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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
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av Bang och omdömena om dennes insats, den andra Jacobsens benägenhet att ibland 
handskas rätt nonchalant med sitt material.

Det skall sägas om Harry Jacobsen, att han förvisso inte begått den för biografer 
alltför vanliga skötesynden att övervärdera föremålet för sin undersökning. Sällan har 
en prominent författare blivit så snävt bedömd av sin biograf. Harry Jacobsen vill 
uppriktigt förstå Herman Bang, men det är tydligt, att det finns alltför mycket hos 
denne som han inte kan förlika sig med. Det är naturligtvis en ärlig sak om man står 
främmande eller negativ inför en människa, men inställningen slår tydligt igenom i 
omdömena om Bangs insatser som litteraturkritiker, teaterman och författare. Harry 
Jacobsen befinner sig här ofta på motståndarsidan och intar i många huvudpunkter det 
dåtida högre borgerskapets hållning. I själva verket är han ytterligt osäker om vari stor
heten i Bangs gärning består och litar alltför gärna till dåtida —  nästan alltid starkt 
negativa —  recensioner och uttalanden.

Den andra invändningen —  att Harry Jacobsen ibland handskas alltför nonchalant 
med sitt material —  kan det vara anledning att dröja utförligare vid. I min avhandling 
om Bang från våren 1965 vände jag mig mot hur teorier gjordes till fakta och hur 
Harry Jacobsen inte sällan missförstod Bang (noten s. 334 f.). På dessa punkter läm
nade jag exempel, däremot inte beträffande det stora antal sakfel jag också talade om. 
Jag ansåg nämligen att det här oftast rörde sig om petitesser, även om dessa ibland 
kunde leda till att man fick en felaktig uppfattning av en del förhållanden. Jag finner 
det riktigast att här försöka belägga mina ord och väljer sidan 33 i den tredje delen 
såsom typisk i detta avseende. Här talas först om ett tackbrev från Henrik Ibsen till 
Bang och att detta publicerades i tidningen K0benhavn den 6.12.1889. Rätt datum är 
i i . 12 och rätt tidning är Politiken. »Han var paa Kant med ’Politiken, hvor man endnu 
i Januar og Februar lod hans Artikler trykke, men uden Navn.» Herman Bang var 
nästan alltid på kant med Politiken, i varje fall med Edvard Brandes, men han fortsatte 
att publicera artiklar fram t. o. m. augusti månad, ibland med namnet utsatt. Och 
Ibsenbrevet stod alltså också där. Meningen därpå lyder: »Man fplte sig stpdt over 
hans Holdning i Litteraturdebatten efter nogle Artikler, han havde skrevet i norske 
Aviser med polemisk Spids mod Bladet i Bestrsebelsen for at tolke norske Standpunkter 
og forsvare norske Forfattere.» Härmed måste Harry Jacobsen rimligen avse den intres
santa dansk-norska strid, som dock blossade upp vid en helt annan tidpunkt, nämligen 
först ett halvår senare, i augusti 1890. De »norske» Aviser är GHT och Bergens 
Tidende. Meningen därefter: »Edvard Brandes havde desuden et personligt Mellem- 
vaerende med ham; han mente, at Bang var Skyld i, at hans Venskab med Jonas Lie var 
k0lnet.» Påståendet styrkes av en not som dock blott hänvisar till ett brev, där Edvard 
Brandes som så många gånger förr på sedvanligt sätt utöser sitt hat över »det usle 
Kryb Herman Bang», som han gett pengar och plats vid sin tidning och som nu an
gripit Edvard Brandes’ recension av Majsa Jons. Harry Jacobsen skriver därpå att 
Herman Bang under ett halvt år varit knuten vid Adresseavisen, »derefter» vid K0ben- 
havn. Det var dock helt samtidigt som Bang i oktober 1889 började skriva i dessa två 
tidningar.

Allt detta är som synes rena petitesser —  fast väl många fel för att kunna plockas 
fram ur några direkt på varandra följande meningar. Betänkligare är att de tillsamman
tagna kan suggerera fram en inte helt riktig bild av Bangs förhållanden till den danska 
pressen och av orsakerna till hans resa till Norge.

Jag väljer till sist ett exempel som ligger på ett annat plan. Harry Jacobsen nämner 
i andra delen hur Bang i januari 1889 började skriva Tine i Nakskov. På sidan 184 
sägs att Bang reste från Nakskov i maj månad men att han inte var färdig med Tine 
och att han överlät åt Nansen att välja ut sångerna till den. Bang blev emellertid färdig 
med Tine i Nakskov (enl. brev den 13.5.1889), och det var bara två av romanens 
många visor, som Nansen efter noggranna direktiv skulle leta fram. Också här rör det 
sig ju om rena petitesser, men de är inte helt utan intresse. Den relativt korta tid det 
tog att skriva Tine —  fyra månader —  visar hur noggranna förstudierna hade varit. 
Att sångerna inte är valda på måfå visar att Bang in i det minsta komponerade sin 
roman mycket omsorgsfullt.
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Ja g har inte nämnt Harry Jacobsens namn, när jag i min avhandling kommit in på 
dessa och liknande ting. Jag har där följt Herman Bang under en tid som Harry 
Jacobsen redan behandlat, och på punkt efter punkt har jag funnit sådana smärre 
oriktigheter, kommit till andra resultat, gjort en annan bedömning av förhållandena. 
Det finns en mycket stor mängd av sådana skiJj aktigheter mellan Harry Jacobsens böcker 
och min. Jag kunde inte gärna ange alla dessa —  det skulle ge intryck av något slags 
förföljelse —  utan nöjde mig med ett par och sammanfattade så min inställning till 
Jacobsens verk i den redan nämnda noten s. 334 f.

I noten underströk jag de rika kvaliteter som Jacobsens verk äger och påpekade att 
det kunde synas ogrannlaga att framställa så pass långtgående vetenskapliga krav på 
ett arbete som främst åsyftade att ge en populär framställning av Bang. Invändningarna 
framfördes därför att jag var tvingad att redovisa min ståndpunkt. Jag räknade också 
med att Harry Jacobsen såsom icke fackman inte skulle ta alltför hårt på en rätt 
rigorös vetenskaplig inställning. Jag räknade tyvärr fel, vilket jag kunde se av ett 
angrepp som Harry Jacobsen riktade mot mig i två tidningsartiklar i Berlingske Aften- 
avis 3 och 4.1.1967. Tonen i artiklarna är ytterligt sårad och inte så litet maliciös. De 
avslutas med en snärt om »Grundighed o g Videnskabelighed». Invändningarna gäller 
tre ting, och det kan vara befogat att i korthet omtala dem, då de visar att Harry 
Jacobsen svarar med att själv ställa strängt vetenskapliga krav. För det första hävdar 
Harry Jacobsen att jag utan reservationer påstått Haablpse Slasgters Grevinde Hatzfeldt 
vara en av mig namngiven kvinna (mitt försök att avväga litterära influenser och 
Bangs sätt att utnyttja en modell framgår av s. 71 ned —  s. 74), för det andra menar 
Harry Jacobsen att jag påstått att Herman Bang i Tine återgav stämningar och känslor 
exakt som de var på Als 1864 (Harry Jacobsen har här kapitalt missförstått en av 
huvudpunkterna i min avhandling: det förbluffande minutiösa sätt på vilket Bang arbe
tade) och för det tredje att Bang 1888 skulle ha »behersket» Politiken (jag har inte 
riktigt formulerat det så —  se s. 217 —  utan avser att Bang under slutet av 1887 och 
början av 1888 var den, vars artiklar spände över det största registret och oftast gav 
eko. Hans insats här har inte förr tillbörligt uppmärksammats och är den som är mest 
beaktansvärd av alla medarbetarnas. Om han sedan under denna tid med dessa artiklar 
var den som »dominerade» i Politiken, är naturligtvis en omdömesfråga.)

N är Harry Jacobsen gav svar på tal skedde det således genom att hävda att jag inte 
iakttagit en strikt vetenskaplig hållning. Det får därför anses befogat att så pass utför
ligt redogöra för vad som härvidlag är brister i Harry Jacobsens böcker. Jag har natur
ligtvis i min avhandling, liksom även i exemplen härovan, endast tagit ställning till 
de tre första delarna. Den fjärde, som nu närmast är aktuell, sluter sig helt till de före
gående, båda vad fel och förtjänster beträffar. Den inleds med en skildring av Bangs 
förhållande till vännen Fritz. I framställningen får Bang ofta komma till tals, och det 
är värdefullt att Jacobsen genomgående ger så många citat för att belysa tiden och 
Bangs skiftande stämningar. Nästa stora omvälvande händelse i Bangs liv, det famösa 
övergreppet från Johs V Jensen skildras likaså utförligt. Jacobsen behandlar därpå 
Bangs resa till Tyskland, eller flykt om man så vill, berättar om återkomsten till Köpen
hamn och den fortsatta regissörverksamheten där och skildrar så den sista stora resan. 
En skillnad mot de föregående delarna är att han ägnar större plats åt de litterära 
verken. Som nämnts har Jacobsen ofta haft mycket litet att säga om dessa i sina tidigare 
böcker. Det gäller svagare ting som Bangs debutarbeten lika väl som några av hans 
allra finaste noveller, vilka bara nämns i förbigående: att de publicerades i den och den 
tidskriften eller att de ingick i Bangs uppläsningsrepertoar. Här i fjärde delen ägnas 
däremot romaner som Mikael och De uden Faedreland ett vida större utrymme än vad 
som tidigare kommit något annat verk av Bang till del. Emellertid rör det sig mest om 
referat, och man frågar sig om inte Harry Jacobsen har känt att han inte befinner sig 
på linje med Bang. Sällsport avslöjande är följande ord på tal om Det graa Hus, ett 
av de få ställen, där Jacobsen verkligen uttalar sin mening och deklarerar sin stånd
punkt: »Han rpber ogsaa sin Begraensning som Digter i en svigtende Synskhed, afslpret 
af Bogens mange hypotetiske Tilfpjelser. Som altid har han med uendelig Taalmodighed 
luret paa sine Personers Tale, Minespil, Tanker o g Meninger, for hvor andre, frodigere
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Digtere skaber deres Skikkelser med Fantasiens Magt, byggede han sine op ved gennem 
sin Tanke at iagttage dem, til de saa at sige bleve levende og rpbede sig sel v. Det er 
dette, man fornemmer i ’Det graa Hus’ naar han ikke synes helt sikker paa, hvad han 
ser. Han skriver saaledes: »Excellensen hprte det vistnok ikke» —  »han hprte det 
maaske ikke» —  »Fru Urne havde maaske ikke forstaaet» —  »Moderen havde vistnok 
ikke hprt det» —  »Ja, sagde Hendes Naade, der vistnok var distrast» . . .  Hvis denne 
Form blot er Maner, svaekker den Indtrykket af en suverän Fantasidannelse. For om 
nogen maa vide, hvad en Digtnings Skikkelser tasnker, opfatter og g0r, da maa det 
vasre Digteren. Men Bang overlader det til Lasserens Afgprelse.» (IV, s. 96.)

Klarare kan inte framgå, hur fullständigt Harry Jacobsen har missförstått det som 
är själva kärnpunkten i Bangs impressionism, i hans konst.

Långt säkrare och fylligare är Bang själv skildrad, även om Harry Jacobsen haft svårt 
för den kombination av homosexualitet och starkt driftsliv, som präglar Bang. Biografin 
avslutas för övrigt med en jämförelse mellan André Gide och Herman Bang, därför 
att —  som Harry Jacobsen skriver —  »De to var ens, hvad det biologiske Raastof i 
dem angaar».

Ändå finns det tillräckligt mycket av värde i Harry Jacobsens böcker. De måste 
visserligen läsas med vaken kritik och ofta med en viss ikontroll. Underkastar man sig 
detta får man i gengäld ta del av en mängd nya forskningsresultat. Upplysningar och 
uppgifter lämnas i en ständigt flödande ström och mycket hör till det som man inte 
lätt finner. Trots sina brister måste därför Harry Jacobsens arbete upplevas som oumbär
ligt och rikt.

Torbjörn Nilsson

Fr a e n k l , PAVEL: Strindbergs dramatiske fantasi i Spöksonaten, En stildramaturgisk 
under sfikelse, Universitetsförlaget. 1966.

Essays on Strindberg. Published by the Strindberg Society, Sweden. Edited by Carl 
Reinhold Smedmark, Beckmans. Sthlm 1966.

Det torde stå klart för alla inblandade, att strindbergsforskningen i dag står inför 
tekniska och metodiska problem, som pockar på snar lösning. Vad först beträffar de 
tekniska problemen, är det uppenbart, att särskilt den utländske forskaren kan ställas 
inför hart när outhärdliga arbetsförhållanden. I stället för ett välordnat »Strindbergs- 
Arkiv» möter han något som betänkligt liknar ett kaos. Forskningsmaterialet är spritt 
över hela landet, och befinner sig delvis i bedrövligt skick. Låt mig konkretisera med 
ett exempel.

På Nordiska Museet förvaras diktarens omfångsrika, efterlämnade bibliotek. Detta 
har sitt värde inte bara för att det ger en uppfattning om hans intressen och beläsenhet. 
Man får dessutom andra oskattbara upplysningar genom diktarens sympatiska vana att 
i sina böcker strecka för särskilt intressanta partier och ibland tillfoga kommentarer i 
marginalen. Lägg därtill, att man här även kan finna anteckningar i verk av diktarens 
egen hand, anteckningar som kan svälla ut till hela omarbetningar, så torde bibliotekets 
värde för forskaren framstå klart för läsaren.

Biblioteket befinner sig emellertid i uselt skick. De häftade böckerna är i färd med 
att falla sönder. Katalogiseringen är otillfredsställande. Flitiga souvenir jägare har redan 
hunnit bära bort hundratals volymer, och en intresserad matematiker skulle lätt kunna 
räkna ut, när Strindbergs efterlämnade bibliotek är helt skingrat och förött. Så bör 
det rimligtvis inte få förhålla sig.

Recensenten är inte ute för att uppspåra skyldiga och ansvariga. Att strindsbergs- 
biblioteket hamnade på Nordiska Museet var fel från början, eftersom det saknar orga
niskt sammanhang med museets övriga boksamling, som naturligt nog är inriktad på 
denna institutions speciella ämnesområde. Samlingen kunde med lika stor rätt och med 
samma olyckliga resultat ha placerats på Armémuseum. I dagens läge är den enda rim 
liga lösningen, att samlingen flyttas till KB:s handskriftsavdelning, som kan erbjuda


