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Gammal och ny Hamsun- 
forskning
Av THURE STENSTRÖM

Vid sidan av Henrik Ibsen har Knut Hamsun varit och alltmer blivit Norges 
internationellt mest uppmärksammade författare. Redan vid 1900-talets bör
jan hade romaner som Sult, Mysterier, Pan och Victoria översatts till ett flertal 
västerländska kulturspråk liksom även till ryska. Omkring 1940 var Hamsun 
översatt till sexton språk. Ingen annan norsk prosaist lär kunna göra anspråk 
på samma berömmelse. Maxim Gorkij skrev till Hamsun, strax efter det att 
Markens Grede utkommit: »Ni är den största konstnären i hela nutidens 
Europa — icke i något land finns det någon som kan jämföras med Er». 
Liknande uttryck för hög uppskattning förekommer hos många andra ryska 
författare, så t.ex. Balmont, Kuprin och Paustovskij. Det säger sig självt, att 
en diktare av sådana dimensioner och som producerat sig i de mest skilda 
genrer — som romanförfattare, novellist, lyriker, dramatiker, essayist och 
journalist — givit upphov till en oerhörd mängd litteratur. I följande översikt 
kan det inte bli fråga om att överblicka hela denna litteratur. Kommentaren 
inskränker sig till några insatser som tycks särskilt viktiga eller intressanta. 
Tyngdpunkten ligger vid modern Hamsun-forskning. Men för att ge en viss 
bakgrund, har jag valt att dröja även vid vissa äldre standardverk, särskilt 
sådana som kommit att ofta åberopas i den moderna litteraturen.

Vid krigsslutet 1945 var Hamsun en kontroversiell gestalt i norskt kultur
liv. Han hade ju tagit ockupationsmaktens parti och gjort gemensam sak med 
Hitler och Quisling. Redan under kriget förekom planer på att låta honom 
umgälla sin politiska omdömeslöshet. Edvard Beyer har i ett föredrag vid 
hundraårsminnet av Hamsuns födelse Hamsun og vi (1959) återgivit en anek
dot som väl belyser stämningen. Vid en storpolitisk middag mot slutet av 
kriget hade en framstående norsk politiker råkat bli placerad vid sidan av den 
sovjetiske utrikesministern Molotov. Vad ämnade norrmännen företa sig med 
Hamsun efter kriget? undrade Molotov. Han måste naturligtvis få sitt straff, 
konstaterade norrmannen. Men då gjorde Molotov invändningar. Inte kunde 
en sä framstående diktare straffas blott för sina politiska åsikters skull. Inför 
denna oväntade eftergivenhet fattade den blide norrmannen humör: ~You 
must not be so soft, Mister Molotov!» — Likafullt blev det varken till arkebu- 
sering eller ens fortsatt fängelse som landsförrädaren Hamsun dömdes efter 
krigsslutet. Efter internering 1945 underkastades Hamsun stor sinnesunder
sökning, vilken utmynnade i en minst sagt omstridd diagnos. Professorerna 
Langfeldt och 0degaard fann ådagalagt, att Hamsun ej varit sinnessjuk vid 
tiden för sitt brott men att han till följd av tvenne hjärnblödningar 1942 med
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åtföljande minnesförlust och vissa organiska skador, bl. a. afasi, led av »varig 
svaekkede sjelsevner». Utlåtandet gav domstolarna möjlighet att meddela 
straffeftergift åt den åtalade, som vid krigsutbrottet varit hela 80 år gammal, 
svårt döv och isolerad från verkligheten. När häradsrätten i Grimstad avkun
nade dom 1947, gällde åtalet formellt medlemskap i Nas jonal Samling. 
Medan den juridiska ledamoten av rätten frikände honom, fann lekmanna- 
ledamöterna i rätten bevisat att han tillhört N. S. Hamsun var redan då 
en bruten man. 1948 föll så Hniesterets dom. Hamsun förklarades skyldig 
till landsförräderi men ingen påföljd utmättes. Först senare fråntogs han 
en del av sina tillgodohavanden, 475 000 kronor, men fick behålla herresätet 
Nerholm. I sin sista bok Paa gjengrodde stier har han berättat om livet som 
rannsakningsfånge. Den sista anteckningen lyder: »St Hans 1948. Idag 
har Heiesteret dem t, og jeg ender min skrivning.» Kort senare, 1952, 
avled Hamsun i en ålder av 92 år.

Från att under 1920-talet ha stått på höjden av berömmelse, blev Hamsun 
under 1940-talet således varg i veum. Hans liv slutade i en tragedi. Begripligt 
nog härrör ingen betydande forskning om Hamsuns författarskap från kriget 
eller åren efter krigsslutet. Endera förbigick man honom under dessa år med 
generad tystnad, eller också fördes en inflammerad diskussion om hans poli
tiska hållning samt graden av hans senilitet. Av den rikt flödande Hamsun-lit- 
teraturen från senare år kan man emellertid få den paradoxala förnimmelsen, 
att den som dömdes juridiskt skyldig 1948 visserligen med all rätt var Ham
sun men att den part som drabbades av skuldkänslor snarare var den norska 
nationen. I alla händelser har många sentida inlägg tagit formen av försvarstal. 
Man har eftersträvat att ge Hamsun den rätt som honom tillkommer, inte som 
politisk tänkare men som litterär klassiker. Försöken att avbetala den skuld, 
vari många norrmän tyckt sig stå till Hamsun, har ibland rentav tagit sig 
egenartade former. Från att tidigare alltigenom ha förskjutit och förkastat 
honom, har man efterhand kommit att gå till motsatt överdrift och försvarat 
eller förklarat alla hans förehavanden. Och även mer sansade bedömare bru
kar numera anse, att den behandling som Hamsun rönte på sin höga ålderdom 
kanske inte alltigenom hedrat Norges sjukvård och rättsväsen. — Genom att 
Hamsun-studiet så länge hämmats och blockerats, har det i gengäld på sistone 
kunnat röra sig i tecknet av en nyvunnen frihet. Med retarderad styrka har 
intresset vaknat för ett stort, just genom dröjsmålet ofullständigt utforskat 
författarskap, vars betydelse för efterföljande norsk diktning varit enorm och 
för världslitteraturen avsevärd. Inte ens lyriker som Herman Wildenvey, Olaf 
Bull eller Arnulf 0verland kan frånkännas ett starkt Hamsunberoende. Och i 
prosakonsten har han givetvis utövat ett ännu djupare inflytande.

Förenklat men icke missvisande kan man påstå, att Hamsunstudiet haft två 
stora blomstringstider. Den ena inträffade under 1920- och 1930-talen, då 
Hamsun ännu stod omsusad av Nobelprisets berömmelse och såväl i Tyskland 
som Skandinavien uppfattades som ett av de största namnen i nordisk dikt
ning. Företrädesvis nordiska, i viss utsträckning även tyska skribenter ägnade
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då Hamsun litteraturkritiska betraktelser, ofta av introducerande karaktär. 
Och det var framför allt om Hamsun som en nordisk diktare man skrev. Den 
andra storhetstiden har inträffat helt nyligen. Hamsun som nordisk diktare har 
om inte ställts på avskrivning så i varje fall minskat i intresse. I ökande grad 
har Hamsun gjorts till föremål för internationell forskning. Och i samma mån 
har hans giltighet och betydelse som universell klassiker kommit att markeras. 
Inte norrmannen, inte den nordiske diktaren Hamsun intresserar längre utan 
snarare den till tid och lokal obundne, »allmängiltige» världsförfattaren (jfr 
motsvarande tendenser i Strindbergsstudiet). Givetvis innebär denna nyorien
tering för ingen del, att norrmännens eget Hamsunstudium skulle visa tecken 
till avmattning. Vissa allmänt verkande faktorer i tidsstämningen tycks tvärt
om i Norge ha favoriserat en Hamsunrenässans. Den gröna vågen har av 
naturliga skäl gynnat författaren till Markens Grade. Modern antiamerikanism 
finner en stödjepunkt i Hamsuns okonventionella reportage-bedrift Fra det 
moderne Amerikas Aandsliv. Den allmänna oviljan mot urbanisering, teknik 
och industrialism rimmar förträffligt med Hamsuns egna strävanden. Och 
många unga läsare har till sin häpnad funnit, att den som bäst skildrat främling
skap och förtingligande i det moderna industrisamhällets livsformer är den i 
feodala livsmönster starkt förankrade diktaren av romaner som Born av Tiden 
och Segelfoss By.

Redan tidigt under 1900-talet utkom särskilt på tyskt språkområde intro
ducerande böcker om Hamsuns författarskap. Nämnas kan Kurt Rotermund, 
Knut Hamsun. Ein nordisches Porträt (1907) samt Carl Morburger, Knut Hamsun. 
Eine literarische und psychologische Studie (1910). Sin kulmination fick denna 
allmänt introducerande litteraturkritik emellertid först under 1920-talet. Un
der sin tid som docent i nyare nordisk litteraturhistoria vid Berlins universitet 
(1919-1932) utgav svensken Carl David Marcus, tidigare verksam som Palm
blad-forskare vid Göteborgs högskola, en bok om Knut Hamsun på tyska 
(1926). Även en svensk version av Marcus bok utkom samma år. I samband 
med Hamsuns 70-årsdag 1929 såg inte mindre än fyra böcker dagen, a v Einar 
Skavlan, John Landquist, Tryggve Braatoy respektive Walter Berendsohn. Om 
man möjligen frånser Braatoy, gäller om samtliga dessa framställningar, att de 
innehåller romantiserade levnadsteckningar eller starkt romantiserade prosa
parafraser av Hamsuns diktning. Carl David Marcus tillhandahåller ett vackert 
inkännande och vagt resonerande referat av Hamsuns romankonst fram 
t. o. m. Sidste Kapitel (1923). På entusiasmen kan ingen ta miste: »Se blott på 
90-talets stora målare i alla länder. Se på våra nordiska målare från detta 
skede. Landskap och människor, lyriska stämningar och episka skapelser, en ny 
värld, en renässans. Går någon människa av i dag hellre och skådar ett virrvarr 
av Picasso än ett landskap av Kroger? Se på nattmolnet av prins Eugen, hur det 
sakta glider över himlen eller på Liljefors vildgäss! Glider Ni inte med? 
Känner Ni inte hur det lossnar i Ert hjärta, hur det gråter och jublar inom Er? 
Varför? Fråga inte varför — Och med denna stora konst är Knut Hamsun 
släkt» (s. 190 f.). Mindre snyftande men knappast mindre djupsinnig är Walter



Berendsohns Knut Hamsun. Das unbändige Ich unddie menschliche Gemeinschaft, 
ett tidstypiskt bidrag till den patetiska Hamsun-litteratur som var gouterad 
kanske alldeles särskilt i Tyskland under mellankrigstiden. Senare forskare, 
bl. a. Rolf Nettum, har ifrågasatt tillförlitligheten i Berendsohns sakuppgifter. 
Men kvar står, att Berendsohn i sina detaljresonemang ofta föregripit modern 
forskning och givit uppslag som av den vidareutvecklats. I fraga om dokumen
tation och källuppgifter är, som bl. a. Olaf 0yslebo framhållit, Berendsohn 
bättre än de allra flesta samtida. Intressant är likväl främst huvudperspektivet. 
Hamsuns nordiska skaplynne och germanska karaktär betonas starkt. En 
liknande huvudinriktning utmärker John Landquist, som med sin essay Knut 
Hamsun. En studie över en nordisk romantisk diktare (1917) var tidigt ute. Redan 
underrubriken ger besked om den Hamsun-uppfattning som var så typisk för 
tiden i allmänhet och för Landquist i synnerhet. I utvidgad form utgav Land
quist denna studie 1929, och den nya versionen rönte sådan framgång att 
den i sin tur utkom i ny upplaga redan 1931. Även en tysk översättning, 

J. Landquist Knut Hamsun. Sein Leben und sein Werk (1927) såg dagen. Per
spektivet är i 1927 års tyska och 1929 års svenskaversion oförändrat. Hamsun 
tecknas som en i eminent grad nordisk diktare, vilken i sin inställning till na
turen och kvinnan, i sin ensamhetskänsla och aristokratiska hållning företer 
utpräglat romantiska drag. Redan anslaget, när Landquist med utgångspunkt 
från Markens Grode betonar den sunda atmosfären i Hamsuns verk och 
hans djupa förankring i nedärvd bondekultur, låter oss förstå att Hamsun 
befinner sig i behaglig närhet till den diktare, åt vilken Landquist ägnat så stor 
forskarmöda, nämligen Gei jer och dennes odalbonde. Landquist tecknar 
med sympati Hamsuns estetiska strävanden omkring 1890, då denne vidtar 
sin berömda uppgörelse med Ibsen, Bjornson, Lie och Kielland (jfr Knut 
Hamsun, Paa Turné Tre föredrag om Litteratur 1960. Utg. av Tore Hamsun). 
För Landquist ter sig Hamsuns uppror mot naturalism och tendensdiktning 
inte bara som en parallell till Heidenstams motsvarande fälttåg i Renässans 
och Pepitas bröllop. Den blir också en bekräftelse på hans egen konstuppfatt
ning och intuitionslära, en »bergsonism före bergsonismen». I stället för att 
främja steril överintellektualisering och överbetoning av »allmänbegreppen» 
lägger Hamsuns estetik vikt vid det individuellt konkreta och intuitiva. Häri 
svarar den mot grundritningen i Landquists eget huvudverk Människokun
skap från 1920. Landquists Hamsun-bok är rik på träffande iakttagelser och 
lysande formuleringar. Men frånsett att Hamsun själv stått till tjänst med vissa 
biografiska uppgifter — Hamsun uppges ha undrat vad alla biografiska infor
mationer skall tjäna till — meddelar Landquist oftast inga källhänvisningar som 
gör det möjligt att kontrollera framställningen. Anmärkas bör att Landquist 
företagit den första mer ingående jämförelsen mellan Hamsun och Dostojev- 
skij. Den utmynnar i ett understrykande av olikheterna. Just detta moment i 
Landquists framställning vann uppskattning i Einar Skavlans bok om Knut 
Hamsun (1929) i en not på sid. 172. I övrigt frapperas man av något alldeles 
annat vid en jämförelse mellan de båda framställningarna. Inte bara i fråga om
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bildmaterial utan också i fråga om faktauppgifter och synpunkter på de litterä
ra verken står Landquist i tydligt beroende till Skavlan. Åberopanden av 
Skavlan förekommer visserligen (Landquist 1929, sid. 22, 56 och 68), men 
knappast i den utsträckning man skulle vänta. Omständigheterna tyder på att 
de båda författarna stått i nära förbindelse med varandra på manuskript- eller 
korrekturstadiet.

Einar Skavlans bok är grundlig och måttfull, och av de framställningar som 
utkom i samband med 7o-årsdagen 1929 har den blivit en av de flitigast 
åberopade. Omfånget är ansenligt, 356 sidor. Till typen kan boken karakteri
seras som en traditionell levnadsteckning. Dispositionen börjar således med 
släkt och barndom och fortsätter — för att nämna blott några huvudrubriker — 
med »Vandreliv og ungdomsverker», »Bort fra Nordland», »Trengselår i 
Amerika og hjemme», »Sult og sejr», »Mysterier og sensasjon» etc. fram 
t. o. m. Markens Grode 1917. Einar Skavlan saknar allt falskt djupsinne men 
äger i stället förmåga att ta fasta på det väsentliga. Med tydlighet skisseras 
redan här den tredelning av författarskapet, som sedan regelbundet brukar 
återkomma i forskningen. i:a perioden anses omfatta ungdomsverken och 
den rad av mästerverk, där hjälten i större eller mindre grad är identisk med 
Hamsun själv: Sult, Mysterier, Pan och Victoria. 2:a perioden omfattar ett 
dramatiskt-lyriskt intermezzo och markeras på dramats område av den s.k. 
Kareno-trilogin Ved Rigets Port, Livets Spil och Aftenrode, på lyrikens av 
diktsamlingen Det vilde Kor samt på romankonstens av en serie bohem- och 
vandrarromaner med poetiskt-meditativ stämning, såsom t. ex. Under Höst
st jaernen och En Vandrer spiller med Sordin. 3:dje perioden inträder omkring 
1910 och kännetecknas, liksom hos svenska tiotalister, av en vändning mot 
samhällsfrågorna. Hamsun skapar nu en bred realistisk epik, temat är släkte
nas gång, generationernas växlingar. Ofta står industrialismens genombrott i 
förgrunden (Born av Tiden 1913, Segelfoss By 1915) men också det norska 
bondesamhället (Markens Gr ode 1917). Skavlan har sålunda förtjänstfullt lyft 
fram »de skelsettende perioder» och visar i övrigt sin talang genom att med 
belysande citat sammanfatta verkens ledande temata. Men om någon veten
skaplig apparat eller ens vetenskapliga anspråk är det inte fråga. Biografiska 
uppgifter lämnas även här utan all dokumentation. Den i grunden vetenskap
liga och skeptiska hållningen framträder snarare på annat sätt, i resonemang 
och totalbedömningar. Bl. a. avvisar Skavlan med rätta Eduard Hitschmanns 
fantasifulla psykoanalytiska utredning av novellen Et Spokelse, Ein Gespenst 
aus der Kindheit Knut Hamsuns (1926), vilken försöker läsa in kastrations- 
komplex i novellens skildring av »den rodskjeggete» (vanligen uppfattad 
som ett porträtt av den stränge morbrodern Hans Olsen på Hamaroy, hos 
vilken Hamsun i ungdomen arbetade som affärsbiträde). Ävenså tillbakavisar 
Skavlan med eftertryck Madison-professorn, sedermera amerikanska sände
budet i Köpenhamn Rasmus B. Andersons uppgifter om Hamsun under 
dennes Amerika-år i Life Story of Rasmus B. Anderson (1913). Harald Naess 
senare forskningar bekräftar här riktigheten av Skavlans synpunkter.
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Även psykiatern Trygve Braatoys Livets cirkel. Bidrag til analyse av Knut 
Hamsuns diktning (1929) tillhör de böcker, som satt märken efter sig. Vi 
påträffar här den första genomförda psykoanalytiska tolkningen av Hamsuns 
diktning. Under åren 1925-26 undergick Hamsun psykoanalytisk behandling 
hos dr Johannes Irgens Stromme i Oslo. Om psykoanalysen färgat av sig på 
Hamsuns senare diktning, måste denna kontakt givetvis tas med i räkningen. 
Men före 1926 saknade Hamsun teoretisk kunskap om psykoanalysen. Lika
fullt tycks hans diktning ständigt närma sig de omedvetna schakt i själslivet, 
som Freud kartlagt. Braatoy söker visa på förbindelselinjerna och har rönt 
uppskattning av många senare forskare, som uttalat sin beundran för Braatoys 
djuplodande analys. Och frågan är, om någon annan Hamsun-forskare trängt 
djupare. Samtidigt har framställningen därmed blivit problematisk. Även den 
som beundrar Braatoys handlag med de litterära texterna och skarpsynta 
iakttagelseförmåga, måste ifrågasätta konstruktionernas bärkraft. Till en del 
vilar de på trovärdigheten i psykoanalysen som litterär tolkningsmetod i 
allmänhet. Hamsuns hela författarskap tolkas således i kategorier hämtade 
från Freud (libidon) och Adler (mindervärdeskänslan). Modersbindningen 
och det förträngda fadershatet — eller hatet mot den ställföreträdande fadern: 
morbrodern! — uppges styra hela Hamsuns skapande. Hamsuns karaktärer 
blir för den skull »ambivalenta». De önskar sin livsutlevelse och hämmar den 
på en och samma gång. Och hämningen tar formen av självaggression. För de 
erotiskt knäckta songestalterna — det är onekligen påfallande många halta och 
lytta, sjuklingar och krymplingar, puckelryggar och andra handikappade i 
Hamsuns böcker! — återstår det ofta bara att fly in i sjukdomen eller att söka 
utvinna medlidande ur sin sjukdom, sitt lyte. Att t. ex. Nagel har ett slags 
själsfrände och dubbelgångare i krymplingen och Dostojevskij-figuren Minut- 
ten i romanen Mysterier har stöd i ett Hamsun-brev till Skram (18.6.1890) 
och har ofta påpekats i senare Hamsun-forskning, där man talat om personlig
hetens spaltning in duplo (R. N. Nettum, Konflikt og visjon 1970, sid. 141 
ff.). Men synpunkten finns redan hos Braatov: »Nagel kan ikke la Minutten 
vaere i fred, fordi Minutten er hans egen dobbeltgjenger. Denne halte 
ynkverdighet er hans eget mindreverdighetskompleks projicert i et levende 
menneske» (s. 49). Överhuvud meddelar Braatoy fantasieggande förklaringar 
till triangelkonflikterna i Hamsuns romaner. I Mysterier vågar Nagel inte ta 
något erotiskt initiativ, när han närmar sig Dagny Kielland. I stället fixeras han 
vid Martha Gude, tecknad som en åldrande modersgestalt. I bakgrunden 
skymtar Mack, fadern som tar hem spelet och övertrumfar Nagel och som till 
sist leder honom in i frustrerande självhat och självdestruktion (mordförsöket 
på Minutten får därmed sin förklaring). Det är en tolkning som på ett nästan 
oroväckande vis stämmer med vad Braatoy vill finna: Hamsuns oförmåga att 
riva sig lös från modersfixeringen och bli fri. En genomgång av versdramat 
Munken Vendt (1902) leder fram till samma slutsats. »Når forfatteren identi- 
fiserer sig med den tapende, den skadede tredje i bokene, så har han anled
ning til å ta hevn på denne diskrete måte: Han kan vise hvordan kvinnen i
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virkeligheten elsker den hun ikke tar, o g tar den hun ikke elsker; på den 
måten får den tapende opreisning hos sig selv og hos leseren» (s. 68 f.). Citatet 
ger besked om hur författaren kan få dels det Adlerska mindervärdeskom- 
plexet och dels det Freudianska schemat att stämma in på Hamsuns fiktiva 
gestalter.

Något strikt vetenskapligt värde är det slutligen inte heller möjligt att 
tillerkänna det verk som utförligare än något annat mönstrat Hamsuns person
lighet och levnadslopp, sonen och målaren Tore Hamsuns bok Knut Hamsun — 
min far av långt senare datum (1952). Den är delvis skriven som en apologi för 
fadern och redogör bl. a. intressant för rättegången och uppehållet på Psyki
atriska kliniken i Oslo med utdrag ur sjukjournaler m. m. Därutöver innefattar 
den en detaljrik genomgång av Hamsuns hela levnad och författarskap, med 
tonvikt lagd på den äldre perioden fram t.o.m. romanen Victoria. Givetvis 
inställer sig här liksom i biografierna från 1920-talet frågan: vilken tillförlitlig
het äger de meddelade sakuppgifterna? Utan tvivel har Tore Hamsun haft 
tillgång till ett stort och intressant primärmaterial: sina samtal med fadern samt 
framför allt den stora korrespondens, som funnits i familjens ägo. Hamsun 
hade för vana att skriva koncept till sina brev. Koncepten liksom brev adresse
rade till Hamsun från exempelvis utländska författarkollegor fanns vid dikta
rens frånfälle samlade på familjeegendomen Norholm. Tore Hamsun, som 
senare redigerat ett viktigt urval bevarade brev i volymen Knut Hamsun som 
han var. Et utvalg av hans brev (1956), har uppenbarligen önskat dra nytta av 
dessa fynd, innan ännu den övriga litteraturforskningen gjort det. Och så långt 
Tore Hamsun grundar sig på brevmaterial, går hans framställning någorlunda 
fri från anmärkningar. Mer bekymmersamt blir det genast, när sonen sätter lit 
till faderns sena minnesuppgifter. Inte minst gäller detta skildringen av barn- 
och ungdomsåren. Tore Hamsun återger, med avväpnande troskyldighet, och 
i dramatiserande syfte ordagrant samtal som förts på 1870- och 1880-talen. 
Det behöver knappast påpekas, att den exakta ordalydelsen inte kan ha 
stannat i Hamsuns minne ända fram till 1940-talet och att värdet i hans 
minnen här blir nästan obefintligt: minnesfel, önskan att i efterhand tillrätta
lägga och försköna, benägenheten att »harcellere» kan här ha spelat in. Men 
för faderns levnad under senare år, sedd ur familjekretsens synvinkel, re
dogör Tore Hamsun fängslande: resorna i Europa under 1930-talet, Berlin- 
pressens ovationsartade hyllningar för diktarfursten under besök i den 
tyska rikshuvudstaden, krigsutbrottet, Hamsuns besök hos Hitler i syfte att få 
den tyske rikskommissarien Terboven avlägsnad från Norge, arresteringen, 
Hoiesterets dom och dödsfallet. På motsvarande vis är Marie Hamsuns säll
samt lojala skildringar av maken i Regnbuen (1953) och Under gullregnen 
(1959) givande som personliga dokument. I den förstnämnda tecknar Marie 
Hamsun sin egen barndom och ungdom och sitt begynnande yrkesliv, innan 
hon som 26-årig skådespelerska spelade Elina i Ved Rigets Port och blev 
uppmärksammad av den närapå 50-årige Hamsun. Inte minst talrika utdrag ur 
brev från Hamsun till Marie Hamsun ger färg åt skildringen. I Under gull-
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regnen uppehåller sig författarinnan vid prövningarnas år från 1940 till 1950. 
Marie Hamsun räknar med att två omständigheter dikterat Hamsuns politiska 
handlande 1940. För det första ville han ogärna se norsk ungdom förblöda i 
kamp mot den tyska övermakten — »en lastbil, tung av ungdom, blev vel et 
symbol for ham, han ville ha den stanset». För det andra närde han sedan 
första världskriget stark misstro mot England, som enligt hans mening var en 
rå krämarnation och tillika ålderstigen. Det gamla England stod i vägen för det 
unga Tyskland och hade genom sin kolonialpolitik tillskansat sig orättmätiga 
fördelar på andras bekostnad — »hvorfor skal denne vesle nya sitte som en 
rotte på flesket»! Under sjukhusvistelsen i Oslo brast för första gången bandet 
mellan makarna. Med en hårdhet som avslöjar despoten förbjöd Hamsun sin 
hustru att alls besöka honom. Men försoning inträder. Och döden beseglar 
blott den trofasthet som bundit dem samman under en lång levnad. Marie 
Hamsun tecknar tillvaron med Knut Hamsun som ett romantiskt, nära nog 
förutbestämt öde: hon lever i förhäxningens cirkel, utan egen vilja, tacksam 
både för det våld han begick mot henne och för den kärlek han bevisade 
henne.

Allt som allt innehåller 1920-talets biografier och de anhörigas minnes- 
böcker en mångfald intressanta upplysningar. Men helhetsomdömet blir trots 
allt, att ingen av dem tillhandahåller en sammanhängande framställning av 
privatpersonen Hamsun, som är på en gång tillförlitlig och fullständig. Någon 
heltäckande monografi av den typ Martin Lamm ägnat Strindberg eller Henry 
Olsson bestått Fröding finns inte att tillgå i Hamsunsammanhang. Detta är en 
svår brist, som vållat problem i det fortsatta Hamsun-studiet oavsett dess 
inriktning. När man undersökt problemet Hamsun och politiken och velat 
leda i bevis, att Hamsun redan på 1890-talet företedde en reaktionär eller 
rentav »prenazistisk» åskådning, har genast svårigheterna hopat sig. Hur fast
ställa, att privatpersonen Hamsun omfattade de åsikter som hans fiktiva ge
stalter ger röst åt? Får Nagels demokrati-fientliga tirader i Mysterier fattas 
som ett uttryck för Hamsuns egen mening? Eller Ivar Karenos i Ved Rigets 
Port? Frågorna är svårbesvarade, så länge de skönlitterära källornas vittnesbörd 
inte kan vägas mot ett säkerställt biografiskt kontrollmaterial. Likaså famlar 
forskningen i blindo, när den vill anlita individualpsykologiska eller social
psykologiska orsaksförklaringar. Ibland känner man knappast ens fakta i 
Hamsuns levnadslopp. Man har inte betryggande besked om hans anställning
ar under bohem- och vandringsåren i Gudbrandsdalen, Tröndelag eller Nord
land, man känner endast ofullständigt hans lönevillkor och tjänsteåligganden. 
Om hans barndom och uppväxttid i Hamaroy är skildringarna i nära nog all 
Hamsun-litteratur anmärkningsvärt magra och illa underbyggda. I många fall 
har man nöjt sig med att ge Hamsun själv vitsord, i andra fall har man anlitat 
sena muntliga traditioner av oklart ursprung. Som ofta inträffar i sådana 
situationer, har fantasifulla och otillräckligt bestyrkta historier kommit att 
»vandra» från bok till bok, synbarligen utan att möta vare sig kritik eller



kontroll. Märkligt nog tycks kunskapen om Hamsuns vistelser utomlands vara 
säkrare än om hans levnad i Norge.

Strax före genombrottet med Sult, närmare bestämt från februari 1882 till 
oktober 1884 samt från september 1886 till juni 1888, uppehöll sig Hamsun i 
Förenta Staterna. Resultatet härav blev pamfletten Fra det möderne Amerikas 
Aandsliv (1889), en antiamerikanismens klassiker i nordisk litteratur, oefter
rättlig och orättvis -  Hamsun ville på äldre dagar inte vidkännas boken -  
men bländande kvick och upplysande som dokument över författarens idio- 
synkrasier. Amerikaåren har skildrats dels av Per-Axel Hildeman i dennes 
otryckta licentiatavhandling Knut Hamsun och Amerika under 1880-talet (1955, 
Stockholms högskola), dels av Harald Ndess i boken Knut Hamsun og Amerika 
(1969). Efter allt att döma avsåg Hamsun att emigrera för gott, när han 1882 
avreste till USA. Emigrationsfebern hade följt i lågkonjunkturernas spår, och 
åtskilliga norska författare smittades. Kielland planerade emigration. Kristofer 
Janson, uppmärksammad norsk åttiotahst, hade överflyttat till Minneapolis, 
där han efter sin omvändelse till unitarismen och Parkers läror som präst 
förestod en församling av norska utvandrare. Bjnrnson berättade under sin 
föredragsturné i Förenta Staterna 1880-81 i resebrev till Dagbladet och 
Verdens Gang entusiastiskt om det nya landet och förespeglade norsk ung
dom en lysande framtid där. Inte minst Bjnrnsons propaganda spelade en roll 
för Hamsun, som nog hoppades att bryta sig en bana i Amerika men miss
lyckades. När han 1884 tvingats hem av en bröstsjukdom och upplevt den 
svältvinter i Kristiania, som han skildrat i Sult, och sedan för andra gången 
avreste till USA 1886, hade hans planer förskjutits. Nu ämnade han i USA 
blott tjäna så mycket pengar, att han snabbt kunde återvända till Norge för att 
där etablera sig som fri författare.

Naess tecknar verklighetsbakgrunden till Fra det möderne Amerikas 
Aandsliv, en bok som betytt mycket för andra nordiska författare. Hjalmar 
Söderberg uppges t. ex. ha blivit så avskräckt av dess Amerika-skildring, att 
han för egen del avskrev alla planer på en Amerika-resa. Johannes V. Jensen 
återigen blev så stimulerad, att han företog sex resor till Amerika och med 
Den ny Verden (1907) skapade ett slags motstycke till Fra det möderne 
Amerikas Aandsliv. Man far vidare besked om Hamsuns kontakter med olika 
former av amerikanskt samhälls- och yrkesliv samt amerikansk natur, allt
sammans erfarenheter som han senare litterärt utnyttjat ända fram till Paa 
gjengrodde stier. Viktigt är, att Hamsun genom vistelsen utomlands förskaf
fade sig ett helt annat utgångsläge än jämnåriga nordiska författarkollegor. Sin 
nordiska beläsenhet inhämtade han till inte ringa del i Amerika, vilket gör 
hans läs- och biblioteksvanor där så intressanta. Under sina mest formbara år 
kom han att betrakta Nordens litteratur »utifrån», och denna outsider-posi
tion kan i hög grad ha bestämt hans synpunkter, när han kort senare företog 
fälttåget mot åttiotalisterna. Inte minst Minneapolis-föreläsningarna om 
Strindberg, Bjornson, Kielland, Lie och Ibsen, som Naess mer fullständigt än
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Olaf 0ysleb0 i Om Hamsuns f0rste litteraturforedrag (Edda 1963) lyckats 
rekonstruera med hjälp av den norsk-amerikanska pressens referat, är av be
tydande intresse. De representerar ett förstadium till Hamsums positioner i 
Fra det ubevidste Sjaeleliv.

Trots introduktionsbrev från Bjornson erhöll Hamsun inget entusiastiskt 
mottagande vid sitt första besök hos Madison-professorn Rasmus Anderson, 
norrman och grundare av en av de första skandinaviska universitetsinstitutio
nerna i USA. Ett tragi-komiskt missförstånd mellan de båda kontrahenterna 
utvecklade sig snart nog till livslång fiendskap, varvid Anderson ägnade sig åt 
att förtala Hamsun och Hamsun åt att tillbakavisa förtalet. Förgreningarna av 
denna sorglustiga fejd i tidskrifts- och tidningspressen samt det gallsprängda 
Hamsunporträttet i R. B. Andersons Life Story (Madison, 1915) kommente
ras ingående av Naess. Hamsuns besök hos brodern Peter Pedersen i Elroy 
och hans dubbelliv som byggnadsarbetare och litterär föredragshållare där 
samt perioderna som huskaplan och sekreterare åt Kristofer Janson i Minnea- 
polis får också en initierad skildring, varvid Hamsuns bokliga studier och 
personkontakter ägnas befogad uppmärksamhet. Episoden som spårvagns- 
förare i Chicago slutade ej lyckligt. Den närsynte diktaren hade för vana att 
lämpa av passagerarna vid fel hållplats! Men viktigare är perioden som lantar
betare i North Dakota 1887, som givit Hamsun uppslag till hans färgstarka 
Dakota-noveller i samlingarna Kratskog och Stridende Liv. Grovslitet på 
prärien i hetta och sol 15 timmar om dygnet, samvaron med förkomna 
existenser och lycksökare från alla världsdelar och de överväldigande naturin
trycken tycks ha satt djupa spår i Hamsuns sinne. Likafullt understryker Naess 
till sist fullt befogat, hur begränsade Hamsuns Amerika-erfarenheter var. I 
motsats till vad Hamsun själv uppgivit, hade han varken bedrivit fiske på New 
Foundland eller semestrat i Colorado eller arbetat i vinskörden i Californien. 
Liksom så många andra upphovsmän till dokumentära Amerika-reportage, 
hade han blott gjort sporadiska strandhugg på den stora kontinenten. Hans 
bristfälliga språkkunskaper isolerade honom och han kände knappast mer än 
en begränsad sektor av amerikanskt stadsliv. Om det kulturella livet i New 
England visste han, till skillnad från Bjornson, praktiskt taget ingenting. 
Likafullt gav han i Fra det möderne Amerikas Aandsliv en generell analys av 
hela Amerikas samhällsliv, arkitektur, natur, ekonomi, lantbruk, rättsväsen, 
litteratur och konst. Boken tillkom som ett beställningsarbete, och Hamsun 
tycks under tillkomstskedet ha varit långt mer absorberad av en förstudie till 
romanen Mysterier. Men vad han inte inhämtat på egen hand eller uträttat 
genom egen tankeverksamhet, hade han helt bekvämt övertagit från andra.

Boken är upplagd som en motskrift till Kristofer Jansons till Amerikas 
statsliv och demokrati starkt positiva Amerikanske Forholde (1881). Än tydli
gare, ibland ordagrant, är skriften kopierad på ett arbete av en brittisk resenär, 
Sir Lepel Griffin som på 1880-talet rest i Förenta Staterna och med The Great 
Republic (1884) företagit ett våldsamt angrepp på Amerikas Mammon-kult 
och kapitalism, dess brist på kultur och finess samt amerikanernas försök att
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förtala och ändå efterlikna England. Också från Matthew Arnolds Amerika-es- 
säer »A Word about America» (1882), »A Word More about America» 
(1885) samt »Civilization in The United States» (1888) tycks Hamsun ha 
hämtat ammunition. Inte minst är det den genuina fulheten i amerikansk 
livsföring som utmanar Hamsun. Avsaknaden av estetisk stil och smak slår 
igenom på alla områden, i arkitekturen likaväl som litteraturen. I nära anslut
ning till Griffin spelar han ut engelsk bördsaristokrati mot yankee-vulgaritet. 
Adel och estetik -  detta är vad som saknas i Amerika: »Amerikanernes sind 
er uten fornemhet; deres sind er gjennomdemokratiseret, opdraget til det 
likelige . . ., vant til at ytre sig uten adel; det er i ét ord uten åndelig plastik», 
kan det heta (s. 226-32). — I det fortsatta författarskapet ända fram till 
August-trilogin Landstrykere, August och Men Livet lever (1927-33) för
knippar gärna Hamsun de hemvändande emigranterna, de »typiska amerika
nerna» med smaklöshet, materialism och rastlöst jäkt. Inte minst de parasite
rande turisterna, som skor sig på den inhemska sunda bondebefolkningen, är 
gärna ättlingar av »den internasjonale Angelsakser» och »Herskabene fra 
alverdens Yankeelande», såvida de nu inte är schweitzare. Naess’ inventering 
av detta motiv har sitt värde men är avgjort mindre givande än bokens tidigare 
delar. Ty på det hela taget ägnade Hamsun Amerika sporadisk uppmärksam
het efter 1890. I stället fascinerades han av Tyskland och — särskilt efter resan 
till Ryssland och Persien 1899 — av Tsar-Ryssland, vars aristokrati tycktes 
honom bära upp den nobla livsstil och den sinnets adel, som han oavlåtligen 
spanade efter och svärmade för. Oftast talade Hamsun om sina Amerika-år 
med bitterhet. Ty, som det hette 1918: »Det var tabte Aar for mig o g Aar 
fulde af bitter Skuffelse.»

Naess’ avhandling snuddar avslutningsvis vid möjligheten av ett stilistiskt 
inflytande från Mark Twain, från amerikansk talekonst och press. Men den 
grundläggande stilundersökningen, som upptar både dessa och andra tänkbara 
stilimpulser till prövning, är Olaf 0ysleb0s doktorsavhandling Hamsun gjennom 
stilen. En studie i kunstnerisk utvikling (1964). Författaren, under 1950-talet 
verksam som norsk lektor i Stockholm, har på sina 370 sidor inte bara funnit 
utrymme för gedigen filologisk lärdom. Till uppläggningen en smula osorte
rad och generöst disponerad kan boken snarast karakteriseras som en stapel
plats, ett magasin för allt möjligt Hamsun-vetande. Åtskilligt som inte står att 
finna om Hamsuns biografi och beläsenhet på annat håll, återfinnes sålunda 
hos 0yslebe. Här trängs idéhistoria med kulturhistoria, berättartekniska ut
redningar med psykologiska. Man kan läsa om Hamsuns och 1890-talets 
intresse för indiska och orientaliska motiv, om hans böjelse för mystik osv. 
Men huvudintresset gäller Hamsuns individualstil, sedan avdrag gjorts för 
epok- och genrestilar. I ett första avsnitt »Veien til seg selv» granskas Ham
suns försök att, från novellen Den Gaadefulde (1877) och Bjorger (1878) 
över småstycken som Et Livsfragment, Paa Tourné och Synd fram till Suit 
(1890), tvärsigenom alla lånade, oförenliga stilmönster finna en personlig ton, 
ett eget stilregister. Partiet belyser, hur ambitiöst den unge Hamsun arbetade
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med sitt tafatta språk och hur han ofta var lika säker i sin självkänsla som 
vacklande i sin stilkänsla. Med Bjorger t.ex. åstadkom han en Bjornson-no- 
vell, innan han knappast ännu lärt att skriva norska. I nästa avsnitt studeras 
under rubriken »Jeg-hevdelse o g intensitet» bl. a. romanerna Sult, Mysterier, 
Redakter Lynge och Ny Jord. En fängslande inventering företas av Hamsuns 
kroppsmetaforer (t. ex. hjärnan, hjärtat, ögat, ansiktet), ägnade att beskriva 
det ständigt lika kära och intressanta jaget, samt utvecklingen av vandrarmoti- 
vet, i vilket Hamsun tycks ha förklätt så mycket av sin personliga problematik. 
I det viktiga tredje kapitlet diskuteras »Sprengning av jeget i det lyriske» bl. a. 
med utgångspunkt i texter som Pan, Victoria, Kratskog, Munken Vend t och 
Det vilde Kor. Förf. diskuterar ingående Hamsuns natursymbolik, där jorden, 
skogen, årstiderna och ljuset spelar en så stor roll. I kap. IV »Mot frigjorelse i 
det episke» söker 0yslebo urskilja diktarpersonlighetens självkarikering i 
romaner som Svaermere, Benoni och Rosa. I vad som gemenligen kallas 
vandrartrilogin men som 0yslebo benämner »j eg-trilogin», alltså Under 
Heststjaernen (1906), En Vandrer spiller med Sordin (1909) samt Den sidste 
Glaede (1912), återfinner han tre dominerande stilskikt: böjelsen mot lyrism, 
komisk drift och — pekande fram mot Born av Tiden (1913) och Segelfoss By 
(1915) — episk saklighet. De tre stiltendenserna undersöks med avseende på 
konstant återkommande stildrag. 0ysleb0s periodisering kongruerar alltså 
med det utvecklingsschema som redan Skavlan iakttog. Det väsentliga blir att 
visa, hur Hamsuns förändrade identitetsupplevelse slår fram på det stilistiska 
planet. De skilda stilfaserna anses med andra ord svara mot växlingar i det 
hamsunska jagets fenomenologi. Och det är frågan om den mer stilistiskt än 
psykologiskt bevandrade 0ysleb0 inte har förlyft sig en smula på detta krävan
de problem. Men konstruktionsivern kan knappast dölja hans skarpsinne och 
många goda uppslag. En viss puristisk iver inbjuder visserligen till munterhet, 
såsom när den vedertagna termen »Erlebte Rede» återges med »fri 
gjengiing». Men den övergripande frågan blir till sist om det alls principiellt 
finns en individualstil som direkt korresponderar med författar jagets förvand
lingar. Staffan Björck har i ett sakkunnigutlåtande i Bergen (1968) satt fingret 
på den ömma punkten. »Det är», skriver han, »0ysleb0S övertygelse att man 
kan avläsa författarpersonens egenskaper i stildrag som anses vara hans indivi
duella, nämligen de som står kvar sedan man gjort de osäkra överföringarna 
på dels tidsstilens, dels genrestilens konto. Denna tankegång som brukar ta sin 
utgångspunkt i Buffons postulat, har många svårigheter med sig, och är kanske 
inte heller alltid så fruktbar. Om det porträtt som rekonstrueras ur stilen, 
liknar det som andra källor visar oss, är det ju misstänkt. Föreligger månne 
inte ett cirkelresonemang? Om de inte liknar varandra, vilket äger då vitsord? 
Språkstilen kan aldrig så som — enligt grafologens mening — handstilen i sina 
grunddrag sägas vara ett troget avtryck av personligheten. I språkstilen ingår 
ett element av överläggning och arbete, vars betydelse växer ju högre upp på 
den litterära artikulationsskalan vi kommer. Hos yrkesförfattare av Hoels och 
Hamsuns typ är de flesta stildrag avsiktligt utarbetade.» Vad 0ysleb0 är ute
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efter, blir med detta synsätt inte så mycket individualstilen som snarare 
stilkaraktären. Men även den är en legitim arbetsuppgift.

Stilstudier i Hamsuns prosa, delvis utnyttjade i 0ysleb0S avhandling, har 
också genomförts a\ Asbjörn Bergaas i dennes otryckta »hovedopgave» Stilen i 
innledningskapitlet i Hamsuns romaner (Oslo 1942) samt i äldre tyska avhand
lingar såsom Hubert Reinartz obetydliga dissertation Der junge Hamsun (Berlin 
1936) samt Martin Gläsers något tyngre vägande Die Darstellung der Natur bei 
Knut Hamsun (Hamburg 1934), som omspänner produktionen från 1890 till 
1934. Ett viktigare bidrag utgör kanske Wilhelm Frieses uppsats Knut Hamsun 
und der Jugendstil (Edda 1967). Den anknyter till den just nu i Tyskland så 
ymnigt framströmmande jugendstilforskningen (jfr härom Ulf Wittrocks »Ju
gendstilforskningen, expressionismen och Richard Dehmel», Samlaren 
1971). Att det rent allmänt föreligger ett samband mellan Knut Hamsuns 
prosastil och den strömning i 1890-talsmåleriet, som med växlande termer 
kallas jugend, art nouveau, modern style, stil floreale, Sezessionsstil, har väl 
många haft på känn. Dragningen mot det ornamentala och stiliserade, mot 
blommor och blader, mot klängande rankor och buktande linjer som utmär
ker jugend och där gärna samverkar med stämningsfull natur- och livsdyrkan, 
tycks äga motsvarigheter i Hamsuns prosakonst, främst Pan. Nu visar det sig, 
att ett distinkt historiskt beroende kan urskiljas. Hamsun vistades 1894 i 
Berlin och umgicks då i den s.k. Pan- eller Zum schwarzen Ferkelkretsen 
tillsammans med bl. a. Vigeland, Munch, Richard Dehmel och Ola Hansson. 
Strax innan han skrev sin egen roman Pan, medarbetade han tillsammans med 
Jakob Wasserman och Wedekind i Berlin-kretsens tidskrift »Pan». I Mün
chen, där han uppehöll sig 1896, skrev han i jugendrörelsens där förekomman
de tidskrifter, Simplicissimus, Jugend och den österrikiska Ver Sacrum. 
Mycket talar för att han tagit intryck av det konstprogram som dessa Berlin- 
och München-grupper utbildade, menar Friese. Jugend är färg, form, ljus. 
Jugend vänder sig mot historicism och efterhärmning av gångna tiders stilar
ter. Jugend riktar sig »wider die Technik, die Vermassung und die Zivilisation 
der Zeit». Så kunde det heta. Programmet fick sin mest kända tillämpning i 
konstnären Thomas Theodor Heines illustrationer till Simplicissimus och 
Jugend. Friese tecknar denna tidsmiljö mycket levande. Men fastän han är 
teoretiskt tveksam om möjligheterna att överföra formelement från en 
konstart till en annan, tycks han likväl inte tveka om att återföra åtskilligt i 
Hamsuns litterära konst på impulser just från måleriet. Visserligen drar han 
sig för att i Hamsuns prosa återfinna jugendmåleriets tvådimensionella rums
uppfattning, dess avsaknad av djupverkan, dess »Linie und Fläche »-karaktär. 
I gengäld spårar han jugend bakom allehanda motiv hos Hamsun, som kanske 
trots allt mera är allmängods under 1890-talet: dekadensstämningar eller 
sådana inslag som »Tanz und Taumel, der grosse Pan, Lebensrausch, monisti
sches Verworbensein, Frühlingsgefühle» osv. Intrycket blir, att han något 
överbetonar sina fynd och överanstränger ett gott uppslag. Ty även om man 
skulle vara beredd att anse Hamsuns fragila kvinnogestalter, de eteriska och
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undanglidande »giri woman»-typerna, inspirerade av jugend, ställer det sig 
genast svårare att upptäcka jugenddrag, närhelst gråbrunt karga eller färglösa 
naturskildringar dyker upp. Allmänt grådask och färglöshet äger kanske inte 
så stort bevisvärde. Men även om tveksamhet inställer sig inför detaljerna, är 
Frieses uppsats i sin helhet stimulerande, en nyttig påminnelse om hur frukt
bart det kan vara att uppmärksamma samspelet mellan konstarterna.

Rörande Hamsun och politiken råder i forskningen oenighet. Såväl om 
arten som om graden av Hamsuns nazistiska engagemang har man haft svårt 
att bli ense, och om hans skuld är meningarna likaledes delade. Hamsunkän- 
naren och marxisten Nordahl Grieg har gjort gällande, att Hamsuns diktning 
till sin kärna är obesmittad av reaktionen och att han svek sina egna grundläg
gande värderingar, när han 1935 slöt upp på Hitlers sida mot fredskämpen 
Carl von Ossietsky (Nordahl Grieg i Veien frem, okt. 1936, omtryckt bl. a. i 
Vinduet 13 1959, Grieg, Veien frem. Artikler i utvalg 1947 samt Norsk skrive- 
kunst. En essayantologi ved Erling Nielsen 1958). Aasmund Brynildsen i en 
uppmärksammad uppsats En svermer og hans demon (Spektrum 1952) har där
emot förfäktat Hamsuns fundamentala själsfrändskap med nazismen. Ham
suns diktning representerar just den nyhedendom, som fann sin kulmen och 
sitt kvasireligiösa uttryck i nazismen. Hans brutala livsdyrkan och biologiska 
naturalism, hans »drom om verden uten kors», hans ovilja mot samhällsonytti- 
ga åldringar och svaga är befryndad med Hitlers ideologi, ja identisk med 
den. »Den ånd som taler i Knut Hamsuns verk, er den samme som den der i 
en så suveren forakt for Mennesket bygget gasskamre for de uonskede og for 
dem som måtte kunne hefte stammen i dens vandringer» (s. 175). Beträffande 
strukturen i Hamsuns samhällssyn råder likaledes utomordentligt skilda me
ningar. Försöken att fatta den som »uttryck för» skilda samhällsklasser — 
överklass, småborgerlighet, bondeklass, feodala godsägare osv. — är legio. 
Såtillvida är Hamsunforskningen lärorik, som den belyser det ohämmade 
godtycke som denna »uttrycks-forskning» öppnar. Det nästan enda som står 
fast är, att Hamsun under kriget aktivt stödde Hitler och Quisling.

Dokumentärt material som belyser Hamsuns hållning under kriget förelig
ger i appendix till Sten Sparre Nilsons omfattande undersökning En &rn i uvaer. 
Knut Hamsun og politikken (1960). Fastän hyperkritisk mot alla hypoteser 
utom de egna och i sin egen bevisföring något irrande och tankspridd har 
Nilson sin styrka just i dylik dokumentation och faktasamling. Här presente
ras således i omtryck de förgripliga tidningsartiklar, varpå åtalet för landsför
räderi 1945-48 huvudsakligen grundade sig. De allra viktigaste inläggen i det 
omfattande materialet förtjänar här ett omnämnande. Redan den 22 nov. 
1935 hade Hamsun i Aftenposten tagit till orda mot radikalpacifisten Ossiet
sky, som Hitler till följd av världsopinionens tryck så småningom tvangs 
frisläppa ur tyskt koncentrationsläger. Sannolikt bidrog Hamsuns ställningsta
gande till att norska stortinget följande år tilldelade Ossietsky Nobels freds
pris. Även andra framstötar till förmån för Hitler och Quisling kan noteras 
redan under 1930-talet. Om Quisling skrev t. ex. Hamsun i Fritt Folk den 19
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okt. 1936 och prisade dennes »faste karakter o g uboyelige vilje». Särskilt 
uppseende väckte manifesten omedelbart efter ockupationen. I »Et Ord til 
os», tryckt i de tyska truppernas fältorgan Pressedienst Nord den 19 april 
1940, manade Hamsun sina landsmän att nedlägga vapnen och att sluta upp på 
tyskarnas sida i kampen mot de svekfulla britterna. Han uttalade rentav 
förvissningen, att tyska regeringen inte skulle komma att kränka Norges 
självständighet och integritet. I »Regjeringen» (Nationen den 27 april 1940) 
och i »Nordmenn!» (Fritt Folk den 4 maj 1940) hånar han den norska 
statsledningen, som flytt till England och fegt låter norsk ungdom förblöda i 
kamp mot den tyska övermakten. »Nordmenn! Kast borsa o g gå hjem igjen. 
Tyskerne kjemper for os alle o g knekker nu Englands tyranni mot oss o g alle 
noitrale.» I Fritt Folk den 15 dec. 1941 prisade Hamsun den norska frivillig
legionen, som upprättats för insatser på den tyska östfronten. Den skulle 
komma att återupprätta Norges solkade nationalära och bilda grundval för en 
ny norsk krigsmakt. Som särskilt anstötlig torde artikeln »Nu igjen!» (Aften- 
posten 13 febr. 1943) ha uppfattats. Här tillvitade Hamsun den norska ung
domen dumhet och naivitet, när den bjöd tyskarna motstånd. Norska yngling
ars fängelsevistelser och offerdöd var fåfänga offer, ty England skulle hur som 
helst förlora kriget. I nekrologen över Adolf Hitler i Aftenposten den 7 maj 
1945 lovprisas »en Kriger for Menneskeheten og en Forkynder av Evangeliet 
om Ret for alle Nationer». Hitler var »en reformatorisk Skikkelse av hoieste 
Rang», som stupat blott på grund av samtidens allmänna råhet. »Slik tor den 
almindelige Vesteuropeer se paa Adolf Hitler, og vi, hans naere Tilhaengere, 
boier nu vaare Hoder ved hans Dod.» Till sonen Tore skall Hamsun senare ha 
uppgivit, att »ridderligheten mot en fallen» hade fordrat, att han avgav denna 
lojalitetsförklaring (Tore Hamsun, Knut Hamsun — min far, s. 332). Av 
övrigt dokumentärt material och av kvarlevor finns viktiga delar åtkomliga på 
skilda håll. Ett intressant referat av Hamsuns sammanträffande med Hitler, 
grundat på en tysk tolks minnesanteckningar, återges av Sten Sparre Nilson (s. 
151 f.). Utdrag ur protokoll från sinnesundersökningen på psykiatriska klini
ken i Oslo finns vidare i Tore Hamsuns bok (s. 335 ff.), men enligt prof. 
Gabriel Langfeldt skulle dessa utdrag ha gjorts på ett missvisande och tenden
tiöst sätt.

Om Hamsuns samröre med nazisterna kan alltså inget tvivel råda. Däremot 
har man betvivlat, att Hamsuns inlägg härrör ur ett genomtänkt politiskt 
ställningstagande eller att han ens kan anses fullt ansvarig. Läkarna, professo
rerna Langfeldt och 0degaard, höll före att Hamsun i 80-årsåldern var »slovet, 
sjaelelig svaakket». Hans politiska antipatier och sympatier var — mentalt sett 
— blott »overflateprodukter» enligt Gabriel Langfeldt i Hvorfor kom Knut 
Hamsun i därlig selskap og hvorledes kan han rehabtltteres? (Samtiden 1958, s. 
404-415). Prof. Langfeldt har i detta och flera andra inlägg också vidhållit sin 
diagnos. Hamsun skulle 1942 ha drabbats av hjärnblödning, som medfört 
»varig svaekkede sjelsevner». Men »varig» betyder här närmast motsatsen till 
vad man skulle vänta, som medicinsk terminus tecnicus inte »långvarigt» utan
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blott »av en viss varaktighet», »tillfälligt». Ingenting utesluter alltså, menar 
Langfeldt, att Hamsun kan ha varit frisk tidigare samt vid författandet av Paa 
gjengrodde stier återvunnit sin själsliga hälsa. Denna medicinska historie
skrivning — att Hamsuns sjukdom skulle ha utgjort en parentes och att hans 
landsförräderi inträffat just under parentesen — bemöttes från första början 
med misstro i norsk opinion. Var den inte bara ett genomskinligt försök att 
mildra straffpåföljden för diktaren? Och var inte hela hypotesen långsökt, när 
en bok som Paa gjengrodde stier vittnade om så stor vitalitet? Arild Haaland, 
Olav Storstein och Francis Bull har alla på skilda sätt avvisat Langfeldts 
diagnos. Ännu Sten Sparre Nilson och Edvard Beyer ifrågasätter hållbarheten 
i den medicinska sakkunskapens utslag. Men de som så gjort, har å andra sidan 
haft svårt att fixera tidpunkten, när Hamsun egentligen kan sägas ha svängt till 
nazism. Schematiskt kan följande tolkningar och tidfästningar sägas vara före
trädda. Edvard Beyer förlägger i Knut Hamsun og vi Hamsuns eftergifter åt 
diktaturtänkandet till 1930-talet. När Hamsun stödde nazisterna mot Ossiet- 
sky, inträffade hans stora svek. Då behövde den tyska regimen hans stöd, men 
då behövde inte Hamsun ge det. Åtskilliga röster i Norge varnade Hamsun 
för att ta ställning på fel sida. Detta oaktat och med berått mod valde Hamsun 
att låna den tyska politiken sitt goda namn. »At Hamsun sviktet kulturfronten 
den gängen — d e r  ligger problemet. Det som videre skjedde, det var — alt 
tatt i betraktning — bare en konsekvens» (s. 9). Sten Sparre Nilson, i En 0rn i 
uvaer, stannar återigen för skedet 1904-1914. Hamsun utvecklade redan före 
första världskriget en aktiv Tysklandsbeundran och framför allt ett monomant 
hat mot England, i vilket han kom att fixeras för livet. Ty, menar författaren, 
Tysklandsvän var Hamsun. Nazist i mer pregnant mening blev han däremot 
aldrig. Antisemitism t. ex., »en av de viktigste pr0vestenene på nazisme i 
praksis», kan omöjligen beläggas i Hamsuns verk. I stället var förloppet ett 
helt annat. Under åren före första världskriget var Hamsun mottaglig för 
tyskarnas »inringningspropaganda», enligt vilken det unga och vitala Tyskland 
spärrades av det ålderstigna England på sin väg mot världshaven och kolonier
na. I Hamsuns politiska filosofi kom detta resonemang att ingå som en fast 
beståndsdel. Lloyd Georges rustningar och strävan att hålla Tyskland nere var 
bara en fortsättning på Gladstones politik. Och såsom framgår av bl. a. Myste
rier, hade Gladstones fjärde regering väckt Hamsuns misshag. England kom i 
Hamsuns fantasi att förbindas med industrialism, teknik och turism men också 
med dekadens, råhet och sedeförfall. Imperiets allmänna belägenhet jämställ
de han gärna med Roms sista dagar. I hastigheten glömde Hamsun, att industri 
faktiskt också förekom i Tyskland, som han gärna tänkte på som ett ungt och 
sunt bondeland. Mycket talar för att när Hamsun i 80-årsåldern ånyo stödde 
Tyskland, skedde det s. a. s. av gammal vana och av bara farten. Ånyo ordar han 
om kontinentalblockader, inringningar och Englands försök att hålla det unga 
Tyskland nere, nästan som om ingenting inträffat sedan Versailles eller ens 
Napoleontiden. Tyskland, Weimarrepublikens Tyskland och Hitlers Tysk
land, var för honom samma land, och idékonstellationen förblir i övrigt alltid
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densamma: Tyskland står för det unga och livskraftiga, England för det gamla 
och livsodugliga. Och i denna dikotomi återigen, återfann Hamsun något av 
sitt eget livsöde. I tonåren hade han hos åldringen och morbrodern Hans 
Olsen i Hamaroy erfarit de äldres hårda regemente och förtryck. På motsva
rande vis hade han under 1890-talet ständigt haft att hävda sig mot etablerade 
äldre författare, så t. ex. Ibsen som behärskade den litterära scenen och 
stängde vägen för de unga. När han solidariserar sig med Hitler, sker det 
ungefär på samma stämningsvåg som han 1907 skrev föredraget »Aerer de 
unge!» — Efter att sålunda ha ifrågasatt den ideologiska innebörden i Ham
suns politiska ställningstagande och ha förvandlat det till psykologi, hävdar 
Sten Sparre Nilson likafullt, att Hamsun intog genomtänkta politiska stånd
punkter. Men sådana svåra motsägelser karakteriserar ofta framställningen. 
Läkarnas diagnos rörande försvagade själsförmögenheter påstås förfelad. Icke 
desto mindre utmynnar Nilsons egen huvudtes i att Hamsuns hat mot England 
är en fix idé, en »psykotisk vrangforestilling».

I Willy Dahls uppsats Knut Hamsun og datteren pä Sirilund (i: dens., Perspek
tiver 1968) flyttas återigen förfallet och försyndelserna tillbaka ända till 
1870-talet och ungdomsdiktningen. Författaren menar sig kunna belägga 
Hamsuns reaktionära samhällsuppfattning redan i debutnovellen Den Gaade- 
fulde (1877) samt sedan i romanen Sult (1890). »Det samfunnssynet var til 
slutt så langt borte fra dagens virkelighet at det forte dikteren til hans ålder
doms tragedie», kan det heta (s. 81). Samhällssynen uppges vara aristokra
tisk-reaktionär. Anledningen är, att de manliga huvudpersonerna (t. ex. Knud 
Sonnenfield i Den Gaadefulde) klättrar i karriären och eftersträvar ekonomisk 
makt samt att kvinnorna (t. ex. den drömda Ylajali i Sult) tecknas på ett 
statiskt vis och utan utveckling. Kvinnor sådana som Ronnaug, Ylajali, Dagny 
Kielland, Edvarda och Victoria blir blott medel för en social karriär i ett 
samhälle, vars grundvalar Hamsun aldrig ifrågasätter. Synpunkten överens
stämmer med Sigrid Undsets giftiga anmärkning: »Hele Hamsuns diktning 
går egentlig bare ut på å la helten komme i seng med en dame av den honnette 
klasse», en replik om vilken i sin tur Sigurd Hoel fällt följande bistra omdö
me: »Så dumme ting kan et klokt menneske si når uviljen blir for sterk.»

Fullt så snabbt har flertalet bedömare inte blivit färdiga med Hamsuns 
samhällssyn, som förefaller mycket svårfangad om den nu alls finns. Sigurd 
Hoel i Knut Hamsun til -/o-årsdagen {järntiden 1929, omtr. i Hoel, Tanker om 
norsk diktning 1955) anser Hamsuns diktning vara »så samfunnslos som en 
diktning kan vaere». Hans hjälte är »en outcast, en mann som er satt utenfor 
alle stender og klasser». Själv har Hamsuns levnad »bragt ham utenfor rang- 
klassene, på sine tokter og vandringer har han efterhånden tilhort alle klasser, 
han vedstår seg dem alle og er ikke blitt oppslukt av noen», och han läses av 
alla, »hoy og lav, fattig og rik, bonde og bymann, arbeider og arbeidsgiver» (s. 
65). I övrigt ansluter sig Hoel till vedertagna uppfattningar om Hamsun. Det 
är stilen, inte programmet eller tendensen som betyder något i hans författar
skap och som grundlagt hans berömmelse. Edvard Beyer i Hamsun og vi noterar
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att strebermotivet är starkt iögonfallande i Hamsuns produktion och menar, 
att Hamsuns »skjebne er — brutalt sagt — parvenyens» (s. 29). Nordahl Grieg 
lutar åt en liknande uppfattning, när han i Veien frem, okt. 1936, noterar 
Hamsuns önskan att till varje pris flyta ovanpå och vara härskare. Just därför, 
menar Grieg, kom han att ogilla engelsk aristokrati som var »uefterlignelig». 
Men Grieg stannar till sist för en individualpsykologisk snarare än en sociolo
gisk förklaring. Hamsun blev på äldre dagar främmande för sitt eget vitala 
ungdomsverk. Ömheten mot det växande och unga, all solidaritet med männi
skor och natur urholkades efterhand och den andliga bankrutten grinade emot 
honom. Oförmågan att förnya det extatiska livsrus, varpå han diktat så länge, 
kom honom att gripa efter ett surrogat, nazismen — »når det er slutt med 
bruset, går det nedover bakke» (s. 85). Denna moraliska förvittring och 
sålunda vare sig hans sociala förankring eller hans samhällsuppfattning 
blev den egentliga orsaken till hans fall. I en senare uppsats av Sigurd Hoel 
Ved Knut Hamsuns dod (Vinduet 1952, omtr. i Tanker om norsk diktning 1955) 
hävdas, att Hamsun under ockupationen »bare forer ut i det urimelige og 
absurde en rekke meninger som kan finnes i kim-stadier langt tilbake i hans 
produksjon». Nietzscheanismen i Mysterier och Kareno-trilogin, arbetar- 
föraktet i Himmelbrev till Byron med de beryktade raderna »Vort Liv smittes 
ned av Arbeiderkrapyl» (Det vilde Kor), hyllningen till patriarkaliska livsfor
mer i Born av Tiden och Markens Grode, allt ger underlag för slutsatsen: 
»jordbunden hos Hamsun var både ployet og harvet da Hitler kom og sådde» 
(s. 88). Den inre dövhet inför omgivningens argument och den ståndaktighet 
Hamsun ådagalade under kriget var blott samma egenskaper som kommit 
honom att uhärda en svår ungdom. Och de markerar blott vissa sidor i en 
sällsynt rik personlighet, »tross alt bare en stripe i mannen». I diktningen fann 
han utlopp för sina kreativa impulser först när han skrev om ömhet och 
hängivelse. Detta var vad han själv mest saknade. Kontaktlösheten blev hans 
tragedi. — Som ett speciellt problem i sammanhanget har man också diskute
rat vidden och djupet av Hamsuns Nietzsche-beroende. Harald Beyer har i 
Nietzsche og Norden (Bergen Universitets Årbok, Bergen 1958-59) räknat 
med tydliga och otvivelaktiga inslag av nietzscheanism i ungdomsproduktio- 
nen. Han spårar nietzscheanskt krigsförhärligande ännu i Paa gjengrodde 
stier. Else Host tar i Kulturfilosofi i Knut Hamsuns forfatterskap (Edda 1963) 
fasta på demokratifientligheten hos Ivar Kareno i Ved Rigets Port: »Jeg tror 
på den fodte Herre, den naturlige Despot, Befaleren, han som slet ikke 
vaelges, men som opkaster sig til Anforer for Horderne paa Jorden». Här 
liksom eljest i Hamsuns kulturkritik finner Host »uten vanskelighet tilknyt- 
ning» mellan Hamsuns tidiga produktion och idéerna i det nazistiska Tyskland 
1933. Nietzschetillägnelsen kom snarast blott som en bekräftelse på idéer 
som Hamsun tidigt och spontant omfattat. Sten Sparre Nilson söker något 
retuschera denna bild i Hamsun, Nietzsche og nazismen (Edda 1965). Nietzsche i 
original förmådde inte Hamsun läsa, eftersom han inte behärskade tyska. Men 
Nietzsche-inflytandet nådde honom indirekt, via Brändes, Strindberg och
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Garborg. Gestalter som Nagel, Kareno och munken Vendt äger Hamsuns 
sympati. Men han identifierar sig inte med dem. Och i alla händelser är hans 
beundran för stora ledare, hans misstro mot den liberala demokratin inte 
principiellt avvikande från de attityder man normalt påträffar i 1920- och 
1930-talens konservatism. På intet vis kan hans nietzscheanism ha utgjort en 
tillräcklig orsak till hans pronazistiska engagemang eller ha förutbestämt ho
nom att bli Quisling-anhängare. Liknande men ej identiska argument framför 
Sten Sparre Nilson redan i En &rn i uvaer. En tidig »prefascism» eller reaktionär 
samhällsåskådning kan svårligen beläggas hos Hamsun, anser Nilson. Nagel i 
Mysterier, Ivar Kareno i Kareno-trilogin, Baardsen i Segelfoss By uttalar sig 
visserligen nedsättande om parlamentarism och liberalism och vanliga ge
nomsnittsmänniskor. Men i vad mån dessa yttranden får skrivas på Hamsuns 
konto, är ovisst. Man bör inte underskatta hans lust att leka med synpunkter, 
hans retoriska böjelse och benägenhet att driva alla ståndpunkter ut i överdri
ven »harcellas». Napoleondyrkan och primitiva övermänniskoidéer kan be
läggas i en dikt som »Verden haelder» från 1893 men var alltför vanliga under 
1800-talet för att i sig åstadkomma nazism. De högröstade kraven på att 
barnamörderskor skoningslöst skall straffas med hängning i en tidningsartikel 
1915 kan, ytligt sett, vittna om ett fascistiskt sinnelag. Men kanske bottnar de 
ytterst i Hamsuns gränslösa motvilja mot barnamord, i hans ömsinta strävan 
att till varje pris skydda spirande liv.

Mer systematiska försök att tolka Hamsuns samhällssyn som bunden till en 
bestämd samhällsklass har vidtagits. En intressant linje löper sålunda från Olav 
Storstein, en av de förnämsta litteratursociologerna i norsk forskning under 
mellankrigstiden och bekant bl. a. som Gar borgkännare, ända fram till Rolf 
Nettum och förekommer på skilda håll även eljest i Hamsunstudiet. Storstein 
har i essän Knut Hamsun og patriarkatet (i: dens., Era Jaeger til Ealk, 1950) 
introducerat en tes som underbyggts av flera forskare och senast — i polemik 
mot Dahl — energiskt utförts av Nettum i en fortfarande otryckt Bergen-före
läsning. I korthet går den ut på att Hamsun knappast kan sägas företräda 
borgerlighet, medelklass eller kapitalism. Han ger naturligtvis lika litet röst åt, 
utan kritiserar tvärtom arbetarklassen. I stället är hans samhällssyn till sin 
väsentliga struktur byggd på en feodal och patriarkalisk ideologi, som han 
påträffat i Norges förindustriella samhälle, särskilt i Nordland. »Det ideal 
samfunnsdikteren dramte om, var den patriarkalske, fnrkapitalistiske bonde- 
husholdning eller adelsherrens gods, som utviklingen til Hamsuns sorg 
opploste og lot forsvinne» (Storstein, s. 114). I det gamla bondesamhället 
hade han påträffat den gestalt som allt framgent blev hans ideal, storbonden 
eller landmagnaten som härskar över många underlydande men lika självklart 
tar hand om dem i nöd. Industrialiseringen innebar sammanbrottet för denna 
gamla hierarkiska ordning med sin förnöjsamhet, sina otvungna över- och 
underordningsförhållanden. Ur detta förhärligande av det gamla bondesam
hället stammar Hamsuns misstro mot framsteget och hans välkända förnöj- 
samhetsideologi, sådan den kommer till synes exempelvis i programartikeln
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Festina Lente (Aftenposten 25.2.1928, omtr. i Knut Hamsun, Artikler, utg. av 
Francis Bull 1939, s. 217 ff.): »Fremskritt — hvad er det? At vi kan kjore 
fortere på vejene? Nei, nei, gjor menneskene regnskapet op efter den poste- 
ringsmåte vil de komme i underbalanse. — Fremskritt det er legemets 
n0dvendige hvile o g sjelens nodvendige ro. Fremskritt det er menneskets 
trivsel.» I Hamsuns författarskap dör aldrig föresatsen att söka återställa detta 
feodala och förindustriella, rofyllda tillstånd. Från hans civilisationskritik, som 
i Markens Grede kan få schatteringar som avlägset erinrar om Blut und Boden, 
löper en rät linje fram till hans nazivänliga ålderdom, ty »nazismens hoved- 
tendenser var til stede hos ham et halvt århundre for 9. april» (Storstein, s. 
117).

Rättroende marxister såsom Martin Nag i Hamsun og Hamsun-tradisjonen —
»överdådig av inkonsekvens» (Vinduet 1956) har mot Storsteins förhållandevis väl 
dokumenterade uppfattning haft svårt att hävda sin övertygelse, att Hamsuns 
romankonst på något vis »i sin konsekvens er en realistisk avsloring av det 
borgerlige samfund». Bestämningen torde ha bättre stöd i marxistisk teori
bildning — Plekhanov — än i vetenskapligt hänsynstagande till fakta, dvs. om 
Hamsun verkligen under något skede av sitt liv tillhörde småborgerligheten. 
Problemet är ju att Hamsun under sin levnad genomlöpte en hel skala av 
klass- och yrkestillhörigheter. Även på varje enskild tidpunkt kan det vara 
vanskligt att precisera hans klasstatus: kom han ur bondemiljö eller köpman
namiljö? Slutade han som lantbrukare eller godsägare eller diktare? Var han 
löntagare eller arbetsgivare eller bådadera samtidigt? Eystein Eggen har i Knut 
Hamsuns vei til fascismen (Edda 1969) emellertid försökt sig på en kombina
tion av marxistisk klassbestämning och individualpsykologiska resonemang. 
»Det samfunnssyn som ligger bak Hamsuns satire, er ikke det nazistiske, det 
er — som bl. a. Olav Storstein har pekt på — patriarkatet. Men i vår tids 
politiske virkelighet var det — i hans oyne — den nazistiske forestat som kom 
patriarkatet naermest», skriver Edvard Beyer i en passage som Eggen väljer 
till utgångspunkt. Hörsägnerna om den Hamsunska släktens forna storhet och 
fall, då storbönderna tvangs att avträda sina gårdar i Gudbrandsdalen, skulle 
hos den unge Hamsun ha alstrat en deklasseringskänsla som fört in honom på 
linje med den småborgerliga deklasseringsideologi, som bildar ett så tydligt 
inslag i t. ex. amerikansk populism (från Huey till Wallace) samt olika ström
ningar av fascism och nazism. Medelklassen, trängd av arbetarklassen nerifrån 
och av storkapitalet uppifrån, har inte sällan längtat efter »den gamla goda 
tiden» och en stark man. Hamsun uppvisar i sin längtan efter det gångna 
patriarkatet och en ny stark ledare, som skall restituera gångna tiders storhet 
och hederlighet, just småborgerlighetens karakteristiska idékonstellation.

Bekymret med Eggens tes är givetvis återigen, att Hamsun själv knappast 
tillhörde småborgerligheten, det skikt av flitiga hantverkare eller småhandlare 
som det borde ha varit frågan om, ifall klassbestämningen skulle ha fungerat 
tillfredsställande. Frågan är, om han ens kan föras in under den kategori av 
småbrukare, som i Norge bildade hird åt Quisling i den s. k. »bygdefolksbeve-
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gelsen» eller som under ett avgörande skede på 1930-talet i Schleswig-Hol- 
stein gav Hitler sitt röststöd. Sten Sparre Nilson har prövat uppslaget men 
tvingats avvisa det. Under inget skede kan Hamsun visas ha tillhört »bygde- 
folksbevegelsen» i Norge, och om han stödde Quisling var det inte av jord- 
brukspolitiska skäl. Betydligt intressantare är då Arild Haalands iakttagelse i 
Hamsun og Hoel. To studier i kontakt (1957), att godsägaren Hamsun till sin 
politiska idébildning snarast hör hemma i grannskapet av den preussiska 
junkeropposition, som den 20 juli 1944 företog attentatet mot Hitler. Anled
ningen till att Hamsun aldrig anslöt sig till denna demokratiskt sinnade kon
servatism, som från höger gjorde kuppen mot Hitler, står enligt Haaland att 
finna i en djup inre hämning. I sin diktning hade Hamsun aldrig sökt utlopp 
för sin hämmade aggressivitet, just därför tog livet hämnd på honom. Han 
hade skrivit om ömhet, om flödande generositet och människokärlek, i mot
sats till Hoel som i sin diktning verkligen givit efter för fascistoida tendenser. 
Den 9 april återfanns Hamsun på förrädarnas sida, Hoel däremot på de 
pålitliga motståndsmännens. Haalands textanalys är, särskilt i partierna om 
Hamsun, känslig och undanröjer många missförstånd om den Hamsunska 
diktningens egenart. Men givetvis inbjuder hans konstruktion i dess helhet till 
vådliga slutsatser. En bör bli, att diktare lämpligen bör avreagera sina fascistis
ka böjelser i dikt om de i levande livet önskar förbli pålitliga demokrater.

Under senare tid har ett stort antal motivstudier och interpretationer av 
enskilda texter sett dagen. Denna tendens har främjats av flera skilda faktorer, 
kanske främst upptäckten att tidigare biografisk, idéhistorisk och ideologisk 
Hamsunkritik skamligen försummat »texten själv». Även det allmänna intres
set för berättarteknik under senare år, inflytandet från amerikansk »new 
criticism» och fransk »explication de texte» — den senare i Norge företrädd 
av Corneille-specialisten, romanistprofessorn Peter Rokseth och dennes infly
telserika skola — kan ha bidragit till strömkantringen. Strukturalismen bör ha 
verkat i samma riktning. Också i böcker som tillkommit utanför Norge, i USA 
eller England eller Holland, märks detta intresse för texten och för struktur
analyser mycket tydligt eller kanske rentav ännu tydligare.

Som ett förebud till det moderna Hamsun-studiet kan man betrakta 
Marstränders lyhörda essä Det ensomme menneske i Knut Hamsuns diktning. 
Betraktninger omkring »Mysterier» og et motiv (1959). Fastän föga omfångsrik 
har uppsatsen blivit impulsgivande och omtalas ofta i senare Hamsunforsk- 
ning som banbrytande. Den tar sikte på ensamhetsmotivet. Men den vidgar 
sig snabbt till ett eftertänksamt dryftande av Hamsun-hjältens hela själsliga 
fenomenologi. Hjältarna i Sult och Mysterier sägs undfly ensamheten genom 
att uppsöka människorna. Glahn, Munken Vend t och Willatz Holmsen åter
igen undflyr människorna och söker efter olika kompensationsförsök att leva 
med sin ensamhet. Vandraren och Geissler slutligen intellektualiserar sitt 
lidande och intar »tilskuerens» attityd. Mot bakgrund av detta övergripande 
mönster analyserar förf. framför allt Johan Nielsen Nagel i Mysterier. I 
motsats till tidigare kritik, som betonat de nietzscheanska övermänniskofaso-
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nerna och högmodet, lägger Marstränder vikt vid dragen av självutplåning, 
ödmjukhet och lidande i Nagels personlighet. Genom betoningen av moralisk 
skuld blir hans personlighetskris till en halvt om halvt »existentiell» uppgörel
se, där livets mening står på spel: självmordet yppar sig här, liksom i Pan, som 
den sista utvägen. Först efterhand lyckas Hamsun att förhärda sig. Diktaren 
Johannes i Victoria förmår, i motsats till Glahn, att rädda sig genom diktning
en och därmed intellektualisera våndan. Han hittar en »ensomhetsavledning» 
som Hamsun med åren allt flitigare hyllar som den bästa trösten. — Även 
Trank Thiess betonar i Das Werther-Thema in Hamsuns Mysterien (Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur. Abh. der Kl. der Litt. 1957: i, Wiesba
den 1957) de veka och elegiska dragen hos Nagel. »Das Werther-Thema, die 
hoffnungslose Verlorenheit des aussergesellschaftlichen Menschen an ein 
Verständiges’ Mädchen, das ihn zwar liebt, aber die Grenzen der bürgerlichen 
Vernunftwelt nicht überschreiten kann, durchdringt die ’Mysterien’ und 
zwingt ihrem Helden den gleichen Entschluss auf: die Flucht aus dieser Welt 
----- » (s. 19).

En karakteristisk »close reading» av romanen Pan meddelar RolfVige i sin 
bok Knut Hamsuns Pan. En litteraer analyse (1963). Inslaget av mystik i 
romanen betonas starkt, med utgångspunkt från skåltalen vid milan under 
»den furste jernnatt» som väckt så många uttolkares intresse. Hamsun offrar 
här, menar Vige, åt en naturreligion, som företer den klassiska mystikens alla 
kännemärken: extasen, utplånandet av jaget, uppgåendet i allnaturen. »Denne 
Stilhet som mumier i mit 0re er Alnaturens Blod som syder, Gud som 
gjennemvaever Verden og mig.» Glahn söker personlighetens utplåning och 
uppnår den i kontakt med naturen. Men i kärleken och i sina relationer till 
samhället är han inte lika framgångsrik. Själviakttagelse, förföljelsemani, räds
la för sociala konventioner stör hans kontaktskapande. Men också Edvarda bär 
på en fundamental personlighetsbrist enligt Vige. Hennes kända replik 
»Husk paa, nogen gir lite, og det er meget for dem, andre gir alt, og det koster 
ingen Overvindelse; hvem har saa git mest?» tolkas så, att det enda hon kan ge 
Glahn är hoppet att bli hennes »prins». När han inte faller in i rollen, blir hon 
besviken enligt det gamla sagomönstret »ham var jeg vers t, som jeg elsket 
mest». Edvarda »mangler evnen å hengi seg til et annet menneske», skriver 
Vige och presenterar därmed (s. 67) en tolkning som är nästan konträrt 
motsatt Rolf Nettums. Efterskriften, tillkommen före romanen och tryckt i 
Samtiden 1893, ses som ett kapitel i romanens tillkomsthistoria och samman
ställs intressant med Dostojevskijs berättelse Krotkaja, som var Hamsuns 
favoritlektyr. Mer extravagant blir Vige när han vill inläsa den klassiska 
Pan-myten i romanen (s. 90 ff.), eller när han i anslutning till Wolfgang Langes 
uppsats Hamsuns Elementargeister (i: Euphorion, 50 Bd, 3 Heft; Heidelberg 
1956) söker tolka Iselin »so etwas wie ein weiblicher Pan». Rent ansträngd 
förefaller slutsatsen, att det är »den mytiske virkelighet som er selve den 
poetiske skueplass for diktverkets handling» (s. 99). — En annan textinterpre
tation står Gregory Nyb0 till tjänst med i sin bok Knut Hamsuns Mysterier
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(1969), ursprungligen skriven på engelska och utarbetad vid universitetet i 
Berkeley. Nybo uppfattar Mysterier som en kriminalroman, där den traditio
nella upplösningen uteblir och en psykologisk roman som gör bruk av detek
tivens metoder för att klara upp ett mord som aldrig begåtts. Synpunkten är 
inte ny utan anknyter till en ofta citerad, även av Nybo åberopad uppsats av 
J. W. McEarlane, The Whisper of the Blood. A Study of Knut Hamsun’s Early 
Novels (Publications of the Modern Language Association, LXXI, 1956 s. 
563-594)· A propos de tidiga romanerna skriver McFarlane: »What we find 
in these novels is the secret history of a number of unsuccessful personal 
campaigns; they feature the intelligence work, the collection and collation 
of secret information, and the suppositions made from it; theirs is a record of 
espionage and counter-espionage.» Men Nybo driver synpunkten åtskilligt 
längre. Under ständiga återblickar i kriminalromanens historia (E. A. Poe, 
Eugene Sue, Conan Doyle) och under jämförelse med Strindbergs Tschan- 
dala, tecknar han Nagel som den psykologiske detektiven som utrannsakar 
människosjälen. Jämförelser med Hans Lindströms Strindbergs forskningar 
leder fram till slutsatsen, att Hamsun i sin psykologiska kriminalroman 
snarare hör hemma på symbolismens linjer än på sennaturalismens. Beteck
nande anses vara, att Hamsun uppehöll kontakt med Jorgensen och sym- 
bolistkretsarna kring tidskriften Taarnet och framställer Nagel som en 
»intuitionens profet». Vid sidan av fruktbara undersökningar i Mysteriers 
kriminalhistoriska bakgrund, driver emellertid Nybo också mer subtila be- 
rättartekniska och strukturella resonemang. Här liksom i Ronald Popperwells 
uppsats Interrelatedness in Hamsuns Mysterier (i: Scandinavian Studies 1966) 
framhävs mycket starkt hur »fint organiserad» romanen är, genom sitt spel av 
inbördes oförenliga eller kontrasterande motsatser. Liksom bl. a. Rolf Vige i 
sin Pan-bok och Allen Simpson i sin bok om August-trilogin gör Gregory 
Nybo bruk av Leon Edel, The Modern Psychological Novel (New York 
1964) och dess terminologi: »the story as told» är något annat än »the story 
to be deduced». Det är i spänningen mellan dessa två som Mysterier äger sin 
rikedom. Som en särskild strukturell finess påvisar Nybo, hur Hamsun redan 
från början haft klar för sig upplösningen och att han berättat historien 
»baklänges». Man kan notera, att denna berättarteknik är förhärskande 
inom detektivromanen. Men man bör samtidigt tillfoga, att Hamsun 
gjorde bruk av samma teknik ännu i sin dag- och tänkebok Paa gjengrodde 
stier, såsom visats av Olav Storstein i Knut Hamsun baklengs (Vinduet 1956). 
Och där kan inte gärna detektivromanen ha fungerat som mönster. Säkert 
är, att uppbyggnaden i Mysterier är mycket raffinerad. Hamsun bygger upp 
spänningar och förväntningar, som i romantexten inte får någon utlösning. 
Häri, menar Nybo, ligger Mysteriers »mystifikation». I belysningen 
av det gåtfulla och irrationella i människosjälen slutar alltså Nagels 
detektivarbete. Kontrasten mellan den analytiska och rationella hållningen 
hos utfrågaren och det vagt irrationella och mystiska resultat, vari un
dersökningen utmynnar, konstituerar något av romanens egenart. — Ytter



G 4 T  hure Stenström

ligare en, på visst sätt kanske mer givande textanalys är amerikanen Allen 
Simpsons avhandling Lan ds trykere (1973), också den tillkommen vid universi
tetet i Berkeley och överflyttad till norska av J. F. Marstränder. Den analyse
rar första delen av August-trilogin. Simpson gör gällande, att tidigare forsk
ning nästan helt missuppfattat romanens innebörd. Särskilt polemiserar han 
mot de tolkningar av Augusttrilogin som framlagts av Frank Thiess i Mennesket 
i Knut Hamsuns diktning (Vinduet 1956), Leo Lowenthal i Literature and the 
Image of Man. Studies of the European Drama and Novel 1660-1900 (Boston 
1963) samt i synnerhet A. H. Winsnes i Norges litteratur fra 1880-ärene tilf0rste 
verdenskrig (bd 5 av Norsk litteraturhistorie ved F. Bull, F. Paasche, A. H. 
Winsnes og Ph. Houm, 1961). Simpson önskar inte se August som någon tom 
och ytlig representant för »den moderna tiden», vilken förför och förstör 
poldväringarna med sina industriprojekt. Tvärtom är det bygden själv, Polden, 
som aktivt medverkar i Augusts öde. I skildringen av August intränger oavlåt
ligen by skvallret i partier av »erlebte Rede» och berättarkommentar, med 
påföljd att August betraktas utifrån, genom bygdens ögon. Det är ett kollek
tivt medvetande, som kommer till tals i romanen, som bedömer och dömer 
honom. Polden står inte nödvändigtvis för en konkret landsända i Norge vid 
en bestämd tidpunkt utan är en symbol för mänskligheten överhuvud. Och 
det är Poldens behov av spänning och omväxling som August tillmötesgår. 
Bygden blir ej ett offer för handel och industri. Snarare faller den offer för sitt 
eget behov av förnyelse. August skulle gärna, om han bara fått tillfälle därtill, 
ha anpassat sig till det gamla bygdelivet. Men byborna utestänger honom, 
vilket mer eller mindre tvingar honom att inlåta sig på olika projekt, varmed 
han kan väcka landsmännens beundran och lojalitet. — På motsvarande vis är 
vagabonden Edevart inget språkrör för Hamsuns förnöjsamhetsfilosofi och 
längtan till »den gamla goda tiden», såsom tidigare forskare gärna framhävt. 
Kärlekshistorien med Lovise Magrete på Doppen blir tvärtom inledningen till 
hans urspåring, förfall och moraliska korruption. Simpson ser Poldens historia 
och Edevarts kärlekshistoria som två centra i en föga sammanhållen roman. 
Berättarens partiskhet mot August utesluter ej, att »det skapende prinsipp i 
Landstrykere’s verden» (s. 194) är intelligensens man August, som gynnar 
teknik och tror på framsteg, snarare än intuitionens man Edevart, som blickar 
tillbaka mot lyckan i naturtillståndet. Slutsatsen blir, att det är högst tveksamt 
»om Hamsun i sine romaner virkelig var den romantiske erke-konservative 
han så ofte hevdes å vaere» (203). I August-trilogin tycks han ha lösgjort sig 
från de konservativa värderingarna i Markens Grode. Simpsons avhandling är 
stimulerande genom att ifrågasätta en vedertagen Hamsun-bild. Men kon- 
struktionsivern är påtaglig. När förf. manar läsaren att bortse från berättarens 
partiskhet mot August, är det svårt att förstå motiveringarna. Varför skall 
läsaren prompt ta gestalten i försvar, om inte diktaren gjort det själv? När 
Simpson lyfter ut Polden ur tid och rum och låter det representera »menne- 
skeheten selv, isolert og med sine lengsler», tycks hans analys sväva i nykriti
kens förtunnade luft. Belysande är också, att Simpson kommer i konflikt med
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Hamsuns egna uttalanden om romanens innebörd. I en tidningsartikel i Mol- 
de Annonceblad strax efter utgivningen (avh. s. 140 f.) förklarade Hamsun, 
att ännu hans senaste roman var uppbyggd över samma förnöjsamhetsfilosofi 
som han tidigare artikulerat i Festina lente. Skäl tycks alltså fortfarande finnas 
att dela den uppfattning som J . W . M cF arlane utmärkt formulerat i K n u t  

H am sun  (i: dens., Ibsen a n d  the Tem per o f N orw egian Literature, Oxford i960).
I romanerna efter 1912 ansluter sig Hamsun till »a settled and on the whole 
pastoral (even feudal) scheme of values; anti-intellectual, anti-political, with a 
strong animus against commercialism, and an impatience with the pretentious
ly modern, (these novels) exhort by implication to a simple decent probity, to 
a life of honest labour . . .»  (s. 153).

En grupp för sig bildar de belgisk-holländska Hamsun-forskarna. Denna 
flamländska skola förestås av A le x  Bolckm ans som i avhandlingen In d iv id u  en 

m aatschappij in  het werk van K n u t  H am sun. Ben studie over het verband tussen 

them atiek en rom anstructuur (1967) bedrivit ömsom motiv- och ömsom struk
turanalyser. Här undersöks motivet »individ och samhällsgemenskap», »jaget 
och de andra». Men samtidigt paras motivinventeringen med ibland något 
sofistikerade undersökningar av jagberättarens perspektiv — inte 'mindre än 
fem skilda slag av jagberättare systematiseras — och med en ibland pressad 
kategorisering av skilda strukturtyper. I kärleksromanerna t. ex. säges Ham
sun i regel hålla sig med en rätlinjig, enkel struktur, medan han i samhällsro- 
manerna fr. o. m. Segelfoss By arbetar med två eller flerfaldiga intriger som 
korsar och kontrasterar mot varandra. I de fyra första romanerna Suit, Myste
rier, Redaktör Lynge och Ny Jord urskiljer Bolckmans undantagsmänniskan i 
konflikt med samhället. I Pan söker hjälten däremot kompensation för sin 
sociala misanpassning i sin naturupplevelse, i Victoria genom dagdrömmeriet. 
Bl. a. i genomgången av Markens Grade torde Bolckmans ha tillfört Hamsun- 
studiet nya synpunkter. Så ingående undersökningar som han har knappast 
någon annan forskare ägnat motiv- och intrigflätningen i romanen.

Kvinnan som motiv i Hamsuns diktning har uppmärksammats av åtskilliga 
forskare, så t. ex. redan av H a n n a  A stru p  Larsen i K n u t H am sun  (London 
1922). Men en systematisk behandling av ämnet föreligger först i A m y van  

M arkens avhandling K n u t H am sun en de vrouwenfiguren in z i jn  werk (Gent 
1970), som är disponerad i tre avsnitt. I det första skisseras Hamsuns biografi. 
Så diskuteras t. ex. hans förbindelser med Mary Chavelita Dunne och Lulli Lous 
och hans tvenne äktenskap, med Bergljot Göpfert respektive Marie Hamsun. 
Hamsuns kvinnosyn sägs vara starkt präglad av hans pubertetsupplevelser, 
bl. a. den långvariga frånvaron från modern. Den har också utbildat sig under 
reaktion på litterära verk som Ibsens Et dukkehjem, Bjornsons Leonarda, 
Mills The Subjection of Women, Strindberg Giftas. För Ellen Key hyste 
Hamsun, märkligt nog, högaktning. För Selma Lagerlöf var däremot entusi
asmen svalare. I andra avsnittet granskas kvinnoporträtten från Rönnaug i 
Den Gaadefulde till Olga i Ringen sluttet. Många kommentatorer har ansett, 
att kvinnorna intar förhållandevis liten plats i Hamsuns prosa, genom att
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ständigt betraktas och skildras genom männens ögon. Amy van Marken åtar 
sig att visa motsatsen, varvid hon gör bruk av berättartekniska iakttagelser. 
Genom att avläsa de manliga huvudgestalternas berättarperspektiv och genom 
att mäta den information som därigenom ges med romanernas totala informa
tion, söker van Marken utröna, hur kvinnokaraktärerna »egentligen» är be
skaffade. Intressant påvisas, hur kvinnorna gärna presenteras i kontrasterande 
par i Hamsuns verk: Dagny och Martha (i Mysterier), Edvarda och Eva (i Pan), 
Iselin och Blis (i Munken Vendt), Olga och Angéle (i Ringen sluttet), hur 
monologerna tjänar till att avslöja deras karaktärer, hur namnen är laddade 
med namnsymbolik. I det tredje och avslutande avsnittet söker Amy van 
Marken renodla vissa stereotypa mönster i Hamsuns kärleksskildring. En 
ständigt återkommande schablon är t. ex. den kärleksrelation, där ståndsskill- 
naden spelar en så stor roll, där kvinnan tar initiativet, där svartsjukan sätter in 
och där kärleken till sist inte svarar mot drömmen om kärlek. Amy van 
Markens avhandling är sällsynt kunskapsrik och ställer problemen med 
skärpa.

Värdefull är också Rolf Nyboe Nettums gradualavhandling Konflikt og visjon. 
Hovedtemaer i Knut Hamsuns forfatterskap 1890-1912 (1970), en av de tyngst 
vägande insatserna i Hamsunforskningen på senare år. Den bildar första delen 
av en tilltänkt men ännu ofullbordad tvåbandsstudie över Hamsuns hela 
romankonst. Avhandlingen är byggd över en antites, spänningen mellan vad 
verkligheten erbjuder och »visionen», dvs. föreställningarna om »en högre 
verklighet». Genom omsorgsfull textanalys påvisas, hur detta motsatsförhål
lande tar sig skilda uttryck hos huvudpersonerna i Sult, Mysterier, Pan och 
Victoria samt i något mindre grad även i Redaktör Lynge och Ny Jord. 
Avsikten är »ikke ågjore rede for psykologi eller stil, men for den eksistensi- 
elle problematikk som de diktede skikkelser er baerere av» (s. 10). Avhand
lingen vänder sig därmed mot de gängse Hamsun-tolkningar, som har uppfat
tat de fiktiva gestalterna som exponenter för Hamsuns teorier om det omed
vetnas psykologi, eller som tagit sikte på hans stilkonst och naturkänsla. 
Anslutningen till Marstränder är uppenbar och vidgås öppet av Nettum, som 
deklarerar att hans avhandling »folger langt på vei hovedtendenser i Mar
stränders studie som tross sitt beskjedne format er skjellsettende» (s. 14). I 
övrigt har Nettum på ett föredömligt sätt tillgodogjort sig och tagit ställning 
till nästan hela den tidigare Hamsunforskningen. Möjligen kan man med prof. 
Ellisiv Steen ifrågasätta, om han tillräckligt preciserat och skilt ut alla de olika 
föreställningar som sammanfattas under begreppet »hnyere virkelighet» (jfr 
E. Steens fakultetsopposition, Edda 1971, s. 129 ff.). En svaghet är också, att 
Nettum anlitat Samle de Vaerker från 1934-36 även i situationer, där denna 
utgåva företer avvikande ordalydelse från originalupplagorna (jfr E. Beyer, 
Edda 1971, s. 147 ff.). Om man vill teckna en utveckling, är detta textkritiska 
förfaringssätt knappast försvarbart.

Likafullt är Nettums undersökning som helhet mycket värdefull, och i 
jämförelse med många tidigare Hamsun-böcker öppnar den verkligt nya
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perspektiv. Nettum ger goda skäl för att en roman som Sult ej kan läsas enbart 
som en naturalistisk-fysiologisk skildring av svält eller som en studie i omed
vetet själsliv. Den framställer också en existenskamp. Sökandet efter mål och 
mening med lidandet träder i förgrunden. På motsvarande vis inringar Net
tum skickligt de fundamentala själskonflikterna i Mysterier, Pan och Victoria, 
varvid man observerar den vikt han tillmäter kvinnogestalterna. En Edvarda 
eller en Victoria blir tragiska offer för sin hängivelse, medan de manliga 
kontrahenterna föredrar romantisk dröm och avståndsdyrkan och faller offer 
för sin egocentricitet och sitt fantasteri. Påvisandet av hur Hamsuns konflikt- 
fyllda fiktionsvärld genomkorsas av en »visionär» insikt, med den klassiska 
mystikens kännemärken — extas, personlighetens uppgående i något överper- 
sonligt, fridskänsla och fotismer — sker på ett vis som borde kunna intressera 
även religionspsykologer. Analysen av Nagels kosmiska drömmerier och den 
centrala båtupplevelsen i Mysterier (avh. s. 122 ff.) och motsvarande moment 
av rituellt betonad naturextas i Pan (s. 220 ff.) kan anföras som exempel. 
Otvivelaktigt har Nettum djärvare än någon annan forskare påvisat djup
dimensionen i Hamsuns prosa. Däremot kan man ifrågasätta, om hans ym
niga bruk av en modern existentialistisk terminologi fyller någon menings
full uppgift. Betecknande nog tycks förf. själv ha insett detta förhållande 
och gör mot slutet av avhandlingen betydligt mer sparsamt bruk av termer 
som »fremmedgjering», »liv i uegentlighet», »redelighet», »grensesituasjoner» 
osv. Även försöken att generellt uppfatta den hamsunske hjälten som »en 
Enkelt i kierkegaardsk forstand» (s. 10) havererar. Snart nog tvingas Nettum 
införa romantisk titanism och kierkegaardsk esteticism (s. 207 f., 259) som 
mer rättvisande paralleller. Också tolkningarna av namn- och sexualsymbolik 
förlorar sig ibland i dunkelt djupsinne och blir pressade. Men även med de 
delvis allvarliga metodiska och sakliga invändningar som kan riktas mot Net- 
tums undersökning, framstår den som en betydande prestation.

Utforskningen av Hamsuns inflytande i andra länders litterära liv har nätt 
och jämnt påbörjats. W ilhelm  Frieses uppsats D a s deutsche H a m su n -B ild  (Edda 
1965) innebär ett improviserat och något splittrat försök att teckna Hamsun- 
bildens förändringar i Tyskland. Av skandinaviska diktare uppges Martin 
Andersen Nexö med verk som Pelle der Eroberer och Ditte Menschenkind 
ha tillhört »dem eisernen Bestand der deutschen Volksbücherei», Hamsun 
var däremot först och främst den bildade borgerlighetens favoritdiktare. Som 
inspirationskälla för Jugend och för »die neuromantische Dichtung» betydde 
Hamsun mycket. Med Markens Grode (Segen der Erde) kom han att ge 
flankstöd åt Blut und Boden-filosofin, och ännu i anslutning till hundraårs
minnet 1959 utgavs i München Sämtliche Romane und Erzählungen i fern 
band. I M a r tin  N ags bok H am sun i  russisk ändsliv  (1969) får man en visserli
gen utförligare men likaledes osorterad framställning av Hamsuns mottagande 
och inflytande i Ryssland. Ämnet är väsentligt. Tsar-Ryssland var Hamsuns 
viktigaste litterära avsättningsområde, innan ännu Tyskland blivit det. Också 
långt efter revolutionen har han behållit sin plats i det litterära medvetandet
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och hållits fram som en ideologiskt vilsegången men tekniskt oöverträffad 
mästare, en förebild för Sovjetunionens egna bondeskildrare och socialrealis
ter. Ännu på 1930-talet översattes August-trilogin. Först och främst uppmärk
sammades Hamsun i Ryssland strax efter sekelskiftet och räknades då ofta 
som en vederlike till Ibsen, Maupassant och Tjechov. 1907 iscensatte ingen 
mindre än Stanislavskij Livets Spil på Konstnärliga Teatern i Moskva. Följan
de år gavs Ved Rigets Port på tre av landets ledande scener, Stanislavskijs 
Konstnärliga Teatern i Moskva, Vsevolod Meyerholds Alexandrinska Teatern 
i St Petersburg samt Kommissarsjevskajas Dramatiska Teatern sammastädes. 
Från dessa omtalade framföranden av Kareno-trilogin, som i Moskva uppges 
ha hållit sig kvar på repertoaren ännu långt in på 1940-talet, härrör åtskilliga 
viktiga inlägg och kritikerreaktioner. Nag uppmärksammar Plekhanovs 
marxistiska vidräkning med Hamsuns proletär fientliga och förment småborger
liga åskådning i uppsatsen »Dr Stockmanns son» 1910. Omkring 1910 utkom 
också ej mindre än två parallella utgåvor av Hamsuns samlade verk på ryska. I 
det s.k. Universalbibliotekets billighetsupplagor fick romaner som Sult, Mys
terier, Pan och Victoria stor spridning och blev modelitteratur. Om man får 
tro Nags källkritiskt visserligen tvivelaktiga uppgifter, skulle t. ex. en roman
författare som Konstantin Paustovskij eller en litteraturforskare och »forma
list» som Viktor Sjklovskij ha tagit djupa intryck av Hamsun redan under sin 
gymnasietid. Madame Alexandra Kollontaj har omvittnat, hur inte minst den 
revolutionära ungdomen omhuldade Hamsun, som stod för en ny livskänsla 
och uppror mot auktoriteterna. Leo Tolstoj vägrade däremot vresigt att ta 
befattning med en så omskriven och uppburen modeförfattare. En hel rad 
bemärkta diktare såsom Maxim Gorkij — Hamsuns beundrare och vapenbro
der framför andra — samt vidare Konstantin Balmont, Aleksander Blok, Ivan 
Bunin, Anna Akhmatova, Alexander Kuprin, Vladimir Majakovskij har på 
skilda sätt uttalat beundran och intresse för Hamsun. Betecknande är Gorkijs 
försök att med skådespelet Barn av solen (Deti solntsa) 1905 skapa en 
socialistisk motsvarighet till Ved Rigets Port. Ännu långt fram i nutiden tycks 
»Gnut Gamsun» ha behållit sin lyskraft i Dostojevskiljs land, varom bl. a. 
beundrande uttalanden av Ilja Ehrenburg och Eugenij Jevtusjenko vittnar.

I ovanstående med nödvändighet ofullständiga och fragmentariska revy har 
blott några bidrag i den omfattande Hamsun-litteraturen kunnat uppmärk
sammas. Det säger sig självt, att innehållsreferat och värderingar kan göras 
från andra utgångspunkter. För den som önskar skapa sig en egen uppfattning 
av Hamsun-forskningen, är vissa hjälpmedel oumbärliga. Vissa tidiga ansatser 
att förteckna Hamsunlitteraturen är fortfarande användbara, så universitets
bibliotekarie Kaare Haukaas Litteratur om Knut Hamsun 1945-1958 (i: J. 
Marstränder, Det ensomme menneske i Knut Hamsuns diktning 1959). Även 
Harald Naess alltfort otryckta Hamsun-bibliografi 1945-1959 förtjänar om
nämnande. Den finns tillgänglig i film i Oslo universitetsbibliotek och är 
avsedd att ingå i Naess tilltänkta komplement till Reidar 0ksnevads Norsk 
litteraturhistorisk bibliografi 1900-1945. Även H .J. Haffners kronologiska
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förteckningar över Hamsuns verk och dessas översättningar till främmande 
språk i N orsk B okh a n d lertid n in g  1 9 3 4  har sitt värde. Men allt detta har nu fått 
en modern och monumental ersättning i A r v id  0stbys K n u t  H am sun. En  

bibliografi (316 sidor, Oslo 1972). Bland den nordiska litteraturhistoriens 
biobibliografier torde 0stbys vara en av de yppersta, och för lång tid framöver 
måste den bli den självklara utgångspunkten för alla Hamsun-forskare. En viss 
begränsning vidlåder visserligen arbetet. 0stby har frivilligt inskränkt sig till 
att förteckna blott litteraturen om Hamsuns betydelse och inflytande i väst
världen. Även med denna inskränkning är hans arbetsprestation beundrans
värd. Enbart förteckningen av Hamsuns egna skriftalster — separata, utvalda, 
samlade — i Norge och annorstädes i västländerna omfattar sjuttiosju tättryck- 
ta sidor. Utgivningsorter som Buenos Aires, Paris, Montreal, Milano, Reykja
vik, Kapstaden och Rom ger en föreställning om Hamsuns världsrykte. Drygt 
ett sjuttiotal böcker hade vid utgivningstillfället utkommit på skilda väster
ländska tungomål om Hamsun. Men den samlade mängden av artiklar och 
essayer är naturligtvis långt mer omfattande. 0stby har tålmodigt och över
skådligt grupperat detta väldiga material efter sakord eller kronologi, så att var 
och en som vill veta vad som skrevs i världen vid Nobelpristillfället 1920, vid 
Hamsuns död, vid hundraårsminnet osv. bekvämt kan finna vägen. En smärre 
oformlighet är, att också avsnitt i doktorsavhandlingar förts under rubriken 
artiklar. Teaterframföranden, hörspelsversioner för radio och television, fil
matiseringar och i förekommande fall recensionsmaterial har noggrant bok
förts. Ett brevregister omfattande Hamsuns tryckta brev, ordnade alfabetiskt 
efter mottagare, ingår.


