleren at han forstod sig på “mundtlig Fortælling og vidste at det er
dens frodige Lov at den skal gentages”. (idem.)
Med hensyn til Orm og Tyr (1952) er det Marianne Stidsens påstand at MAH heri skulle
have opgivet troen på en individuel identitet og nærmet sig en fundamentalistisk
kollektivitetstankegang. Det kan dog virke en anelse hasarderet set i lyset af at MAH i
oldtidens samfund faktisk synes at finde en balance mellem individualitet og kollektivitet. Det
gør han f.eks. når han betragter opdelingen af markerne: “Oldtidsagrene vidner om et
demokratisk samfund, hvor individualisme er forenet med fællesorden”. (Hansen 1999, 126)
I Orm og Tyr er ret og frihed i øvrigt typiske MAH-emner, men her vil jeg især undersøge
individ-kolletiv-problematikken. I det kulturhistoriske værk lyder det om de gamle nordboere:
“De er individualister, dog dybt forankrede i det fælles, æt, lav, skik, samfund og nu i fælles
skæbne”. (Hansen 1999, 216) MAH finder ikke nødvendigvis en harmoni mellem individ og
kollektiv, men de holder hinanden i ave, og sørger for at undgå store konflikter. MAH mener
at netop på dette punkt ligner nutidens samfund datidens: “Og i en kultur, og heri ligner de
gamle nordboers vor egen, hvor det individualistiske og det fælles er som to poler, to kræfter,

106

Ingeniøren nr. 14, 3. april 1991, 12. Netudgave: ing.dk/kulturarven. Artiklen er skrevet i anledning af bogen:
Arne Jacobsen og Jørgen Johansen. Fremskridtets frontløber. Ingeniøren i dansk litteratur, Tekniks Forlag
1992. Citatet findes i: Hansen 1999, bd. 2, 748.
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der overalt brydes i fælleslivet […] dér er i virkeligheden de store kritiske situationer meget
sjældne”. (Hansen 1999, 216) Dette citat fortsættes i øvrigt med et udsagn der på forbløffende
vis relativerer al datidens snak om kulturkrise: “At en saadan kultur bestandig befinder sig i
en vis uro og spænding, saa ligefrem skepsis og tvivl indgaar som et slags harmoniserende
element i den, langt mere end troen, der hører til dens natur”. (Hansen 1999, 216)107 Netop
dette sted i bogen er centralt, fordi det fører over til en for MAH altafgørende begivenhed,
folkestrejken i sommeren 1944, idet han åbenbart ser en lighed mellem kristningen af
Danmark og folkestrejken. Han ser dem nemlig begge som spændte situationer med
individerne og fællesskabet som hovedaktører og hvor “mængdens valg helt afhænger af de
enkelte, af de utallige enkeltes valg”, hvor der da opstår “en fælleskraft af større magt og
dybere virkning end en slavisk masses stemningsophidselse”. (Hansen 1999, 216) Jeg har
allerede tidligere i Wivel-Bjørnvig-diskussionen været inde på folkestrejkens betydning for
MAH (ifølge Wivel i hvert fald), og vil her blot rekapitulere en af pointerne fra kapitlet om
dialektik og intertekstualitet i MAHs essays: mens 9. april stort set ikke havde betydet noget
for Bjørnvig, så havde 9. april næsten taget meningen med livet fra MAH, “en mening han
først havde fået igen med folkestrejken i København d. 4. juli”. (Bjørnvig 1986, 269)
Udover det rent ideologiske stof i Orm og Tyr om individ og fællesskab, så kan man også
pege på at selve værket var et fælles projekt, lavet af tre individer. Det gør MAH rede for i
forordet: “Paa de allerfleste ture fulgtes kunstner, forfatter og udgiver ad”, dvs. MAH, Ole
Wivel og Sven Havsteen-Mikkelsen, og bogen udkom på Wivels forlag, og ikke på MAHs
sædvanlige, Gyldendal. Endvidere taler MAH om trekløverets inspirerende miljø, idet det
udtrykkeligt ikke var meningen at de i fællesskab skulle bestemme hvad der skulle stå i
teksten eller hvilke billeder der skulle med, de dele blev til “paa normal isoleret vis”. (Hansen
1999, 12) Meget passende afrundes bogens tekst også med et træsnit af runeindskriften:
“Martin, Ole og Sven gjorde mig” (formentlig en alludering til Guldhornsindskriften). MAHkenderen Anders Thyrring Andersen mener ligefrem at der med Orm og Tyr er tale om et
tidligt dansk eksempel på et “Gesamtkunstwerk”.108
Til det ovenstående kan lægges at MAH allerede i 1930’erne havde skrevet sig igennem
(og opgivet) kollektivitetstanken i de to første romaner Nu opgiver han og (især) Kolonien.
MAH gør flere steder opmærksom på at netop respekten for individet og individets ret i
fortiden er noget han tillægger stor værdi. Han siger f.eks. i et interview i 1949:
107

108

Citatet halter rent syntaktisk, idet der synes at mangle noget som subjektet, som udgøres af hele sætningen,
kan knytte sig til.
Foredrag holdt på Hadsten Højskole 16.4.2016.

183

Tænk på de gamle retsregler i vore landskabslove og landsbyvedtægter. En mand måtte
ikke belægges med jern, selv om han var sigtet. Ikke sandt, selv i det middelalderlige
stændersamfund, hvor de enkelte inden for hver stand var lige, var der plads til den
enkeltes frihed og ret.109
Og i samme interview fortsætter MAH med at hævde at det i datidens samfund rent faktisk
var muligt at kombinere den individuelle identitet med kollektivets, altså det som MAH ifølge
Stidsen ellers opgiver muligheden af i sit sene ikke-fiktive forfatterskab. MAH siger at den
ovennævnte tradition – det vil sige respekten for individet i et ellers kollektivt baseret
samfund – er en tradition, der også peger frem:
den totale åndsfrihed er ikke umulig i et samfund, hvor der er kontrol på mange måder.
Socialismen er jo også en gammel idé, den har en etos, vi har alle en dårlig samvittighed.
Men så bygges der en ideologi op om den, den får mål uden for livsanskuelsen, for
kommunisterne[,] Rusland, Moskva.110
Den sidste sætning gav anledning til overskriften for interviewet: ”Jeg er ikke glad ved
ideologier”.
Interviewet blev bragt i Socialdemokraten 20.8.1949, et år inden Løgneren udkom i
bogform. Rent kronologisk kan Stidsen således godt have ret i at MAH efter Løgneren gav
afkald på muligheden af at lade den individelle identitet indkapsle – men altså samtidig blive
understøttet af – en kollektiv identitet. Men det er nu alligevel et spørgsmål om MAH så at
sige fra det ene øjeblik til det andet skulle have opgivet tanken om en individuel identitet
understøttet af en kollektiv. Det synes nemlig at være en tanke der netop har været meget
bærende i MAHs livsanskuelse, og som påpeget optager denne diskussion ham i flere af de
efterfølgende essayistiske kulturhistorieværker.
I sin afhandling mener Marianne Stidsen at personen Rigmor i Løgneren kunne være
romanens positive løsningsmulighed på den forkrampede situation Johannes er havnet i, og
som han forsøger at løse ved at gøre sig til Sandøs kronikør. Stidsen siger:
Men der findes altså andre muligheder, nemlig i form af den vej, Rigmor har valgt, som
angiveligt skulle være mere frugtbar – også selvom den ikke gives noget særligt konkret
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Interview med Frederik Nielsen i Socialdemokraten 20.8.1949. Optrykt i Nielsen 1971 (1961), 17.
Idem.
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indhold. Skulle man tale teologisk, kunne man sige at hun måske forener Kierkegaard (at
kunne bevæge sig) og Grundtvig (at have rødder). (Stidsen 2015, bd. 1, 326-327)
Men MAH synes imidlertid heller ikke efter Løgneren at have opgivet forsøget på at finde
en balance mellem den individuelle og kollektive identitet. Og i forhold til ovennævnte
Stidsen-citat benytter MAH sig i Leviathan interessant nok også af Kierkegaard og Grundtvig
i identitetsdiskussionen, forholdet er blot lidt forrykket, idet det for MAH er Grundtvig der
virker fremadrettet, selvom – eller måskere snarere: fordi! – han har rødder ned i et
fællesskab:111
Personlighedens Vej er lige så strengt anvist hos Grundtvig som hos Kierkegaard. Men hos
Grundtvig fornemmer man stærkere at denne Vej er noget helt andet end Individualismens,
dens Modsætning. Hos Grundtvig kan det Personlige ikke komme til Udfoldelse uden at
det straks forplanter sig og forenes med det personlige i andre. Grundtvig virker som
Nyskaberen efter de tre andre, Luther, Kant, Kierkegaard. Den sidste er den protestantiske
Fuldbyrder. Grundtvig tilhører det vordende, han går ud over Protestantismen, og hos ham
synes en Kultur at ligge i Svøb. (Hansen 1950, 90-91)112
MAH ligger her helt på linje med, og er muligvis inspireret af Vilhelm Grønbechs essay om
Kierkegaard og Grundtvig. Grønbech sammenligner i sit essay de to identitetstænkere:
Kierkegaard som individualismens tænker, der kun har foragt for “hoben, flertallet,
generalforsamlingen”113 (Grønbech 1930, 190) og Grundtvig der digter til “unison sang”.
(Grønbech 1930, 202) Grønbech sætter også begge tænkere ind i et europæisk perspektiv:
I dem kommer to dybe tendenser inden for europæisk åndsliv frem til overfladen, og derfor
får deres virksomhed en evig betydning langt ud over alle religiøse kampe. Det er kunne
man også sige, kampen mellem den skabende [Grundtvig, ab] og den opløsende ånd
[Kierkegaard, ab], som tager kød i disse to titaner. (Grønbech 1930, 186)
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Det afholder på den anden side dog ikke MAH fra at sætte spørgsmålstegn ved værdien eller nytten af at have
rødder, som når han i Løgneren lader Johannes Vig udtrykke sin skepsis: “Men maaske det i vor Tid bare
hemmer at have Rødder et Sted” Hansen 1971, 27.
Anders Thyrring Andersen opfatter forholdet mellem Kierkegaard og Grundtvig på den måde at Kierkegaard
ryddede grunden, dvs. brød individualismen ned, sådan at Grundtvig kunne bygge sit hus, dvs. menighedens
fællesskab: i Grundtvigs forfatterskab er det “tydeligere, at personligheden ved at være bundet sammen med
de andre og det andet er individualismens modsætning”. (Andersen 2011, 297)
En af Grønbechs retoriske tretrinsraketter.
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Selvom Grønbech ikke er så negativ over for Kierkegaard som ovenstående citater kunne tyde
på, så ser Grønbech tydeligvis kun (fremtids)perspektiver i en tænker som Grundtvig. Og med
Marianne Stidsen in mente kunne man måske i stedet for MAH pege på at Grønbechs
fremtidsutopi indeholder større fare for at kollektivet kvæler individet, på trods af at
Grønbech ellers gerne vil fremmane billedet af en fremtidig harmonisk utopi:
Grundtvig vender fremad mod en ny kultur. Ud af sin umiddelbare skabende originalitet
varsler han om en menneskehed der vil sætte samfund i steden for isolation, forlange koret
og marschen i steden for stemninger ved solnedgang, livet i steden for beskuelse og
nydelse af livet. (Grønbech 1930, 202)
Grønbech benytter sig gerne, som vi har set tidligere, af en suggestiv prosa, men at han ikke
kun talte ud i den blå luft uden sans for den konkrete, sociale virkelighed, vidner fortsættelsen
af citatet om. Grundtvig sættes nemlig i forbindelse med arbejderbevægelsen, og Grønbech
kan derfor med en vis effekt afslutte essayet med følgende karakteristik af Grundtvig:
Han, præstesønnen, står i hemmelighedsfuld pagt med de krav der samtidig begynder at
røre sig i arbejdernes hær, om nye mål og det højere åndelige mål. Han vidste lige så lidt
som arbejdets førere hvor vidtrækkende de krav var han stillede, han vidste lige så lidt som
de hvor meget der lå i profetierne, men han var skaber og drømmer som også de.
(Grønbech 1930, 202)
MAH afviser ikke personlig, individuel udfoldelse, men det skal ikke være en udfoldelse der
kun dyrker ophavsmanden selv uden tanke for fællesskabet. Udfoldelsen skal have et mål
uden for individet selv. Dette syn på forholdet mellem individuel udfoldelse under stadig
hensyntagen til fællesskabet eksemplificerer MAH i Leviathan med middelalderens kættere
som med deres alternative opfattelser godt kunne blive til lærere og dermed foregangsmænd,
vel at mærke hvis deres åndelige udfoldelse kom til at virke i andre. Og derfor kan MAH også
sige at ingen kætter var blevet fornyer, hvis hans inspiration kun havde været denne: “Jeg
kræver Frihed til personlig Udfoldelse!” (Hansen 1950, 110)
MAHs tro på at total åndsfrihed er mulig også i et samfund med “kontrol på mange måder”
har en interessant lighed med en tanke fremsat i et af Hereticas første numre. Den
schweiziske kulturteoretiker Denis de Rougemont (1906-85) skriver i essayet “Europas
Sygdomme”:
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Europas højeste Gode er dets Opfattelse af Mennesket. Det er et højeksplosivt Gode,
hvorfra Nødvendigheden af brændende Vagtsomhed overfor Personlighedens centrale
Begreb vokser, thi dens bestandige Forvildelser til Individer uden Pligter og Forkæmpere
uden Rettigheder er de sande Aarsager til vor sociale Ulykke. Det er vor fremtidige
Opgave at opfinde politiske Strukturer af føderalistisk Præg, som alene vil være i Stand til
at skaffe Fred og bevare Friheden i Ordenen. (Heretica 1948, nr. 3, 177)
Det gælder altså om at finde en balance mellem det enkelte individ og gruppen som det indgår
i. Individet skal have pligter i forhold til fællesskabet, men det skal også have ret til at tænke
anderledes og som forkæmper gå egne veje. Og på et større (verdens)plan skal individet ifølge
Rougemont indkapsles i (europæisk) føderalisme. For Rougemont betyder det at
nationalismen må afsværges, da den er en destruktiv kraft. Rougemont sammenligner
nationalismen med “en art Kortslutning indenfor den normale Spænding, som det gælder at
bevare mellem det særegne og det almene”. (Heretica 1948, nr. 3, 176)114 Og i
overensstemmelse hermed opfattes føderalismen af Rougemont som en positiv kraft:
“Føderalismen derimod vil forene, men ikke skabe Enhed”. (Heretica 1948, nr. 3, 177)
Oversat til Marianne Stidsens begreber er “det særegne” den individuelle identitet og “det
almene” er den kollektive, ja “verdensomspændende identitet”. (Stidsen 2015, 308) Og for
Rougemont (og MAH) gælder det om at spændingen mellem de to identiteter opretholdes, for
får den kollektive identitet for megen magt, bliver den enøjet og antager diktatorisk karakter
og udsletter til sidst individet, altså det som MAH i ovennævnte interview advarer mod, når
der bygges ideologier op om en ide som f.eks. socialismen.
Individualisme og kollektivisme
Tanken om at individualismen og kollektivismen skal holde hinanden i ave, eller mere
positivt formuleret: befrugte hinanden, udfolder MAH også i essayet “Eneren og Massen”
(1950). MAH hævder først at individualismen kun var inspirerende så længe den var
“Murbrækkeren mod gamle dogmatiske Institutioner”, men nu er den “individualistiske
Selvudfoldelse […] blevet traditionel og gold”. (Hansen 1950, 72-73) Individualismen er
desuden begyndt at skabe kollektiver (organisationer, foreninger, forbund), men det er
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MAH gør i kronikken “En norsk Digter og hans Værk” i Aarhus Stiftstidende 8.12.1947 opmærksom på at
begrebsparret det særlige og det almene bliver brugt i en norsk biografi om forfatteren Tarjei Vesaas’
forfatterskab, ved siden af begrebspar som bygd og verden, og hjemstavn og det modernistiske/internationale,
blot savner MAH at biografien ikke i tilstrækkelig grad forklarer “det mærkelige Forhold” mellem disse
begreber (Hansen, 1947).
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naturligt ifølge MAH, eftersom folk med fælles interesser slutter sig sammen. MAH opfatter
forholdet mellem individualismen og kollektivismen mere dialektisk end modsætningsfyldt
(idet kollektivismen dog gerne vil hævde en forrang):
Individualismen er ingen naturlig Fjende af det kollektive, som den netop praktiserer. Den
ideologiske Kollektivisme er dog som Idé Individualismens Modsætning og hævder, at
Helheden, Kollektivet, altid bør gaa forud for Individet. (Hansen 1950, 73)
MAH ønsker bevidst ikke at foretrække den ene idé (eller “Doktrin” som han kalder dem)
fremfor den anden, eftersom ingen af dem, hverken individualismen eller kollektivismen, i sig
selv formår at begrunde tilværelsen. MAH søger derfor at forbinde de to livsformer i en slags
gylden middelvej, idet han dog advarer mod kollektivisme-doktrinen som man endnu ikke har
set praktiseret i en tvangfri udgave. Han formulerer det således:
Her skal vi ikke dømme de to Doktriner imellem. Det sande Forhold mellem dem er
maaske det komplementære: de er begge rigtige i en Forening. Endnu har man ikke set at
hvor Kollektivismens Doktrin: Helheden gaar forud for den enkelte! er gennemført som
Samfundsprincip, har den virkelig givet Tilværelsen den dybe Begrundelse, som
Individualismen aldrig evner. Som Samfundsprincip er Kollektivismen alle Vegne
opretholdt ved Tvang. Det er da umuligt at konstatere hvilken Magt Kollektivismens Idé
umiddelbart har, og i Praksis har den da hidtil kun vist det politiske Aspekt af det Emne vi
her drøfter – Ener og Masse – nemlig Despoten over for de underkuede. (Hansen 1950, 7374)
MAH udelukker således ikke at individet kan udfolde sig inden for kollektivistiske rammer,
det altafgørende er bare at man ikke, som Marianne Stidsen også advarer imod, “lader den
kollektive identitet få endimensionale, sandhedsfordrende kvaliteter og erstatte
jegidentiteten”. (Stidsen 2015, 322) MAH taler i ovenstående citat i generelle vendinger om
begreberne individualisme og kollektivisme, idet man kan forestille sig at den praksis som
den kollektivistiske ide hidtil har vist, nemlig despoten over for de underkuede, henviser til
nazismen og kommunismen, to idelogier der ikke formåede at forene MAHs ordpar: “Individ
og Stat, Intelligent og Masse, Individualisme og Kollektivisme, Liberalisme og Socialisme,
Vest og Øst”. (Hansen 1950, 60-61)
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Dialog med kommunisternes kultursyn
Fra omkring maj 1949 begynder MAH at arbejde på udkast til artikler der senere skulle blive
til essayet Leviathan. Til dette arbejde hentede han stof fra studier af udgivelsen
Kommunisterne og kulturen (1949), som var en samling af indlæg holdt på Danmarks
Kommunistiske Partis kulturkonference i oktober 1948. Indlæggene skulle belyse “det
ideologiske miljø, som havde stor kulturel betydning, ikke alene for partimedlemmer og
sympatisører, men også for den kolde krigs antikommunisme”.115 Man kan udmærket
forestille sig at MAH har spidset både ører og pen, når han læste hvad Ib Nørlund,
partisekretær og chefideolog i DKP, sagde og skrev. Har MAH ikke følt sig ramt af Nørlunds
udsagn: “[o]ver de litterære strømninger hænger en stank af lig”,116 så er der i hvert fald to
direkte citater i Nørlunds foredrag som MAH og Heretica-kredsen utvivlsomt har kunnet
nikke genkendende til:
“Kun vore drømme er hårde som hvedekorn,” synger folk, der kalder sig “kættere”, og
udtrykker derved den mindst kætterske tanke af alle. Med træt selvfølelse betegner de sig
som “dem, som har tabt tilliden til praktiske og politiske løsninger af kulturproblemet”,
hvorved de principielt har dømt deres “opposition” til magtesløshed.117
Ib Nørlunds første citat om hvedekorn er i virkeligheden sidste linje i Ole Wivels digt
“Paaske” (trykt i Heretica 1948, nr. 3, 155) og passussen om dem, som har tabt tilliden til
praktiske og politiske løsninger stammer fra Ole Wivels essay “Fem brød og to fisk” (trykt i
Heretica 1948, nr. 2, 100). Ib Nørland læste åbenbart også Heretica, og det har sikkert også
irriteret Heretica-folkene at de bliver beskyldt for netop ikke at være kættere, på trods af
tidsskriftets navn. Det samme gælder, når Nørlund taler om at “opløsningens, degenerationens
og mysticismens tendenser”118 breder sig i åndslivet, hvor det nok mest er ordet “mysticisme”
der har adresse til Heretica, eftersom Heretica jo netop også kæmpede mod opløsning og
degeneration og i hvert fald for MAHs vedkommende også mod mysticisme.
Set i individualisme-fællesskabsproblematikkens optik har MAH hos Nørlund formentlig
med ikke bare interesse, men også med skepsis, læst sætninger som at “[f]rigørelsen
forudsætter kamp imod den herskende klasse og derigennem mod de onde kræfters “frie”
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Dansk litteraturhistorie, bd. 8: Velfærdsstat og kulturkritik. 1985 (1990), 56.
Kommunisterne og kulturen 1949, 22.
Kommunisterne og kulturen 1949, 21.
Kommunisterne og kulturen 1949, 34.
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spil”.119 Det er dog mere kompliceret end som så, for kampen for friheden kræver indordning
under kampens love. Det er nemlig Ib Nørlunds grundtanke at kampen for frigørelsen kræver
underordning i henhold til natur- og samfundslovene: “Menneskehedens frihed består således
i herredømme over naturen og samfundets udvikling, skabt gennem indsigt i og underordning
under dens love”.120 Alt dette er imidlertid vand på MAHs mølle om at individet ikke må
undertrykkes af massen, og MAH noterer i sin dagbog 1.6.1949 at han endnu en gang har
gennemgået Kommunisterne og kulturen og gjort en række notater samt begyndt at skrive et
udkast til en artikel om marxismen. (jvf. Hansen 1999, bd. 2, 725) I dagbogen findes der ca.
en måneds tid før (6.5.1949) også et notat om Kommunisterne og kulturen:
Ingen (frygter) bekæmper Idealismen som Kommunismen. Hvorfor? Fordi de med
Øjeblikkets fornyede Hævdelse af Ortodoksien og Kleresiet gør den dialektiske Marxisme
(Materialisme) til en Idealisme – seperaterer [separerer] Dialektiken og Læren. Enhver fri
Tankeudøvelse er – ligegyldig hvad den gaar ud paa – endog om den er kommunistisk
præget – en Fare for Ortodoksien og Kardinalerne – mistænkelig. (Hansen 1999, bd. 2,
722)
Notatet er ifølge Anders Thyrring Andersen den første forberedelse til arbejdet med
Leviathan. (Hansen 1999, bd. 3, 1193) Selv var MAH specielt glad for Leviathans dialogiske
udformning. Han beskrev den som “dialogisk præget”, hvormed han hentydede til et af
forarbejderne til bogen. Han noterede 16.6.1949 i dagbogen: “Begyndte i Dag paa en ny
Storartikel om Kommunismen: “Dialog om gammel og ny Verden”. Formgrebet – det
dialogiske meget befriende – det kom naturligt efter Arb. m. “Jættestuen””. (Hansen 1999, bd.
2, 727) MAH henviser i notatet til at han dagen før havde omarbejdet teksten “Samtale i en
Jættestue”, hvori han “har udviklet det dialogiske meget stærkere”. (Hansen 1999, bd. 2,
727)121 Man bemærker her at MAH kursiverer den anvendte form, det dialogiske.
Ole Wivel mener at MAH efter “Dialog om gammel og ny Verden” opgav dialogformen
for at gennemføre sine tankerækker om kommunismen i essayistisk form, sådan som det også
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Kommunisterne og kulturen 1949, 19.
Kommunisterne og kulturen 1949, 20.
Konkret er der i “Jættestuen” tale om stendyssen ved Gunderslev Skov på Sjælland, som Grundtvig brugte i
digtet “Gunderslev Skov” og som MAH omtaler i et brev til Alex Garff (Hansen 2004, bd. 2, 830). MAHs
jættestuesamtale er formet som en dialog mellem de tre venner Kaspar, Melchior og Balthasar (bibelske
navne som ifølge MAH er tilfældigt valgt (sic)), der diskuterer kirken (som bygning) og brugen af den.
Teksten findes i MAHA nr. 669. Offentliggjort i trykt form 1948. Stendyssen ved Gunderslev og Grundtvigs
digt indleder også kapitlet “Frændernes alter” i Orm og Tyr (Hansen 1952, i 1999-udgaven 32-34). Se også
Krejsager 1996, 160.

190

langt hen ad vejen sker i Leviathan. (Wivel 1969, bd. 2, 117) MAH diskuterede formen med
flere Heretica-folk, især en aften hos Ole Wivel. MAH skriver herom i dagbogen: “Megen
Snak. Bl.a. om Art. om Kommunismen. Det blev diskuteret om Afhandlingsformen (mest
ansvarlig) eller Dialogformen er at foretrække”. (Hansen 1999, bd. 2, 733) At
afhandlingsformen, dvs. den “rene” essayistiske form, skulle være mere ansvarlig, havde
MAH allerede et par dage tidligere noteret noget om sin dagbog, og endda lagt eftertryk på
ordet “ansvarligt”: “Dialogformens store Fordele kunstnerisk og dens dialektisk-ironisk[e]
Muligheder. Paa den anden Side: den er af mindre ansvarligt Præg netop i denne Sag”.
(Hansen 1999, bd.2, 732)
På trods af hvad Wivel hævder, så findes der også i Leviathan eksempler på det dialogiske,
f.eks. når MAH personificerer udviklingslæren og lader den tale: “Hvad kan den
[udviklingslæren, ab] da sige? Den siger: Se, hvor vi udvikler os”, hvorefter dialogen mellem
udviklingslæren og “den anden part” fortsættes et stykke tid endnu. (Hansen 1950, 31ff)
Denne anvendelse af dialogformen, og netop også eksemplet med udviklingslæren, kritiseres
senere af Thorkild Bjørnvig,122som kunne have godtaget det, hvis det havde været et
gennemført kompositorisk princip (hvad det ganske rigtigt ikke er). Desuden kritiserer
Bjørnvig MAHs folkelige udtryksmåde, som han finder mere skader end gavner værket og
slet ikke fremmer dets forståelighed, og Bjørnvig eksemplificerer med det sted hvor MAH
rører bevidsthed, bibelberetning og kaffe sammen: “og Subjekt og Objekt vil være opløst i
hinanden som Sukker i Kaffen”. (Hansen 1950, 171-172)
Man må give Bjørnvig ret i hans kritik af MAHs noget forkrampede forsøg på folkelighed,
som dog har været MAHs måde at invitere læseren ind i essayets tankemæssige kringelkroge.
MAH er klar over at han i Leviathan har sat læseren på til tider hård kost, og derfor henvender
han sig mod slutningen direkte appelagtigt til læseren og siger: “Trætte Læser!” og lægger
ham kort efter et spørgsmål i munden som han kunne tænkes at ville stille til essayets
forfatter. (Hansen 1950, 163 og 164)
Men også på trods af disse til tider lidt klodsede formuleringer og søgte læserhenvendelser
må man med Wivel sige at MAH i sit Leviathan-essay overordnet tilstræber objektivitet og
stringent argumentation, hvilket adskiller essayet fra andre essays af mere personlig karakter.
Rasmus Øhlenschlæger Madsen opdeler i Vidner og dommere. Ny dansk kritisk essaystik om
krig om terrorisme essaygenren i to hovedtyper:
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Thorkild Bjørnvig, Kains Alter, 1964. Afsnittet “Folkelighed som Manér” (286-290) i kapitlet om Leviathan.
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Overordnet set er Montaignes essays karakteriseret ved det personlige, det intime og det
anekdotisk og associativt fortællende, mens Bacons essays er kendetegnet ved stringent
argumentation, pointerede statements og en mere upersonlig man-form. (Madsen 2009, 64)
Bruger man denne karakteristik som målestok, kan man bedst henregne Leviathan til den
sidstnævnte kategori.123 Dialogformen bruger MAH primært til at afprøve argumenterne og
deres rækkevidde og holdbarhed. I selve Leviathan-essayet (meta)kommenterer MAH i øvrigt
selv den essay-form han har valgt at benytte sig af, ved at sige at der hvor fornuften råder, må
man overholde “de Love som en ræsonnerende-essayistisk Beskrivelse maa bøje sig for:
Fornuftens”. (Hansen 1950, 153)124
Leviathan: tilblivelse og efterspil
I efteråret 1951 ville Erling Nielsen igen gerne have en artikel fra MAH til serien Mennesket i
tiden, eller egentlig en “replik” som han siger i et brev 13.8.1951 til MAH. Det forholder sig
nemlig sådan at Leviathan gav tre forskere anledning til at reagere (dog muligvis også
tilskyndet af Erling Nielsen). Men først tilblivelseshistorien: Leviathan udkom 27.11.1950 på
Wivels forlag i 3000 eksemplarer, og året efter kom bogen igen i andet oplag på 1000
eksemplarer. Et markant antal eksemplarer for et ikke altid lige tilgængeligt essay af filosofisk
karakter. Leviathan former sig for en stor del som et opgør med kommunismen, men tillige
udkaster det nogle tanker om synet på historien. Store emner, og det er derfor heller ikke
overaskende at essayet har en meget længere tilblivelseshistorie, der rummer talrige udkast og
omskrivninger. Essayet blev først trykt over tre omgange i Heretica nr. 4 september 1949, nr.
5 november 1949 samt nr. 1 marts 1950. Disse tre essays, i omskreven form, samt en
nyskrevet fortsættelse blev til sidst til bogudgivelsen Leviathan.125
Leviathan kostede MAH meget store anstrengelser at skrive samt et stort forberedende
læsepensum. Et eksempel, der viser hvor omfattende og krævende arbejdet var: I efteråret
1949 befinder MAH sig på maleren Sigurd Swanes ejendom Malergården i Plejerup i
Odsherred og arbejder på teksten til Leviathan. Herfra skriver han til Bjørn Poulsen
15.9.1949:
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MAH skrev dog også essays af Montaigne-typen, f.eks. Træskoen som er genoptrykt i samlingen
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ikke slår til, må andre former træde til, f.eks. digtningen.
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Der er 28 Rum her i Malergaarden (efter Sigende, jeg har ikke talt dem), men jeg har snart
fyldt dem med fordømte Manuskripter, de infame Udkast flyder alle Vegne, jeg sætter
Mærker med rød Blyant og blaa Blyant og sort Blæk og lyst Blæk, men naar der nu bliver
rød-blaa og sort-lyse og endelig rødblaasortlyse Manus. saa maa man lægge dem i flere
Rum for at holde Rede paa det. 126
Men det lykkedes at få samlet kludetæppet og 2.11.1950 kunne MAH derfor i et brev til Knud
W. Jensen kigge tilbage på anstrengelserne: “Og for mit Vedkommende var Leviathan et saa
stort og krævende og udtømmende Arbejde at jeg maatte regne med man ikke foreløbig kunne
præstere noget tilstrækkeligt vigtigt som Ræsonnør”.127
De tre forskere der tog den handske op som MAH kom til at kaste med Leviathan, var
sprogforsker Paul Diderichsen (1905-64), zoolog H. V. Brøndsted (1893-1977) samt
historiker Povl Bagge (1902-91). Erling Nielsen ønskede disse tre forskeres reaktion på
Leviathan udgivet i den af ham redigerede serie Mennesket i tiden. Diderichsens artikel skulle
hedde “Sprog og livssyn”, Brøndsteds “Biologi og livsanskuelse” og Povl Bagges
“Historieforfalskning og historiesyn”.128 Det er påfaldende at Leviathan (og Erling Nielsen)
åbenbart havde formået at få tre kompetente videnskabsfolk til at reagere på noget som MAH
selv (måske med en vis underdrivelse) havde kaldt “dilettantisk” i et brev til Paul Diderichsen
8.10.1950:
Jeg har skrevet en – alt for lang – Slutning til Leviathan. Denne Slutning kommer ikke i
Heretica, hvor der har været nok af den Vare. Men Uhyret kommer i en Bogudgave,
forhaabentlig tilpas beskaaret. I denne Slutning hvor jeg udelukkende skriver om
Traditionen og Historien bekender jeg min Taknemmelighed over for Cassirer og hans
Fortolker. Men det hele er dilettantisk.129
Med “Fortolker” mener MAH Paul Diderichsen, som MAH ganske rigtigt udviser
taknemmelighed over for til sidst i Leviathan, hvori han skriver: “Paul Diderichsen har
skrevet et fængslende Essay om Cassirers Syn paa Kulturvidenskaberne (Gads danske
Magasin oktober 1947). Dette fremragende Stykke burde have kunnet paavirke Debatten
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Hansen 2004, bd. 2, 671.
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men findes i MAHA.
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Diderichsens artikel om Cassirer.
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herhjemme”.130 Diderichsen var tillige en af de videnskabsfolk som MAH gerne ville have
bidrag fra da han sammen med Ole Wivel overtog redaktionen af Heretica og prøvede at
ændre tidsskriftets kurs i en mere almenkulturel og populærvidenskabelig (og skandinavisk)
retning.131
MAHs svar på Erling Nielsens henvendelse ang. en “replik” følger en uge efter, den
20.8.1951. MAH ønskede ikke at skrive sådan en replik til de tre videnskabsmænd og han
argumenterede med at Leviathan ikke var
ment som et færdigt Anskuelseskompleks, men snarere som et Spørgsmaal, som jeg mente
at kunne gøre mest æggende med her og der at tilspidse Betragtningerne, ogsaa hvor jeg
kunne se det var kritisk-filosofisk mere skikkeligt at holde igen. Eller med andre Ord: da
jeg er mere Digter end Tænker har jeg stedvis ladet den første tale ud, hvor den sidste
raadede til at være forbeholden, og disse Steder vil jeg ikke filosofisk kunne forsvare. Jeg
anser det ikke for nær saa fornødent at forsvare Synspunkter deri, som at se Forsøg paa
alvorlige Svar til Spørgsmaalet i Skriftet, det sidste er af almen Interesse, mens en Debat
om det første nemt blev en litterær Affære, der indsnævrede de almene Perspektiver.132
Man kan tage MAH på ordet og godtage hans argumentation, der da også ligger i forlængelse
af hans overordnede fremgangsmåde, nemlig at være den der stiller spørgsmålene (og i den
forbindelse undersøger om spørgsmålene overhovedet er stillet rigtigt). Og hovedspørgsmålet
i Leviathan er, som MAH også formulerer det i samme brev til Erling Nielsen: “enhvers
Forhold til Kundskaben”.133 Det var også en af de tematikker der blev behandlet i “Eneren og
Massen”, og som det skete i det essay, hvor det brede publikum spillede en væsentlig rolle
(folket vs. eliten etc.), så inddrager MAH også i sit svar til Erling Nielsen det brede publikum
i sin argumentation. Nu er han dog bare noget forbeholden, for ikke at sige eksklusiv, når han
ikke mener at en diskussion om holdbarheden af hans betragtninger ville komme et bredere
publikum til gode. Man kan mene det er ærgerligt at MAH ikke ville tage til genmæle mod de
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For en uddybning heraf se Henk van der Liet, “Martin A. Hansens Heretica-breve i international belysning” i
Thyrring Andersen 2005, 69-82.
Brevet ikke gengivet i Kætterbreve, findes i MAHA.
Udsagnet kan siges at være en forløber for til hvad der bl.a. stod i forordet til debatbogen af bl.a. Niels I.
Meyer, Oprør fra midten (1978): “Før i tiden var det muligt at tro på noget som man ikke kunne vide, nu
synes det ikke muligt at tro hvad vi ved” (11). En typisk Villy Sørensensk formulering med et dialektisk
anstrøg i en bog der som titlen antyder forsøgte at anvise en udvej, eller som det også siges i forordet: “hvad
der er fornødent er et tredje oprør, fra midten, et opbrud fra stivnede positioner”. (idem, 14). Og helt aktuelt: I
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kundskaben vel mere presserende end nogensinde før.
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tre videnskabsfolk, men Erling Nielsen valgte at acceptere afslaget (og kunne vel heller ikke
gøre andet). Men da afslaget indeholdt en vis argumentation, fik Erling Nielsen den ide at han
kunne optage selve afslaget i Mennesket i tiden-bindet med de tre svar på Leviathan. Erling
Nielsen bad derfor i et brev 2.9.1952 MAH om at få lov til at bruge afslaget som forord (evt.
ændret fra den brevform som det oprindeligt var formuleret i). På den måde kunne Erling
Nielsen i sin udgivelse alligevel tilgodese det publikum som måtte være nysgerrigt efter om
(og hvordan) MAH kunne tænkes at have villet reagere på de tre videnskabsfolks svar på
Leviathan. Erling Nielsen var ej heller blind for den reklame som et forord af forfatteren
Martin A. Hansen også ville kunne bære med sig, for som han selv medgav i sit brev til MAH
så ville informationen “med forord af Martin A. Hansen” i sig selv virke
“rekommenderende”.134 MAH må i et brev 135 have accepteret Erling Nielsens forslag, for
Erling Nielsen takkede ham i et brev 10.1.1953: “Jeg skylder Dem tak for Deres ypperlige
forord til Videnskab og livssyn. Det var netop de ting der skulle siges i den sammenhæng”.136
Bogen Videnskab og livssyn var udkommet året før som nummer 8 i serien Mennesket i tiden,
og altså med de tidligere nævnte videnskabsfolks essays, dog var Povl Bagges essaytitel
blevet ændret fra det noget anklagende “Historieforfalskning og historiesyn” til “Historiesyn
og historieforskning”.
Som det gjaldt for essayet “Eneren og massen”, således gebærdede MAH sig også i forhold
til essaybogen Leviathan: MAH er den der stiller spørgsmålene og dermed sætter han
dagsordenen for diskussionen, men også i dette tilfælde afstod han fra at gå ind i en drøftelse
med andres (for fjerne) synspunkter.
Ret og frihed
MAH tillagde respekten for individet og dets rets- og frihedsfølelse stor værdi. Faktisk var
retssynet det helt centrale element i MAHs fortids- og nutidsforståelse, men samtidig også i
hans nutids- og fremtidssyn. Hvis “det levende ord” var Grundtvigs store “opdagelse”, så var
retssynet (og det dermed forbundne frihedssyn) MAHs store “opdagelse”. Det er muligvis
mere præcist at kalde Leviathan en afhandling om retssynet og i mindre grad en polemik mod
kommunismen. Blot kan man sige at kommunismens kollektivitetstanke har afstedkommet
MAHs opdagelse af retten og den dertilknyttede (individuelle) frihed. Retssynet er i
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udgangspunktet individuelt, men med stadig hensyntagen til omgivelserne, samfundet,
kollektivet. Dette retssyn er det som MAH i Leviathan kalder for “Sindskærnen”. Retssynet
var det bærende i fortidens samfund, og det eneste der har formået at overleve frem til i dag.
MAH taler en del om det i Leviathan og kommer her tæt på en egentlig definition af begrebet
sådan som han opfatter det:
Det inderste var et Retssyn. Men selv dette Ord drager maaske hos Nutidsmennesker for
abstrakte Begreber med sig. Det drejede sig mindre om en udformet Retsbevidsthed eller
Opfattelse med tankemæssig, religiøs eller moralsk Begrundelse, end om et Instinkt for
Ret, hvad der er et Instinkt for den enkeltes Ret og Værd, en Bestandighed i Følelsen over
for Fællens ukrænkelige Værd. (Hansen 1950, 101)
Hvordan dette retssyn mere konkret kommer til udtryk i menneskers handlinger, fortæller
MAH i essayet “Folkestyrets Ukendte”, der handler om tre mænd, hvoriblandt hans egen far,
og deres optræden i sognet. Det er tre mænd der for MAH “er kommet til at staa som
Indbegrebet af det kærnefulde og ædle i nordisk Demokrati”. Teksten er fra 1951 og som Ole
Wivel bemærker i en note til essayet ligger fortællingen i forlængelse af et udkast han gjorde
til Leviathan hvori han omtaler sin far således:
Jeg tør ikke sige hvad der var størst for ham, Frihed eller Ret. Men de var maaske ogsaa eet
i hinanden for ham. […] Denne Type Folk er som Høfderne ved Stranden, som
Marehalmens Rødder i Klitternes Flyvesand. Sammen med en genstridig Intelligens er
denne Slags Mennesker de første en Revolution maa rydde af Vejen”.137
MAH gør i Leviathan også den opdagelse at rets- og frihedssynet udmærket kunne og kan gå i
spænd med en institution der i princippet burde have problemer med et individuelt rets- og
frihedssyn, nemlig kongemagten. MAH taler om “det gamle dialektiske, ja organiske Forhold
mellem Folkeret og Kongsmagt”. (Hansen 1950, 100) Dette forhold kunne ganske vist godt
brydes af fremmede ideer, men retssynet overlevede alt, og MAH finder at der under det
skandinaviske og britiske demokrati ligger et retssyn der er beslægtet med det retssyn der
opstod på det “nordiske Tingsted”. (Hansen 1950, 101)
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Dette rets- og frihedssyn, mener MAH altså at have opdaget i Leviathan, er så stærkt at det
er i stand til at modstå ideologier af såvel kommunistisk, fascistisk og nazistisk art, og det er
desuden uforeneligt med revolutionær tankegang, og sidst men ikke mindst er retssynet i
“evig Konflikt med al Absolutisme og Formynderaand, det er et Syn hvor Blikket er rettet
mod den enkeltes Ret og Værd”. (Hansen 1950, 102-103) Retssynet er den arv – og her er
MAH altså ikke kun bagudvendt – “som dygtig omplantet i Nutidsforhold er af største
Betydning for Samfundet”. (Hansen 1950, 89) Således indeholder det “bagudvendte” essay
Leviathan en aktuel (og fremadrettet) komponent. MAH ser retssynet som modgiften mod
overgreb, kollektiv tvang etc., en tanke der som nævnt udsprang af hans beskæftigelse med
kommunisternes kollektivistiske kultursyn. Man kan sige at historien gav MAH medhold, for
allerede er par år senere opdagede kommunisterne at deres stærkere vægtning af sociale
fremskridt på bekostning af de borgerlige rettigheder som retssikkerhed og frihedsrettigheder
“ikke længere forekom holdbar”, som Peter Madsen udtrykker det i essayet
“Kulturradikalismen og velfærdssamfundet”.138
Romerret og Jyske Lov
I sin bog Hvad er demokrati? fra 1945 lader Hal Koch retten indgå som en af de tre såkaldte
“grundlove” (i.e. frihed, ret og mennesket) for et demokratisk samfund (Koch 1991, 75-86).
Kochs pointe er her at retten er noget man er forpligtet overfor, men samtidig står retten hele
tiden til forhandling. Ingen har til evig tid patent på retten, som mennesker forhandler sig frem
til gennem samtale. MAH har et lignende “plastisk” og dialektisk syn på lov og ret i kapitlet
om Jyske Lov i Af Folkets Danmarkshistorie, hvor han sammenligner dansk/nordisk ret og
europæisk ret:
Men paa Romerretten og vor egen Lov var der en stor og dyb Forskel. […] Og mens Jyske
Lov ustandselig taler om, at Loven skal være for Folkets Skyld, værne Folket, de svage,
gøre Ret og Skel, yde alle Frihed og Fred, være givet af Folket for Folket, saa taler
Romerretten, som om Undersaatterne er til for Herskerens Skyld, som om det enkelte
Menneske er til for Statens Skyld. Det er en meget stor Forskel. Vor Jyske Lov gør Landet
til et Hjem for Landets Børn, Romerretten gør Landet til en Anstalt, en stor Maskine.
(Hansen 1957, 61-62)
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Som Koch mener MAH også at loven skal respekteres, men at den herudover har en
frigørende effekt (som kan medføre at loven revurderes): “[Loven] lægger et Ansvar paa
enhver Voksen i vort Land, fordi den ogsaa giver ham Frihed til selv at være med at skabe nye
Love”. (Hansen 1957, 62)
Men vigtigst forbliver det for MAH at retten og tinget er noget typisk nordisk som
skærmer mod (kontinentale) enhedsideologier, hvilket han gør klart i følgende citat fra
Leviathan:
Det nordiske Ting som flyttede med til England var i sin tid uforeneligt med de
kontinentale Magtidéer. Den autokratiske Aand, Universaltanken holder til paa
Kontinentet: Romerrige, Romerkirke, Romerret, Cæsarisme, Racedyrkelse:
Pangermanisme, Panslavisme, videre: Enevælde, Verdensrevolution: Proletariatets
Diktatur, Fascisme, Nazisme. (Hansen 1950, 97)
Når Marianne Stidsen derfor skriver at MAH med bl.a. Leviathan ender med tilsyneladende at
dementere ethvert forsøg på at skabe en individuel identitet, så finder jeg det heldigt at hun
skriver “tilsyneladende”. Og når hun skriver at MAHs sene forfatterskab ikke alene peger
frem mod “70’ernes marxistiske fundamentalisme, men også mod årtusindskiftets religiøse og
etniske fundamentalisme”, så kan man vende den på hovedet og hævde at MAH med sin
søgen efter tradition – og ikke mindst “fundet” af retssynet – netop forsøgte at stille et forsvar
op mod fundamentalisme, et forsvar han fandt i fortiden, men som han altså stadig opfattede
som brugbart og nødvendigt i både sam- og fremtiden.
En af de bærende synsvinkler i Marianne Stidsens afhandling er at mennesket har brug for
en både vertikal og horisontal identitetsforankring. Den vertikale forankring er en indrestyret
“pælerodsforankring”, og den horisontale er en ydrestyret indlejring i omgivelserne. Denne
tostrengede identitetsforankring synes MAH allerede at have været opmærksom på, for han
finder den i Jørgen Nielsens forfatterskab. I essayet “Jørgen Nielsen” i Tanker i en Skorsten
skriver han at Jørgen Nielsens figurer kan deles op i to “Hovedtyper, et Modsætningspar, der i
mange Variationer gaar igen i hans Bøger. Det frigjorte, livskraftige, men tit ogsaa
hensynsløse eller rodløse Menneske og den samvittighedsbundne, hæmmede Natur.” (Hansen
1948, 119). Den første type er den moderne (arbejder)type der havde frigjort sig fra den anden
type som er husmændene med deres pietistiske, missionske livsførelse. Den første type er
dog, ifølge MAH, ikke helten hos Jørgen Nielsen, for denne type er den potentielle nihilist,
mens den anden type er den potentielle etiker. Disse to “Grundtyper, den bundne og den frie”
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(Hansen 1948, 119) svarer til Stidsens vertikale og horisontale forankrede identiteter. Det
vigtige er dog ikke her så meget hvad MAH foretrækker, men at han rent faktisk (i Jørgen
Nielsens forfatterskab) har haft øje for identitetsproblemstillingen. MAH mener at Jørgen
Nielsen ganske vist havde en svaghed for den frigjorte type, men at han havde blik for at “den
‘frie’ var alt andet end fri, men lænket til Naturen, Driften, Tilfældet” og at det i virkeligheden
var “den af Lov, Tradition eller Religiøsitet bundne, der for Alvor interesserer ham”. (Hansen
1948, 119) En skarpsindig, og moderne, psykologi kan man sige, der selvfølgelig ikke
anvender Stidsens terminologi, men dog som hun peger på at individet har brug for en både
indre (vertikal), traditionsbundet identitet og en moderne, frigørende (horisontal) identitet,
som begge kan stabilisere og retningsgive individet.
I atombombens skygge
Den nuværende Europæiske Union tog sin begyndelse allerede kort efter Anden Verdenskrig.
I 1951 oprettedes forløberen for EU, da Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien og
Luxembourg underskrev traktaten om Kul- og Stålunionen, som trådte i kraft året efter. Et
administrativt og industrielt samarbejde men med bredere perspektiver: fred og samarbejde
mellem tidligere krigsmodstandere. Nye positive tanker fra og om Europa, og i det tidligere
omtalte essay af Denis de Rougemont er optimismen heller ikke til at tage fejl af:
Netop fordi Europa er Verdens Hukommelse, vil det uafladelig opfinde. Det vil forblive
det virulente enormt spiredygtige Midtpunkt for al aandelig Skaben, det Hjørne af Verden,
hvor Mennesket har aftvunget sig selv fremtidssvangre Utopier, der fra Grunden har virket
omformende paa alle Planetens Beboere. (Heretica 1948, nr. 3, 178)
Der er dog én afgørende forudsætning for denne ellers meget fortrøstningsfulde men også
yderst eurocentriske tanke om et fredeligt, skabende Europa, nemlig om der i fremtiden
overhovedet vil være noget Europa. Årsagen er det som de Rougemont kalder dilemmaet
mellem “den forenede Planet eller Atombomben”. (Heretica 1948, nr. 3, 178) Bombningen af
Hiroshima og Nagasaki lå kun et par år tilbage. Det er formentlig ikke så overraskende at
Vilhelm Grønbech i essayet “Atombomben”139 brugte atombomben og dermed atomenergien
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til i en for ham karakteristisk ironisk-sarkastisk stil at fremføre sin videnskabs- samt kulturog kristendomskritik:
Næste dag kommer der en solskinsgubbe og messer glædeligt nytår. Se ikke så sort på det.
Atombomben vil medføre en af verdens største velsignelser, forbedre menneskers kår ud
over alle drømte mål. Den gladeste af alle opfindelser. Giv os bare lidt tid, nogle år, og vi
kan forvandle dette dødbringende apparat til at blive menneskets fredsengel; det gælder
blot et teknisk problem, at omsætte spaltning til en mere langsomgående kraft, så vi kan
spænde maskinen for vognen til paradiset. (Grønbech 1957, 12-13)
Samtidig slår Grønbech – i sin kendte stil – på tromme for “enheden imellem liv, kultur og
videnskab” (Grønbech 1957, 55) sådan at der kan opstå “helmennesker” (Grønbech 1957, 61),
men i stedet har vi ifølge Grønbech “valgt at være halve mennesker og vinde en komfortabel
verden, fremfor at være hele mennesker og betale livets dyre pris” (Grønbech 1957, 62), for
“fremtiden er blod, sved og tårer”. (Grønbech 1957, 68) Det er imidlertid ikke sådan at
Grønbech afviser videnskaben, snarere tværtimod, videnskabsmanden må bare ikke opstille
systemer og derefter presse alle iagttagelser og objekter ind i dem:
Det værste der kunde hænde os nu var at vi overgav videnskabelig forskning og flakkede
ud i følelsernes og intuitionens hængemose. Det klare, uhildede øje, den redelige tanke skal
have føringen, men det videnskabelige apparat skal bruges på en oplevelse hvor alle sanser
kommer til deres ret. (Grønbech 1957, 62-63)140
Det er en opfattelse der har en vis affinitet med MAHs syn på samspillet mellem videnskab og
intuition, og sammen med Grønbechs afvisning af dualismen, “kløften […] mellem sjæl og
krop” (Grønbech 1957, 56), er det en tankegang der minder om Ole Togebys kritik af det
dualistiske verdensbillede der præger den vestlige kultur og som ikke formår at forene viden
og følelse etc. (Togeby 2009, 8)
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Citatet ligger i forlængelse af et udsagn tidligere i essayet: “Forskerens kunst består ene og alene i at se med
åbne, uhildede øjne på tingene, og at tænke klart over hvad øjnene har set, uden at lade sig binde af
forudfattede begreber. Videnskab er ærlighed, kort og godt, og denne ærlighed besjæles af en vilje, nej et
behov efter at samle erfaringens mangfoldighed til en helhed, der giver sikkerhed i opførsel, selvherredom i
omgang med livets gaver, ansvar overfor naturen og næsten. Videnskaben hjælper til at skabe en
personlighed af de tusinde oplevelser; men netop af den grund vil den frie, ansvarsfulde forsker aldrig
fremstille et system der siller sig hindrende i vejen for nye opdagelser. Kulturen er en storpersonlighed (sic),
og som fri personlighed et væsen med plastisk modtagelighed, mens dilettanteriet og skolastikken dikterer
universet hvad det skal præstere. Forskeren opdager, i og med at han oplyser og forklarer. Han fornyer ved at
skabe sammenhæng”. (Grønbech 1957, 35) Grønbechs opfattelse af videnskaben og dens rolle i artiklerne i
Frie Ord behandles også i Adamsen 2012, især 253-257.

200

Selvom Grønbechs holdning i forhold til atombomben og videnskaben forekommer
temmelig ironiserende, så ligger der under ironien og den overlegne tone en vis begrædelse af
og en irritation over hele situationen som han finder uheldig. På den vis kan man sige at han
trods alt tager situationen alvorligt. Det gjorde åbenbart ikke alle på den tid. Et af
mytedrabene på Aarhus Universitets hjemmeside om Danmarkshistorien omhandler netop den
påståede angst for atomkrig:
I den tidlige kolde krig blev atomfysikken typisk opfattet positivt, og de negative
egenskaber blev kun sjældent fremhævet. Atombomben blev således sjældent koblet
sammen med dødsfald. I stedet opstod udtryk som sexbomber og lignende. Dette står i stor
kontrast til de senere folkelige bevægelser mod atomvåben og atomkraft fra 1960’erne og
frem til i dag.141
Der synes dog alligevel at være en forskel på synet på atombomben i ugebladene og
befolkningen generelt. I 1950 blev der foretaget en Gallup-undersøgelse og på spørgsmålet:
“Mener De, at der er fare for en ny verdenskrig?” svarede 71% ja, 10% svarede nej og 17%
ved ikke.142 MAH hørte vel ikke til den ængstelige del af befolkningen, men hans syn på
atombomben, og videnskaben, var – i følge tage Skou-Hansen – klart kritisk, for han (MAH)
“[s]kældte ud på naturvidenskaben, som ikke fattede situationen efter Hiroshima, og kaldte
Niels Bohr latterligt naiv, fordi han ville dele opskriften på atombomben med Sovjet.”
(Andersen 2005, 13)
Men mens kimen til (Vest)Europas forening blev plantet, opstod samtidig begyndelsen på
et sammenstød på verdensplan, med Europa i midten. Anden Verdenskrig afløstes af den
såkaldte Kolde Krig, der konkret blev indledt med Sovjetunionens blokade af Vestberlin, der
varede fra 24. juni 1948 til 11. maj 1949 (og samtidig fandt de allieredes luftbro til byen sted).
I april 1949 blev Danmark medlem af NATO. Begge dele er markante udenrigspolitiske
begivenheder, men det er dog ikke sådan at disse og andre storpolitiske begivenheder fylder
meget i MAHs dagbog, faktisk kan man let komme til at læse hen over dem. Om
Berlinblokaden skriver MAH: “Det trækker til i Berlin”, skrevet 24.6.1948, altså samme dag
som blokaden begyndte. (Hansen 1999, bd. 2, 645) Sidst i dagbogsnotatet, der i øvrigt
begynder med følgende konstatering: “Vera syg. Vejret smukt”, oplyser MAH at han p.t.
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http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-lektor-soeren-hein-rasmussen-om-denkolde-krigs-billeder-2009/
Rigarkivets udstilling ”Generation kold krig” (24-6-2016).
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studerer sociologi, in casu Theodor Geigers Klassesamfundet i Støbeskeen, som ifølge MAH
“ligger paa et meget højere Niveau end Peter P. Rohdes Kroniker mod ham i Information”.
(Hansen 1999, bd. 2, 645) Geiger (1891-1952) flygtede fra Hitlers Tyskland og blev i 1938
Danmarks første professor i sociologi ved Aarhus Universitet.143 Geigers og Rohdes
kronikker handlede om marxismen.144 At den kolde krig hele tiden lå og rumlede i
baggrunden hos MAH ses af endnu et lille dagbogsnotat fra 28.6.1948, der indledes med:
“Vera syg. Regn” og slutter med: “Uroen i Berlin”. (Hansen 1999, bd. 2, 646) Den bestemte
form (“uroen”) angiver at det er kendt stof, der ikke kræver yderligere forklaring.145
MAH, Heretica og Europa
MAHs interesse for det nordiske og historiske er uomtvistelig, men samtidig synes denne
interesse at være kommet til at fylde så meget at MAHs tanker om resten af Europa (og
verden) let bliver overset. Det er allerede blevet nævnt i afhandlingen, at MAH, da han blev
medredaktør af Heretica, ønskede at åbne tidsskriftet i en mere nordisk retning, men også i en
mere almen retning. I det adskillige sider lange brev fra december 1949 med opsangen til
Heretica-kernen, Thorkild Bjørnvig, Bjørn Poulsen, Ole Wivel og Knud W. Jensen ønskede
MAH sig mere rummelighed i tidsskriftet, herunder (mere) europæisk stof:
Jeg regnede da med at man havde Bidrag fra det større Europa i Sigte og tillige rigeligt
med dansk Stof i Lovning. Men ingen af Delene har været Tilfældet, saadan som man
uvilkaarligt ventede at se det i Aarets Løb. Jovist, de europæiske Bidrag har været
værdifulde, men de virker som udvalgt Litteratur, ikke som uundgaaelig. Hvorfor aldrig et
engelsk Stykke? Arne Sørensen har vel vænnet sig af med at pløje særlig dybt, men han
kunde dog for et Par Aar siden en-to-tre samle et Bind engelske moderne Essays, hvoraf et
Par kunne have klædt Heretica. (Hansen, 2004, bd. 1, 347)
MAH er dog ikke særlig optimistisk, for hvis udsynet ikke engang kan nå til de andre
nordiske lande, hvordan så nå endnu længere ud over landets grænser:
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da.wikipedia.org/wiki/Theodor_Geiger (december 2015).
Hansen 1999, bd. 2, 645.
Som en fodnote til den “lille” og “store” historie kan nævnes at Erich Auerbach i essayet om Montaigne (i
Mimesis) skriver at Montaigne altid var særligt interesseret i menneskers liv og deres indre svingninger og
omskiftelser: “Private og personlige handlinger interesserer ham lige så meget eller måske endda mere end
statsbegivenheder”. (Auerbach 1965, 245).
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Et Tidsskrift af en Karakter som dette vil tillige efter manges Mening være det mest
egnede Instrument for mere Kontakt over Grænserne, og her skulde man vel være tilfreds
bare det kunde ske inden for Norden. Jeg bebrejder ingenlunde nogen at det ikke er sket i
et Omfang som det let havde været muligt […]. (Hansen, 2004, bd. 1, 353)
Og for nu at blive helt konkret, her fire år efter Anden Verdenskrig, eksemplificerer MAH
med et europæisk emne som Heretica kunne og burde interessere sig for. Retorisk spørger
MAH: “Erik Knudsen har besøgt Flygtningelejrene i Tyskland og kommer oprørt hjem. Er
dette Oprør aldeles betydningsløst for Heretica?” (Hansen, 2004, bd. 1, 353) MAH kan her
have benyttet sig af indholdet af et brev fra Erik Knudsen, som han fik under udarbejdelsen af
det lange brev til Heretica-kernen som blev skrevet over tre omgange: 13., 17., og 21.
december 1949. Den del af brevet hvori MAH omtaler Erik Knudsen er skrevet 21.12.1949,
mens Erik Knudsens brev til MAH bærer datoen 18.12.1949. Knudsen fortæller i sit brev til
MAH at han i begyndelsen af november var i Sydtyskland hvor han:
talte med flygtninge fra Østzonen [det der senere blev til DDR, ab] og krigsfanger fra
Rusland. Jeg fik bekræftet de fleste af mine opfattelser om forholdene derovre – og mere
til, men har ikke rigtig haft kræfter til at spænde over så vældigt et emne, så mange
mennesker, så meget fremmed og uforståeligt og ingen tidligere rejser til at give
perspektiv. (Hansen, 2004, bd. 1, 342)
Virkeligheden, den sociale, politiske, og den europæiske, trænger sig på, og hvad Erik
Knudsen angår, så konstaterer Ole Wivel i sin indledning til antologien af Heretica-essays, at
Erik Knudsen reviderede sin opfattelse af digterens forhold til det politiske. Det man kunne
kalde adventsholdningen i Heretica, blev ham uudholdeligt, ligegyldigheden over for eller
den direkte mistillid til de politiske bestræbelser i tiden. (Wivel, 1962, 20)
Men med hensyn til at smøge ærmerne op og give sig i kast med virkelighedens udfordringer,
så var Ole Wivels helt dog MAH, hvilket også er Marianne Stidsens iagttagelse, når hun
citerer fra Ole Wivels ovennævnte Heretica-antologi-indledning: “Kun faa havde da ogsaa
forudsætning for – som f.eks. Martin A. Hansen – foruden det skabende at magte de konkrete
udfordringer af kulturpolitisk art”. (Wivel, 1962, 14)146
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Stidsen gengiver ikke citatet strengt bogstaveligt, men meningen er tydelig nok (Stidsen, 2015, 293).
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Ret og vrang i Spanien
MAHs viden om og interesse i europæiske og geopolitiske forhold kom konkret til udtryk i en
artikel i Frit Danmark 3.1.1947 om Francos diktatur i Spanien. I sine dagbogsnotater nævner
MAH to gange begivenhederne i Spanien. Den første gang 5.3.1939: “Kup i Madrid” (Hansen
1999, bd. 1, 49), som var den dag hvor en samling af republikanere og nationalister indledte et
kup der, som det snart viste sig, indledte afslutningen på det republikanske styre og dermed
overgangen til Francos fascistiske styre der varede til Francos død 1975 og det første
demokratiske valg to år efter. Anden gang MAH nævner Spanien i dagbogen er i forbindelse
med den ovennævnte artikel til Frit Danmark. Han noterer 16.12.1946 at han på opfordring af
modstandskvinden Kate Fleron (1906-2006), Frit Danmarks redaktør, har skrevet “2 1/2 tætte
Sider” og at de handler om Franco, Roosevelt og friheden. (Hansen 1999, bd. 1, 482) I
artiklen begræder MAH at demokraten Franklin D. Roosevelt er død (Roosevelt var præsident
i USA fra 1933-45), hvilket man dog ikke kan gøre noget ved, til gengæld harcelerer han så
meget desto mere over det urimelige i at diktatoren Franco stadig lever og regerer i Spanien.
Men værst i MAHs optik er imidlertid vestens hykleri i forhold til Francos diktatur. Spanien
er ifølge MAH en skamplet, men hvis man harmes over Spanien – og det bør man uafladeligt
og højlydt gøre, mener han – så er der fortsat urimeligheder andre steder man også bør harmes
over:
Harmes man over den spanske Tragedie, maa Retsfølelsen være halt, hvis man ikke ogsaa
harmes over Tilstanden i det raadnende Mellemeuropa, i dette Europa, der naar fra
Balticum til Bosporus. Der er i Europa stadig Koncentrationslejre med retsløst
indespærrede Mennesker. Der sker stadig barbariske Udslettelser. Der foregaar stadig
Jødepogromer.147
MAHs retorik er her temmelig anderledes end i den prosa han bruger om gammellivet i
Norden. MAH er oprevet over både den spanske tragedie, men mindst lige så meget over den
apatiske holdning som udvises over for Francos diktatur. Og den holdning finder MAH
primært hos vest- og stormagterne:
Franco sidder stadig. En historisk Skam. Francoregimets Forbrydelser er ikke mere
Francos Forbrydelser. I Dag er det ogsaa Stormagternes Forbrydelser. Det er aabenbart, at
147

Frit Danmark, 3.1.1947. Artiklen, bærer titlen “En levende Dværg og en død Kæmpe” (i.e. Franco og
Roosevelt), er en slags tidskommentar under overskriften “Martin A. Hansen om Aarets daarlige
Samvittighed”. Findes i MAHA, nr. 535.
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Skylden her først og fremmest hviler på Vestmagterne, som ikke for Alvor vil gøre noget
for at vippe Tyrannen af Pinden. Da kan man ikke frikende dem for Hykleri, naar de
officielt fordømmer Overgreb andet Steds.148
Med denne artikel har MAH naturligvis ikke skrevet sig ind i det man kunne kalde for et
Spaniens-topos i dansk skønlitteratur sådan som motivet Spanien (som rejseland) beskrives i
efterskriftet til Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs 2004-udgave af H.C. Andersens I
Spanien (1863).149 Men han foregreb i hvert fald den debat og problematik som Klaus
Rifbjergs besøg i, og forhold til, Francos fascistiske Spanien afstedkom. MAH skrev sin
artikel da Klaus Rifbjerg var 16 år gammel. Rifbjergs opførsel i forhold til Franco-Spanien
blev skarpt kritiseret af den hjemlige kulturradikale elite, hvilket Rifbjerg selv ironiserer over
i sine erindringer i Sådan (1999). Blandt de kritikere som Rifbjerg nævner, var der en person
der trækker historiske tråde tilbage til MAHs artikel, nemlig Kate Fleron.150 Selvom Rifbjerg i
sin rejsebog Til Spanien (1971) tematiserer det spanske fasciststyre, så virker det dog ikke
som den allervigtigste årsag til rejsen, når Rifbjerg anfører at han udover tennisketsjere i
bagagen også havde en elektrisk skrivemaskine (“Facit”) med som skulle afleveres til
modstandsfolk. (Rifbjerg 1971, 83)
I det ovennævnte dagbogsnotat tilføjede MAH: “apropos Øverlands Tale i Stockholm”.
(Hansen 1999, bd. 1, 482) MAH henviser her til en tale som den norske forfatter Arnulf
Øverland (1889-1968) holdt på det Nordiske Forfattermøde i Saltsjöbaden november 1946,
som MAH også deltog i. Øverland var anti-nazist og eks-kommunist og i talen på mødet
kritiserede han undertrykkelsen af kritikerne af det sovjetiske system (jf. noterne i Hansen
1999, bd. 3, 1131)151 MAH skriver i artiklen at Øverlands opfattelse af friheden var “enkel,
stædig, stærk” og at han dermed “chokerede et nordisk Publikum ved sin lidenskabelige
Protest mod det, der sker Mennesker i det østlige Europa. Og dog burde den frie Protest ikke
kunne chokere Norden”.152
Øverlands forsvar for friheden har MAH tydeligvis kunnet skrive under på og det er tillige
det som muligvis er artiklens hovedærinde ved siden af MAHs storpolitiske engagement:
MAHs rets- og frihedssyn. MAH går i begyndelsen af artiklen fra harmen over Francos

148
149
150
151

152

Idem.
Andersen 2004, især s. 238-239 om Rifbjergs Til Spanien.
Rifbjerg 1999, 197-198.
I sin oversigtsartikel “Kulturens kolde krig” bemærker Hans Hertel at en af forskellene på dansk og
udenlandsk venstrefløj er at dansk debat ikke har haft frafaldne kommunister som Øverland (Hertel 2002,
10).
Frit Danmark, 3.1.1947.
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diktatur over til frihedsbegrebet og langer ud efter de behændige dialektikere der kan
omforme frihedsbegrebet til enten det rene ingenting eller få det til at udgøre hjørnestenen i en
eller anden, som han kalder det, tvangstro:
Paa Trods af alle Hundekunstner er det netop den ligefremme, enkle, ja naive Opfattelse af
Friheden, man skal holde fast ved. Friheden for dig, Friheden for mig. Friheden for enhver,
for den enkelte, for Mennesket selv. Der begynder Friheden. I Entallet.153
Hånd i hånd med frihedsbegrebet går retsbegrebet, og begge dele kobler Hansen til det
store forbillede: Roosevelt, for dennes forhold til “Frihedens og Rettens Begreb var saa
enkelt, at Børn kan fatte det”, og dertil kommer at man kan tage ved lære af Roosevelt: “At
have en jævn, enkel, ja naiv Opfattelse af, hvad Frihed og Ret er, det er ikke nytteløst. Men
det nytter ikke at holde Mund med den, hvor det bør raabes”.154 Citatet viser ikke alene
MAHs kerneværdier, frihed og ret, men tillige at der bør kæmpes aktivt for dem. I den
forstand kommer han til at ligne den agitatoriske og politiske Arne Sørensen, som han ellers
retorisk set grundlæggende adskiller sig fra.155
MAH havde altså tydeligvis interesse for Europa, også selvom han aldrig havde været
længere sydpå end Sydslesvig. På trods af MAHs store læsepensum, så var, som han selv
siger det i et brev til Ole Wivel der ville have MAH til at skrive et forord til en Franz Werfelbog, hans kendskab til tysk litteratur efter hans egen opfattelse temmelig begrænset: “Tysk
Litteratur er i det store og hele et lukket Land for mig”. (Hansen 2004, bd. 2, 889)156
Det lader dog ikke til at MAH af princip ikke ville rejse længere sydpå, det flaskede sig
tilsyneladende bare ikke at foretage en sådan rejse. MAHs forkærlighed for de nordiske lande
gjorde ham dog ikke ukritisk over for Norden. Set i lyset af det tidligere nævnte
153
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Idem. MAHs kritik af dialektikerne og deres retoriske hundekunstner er i familie med et dagbogsnotat fra
24.1.1949: “I virkeligheden anvender vore kommunister først og fremmest den “dialektiske metode” til at
bortforklare og relativisere fx spørgsmålet om friheden. Drejer det sig om haandfaste problemer er de ikke
dialektiske”. (Hansen 1999, bd. 2, 704)
Frit Danmark, 3.1.1947.
Forummet spiller velsagtens en rolle: der er en verden til forskel på sproget og retorikken (og emnerne)
mellem MAHs essay i Frit Danmark og så hans almindelige avisessays – og kronikker. Hansen-forskeren
Anders Thyrring Andersen har iøvigt oplyst på Orm og Tyr-seminaret 16.4.2016 på Hadsten Højskole at
MAHs bidrag til den illegale presse endnu er et område der venter på at blive udforsket. I august 2016
oprettedes Aarhus-Gruppen, der arbejder med MAH og besættelsen, se: http://www.martin-ahansen.dk/aarhusgruppen.
Her sætter MAH dog nok sit lys under en skæppe for han havde i hvert fald et vist kendskab til tysksproget
litteratur som det også fremgår af dagbogens læselister, f.eks.: Friedrich Nietzsche (om ham), Oswald
Spengler, Thomas Mann, Herman Hesse, Joseph Roth (Hansen 1999, bd. 1, 97-100). Navnene er taget fra
den læseliste der gælder perioden juni 1938 til august 1940. Stoffet er dog formentlig læst i oversættelse for
han skriver i dagbogen (28.9.1941): “Min store Jammer er at man hverken kan Tysk eller Engelsk”. (Hansen
1999, bd. 1, 173)
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“gæstevenskab” med Norge er det lidt påfaldende at MAH i et brev til Ole Wivel forfattet på
færgen til Norge kombinerer det lidt usædvanlige at han både taler negativt om
Norge/nordmænd og samtidig åbner for muligheden af at rejse til Frankrig: “Jeg skal op og
holde Foredrag først og er fuld af Avind mod Nordmændene, hader Tanken […]. Vi fabulerer
om at køre til Frankrig i April”. (Hansen 2004, bd. 2, 921)157
Det blev dog aldrig til noget, lige så lidt som det blev til noget med at rejse til Tyskland,
selvom der syntes at have været planer eller i det mindste tanker herom. F.eks. ønsker MAH i
et brev til oversætteren Heinrich Fauteck at penge for den tyske udgave af Løgneren skal blive
stående hos det tyske forlag sådan at de let kan hæves af MAH eller hans kone under en evt.
Tysklandsrejse. (Hansen 2004, bd. 2, 940) Og i et brev fra Fauteck til MAH tales der også om
en Tysklandsrejse i 1952. (Hansen 2004, bd. 2, 948)
Wivels forlag
Med til historien om MAH, Europa og verden i koldkrigsperioden hører at tidsskriftet
Heretica – for i hvert fald forfatteren Jørgen Gustava Brandt (1929-2006) – ikke bare gav
adgang til dansk digtning, men også til digtning langt ud over landets grænser. Gustava
Brandt fortæller i et erindringsessay at han via Heretica også blev ”interesseret i de moderne
udenlandske digtere, der blev oversat, men nu næsten aldrig nævnes, når der tales om
tidsskriftet og kredsens nøglepersoner”, og Gustava Brandt opremser en række udenlandske
forfattere som via Heretica stimulerede ham lige så meget som de danske bidrag.158 Således
betragtet har Ole Wivels forlag, der jo også udgav Heretica, levet op til selvannoncen i
Hereticas numre: ”Ole Wivels forlag […] tilstræber med sine bøger at give danske læsere en
førstehaandsorientering i moderne europæiske kulturproblemer”.
Heretica er ofte blevet forbundet med (nordisk) indadvendthed, men billedet er nok mere
nuanceret, som f.eks. følgende beskrivelse på Aarhus Universitets historie-site:
Heretica er ligeledes blevet beskyldt for at dyrke nordisk litteratur på bekostning af den
internationale modernisme. Men bladrer man de seks årgange igennem, må man
konstatere, at få tidsskrifter har oversat så mange forskelligartede forfattere, som Heretica
faktisk gjorde. Ældre klassikere og modernistiske digtere fra alle egne af verden blev
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Det er uklart hvad der i dette tilfælde præcist skyldtes Hansens animositet mod det norske (hvis da ikke
udsagnet skal opfattes ironisk).
Essayet “Kætterier – med forbehold”, i: Andersen 2005, 26.
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præsenteret, fx William Blake, William Faulkner, Hermann Hesse, Friedrich Hölderlin,
Frederico Garcia Lorca, Pablo Neruda, Edith Södergran og William Carlos Williams.159

Afrunding
Martin A. Hansen og verden: en umiddelbart overraskende konstellation, ja nærmest kættersk
set i lyset af det tætte forhold mellem MAH og Norden, som traditionelt farver opfattelsen af
MAH. Men selvom MAH primært søgte nordpå, så var Europa også et faktum, han forholdt
sig til (eller måtte forholde sig til). Og ikke kun det geografiske Europa, men også et Europa i
et støre geopolitisk perspektiv: øst-vest-forholdet, politiske ideologier, truslen fra
atombomben, koldkrigstænkning. Som nævnt ovenfor var der også initiativer i gang der
forsøgte at samle Europa efter Anden Verdenskrig, bl.a. traktaten om Kul- og Stålunionen der
blev underskrevet i april 1951. At der kunne være bredere perspektiver i en sådan union end
“bare” et administrativt arbejde til gavn for industrien kan have været en tanke flere har haft.
Og selve den fremadrettede tanke om at forene Europas lande var i hvert fald ikke fremmed
for MAH, da han i januar 1951 skrev følgende i et (upubliceret) essay: “Jeg bekender gerne at
jeg som saa mange betragter Europas Forening som en stor Tanke, ja som en Nødvendighed,
men ikke blot det, ogsaa som en inspirerende Mulighed”.160 Hvilken karakter denne forening
– opretholdelse af selvstændige nationer eller ophævelse af nationernes suverænitet eller en
tredje vej – skulle have, kommer MAH ikke nærmere ind på, men et bud er at de selvstændige
nationer skulle bibeholdes. Det var i hvert fald et synspunkt han havde under krigen. I et
længere dagbogsnotat fra januar 1942 betitlet “Verdensfred” gør MAH sig tanker om tiden
efter krigen: “Hvem der saa sejrer, hvordan vil man alligevel redde Europa, siden man endnu
ikke kender andet Middel end Under Trykkelse (sic) til at overvinde Nationalfølelsen?”
(Hansen 1999, bd. 1, 195)
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http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/heretica-1948-1953/?no_cache=1
Artikelopslaget om Heretica er skrevet af Lotte Thyrring Andersen.
Essayet “Kulturkrise”, udkast 24.1.1951. MAHA nr. 300, i kapslen “Utrykte artikler, essays, skildringer”.
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5. Konklusioner

le Wivel bruger store ord, når han om MAH skriver: “Ved digterens død kunde

O

hans læsere et øjeblik føle det, som om Danmark mistede bevidstheden om sig
selv”.1 Wivel tænker her primært på det indholdsmæssige: “Næppe nogen anden

har i vor tid fattet og udtrykt vort folks væsen og vort lands særpræg med en saadan
fortrolighed og styrke som han”, men citatet udtrykker også det særlige (bevidstheds)forhold
som MAH stod i til sine læsere og lyttere. Det er dette forhold som denne afhandling har
fokuseret på, og i sammentrængt form kan man sige at resultatet af afhandlingens
undersøgelse er at MAH blev en slags folkets fortrolige samtalepartner. Det gjorde han med
en stemme, der i hvert fald i offentligheden indbød til fortrolig dialog med publikum. På
pladeomslaget taler Ole Wivel også rammende om “digterens stærke, rolige stemme”. Men
MAH havde (selvfølgelig) også budskaber til læseren. Når Torben Brostrøm hævder at MAH
foretog den mest omfattende fortolkning af besættelsestiden og efterkrigstiden, men at
løsningen (“evangelisk resignationspsykologi”) var mindst interessant (Brostrøm 1971, 288)
så er det let at give ham ret i første del af udsagnet.2 MAH undersøgte, forskede og stillede
spørgsmål til menneskers fysiske, men især mentale, ståsted i tilværelsen i både sit fiktive og
essayistiske forfatterskab. Essaygenren viste sig velegnet til undersøgelse, og måske er dette
netop årsagen eller en af årsagerne til MAHs berømte skift fra fiktion til kulturhistoriske
essays. At løsningen var det mindst interessante, kan Brostrøm sådan set også godt have ret i,
men nok på en anden måde end han forestillede sig det. Vel havde MAH nogle ideer om
samfundets grundlæggende elementer, som kunne koges ned til ret og frihed, og tillige så han
muligheder i kristendommen, men selv disse store begreber var ikke løsningen. Der var mere
på spil, både i det store og i det små.
Brugen af teoretiske begreber som f.eks. topos, der hos Ole Togeby forbindes med “en
retorik der forener viden og følelse, erkendelse og beslutning, udtryk og indhold” (Togeby

1

2

Fra Ole Wivels omslagstekst til grammofonpladen Martin A. Hansen fortæller. De følgende citater stammer
ligeledes herfra.
Det kan tilføjes at også Erik Svendsen abonnerer på Brostøms resignationspsykologiforklaring: “Forfatterens
[MAHs, ab] resignation over for moderniteten”, skriver han i sin gennemgang af romanen Jonatans Rejse
(Svendsen 1998, 343).

2009, 8) afdækker netop det forhold at hos MAH var løsningen vejen ad hvilken. Og vejen
var: undersøgelse og spørgen, som kunne forme sig som en dialog. MAH undersøgte,
udforskede, spurgte til tingene, fik svar, og spurgte så igen til disse svar. Man kunne kalde det
en hermeneutisk metode. Undersøgeren ikke bare stiller spørgsmål og får svar (som så igen
kan undersøges), men også fordi selve spørgsmålene underkastes en undersøgelse. Det blev i
særlig grad vist i afsnittet om dialektik og intertekstualitet i MAHs essays.
At spørgsmålene var det vigtigste sås også i afsnittet om Leviathan i kapitlet om MAH og
verden. MAH sagde om Leviathan at den ikke var “ment som et færdigt Anskuelseskompleks,
men snarere som et Spørgsmaal”. Og det må siges at have været et brændbart spørgsmål, idet
Leviathan foranledigede at tre anerkendte forskere gav MAH svar på tiltale. I dette tilfælde
fandt MAH det dog tilstrækkeligt at han havde initieret debatten, og han ønskede ikke at gå i
infight med videnskabsfolkene. MAH havde da også opnået rigeligt, og måske mere end
forventet, nemlig at videnskabsfolkene overhovedet var kommet på banen og havde givet
deres syn på arten af deres egen videnskabelige disciplin samt hvordan man skal omgås dens
resultater. Dertil kommer som sagt MAHs primære formål: at være den der stiller
spørgsmålene i en evig dialogisk bevægelse. Det samme syn havde MAH på videnskabens
opgave, som skulle være at stille spørgsmål. Det havde han allerede tidligere gjort sig tanker
om, f.eks. disse dagbogsnotater fra 1942: “At arbejde videnskabeligt gaar ud paa at finde flere
videnskabelig[e] Spørgsmaal [...]. At Videnskaben gaar frem vil sige at den bliver dygtigere
til at spørge”. (Hansen 1999, bd.1, 200-201)
Den spiralformede metode gør at man hele tiden griber fat i ting man allerede har
undersøgt, og der er derfor ligesom ikke tale om et logisk retlinet forløb fra A til B. Men hvor
skal man begynde sin undersøgelse af en sag? MAH sagde selv at hele forfatterskabet var en
undersøgelse af hvad det skulle handle om, og det er symptomatisk for hans undersøgende
fremgangsmåde at den er eller i hvert fald kan virke famlende. Hvor vil manden hen? tænker
læseren ofte i begyndelsen af et essay. Et eksempel herpå er MAHs nytårstale 1951 i
Studenterforeningen som indledes med betragtninger over hvordan det er at overnatte i
naturen og under opvågnen kigge i en skovsø hvorved alt står på hovedet. Efter denne
overrumplende indledning drejes foredraget over til at handle om den påståede kulturkrise.
Pointen med denne naturbetragtningsindledning er dog at overraske tilhørerne/læserne med et
nyt syn på sagen, af Thyrring Andersen meget passende kaldet “forandringspædagogik”
(Andersen 1991, 498), jf. også et af Johannes Vigs pædagogiske tricks i skolestuen, når han
skal vække elevernes interesse: et billede hænges op med et klæde foran “saa Forundringen
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vækkes”. (Hansen 1971, 26) Et essayeksempel mere er begyndelsen af “Marias Søn” fra
Tanker i en Skorsten:
Naar Fortidens Troldmænd bøjede sig ned og saa sig tilbage mellem Benene, fik de Magt
til at rulle Marker og Skove op, som man ruller et Tæppe sammen. Det forstaar man godt,
naar man fra Barndommen husker, hvor forunderlig alt var, set fra den Stilling. (Hansen
1948, 105)
MAHs pointe med denne venden-tingene-på-hovedet-pædagogik er ganske raffineret, for
ikke bare overrasker han læseren med denne indledning, han anvender den også til at fortælle
hvordan essayets hovedperson “en ung Daare” (som er MAH selv) gerne ville læse Biblen
med friske øjne, men at det ikke lykkedes fordi alskens gode opdragere havde læst og udlagt
bogen så der ikke var noget komme efter, bogen var så at sige gjort ulæselig af dem der havde
taget patent på dens indhold. Men så anvendte den enfoldige dåre det trick at læse
modstandernes kritik af bogen, hvilket fjernede alt det opbyggelige klister fra bogen. Sådan en
modstander var Georg Brandes og hans Sagnet om Jesus (1925), “der jo reducerer den
berømte gamle Bog til det rene Nonsens”. (Hansen 1948, 106) Den pædagogiske pointe er
altså at fordi Brandes vendte bogen (sagen) på hovedet, ja rev den i “Stumper og Stykker”, så
“groede den sammen” igen på en frisk måde, og Brandes’ teknik vendes derfor mod ham selv:
“Brandes vendte det hele paa Hovedet. Da saa Læseren, det var sandt” [hvad der stod i bogen,
ab]. (Hansen 1948, 106)
I “Marias Søn” anvendte MAH altså på-hovedet-pædagogikken på yderst instruktiv
flerleddet vis, men måske vidste MAH imidlertid alligevel ikke altid selv, hvor en tekst skulle
begynde eller ende, jf. f.eks. det besynderlige efterord/forord til “Eneren og massen”. Men
netop ved dette eksempel skal man være forsigtig, for dette forord er så at sige skrevet på
skrømt. MAH lader her (som andre steder) som om han står på bar bund, men blot for at
lokke, eller “forføre” læseren som Thyrring Andersen ville sige. MAH er i øvrigt fuldt ud klar
over sin til tider snoede skriveproces: “Saadan gaar det ofte. Hvad jeg har tænkt at skrive,
skriver jeg ikke, jeg skriver lutter Indledninger”. (Hansen 1999, bd. 1, 423) Et eksempel herpå
er en artikel MAH vil skrive om moderne manikæisme og de store pessimister: “Indledningen
allerede utrolig lang – saa det hele truer med kun at blive Indledning (om Optimisme –
Pessimisme)”. (Hansen 1999, bd. 1, 476)3 Også brevene med de lange, til tider meget

3

På den vis er det også meget sigende at MAH overvejede at lave en bog med udelukkende indledninger.
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kunstfærdige, indledninger vidner om en søgende fremgangsmåde. Selv undskyldninger for at
svare sent kan være udformet som hele små kunststykker, der indleder et brev.4
Som en konsekvens af MAHs søgende, spørgende og sokratiske tilgang til sine
undersøgelser vælger han ofte i sin essaystik den dialogiske metode, og den er egentlig MAHs
vandmærke. Kan MAH komme til det, indbygger han på en eller anden facon en dialog med
sin (fiktive) læser eller tilhører. Det kan ske på mange måder, afhængigt af
meddelelsesformen. I de to socialrealistiske romaner er realismen/naturalismen allerede under
mistanke af MAH, og derfor forsøger han at sprænge dens rammer med en ikke bare
talesprogsnær prosa og dialog, men ligefrem med en flerstemmig kakofoni. Og hvis man
vælger at følge Gjesings synspunkt om at der ligger biografiske forhold bag MAHs tidlige
modernisme, så har MAH ydermere på performativ vis bragt sig selv i spil i denne
undersøgelse af konfrontationen mellem gammelt og nyt, land og by, fællesskab og individ.
Ovennævnte temaer holdt ved indtil det sidste store fiktionsværk Løgneren, men MAH
fortsatte med at undersøge dem i sin kulturhistoriske essayistik. Løgneren indtager en lidt
særlig stilling fordi den blev skrevet til radioen, og de muligheder og udfordringer som denne
meddelelsesform gav, forstod MAH at udnytte og vende til sin egen fordel, især ved at
opfinde Natanael-figuren, der – ligesom de ægte radiolyttere – lytter til Johannes Vig og hans
tanker. MAH var ikke uden konkret erfaring i kunsten at skabe dialog i æteren (især behandlet
i kapitel 3a, 3b og 3c), og desuden viser behandlingen af udkastene til kronikker m.m. i
“Hospitalsdagbogen” at MAH var sig temmelig bevidst om radiomediets potentiale.
Naturligvis vidste MAH at stemmen der kommer ud af højttaleren er vigtig, det vidner de
nævnte kronikker også om, og selvom MAH selv havde en behagelig, rolig og myndig
stemme, der egnede sig til (fri) fortælling (jvf. indspilningerne på LP), så fungerede den
tilsyneladende ikke i oplæsningssituationen til Løgneren. MAH trak sig som oplæser (og
Pouel Kern tog over og befæstede sin position som MAHs stemme). Men da der opstod
misforståelse i den offentlige presse om MAHs rolle i forbindelse med oplæsningen, følte han
at han måtte gribe ind og redegøre for handlingsforløbet og dermed også redde sit “face”, som
stod på spil i offentligheden.
En hidtil underbelyst side af MAH som performer er hans rolle i skolestuen. Koblingen
mellem Johannes Vig og skolelæreren MAH er oplagt, men meget mere end denne (åbenlyse)
overensstemmelse finder man næppe i MAH-litteraturen, det skulle da lige være

4

Men det måtte de måske næsten også være som kompensation for den lange svartid, desuden kritiserede
MAH jo også sine Heretica-kolleger for alt for sene eller helt udeblevne svartider. (Hansen 2004, bd. 1, 343)
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henvisningerne til at MAH kæmpede med at finde tid til forfatterarbejdet sideløbende med
skolelærergerningen. Men rollen som skolelærer er interessant at beskæftige sig med, fordi
den befinder sig et sted mellem det offentlige og det private rum. Rollen som skolelærer har jo
principielt en offentlig karakter, men i klasseværelset er det som om det private eller
personlige træder tydeligere frem i mødet mellem lærer og elev. Hos MAH ses det ikke bare i
de essays og artikler han har skrevet om gerningen som skolelærer, men også (og især) i
dagbøgerne. Det er tydeligt at MAH ydede en helt særlig (personlig) performance som
skolelærer, hvilket kommer til udtryk ved at han nærmest investerer sig selv og hele sin
personlighed i mødet med eleverne. Resultatet var et behageligt klasseværelse der rummede
respekt (jvf. Ib Spang Olsens erindringer). Vel klagede MAH over både det opslidende
skolearbejde og skolens forkerte indretning hvor karaktersystemet var den store negative
faktor, MAH udviste stor interesse for sine elever og var en dygtig iagttager af livet i
klasseværelset og stadig med blik for elevernes situation hjemme, hvilket artiklen “Det
daglige Skolearbejde” 5 rummer flere eksempler på. MAHs oprør mod det præstations- og
karakterfikserede skolesystem, herunder læreruddannelsen på seminaret, og dets læggen vægt
på udenadslære fra lærebøgerne kommer til udtryk i de kritiske essays, og heri måske mest i
hans opfattelse af at opdragelsen egentlig var vigtigere end uddannelsen. I mere private
sammenhænge (dagbogen og breve) kunne MAH endda fremsætte ytringer som at det ikke er
så vigtigt hvad børnene lærer, men at de bare lærer noget, og at det til tider kan være en god
ide at droppe alle læseplaner og så bare sætte sig ned og tale med børnene.
Karakteristisk for MAH og skolen er også hans syn på vigtigheden af mundtligheden og
fortællingen i skolen, det såkaldte “levende” ord.
Eleverne var individuelle personligheder, ligesom han jo også selv var det, og netop dette
personlighedsaspekt faldt i tråd med Emmanuel Mouniers tanker om personalismen, som han
også selv havde været med til at introducere via Heretica. Personalismen kan siges at være
identisk med MAHs tredje standpunkt: individet skal respekteres (individualisme), men det
optræder i afhængighed af fællesskabet, et synspunkt som han også plæderer for i flere af sine
essayistiske værker.
MAHs pædagogiske praktik, med vægt på individet i fællesskabet, kan være påvirket af
læsning af Helge Jensens Winnetka-inspirerede undervisningsforsøg, som kan ses som en
praktisk, pædagogisk udførelse af det personalistiske livssyn. Af MAHs pædagogiske

5

Artiklen indleder bogen Og hverdagen skiftede – Skolen i de onde Aar, redigeret af Inger Merete Nordentoft
og Aage Svendstrup, 1946, 7-26.
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læsepensum (læselisterne i dagbøgerne) fremgår det at han har haft antennerne ude med
hensyn til ny undervisningsteori og nye undervisningsmetoder. Ikke sådan at forstå at han
ukritisk tog de nye tanker til sig, selvom han i skoleessayet “Efterkrigstidens alvorlige
Opdragelsesproblemer” siger at han “beundrer den fremragende Pædagog, den dygtige
Teoretiker”. (Wivel 1968, 79) Faktisk er det mere personlighederne bag de nye teorier og
metoder som han beundrer, fordi de med netop deres særlige personlighed og sjæl kunne
skabe nye tanker. Som eksempler herpå nævner han Grundtvig og Kristen Kold. Og som et
slags negativt eksempel fremfører han Rousseau og mener at psykologer der er optaget af at
lære af ham, heller burde studere ham, dvs. Rousseaus egen (fraværende) opdragelse af sine
egne børn. (Wivel 1968, 80)6 Et særligt interessant eksempel i denne forbindelse er den
tjekkiske lærer og præst Johann Amos Comenius (1592-1670). MAH hævder at det var
“umaadelig betydningsfuldt, at det var en Amos Komenius, der i en Efterkrigstid, nemlig i
den strenge Menneskealder efter Trediveaarskrigen, fornyede Pædagogiken” eftersom
Comenius var et “varmt Menneske”. (Wivel 1968, 80) Man kan formode at MAH vidste
hvorfra en af de på det tidspunkt nyere (men ikke helt nye) pædagogiske metoder, som blev
kaldet “anskuelsesundervisning”, stammede, nemlig Comenius. I værket Dansk skolehistorie
hedder det at:
[p]rincippet for anskuelsesundervisningen går tilbage til den tjekkiske filosof J. A.
Comenius, der [...] beskrev hvordan læreren skulle lede barnet til selv at erfare verden
gennem dets sanser og via fornuften bringe system i det sansede. Billeder var et redskab i
denne proces. Eleven skulle ved selvsyn føres frem til og formulere erkendelsen, mens
læreren var fødselshjælperen, der skulle stille eleven spørgsmål og sikre den systematiske
iagttagelse.7
Denne afhandlings undersøgelse peger på at MAH var sig meget bevidst om sin optræden i
offentligheden og det billede som opstod af ham. MAH indså at han som forfatter og
kulturperson var afhængig af omtale og image, men han kunne også opleve at det var en
plage. Op til udgivelsen af Jonatans Rejse havde han meget “Ringeri og Bryderi med Presse”,
og han gjorde sig seriøse overvejelser over hvad man skal “sige til Bladene – og vigtigere
endnu, hvad skal man ikke sige?” (Hansen 1999, bd. 1, 174) Og da MAH flyttede på landet,

6
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Man kan sammenligne med Løgstrup, hvis børn, og iær opdragelsen af dem, var påvirket af Løgstrups eget
(skiftende) syn på børneopdragelse. Jvf. Ole Jensen, Historien om K. E. Løgstrup, 2007, 33 og 83.
Appel, Charlotte & Ning de Coninck-Smith (red.). Dansk skolehistorie, bind 3, 282-283 i kapitlet
“Nypædagogik og eksperimenter”.
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så var det en mediebegivenhed, som MAH (og hustruen) ikke forsøgte at lægge låg på, men
snarere forsøgte at styre så godt de kunne. MAH vidste at et sted ikke bare er et sted, og slet
ikke en præstegård, der spiller så stor en rolle i dansk litteratur. MAH dyrkede selv den
sakrale topografi, så han måtte om nogen vide besked om præstegården som topografisk sted
og stof, jf. også hans erfaringer fra opholdet i Norge i en tidligere nazistisk fangevogterstue.
Og navngivningen af stedet, Salum, var velvalgt: som del af en runeindskrift forbandt han
hermed hus og hjem med nordisk oldtid. Selvom navnet omgiver MAHs hjem med en vis
mystik, så bidrager det også til billedet af en forfatter med nordiske kulturelle rødder.
MAHs optræden i offentligheden er i høj grad bestemt af hans omfattende – og udmattende
– foredragsvirksomhed. Det var der selvfølgelig et økonomisk aspekt i, men det blev egentlig
overskygget af et vigtigere incitament for MAH, nemlig en trang til at meddele sig til et
“levende” publikum. Man kan måske også tale om en slags indre forpligtelse til i mundtlig
form at dele sine tanker med publikum, for der var grunde nok til at lade være: ringe
økonomisk udbytte, stort tidsforbrug, helbredsmæssigt krævende. Dette lyder i hvert fald
mere plausibelt end Erik Svendsens næsten mistænkeliggørende forklaring der handler om
MAHs imagepleje: “Faktisk gjorde Martin A. Hansen selv en del for at pleje sit image, eller
skulle man mindre spydigt sige virke i sin tid. Han rejste land og rige rundt og holdt
foredrag”. (Svendsen 1998, 345)
Den personlige forpligtelse til at meddele sig – mundtligt eller skriftligt – hænger ikke blot
sammen med MAHs vandmærke: dialogen, men også med begrebet: oplysning.
Sammenligner man MAH med andre af tidens toneangivende eller karakteristiske figurer i
den offentlige debat, så falder det i øjnene at MAH gerne vil tale om et emne, hvorved han
indtræder i en folkelig oplysningstradition. Rollen han indtager heri er dog karakteristisk
derved at MAH dybest set helst vil være den der spørger end den der giver svar, og hvis han
giver svar, så foregår det gerne i en form for dialog. Især når emnerne bliver påtrængende
(stikkerlikvideringer, modstandskamp, opfattelsen af udviklingslæren), anvender MAH
dialogformen, sådan at fremsatte synspunkter kan blive udfordret i en fiktiv samtale. Her
adskiller MAH sig ganske tydeligt fra personligheder som Arne Sørensen, Vilhelm Grønbech
og Thorkild Gravlund, der ikke bar red deres kæpheste, men tit også havde skyklapper på. De
tre var også meget imperativiske i deres henvendelsesform, mest Arne Sørensen som i sin
aktivisme endte med at tage skridtet fuldt ud og oprette et politisk parti.8 MAH blev slået i
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Som dog karakteristisk nok hed Dansk Samling og ville operere på midten mellem kapitalisme og socialisme,
jf. også navnet på hans tidskrift Det tredje standpunkt.
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hartkorn med Arne Sørensen, hvilket kan skyldes at der heller ikke (lige) efter krigen var
plads til nuancer. MAH skrev f.eks. i dagbogen efteråret 1945: “Jeg har i den sidste Tid
mange Gange maatte forsvare Arne Sørensen haardt, skønt jeg ingen glødende Tilhænger er”.
(Hansen 1999, bd. 1, 389)
Der er dog visse overensstemmelser mellem MAH og Arne Sørensen, Vilhelm Grønbech
og Thorkild Gravlund. På det indholdsmæssige plan er der en fælles kulturkritik, dog med en
række nuancer. Gravlund adskiller sig mest ved at være decideret bagudskuende og
reaktionær. Sørensen og Grønbech (og MAH) havde, på trods af deres samfundskritik, ikke
opgivet håbet om en anden og bedre fremtidig samfundsindretning. Hvad det angår, var MAH
nok den mest konservativt anlagte, idet han ville bygge videre på det bestående samfund og
dets traditionelle institutioner, dog med en balance mellem respekt for individet og kravene
fra det omgivende fællesskab. Det var en balance MAH ledte efter (og fandt) i sine
bagudskuende kulturessayistiske værker. Sørensen er mere diffus, men synes at sætte sin lid
til at religiøs vækkelse via kristendommen kan være med til at genskabe det hele menneske.
Grønbech er den mest rabiate – og visionære – i sin afvisning af det aktuelle samfund, som
han mener skal forvandles til et samfund hvor fællesskabet er alfa og omega og samtidig
udgøres af individer der ikke oplever nogen spaltning mellem krop og ånd og hvor alle
trækker på samme hammel. MAH havde også forestillinger om et mere homogent samfund,
f.eks. udtrykt ved hans syn på individet (eneren) og fællesskabet (massen), som i hans optik er
to sider af samme sag, men nogen ensretning endsige fundamentalisme synes ikke at kunne
udledes som en konsekvens af hans samfundsforestillinger. Inspirationen fra Gravlund har
primært med dennes interesse for fortiden at gøre, og udover at MAHs arbejdsmetode var
mindst lige så pertentlig som Gravlunds, så er det ikke muligt at strække sammenligningen
mellem de to længere.
Sørensen var en person, hvis samfundskritik tiltalte MAH, men Grønbech indtager dog
pladsen som den største inspirator, idet man kan sige at mens Grønbech var inspireret af
Grundtvigs fællesskab, så fik MAH balance i regnskabet via inspiration fra Kierkegaards
individualisme.
Juli-oprøret i ’44 gav MAH en tro på at (individuelle) kræfter i befolkningen kunne samles
i front mod undertrykkelse af hvad art den skulle være. Men også den nedarvede sindskerne
med ret og frihed var et bolværk mod underkuelse fra fremmede ideologier eller despoter. Det
betød imidlertid ikke at MAH var uinteresseret i den politiske omverden eller ville skærme sig
af mod Europa (og resten af verden), hvorfra der trods alt var kommet meget tankegods (jvf.
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Bjørnvigs første bog om MAH). Tværtimod så MAH muligheder i et Europa, på trods af dets
udsatte (koldkrigs)position som kampzone mellem Vest og Øst. Et eksempel på at MAH gik
sine egne veje, også i koldkrigsperioden, er at han ikke tog afstand fra tegneserier der ellers
blev opfattet som lavkulturelle. Han fandt det i orden og ligefrem en fordel at sønnen HansOle læste tegneserier. Eksemplet kan synes banalt, men som Hans Hertel gør opmærksom på i
sin oversigtsartikel om den amerikanske kulturpåvirkning (Hertel 2002), så ville hverken
venstre- eller og højrefløjen røre dette smudsige kulturprodukt fra USA med en ildtang. Her
var det nok MAHs syn på formidling der gjorde at han kunne indtage dette standpunkt.
Formidling af stof og vækning af interesse er af endog meget stor betydning, og så må midlet
have lov at tjene målet, f.eks. tegneserier der kan vække unges lyst til at give sig i kast med
“rigtig” litteratur.
Den røde tråd i MAHs menneske- og samfundssyn som det kommer til udtryk i de mindste
som i de største ting er ikke kun historie- og retssynet, men dialogen, herunder dialogen om
historiesynet og retten. Selv i så uanselig en tekst som forordet til en lille lokalhistorisk bog
om Brønshøj flettede MAH sit historiesyn ind, i dialogisk form. Og i en tekst med stort
geopolitisk vingefang som fordømmelsen af den manglende eller bevidst udeladte kritik af
Spaniens diktatur, dukker MAHs retssyn op som han har forsøgt at bjerge fra traditionen.
Det er kendetegnende for MAH at han ikke bare igangsatte samtaler eller dialoger om de
for ham centrale emner som ret, frihed og individ vs. fællesskab, men at han også i praksis
forsøgte at forene teori og praksis. I MAHs forfatterskab, i måden han udfoldede det på, dvs.
hans ageren eller performen som forfatter, er der hele tiden tale om påvirkning, inspiration og
udveksling samt et forsøg på at forene teori og praksis, for nu at tale i Togebys termer. Og
dette verificerer afhandlingens hovedpointe og hypotese, nemlig at MAH indvinder
information, spørger til den, lægger sine resultater frem til debat, og (med visse undtagelser)
reagerer på hvordan omgivelserne melder tilbage etc.
Det er på en måde paradoksalt at der til MAH klæber sig metaforen at han er klæg, ja, i
polemikernes optik er han “Kong Klæg” for han er den værste af de patetiske forfattere fra
efterkrigstiden.9 For som jeg har søgt at vise i nærværende undersøgelse, gjaldt det for MAH i

9

Jeg refererer her Nils Gunder Hansens ironiske slag i bolledejen for at demontere MAHs klæghedsimage.
(Gunder Hansen 2002, 6) Det er i øvrigt ikke Gunder Hansens første forsøg på at rehabilitere MAH, således
skrev han i Kristeligt Dagblad 20.8.2009 at det generede ham at han “ikke selv kan lade være med hele tiden
at rehabilitere ham”. (Gunder Hansen 2009) At Gunder Hansen er på noget nær en sisyfosopgave understreges af at også en litterær kapacitet som Aage Henriksen brændemærker MAH med klægheds-stemplet:
“Vist er de [MAHs bøger, ab] udmærkede, og man kan fortolke dem i måneder og holde meget af dem, men
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mindre grad om at være forkynder med alt hvad det indebærer af at optræde “missionerende,
intimiderende, omklamrende”.10 MAH søgte med sin stemme – i både lyd og skrift – ikke kun
at tale til folk (som Arne Sørensen og Vilhelm Grønbech praktiserede det), men især med
dem. Han skabte forbindelse og dialog mellem eneren og massen, og viste samtidig at denne
forskel mellem eliten og folket var mere kunstig end reel. En unaturlig forskel, som da heller
ikke havde bestået i tidligere tider: “Man sporer intet skel mellem folket og det fremragende i
tiden” som han skrev i Orm og Tyr. (Hansen 1999, 297)
Selv lille af statur, ragede MAH op blandt folket, men samtidig var han også en del af
folket. Selvom han skrev bøger der til tider forekom læserne svært tilgængelige og som kunne
virke dunkle, så følte de dog samtidig at han rakte hånden ud til dem og ville dem det godt.
Tom Kristensen indrømmede i sin anmeldelse af Thorkild Bjørnvigs første bog om MAH at
“denne sælsomme Hansen undertiden har faaet det til at snurre i hjernen, selvom hjertet altid
sagde god for ham”.11 Og Bjørnvig taler i sin doktorafhandling om MAHs “Grundgodhed”.
(Bjørnvig1964, 353)
Denne afhandlings røde tråd har været det dialogiske hos MAH. I Thorkild Bjørnvigs
første biografi om MAH hævder Bjørnvig at MAHs redelighed og ansvarlighed forhindrede
ham i at give sig af med at forkynde eller at forsøge sig som apostel eller profet. 12 Bjørnvig
indfanger her det forhold at MAH ikke talte til men førte en dialog med sine læsere/tilhørere
om det han fandt, når han, som Niels i Kolonien, gav sig til at “undersøge det hele fra
Bunden”. (Hansen 1957, 178) Jens Kruse var inde på det samme, da han i sin anmeldelse af
mindebogen om Martin A. Hansen skrev, at MAH indtog en usædvanlig stilling i åndslivet,
fordi han førte en samtale med mennesker han ikke kendte. Eller som anmeldelsens overskrift
så bemærkelsesværdigt kort og fyndigt formulerer det: “Han talte med os”. (Kruse 1955)

10
11

12

et eller andet klægt, noget provinsielt og uforbrændt gennemtrænger dem, som blev de holdt fast i gammel
dyd, og det er svært at sige, hvorfor andre bør se bort fra det.” (Henriksen 1971, 104)
Gunder Hansen 2002, 7.
Tom Kristensen i artiklen “Hvad mener Martin A. Hansen?”, som var en anmeldelse af Thorkild Bjørnvigs
Martin A. Hansens Digtning 1949.
Bjørnvig 1949, 111.
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6. English summary

The Artist of Dialogue. Dialogue and performativity in the
works of Martin A. Hansen – with special attention to his
non-fictional works
This thesis is about the Danish writer Martin A. Hansen (1909-1955) and focusses on his
essayistic works in which he acts as an engaged – but more importantly – also as a dialogical
social critic. I have primarily looked into the way Martin A. Hansen (MAH) uses dialogue in
his writings about modern society.
This thesis shows that Hansen uses a critical, investigative but foremost a dialogical
approach in dealing with the perception of modern times as well as with the past and my
hypothesis is, that MAH's contact with his audience was of a dialogic, or Socratic, nature, that
contributed to the establishment of his “leading position”, which was one of the recurring
characteristics used of MAH in the 1940’s and 1950’s. Because I have investigated the
dialogic tools MAH makes use of, the theoretical background of the thesis has been of a
rhetorical nature. A starting point in my theoretical and methodical approach are the ideas
expressed by Ole Togeby in his book Steder i bevidsthedens landskab, 2009 (Places in the
Landscape of Consciousness). Togeby introduces the concept of ‘topoi’ which is a means to
analyse reasoning and argumentation. In the analysis by means of topoi, it is not the outcome
of the argumentation which is important, the focus is on the consistency.
Togeby defines ‘topoi’ as places in the consciousness where one can find material for
one’s argumentation. In my thesis, I use the concept of ‘topoi’ in a more literal sense as well,
especially in the chapters about where MAH got inspired and produced his texts. This second
meaning of the concept of ‘topoi’ has a certain affinity with another theoretical concept that I
apply, i.e. the notion of ‘performance’. The reason for using this second theoretical
component, is the assumption that it isn’t regardless where a writer writes and how he acts in
order to be read or heard. The Danish scholar Stefan Kjerkegaard states that writers in today’s
society do “not any longer enjoy the same privileged or authoritative position in the cultural

landscape as earlier”. In this thesis, I show that a writer of the calibre of MAH, also had to
struggle with the media in order to obtain what turned out to become his “leading position”.
The material that I primarily use here are the non-literary texts by Martin A. Hansen, i.e.
the essays in which he explicitly deals with cultural and social matters (e.g. Leviathan, 1950).
Apart from the non-literary texts, parts of Hansen’s fiction have been used as well, because as
mentioned above, this thesis deals just as much with how Hansen argues as what he says. In
addition to Hansen’s published work, I have used his letters and diaries, published by Anders
Thyrring Andersen, and his unpublished lectures that are to be found in the Martin A. Hansen
archives at the Royal Library in Copenhagen. To complete the genres in which Martin A.
Hansen formulates his views on old and modern life and society, I have made use of radio and
newspaper interviews by Hansen, inherently in the form of a dialogue.
The method used by MAH was simply to investigate and ask questions. This often took
shape as a fictive dialogue, in which MAH introduced his partner in dialogue. MAH was the
examiner who, in a hermeneutic way, asked the questions, and at the same time investigated
the answers leading to new questions. In this thesis, I show that he goes a step further: he
scrutinizes the questions themselves. This aspect constitutes the working method of MAH.
But MAH could be much more sophisticated, e.g. in a postscript that he calls a preface to
his essay “Eneren og Massen” (The Individual and the Mass) and which he places in front of
the essay. This preface, which has a postmodern character, functions as a warning aimed
towards both the reader and the author (i.e. MAH): the reader must not expect something that
the author knows he can’t deliver, that is to tell what the individual and what the mass is. In
the essay itself MAH invites the reader to join him on the journey through the essay, in order
that together they can clarify things.
As a consequence of his browsing, investigating and interrogative method, which one
could call Socratic, he often chooses the dialogue as a form in his works. This dialogue is the
most distinguishing feature of MAH’s writings, first of all in his essays, but as I demonstrate
this dialogic hallmark is present in the fictional works of MAH as well. I examine the two
first and the last novel of MAH with regard to this dialogic aspect. In the first two so-called
social-realistic novels Nu opgiver han (1935) and Kolonien (1936), MAH tries to disrupt the
realistic or naturalistic way of narrating, which he already distrusts at this stage of his
authorship. In both of these debut novels MAH not only makes use of a dialogic, but of a
polyphonic writing style as well.
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It is an interesting coincidence that the above-mentioned essay “The Individual and the
Mass” was published in the same year (1950) as MAH’s masterpiece (and bestseller) the
novel Løgneren (The Liar), which proved to be his last work of fiction. In The Liar MAH also
makes use of a dialogue with the reader, or actually the listener, because the novel originally
was written for the radio.
A hitherto underexposed quality of MAH as a performer is his role as schoolteacher in a
class room. This role is interesting, because it exists between the public and private
atmosphere. In his function (and performance) MAH does not only invest himself and his
whole personality in the encounter with schoolchildren, he also reflected on his job in several
essays, letters and in his diaries. MAH was, at least qua opinions, in opposition to the
traditional school-system, which was mainly based on achievements and ratings. Moreover,
he criticized the learning by heart method used in the training for schoolteachers. A key word
for MAH regarding the school was orality. As a matter of fact, MAH thought upbringing
more important than the education of the children, whom he saw individual personalities and
who would be best served by being treated as such. This view on the personality is related to
the ideas of Emmanuel Mounier (1905-50) on ‘personalism’. MAH introduces this concept in
the Danish context by means of the journal Heretica (of which he was the co-editor) that
published two translated articles by Mounier, pecisely on the notion of personalism.
I also propose the idea that the pedagogical practice of MAH might by inspired by
progressive teaching methods in the 1930’s which MAH was acquainted with, and that this
pedagogical practice can be seen as his way of incorporating a personal way of thinking and
living.
MAH knew that, as a writer and cultural personality, he was dependent of his reputation
and image, and he therefore had to cope with the media. When MAH moved to the
countryside, it became a media event. Especially the fact that he moved to a former rectory
was an event with literary connotations because the rectory has played a prominent role in
Danish literary history, in particular in the so called golden age, i.e. the 19th century.
This thesis argues that MAH was very much aware of his appearance and performance as a
writer and of his public image. MAH was a beloved lecturer, this however had its price. MAH
had several good reasons for not holding lectures all over the country: it was badly paid,
consumed a great amount of time and his health was suffering from the hardships, but his
diaries and letters show that there was also a kind of inner commitment which forced MAH to
travel around and hold countless lectures: namely to get in touch (and dialogue) with his
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audience. This dialogical commitment has also to do with another aspect of MAH’s public
performance, that is the general education of the people. This tradition which goes back to
N.F.S. Grundtvig (1783-1872), a lifelong source of inspiration for MAH.
As I show in this thesis it is a dialogic or Socratic way of debating, that distinguishes MAH
from other comparable contemporary Danish writers and debaters like Arne Sørensen (190678), Vilhelm Grønbech (1873-1948) and Thorkild Gravlund (1879-1939). I analyse their work
and particular styles and compare them with MAH’s. Although MAH to a certain extent
shares the substance of the (conservative) ideology of these three cultural personalities, they
all in regard to their way of expressing themselves, made use of more imperative forms of
address. Arne Sørensen being the most radical when he ended up by establishing a political
party. Grønbech seems to be the most important inspirator for MAH. The interesting thing is
that Grønbech was inspired by N.F.S. Grundtvig, who formed a counterbalance to the
individualism of the philosopher Søren Kierkegaard (1813-55) who also was a source of
inspiration for MAH. Grønbech was the visionary spirit who criticized the rational modern
society and spoke about another society where there was no schism between mind and body.
It seems, however, that MAH was quite capable of creating his own ideas using inspiration
from other persons.
Thorkild Bjørnvig, a friend and colleague of MAH, once characterized MAH by saying
that the fairness and responsibility prevented him (MAH) from proclaiming things or trying to
become an apostle or prophet. I my opinion this supports the hypothesis of this thesis, namely
that MAH did not want to talk to his readers or listeners, but with them; about the things he
found when he, in the words of the protagonist Niels in MAH’s second novel Kolonien, began
“an investigation right from the bottom”.
Another friend of MAH, Ole Wivel put it this way: “When the poet [= MAH] died, his
readers for a moment could experience the feeling as if Denmark was losing its selfconsciousness.” Big words, but in a nutshell, they do sum up the works, ideas and approach of
MAH. He carried out the task of investigating human relationships in society by asking
questions. Thereby he created a very special contact with his audiences which could be of an
intimate nature. In this way people felt that MAH in fact was speaking not only to them, but
also with them, in a dialogue about vital things in life.
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7. Dansk sammenfatning

Dialogens kunstner. Dialog og performativitet hos Martin
A. Hansen – med særligt henblik på hans ikke-fiktive
forfatterskab

Denne afhandling sigter på at afdække de faktorer som gjorde at forfatteren Martin A. Hansen
(MAH), der levede fra 1909-1955, kom til at indtage den position som han gjorde i samtidens
litterære og kulturelle liv.
I dag synes det at være sådan at forfattere er tvunget til at optræde på så mange
medieplatforme som muligt for at blive hørt og set (og læst), men som Stefan Kjerkegaard
hævder, så har nutidens forfattere ikke (genvundet) den “samme privilegerede eller
autoritative position i det kulturelle landskab som tidligere”. (Mai 2013, 332) Kjerkegaard
tænker her primært på kulturradikalismens forfattere som tog livtag med det begyndende
velfærdssamfund. Klaus Rifbjerg (1931-2015) er et godt eksempel på en forfatter der forstod
at bruge medierne. Men generationen før dem, altså MAH og hele Heretica-bevægelsen,
hvordan forholdt det sig med dem? Det spørgsmål tager denne afhandling fat på, med MAH
som hovedpersonen. Hvad MAH angår, så blev han stort set af hele det daværende politiske
spektrum, fra venstre til højre, opfattet (for ikke at sige omfavnet) som en “toneangivende”
forfatter som der stod respekt om og som alle ville lytte til. Andre karakteristika brugt om
MAH var f.eks. “autoritet” og “sjælden myndighed”. Der hørtes dog også enkelte kritiske
toner rettet mod ham som f.eks. at han var “dunkel” og at han havde bagudskuende tendenser
der risikerede at sætte ham i bås med en type som den ideologisk set klart bagudvendte
Thorkild Gravlund. Siden da har receptionen haft en pendulagtig karakter alt efter om MAH
blev anset som en progressiv eller regressiv forfatter. Den nyeste forskning synes at placere
MAH et sted mellem en midterposition (Marianne Stidsen) og en moderne position af kristent
tilsnit (Anders Thyrring Andersen).
Spørgsmålet som jeg stiller i denne afhandling er i imidlertid ikke så meget hvor MAH
befinder sig i dette litterære og kulturelle landskab, men hvad der udmærker ham, dvs. hans

position i landskabet. Grunden hertil er at man kan pege på andre forfattere (og forskere) som
befandt sig i samme ideologiske eller kulturkritiske diskurs som MAH eller som i hvert fald
var optaget af de samme emner som MAH, det gælder f.eks. historieopfattelsen og individets
forhold til sine omgivelser. Men hvorfor blev det lige MAH som blev den person hvis død
(ifølge Ole Wivel) en kort overgang for hans læsere betød at “Danmark mistede bevidstheden
om sig selv”? Sådan en forfatter med sådan en “impact” må alt andet lige også have været i
besiddelse af noget særligt for at kunne påvirke læsere, og lyttere.
Denne afhandling undersøger derfor det man kunne kalde konstruktionen af MAH, dvs. de
ting som gjorde at han blev en autoritet mens han levede, og selv efter sin død formåede – og
stadig formår – at påvirke (og ægge) publikum. Den ide som ligger til grund for denne
afhandling, er at det der i særlig grad gjorde (og gør) MAH til en prominent figur, var hans
performance, og arten af den. For også MAH, det viser afhandlingen, måtte “performe” for at
kunne indtage “en førende Position blandt Generationens Skribenter” som det hed om ham i
en avis fra 1946. Dette er dog ikke så opsigtsvækkende, heller ikke hvis man antager at
datidens forfattere nærmest per automatik nød en større autoritet i befolkningen og dermed
havde et mere lydhørt publikum. Nærværende afhandling går et skridt videre og bruger
performancebegrebet til at undersøge den tese at MAHs performance var kendetegnet af en
speciel undersøgende, spørgende og dialogisk fremgangsmåde.
Denne dialogiske, eller sokratiske, fremgangsmåde, undersøger jeg på en treleddet måde,
idet jeg kigger på dialogiske træk i MAHs værker, i særlig grad hans essayistik, med essayet
“Eneren og Massen” (1950) som det mest fremtrædende eksempel. Jeg undersøger dog også
dialogiske træk i MAHs to debutromaner Nu opgiver han (1935) og Kolonien (1936) samt
hans vel kendteste værk, radioromanen Løgneren (1950).
I tilknytning til performancebegrebet anvender jeg i min undersøgelse også begrebet topoi
som stammer fra retorikken og betegner de steder (sted = topos, pluralis = topoi) hvor man
kan finde argumenter til belysning af en sag. Topoi er specielt derved at det er et dobbeltsidet
begreb som både betegner steder i bevidstheden og virkeligheden. Det gør det velegnet til at
fokusere på MAHs spørgeteknik, der viser sig at gå et skridt videre end blot at finde
materiale, idet min undersøgelse også viser at MAH tillige underkaster selve spørgsmålet en
analyse, forstået på den måde at han undersøger om et givent spørgsmål er stillet på den
rigtige måde. Topoi-begrebet bruger jeg også i afhandlingen til at pege på steder der har
spillet en vigtig rolle for MAH som fremstiller af tekster, det gælder f.eks. hans bolig på
Skolevangen i Brønshøj men også, og især, den præstegård i Allerslev på Sjælland som han
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flyttede ud i og kaldte “Salum”. Præstegården er et centralt sted og motiv i dansk litteratur og
kulturhistorie, et forhold som omgivelserne noterede sig og som MAH også var sig bevidst
om, hvilket betød at han iværksatte noget man kunne kalde en præstegårds-performance.
Afhandlingen peger på at Hansens vandmærke er dialogen, en dialog som han så at sige
benytter sig af i alt hvad han foretager sig og som har et publikum, om det publikum nu er
ægte læsere/lyttere eller af fiktiv art. Dette kommer ikke bare til udtryk i den skriftlige
essayistik men også tekster af mere auditiv karakter. Der tænkes her især på radiomediet, og
afhandlingen undersøger derfor MAHs forhold til radioen. Afhandlingen viser at MAH var
sig meget bevidst om radiomediets muligheder, som MAH, efter en lidt tøvende start med
hørespillet “Konfirmationsklokken” (1940), forstod at udnytte til fulde i Løgneren.
Et særligt af aspekt af MAH som det man kunne kalde “dialogisk performer” undersøges i
kapitlet om MAH og skolen. MAH var uddannet skolelærer og i afhandlingen ser jeg ikke
bare på skolelæreren MAH men også på MAHs syn på lærergerningen. Skolen, eller for nu at
lokalisere det mere præcist, skolestuen viser sig at udgøre det centrale sted hvor trådene løber
sammen: skole, individ, klasse, samfund samt de ideer og strømninger som MAH var
inspireret af. Det gælder ikke blot tænkere som Grundtvig og Kierkegaard, men også nye
pædagogiske retninger, og det hele blev på en måde samlet i Emmanuel Mouniers filosofiske
begreb “personalisme” som MAH selv var med til at introducere via to oversatte artikler i
Heretica (1948-53).
I min undersøgelse inddrager jeg dagbogs- og brevmateriale, for på den ene side at vise
hvordan det dialogiske aspekt også gør sig gældende heri (og hvilke tanker MAH gør sig
herom), men også for at tydeliggøre aspekter i de tekster som jeg underkaster en særlig
analyse i afhandlingen.
For yderligere at kunne udpege det dialogiske som værende typisk for MAH foretager jeg i
afhandlingen sammenligninger med andre af tidens skribenter der hvad tankegodset angår, har
en vis affinitet med MAH. Det drejer sig om religionshistorikeren Vilhelm Grønbech (18731948) kulturdebattøren og politikeren Arne Sørensen (1906-78) og forfatteren og
folkemindesamleren Thorkild Gravlund (1879-1939). Alle tre er de (som MAH) optaget af
menneskets stilling i samfundet, og alle har de på en eller anden måde inspireret MAH. Men
MAH adskiller sig fra de tre i særlig grad i kraft af sin dialogiske fremgangsmåde. Mens
MAH søger kontakt og dialog med sit publikum er de tre andre, især Arne Sørensen, og til
dels Vilhelm Grønbech, mere monologisk indrettet i deres retorik og henvendelsesform. Mens
Vilhelm Grønbech red sin kæphest om det hele menneske, og samtidig kunne sætte ild i
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modtagelige sjæle, så var Arne Sørensen den udadvendte, praktisk handlende, aktivistiske, og
til sidst politisk handlende. Thorkild Gravlund kører lidt sit eget tilbageskuende og regressive
løb, som MAH ikke vil være en del af, men han har dog tydeligvis været inspireret af
Gravlunds folkloristiske arbejde. Kapitlet om MAH i tidens diskurs rundes af ved at jeg sætter
MAH ind i et større europæisk perspektiv, ja verdensperspektiv, idet jeg samtidig bringer
Marianne Stidsens identitetsteori i spil for at vise hvorledes MAH selv var opmærksom på
forholdet mellem individ og kollektiv, som han havde særligt øje for i kraft af sine tanker om
ret og frihed.
Afhandlingen munder ud i et antal konklusioner der bekræfter tesen om MAH som
skribenten der i handling – mundtligt og skriftligt – søgte og skabte dialog med publikum,
som han derved indgik i en ganske særlig symbiose med, som eneren i massen.
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8. Nederlandse samenvatting

De kunstenaar van de dialoog. Dialoog en performativiteit
bij Martin A. Hansen – met bijzondere aandacht voor zijn
niet-fictieve oeuvre

Dit proefschrift heeft als doel de factoren bloot te leggen die ervoor zorgden dat de schrijver
Martin A. Hansen (MAH), die leefde van 1909 tot 1955, de uitzonderlijke positie innam die
hij in het literaire en culturele leven in zijn tijd had.
Vandaag de dag lijkt het erop dat schrijvers gedwongen zijn om op zoveel mogelijk
mediaplatforms op te treden om gehoord en gezien (en gelezen) te worden, maar zoals Stefan
Kjerkegaard beweert, heeft de huidige schrijversgeneratie niet “dezelfde bevoorrechte of
gezaghebbende positie in het culturele landschap als vroeger”. (Mai 2013, 332) Kjerkegaard
denkt hier voornamelijk aan de zgn. cultuurradicale schrijvers, die zich bezighielden met de
opkomende welvaartsmaatschappij. Klaus Rifbjerg (1931-2015) is een goed voorbeeld van
een schrijver die heel goed wist hoe hij de media kon gebruiken. Maar hoe zat dat met de
voorgaande generatie, zoals die van MAH en de rest van de Heretica-beweging? Met die
vraag houdt dit proefschrift zich bezig, met MAH als hoofdpersoon.
Wat MAH betreft, hij werd door bijna het hele toenmalige politieke spectrum, van links
naar rechts, opgevat (om maar niet te zeggen geclaimd) als “toonaangevende” schrijver die
met groot respect bejegend werd en naar wie men luisterde. Andere kenmerken die aan MAH
werden toegedicht, waren o.a. “autoriteit” en “zeldzaam overwicht”, maar hij werd ook wel
omschreven als “duister” en “sterk op het verleden gericht”, waardoor hij het risico liep onder
een noemer bebracht te worden met bijv. een ideologisch gezien regressieve en conservatieve
figuur als Thorkild Gravlund. Sindsdien laat de receptie van MAH een penduleachtig karakter
zien, al naar gelang MAH werd beschouwd als een progressieve of regressieve schrijver.
Recent onderzoek lijkt MAH ergens tussen een middenpositie (Marianne Stidsen) en een
moderne positie gebaseerd op een christelijke inslag (Anders Thyrring Andersen) te plaatsen.

De vraag die in dit proefschrift wordt gesteld, is echter niet zozeer waar MAH zich in het
Deense literaire en culturele landschap bevindt, maar waardoor hij zich onderscheidt. De
reden hiervoor is dat er andere schrijvers (en onderzoekers) zijn die zich in hetzelfde
ideologische of cultuurkritische discours als MAH bevonden of die zich bezighielden met
dezelfde onderwerpen als MAH, zoals de geschiedenisopvatting en de relatie van het individu
ten opzichte van zijn of haar omgeving. Maar waarom betekende de dood van juist MAH
(volgens Ole Wivel) een korte periode voor zijn lezers waarin “de Denen hun zelfbewustzijn
verloren”? Een schrijver met zo’n “impact” moet ceteris paribus ook in het bezit zijn geweest
van iets bijzonders om lezers en luisteraars zo sterk te kunnen beïnvloeden.
Dit proefschrift onderzoekt daarom dat wat de constructie van MAH genoemd zou kunnen
worden, dat wil zeggen de dingen die er voor zorgden dat hij tijdens zijn leven een autoriteit
werd, en die er zelfs na zijn dood voor zorgden – en er vandaag de dag nog steeds voor zorgen
– dat het publiek hem kent en nog altijd geraakt wordt. Het idee dat ten grondslag ligt aan dit
proefschrift, is dat zijn performance en de aard ervan, MAH in bijzondere mate tot een
prominent figuur maakte (en maakt). Want ook MAH, dat bewijst dit proefschrift, moest
“performen” om “een leidende positie tussen de schrijvers van deze generatie” te kunnen
innemen, zoals er in een krant uit 1946 over hem werd geschreven. Dit is echter niet zo
opzienbarend, ook niet als je aanneemt dat schrijvers uit het verleden bijna automatisch een
grotere autoriteit genoten bij de bevolking. Dit proefschrift gaat een stap verder en gebruikt
het performancebegrip om de these te onderzoeken dat de performance van MAH werd
gekenmerkt door een bijzonder onderzoekende, vragende en dialogische werkwijze.
Deze dialogische, en socratische, werkwijze onderzoek ik op een drieledige manier,
aangezien ik kijk naar de dialogische kenmerken in de werken van MAH, in bijzondere mate
zijn essayistiek, met het essay “Eneren og Massen” [De eenling en de massa] (1950) als het
meest prominente voorbeeld. Ik onderzoek daarnaast echter ook de dialogische kenmerken in
de twee debuutromans van MAH Nu opgiver han [Nu geeft hij het op] (1935) en Kolonien
[De kolonie] (1936) en zijn meest bekende werk, de radioroman Løgneren [De leugenaar]
(1950).
In verband met het performancebegrip gebruik ik in mijn onderzoek ook het begrip topoi,
dat uit de retoriek voortkomt en de plekken (plek = topos, meervoud = topoi) aangeeft, waar
je argumenten kunt vinden om een zaak te belichten. Topoi is bijzonder, omdat het een
dubbelzijdig begrip is dat plekken aangeeft zowel in het bewustzijn als in de werkelijkheid.
Dat maakt het geschikt om op de vraagtechniek van MAH te focussen, die een stap verder
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blijkt te gaan dan slechts het vinden van materiaal, aangezien mijn onderzoek ook laat zien
dat MAH de vraag zelf aan een analyse onderwerpt, waarmee ik bedoel dat hij onderzoekt of
een bepaalde vraag op de juiste manier is gesteld. Het topoi-begrip gebruik ik ook om plekken
aan te kunnen wijzen die een belangrijke rol hebben gespeeld voor MAH als auteur. Dat geldt
bijvoorbeeld zijn woning aan Skolevangen in Brønshøj maar ook, en vooral, de pastorie in
Allerslev op Sjælland waar hij later ging wonen (en die hij “Salum” doopte). De pastorie is
een centrale plek en motief in de Deense literatuur- en cultuurgeschiedenis, een relatie
waarvan de omgeving notitie nam en waarvan MAH zich ook bewust was en die een soort
pastorie-performance genoemd zou kunnen worden.
Het proefschrift laat zien dat de dialoog het meest kenmerkende aspect aan MAH is, een
dialoog die hij zogezegd gebruikt in alles wat hij doet richting een publiek, of dat publiek nu
echte lezers/luisteraars zijn of dat ze fictief van aard zijn. Dit komt niet alleen tot uitdrukking
in de schriftelijke essayistiek, maar ook in teksten van een meer auditief karakter. Hier wordt
in het bijzonder gedacht aan het radiomedium, en het proefschrift onderzoekt daarom ook de
relatie van MAH met de radio. Het proefschrift toont aan dat MAH zich zeer bewust was van
de mogelijkheden van het radiomedium, dat MAH, na een enigszins aarzelende start met het
hoorspel “Konfirmationsklokken” [De belijdenisklok] (1940), volop wist te benutten in
Løgneren.
Een bijzonder aspect van MAH die “een dialogische performer” genoemd zou kunnen
worden, wordt nader onderzocht in het hoofdstuk over MAH en het schoolonderwijs. MAH
was opgeleid als leraar en in het proefschrift kijk ik niet alleen naar MAH als leraar, maar ook
naar zijn mening over het leraarsvak. De school, of om het nauwkeuriger aan te duiden, het
klaslokaal blijkt een centrale plek in te nemen waar alle aspecten samenkomen: school,
individu, klas, maatschappij en de ideeën en stromingen waardoor MAH zich liet inspireren.
Dat geldt niet alleen voor denkers als Grundtvig en Kierkegaard, maar ook nieuwe
pedagogische richtingen, en alles kwam als het ware samen in het filosofische begrip
“personalisme” van Emmanuel Mounier dat MAH introduceerde met behulp van twee
vertaalde artikelen in het tijdschrift Heretica (1948-53).
In mijn onderzoek betrek ik materiaal uit dagboeken en brieven om aan de ene kant aan te
tonen hoe het dialogische aspect zich hierin ook doet gelden (en welke gedachten MAH
hierover heeft), maar ook om aspecten te verduidelijken in de teksten die ik in het proefschrift
aan een nadrukkelijke analyse onderwerp.
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Om verder aan te kunnen tonen dat het dialogische typerend is voor MAH, maak ik in het
proefschrift vergelijkingen met andere schrijvers uit dezelfde tijd die qua gedachtengoed een
zekere affiniteit met MAH hebben. Het gaat om godsdiensthistoricus Vilhelm Grønbech
(1873-1948), cultuurpersoonlijkheid en politicus Arne Sørensen (1906-78) en schrijver en
folklorist Thorkild Gravlund (1879-1939). Ze hielden zich alle drie (net als MAH) bezig met
de positie van de mens in de maatschappij, en ze hebben allemaal op de een of andere manier
MAH geïnspireerd. Maar MAH onderscheidt zich in bijzondere mate van de drie anderen
vanwege zijn dialogische werkwijze. Terwijl MAH contact en dialoog zoekt met zijn publiek,
zijn de drie anderen, met name Arne Sørensen en gedeeltelijk Vilhelm Grønbech, meer
monologisch ingesteld in hun retoriek en aanspreekvorm. Terwijl Vilhelm Grønbech het over
zijn stokpaardje over de hele mens had en tegelijkertijd ontvankelijke zielen kon beïnvloeden,
was Arne Sørensen de extraverte, praktisch handelende, activistische, en tot slot politiek
handelende. Thorkild Gravlund koos zijn eigen regressieve benadering, waar MAH geen deel
aan wilde hebben, maar hij is wel degelijk geïnspireerd geraakt door het folkloristische werk
van diezelfde Gravlund. Het hoofdstuk over MAH in het discours van de tijd wordt afgerond
doordat ik MAH in een groter Europees, ja internationaal perspectief plaats, terwijl ik
tegelijkertijd de identiteitstheorie van Marianne Stidsen erbij betrek om te laten zien hoe
MAH zelf alert was op de relatie tussen individu en collectief, waarvoor hij bijzonder veel
oog had vanwege zijn gedachten over recht en vrijheid.
Het proefschrift mondt uit in een aantal conclusies die de these bevestigen dat MAH als
schrijver – mondeling en schriftelijk – bewust de dialoog zocht met zijn publiek, waarmee hij
zo een nogal bijzondere symbiose tot stand bracht, als een eenling in de massa.
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