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på den fråga han ställer». Den inte särskilt stringenta framställningen interfolieras av 
brev till och från Ekelund och behåller ett biografiskt källvärde i väntan på att brev
växlingen publiceras i sin helhet.

Geijerstams bok är en välkomponerad samling studier i ekelundska begrepp och be- 
greppskomplex. Det rör sig inte om en avhandling, inte heller om litteraturkritik. Man 
kan beklaga det från bägge synpunkterna: känslighet och inlevelse saknas sannerligen 
inte, och det underliggande forskningsarbetet verkar mycket solitt. Formen är såtillvida 
närmast den essayistiska kommentarens som den, med Walter Benjamins definition, »ut
går från klassiciteten hos sin text och därmed så att säga från en förutfattad mening. 
Den skiljer sig från den värderande studien däri, att den enbart inriktar sig på textens 
skönhetsmoment och positiva behållning.» Den pedagogiska stilen, som hos pedagogen 
Geijerstam säkert är ett uttryck för det personliga engagemanget, blir ibland något mång
ordig och övertydlig, vilket stör den kongenialitet med Ekelund som uppenbarligen åsyf
tas i all ödmjukhet. Men man kan också möta en vaghet som mindre är oförmåga till 
precision än skygghet för det vördade och numinösa. Denna pudeur är den finaste 
kvalitén i Geijerstams bok. En moralisk kvalité, kanske i mästarens anda, men knappast 
en »vetenskaplig».

Carl-Henning W ijkmark

O l a f  Ö Y S L E B Ö : Hamsun gjennom stilen. En studie i kunstnerisk utvikling. Oslo 
1964.

Olaf Öyslebö, universitetsstipendiat vid Institutt for nordiska språk og litteratur i 
Oslo, gav för några år sedan ut en stimulerande bok om Sigurd Hoels fortellekunst 
(1958). Det var en i huvudsak deskriptiv framställning som avslutades med några 
ganska försiktiga formuleringar om möjligheten av en koppling mellan stil och författar - 
psyke. I sin Hamsunbok: Hamsun gjennom stilen, har han vågat språnget ut i en »este- 
tisk-psykologisk» studie.

Öyslebös målsättning är att skildra diktarpersonligheten Hamsun som den dokumen
terar sig genom stilen. Han ger alltså inte ett porträtt av privatpersonen Hamsun, inte 
heller ger han en katalog över alla fenomen i Hamsuns stil. Han vill ge »ikke en studie 
i Hamsuns stilistiske variasjonsbredde og rikdom, men en studie i hva en kunne kalle 
det felles-hamsunske, nemlig dikterpersonlighetens ytringer i stilen uansett skiftende em- 
ner og idémessig intention». Ett inledande avsnitt ägnar Öyslebö åt att avliva myten om 
den födde stilisten Hamsun. Han redogör för den slingrande vägen från »skribleren» 
Kn. Pedersen i Den Gaadefulde (Tromsö 1877) över amerikafararen Knud Pedersen 
Hamsund till den desperate stilisten Knut Hamsun i Sult (Köpenhamn 1890). Bokens 
första huvudavsnitt »Jeghevdelse og intensitet» behandlar Hamsuns produktion från Sult 
till Pan. Det är byggt dels kring jag-centrerade metaforer och observationer och jaget i 
persongestaltningen —  där framförallt den hamsunska vandrartypen behandlas, dels 
kring Hamsuns kamp med de rent språkliga uttrycksformerna. Följande avsnitt tecknar 
»Sprengningen av jeget i det lyriske» främst som den manifesterar sig i natursymboliken, 
vilken, som Öyslebö visar, är nyckeln till »det lyriske» hos Hamsun. I slutavsnittet »Mot 
frigörelse i det episke» påvisas en definitiv förändring i Hamsuns författarattityd från 
Svsermere 1904. Attitydförändringen yttrar sig först i att Hamsun, visserligen under en 
övergångsperiod, karikerar den stil han själv tidigare odlat. Öyslebö frilägger i de sista 
jag-böckerna, trilogien om den åldrande vandraren Knut Pedersen, Hamsuns slutliga 
frigörelse från sin jagbesatthet och hans väg fram till de stora episka romanerna, där 
författaren står fri gentemot sina gestalter. »Generelt kan en si at Hamsun nå behersket 
midlene. Han behöver ikke å presse noen av dem verken for å uttrykke sitt fölelseskom- 
plex eller for å pröve midlenes muligheter. Heller ble forholdet det at han behersket dem 
altfor godt.»

Olaf Öyslebös nya bok utgör ett värdefullt tillskott till Hamsunforskningen. Men även 
den som står främmande för Hamsun har mycket att hämta hos Öyslebö. Hans kamp 
med metoden är utförligt —  ibland kanske omständligt —  redovisad i framställningen. 
Med stort tålamod förklarar han för läsaren vilka fakta som är relevanta för bokens
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målsättning och varför de är det. Det är en svår uppgift som Öyslebö förelagt sig. Han 
har inte fallit för flotta snabblösningar eller nöjt sig med konfektionerade metoder. Det 
är kanske signifikativt att han ägnar sina 350 tättryckta sidor åt den Hamsun som käm
pade en valdsam kamp med sina uttrycksmedel men lämnar åt sidan den Hamsun som 
funnit sin stil och levde »altfor godt» av Markens gröde.

Lena Hyltén-Cavallius

KNUT A h n l u n d : Den unge Gustav Wied. Kbhvn 1964.

Knut Ahnlund har gjort sig til specialist på nyere dansk litteratur. Hans fprste ar
be j de var en studie over hovedlinier i Henrik Pontoppidans forfatterskab. Den bog, 
der her skal omtales, er 1. del af en bredt anlagt biografi af Gustav Wied, altså et emne 
fra samme periode som disputatsen.

Fra Henrik Pontoppidan er der unasgtelig et langt spring ned til den lille satyr Gustav 
W ied, der ikke var besvaeret med idéliv, men altid drastisk og med stor virtuositet 
kredsede om det ene emne: menneskelivets animalske sider. Synet på denne forfatter 
har vasret meget varierende; af nogle forgudes han —  to forskellige Wiedselskaber er i 
tidens lpb stiftet til dyrkelsen af hans minde —  mens andre kan bringes i harnisk, nu 
ikke lasngere saa meget af moralske som af kunstneriske gründe. Et eksempel herpå (som 
ikke nasvnes af Ahnlund i det kapitel, der kaldes »Eftermaele») er den bandstråle, Jacob 
Paludan i essaysamlingen »Facetter» har udslynget. Her stilles sammenligningsvis H er
man Bangs fortaelling »Ved Vejen» op overfor den unaegtelig temmelig matte fort- 
saettelse af Wieds »Livsens Ondskab», der hedder »Knagsted», og dommen lyder som 
fplger: »Her har alle Gratier og Muser —  undtagen Grinets —  taget Ferie. Sol og Luft 
og JEde og Drikke og Elskov og S(f>vn er det udtrykkelige Knagstedske Evangelium. 
Ja, det skal nok hjaelpe os ind i Fremtiden.» En digter har jo imidlertid krav på at blive 
målt efter sine bedste ydelser, og Gustav W ied er nok en bog vaerd.

Mange forarbejder föreligger der ikke, skpnt digterens dpd ligger så langt tilbage som 
1914 —  Ahnlunds 1. bind kommer altså som et 50 års mindeskrift. Nogle mindre 
essays (et af Georg Brandes, et fortradffeligt af Tom Kristensen, skrevet til den sam- 
lede udgave af W ieds skrifter 1938 og genoptrykt i essaysamlingen »Til Dags Dato», 
Axel Nielsens fornpjelige lille studie »Parentesen, der voksede» om den stadig mere do- 
minerende rolle regiebemaerkningerne kom til at Spille i de dramatiske arbejder), nogle 
breve til ham i Eddie Salicaths »Omkring Gustav Wied» og fra ham i Johs Br0ndum- 
Nielsens »Gustav W ied i Breve», endelig en stilistisk analyse i M0ller Kristensens 
disputats »^Estetiske studier i dansk fiktionsprosa 1870-1900» —  det er omtrent det 
hele. Hertil kommer det biografiske stof, som Brpndum-Nielsen gennem årene ad mundt- 
lig vej har indsamlet og nu stillet til rådighed for levnedsskildringen; til ham er bogen 
tilegnet. Ahnlund er gået til vasrks med en fast utrolig grundighed, og den stprste 
ros, man vil kunne sige om hans arbej de, er at det ikke f0les skrevet af en fremmed. 
Han har levet sig ind i milieuet, ops0gt alle de steder, hvor W ied har opholdt sig; i 
dette bind gaslder det isaer Lolland-Falster og M0n, i nässte bind vil det naturligvis blive 
Roskilde, hvor W ied (og »Thummelumsen») slog sig ned, der vil komme i spgelyset. 
Også dokumenterne har han endevendt, de trykte såvelsom de utrykte (f. eks. aktstykkerne 
i retssagen angående den formentlig utugtige novelle). Endelig har han fplgende i Br0n- 
dum-Nielsens fodspor underkastet endnu levende personer, der har kendt den afdpde 
forfatter, Interviews for at indsamle traditioner om ham. I hele dette specifikt danske 
stof er Knut Ahnlund hjemme, som om det var hans eget milieu. Hans metode er sober 
og alsidig, behagelig fri for modernistiske overdrivelser. En lille bemserkning er i så 
henseende karakteristisk; hvor det omtales, at Gustav Wieds uvilje imod faderen anta- 
gelig skyldtes dennes forhold til moderen, giver det anledning til fplgende kommentar: 
»Forholdet ser ud som et psykoanalytisk skoleeksempel; det vaere med fornpjelse her
med overladt til de interesserede!»

I dette f0rste bind fpres fremstillingen op til år 1895, hvilket vil sige at ingen af 
Wieds hovedvasrker i denne omgång er nået til behandling, men dog flere ingenlunde 
ringe b0ger, navnlig novellesamlingen »Silhuetter» og den talentfulde, men vist ikke meget 15
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