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Martin A. Hansen om kristendom 

I min hurtige bog, Ex auditorio (1965), foreslär jeg en beskrivelse af Martin 
A. Hansens forfatterskab i forhold til Anders Nygrens idehistoriske model af 
de centrale motiver i kristendommen. Min beskrivelse er en strukturbeskri
velse. Jeg s"ger at varetage en rrekke detaljer i forhold til et stort m"nster, og 
dette store m"nster har jeg fundet hos Nygren. Man kan- viser det sig- g"re 
den metodiske indvending mod min fremgangsmäde, at Anders Nygrens mo
del af kristendommen er sä almen, at den kan anbringes pä identisk mäde 
over sä godt som ethvert forfatterskab. Jeg tror ikke pä rigtigheden af denne 
indvending; min skepsis skyldes, at jeg opfatter Nygrens struktunnodel som 
sprendingsfyldt, dynamisk. Jeg ser Martin A. Hansens produktion placere sig 
i skiftende forhold til den statiske model, der kan uddrages af Nygrens dyna
miske. Den skiftende placering s.kyldes helt enkelt, at den dynamiske spren
dingstilstand i kristendommen mellem nomos, eros og agape ikke kan brin
ges til hvile. Med andre ord: kristendommens indre konflikt er selvforlrengen
de, sä vist som forestillinger om synd og näde ikke kan skaffes af vejen, men 
stadig mä forurolige i tanke og handling. Ingen kristen ( og helleringen forfat
ter) kan en gang for alle placere sig (eller placeres) pä blivende sted i model
len, og ingen detaljeret beskrivelse af et vrerk vil i forhold til modellen vrere 
identisk med beskrivelsen af et andet. Men jeg erkender, at hvis min struktur
beskrivelse ikke i sig selv f"les som god hjrelp til orientering i Martin A. Han
sens verden, sä kan jeg nreppe argumentere strukturalistisk for min opfattel
se, i hvert fald ikke uden at udvide mine signalement-karte analyser ganske 
betragteligt med vejledende parafrase, der nuancerer de individuelle karakte
ristikker inden de sammenf"res i forhold til de overordnede begreber. 

Nu er det imidlertid muligt at angribe problemstillingen fra en anden 
kant. Vi kan forel"big opgive Strukturanalysen af det sk"nlitterrere forfatter
skab og i stedet vende os til den Martin A. Hansen, der fremtrreder i kilderne 
uden for det sk"nlitterrere. Her kan vi sp"rge: blev Martin A. Hansen selv 
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klar over, at kristendom og kristendom ikke blot er forvirrende mange ting, 
men at forvirringen kan ordnes, hvis man skelner mellem centrale og perifere 
momenter og säledes opnär orientering i forhold til et par tyngdepunkter i det 
tilsyneladende kaos? Hvis et sp"'rgsmäl af den art kan besvares bekrreftende, 
vil man vrere tilb"'jelig til at se den strukturerende beskrivelse som beslregtet 
med digterens video om troen. Skulle denne video tilmed vise sig at Iigge pä 
linie med det allerede anvendte m!imster, vil man nreppe Irengere tale om at 
en strukturmodel er hievet presset ned over stoffet- et stykke litterrer akroba
tik - eller at det afdrekkede m"'nster kun kan ses i hans digtning, fordi det 
kan ses i samme grad overalt. 

Det stillede sp0rgsmäl har allerede fäet sit f0rste svar, när det oplyses, 
at Martin A. Hansen har lrest Anders Nygren. At han har, fremgär af det 
myte-formede essay »Trinbrrettet og Heilig Anders« i Tanker i en Skorsten 
(1948). Her henviser Martin A. Hansen til Filosofi och Motivforskning 
(1940) »af den betydelige svenske Trenker og Teolog Anders Nygren«. I den 
nrevnte bog resumerer Anders Nygren sine tanker om de centralt kristne mo
tiver og henviser mange gange til sit f0rste store arbejde om dem. Vi kan 
uden anstrengeise fortolke selve essayet » Triohrrettet og Heilig Anders« som 
et m111de mellem digteren og teologen, ja, Martin A. Hansen skriver faktisk, at 
han her foretager en rejse i Nygrens bog, og han udtrykker sin sympati for 
motivforskning a Ia Nygren. Herefter kan vores f"'rste Splllrgsmäl skrerpes 
yderligere: gik Martin A. Hansen sä langt i denne problemstilling, at han selv 
fors111gte at »sortere« sin verden i forhold til kristendom, og kristendommen 
i forhold til grundmotiver? Eller med andre ord: har vi belreg for Martin A. 
Hansens ikke-sk0nlitterrere beskreftigelse pä eget ansvar med en skelnen 
mellem grundforskellige trrek i sin egen erfaring i forhold til varianter i den 
aktuelle kristendom? Svaret pä disse sp111rgsmäl er bekrreftende. 

I vinteren 1944-45 skrev Martin A. Hansen udkastene til Tornebusken 
og Agerhrtmen. Desuden skrev han en del artikler og kronikker. Aret efter 
noterer han i sin arbejdsdagbog, at perladen fra december 1944 var »en aan
delig voldsom ansprendt Tid«, »denne strerke Frembringelsens Tid« frem ti1 
marts 1945 (citater fra arbejdsdagbogen, som gengivet af Thorkild Bj111rnvig, 
Kains Alter (1964), p. 135-36). Blandt vinterens arbejder er fire kronikker 
( »Strejftog«) iAarhuus Stiftstidende. Han beskreftiger sig her med forholdet 
mellem digtning og kristendom. Kronikkerne er trykt 4/10-44, 6/12-44, 18/1-
45 og 14/3-45, og de omtales i manchetten den 14/3 som en »Artikelrrekke«, 
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der hermed afsluttes. I deres sammenhreng giver de fire kronikker os en 

»analyserende og konstruktiv« bestemmelse af de centralt religi0se motiver, 

der hos Nygren hedder nomos, eros og agape. Men ligesom vi ikke har glrede 

af at finde ordet »Nygren« i Martin A. Hansens skrifter, uden at sp0rge hvad 

navnet stär for, säledes jagter vi ikke en terminologi, et sret tomme begreber, 
i forfatterskabet, men spfilrger efter den Organisation af et materiale, som viser 

os, efter hvilke principper Martin A. Hansen orienterer sig mellem den ene 

og anden slags tro. Det er altsä ikke blot mere eller mindre tekniske finesser 
ved kristendommen vi 0nsker at se Martin A. Hansen beskreftige sig med. 

Man beh0ver ikke vrere troende for at indse, at troen har r0dder i virke

ligheden, og at det troende menneske i og med sin tro indstiller sig til virke

ligheden pä besternte mäder. Det er Martin A. Hansens erkendelse af dybtgä
ende og langtrrekkende alternativer, det drejer sig om. I denne forbindelse 

kan hans terminologi vrere underordnet; det sprendende er ikke ord, men 

deres sammenhreng med hinanden i meningshelheder. 
Martin A. Hansen finder de nrevnte religi0se motiver skjult i sin tids 

kristendom og digtning, og hans pävisning af motiverne tillader ham at flytte 
om pä de hrevdvundne frontlinier mellem kristendom og digtning. Han ser 

hedenskabet i Indre Mission, protestantismen i naturalistisk digtning og det 

evangeliske uden for det konfessionelle. 

Han indkredser grundmotiveme i troen pä baggrund af den af ham er
farede historiske og samtidige virkelighed. Endnu hader, siger han i den sid

ste kronik, »endnu hader Litteraturen baade analyserende og konstruktiv 
Trenkning«, og det- mener han- f0rer til at skribenten »i sin Afsky for gen

nemreflekterede Anskuelser Iet kan komme til at hylde de tarvelige«. Ingen 
har vel mistrenkt Martin A. Hansen for at hade analyserende og konstruktiv 

trenkning; men lad os nu se, hvordan han gär til vrerks. Jeg citerer artikleme 

i kronologisk orden (I, II, III, IV) med angivelse af spalte (1, 2, 3 o.s.v.). 

Den f0rste kronik hedder »En Helgen«. Martin A. Hansen vil »ved at g0re et 

Par rent personlige Strejftog i Erindringen, subjektive, men redelige, [ ... ] g0re 
op med enkelte grove, stereotype Overdrivelser, som paa Missionens Bekost

ning gentages i Roman efter Roman, i Lres afTryksager« (I, 4-5). Erindringen 

giver ham stof, der viser Missionen som kulturfaktor. Kronikkens titelfigur 

trreffer han pä et päskem0de, arrangeret af missionsfolkene i en sjrellandsk 
stationsby, og den halvvoksne Martin A. Hansen modtager et uforglemmeligt 
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indtryk af den lamme gärdmandss0n, der pä ml?ldet kun siger det ene ord: 
»Klagen er ikke trukket af Jorden endnu« (1, 9). Den leksikalske betydning 
af kr0blingens mindevrerdige ord er knyttet til substantivet »Klage«, derbe
tegner en is-dannelse, et ikke opt0et jordlag i jordoverfladen ved forärstid. I 
denne betydning er udsagnet ikke opsigtsvrekkende; slet ikke i et ordskifte 
om landbrug f0r päske. Og alligevel hedder det med kronikkens sidste ord: 
»Ingen Talereller Prredikant kundedengang virke paa mig, som han gjorde 
med sit garnie Bondeord: >Klagen er ikke trukket af Jorden endnu.<« (I, 9.). 

Sin srerlige kvalitet fär udsagnet tildelt ved forudsretninger, Martin A. 
Hansen har meddelt i sin karakteristik af sig selv, kr0blingen, päskem0det og 
missionens religi0sitet. Her anvendes en skelnen mellem det timelige og det 

ändelige: 

[Der er] i Missionen[ ... ] en Kerne af regte Religi0sitet, som nreppe erregtere 
og i hvert Fald ikke saa udbredt i nogen anden Bevregelse herhjemme, et reli
giest Gemyt, som ikke alene er reldre end Mission og Pietisme, men reldre 
end Reformationen, og som vel gaar helt tilbage til det Hedenskab, moderne 
Lyrikere find er saa lyst og ungt, skent det f0rst blev befriet fra sin fortvivlede, 
nihilistiske Pessimisme af Kristendommen. Det samme Sind finder man na
turligvis ogsaa paa Bunden af andre Bevregelser, saaledes Grundtvigianismen. 
Den »glade« Tro var jo ogsaa en alvorlig Historie, naar den var noget. (I, 5) 

Martin A. Hansen bestemmer ikke nrermere, hvad det var for en »regte Reli
gi0sitet«, kristendommen overtog fra det »fortvivlede, nihilistiske« heden
skab; men han har pä det citerede sted sagt, at denne arv i hvert fald ikke er 
sä udbredt i nogen anden bevregelse i Danmark, og i det f0lgende prreciserer 
han: »naar der i Dag synes at vrere mest Livskraft i Missionen, saa skyldes det 
ikke, at Grundtvig er d0d i Danmark, for ham er de missionske tvrertimod 
ved at overtage, men snarere den Kendsgeming, at vort muntre Folk trods alt 
har et m0rkfarvet Sind« (1, 5-6). Hvad, mä man sp0rge, overtog kristendom
men som arv fra antikken, en arv som den bäde befriede fra og Iod leve i sig? 
En »regte Religi0sitet«, der svarer til »et m0rktfarvet Sind«? Hvad andet end 
den holdning til naturen, som Vilh. Gr0nbech i Hellenismen (1939) kaider 
»verdenssmrerte«, »foragt for alt forkrrenkeligt«: naturen som skadelig for 
sjrelens helse. I sin skepsis vis a vis det naturgivne, i sin klage over det natur
lige, er missionen srertegnet, men ikke udskilt af den kristne tradition. I Ny
grens sprog er dette et centralt moment i eros-motivets forestillingsverden, 
som den gled ind i kristendommen. Martin A. Hansen g0r meget ud af at un-
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derstrege, at han selv som ung - helt spontant - stad fremmed for en sädan 
holdning til det naturlige, fysiske. Han skildrer sig selv ved medet som grov
reder, som sportsmand »stolt af min strerke Krop« (1, 8), og han pointerer, at 
Missionens negative forhold til dans er i pagt med »det garnie protestantiske 
Udryddelsesvrerk« (1, 7), men ikke af den grund mere sympatisk eller gen
nemferligt. Han ligger ikke underfor denne skepsis i forhold til » Verden «, og 
at han er karsk sanselig understreges ved hans reaktion pä krlilblingens tilsy
nekomst: den lamme »varspinkel, lille, sygeligt bieg. Det virkede ubehageligt, 
frastlildende paa mig, da de kam ind med denne heilige Krlilbling« (1, 8). Pä 
dette sted sker det mrerkelige: et omslag i hans robuste sind. Han kommer pä 
nrert hold: 

Og var Indtrykket v.emmeligt, naar man saa ham paa Afstand, syntes han at 
v.ere forvandlet, naar man kom ham nrer. Hans nresten gennemsigtigt klare 
Ansigt, der var uden Purer- han var kun et Par Aar reldre end jeg, atten-nit
ten Aar- havde store, rolige, faste Trrek og et Udtryk, der var fri for vammel 
Sodrne, og hvorom Ordene mildt og stolt kun delvis passer. Jeg har aldrig set 
saa sundt et Menneske som denne syge, lamme Yngling, hvis grove, gammel
dags Jakke slaskede om hans Benrad, og aldrig saa modent og dog m~Erkelig 
rent et Blik som det, man modte i hans store, graa 0jne. (I 8) 

Herstär han, billedlig talt, ansigttil ansigt med en demonstration af ändens 
styrke pä naturens bekostning, sä at sige Missionens inkamation. Han bar 
bygget op til konfrontationen, og det virker, när den nu bruges til dementi af 
den jordiske pessimisme. Krlilblingens ord, »Klagen er ikke trukket afJorden 
endnu«, er et stilfrerdigt udsagn; dets styrke Jigger i det ikke udtalte alter
nativ. Man gär nreppe for vidt i fortolkningsiver, hvis man konstruktivt pä
peger, at denne protestantiske »Helgen« er oplevet ved et päskemlilde, at op
levelsen kan ses i forlrengelse af päskens traditionelle budskab om forl0sning, 
der skulle neutralisere et pessimistisk syn pä »V erden«, men i hvert fald: den 
unge Martin A. Hansen fortolker udsagnet ud over dets landbrugsfaglige refe
rence, herom er ingen tvivl, herpä hviler hans strerke indtryk af det »gamle 
Bondeord «, hvis fortolkning ferst synes explicit i den flillgende kronik, » Mis
sion og Literatur«, hvor det afstandtagende hedder: »Til sin missionerende 
Virksomhed kunde man egentlig ikke finde bedre Stof end de moderne bitre 
og bllildende Bekendelsesskrifter [som Hrervrerk]« (II, 4). 

I kronik nummer to fortsretter han säledes sin uddybning af pessimis
mens tema; men sidellilbende udvikler han et andet, som blev strejfet i den 
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f121rste. Der hed det: »en levende Protestant maa vrere kivagtig og protestere« 
(I, 5); synspunktet omformuleres som slet dulgt parodi pä }esu ord (Matt. 18, 
20): »Hvad der grelder Protestanter i Almindelighed, grelder ogsaa de missi
onske: hvor to eller tre er forsamlede, er der altid Uenighed« (II, 3). Det er 
individualismens tema, som nu foldes ud sammen med pessimismens. Det f0-
rer til den omlregning af den hrevdvundne frontlinie mellem Mission og litte
ratur, som allerede er varslet i f0rste kronik, päny forkyndt i begyndelsen af 
den anden: »Striden mellem Missionen og Literaturen er i Grunden en Strid 
mellem Sekter« (II, 2) og endelig släet fast med navns nrevnelse i sidste spal
te: »lbsen, Jacobsen, Pontoppidan gjaldt [i Martin A. Hansens seminarietid] 
for >Fritrenkere<, men dog var det ikke saa mrerkeligt, den intellektuelle Mis
sion, reprresenteret af en glimrende, h121jtdannet Lrerer, tog dem til Hjerte; for 
de er jo protestantiske Aander« (II, 7). Ogsä om dette trrek grelder, at det er 
centralt i bestemmelsen af eros-religi0sitet. I den er der funktionel sammen
hreng mellem pessimistisk foragt for »Verden« og ekstrem individualisme; 
den enkelte skal jo »overvinde« verden, for at frelse sin sjrel. Gr121nbech har 
udpeget sammenhrengen i sit kapitel » De ensomme« (H ellenismen, bd. I). At 
Martin A. Hansen har kombineret disse trrek i lf1Jbet af f0rste og an den kronik 
ses tydeligt nok i dem og den tredie, men mäske tydeligst, när han i de sidste 
ord af den fjerde kronik skitserer en idealholdning med disse ord: »Sam Na
turskildrere er de lyse Franciskanere, og i Menneskeskildringen er de kom
met ud over den bitre, pessimistiske lndividualisme [ ... ]« (IV, 8). Imidlertid 
savnes endnu i hans beskrivelse af forholdet mellem Mission og litteratur en 
skildring af kombattantemes holdning til det erotiske. Den ff1Jlger i tredie kro
nik, indvarslet med kryptiske ord til sidst i kronik nummer to: »Siden erdet 
gaaet op for En, at en Eftertid maaske ogsaa vil finde store Ligheder mellem 
Missionen og dens bitre Fjende, den antipuritanske Literatur, der selv har et 
puritansk Fysiognomi« (II, 7). 

I den ff1Jrste kronik lä en indrf1Jmmelse i oplevelsen af kr121blingens 
»Stf1Jrre Sjrel«, i den anden erkender Martin A. Hansen at han og studiekam
merateme dyrkede »lbsen ff1Jrst og sidst«; kronikrrekken er forankret i ople
velse, og det er uundgäeligt at Ireseren fomemmer, at den skrivende Martin 
A. Hansen ikke blot g0r sig umage for at vrere »fair«, men slet og ret er enga
geret. Udviklingen er ikke teoretisk, selv om den med hans egne ord er »ana
lyserende og konstruktiv« og historisk i personlig og universei forstand. I ad
skillige trrek mrerker man ambivalens; han ser ikke overfladisk pä pessimisme 
og individualisme, erkender deres religi0se dybde og psykologiske relevans. 
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I den tredje kronik, »Forfatter og Missionrer«, repeteres inledningsvis 
»den mrerkelige Opdagelse, at Forholdet [d.v.s. litteraturens fjendskab mod 

det missionske] er religir21st besternt, hvad man sidst af alt skulde tro « (III, 2). 

Martin A. Hansen klarer den religirZJse bestemmelse af forholdet ved hjrelp af 
en analyse af litteraturens holdning til den helt stereotype missionrer-skikkel

se med de fortrrengte eHer i dr21lgsmäl realiserede drifter. Han skildrer den 
vesteuropreiske litterrere tradition, der altid har haft figurer, som urealistisk 

mätte brere trrek, en samtid ikke ville vedkende sig, men foretrak at pädutte 
en »Sokrates« hos Aristofanes, en tiggermunk, en Tartuffe, en Jeronimus, og 

nu en frastr21dende missionrer. En sympatisk missionrer, siger han, finderman 

nreppe i den nyere litteratur, men 

frastodende Mission~erer? Der er vist ikke andre. Naar det ser bedst ud for 
Mission~eren, er han en forkvaklet, latterlig Stakkel; men hvor man virkelig 
gennemskuer ham, har han dremonisk begrerlige Trrek, skinnende gudelige, 
rekle 0jne, og saa halter han. Denne Halten er betydningsfuld, den er en Ata
visme, et Troslevn. Missionreren halter, m~erk dig Hestehoven, Fanden selv. 
For den literrere >Ny-Protestantisme< er Missionreren blevet djrevelsk, som 
Munken blev det for de forste Lutheranere. Den Satanisme, som moderne 
Digtning ofte har puttet ind i Missionreren og det >missionske<, er af religios 
Oprindelse. (III, 8) 

Igen pä dette sted peger Martin A. Hansen pä antikken som parallel. Her dre

jer det sig om at lokalisere oprindelsen til en skikkelse, der i dagens litteratur 

er kommet til at stä som reprresentant for et kr21deligt begrer, som » ReligirZJsite
ten« ikke vil vide af: »Den middelalderlige Djrevel havde sikkert arvet sine u

tugtige TilbrZJjeligheder fra Antikens Faun, Satyren eller fra selve Priapos, 
Kr21nsguden. Naar Masken rives af Missionreren, kommer Faunen frem« (111, 

8). Martin A. Hansen henviser til Freud og »de gamle SjrelesrZJrgere«, der 

kendte en organisk forbindelse fradriften til religir21siteten, som den »vulgrere 
Naturalisme« nedig ville indrr21mme realitet: 

I hvert Fald, den fornregtede det konsekvent, naar det gjaldt Missionreren og 
alt »missionsk«, bag hvis Prenhed man saa Drifternes tojleslose Spil. Missio
nreren skulde falde, skulde vrere Gedebuk. Men hvorfor er denne Literatur, 
der helst priste den frie, hedenske dionysiske Erotik, saa forarget, naar Missi
onreren bliver dionysisk? Mon ikke denne Parargelse over den »heiliges« 
Fald er Skyggen af den kristne Etos? (III, 9) 
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Med dette retoriske sp0rgsmäl er besteromeisen af den anti-missionske, vul
grer-naturalistiske litteratur som kryptoreligi0s f0rt til bunds. När Martin A. 
Hansen bruger udtrykket »Skyggen af den kristne Etas«, erdet vanskeligt at 
forstä ham pä anden mäde end denne: Iitteraturen bar afsn0ret sig fra den 
»hele« kristne etos, men ligesom kristendommen bäde overvandt og ind
optog hellenismens eros-religi0sitet med foragten for den fysiske virkelighed, 
som ja tilsmudser sjrelen, säledes bar Iitteraturen i sin afvisning af kristen
dommen ikke kunnet forlige sig med livet, men i fortvivleise overtaget eros
religiBsitetens dybe afsmag for det k0delige. Afsmagen viser sig bare ikke di
rekte, men projiceres over pä en syndebuk: missionreren. Den her foresläede 
lresning af Martin A. Hansens ord i deres sammenhreng synes bekrreftet af 
denne tredie kroniks konklusion: 

Ja mere yderliggaaende naturalistisk denne Digtning er, des mere fortvivlet, 
des mere kvalm Lede finder den i sit erotiske Evangelium. Den t0rster efter 
Religi0sitet som Hjorten efter Vand, derfor haderden det. Denharden religi
l'Jse Bacille i sig, » P~elen i K0det«, derfor alle Ondskabsfuldhederne mod den 
arme Mission~er. (III, 9) 

I de tre kronikker bar Martin A. Hansen indkredset den »Kerne af regte Reli
giBsitet«, han her taler om at digtningen t0rster efter. Hadet til digtningens 
eget »erotiske Evangelium« kan kun ses som et religi0st bad, hvis den efter
tragtede »Religi0sitet« er eros-besternt, d.v.s. besternt af et fundamentalt skis
ma mellem legeme og sjrel. Det er klart, at Martin A. Hansen mä mene, at 
digtningen ikke selv bar erkendt den dybe religi0se ärsag til sit bad mod det 
egne »erotiske Evangelium«. Pä dette grundlag kan han bebude, at den fjerde 
kronik skal fremdrage et alternativ til den her fastlAste position, hvis religi0se 
besteromeise kun kan overvindes i kraft af en anden besteromeise af religiBsi
teten selv: »Sam vi skal seien senere Artikel: en friskere digterisk Kraft har 
revet sig I0s fra det naturalistiske Idol og begyndt et dybere Opg0r med Missi
onreren og den garnie Protestantisme« (III, 9) . 

I den fjerde og sidste kronik, »Prelen i K0det«, skubbes den hidtidige proble
matik omkring arven fra antikken til side, og interessen samles i stedet om en 
anden arv i kristendommen. Det er arven fra j0dedommen, »den gammeltes
tamentlige Skai, som Protestantismen, og vrerst den sekteriske, i sine aldren
de Perloder st0ber om den evangeliske Kerne« (IV, 5). 
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Martin A. Hansen eksemplificerer dette forhold idet han analyserer en 
svensk og en dansk roman (af Dan Andersson og Richardt Gandrup) med 
srerligt henblik pä de to b!ilgers behandling af det religiliJse konfliktstof. Han 
udvider endelig perspektivet til de svenske »Proletardigtere« (Eyvind John
son, Harry Martinsson og Jan Fridegärd). Hos de furste finder han »en tra
gisk Skrebne, et Menneske, der knuses i Jahvetro, et blodigt Konfliktstof, der 
er gaaet Digterne nrer« (IV, 1). Han viser, hvordan hovedpersonen i Gan
drups roman flilrst finder befrielsen og styrken ti1 at brere skyld gennem om
vendelsen hos de missionske, men hvordan missionen »udenom denne regte 
kristne Kerne lregger en Skai affremmed Lrere, Lov, Bud, Moselov« (IV, 3). 
I en erotisk konflikt sker der nu det med hovedpersonen, siger Martin A. 
Hansen, at han tager skal for kerne: »nu har hans mliJrke Instinkter forklredt 
sig som Lov, som Gudsvrede, som Jahvedom: [rivalen) har krrenket Guds 
heilige Bud, skrendet Loven! Og Anders Peter slaar ham ihjel i Blinde« (IV, 
3). Men hvori bestär da, if!illge Martin A. Hansen, den kerne, som skjules af 
lovdyrkelse? Kronikken rummer en hel rrekke paraHelle formuleringer, der 
giver den endelige bestemmelse af kristendommens evangeliske kerne. Be
stemmeisen Iyder i forbindelse med Gandrups roman: 

Er Morderen da fortabt? Ja, for Loven. Men til allersidst la::ser man, at Anders 
Peter seger hjem ti1 sin garnie Moder, det eneste Hjerte, der vil ba::re Uger
ningen med ham. Maaske ikke det eneste alligevel, i Forta::llingens sidste Ord 
skjuler der sig et evangelisk Haab: bag Moderen venter endnu et Hjerte, det 
sterste. (IV, 3) Saadan gik det Anders Peter: i det kristne Mysterium blev han 
befriet, i Loven gik han vild. Kristus rejste ham, for Jahve faldt han. (N, 4) 

I forbindelse med Dan Andersson: 

af disse [ti gammeltestamentlige] Bud havde man skabt en Lovgud, der var 
ved at drive ham fra Forstanden, en kold, stenhaard ]ahve, der skjulte Evan
geliet og dets Kja::rlighedsaand for ham. (N, 7) 

I denne sidste kronik i rrekken har Martin A. Hansen, som man uden videre 
ser, modstillet evangeliets budskab om Guds krerlighed til syndere ( agape) og 
den gammeltestamentlige tro pä lovretfrerdighedens primat (nomos). Han 
bruger her lige sä lidt terminologien agape/nomos, som i de foregäende kro
nikker betegnelsen eros. Ikke desto mindre er hans skelnen bäde klar og i 
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pagt med forkortelsen i den etablerede terminologi. Hertil kommer, at hans 

personlige stillingtagen i dette tilfrelde, i konflikten mellem evangeliets » Krer
lighedsaand « og den gammeltestamentlige » Lovdyrkelse«, er entydig. Han er 

ikke sä engageret pä begge sider konflikten, som i opg0ret med individualis

me og pessimisme. Kronikkeme rummer ingen konfessionel bekendelse, 

mere end en gang kaster kronik0ren venlige blikke til katolicismen og til 
ikke-troende, men fra helgenordet i den f0rste kronik til karakteristikken af 
de svenske »Proletardigtere« i den sidste gären mälbevidst tendens: at trren

ge frem til det, som- bag det tilsyneladende- faktisk skiller og forener. De 
vresentlige kategorier bliver da, i hans ordvalg, disse tre: »Gammeltestament

lighed, Lovdyrkelse« (IV, 6), »Evangeliet og dets Krerlighedsaand« (IV, 7), 

»den bitre, pessimistiske Individualisme« (IV, 8). Inden og uden for disse ka

tegorier trives bade kristendom og hedenskab. 
»Endnu« siger Martin A. Hansen: 

endnu hader Literaturen baade analyserende og konstruktiv Trenkning, og 
derfor slaar Skribenten, der i sin Afsky for gennemreflekterede Anskuelser let 
kan komme til at hylde de tarvelige, ruesten blindt i 0st og Vest; men naar det 
grelder Kernen, det egentlige, saa bruger disse, de rerligste Naturer, en Meto
de, der er Digterens fremfor nagen: de pmver Livet med Krop og Sjrel, i usvi
gelig Tro paa, at i de Livsens Draaber, de bjerger i Strid, Blod, Taarer der er 
Sandheden. (IV, 7-8) 

Kronikrrekken er gennemtrukket afhans egne erfaringer, og det er fuldt mu

ligt for Ireseren at f0re fremstillingen i kronikkeme tilbage til deres forfatter, 
i stedet for- som her fors0gt- at f0re dem tilbage til den trenkning, der sam

ler sig om nagle grundmotiver i mangfoldigheden. 
Indledningsvis har jeg spurgt, om Martin A. Hansen selv sä en mulig

hed for at orientere sig ved hjrelp af en skelnen mellem centrale og perifere 

momenter i kristendommen. Sp0rgsmälet er nu besvaret positivt. Er der 

grund til at tro, at disse kronikker er resultat af en pludselig indsigt? Nej, an
tagelig vil fortsat unders0gelse vise, at tilkendegivelsen i vinteren 1944-45 har 

redder i et gammelt og stredigt fors0g pä klaring. Imidlertid, analysen af disse 

kronikker giver os en evre tidsgrrense: fra vinteren 44-45 har vi nu belreg for 

hans bevidste arbejde med de tre nrevnte religi0se grundmotiver. Dette bety
der pä den anden side ikke, at vi kan konkludere, at sagen er blevet problem

fri for ham; tvrertimod, det forekommer rimeligt at antage, at han, som sä 
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disse trrek i virkeligheden, stedse har fomyet og mättet fomy sin erfaring om 
deres uafsluttede religiese og psykologiske mellemvrerende. Dette sä meget 
mere, som visse af kronikrrekkens rresonnementer og historiske rekonstrukti
oner nreppe har kunnet holde ved ferste modsigelse. Under denne antagelse 
finder jeg hypotesen i Ex auditorio stettet af ovenstäende. Det er endvidere 
nrerliggende at mene, at analysen af Tornebusken er underbygget pä srerlig 
mäde, fordi denne bogs tre stykker blev til i den samme vinter som de fire 
kronikker. Den 9. april1946 skriver Martin A. Hansen i sin arbejdsdagbog: 
» Et Aar med hovedsagelig Artikelskriveri, der i bedste Tilfrelde har vreret en 
mere intellektuel Udredning af de intuitivt hestede Erfaringer, af Oplevelser 
og Spergsmaal, der laa bag de mange poetiske Frembringelser hin Vinter 44-
45.« 

August 1965 

[1966] 
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