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Hver gang, jeg setter mig ned for at Iese i de tre bind Ketterbreue, slär 
det mig, hvor kort Martin A. Hansens forfatterkarriere egentlig har vre 
ret. Dahan dede i 1955, var han knap 46 ar gammel. Det forfatterskab, 
han efterlod sig, tyder pa en umädelig arbejdsstyrke og en uhyre produk 
~~ fu ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ n ~~ ~ ~ ~ ~ 
bade psykisk og fysisk. Men det mest iejnefaldende ved det brevrnateriale, 
som Anders Thyrring Andersen sa ornhyggeligt og nsensomt har samlet 
og kommenteret, er for mig det enorme engagement, det menneskelige 
storsind og den helt utrolig myndige og vidende made, hvorpä han som 

_ forholdsvis ung mand formulerede sig. 
Desuden kan man iagttage, at Martin A. Hansen, og de mennesker han 

korresponderede med, holdt sig til visse formelle tiltale- og kommunika 
tionsformer, som i dag stort set er forsvundne. Dette skyldes ikke blot, at 
meget af materialet i Ketterbreue tilherer den slags kommunikation, som i 
dag forsvinder i cyberspace, men det har ogsä at g0re med det faktum, at 
selve brevenes udformning er af en kvalitet, derherer en svunden epoke 
til. Jeg vil ikke uddybe problemstillingen nsermere, men nejes med at 
henvise tilJohn Chr.jergensens nys udkornne bog Om breve (2005), der 
uddyber brevgenren nsermere.' 

Det eneste, jeg i al korthed vil bemserke, er, at Martin A. Hansen selv 
opfattede brevgenren som en meget autentisk og ligefrem lirterser form 
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eller genre. Blot som en parentes: det kan jeg godt forstä, ikke mindst 
pga. det arbejde som jeg selv er i gang med omkr ing Bolger Drachmanns 
(1846-1908) breve til 'Edith'. I et betydningsfuldt brev til Thorkild Bjorn 
vig (1918-2004) skriver Martin A. Hansen, at han opfatter brevet som 
en 'sundere' genre end dagbogen, fordi man i brevgenren skriver ,,i den 
starste Ansvarlighed" (s. 8 5). 

Det, som jeg ensker at belyse, har at gore med det, som Anders Thyr 
ring Andersen, udgiveren af Ketterbreue, har valgt at kalde de forfattere 
og kulturpersonligheder, der korresponderede med Martin A. Hansen, 
,,kredsen omkring Heretica". Med betegnelsen ,,kreds" antyder man en 
mere eller mindre lukket gruppe af personer, med et eller fiere fellestrsek, 
eller en gruppe mennesker, der er knyttet sammen af fa:lles interesser.Jeg 
vil se nzrrnere pa, i hvilken udstrsekning begrebet ,,kreds" egentlig kan 
anvendes i nzrvserende sammenhseng. Herudover vil jeg kaste et blik pa 
det tidsrum, Kietterbreue dsekker, og se hvordan Martin A. Hansens breve 
forholder sig - set fra vores nuvzrende standpunkt - til de store inter 
nationale og filosofiske ambitioner Hereticas redakterer, og ikke mindst 
Martin A. Hansen, havde. 

Kredsens (inter )nationalisme 
Et af fellestrekkene i kredsen omkring Heretica er, at den ligesom ringene 
omkring planeten Saturn bestod af en rsekke mere eller mindre koncen 
triske cirkler. Man kan maske endda tale om en rekke kredse og miljeer, 
der hele tiden bevzgede sig ind og ud af hinanden og i vekslende baner 
og konstellationer omkring den felles kreme, tidsskriftet Heretica. For 
mig at se er det ferste, der falder i ejnene, det faktum, at inderkredsen 
udelukkende bestod af msend og at de alle sammen var danskere, der ori 
enterede sig pa et nordisk kulturelt fa:llesskab. Interessen for den felles 
nordiske kulturarv gar ogsä som en rad trad igennem Martin A. Hansens 
eget forfatterskab, ikke mindst igennem de senere vzrker. 
Men hvordan opfattede Martin A. Hansen egentlig sin egen rolle i 

forhold til sin egen generation, og i forhold til den gruppe personer, som 
man kan kalde for Hereticas indre kreds? For ham var det folk som Aksel 
Heltoft (1922-93) og Bente Hammerich (gift Heltoft; 1921-2002) blandt 
de ,,unge", som det dengang blev kaldt, der havde lederpotentiale. Det var 
unge mennesker, dvs. at de var omtrent en halv snes ar yngre end Martin 
A. Hansen selv, og det var folk, der havde vseret med til at udfore illegalt 
arbejde under bessettelsen. Desuden havde Aksel og Bente Heltoft vseret 
med til at redigere den mest kendte samling af dansk beredskabslittera- 

r. 

tur, Der brender en Ild fra 1944. Og deter ikke overraskende, at Martin 
A. Hansen i et brev til Aksel Heltoft, i februar 194 7, kridter banen op for 
den forestäende kulturkamp og i samme bevregelse laser generationens 
lederproblem: ,,Blandt Generationeme er I nu retningsgivende, og mit 
Forhold til jer bliver da forst og fremmest Apologetens og ikke Anfe 
rerens - maaske en Slags Forleber [ ... ], men ikke en Anforers" (Ketter 
breve s. r r ç). 
Hansen vender senere i samme brev tilbage til leder-ernnet, og denne 

gang gar han endnu et skridt videre ved at betegne sig selv som en forfat 
ter, der vil bevare sin intellektuelle uafhengighed, bl.a. ved at holde fast 
ved en fundamental naivistisk holdning til virkeligheden: ,,jeg [har] ikke 
Forkynderens, men Sp0rgerens, den sokratiske Amater-Spergers Mission" 
(s. 12 1). Betydningen af denne 'naivistiske' holdning bliver mere og mere 
fremtrredende i Hansens senere forfatterskab, iser i ärene umiddelbart 
efter at han rrädte tilbage som redakter for Heretica, hvor hans historiske 
og arkseologiske interesser fik mere räderum. 
Med hensyn til Aksel og Bente Heltofts rolle, iszr i deres forhold til 

Heretica, blev Martin A. Hansen dog dybt skuffet. Det havde bl.a. at g0re 
med den kulturelle og geografiske orientering disse to mennesker valgte, 
nemlig at de, som mange andre ,,unge" kulturpersonligheder, tog afsted 
til Frankrig. 

Skent de allerforste sider af det allerferste nummer af Heretica blev 
reserveret til et <ligt af den engelsk-amerikanske digter WH. Auden 
(1907-73), var der ikke meget at komme efter i Heretica, nar man var 
interesseret i den fa:lles europseiske litteratur i efterkrigsärene. Det vir 
ker sàgar, som om Martin A. Hansen i sine tidlige Ketterbreue opererer 
med modsetningsparret bondekultur-borgerkultur, hvilket er koblet til 
en geografisk-kulturel modseming, nemlig Norden over for resten af 
Europa, og isser Frankrig. For Hansen var det meget betydningsfuldt, at 
han stammede fra husmandsstanden, og at han pa nart hold havde ople 
vet det kulturelle kvantespring, almuen i Danmark i det 20. arhundtede 
gennemgik, dvs. oplesningen af den gamle almuekultur og modernitetens 
gennembrud. Denne proces, med landbrugets mekanisering og industriali 
sering, mundede ifolge Hansen ud i en ansemisk international fa:lleskultur, 
der kunne neutraliseres og besejres af en sserlig lokal - nordisk - blanding 
af gammelt og nyt folkeligt kulturgods: ,,Bondens Oplesningsproces, der 
naaede lige saa vidt som den europreiske Borgerkulturs Oplesning, op 
levede jeg i Ungdommen i Mellemkrigstiden som en personlig Sjelens 
Oplesning [ ... ] jeg er altsaa en af de faa, der kender hegge Tider - af de 
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nulevende - og maaske den eneste, der kan ::elte disse Erfaringers Ler og 
puste Digtningens Aand idem, saa de lever" (l<,etterbreve s. 120). 
Ci ta tets let alkymistiske billedsprog er ret iejnefaldende, men det cen 

trale i citatet er selvfolgelig den store betydning, forfatteren till::egger 
bondekulturen som referencepunkt for den aktuelle litteratur. Det er in 
teressant, at Martin A. Hansen ogsä i andre breve ger sig en del overve 
jelser over bondekulturen, jorden og digtningen, bl.a. i et brev til sin nor 
ske forfatterkollega og ven Tarjei Vesaas (1897-1970). Hansen spekulerer 
over, hvordan det egentlig kan vsere, at Vesaas hele sit liv har boet i sin 
lille hjembygd langt oppe mod nord, samtidig med at han er i stand til at 
skrive romaner, der knytter an til den moderne europeiske samtidskultur. 
Derudover er det ret pudsigt, at Hansen i <lette brev, undtagelsesvis, be 
nytter sig af moderne retskrivning: ,Jeg har bl.a. grundet over, at du saa 
naturligt al din Tid [sic] har boet i din hjembygd, og at Halldis og du hor 
der stadig. F orholdet mellem )orden og digtningen, Mell em det gamle og 
der moderne. Tradition og civilisation (byaand) osv., man kan blive ved at 
bruge ordpar - det er svsert at komme ned til den virkelige dobbelthed" 
(l<,etterbreve s. 2 26). 

Nord og syd 
Nar man tsenker pa, hvor mange unge kunstnere, der i de ferste efter 
krigsär valgte at forlade Danmark for at rejse sydpä, optaget af at opleve 
nye ting, udvide deres intellektuelle og kunstneriske horisont, er det for 
det ferste meget päfaldende, at Martin A. Hansen äbenbarr ikke var sa 
vild med at rejse, og for det andet at ban aldrig, hverken i Heretica-èxene 
eller efter, rejste sydpä, men altid nordpä.? 
Jeg vil nu ikke havde, at Martin A. Hansen havde en eller anden form 

for skrsek for at rejse til Sydeuropa, men det er ret iejnefaldende, at han 
f.eks. udforligt beskriver, hvor skidt kunstnerparret forfatteren Sally Sal 
minen (1906-76) og maleren Johannes Dührkop har det i Sydfrankrig i 
r 94 7, da de pa grund af en strejke ,,i fiere U ger ikke havde haft no get vi 
dere at spise" (l<,etterbreve s. 165). Det kan man nseppe kalde et tiltalende 
billede af syden! 

Selvfolgelig vidner mange breve ogsä om, at rejser ikke lod sig gen 
nemfere sa nemt som i vore dage. At rejse var en kostbar affsere og der 
gik !::enge, inden man i efterkrigsärene igen kunne rejse mere eller mindre 
uhindret, f.eks. til og fra Tyskland.3 Det tog lang tid for krigens og beset 
telsestidens undtagelsestilstande, og de dermed forbundne begr::ensninger 
for rejsende, blev oph::evet. 

-- 

I et meget udforligt brev til Preben Ramlev (1918-88) fra sommeren 
1946 skriver Martin A. Hansen, at ban heller ikke trsenger til - eller er 
afhengig af- at rejse ud for at fä stof til sit forfatterskab. For ham var <let 
at rejse blot en adspredelse, en form for rekreation sa at sige. Og derfor 
kan Hansen skrive folgende til Rarnlev: 

Da jeg om ved 1930 stak Nzsen inden for i Litteraturens Missionshuse, 
var der en starre Menighed samlet om den hellige Teori, at man skulde 
ordentlig gerere sig, slaa sig !0s, gebserde sig msegtigt i Livet, opleve 
en Fandens Masse for at have noget at skrive om.Deter hen i Vejret, 
Rejser er vserdifulde, kvzgende, restituerende. J eg tror ogsaa, man fra 
Rejser kan have licit god Fars med hjem at stoppe i Pelsen. Men for 
mig var det rent ugudeligt at rejse ud med den Hovedtanke: Stof, Stof! 
Ugudeligt at styrte ud i Oplevelser med den Bagtanke: noget at skrive 
om! Man skai ikke gare Muserne til Rendemasker. Det er kun de Hsen 
delser, der naar ind i en, man faar noget ud af. Og disse passionerede 
Globetrotter er jo i Reglen fiadbundede. iKetterhreue s. 47) 

Dette kolossale brev til Pre ben Ramlev, der strekker sig over r 1 sider, 
indeholder fiere poetologiske udsagn, og det giver desuden et indtryk af, 
hvilke forfattere Martin A. Hansen vserdssetter." Men det afgerende er, 
at Hansen pa den ene side giver udtryk for, at inspirationen for ham ikke 
blot kan komme udefra, og pa den ancien side samtidig g0r opmserksom 
pa, at en god forfatter skal serge for at blive ved med at vzre modtagelig 
for omverdenen. Han eller hun skal fortssette med at vsere naiv, licit som 
et barn i forhold til virkeligheden. I nzvnte brev siger ban da ogsa: ,,Om 
os aandeligt frembringende Folk kan det jo siges, at vii en vis Forstand 
forbliver i Puberteten og for alti Verden skai forblive der. [ ... ] Puberte 
tens og al Aands Grundindstilling er Undren. Vi maa kunne undre os" 
(s. 51). 
Naiv eller ej, for Martin og Vera Hansen var ferierne i Norge dog ikke 

udelukkende rekreation, idet landet ogsä blev en vigtig inspirationskilde. 
Det gselder selvfolgelig for den storsläede norske natur, men ogsä for et 
antal forfatterbekendtskaber som de efterhänden fik i Norge. Blandt dem 
er Tarjei Vesaas og hans kone Halldis (1907-95) nok de vigtigste.5 Efter 
händen blev Norge faktisk Martin A. Hansens andet hjemland.6 

Allerede i det sjette brev i Ketterbreue nsevner Martin A. Hansen over 
for Preben Ramlev, at ban interesserer sig meget for norsk litteratur. 
Samme interesse dukker ogsä op i et brev til Thorkild Bjarnvig fra d. 2 7. 
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maj 1946, hvor den norske digter Claes Gill (19rn-73) nrevnes.? I samrne 
brev (side 44) finder vi i evrigr ogsä en henvisning til et par ikke-nordiske 
forfattere, nemlig amerikanerne William Faulkner (1897-1962) og Ernest 
Hemingway (1898-1961). 
Martin A. Hansens kendskab til Sverige og svensk samtidslitteratur var 

derimod mere begrsenser, men han skriver i 1946 til Aksel Heltoft, at han 
er ved at ssette sig ind i tingene (s. 6of.).8 Den moderne svenske littera 
tur interesserer i grunden ikke Hansen i samme omfang som den norske, 
eller for den sags skyld den finlandssvenske litteratur. Den sidstntevnte 
- isser lyrikken - setter Hansen meget hejt, pa trods af sin begrrensede 
viden om den. Hans positive holdning skyldes frem for alt, at Finland, og 
det finlandssvenske minoritetssprog, befinder sig i en slags kulturel front 
position: den er ,,mere afsides liggende end nogen Sinde, ksempende paa 
fiere Fronter, mod der strerkere finskfinske, men ogsaa mod Hejsvensken 
og sammen med begge mod estlig Indflydelse" (I&tterbreve s. 573). 

Sit begrznsede kendskab til den svenske litteratur begrunder Martin 
A. Hansen i et omfattende brev til Aksel Heltoft med en interessant syl 
logisme, der gar ud pa, at den svenske samtidslitteratur er sa pessimistisk, 
fordi svenskerne ikke har oplever besertelsen pa samme handfaste made 
som nordmrendene og danskerne (l&tterbreve side 6of.). Kort tid efter, i 
et brev til Preben Raml0V, udtaler Hansen sig ogsä forholdsvis tilbage 
holdende om den nye svenske litteratur, som han anser for at vsere ,,me 
get frodig, men ikke serlig lettilgrengelig eller umiddelbar, et europreisk 
Fznomen for Tiden aabenbart" (s. 67). 
At Hansen her udtaler sig sa generaliserende om et ,,europreisk Fse 

nomen" forekommer licit for skräsikkerr, fordi hans kendskab til den 
franske, engelske og tyske samtidslitteratur nedvendigvis ma have vseret 
forholdsvis beskeden. Alligevel skriver han til Thorkild Bj0rnvig, at han 
,,har lest lidt af Andre Gides [Dagbeger]" (l&tterbreve s. 82), vel at mzerke 
med stavefejl i André Gides (1869-1951) navn. Det korte af der lange er, 
at ordet ,,europreisk" sizldent representerer noget positivt i Martin A. 
Hansen intellektuelle univers. Ogsä i omtalen af Gide ligger der noget 
nedszttende, som kommer for en dag i en sammenligning af Gide og S0- 
ren Kierkegaard (1813-55) i det navnte brev til Bjernvig, Langt senere, i 
februar 1951, indrernmer Hansen over for Ole Wivel (1921-2004), at han 
i grunden ikke kan fordrage Gide (l&tterbreve s. 767). Han kan simpelthen 
bedre Ii' Kierkegaard, fordi Kierkegaard aldrig har ,,lad et sig friste til en 
Gides drevne, men golde Raffinement: at gare sit egetJeg til en Maske" 
(s. 82). 

Hvad det franske angär, sa afslerer Hansen i et kort brev til Knud 
W Jensen (1916-2000) om et par oversatte essays af André Maurois 
(1885-1967) - der dog ikke blev optaget i Heretica - at han egentlig har 
et ret plat og stereotypisk billede af Frankrig og franske intellektuelle. 
Til trods for at Maurois' stykker var skrevet med klegt og viden, og at 
de har ,,en rar Ligevregt som minder en Smule om Montaigne", mener 
Hansen alligevel, at der mangler noget: ,,De Franskmznd kan jo skrive 
Moral med en Balance som en elegant Skejteleber, mens Nordboer har 
en Moraliseringens voldsomme Dsemon, der brsender ud af 0jnene paa 
dem!" (Ketterbreoe s. 250). 
Fransk litteratur reprresenterer for Martin A. Hansen altsä en vis mo 

derne, abstrakt intellektuel elegance, som ikke stikker srerlig dybt. Selv 
bliver han mere og mere interesseret i 'det lokale', 'det nordiske' og 'red 
derne', for nu at give et par stikord. Deter derfor, Martin A. Hansen var sa 
optaget afTarjei Vesaas: at han boede der, hvor kragerne vender, samtidig 
med at han var en del af samtidslitteraturen. Desuden formulerer Han 
sen sin interesse for det lokale og nzre som en form for amaterisme eller 
naivisme.9 Samtidig kan man se, at han - navnlig i sine breve til Thorkild 
Bjernvig - forseger at formulere sig pa en meget filosofisk og abstrakt 
made, hvilket af og til virker lidt anstrengt og en anelse forhippet.'? 
Martin A. Hansen lagde dog ikke skjul pa, at han faktisk var amater i 

en rsekke akademiske fagligdiscipliner, bl.a. historievidenskaberne. Og for 
ligesom at undgä at man kunne bebrejde ham hans selvvalgte dilettantisme, 
omdefinerer han iet brev til Bjem Poulsen (1918-2000) fra 1949 sit syn 
pa faget historie, som derved bliver mere händterligt for ham: ,,Hist6rien 
kan ikke blive teoretisk-videnskabelig, det kan kun dens Hjelpevidenska 
ber - hvad der vil sige, at Historien egentlig ikke harer Videnskaben til, 
men [ ... ] maa here under Poesien, i vid Betydning" iKetterbreue s. 314). 
For Martin A. Hansens egen forfattervirksomhed er det indlysende, 

at de nordiske lande - fra begyndelsen af - var af langt starre betydning 
end resten af Europa. Det nordiske sprog- og kulturfellesskab var me 
get vigtigt for ham, og Hansens beger udkom jo ogsà forst i de nordiske 
lande." Det varede ogsä ret lrenge - indtil 1949 - inden der udkom ar 
bejder af ham pa de europeiske hovedsprog. Derefter gik det slag i slag 
med Hansens beger i overssettelse. 

Frankrig blev aldrig et yndlingsland eller et tiltalende rejsem~l for 
Martin A. Hansen. Hvad det angär, skiller han sig meget ud fra nzsten 
samtlige i kredsen ornkring Heretica: Paul la Cour (1902-56), Thorkild 
Bjernvig, Aksel og Bente Heltoft, de var alle sammen pa mänedlange, og 
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for nogles vedkornmende endda pa ärelange udlandsophold og studierejser 
i Frankrig og andre steder i Sydeuropa.12 Efterhänden begyndte Martin 
A. Hansen at opfatte deres rejselyst som en slags eskapisme, en flugt fra 
virkeligheden, og frem for alt en flugt fra deres ansvar for Heretica som var 
et led i tidens kulturkamp. I et brev til Per Arneberg (1901-81) beskriver 
Hansen da ogsä situationen pa folgende made: ,,Den nzrmeste Kreds om 
Heretica er spnengt. Mindre Meningsskel end personlig Konflikt. Adskil 
lige af de bedste er for lengere Tid rejst til Frankrig. Wivel og jeg holder 
fortsat ud, ene om Heretica.Jobsposter!" (Ketterbreue s. 556). 
Martin A. Hansen folte sig skuffet og bl.a. i et brev til sprogforskeren 

Paul Diderichsen kan han ikke dy sig for at kritisere ,,alle disse unge Be 
gavelser" der rejser ,,til Frankrig.og begraver sig der". Og han fortsetter 
med den ironiske bemerkning: ,,De rejser og lover Skildringer af hvordan 
det staar til i Frankrig. Men de kommer aldrig" (K£tterbreve s. 613). 
Hansens kritik skyldes ikke blot, at de ,,unge Begavelser" ligger pa 

den lade side, men isser at de svigter deres ändelige väbenbredre i kul 
turkampen. Og da Martin A. Hansen i slutningen af 1950 gar status over 
situationen i et uafsendt brev til Aksel og Bente Heltoft, smorer han ma 
ske rigeligt tykt pa, nar han slär fast at: ,,i Virkeligheden er ,,Heretica" 
i 0jeblikket ikke saa sterkt som det har Ry til, Fjenden har endnu ikke 
opdaget det er en flyvende Hollender, en haardt huggende Skude med 
bare to Mand ombord. Og vi har Fjender til venstre og til hejre, til alle 
Sider" iKeuerbreoe s. 616-17). 
I slutningen af Hansens ferste ar som redaktar for Heretica melder sig 

imidlertid ogsä en ny interesse, der til dels udspringer fra hans kritiske 
stillingtagen til de ,,unge Begavelser" og deres formodede faneflugt. I et 
brev fra november 1950 til Aksel og Bente Heltoft dukker der pludselig 
et helt nyt perspektiv op, da han uddyber kontrasten mellem nord og syd, 
mellem de unge dernede i Frankrig og de gamle rotter Wivel og Han 
sen pa deres jobspost pa Frederiksbergs Allé. Det drejer sig om en slags 
kulturel dobbelteksponering af den danske landsbykirke som kulturelt 
f::enomen. Jeg tror, at <lette brevsted er et af de mest betydningsfulde i 
Ketterbreue: 

Her har vi ude i ensomme og afsides Egne Kirker liggende med Skulp 
tur og Maleri, der maaler sig med de store Italienere, med Ravenna og 
alt det store fra dengang. Det siger Sven og Ole som har set Italienerne 
og deres Kirker, jeg siger intet, for jeg har ikke set noget af det. Men i 

Juni rejste Sven, Vera, Bornene og jeg helt nordud til Lom og Vàga og 
saa paa Stavkirker deroppe. Imponerende (K£tterbreve s. 663). 

Jeg ved ikke, om jeg l::egger for meget i <lette citat, men det forekommer 
mig, at Hansen her lagde grundstenen for vserker som Orm og Tyr ( 19 ~ 2) 
og det posthume Af Folkets Danmarkshistorie (1957). Selvfolgelig satte 
ogsa familien Hansens flytning (d. r.7. 1950) til den nedlagte pr::estegärd 
'Salum' ved Lejre yderligere skub i forfatterens historiske, ark::eologiske 
og arkitekturhistoriske interesser. 

I 

Et nordisk tidsskrift? 
I et brev til den svenske forfatter Tage Aurell (1895-1976) skildrer Mar- 
tin A. Hansen de forskellige positioner i det danske tidsskriftslandskab i 
slutningen af 194o'erne -med Gads danske Magasin,Athen,eum og Heretica 
som orienteringspunkter. Ud over at Hansen hsevder, at han aldrig blan 
der sig i Hereticas redaktion, nsevner han alligevel visse onsker m.h.t. 
bladets fremtidige profil. Säledes skriver han: ,Jeg har tit beklaget at 
,,H[eretica]" kun sj::eldent har bragt nordiske Arbejder. Deter for Redak 
tionen et plads-0kon. Sp0rgsmaal, de vil nedig beskere den - ikke sserlig 
omfattende - europeiske Orientering for en skandinavisk, de regner her 
,,H" for et Supplement til B.L.M. og ,,Vinduet" m.fl." (Ketterbreve s. 32 5). 
I senere breve, bl.a. til nordmanden Stephan Tschudi (1908-96), gentager 
Hansen <lette synspunkt: ,,Norskog svensk Digtning har vseret for beske- 
dent repr::esenteret" (s. 328). 

Deter indlysende, at nordiske bidrag fik mere vind i sejlene, da Martin 
A. Hansen indträdte i Hereticas redaktion, samtidig med at europ::eiske bi 
drag blev nedprioriteret. Desuden ser man, at der kom fiere almenkultu 
relle og filosofiske essays ind i Heretica, da Hansen fik starre indflydelse pa 
den redaktionelle linje. Under Martin A. Hansens og Ole Wivels 2-arige 
ledelse (1950-51) bliver säledes Heretica mindre et meninghedsblad, min 
dre ,,Hermetica" ,13 og det far mere karakter af en intellektuel rugekasse 
med en nordisk profil. 
Umiddelbart inden Martin A. Hansen rilrrädte som en af de to Hereti- 

ca-redakt0rer, skrev han i dagene op til julen 1949 et v::egtigt kompagni 
eller hyrdebrev til de personer, der indtil da havde vseret hovedansvar 
lige for tidsskriftet, dvs. Thorkild Bjernvig, Bjarn Poulsen, Ole Wivel og 
Knud W.Jensen. Dette er sa at sige 'inderkredsen'. Ferst skildrer Martin 
A. Hansen sin egen position i forhold til tidsskriftet, men dernzst krzver 
han adskillige ting, bl.a. at redaktionssekretariatet bliver mere professionelt 
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(forfatterne skal behandles ordentligt, fa svar m.m.), og at indholdet bliver 
mere nordisk. Denne skandinaviske linje begrunder Hansen pa folgende 
made: 

efter min Mening kunde Heretica faa en vis skandinavisk Betydning, i 
Fortssettelse af sin hidtidige Mission. [ ... ] Et Tidsskrift af en Karakter 
som <lette vil [ ... ] vsere <let mest egnede Instrument for mere Kontakt 
over Grsenserne, og her skulde man vel vsere tilfreds bare <let kunde ske 
inden for Norden.Jeg bebrejder ingenlunde nogen at <let ikke er sket i 
et Omfang som <let let havde vseret muligt, [ ... ] da er i hvert Falci noget 
glippet som jeg havde haft Forventninger om. iKetterbreue s. 353) 

Hansen slutter <lette programmatiske brev med en umiskendelig hsevet 
pegefinger i retning af Hereticas ledere og bagmznd, at han vil vende tids 
skriftet ryggen, hvis den 'hermetiske' og 'lukkede' linje ikke forlades til 
fordel for en mere international, og iser nordisk, redaktionspolitik. Han 
sen formulerer <let meget klart under anvendelse af en maritim metaforik, 
der ikke er til at tage fejl af: ,,Heretica skal ikke ud af Kursen, men maa 
legges over paa en ancien Bov, ellers maa jeg gaa fra Borde" (s. 356). 

Den skandinaviske orientering bliver et centralt programmatisk element 
i Martin A. Hansens omprofilering af tidsskriftet og i foräret 1950 nsevner 
han <let hyppigt i sine breve, bl.a. til svenskeren Tage Aurell (s. 380) og 
nordmanden Per Arneberg. Til sidstnsevnte skriver han bl.a., at Heretica 
ind til videre ,,har forsernt norsk som and en skandinavisk Lyrik" (s. 3 87 ).14 
En lignende formulering anvender Hansen i en skrivelse fra samme dato 
til den finlandssvenske forfatter Rabbe Enckell (1903-74): ,,Om 40-Tal 
lets finlandssvenske og finske Litteratur er vi ganske uvidende" (s. 389). 
Hansens hyrdebrev med klare retningslinjer og krav vedrerende Hereti 

cas fremtid kom i evrigt lige i <let ejeblik, uoverensstemmelseme mellem 
de mennesker, der havde grundlagt tidsskriftet, bred ud for alvor. Ole Wi 
vel taler i et brev til Martin A. Hansen om at ,,venskabsringen i Vedbek 
er bristet, og paa den grond var meget bygget, som altsaa maarte falde" 
(s. 3 71). Denne formulering reber ogsä, at Ole Wivel og resten af Hereti 
cas founding fathers opfattede sig selv som en 'ring' ell er 'kreds'. 

Lige sa snart Martin A. Hansen er blevet redakter for Heretica, begynder 
han med imponerende energi at rydde op i redaktionslokalerne. Stabler 
med ubesvaret post og dyngevis af manuskripter havde hobet sig op der, 
og dem luger han ud i, skriver undskyldningsbreve, giver kommentarer 
til forfatterspirer osv., osv. Det mest päfaldende er imidlertid ikke den 

enorme arbejdskraft, som han lregger for dagen, men <let at Hansen fra 
ferste fard af har en meget direkte og personlig made at gribe tingene an 
pa. Navnlig <let uhyre redaktionelle slid tog Hansen ganske alvorligt og 
<let er imponerende at Iese, hvor udforligt han besvarer og kommenterer 
alskens tilsendte breve og manuskripter. Et släende eksempel er den om 
fattende og nrensomme korrespondance med Niels]. Berthelsen (1908-?), 
en mislykket og ret trist digterskrebne der omkring 1950 var indsat i Ve- 
stte Frengsel (jf. bl.a. s. 537-41). 
Ved hjzlp af sit utrrettelige brevskriveri opbygger Hansen lynhurtigt et 

nordisk nervzrk af venner og forfatterkollegaer. Og til trods for at han ikke 
selv var en lyriker af rang, formär han at knytte mange fremstäende skan 
dinaviske lyrikere og skribenter til Heretica. Desuden beder han en rsekke 
forfattere om at skrive digterportrretter af en sserlig subjektiv 'indfolende' 
karakter (s. 380). Det beder han ogsä nogle danske kolleger om, säsom Tom 
Kristensen (1893-1974; jf. bl.a. s. 426 og 448-49). I ovrigt er den lille kor 
respondance med Tom Kristensen efter min mening blandt de lystigste og 
mest underholdende brevvekslinger i Ketterbreve. Korrespondancen ind 
ledes med et lidt kejtet brev fra Hansen, som Kristensen sa svarer pa med 
typiske Tom Kristensenske sproglige underfundigheder. Herligt. 

Sammenfattende kan man sige, at Martin A. Hansens indtrzden i Hereti 
cas redaktion medforte en rzkke grundlreggende zndringer i tidsskriftets 

redaktionelle kurs: 
1. en mere skandinavisk orientering; 
2. fiere almenkulturelle og populrervidenskabelige essays; 
3. mere plads til fiktionsprosaen; 
4. endelig blev der taget hand om de mange tilsendte manuskripter. 

Slutbemterkninger 
I mit bidrag har jeg forst forsegt at indkredse temaomradet nationalisme 
og internationalisme i de breve af Martin A. Hansen, der 'er optrykt i 
l&tterbreve. Det har jeg gjort med henblik pa at se, hvad <let indebzrer 
for hans kulturelle selvforstaelse og virksomhed, iszr som skytsengel og 
senere redakter for Heretica. Min konklusion er, at Martin A. Hansen i 
efterkrigsarene bestrzbte sig pa at genoplive den litterrere skandinavisme, 
som havde haft trange kar i arene for og under besrettelsen. Tanken om 
<let skandinaviske frellesskab, som var sprogligt betinget, fik hos Hansen 
og enkelte andre centrale Heretica-forfattere ny vind i sejlene, da han 
tràdte ind i redaktionen. Men samtidig sang skandinavismen, set fra et 
storpolitisk perspektiv, pa sidste vers. 
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Dermed vil jeg ikke hsevde, at Hansens begejstring for det nordiske 
kulturelle broderskab udelukkende var en naiv dram. Men allerede i for 
äret 1949, altsà inden Martin A. Hansen formelt blev redaktionsmedlem 
af Heretica, bred forhandlingerne mellem de nordiske lande om et nordisk 
forsvarssamarbejde sammen. Og da blev det soleklart, at hovedparten af 
det fremtidige politiske samarbejde mellem de nordiske lande kun ville 
vare muligt inden for starre internationale politiske institutioner. Dan 
mark og Norge indgik derpä i Nato-samarbejdet (april 1949) og kun pa 
en rakke 'blode' kulturelle ornräder lod et nordisk kulturelt fa:llesskab sig 
etablere. For eksempel i Nordisk Rad og foreningen Norden og Fondet 
for Dansk-Norsk Samarbejde, institutioner der den dag i dag er af stor 
betydning for det kulturelle og videnskabelige samarbejde mellem de 
nordiske lande. 

Desuden kan mani en rsekke breve fra Ketterbreue se, at de partipolitiske 
fronter i koldkrigsärene var trukket meget skarpt og rigidt op. Säledes kom 
det som en komplet overraskelse for Ole Wivel, da Martin A. Hansen er 
klerede sig villig til at anmelde stalinisten Hans Kirks ( 1898-1962) novel 
lesamling Skyggespil (1953). Ogen forfatter, der skar den (kultur)politiske 
situation ud i pap for Hansen, var Erik Knudsen, der i et brev til Martin 
A. Hansen afviser at blive knyttet til Heretica med felgende begrundelse: 
,,Det ligger nemlig ikke for mig at opgive den politiske front for den 
poetisk-religiese. Messiasmyten er mig imod" iKetierbreue s. 437). 

Sa vidt jeg kan vurdere det, var Martin A. Hansen blandt de fa personer 
i Heretica-milj0et, der helhjertet var interesseret i at etablere en bredere 
beva:gelse i stedet for en lukket 'kreds' eller 'ring'. Han var interesseret 
i at danne et milje af ligesindede kulturpersonligheder med et klart nor 
disk program - altsä ikke udelukkende lyrikere, men ogsa akademikere og 
kulturskribenter, hvormed han bl.a. forsagte at undgä den truende sekte 
risme omkring tidsskriftet.15 Det var Martin A. Hansen magtpäliggende 
at äbne gruppen op for andre, sa den kunne fungere som en slags kultu 
rel magnet og rugekasse for nye talenter. Og det var nok pa baggrund af 
sine erfaringer fra besertelsestiden, at han häbede pa at kunne etablere 
et sädant internationalt nordisk litterzrt forum for unge forfattere, der 
aktivt kunne ga ind i det, som Martin A. Hansen spejst kalder for: ,,en 
Slags Nutidens ,,Tiggermunkeorden", et aktivt Brodreskab ud over Gren 
serne, de konfessionslese troende Bredres Orden, der allerede nu gjorde 
sig rede til den Aandens Guerillakrig og aandelige Partisanvirksomhed" 
(Ketterbreue s. 63). 
Men i grunden forliste det projekt allerede inden Heretica blev skabt. 
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1 Jf. isrer bogens ferste ka pi tel: ,,Fra essaybrev til e-maildigt", Om breve 
s. 10-28. 

2 Jf. f.eks. Ketterbreue s. 241-43, hvor en rejse sammen med H.C. Branner 
(1903-66) til en litteraturfestival i Helsingfors i 1949 bliver omtalt. 

3 Om begrrensningerne m.h.t. rejser, pengeoverforsler o.i. vidner et stort an 
tal breve fra og til Martin A. Hansens tyske overseetter Heinrich Fauteck 
(1910-86) i begyndelsen af 5o'erne. Rejsende blev udsat for et enormt bu 
reaukrati med visumkrav, indrejsetilladelser, toldgrrenser osv. Jf. bl.a. Ketter 
breve s. 964-65 og 637. 

4 De norske er Ronald Fangen (1895-1946) og Tore 0rjasreter (1886-1968), 
de danske er Johs. V Jensen (1873-1950), H.C. Branner og Michael Tejn 
(1911-94). Desuden nsevnes franskmanden Jean-Paul Sartre (1905-80), Ket 
terbreve s. 53. 

5 J f. Ketterbreue s. 69f. 
6 Se f.eks. Ketterbreue s. 116f. 
7 Claes Gill bliver omtalt som ,,en af de yngre norske Lyrikere" (s. 43). Be 

tegnelsen ,,yngre" og modsetningsparret ,,ung" og ,,gammel" er semantisk 
interessante, fordi begreberne indirekte raber noget om Martin A. Hansens 
selvforstäelse, idet Gill faktisk kun var ét ar yngre end Hansen selv. 

8 Og at Martin A. Hansen gjorde alvor af sine ord vidner essayet ,,Romanens 
Forfald" om, som kom i Heretica nr. 1, 1948, s. 24-35. Teksten udkom op 
rindeligt i 1947 i en svensk bog, Nordiske diktare debatterar. Deter dog ogsä 
ret betegnende, at <let iszr er moderne franske forfattere, der kommer til at 
bere skylden for <let skräplan genren tilsyneladende er ude pa. 

9 Det fremgär bl.a. af et brev til Aksel Heltoft sommeren 1949, Ketterbreue 
s. 2 78-80. 

IO Et eksempel pa et brev i hvilket Martin A. Hansen efter min mening jonglerer 
med for store begrebskomplekser, er et brev til Bjarn Poulsen fra 1949. Heli 
kommer Hansen bl.a. ind pa den tyske filosof Emst Cassirer (1874-1945)1 

men vigtigere er det, at han (i ramme alvor) forseger at vise ,,hvordan alle 
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Hovedbegreber i Marxismens Teori svarer til kristen Dogma tik" (Ketterbreue 
s. 313). 

11 I efteräret af 1946 foreligger der endelig - godt ro ar efter debuten - en 
oversettelse af en af Martin A. Hansens beger, nemlig Lykkelige Kristoffer 
(1945) til svensk. Jf. Henrik Kettel (1966), Martin A. Hansens forfatterskab, 
S. II5-23. 

12 Jf. Ketterbreue s. 596. 
1 3 Se <let me get spejse brev fra Hansen til den norske teolog og forfatter Ste 

phan Tschudi fra slutningen af 1949, altsä umiddelbart for Hansen tilträdte 
som redaktar for Heretica. Ketterbreue s. 338. 

14 Se ogsä samme brev s. 385. Og desuden: et brev til nordmanden Ásmund 
Sveen (1910-63), s. 392; og et til Tom Kristensen, s. 426. 

15 Jf. bl.a. Ketterbreue s. 438-41, et brev til professor Kai Linderstrern-Lang 
(1896-1959). 
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