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220 Recensioner

på livet som ett oavlåtligt flöde, en oavbruten rörelse, har en så utpräglat statisk sam
hällssyn: världen kan aldrig bli bättre än den är; de enskilda människorna kan stiga 
moraliskt och socialt, men »folket» är dömt att lyda och tåla, kuvat av de starka och 
hänsynslösa. Men det är, som Nykrog visar, fråga om en skenbar motsägelse. Flödet 
är oavlåtligt, det rör sig ständigt framåt utan att förändras, men i ytan bildas virvlar 
som växer, tynar och dör: det är människoöden.

Bilden är Balzacs egen och Nykrog återvänder med rätta gärna till den. Över huvud 
taget är det påfallande i vilken stor utsträckning han låter Balzac själv komma till tals. 
Texterna bildar ständigt det säkra underlaget för hans framställning; hans roll är den 
blygsamma att förklara och kommentera, men han utför den med en suverän överblick 
av det väldiga fältet. Därför har också hans bok blivit en fänglande och stimulerande 
läsning.

Gustaf Fredén

HANS MIDB0E: Dikteren og det primitive. Gyldendal norsk forlag. ( i)  Jonas Lies 
ungdom. 1964. (2) Jonas Lies utvikling. 1965. (3) Jonas Lies mesterskap. 1966. 
(4) Jonas Lies ålderdom. 1966.

Hans Midb0es verk Dikteren og det primitive omfattar fyra delar, som har kommit 
ut under en följd av tre år och tillsammans utgör den monografi över diktaren som 
tidigare har saknats. Erik Lies böcker om fadern är nästan uteslutande biografiska. Arne 
Garborgs levnadsteckning är mångsidig och inträngande men skrevs 1893, medan 
diktaren ännu stod på höjden av sin skaparkraft. Fredrik Ingerslevs undersökning från 
1939 är till sitt huvudsyfte en tillämpning av Kretschmers karaktärspsykologi, och under- 
tecknads avhandling, tryckt 1949, avser endast tiden till och med 1883 samt är inriktad 
på de litteraturhistoriska orsakssammanhangen kring utvecklingen av Jonas Lies roman
konst. Hans Midb0es undersökning följer däremot Jonas Lie från hans första bok, Digte 
(1866), till hans sista utkast, skrivet kort före hans död 1908. Den ger ingen fullstän
dig redovisning av stoffet och åtar sig inte att lösa alla gåtor, men den syftar till att 
ge en bild av diktarens väsentliga egenskaper och hans verks särprägel.

Rörande uppläggningen hänvisar professor Midb0e i sitt Efterord till den uppsats, 
med vilken han 1957 medverkade i festskriften till Francis Bull. Efter att ha vänt 
sig mot den kritik som under de senaste åren hade drabbat den så omtalade »new criticism», 
utpekar han där Emil Staiger, Ernst Auerbach och Ernst Robert Curtius som de stora 
ledstjärnorna. I deras efterföljd, menar han, bör »den historisk-filologiske interpretasjon, 
gjennomf0rt med konsekvens og dog med varsomhet, i den litteraturhistoriske genre 
kunne etablere samspillet mellom systematisk og historisk betraktningsmåte, samtidig 
med at den lar et (tolerant) poetikk-grunnsyn inspirere tolkningene, istedenfor å på- 
tvinge dem et systems ensidighet.» Forskaren skall hålla sig till texten och söka tränga 
in till dess kärna. Vad han därvid upptäcker, kan han se i samband med diktarens liv 
och tidsupplevelser. Men det väsentliga är hans tolkning av diktverken själva.

Tillämpat på Jonas Lies alstring blir detta i Efterordet till Dikteren og det primitive: 
»Intet apriori; men visse siktepunkter, visse anslag. O g så får tekstene selv tale.y> Det 
hela rör sig om en analys av verk. Denna sammanfogas med upplysningar av annat slag 
men står hela tiden i mitten, och den hämtar oavlåtligt uppslag från en syntes, nämligen 
åsikten att Jonas Lies styrka ligger i hans sinne för »det primitive». Vad som menas 
med detta, blir för visso inte föremål för någon utredning, men det talas om »prim i
tive’ kulturer» med tro på det översinnliga och skräck inför tillvarons gåtor, och det 
framhålls att kulturmänniskan, utrustad med samma arvsanslag som vilden, kan ha kvar 
mycket av dennes världsuppfattning. Genom sin känsla för det primitiva får Jonas Lie 
den kunskap om de dunkla makterna på själens djup, vilken skapar mästerskapet i hans 
människoskildring. När han tillämpar denna kunskap och ger uttryck för den, är han 
sig själv och når högst som konstnär. Därmed ger Hans Midb0e inte någon ny syn på 
Jonas Lie: redan Garborg talar om det »Aiventyrsind» som fanns hos honom vid sidan 
av hans realism, framhåller att han på en gång är »Havtaagens, Finnetrolddommens —
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og Hverdagsvirkelighedens Digter». Men medan Garborg snarast ser Jonas Lie som 
sliten mellan olika böjelser, menar Hans Midb0e att ^Fventyrsindet, dvs. sinnet för det 
primitiva, är det som ger honom hans särprägel.

När det gäller att visa detta, sysslar Hans Midb0e föga med att verkställa litterära 
jämförelser, urskilja litteraturhistoriska strömningar eller utreda idéhistoriska samman
hang. Han lämnar inga hänvisningar till vetenskaplig psykologi. Och han stöder inte sin 
textanalys på logiska slutledningar. Vad han ger, är först och främst kortare eller längre 
utdrag ur diktverken och påståenden att vissa av dessa ställen är viktigare än andra.

Emellertid måste det understrykas att själva urvalet av textställen kan verka överty
gande på läsaren. Hans Midb0e rör sig fritt i det stora stoff som Jonas Lies alstring 
och livshändelser utgör, och han tycks helt enkelt ta fasta på det som roar honom, vädjar 
till hans hänförelse. Men han har rätt att göra på det sättet, eftersom han därmed hos 
läsaren frammanar en känsla av att möta diktaren livslevande. Det överlägset rätt
framma greppet på ämnet är i sig medryckande, och framställningskonsten står mycket 
högt. Som läsning är Diktaren og det primitive ovanligt tilltalande.

Med ett språkbruk som alltid ter sig lika småaktigt pedantiskt, skulle kunna sägas 
att Dikteren og det primitive snarare är ett bellettristiskt, ett kritiskt verk än ett littera
turhistoriskt, vetenskapligt. Men när det roar dess upphovsman, inflätas däri iakttagelser 
av vetenskapligt värde. D it hör först och främst de som gäller Jonas Lies utvecklings
gång. Visserligen kan det synas att Familien paa Gilje knappast kommer innanför ramen 
av det primitiva genom att dess naturlyrik och rousseauism täcks av ordet »Natur- 
msegtighed», i motsättning til den »Naturovermaegtighed» som fyller inte bara Den 
Fremsynte, Onde Magter och Trold utan också En Malstr0m och Niobe. Men ypperligt 
framhävs humorns genombrott hos Jonas Lie i samband med hans berättarkonsts mognad, 
och skarpsynt urskiljer Hans Midb0e hur diktaren efter den avspänt utåtriktade skild
ringen i Familien paa Gilje genast vände »tilbake til m0rkere felter, knyttet til hans 
’rygende Valplads’», dvs. tar upp ämnen som hörde ihop med hans egna minnen av 
nederlag och skuld. Värdefullt är också påpekandet att Jonas Lies allra sista verk måste 
ses i samband med en ny förkärlek för det abstrakta som gjorde sig gällande under 
sekelskiftets år.

Också en del mycket påtagliga forskningsuppgifter utför Hans Midb0e, som att under
söka Jonas Lies omarbetningar av dikterna i den första samlingen, att gå djupare in på 
den tidigare påpekade överensstämmelsen mellan Den Fremsynte og George MacDonalds 
lilla roman The Portent, att tyda bildspråket både i de politiska tidningsartiklarna och i 
romanerna, att göra ingående manuskriptstudier och att påvisa släktskapen mellan de 
uppträdande i vitt skilda verk av diktarens hand. Men framför allt är Dikteren og det 
primitive ändå ett vänporträtt, nämligen av en lärd kritiker som har blivit en nära vän till 
en länge sedan bortgången diktare.

Carl Olof Bergström

HARRY JACOBSEN: Den unge Herman Bang, 1954, Herman Bang. Resignationens 
Digter, 1957, Den miskendte Herman Bang, 1961, Den tragiske Herman Bang, 1966. 
H. Hagerup, Kbhvn.

1966 utkom den fjärde och sista delen av Harry Jacobsens biografi om Herman Bang. 
Redan 1954 publicerades den första delen, och de många årens studier har burit rik 
frukt. Hela verket bär tydligt prägeln av inträngande och vittomfattande forskning. 
Harry Jacobsen känner ingående sekelslutets och sekelskiftets Köpenhamn, och hans 
kunskap om Herman Bang och personerna kring denne är stor. Han äger dessutom en 
förnämlig detektivtalang som gett vackra resultat när han gått på upptäcktsfärd i dessa 
förbluffande litet utforskade områden. Innan Harry Jacobsen gav sig i kast med Herman 
Bang, hade det nämligen skrivits få biografiska studier om denne. Här låg ett utom
ordentligt rikt material och väntade på sin man. Harry Jacobsen har dock förmatt att 
inte bara finna det som låg vid allfarsvägen. Hans spårsinne väcker odelad beundran.

Innan jag behandlar den nu mest aktuella fjärde delen, vill jag ta upp två allvarliga 
invändningar som rent allmänt har riktats mot Harry Jacobsen. Den ena gäller bilden


