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avh:ens aktuella parti (s. i5of). Romefors påpekar 
här att dikten om motvindsmåsen med säkerhet 
kan tolkas som ett porträtt av Diktonius själv, 
vilket förefaller helt rimligt. Men när han sedan 
skriver att »bilden av motvindsmåsen från 
1928/är/en adekvat känsloekvation för den Dik
tonius som efter ett stormigt 20-tal äntligen nått 
lugn och balans», då tycks han ha läst fel och 
uppfattat situationen annorlunda än vad Diktonius 
avsett. »Lugn och balans» är inte vad denna fjärde, 
avslutande dikt i den av 4 dikter bestående sviten 
Åländsk symfoni speglar. Min uppfattning är att 
hela dikten kan ses som en medveten pendang till 
Jaguaren, inledningsdikten i Min dikt nio år tidiga
re, något som blott vagt antyds av Romefors. För
visso har Romefors rätt i att jaguaren symbolisera
de revoltviljan hos den unge Diktonius, som ju 
själv med sin diktning »slungade sig över granar
nas toppar, (...) som en pil djupt i jordens bröst». 
Motvindsmåsen nio år senare har till synes ganska 
litet av jaguar i sig: den skriar halvkvävd, den 
försöker stå still och kastas av livets vindstötar 
nästan omkull, den sjunker och vingen hotar att 
bräckas — men: Diktonius konstaterar, triumfe
rande: »en saltomortal: den är räddad.»

Räddad till vad? Enligt Romefors har den »nått 
lugn och balans», men vad Diktonius utsäger är 
snarare att den räddats till fortsatt motstånd. Mot
vindsmåsen kommer att fortsätta sina saltomorta
ler, skriande, flaxande, djärvt flygande mot vin
den. Ser vi på den 3:e dikten i samma diktsvit visar 
sig också den ge uttryck åt samma vilja och strävan 
hos diktar jaget att fortsätta kampen: havsvinden 
tycks där ha pressat även den högtsträvande gra
nen — vi kan påminna oss granarnas toppar i jagu- 
ardikten — till en tuktad matta. Men, eller 
»dock-dock» med Diktonius ord: »plattbröstad / 
skriar den / med sylvasst barr i vädret / om nya 
nappatag». Det är inte lugn och balans som dikten 
Åländsk symfoni utmynnar i — det är fortsatt 
kamp, trots, självhävdelse och motståndsvilja.

I sin huvudtes har dock avh.förf., liksom tidiga
re forskare och uttolkare av Diktonius diktning, 
rätt. Ett antal dikter i Stark men mörk visar just på 
tilltagande lugn och avspänning, och ett av de kla
raste uttrycken för denna inställning, som hos 
Diktonius genom åren blir allt starkare under på
verkan av samvaron med naturen, återvändandet 
till den egna hembygden, Whitmans och högex
pressionismens broderskapsprogram och Sand- 
burgs enkla kärleksbudskap samt mycket annat 
som Romefors pekar på i sin avh., det möter man 
nog i dikten Havets hand. Den dikten anför också 
Romefors på s. 88 som det klaraste exemplet på 
vägen in mot »vila och avspänning». Här kunde 
han också ha hänvisat till ett brev som Diktonius 
skrev 13 april 1931 till Erik Asklund, som då höll 
på att sammanställa sin antologi Modern lyrik och

bett Diktonius om urvalssynpunkter. I ett hand
skrivet PS framhöll Diktonius att Asklund själv 
måste göra urvalet: »men», envisades han, »börja 
med Jaguaren och sluta med Havets hand. Då syns 
utvecklingen».

Romefors har med sin avh. om lyrikern Dikto
nius utfört ett tungt och väsentligt arbete, som kan 
läggas till grund för fortsatt forskning i Diktonius 
mångsidiga och särartade författarskap. Att det 
finns mer att göra har jag sökt klargöra. Men det 
känns också angeläget att framhålla att Diktonius, 
även efter Romefors ingående genomgång av in
tryck och impulser från många och skilda håll, 
fortfarande framstår som en självständig och ur
sprunglig expressionistisk-modernistisk diktare, 
som haft en egen väg att gå och som vid talrika 
litterära möten fatt bekräftat att han varit på rätt 
väg och styrkts i sin strävan att bana sig vidare.

Gunnar Eidevall

Ingrid Björkman: Ni ni Roll Ankers Stamp etrilogi. 
Tillkomst. Bakgrund. Budskap. Skrifter utgivna av 
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
universitet. 10. Uppsala 1979.

Nini Roll Anker (1873-1942) tilhurer den store 
gruppe av innbyrdes hnyst forskjellige dikterindi- 
vidualiteter som fra uiike geografiske og sosiale 
forutsetninger i mellomkrigstiden dyrker den 
bredt skildrende «nyrealistiske» roman. Hver på 
sitt vis har de tatt inntrykk furst av gjennom- 
bruddstidens realisme 1 1870- og 80-årene, så den 
nyromandske, introspektive diktning som ble 
avinst av den nasjonale begeistringsbnlge etter 
1905. Deretter fulgte kravene til en mer nnktern 
virkelighetsorientering, inntil Verdenskrigens 
«Umwertung all er Werte» tvang dem inn i den 
nyorientering som preger deres diktning i 1920- 
årene. Tross uiike religinse og politiske oppfat- 
ninger har de til felles en liberal humanitet, et 
etisk alvor og en sosial ansvarsbevissthet som stil
ler dem solidarisk med de undertrykte og svake.

Nini Roll Anker var som så mange av sine sam- 
tidige en flittig og produktiv skribent, som ved 
siden av sitt store skjnnnlitteraere forfatterskap 
også ofte deltok i den aktuelle pressedebatt, alltid 
på liberal og etterhånden på radikal side. Det vak
te oppsikt at denne forfatterinne som var vokset 
opp i et konservativt embetsmannshjem, som si
den giftet seg med fnrste gang den rike verkseier 
Peter Anker til Rnd herregård, og annen gang med 
båtkonstrukturen Johan Anker, at hun som ferde- 
des i de huyere samfunnskretser og omgikkes med 
de kongelige, også sluttet seg til radikale kunst- 
nerkretser, var kvinnesakskvinne, antiklerikal, an-
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timilitarist og sosialist. Ikke merkelig at anmeldere 
o g kritikere fulgte hennes forfatterskap med inte- 
resse. Den grundige litteraturöversikt i Ingrid 
Björkmans avhandling vitner om den oppmerk- 
somhet som gjennom alle år ble henne til del i 
aviser og tidsskrifter. Om hun ikke, som sin ven- 
ninne Sigrid Undset, hadde dikterisk format til å 
hevde seg internas jonalt, har hun holdt en sikker 
posisjon i norsk litteraturliv.

Etter Nini Roll Ankers dod fikk Eugenia 
Kielland som den forste adgang til hennes strengt 
klausulbelagte dagboker. På grunnlag av dem og 
sitt personlige venneforhold til forfatterinnen, 
skrev hun boken om Nini Roll Anker i liv og 
arbeid, (1948), et verk uten vitenskapelige preten- 
sjoner eller apparater, men som likevel har vaert 
utgångspunkt for alle senere Anker-forskere. Til 
dem horer en rekke studenter ved Universitetet i 
Oslo, som i hovedoppgaver har lagt frem viktige 
studier i forskjellige sider av Nini Roll Ankers 
forfatterskap. Til disse slutter sig Barbro Wahl
grens doktoravhandling Att tjäna livet (Sthlm. 
1976), og som det nyeste tilskudd, Ingrid Björk
mans doktoravhandling om Stampetrilogien.

Trilogien har navn etter de fem generas joner av 
embetsslekten Stampe som skildres i de tre bind, 
Huset i Sogaten (1923), I amtmandsgaarden (1925) 
og Under skraataket (1927). Hvert bind har sitt 
spesielle preg og kan leses som en selvstendig 
roman. Men trilogien far oket interesse når man, 
som Ingrid Björkman gjor, behandler den som en 
helhet. Huset i S0gaten skildrer embetsmenn og 
andre «kondisjonerte» i Trondheim i 1840-årene, 
da den norske embetsstand ennå hadde i behold 
sin dominerende kulturelle og politiske innflytel- 
se. I Amtmandsgaarden gir fra hoyrestandpunkt et 
biide av kampen om parlamentarismen i 1882-84, 
den krisetid da embetsstanden mistet sin posisjon 
som politisk maktfaktor, mens Under skraataket 
viser standens gamle, solide verdibegreper i kolli - 
sjon med den nye forretningsmoral under jobbe
tiden i 1917. Slik utvikler trilogien seg på et histo
risk plan til en fremstilling av embetsstandens 
«decline and fall», en prosess som igjen danner 
bakgrunnen for Nini Roll Ankers fint balanserte 
aweiing av de eldre generasjoners sikre men noe 
stive idealer mot de nye tiders mer liberale men 
også losere og mindre forpliktende livsholdinger. 
Fremstillingen av disse integrerte motiver går som 
en gjennomlopende tråd i Ingrid Björkmans av
handling.

Problemstillingene er langt på vei bestemt av 
det kildemateriale hun har funnet frem til. Det har 
vaert kjent at Nini Roll Anker hadde brukt 
opptegnelser fra si ne foreldre i de to furste bind av 
Stampetrilogien, uten at dette har vaert dokumen- 
tert. Ingrid Björkman har insistert på å finne disse 
papirene, som dels lå begravet i offentlige sam

linger, dels var i privat eie, dels försvunnet, for å 
undersuke hvor meget av dem og hvorledes de 
var nyttet i det fiktive verk. Jakten på disse 
primaerkildene furte videre til en inngående 
granskning av slekts- og lokalhistorie. Resultatene 
av detta detektivarbeid har så gitt grunnlaget for 
undersukelsen av det problem som i undertittelen 
kalles «Bakgrund». Studiet av forfatterinnens 
dagbuker og korrespondanse med Aschehougs 
forlag åpenbarte at trilogiens «Tillkomst» trengte 
naermere utforskning, og dagbukene har sammen 
med trilogiens tematikk stimulert til en skarpere 
bestemmelse av hennes etiske og politiske «Bud
skap ».

Arbeidet med avhandlingen har av utenforlig- 
gende grunner tatt mer enn seks år, og det har gitt 
arbeidet en fruktbar modningstid. Nytt kildema
teriale er dukket opp i siste fase, og det har furt til 
omarbeidelser og utvidelser av de sentrale avsnitt, 
mens mer perifere kapitler har måttet tåle en til- 
svarende förkortning. Nå går avhandlingens tekst 
pluss noter, litteraturliste, navneregister og en
gelsk summary med i alt 1491 side vakkert inn i 
den svenske doktoravhandlings standardformat. 
Det strengt begrensede volum har forsåvidt vaert 
en fordel som den har tvunget forfatteren til å 
holde fremstillingen i stramme tuyler og hindret 
henne i å fortape seg i den uendelighet av detaljer 
som materialet kunne friste til. På den annen side 
har de nudvendige restriksjoner i enkelte partier 
virket som en noe for hårt slankekur og furt til en 
viss magerhet i fremstillingen.

Som helhet har avhandlingen et solid og veder- 
heftig preg. Hvert kapittel, hver detaljkonstate- 
ring er dokumentert med kildehenvisninger i no- 
teapparatet. Et par småfeil kan noteres: Folke- 
huyskolens ideolog Chr. Bruun het ikke Christian 
men Christoffer. Navneregistret henviser til 
Duuns Juvikfolket (ikke Juvikrfolket) s. 115 iste- 
detfor 145.

Litteraturlisten inneholder ingen verk av rent 
teoretiserende art. Avhandlingen er icke ment 
som demonstrasjon av en bestemt metodikk, men 
gjennomfurt som en pluralistisk tilpassning til av
handlingens problemstillinger og kildemateriale. 
Undertittelen, Tillkomst -  Bakgrund -  Budskap — 
markerer at undersukelsen ikke sikter mot rent 
litteraere eller kunstneriske vurderinger; de er ive- 
retatt av andre forskere, som det henvises til i 
forskningsöversikten, kap. 3. Slik som arbeidet er 
avgrenset, har det vaert naturlig å bruke den 
velpruvde historisk-biografiske metode med gene
tisk sikte. Iallfall i Norge har denne metode en tid 
vaert i miskreditt, men med tilskudd fra den marx
istiske og sosiologiske litteraturforskning og også 
fra dokumentarismen har den fått en renessanse. 
Nettopp når det gjelder forskning i den realistiske 
og nyrealistiske romandiktning har den vist seg å
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fungere effektivt, noe denne avhandling også de- 
monstrerer.

Til orientering for svenske lesere gir Ingrid 
Björkman furst en översikt over Nini Roll Ankers 
liv o g forfatterskap. Mens levnetsskildringen blir 
furt til den naturlige ende, stanser opplysningene 
om forfatterskapet med Stampetrilogien. Det gir 
de samme lesere et ufullstendig inntrykk av en 
dikterisk produksjon som i virkeligheten fortsatte 
med en rekke romaner der flere av trilogiens mo- 
tive blir behandlet fra nye synsvinkler.

Det fulgende handlingsreferat av trilogien er 
nudvendig som referanseramme for den senere 
detalj behandling, men det ville fungert bedre om 
man her hadde fatt alle de navn det senere refere- 
res til. Detta saerlig fordi Ingrid Björkman ikke går 
direkte videre til trilogien men skyter inn kapitlet 
om tidligere forskning, avhandlingens formål og 
det aktuelle materiale, for så å plassere forfatte- 
rinnen i bredere litteraturhistorisk sammenheng. 
— Med stntte i velrenomerte översikter og solide 
spesialavhandlinger stiller hun Nini Roll Anker 
inn på nyrealismens bakgrunn. Deretter knytter 
hun trilogien gjennom et kompleks av motiver til 
et utvalg av tidligere romaner som har skildret det 
norske embetsmannsmilju.

De fem romaner det dreier seg om er Camilla 
Colletts Amtmandens D0ttre (1854-55), Kristian 
Elsters Tora Trondal (1879), Alexander Kiellands 
Arbeidsfolk (1881), Jonas Lies Familien paa Gilje 
(1883) og Hans E. Kincks Sneskavlen brast (1918- 
19). De motiver som skulle knytte disse verkene 
sammen med trilogien, har som stikkord «Kärlek 
och Äktenskap», «Verklighetsflykt», «Den folk
bildande uppgiften» og «Författarrollen och det 
nationellt ursprungliga». Selvsagt finnes slike mo
tiver enkeltvis eller flere sammen i mange roma
ner fra andre sosiale mil ju. Det Ingrid Björkman 
vil ha frem er altså at de som kombinasjon også 
finnes i Stampetrilogien.

Detta kapittel har tydelig voldt et besvaer som 
iallfall til en viss grad skyldes standardformatets 
strenge ramme, men også at materialet er vanske- 
lig å håndtere. De fem romaner er skrevet innen et 
tidsrom på mer enn 70 år, og de forskjellige moti
ver er dels ulikt behandlet, dels mer og mindre 
utförlig. Embetsstanden er representert av huyst 
forskjellige typer. Det er stor avstand mellom den 
amtmann og den prest som i Camilla Colletts ro
man driver sine store gårder på bredbygden, og 
den fattigfornemme kaptein i den isolerte fjellda- 
len hos Jonas Lie, enda de lever i omtrent samme 
tid, 1830-40-årenes Norge; likeså mellom de to 
innbyrdes huyst forskjellige presteskikkelser i To
ra Trondal og det hovedstadsbyråkrati som 
Kielland svinger pisken over i Arbeidsfolk. Som en 
kategori for seg står de dekadente og sjelelig 
splittede embetsmenn og kondisjonerte i Kincks

skildring fra 1890-tallet. De enkelte motiver må 
nudvendivis få skiftende belysninger etter hvert 
som de sosiale forhold og det åndelige klima end- 
rer seg. Ingrid Björkman er her inne på et emne 
som kunne trenge en bredt diskutterende fremstil- 
ling, og den konsentrerte teksten ruper at hun har 
vaert klar over problemet. Men påvisningen av 
trilogiens tilknytning til de eldre embetsstandsro- 
maner hurer tross alt til utenverkene i avhandling
en, og korte som disse avsnittene er, gir de likevel 
verdifulle synspunkter. F. eks. peker hun på et 
stående dilemma i liberalismens idealkrav til ek- 
teskapet, at «kravet på individens självförverkli
gande utgör ett hot mot realiserandet av den fullö
diga andliga gemenskapen» (s. 27), og at Nini Roll 
Anker i sin trilogi heller ikke har maktet, eller 
villet, overbevise om at den fullkomne harmoni 
mellom selvutfoldelse og erotikk er mulig. — Så
pass komplisert og konsentrert som denne del av 
fremstillingen har måttet bli, ville det vaert avkla- 
rende med en konkluderende sammenfatning til 
slutt.

Med kapittel 5 tar Ingrid Björkman endelig fatt 
på det furste av undertittelens tre momenter, Till
komsten. Gjennom dagbukene og brevvekslingen 
med forlaget går det frem at det tredje bind av 
trilogien egentli er en omarbeidelse av en roman 
som faktisk var ferdig skrevet fur trilogien ble til. 
Dette manuskript finnes ikke mer, og funderinger 
over hva omerbeidelsen og tillempningen til trilo
gien har bestått i, må bero på rent skjunn. Men når 
man nå har fått kjennskap til forhistorien til Under 
skraataket, forklarer det hvorfor dette tredje bind i 
trilogien ikke har samme faste struktur som de to 
furste, noe mange anmeldere har kritisert.

Dagbukene har gitt Ingrid Björkman klart be- 
legg for at farens dud i 1921 og lesningen av hans 
etterlatte opptegnelser, både fra barndommen i 
Tronheim og fra årene omkring Riksretten i 
1882-82 da han var stortingsmann, har gitt Nini 
Roll Anker idéen og stoffet til trilogien. Kapittel 5 
om tillkomsten furer naturlig over i 6, Verklig
hetsbakgrunden. Dette lange kapittel gir det mest 
selvstendige og originale tilskudd til Ankerforsk- 
ningen. Her kan man uten reservas joner beund- 
re Ingrid Björkmans sikre behandling av detgans- 
ke kompliserte kildemateriale, hennes kombina- 
sjonsevne og sans for å trekke ut det vesentlige av 
stoffmassen. I det hun samvittighetsfullt skiller 
mellom sikre og sannsynlige kilder, har hun kun- 
net konstatere hvor dypt inn i alle geografiske, 
kulturelle og sosiale detaljer Nini Roll Anker har 
bygget sin tidsskildring fra 1840-årenes Trond- 
hjemsliv i Huset i Sogaten på faktisk stoff. Likeså 
hvorledes fragmenter av virkelighet og av erind- 
rende opptegnelser i menneskeskildringen »för
tunnats, förtätats, transformerats och fogats sam
man till en fiktiv enhet». Fusjonen av fakta, do
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kument og fiksjon er et fascinerende studium som 
stiller spesielle problem for det enkelte realistiske 
verk. Med sin skarp sindige o g skjonnsomme ut- 
nyttelse av kildematerialet har det for dette ver
kets vedkommende lykkes for Ingrid Björkman å 
trenge så dypt inn i denne prosess som vi bare 
sjelden ser det i litteraturforskningen.

I det annet bind, 1 amtmandsgaarden, er pro
blemet enklere. Hovedsaken her har vaert å do- 
kumentere hvor naer en av hovedskikkelsene er 
lagt opp mot et portrett av Nini Roll Ankers far, 
slik han gjennomlevde den politiske krise som 
kulminerte i Riksretten. Det siste bind, Under 
skraataket, ligger så naer i tid at forfatterinnen har 
bygget direkte på egne iakttakelser. Til gjengjeld 
kan man her finne klare signaler for Nini Roll 
Ankers etiske og politiske holdninger, de som er 
samlet i siste kapittel. Men foran det er det skutt 
inn en översikt over klasser og partier i Norge 
1814-1917, som en kontroll på hvor nuye og hvor 
langt trilogien speiler de sosiale og politiske for- 
hold. Dette oversiktskapittel blir furt over i en noe 
vel bred fremstilling av «Samhällsgruppernas in
ställning till det nationella och folkets breda lager. 
Nini Roll Ankers politiska utveckling.» Ved en 
kombinert tolkning av trilogiens tekst og 
dagbnkene defineres Nini Roll Ankers stilling: 
«hon förenade en etisk borgerlig livshållning med 
en politisk antiborgerlig åskådning». Sluttkapitlet 
utdyper den ambivalens som måtte bli fnlgen av en 
slik innstilling. Den slår ut i trilogiens struktur 
som stadige kontrastoppstillinger. I Nini Roll 
Ankers personlighet finner Ingrid Björkman am
bivalensen som en brytning mellom romantikk og 
realisme i en ustanselig trang til å forene de gamle 
borgerlige moralnormer med den nye tids libera- 
lisme, mens hun på det politiske plan söker mot 
kommunismen, slik hun oppfattet dens idéer i 
Mot Dags versjon.

Mot avhandlingen som helhet kan man innven- 
de at den har en noe urytmisk progressjon og at 
man for viktige partiers vedkommende kan savne 
sammenfatninger og formulerte konklusjoner. 
Det skal ikke skygge for avhandlingens verdifulle 
resultater. Her er samlet et kildemateriale som 
ikke for har vaert utforsket, og ved å ny tte det ut til 
siste rest har Ingrid Björkman trukket frem sider 
ved et av nyrealismens betydelige verk, som av- 
dekker en storre rikdom og gir det nye dimensjo- 
ner.

Ellisiv Steen

Dag Nordmark: Samhället pä scenen. En studie i 
Rudolf Värnlunds drama Den heliga familjen — dess 
litterära och sociala förutsättningar. Umeå Studies 
in the Humanities, Umeå 1978.

Dag Nordmarks avhandling är väl genomarbetad. 
Utan att förlora sig i fakta visar Nordmark dem 
vederbörlig respekt och hans språk går oftast rakt 
på sak. Hans sätt att förhålla sig till tidigare forsk
ning och annan relevant litteratur är som det bör 
vara: han förefaller ointresserad av att plocka lätta 
poänger, där tidigare misstag tillhandahåller såda
na men är i stället angelägen att redovisa de fall, på 
vilka han kunnat bygga vidare. Exempel på det 
senare erbjuder Nordmarks sätt att använda Ag
neta Pleijels studium av kritikermottagandet av 
Värnlunds arbeten fram till 1932.

Avhandlingen är starkt koncentrerad; författa
ren driver sina teser energiskt och har dem fö̂ r 
ögonen avhandlingen igenom. Nordmatk går\ 
djärvt in i en central och svårbearbetad proble
matik om litteraturens funktionssammanhang och 
beräknade samhälleliga betydelse.

Forskningsläget vad beträffar Rudolf Värnlund är 
snabbt överblickbart och ger en ny forskare stort 
utrymme. Två licentiatavhandlingar är gjorda — 
den ena är en traditionell biografisk-psykologisk 
analys av Värnlunds 20-talsarbeten, den andra en i 
huvudsak receptionsanalytisk studie i kritiken av 
Värnlunds 20-talsproduktion.

Otryckt material föreligger i relativt välordnade 
mängder, framför allt på KB, men också på UB i 
Göteborg, i Dramatens arkiv och i Ester Värn
lunds privata ägo. Dessutom förfogar Bonniers 
förlag över en omfattande brevsamling, där avsän
daren är Rudolf Värnlund och adressaten Eyvind 
Johnson. Den löper under åren 1922 t. o. m. 1929, 
alltså den tid Johnson vistades utomlands, och 
brevfrekvensen uppgår periodvis till ett i veckan.

Nordmark har valt att koncentrera sin avhand
ling till Värnlunds genombrottsdrama Den heliga 
familjen och har där kunnat arbeta relativt ostörd. 
Något mer omfattande studium har tidigare inte 
ägnats detta drama.

Nordmark kallar det första kapitlet i avhand
lingen för »I proletariatets tjänst». Det finns mo
ment i hans analys som gör att han analogt hade 
kunnat rubricera sitt sista kapitel med »I borgar
klassens våld». Delvis söker nämligen Nordmark 
visa, att den Rudolf Värnlund som en gång skrev i 
Stormklockan och fram mot mitten av 20-talet 
hade sina sympatier hos den icke-reformistiska 
vänstern med 1932 års genombrott på Dramaten 
och delvis av egen vilja i början av 30-talet är i fas 
med den tid och den ideologi som hette folkhem, 
klass försoning och klassamarbete. På avhandling
ens sista sida skriver Nordmark om dramats ten
dens: »Detta var en ur statens synpunkt politiskt 
tilltalande och prisvärd förkunnelse. Att den för
des fram av en diktare ur arbetarklassen gjorde 
den så mycket mer välkommen. Ett bättre språk


