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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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læste roman »Ungdomshistorier». Uvilkårligt må derfor forel0big det biografiske mo
ment dominere. Hvad Ahnlund har gravet frem o g fået sat i perspektiv til forfatterskabet, 
er i virkeligheden forblpffende. Naturligvis har han haft hjælp af, hvad W ied selv har 
meddelt om sit liv; men den egentlige sel vbiograf i »Digt o g Virkelighed» er »Dichtung 
und Wahrheit», der trænger til at gås efter i s0mmene, og »Ungdomshistorier» er en 
selvbiografisk roman, der ikke forpligtede sin forfatter til at holde sig til sandheden, 
skpnt det på afg0rende punkter viser sig, at den ret n0je fplger virkelighedsmpnstret. En 
kilde af pålideligere art er breve fra digteren til hans brpdre, som her for fprste gang er 
udnyttet af forskningen. Vigtigt er det at lære hans milieu at kende, de personer, der 
omgav ham: slægten og vennerne. Der var problematik over familien Wied: faderen 
urimeligt streng og despotisk, moderen uligevægtig af sind, to brpdre d0de som sinds- 
syge; auspicierne var sandelig ikke de bedste. Som dreng rystedes Gustav W ied af en 
oplevelse med en t jenestep ige, der en af ten da hun skulde lægge ham i seng optrådte 
uterligt overfor ham; fra denne episode af ledte han selv sit bitre syn på kærlighedslivet 
og alt, hvad dertil h0rer, og den vendte han flere gange tilbage til i sit forfatterskab, 
bl. a. i den novelle, der foranledigede den retslige tiltale imod ham. I ungdomsårene i 
Kpbenhavn fprtes han ind i bohème- og journalistkredse, levede kaféliv og forelskede sig 
i skuespillerinder, indtil han omsider i en rig jysk godsejerdatter fandt den kvindetype, 
der kunde g0re ham lykkelig: en ven mere end et »fruentimmer». Meget intéressant er 
skildringen af hans to bedste ungdomsvenner —  den tredie, J0rgen Andersen, hvis; 
brevveksling med W ied der er givet prpver på i Brpndum-Nielsens bog »Gustav W ied 
i Breve», er mærkeligt nok næsten ikke omtalt. De kom til at spille en hpjst forskellig 
rolle i Wieds tilværelse som henholdsvis hans Lysalf og hans Svartalf, og forsvandt begge 
hurtigt fra hans horisont, den ene ved en tidlig dpd, den anden ramt af sindssyge. Tage 
Algreen-Ussing var en lys natur, der bidrog til i forfatterskabets tidligste tid at lede 
Wieds udvikling i positiv retning. Ahnlunds opfattelse går ud på, at denne vens sprge- 
lige skæbne helt kom til at ændre Wieds livssyn. Helt nyt er det, at Ahnlund frem
drager Vilhelm Immanuel Madsen-Mygdal, broder til en af Danmarks senere stats- 
ministre. Han var af en ganske anden stpbning, et udpræget kritisk og sarkastiskt hoved 
med tillpb til noget genialt, men nåede ikke at indfri de store lpfter, han havde givet,, 
fpr sindssygen formprkede hans ånd. Hans utvivlsomme videnskabelige anlæg satte sig 
kun ét spor, en socialpkonomisk afhandling, der udkom i 1891 og trods sit utopiske 
indhold vakte en vis opmærksomhed, bl. a. vandt Hpffdings anerkendelse. For W ied, der 
beundrede ham overordentligt, spillede han rollen som den, der æggede ham til uhæm- 
met at give sig sortsynet i vold. Det er fortjenstfuldt, at Ahnlund har fremdraget hans 
triste skæbne, som hidtil har været offentligheden aldeles ubekendt, ligesom at han har 
påvist, at begge vennerne optræder i Wieds produktion, Tage Algreen-Ussing som Tage 
Banner i »Ungdomshistorier», Madsen-Mygdal som bondestudenten Edmund Melling i 
det langt senere skuespil »Dansemus»; med sit frejdige syn på den litterære ejendomsret 
tillod han sig endogså ugenert at flette hele passager af Madsen-Mygdals sociale afhand
ling ind i sit satyrspil.

Om forholdet til andre forfattere, afdpde eller samtidige, indeholder bogen adskillige 
oplysninger. Ved prpver fra en citatsamling, han i sin ungdom havde anlagt, sættes vi i 
stand til at f0lge hans læsning. En tid dyrker han ivrigt »Niels Lyhne», men denne på- 
virkning er naturligvis temporær. Forfattere, han med varigere udbytte har tilegnet sig,, 
er Zola, Maupassant, Mark Twain, Ibsen, Strindberg, Kierkegaard, Schandorph og Herman 
Bang. Hans nærmeste dansk stamfrænde var utvivlsomt Schandorph, om hvem det træf- 
fende hedder, at W ied »skrev hele hans Værk om. Han lpftede forgængerens miljper og: 
mennesker til den kunstneriske genialitets niveau, ved sit tungsind, sit langt mere suve- 
ræne forhold til realismen og sin hensynslpshed» (194). Åbenbart forekom eleven den 
gamle naturalist for dristig eller måske snarere for uforsigtig; det er i ethvert fald ikke 
uden sin komik i Ahnlunds noteapparat at læse prpver på, hvorledes Schandorph i ma
nuskriptet til »Ungdomshistorier» på forlagets vegne optrådte som »censor morum» 
overfor den unge forfatter og spgte at bevæge ham til at afdæmpe vovede steder. Havde 
ikke en anden ligeledes af forlaget tilkaldt smagsdommer vist sig mere fördomsfri og 
krævet flere af de påankede passager genindsat, havde vi haft en noget »artigere» og 
mindre Wiedsk version af hans roman. For svenske vil det hâve speciel interesse, hvad.
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der siges om hans forhold til Strindberg. Deres bekendtskab opstod i 1889, da den 
svenske digter forspgte at få sine enaktere opfprt i Kpbenhavn. W ied var hans be- 
gejstrede laeser og kom hurtigt i personlig förbindelse med ham. Nylig var »Giftas» 
udkommet, og Wieds kvindehad fik ny nasring af omgången med mesteren selv. Den 
kvinde, W ied på dette tidspunkt var forlovet med, skuespillerinden og forfatterinden 
Nathalia Larsen, havde tilmed oversat »Fordringsägare». Som bekendt svaevede der en 
ublid skasbne over dette teaterforetagende, både hvad angår Strindberg som forfatter og 
W ied som skuespiller. I 1912 var Strindberg dog så hpflig at erindre om Wieds »over- 
legne spil» i »Kreditorer». I dramaet »En Hjemkomst» mener Ahnlund at kunne konsta- 
tere indflydelse fra den masgtige lidenskab i »Fadren».

Så lasnge der kun föreligger begyndeisen af den stort anlagte biografi —  og med den 
grundighed, hvormed forfatteren går til vserks, synes det ikke udelukket, at der kan 
blive tale om endnu 2 bind —  kan der naturligvis endnu ikke tegne sig noget helheds- 
billede af Wied. Men allerede nu spores det, i hvilken retning karakteristikken vil komme 
til at gå. Intet kan vasre mere misvisende end det citat, forlaget har udstyret omslagets 
bagside med, hvor W ied omtales som »en af de ypperste repraesentanter for det danske 
smil», men det skyldes heller ikke Ahnlund. Det ansigt, W ied viste omverdenen, bar 
ikke noget smil, men en grimace —  han havde som den lille Kay i Andersens eventyr 
»Snedronningen» fået en splint af troldespejlet i 0jet, og dette er tydeligt nok også Ahn- 
lunds opfattelse. Hans biograf lasgger vasgt på at skildre hans udvikling fra et naivt, 
uskyldigt ungt menneske til en mand, der når til erkendelse af, at livet ikke fortjener at 
tages alvorligt, og som fplge deraf reagerede snart ved vild komik, snart ved det m0r- 
keste sortsyn. Efter at modtagelsen af »Ungdomshistorier» havde belasrt ham om, at hans 
laesere ikke var villige til at acceptere ham som moralist, ophprte han med at vasre al- 
vorlig. Det karikerende var ikke tilsigtet, men hans måde at se tingene på, »det var ikke 
briller, linsen var indbygget i hans 0je», som Ahnlund så fortraeffeligt formulerer det. 
Her er altså allerede trukket en udviklingslinje op. Med forventninger må man se hen 
til vaerkets nseste del, hvor der stilles os i udsigt en analyse af Wieds kunst; forfatteren 
vil jo også have ganske anderledes kort på hånden, når han efter den forholdsvis be- 
skedne ungdomsproduktion når frem til hovedvaerker som »Slasgten», satyrspillene og 
»Dansemus». Med den sikre metodik og elegante fremstillingsform, med hele den ind- 
sigt i »Wiedenskaben», som Knut Ahnlund er i besiddelse af, kan man forvente, at han 
vil skabe det grundlasggende vaer k om Gustav Wied.

Morten B or up.

T h o r k il d  B J0RNVIG: Kains Alter —  Martin A. Hansens Digtning o g Tcenkning. 
Kbhvn 1964.

I forordet til sin 616 sider store afhandling om Martin A. Hansens forfatterskab 
skriver Thorkild Bj0rnvig: »Med dette Arbejde har jeg sat mig to Maal. Det ene har 
vaeret at fortolke Vaerkerne i kronologisk Orden, opdele Forfatterskabet i Perioder: den 
socialrealistiske idiédebatterende, den episke, den modernistisk erkendende og den arkaeo- 
logisk historiske religionshistoriske —  og strejfe den epokale Sammenhaeng, saerskilt i 
Betragtningen af Künsten som Kainswaerk. Det andet har vaeret at analysere Konflikten 
mellem Kunst og Kristendom og paavise Sporene af den Jordrystelse, Opfattelsen af 
Künsten som Kainsvaerk har foraarsaget i Forfatterskabet efter ’Lykkelige Kristoffer’.»

Afhandlingen er da i virkeligheden to bpger. Dels en bredt anlagt gennemgang af 
forfatterskabet med tyngdepunkt i dets andet tiår, og dels en disputats med den hoved- 
tesis, at MAH i det sidste tiår af sit liv var stedt i en krise på grund af en uforsonlig 
konflikt imellem kunstudpvelse og kristendom —  udfprligst behandlet i det centrale ka
pitel Kains Alter, opkaldt efter nogle hidtil ukendte notater til en romanplan, MAH 
gjorde i januar 1946 (trykt som tillaeg til afhandlingen).

Sk0nt Bjprnvig har formået i hvert fald delvis at forene disse to b0ger, kan det vaere 
berettiget at behandle dem enkeltvis. Den fprste bog rummer en rekke fremragende 
analyser og fortolkninger af de enkelte vaerker i MAHs forfatterskab, fremhaeves må 
isaer gennemgangen af »Tornebusken», »Agerhpnen» og det efterladte digteriske for-


