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inan sig kanske med en önskan: att ett motsvarande arbete om Strindberg och 
Tyskland bleve skrivet — och en misstanke: att en sådan undersökning i grunden 
skulle ge ännu mer till belysning av Strindbergs europeiska ryktbarhet. Det kan 
inte bestridas att Strindbergs parisiska framgångar var av hastigt uppblossande 
och lika hastigt falnande lyskraft. Han erövrade inte Paris men arbetade länge 
och intensivt på en celebritet som tyvärr blev efemär. I Tyskland blev Strindberg, 
ironiskt nog, just under de här åren en klassiker och har så förblivit. Ironiskt 
nog, ty Ahlström har med full evidens bevisat att Strindberg älskade Frankrike, 
fransk kultur, franskt språk under hela sitt liv, medan han — trots anfäktelser 
av nietzscheanism och preussarvirilitet, trots all uppskattning och hjälp från 
tyska beundrare — bevarade en hälsosam misstro gentemot de tvetydiga yttring
arna av den tyska anden.

Hans Levander.

K nu t  A h n l u n d : Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinjer i författarska
pet. Akad. avh., Sthlm 1956.

Knut Ahnlund ger en helhetsbild av ett av den moderna danska litteraturens 
mäktigaste författarskap, Henrik Pontoppidans. I fem kapitel, som spänner över 
hela produktionen, följer han de viktigaste motiven utom det mer inskränkt sam
hällskritiska. Arv och öde är avhandlingens centrala kapitel. Som utgångspunkt 
väljer Ahnlund Pontoppidans individualism, hans obönhörliga krav på personlig
hetens fria växt och utveckling. Detta krav tar sig uttryck i den från andra 1800- 
talsförfattare välkända känslan av hemlöshet och fredlöshet i tillvaron: hans hjäl
tar tillhör i uppror och utstötthet Kains släkte. Deras kamp för att nå en för
soning med livet har A. med stor skicklighet frilagt ur de breda, episkt frodiga 
romanerna Det forjasttede Land, Lykke-Per och De D0des Rige. Denna person- 
lighetsproblematik ses i ljuset av Pontoppidans tragiska upplevelse av karak
tärens splittring, en känsla som ej sällan följde det moderna genombrottets män
niskouppfattning i spåren. P. kretsar med desperat ihärdighet kring den ra
dikala individualismens dilemma, kring svårigheten att tillfredsställa både kra
vet på individuell frihet och behovet av mänsklig gemenskap. För skiftning
arna i denna aldrig avslutade debatt har A. ett känsligt sinne; han är in
tensivt och levande engagerad. Men han stannar icke vid den skönlitterära 
gestaltningen av dessa problem utan tränger oförskräckt vidare till »den dolda 
eld» inom diktaren själv, som enligt denne var en ovillkorlig förutsättning för 
allt äkta konstskapande, även för hans eget. A. löser sin uppgift på ett im
ponerande sätt. I den varsamma men ändå gripande bilden av Lykke-Pers ut
veckling efter brytningen med Jakobe, om vilken man har haft skiftande me
ningar, ger han utomordentliga prov på finkänslighet och psykologisk fantasi. 
Icke mindre fängslande är hans analys av ödestron i det stora symfoniskt kom
ponerade verket De D0des Rige. Så djupt har icke någon forskare hittills trängt 
in i P:s personlighet, och man har svårt att tro annat än att dessa tolkningar i 
stort sett är definitiva.

A. visar på ett övertygande sätt, hur P. åter och åter tvingas till självuppgö
relse och hur dessa självuppgörelser icke blott är verkens livsnerv, som skapar 
deras mänskliga rikedom och ofta även bestämmer deras konstnärliga form, utan 
även är den yttersta förutsättningen för hans skoningslösa kritik av allt halv
hjärtat och oäkta i religion och samhällsliv. Med denna etiska kritik, som sträcker 
sig mot det absoluta, förenar P. religiös sensibilitet. Han söker en förankring för 
denna religiositet och pressas då till en ständig omprövning av den från tradi
tionen övertagna kristendomen, en prövning som alltid ändar i förkastelse men 
också i förväntan. Framtiden skall kanske ge en ny form av religiositet, i vilken 
hans religiösa känsla — ännu utan hemortsrätt — skall finna en fristad.

I kapitlet Arv och öde söker A. förutsättningen till hans kamp i en stark fixe
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ring vid barndomsmiljön och dess religiösa och etiska ideal. Denna fixering tar 
sig uttryck i våldsamt avståndstagande och skarp, ja nästan frånstötande kritik, 
men A. spårar också upp den otvivelaktiga dragning som P. känt till hemmets 
fasta, aldrig betvivlade livshållning. De flesta alternativ tedde sig i jämförelse 
därmed som halvmesyrer eller urvattnad och bleksiktig humanism. A. följer kon
flikten i de stora romanerna och i P:s minnesböcker. Ur denna synvinkel behand
las också de religiösa och kyrkliga motiven i avhandlingens första kapitel, Reli
gion och kristendom, som man därför icke tillfullo förstår, förrän man har läst 
Arv och öde. Tyvärr kan jag icke av utrymmesskäl ge några exempel från kapit
lets många inträngande analyser av P:s bild av Danmarks kyrkliga liv och dess 
främsta män.

Mot bakgrunden av samma problematik ger kapitlet Natur och Civilisation kon
turerna av P:s känsla för och förtrogenhet med naturen. I hans gestalter förs 
ofta en strid mellan en sugning till självutplånande stämningsliv i naturen och 
en aktiv hållning, som riktar sin kritik mot romantisk naturdyrkan eller hämtar 
kraft ur naturupplevelsen. Analyserna främst av de s. k. små romanerna från 
1890-talet visar en högt uppdriven förmåga av estetisk inlevelse. Först med Ars 
hjälp får man ut allt vad den lilla boken Minder äger av poetisk charm och ve
modig mänsklighet.

I kapitlet Man och kvinna följer A. den erotiska konflikt, som P:s uppfattning 
om den mänskliga karaktärens obeständighet skapar, konflikten mellan individua
listens känslokrav och äktenskapets oförmåga att fylla detta krav. Den valda syn
punkten saknar ju icke anknytning till huvudlinjen men ligger ändå något längre 
från den föregående problematiken än vad den skulle behöva göra. Nu kommer 
kritiken av äktenskapet som samhällsinstitution att få ett brett utrymme. Ut
formningen av kapitlet liksom de enskilda analyserna står på ett högt plan. 
Toppunkten är diskussionen av den lilla romanen Hdjsang och dess olika om
arbetningar.

Avigsidan med att som A. följa fyra större motivkomplex är att verken åter
kommer vid flera tillfällen men från olika synpunkter, vilket försvårar en rätt 
avvägning och gör upprepningar oundvikliga. Den konstnärliga och psykologiska 
enheten blir ibland lidande härpå. Samma avgörande händelse i P:s liv dyker 
upp i skilda sammanhang: man får icke någon samlad bild av den och dess be
tydelse. Uppläggningen ställer stora krav på läsaren, som måste vara synner
ligen bevandrad i P:s produktion för att kunna följa den ofta blixtsnabba för
flyttningen från fiktionsvärlden till skaldens egna upplevelser. Stilen är mycket 
rik och väl ägnad att uttrycka mycket intrikata psykologiska tillstånd; någon 
gång kan den te sig onödigt ordrik och snårig.

A. lägger den personliga aspekten på sitt ämne; P:s ställning i samtiden och 
förhållande till andra författare, som kan ha inverkat på hans idéer eller konst
närliga gestaltning, lämnas med några undantag därhän. Jag har intet prin
cipiellt att invända mot en sådan fixering av forskningsuppgiften. Mera betänk
sam blir man, då A. vid upprepade tillfällen starkt förringar de litterära im
pulsernas betydelse för Pontoppidan. »Påverkningsfrågorna hör inte till de in
tressantaste i Pontoppidans fall», fastslår A. (s. 184). Han har alltför lätt accep
terat P:s egen avvisande hållning och lidelsefullt hävdade självständighet i denna 
fråga. Det är för tidigt att så oförbehållsamt sluta upp på diktarens sida. Dess
utom jävar A. själv sitt påstående, bl. a. med sin intressanta utredning av Feil- 
bergs och Nietzsches betydelse för lösningen i Lykke-Per. Dessa exempel är icke 
ensamstående i P:s produktion. Intrycken, t. ex. från Ibsen, skulle utan svårighet 
kunna göras till föremål för en studie. I själva verket är P. i många fall påfal
lande tidsbunden, t. ex. i vissa litterärt-tekniska grepp, vilka hör till 1800-talets 
romantradition. Även i livsåskådningsdebatten finns iögonfallande samband, bl. a. 
med den filosofiska pessimismen under det slutande århundradet. Idéhistoriskt är 
hans förhållande till bröderna Brändes måhända det intressantaste problemet, som 
A. har bagatelliserat, därtill vilseledd av P. själv.
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A. ställer i inledningen sin bild av P. i medveten motsats till den gängse upp
fattningen, som understrukit det utåtriktade och objektiva, det samhällskritiska 
och samhällsmålande, m. a. o. bilden av den danske nationalskalden i modern tid. 
I jämförelse med Y. Andersen, som ger ett allsidigt fågelperspektiv även över 
författarskapets utåtriktade sida, vinner A., obunden av sin företrädares självpå- 
lagda hänsyn till vännen-författaren, i intensitet, och hans bild är mörkare och 
mer komplicerad. Utan föregångare är den dock icke. Ejnar Thomsen understryker 
i Henrik Pontoppidan til Minde känslan av hemlöshet och livsångest och tillmäter 
den inre kampen en central betydelse. Han karakteriserar den med bibelordet 
»Vad hjälper det människan om hon vinner hela världen men tar skada till sin 
själ» och med orden »Imod det ydre ruster sig det indre», en rubrik som A. an
vänder i första kapitlet. Thomsens skiss hade varit värd ett omnämnande i in
ledningen; i och för sig förringar den icke A:s egen insats.

Detta förbiseende sammanhänger med att A. avstår från att ge sina resultat 
i relief mot föregående forskning, vilket har sina nackdelar. De egna insatserna 
blir icke alltid framhävda till sitt fulla värde och läsaren får icke någon orien
tering i litteraturen kring Pontoppidan. I vissa fall har smärre olyckor inträffat. 
Formuleringen ger ibland på ett vilseledande sätt intryck av egna hypoteser, då 
det i själva verket är fråga om tidigare forskares uppslag. Så t. ex. finns upp
giften att Tolstoy stått modell för Det forjaettede Land (s. 210) redan hos Ander
sen (s. 67), liksom sammanställningen av Lykke-Pers drömda storverk och P:s 
litterära planer på 80-talet (Ahnlund, s. 117, jfrt med Andersen, s. 114). Ahnlund 
menar, att romanen Spdgelsers karaktär av vändpunkt i författarskapet är för
bisedd; dess ställning är redan klart angiven av Andersen (s. 97) och ännu mera 
markant av Thomsen i Dansk literatur efter 1870 (s. 364). Uppslaget till den in
tressanta utredningen av ordet Spdgelsers frekvens och symboliska innebörd 
(s. 134) är Andersens (s. 97, s. 133, s. 139).

Man måste beklaga, att A. icke har fått tillstånd av släktingar och danska 
Pontoppidan-entusiaster att begagna personligt material och brev, t. ex. den stora 
sviten till bröderna Brändes. Han har emellertid spårat upp två brevsviter, en 
till Axel Lundegård (1887-1928) och en till Inger Holt-Cavallin från 1930-talet. 
De är väl utnyttjade, även om man saknar en karakteristik av den livslånga vän
skapen med Lundegård. En sådan hade behövts, då man ju icke har någon möj
lighet att jämföra med P:s hållning i brev till andra adressater. Ett värdefullt 
material är hans journalistik, tidigare känd och observerad, men inte förrän nu 
tillfullo utnyttjad. Ur artiklarna åren 1888-1890 torde icke mycket mer vara att 
hämta. Hans Enetaler från 90-talets slut skulle nog kunna pressas på ytterligare 
synpunkter. Journalistiken belyser både problemen i romanerna och den kompli
cerade byggnaden och stämningsbrytningen i de s. k. små romanerna. A. har också 
iakttagit P:s ständiga om- och överarbetningar och gjort intressanta jämförel
ser, även om mycket återstår.

Känner man någon tvekan inför A:s slutsatser, sammanhänger det med att 
syntesen har ett subjektivt inslag. I alltför hög utsträckning accepteras P:s bild 
av sig själv. Källkritiken är därför icke alltid tillräckligt energisk, och A:s in
levelse kommer den att slappna ibland. I vissa fall får bevisningen smak av cirkel
bevis. Det skall dock erkännas, att bristen på tillförlitligt material, som ej ingår i 
ett konstnärligt mönster, är ett svårt hinder.

De viktigaste källorna till P:s biografi är för närvarande romanen Lykke-Per 
från seklets sista år och memoarerna från 1930-talet. I båda fallen ser P. cen
trala ungdomsupplevelser — resan till Schweiz 1876, beslutet att flytta till bro
derns folkhögskola och bli författare 1880 och hans förhållande till bröderna 
Brändes — i ljuset av senare erfarenheter. A. synes mig övervärdera både roma
nens och memoarernas källvärde till förmån för sin huvudtes och tar icke till
räcklig hänsyn till de källor, som ligger upplevelserna närmare och som icke in
går i en konstnärlig enhet.

A. har (s. 27) påpekat, att memoarernas källvärde minskas på grund av P:s
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höga ålder och på grund av det långa perspektivet. Men felaktigheterna beror 
också enligt min mening på att P. handskas ganska fritt med fakta. Det visar 
skillnaden mellan den första självbiografien i fyra delar och den omarbetade i en 
del 1943, som ej sällan slår ihop två skilda händelser och beslut. Denna skillnad, 
som är intressant, då P. har haft den utförligare versionen framför sig vid om
arbetningen, borde ha diskuterats antingen i inledningen eller i samband med de 
enskilda källställena. P. arrangerar nämligen sina upplevelser i konstnärlig prosa, 
men han tolkar och förklarar dem icke. Så länge brevmaterialet icke är tillgäng
ligt, är hans memoarer alltså mycket svårhanterliga för forskningen. De skilda 
versionerna av en och samma händelse belyser på ett intressant sätt hans syn på 
sig själv.

P. berättar på flera ställen om bestigningen av alptoppen Faulhorn under fot
vandringen i Schweiz 1876. I Hamskifte 1936 binder han ihop denna händelse 
med en kärlekshistoria. Han prövar den unga flickans känslor med den vågsamma 
bergsklättringen, som han företar i tonårsmanligt trots, då hennes föräldrar be
stämt avråder. Vägen är knappast framkomlig, men han framhärdar och tvingas 
tillbringa natten på ett klippblock, ensam i den ökenaktiga ödemarken. Mot en 
bakgrund av snöhölj da alptoppar upplever ynglingen dödsfaran. Under natten 
fryser den upptöade snön. P. räddar sitt liv, och den unga flickan visar sina 
känslor. När han berättar historien 1889 i Kjdbenhavns B0rstidende, suggererar 
han emellertid icke fram någon nietzscheansk ödesstämning. Han kommer till ett 
litet värdshus i akt och mening att bestiga Faulhorn. Om flickan inte ett ord. 
Han uppger sin plan på grund av de dåliga snöförhållandena. Initiativet tas i 
stället av en dumdristig tysk-amerikan, som han tidigare ej hade träffat och 
som Hamskifte ej nämner. P. vågar icke bekänna, att han är rädd, inte ens då 
värdshusvärden avråder. Men han hoppas, att amerikanens mod skall sjunka, så 
att de skall avbryta utflykten i tid. Så blir ej fallet. »Han kommanderte; jeg 
l0d.» Efter en tids vandring går de skilda vägar; därpå upplever P. natten på 
klippblocket. Olikheten mellan denna beskrivning och Hamskifte är uppenbar. 
I självbiografien draperar han sig i kunglig ensamhet; han är äventyrsprinsen 
som kastar sig ut i handlingens vågspel och erövrar prinsessan. Berättelsen är ett 
led i äventyret Henrik Pontoppidan, som skapas i självständig ensamhet. P. kon
centrerar sig på vad han anser vara upplevelsens psykologiska kärna. Omständig
heterna däromkring handskas han fritt med. Iakttagelsen är viktig och manar till 
ett försiktigt umgänge med memoarernas uppgifter. I den förkortade självbio
grafien Undervejs til mig selv (s. 106) dröjer han ej vid den ödesmättade natten, 
som åter blivit en ordinär ungdomsupplevelse. Har den moraliska censuren in
gripit ?

A. har icke diskuterat dessa skillnader. De olika versionerna i självbiografien 
användes för att belägga det självbiografiska inslaget i Lykke-Per. Per upplever 
efter faderns död en religiös kris i en alpby och den jämförs (Ahnlund, s. 136) 
med natten på Faulhorn. Där skulle P. ha känt något liknande. Enligt artikeln 
1889 trodde han, att han skulle dö och »om en Time eller h0jst to skulde stedes 
for Guds Ansigt og kraeves til Regnskab for mit Liv». Jämförelsen är pressad och 
jag kan icke instämma i att vi i denna formulering skulle äga »ett unikt vittnes
börd» om P:s dragning till fädernetron. A. sammanställer också Faulhorn-episoden 
med Pers djärva självhävdelse och äventyrslust men hänvisar då till Hamskiftes 
version och nämner icke versionen av 1889, där djärvheten icke är särdeles på
fallande.

Även i Hamskiftes berättelse om övergången från de polytekniska studierna 
till författarskap har, såvitt jag förstår, P. skildrat sig mer ensam än han var. 
Morten P. ingriper icke, förrän Henrik redan har beslutat sig för att bli författare 
och erbjuder honom en lärartjänst vid sin folkhögskola. Tidigare hade Henrik 
varit skeptisk mot broderns år 1878 grundade skola, men efter ett samtal med 
några hantverkare, som besökt en sådan, hade han blivit mera intresserad. Sedan 
han gjort fåfänga försök att skaffa sig ett uppehälle i staden, tackar han ja till
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broderns ^förslag. I Undervejs har Mortens ingripande större plats; först sedan 
Henrik fått broderns erbjudande, avbryter han studierna. I båda versionerna vill 
han i lugn och ro tänka över sin ställning och förverkliga sina författarplaner.

Memoarerna, framförallt Hamskifte, ger — som vanligt frestas man tillägga
bilden av en ensam man i kamp med sitt öde och torde icke göra Morten full 

rättvisa. Dennes almanacka visar, att P. ej behövde något samtal med hantver
karna (Undervejs, s. 114) för att besöka brodern. Redan fjorton dagar efter 
skolans start (2/5 1878) besöker han Morten tillsammans med sin far. Han gör 
ytterligare två besök samma år, två besök år 1879, varav ett i juli efter faderns 
död, då författarplanerna växte sig starka och hans skådespel redan refuserats. 
Den 18 januari 1880 besöker Morten honom, och den 3 februari flyttar han till 
skolan, där han stannar till den 29 mars. Efter ett kort besök i maj rycker han 
in i militärtjänst den 5 maj och återvänder den 28 september till brodern, som 
nu öppnat en större skola i J0rlunde. Den började den 2 november och Henrik 
tjänstgör som lärare. Denna vinter läser han Georg Brändes, vilket blev en up
penbarelse. Den 27 januari 1881 bevistar bröderna en fest för Hostrup, som 
Henrik lämnar i förtid med tydlig avsmak för både festen och storstadskulturen 
enligt Hamskifte. I Undervejs (s. 121) kombinerar P. kronologiskt oriktigt be
slutet att ta lärartjänsten vid folkhögskolan, med naturupplevelsen och reaktio
nen mot storstaden: vandringen från stationen i den månskensklara vinternatten 
blir invigningen till ett nytt liv. Den konstnärliga avsikten är tydlig.

Morten P. har säkerligen haft större betydelse för Henrik än vad som framgår 
av minnena. Han hade besegrat faderns motstånd mot Henriks polytekniska stu
dier, han ilade till bistånd vid författarkrisen, han delade dennes politiska radi
kalism. Deras olika väsen — enligt A. ett hinder för en närmare kontakt — be
höver ej i och för sig utesluta samarbete. Lindhardt anser i sin bok om Morten P., 
att de stod varandra mycket nära under denna tid.

För att klarlägga P:s motiv tillgriper A., då memoarerna lämnar oss i sticket, 
Lykke-Per, vars källvärde är ännu mer diskutabelt. Han antyder (s. 41), att P. 
den allra första tiden i Frerslev känt någon dragning till broderns grundtvigia- 
nism. Det är ju icke orimligt. Men parallellen mellan Pers reaktion inför pastor 
Blombergs utomhusmöte och P:s är vågsam. I så fall är Mortens vittnesmål, som 
icke begagnats i detta sammanhang, väsentligare. Han konstaterar (Gads danske 
Magasin 1927), att Henriks sedan uppväxtåren kritiska inställning till rörelsen 
förblev orubbad. Redan på ett stort möte hos Hostrup tog han avstånd. Ett så
dant finns antecknat i almanackan tre veckor efter Henriks ankomst (27/2 1880).

Pers intresse för grundtvigianismen, som går i kulturtrötthetens tecken sedan 
han brutit med stadens kulturradikalism, jämförs (s. 89) med P:s ovilja att ta 
upp studierna efter fotvandringen 1876 (Undervejs s. 107). Men Per har icke 
blott sitt ingenjörsprojekt utan även dr Nathans (G. Brändes) och Jakobes livs
syn bakom sig. Samma citat ur Undervejs om den unge P:s kulturtrötthet utsätts 
förvånande nog på ett annat ställe (s. 140) för viss kritik. A. anser dock, att 
Lykke-Pers framställning bestyrker memoarerna. Alltså stödjer memoarerna 
Lykke-Per i det ena fallet och Lykke-Per memoarernas vittnesgillhet i det andra. 
Men därmed har man gått i cirkel.

Vid behandlingen av dessa exempel ur Lykke-Per hämtar A. sin uppfattning* 
om den unge P:s framstegstro och dess sammanbrott från Lykke-Per (se s. 43, 
135, 140). Hur den var beskaffad vet vi dock inte alls. I själva verket tycks, 
det polytekniska intresset ha svalnat redan hos tonåringen i Schweiz 1876. Är det 
inte snarare så, att P. först omkring 1880 på allvar tar itu med livsfrågorna? 
A:s pressade sammanställningar av polyteknikern P:s och Pers framtidstro beror 
på att han har förbisett de intryck, som P. tagit av Georg Brändes. Det är kul
turradikalismen, som ger material till debatten framstegstro — grundtvigianism i 
Lykke-Per.

Erfarenheterna från studietiden, från tiden på landet 1880-88 och i Köpen
hamn 1889-90 samt från 1890-talet är sammanvävda på ett svårutrett sätt i
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historien om Per ingenjören-uppfinnaren och hans älskade Jakobe. Berättelsen är 
färgad av 80-talets idéströmningar, men detta årtionde betraktas som havererat. 
A. berör 80-talets roll i Pers utveckling mycket flyktigt. Huvudlinjen är exklu
sivt religiös — från hemmets trollhamn till äventyr och kärlekslycka tillbaka ge
nom spökenas, samvetets och hemmets värld ut till den med kamp erövrade öds
liga ensamheten. »Han böjs ju alldeles som det förutsagts tillbaka mot ursprunget, 
till underkastelse under fädernetron och till avsägelse av sina ungdomsideal» 
(s. 160). Men är det en väg tillbaka? Per har upplevt 80-talets tro på livet, det 
livsjubel som dr Nathan (Brändes) förkunnar och som Jakobe trots sitt allvar 
förkroppsligar. Hennes livsstil blir aldrig Pers; frukten av deras förening blev 
ett dödfött barn. Men hennes ädla kvinnlighet och varma hängivenhet, hennes 
glödande sanningskärlek och sökande patos förvandlar den vulgäre strebern till en 
sökande människa. Per — har det sagts — går icke igenom brandesianismen. Men 
är det riktigt? Han har dock upplevt dess innersta livskänsla, han har upplevt 
Jakobe och för en kort tid känt en befriande livsbejakelse i hennes famn. Han 
är icke densamme; han övertar något av hennes rolösa väsen. Jakobe framför 
P:s lidelsefulla argument mot kristendomen. Också hon intar liksom Per en sär
ställning: hon har upplevt känslan av utstötthet. Trots väsentliga olikheter saknas 
icke likheter mellan Pers och Jakobes livssituation vid romanens slut. Jakobe, 
icke grundtvigianismens bleka Inger, är Lykke-Pers genius.

Man känner sig alltså icke helt övertygad, då Lykke-Per används som biogra
fisk källa. P. har lagt stoffet tillrätta i sin ambition att skapa något utöver det 
individuella fallet. A. har urskiljt de självbiografiska inslagen i barndomsskild
ringen men förbiser, att bilden korrigeras längre fram, en förändring som hade 
varit värd en diskussion. Efter moderns död minns Per hennes friska tid (Yl, 
s. 162 ff.) och man får en helt annan gestalt än det första kapitlets orkeslösa 
moralist, i allt ense med fadern. P. korrigerar omedelbart Pers reaktion vid ett 
dystert julbesök i hemmet, som föräldrarna ogillade av ekonomiska skäl. A. anser, 
att P. berättar sanningen i Lykke-Per men förtiger den av diskretionsskäl i 
Drengeaar, memoarernas första del. Där berättas, att stämningen var dyster, där
för att modern var sjuk. Varför skulle det vara farligt, att år 1933 nämna för
äldrarnas ekonomiska oro? Memoarerna innehåller värre indiskretioner än så. 
Konsekvent ovilja och omänsklig moralism ingår i romanens plan. A. menar, att 
omarbetningens strängare bild av fadern skulle vara riktigare. Jag kan inte dela 
den åsikten. Klyftan mellan förseelse och straff har icke varit så måttlös i skal
dens föräldrahem. Pers oskyldiga härjningar i grannens fruktträd, som utlöser 
faderns bibliska förbannelse, kan icke jämställas med P:s hemliga besök hos den 
katolske prästen i Randers och hans flyktplaner, som föranledde ett skarpt in
gripande från faderns sida. Salvelsefull predikan har icke hört till uppfostran i 
hemmet; därom är Henrik och Morten för en gångs skull ense.

Ödesmotivet i De Djzfdes Rige är i mindre grad än i Lykke-Per präglat av arv 
och miljö. Pör A. är Torben Dihmer romanens centralgestalt och hans utveckling 
ett stadium på P:s väg från hemmets askes över ungdomens och mannaålderns 
revolt till ålderdomens askes. Torben upplever livet som en ond dröm och »avträ
der från skådeplatsen där livets maskspel försiggår och tyr sig till passiv kon- 
templation». I polemik mot Vilhelm Andersen vill A. hävda, att Torbens sista tid 
icke är ironiskt belyst, och understryker romanens pessimistiska grundton. Emel
lertid innehåller Andersens resonemang en mycket viktig synpunkt: P. har känt 
en befrielse, då han skrev sin roman. Att ensidigt identifiera Torbens lösning med 
P:s åsikter torde heller icke vara riktigt. Då rubbas nämligen romanens konst
närliga balans.

P. berättar i brev till Andersen (Andersen, s. 150), att han i De D0des Rige 
arrangerat ett stämningsmotiv för stor orkester och att han använt sina »Figurer 
som en Komponist de forskellige Instrumenter til at genskabe det F0lelsesliv, 
hvoraf Vaerket er fremgaaet». Han har tydligen tagit intryck av symbolismens 
musikaliskt-estetiska experiment. Grundstämningen: livet är en ond dröm varieras
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av de olika gestalterna, bland vilka man kan urskilja två grupper, som särskilt 
intresserat P., det förgångnas människor, märkta av livets dödsdans, och fram
tidens män, bröderna Gaardbo och Kjeld Borgen.

Yid sidan av lorben Dihmer, som egentligen icke förekommer mer än i verkets 
första och sista del, intar Jytte Abildgaard en huvudroll. Hon är dessutom länken, 
som förbinder de flesta av romanens skilda miljökretsar. Liksom Dihmer genom
skådar hon livet i all dess ohyggliga meningslöshet och känner sig ha hamnat på 
en främmande planet (Storeholt, s. 207). Men hon har inte kraft att bryta sig ut 
ur mardrömmen trots sin klarsyn. För Dihmer blir hon en personifikation av ödet, 
hans livs- och dödssymbol. Jytte — livet — kan icke ge sig hän åt honom. Och 
hon förlossas liksom han först av döden. Men romanen behärskas icke enbart av 
självuppgivelse. P:s kampnatur får ett utlopp i Enslev, vars stämma blandas med 
Torbens och Jyttes. I likhet med dem går han med döden i kroppen, och efter 
•sitt nederlag i folketinget når även han ett slags resignation och biktar utvald
hetens förbannelse: isolering och kärlekslöshet. Han böjer sig i vördnad, då han 
tänker på det stora tålamod, med vilket fadern uthärdade livet. Men innan dess 
har han, som Andersen så ypperligt uttryckt det, väckt Danmark med det gamla 
lejonets ökenvrål. Trots all svidande kritik mot människan Enslevs personliga 
maktsjuka och otyglade lidelse, som slår över i laglöshet och hjärtlöshet, låter P. 
Enslev föra samma kamp mot kyrkan som han själv gjorde. P:s pamflett Kirken 
og dens Msend gavs ut några månader efter delen Storeholt, i vilken Enslev in
föres för första gången. Liksom sin skapare för Enslev innerst en livsåskådnings- 
kamp. Striden gäller rätten till en annan livssyn än kyrkans. Man har framhållit 
det historiskt oriktiga i att låta den store politikern föra detta sista korståg; 
Enslevs strid är i detta fall även P:s. Enslev och P. håller domedag över det 
.andliga livet i Danmark. Jytte och Enslev är gestaltade med större kraft och 
intensitet än Dihmer. Som så ofta hos P. är kampen och lidandet mera skakande 
utformade än lösningarna.

Livets dödsdans är icke) allenarådande i romanen. A. har emellertid ganska lite 
intresserat sig för att P:s religiösa sensibilitet sträcker sig emot framtiden och 
utt han icke endast söker självkännedom. Han drömmer icke bara drömmar om 
inullen och fattigdomen utan också om en friare och lyckligare mänsklighet. Med 
saknad betraktade redan Lykke-Per den livssunde silenen med det sprattlande 
barnet och J0rgen i Nattevagt är övertygad om att hans barn skall upptäcka det 
nya Amerika i människan. Visserligen är detta framtidshopp oftast liksom J0r- 
gens ett litet blekt barn men det finns dock. Teoretiskt sett har A. måhända rätt 
i att Dihmers och därmed också P:s livskänsla är en syntes av Mads Vestrups 
kristna askes och Povl Gaardbos naturhedendom. Men knappast psykologiskt. 
Gaardbos livsbejakelse är livsdugligare och mera robust än Dihmers naturläror. 
Vid hans sida står hans hustru Meta med sin breda modersfamn, som har rum 
liven för Jyttes barn. Hoppet om en bättre värld klingar från Kjeld Borgens 
skalmeja, Pans flöjt. A. har skarpare blick för det pessimistiska och passiva hos 
den äldre P. Även kapitlet Natur och civilisation renodlar till sist undergångs
stämningen. Det aktiva, ibland aggressiva i diktarens natur förloras lätt ur sikte.

Diktarens rolösa svängningar mellan olika ståndpunkter skapar ofta en frukt
bar spänning, men det händer, att man irriteras av paradoxer, som trollas fram 
för trolleriets egen skull. De blir då innehållslösa eller sterila som i Det ideale 
Hjem. A. synes mig ibland något okritisk mot denna tendens och spårar ofören
liga motsägelser, även då de har en rätt naturlig förklaring. I Den gamle Adam 
kritiserar cynikern dr Levin i samtal med den romantiske mag. Glob det myckna 
talet om den erotiska passionens rätt med anledning av en gift mans snedsprång. 
När mannen skiljer sig och förlovar sig med en annan, väntar sig Glob samma 
dom från dr Levin. Men denne hävdar i stället oinskränkt frihet på det erotiska 
området, kritiserar den enligt hans mening innehållslösa formeln frihet under an
svar och angriper häftigt hem- och familjeliv. A. nöjer sig med detta trolleri med 
ståndpunkter. Motsägelsen får emellertid sin psykologiska förklaring av att Levin
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frivilligt ställt sig utanför den erotiska ringdansen och fäller sina omdömen som 
åskådare. Först då människan är helt oengagerad, är hon herre över sig själv och 
kan leva »Sjaelens stille Planteliv», nå klarhet och frid. Väljer människan engage
mang, måste hon betala ett högt pris. Mag. Glob tillägnar sig till sist Levins livs
stil.

Resonemanget blottar en av kärnpunkterna i P:s erotiska problematik. Dr Le
vin är en livsskygg människa. I H0jsang löser P. problemet på ett liknande sätt; 
mag. Glob tar skydd bakom bibliotekets boktravar undan den uppslitande erotiska 
kampen, rädd för all känslokontakt. Och är det inte genomgående ensamhets
känsla och nedisat känsloliv, som förklarar att äktenskapen i P:s verk slutar i 
tragik? P:s fanatiska idédyrkare är ofta känsloförstelnade. Ses det erotiska pro
blemet ur denna synvinkel, blir det fastare förknippat med de övriga i avhand
lingen behandlade motiven. Då skulle också P:s främsta kvinnogestalter, Hansine, 
Jakobe och Jytte, få en framstående plats i diskussionen. Med nuvarande upp
läggning skymtar de blott i förbigående.

Om ömtålighet och känslorädsla vittnar Adam Mallings äktenskapskritik i Det 
ideale Hjem, en bok som A. har ett obegripligt fördrag med. Hans matriarkats- 
idéer, som innebär att bröderna skall uppfostra systrarnas barn, går ut på att 
befria från uppslitande känslokontakter. Utopin verkar åtminstone på mig som 
ett frånstötande och föga lyckat paradoxmakeri. En del av P:s gestalter stelnar 
i hat, så kvinnan i Lille Rddhastte, eller i till svartsjuka perverterad kärlek. Den 
starkaste av hans patologiska kärleksskildringar är Borgmester Hoeck og Hustru. 
Hoeck är blott mäktig lidelsens negativa sida, svartsjukan, men den är så stark, att 
han önskar hustrun död, och så obarmhärtig, att han utestänger hennes barn från 
hennes dödsbädd. Han ser ej hur hon, som älskar honom, söker hans hand i döds
ögonblicket. Efter hennes död är han en levande död, ett monumentalt porträtt 
av känslosterilitet. Jag förstår därför icke att Hoeck skulle ha »en djupt inkapslad 
värme som aldrig förmår tränga ut genom korrekthetens pansar» (Ahnlund, 
s. 313). Också andra av P:s hjältar har svårt att få känslokontakt. Hansted ser 
icke Hansine för sina idéer; först då de skiljas, hör han verkligen på vad hon 
har att säga. I Nattevagt stormar idéfanatikern J0rgen på utan att känna Ur
sulas kamp. Inte förrän hustrun fullständigt bryts ned, ser han hennes problem, 
men då är det för sent. Olikheter i arv och miljö är icke det viktigaste skälet till 
att Lykke-Pers äktenskap går sönder. Djupare sett är Per oförmögen att älska. 
Visserligen upplever han en känslolivets korta sommar med Jakobe, men kravet 
på livslång gemenskap med henne, som är »lutter Gl0d og Flamme», orkar han 
icke uppfylla. Han äger — säger Jakobe — blott lidelsens kalla nattsida. Oför
mögen till gemenskap hamnar Per till sist i en religiöst färgad dyrkan av en 
allvis natur. Även Jytte Abildgaard, kanske det starkaste porträttet i De Dödes 
Rige, är känsloinvalid och kan inte ge sig hän. Den sista varianten av idémän
niskan, som krossar kvinnan och kärleken, är Niels Thorsen i Mands Himmerig. 
Endast i Sp0gelser och i Et Ka)rlighedseventyr förlossas mannen helt ur känslo- 
kölden av kärleken.

Föreningen av idéhänförelse och kärlek har P. upplevt. Han fann sin väg ur 
ungdomens kaos, då han slog sig ned på landet och mötte sin första hustru. Är 
känslokylan en förutsättning för eller oupplösligt förenad med en religiös längtan 
efter det absoluta, den splittrades längtan efter en hel känsla? I

I avhandlingens sista kapitel tecknas P:s reträtt från ungdomens impressionism 
till den akademiska stiltraditionen och den förnaturalistiska romankonsten. Det 
blir en översikt över det oerhört rika stoffet och ett försök till fixering av det 
ganska komplicerade förloppet. Stilkarakteristiken kunde ha exemplifierats rikare; 
nu låter den sig icke alltid vetenskapligt diskuteras. Det hade varit möjligt att 
oftare hänvisa till redan framdragna exempel i M0ller Kristensens Impressionis
men i dansk prosa 1870-1890 eller anföra enklare sorts statistik.

Avsnittet om P:s hållning under brytningsåren kring 1890 har ett betydande
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litteraturhistoriskt intresse. A. accepterar P:s och den danska forskningens åsikt 
om förhållandet till bröderna Brandes. P. framstår som ovanligt självständig och 
omöjlig att placera under någon etikett. Den litteraturhistoriska bakgrunden till 
hans uttalanden är dock icke tillräckligt fyllig; problemet behandlas ur psyko
logisk synvinkel.

Som belägg för att P. hävdar fantasiens och subjektivitetens rätt på ett sätt, 
som påminner om samtida kritik av 80-talet, anföres fyra tidningsartiklar 1888- 
1890. Hans nedgörande kritik av Amalie Skrams Lucie (11/11 1888) vittnar dock 
knappast om någon 90-talsorientering. Han stod ej på god fot med Erik Skram, 
naturalismens en smula trångt dogmatiske förkämpe. Även Georg Brandes utta
lade sig ringaktande om henne (se brev till Schandorph 31/1 1888) och Lucie var 
för övrigt en tendensroman av en typ, som icke roade bröderna Brandes. P. gör 
gentemot fru Skram gällande, att en kraftig lögn är viktigare för konsten än den 
djupaste sanning. Detta uttalande bör dock ej, som A. gör, jämföras med V. 
Vedels åsikt, att konstens mål är att göra verkan, utan med Brand es’ uppmärk
sammade essä om Zola 1887, i vilken han visar hur ärkenaturalisten omformar 
verkligheten med sin frodiga fantasi. Liksom det klassiska och det romantiska 
måste också det naturalistiska temperamentet kasta sitt draperi över sanningen. 
Konsten fordrar verklighetsbearbetning, och Brandes finner, att Zola färgar hela 
sin världsbild med sin personlighet.

A. hämtar också argument från två artiklar, som ingår i en serie på tre, publi
cerade den 17, 18 och 19 oktober 1889. De behandlar den litterära situationen. 
I avhandlingen har denna serie splittrats upp och behandlas på skilda ställen, 
en artikel förekommer under rubriken Solidaritet med åttiotalstraditionen, de 
övriga två under rubriken Inlägg för fantasi och subjektivism. Artiklarna lägger 
fram ett fortlöpande resonemang och måste därför diskuteras i ett sammanhang. 
De kan ej sägas vara 90-talsorienterade. I den första gör P. front mot dem som 
rekommenderar grannländernas litteratur som stimulans och mot dem som predi
kar livsglädje. Ett dylikt program skulle blott leda till att man återgick till ut
dömda konstformer eller anlade en romantisk purpurskrud och beväpnade sig 
med träsabel och barntrumpet. Läget på den danska parnassen påminde om en 
maskerad: plötsliga omslag, uppslagna bekantskaper, skrik och vrål, allt till 
publikens förlustelse. I nästa artikel kritiseras de unga författarnas bristande 
livserfarenhet; de tvingas att åter och åter berätta samma barndoms- och ung
domshistoria, alltså ett angrepp på deras subjektivism. Tendensen är märkbar 
hos den nya tidens främste, hos Stuckenberg men framför allt den minnesdruckne 
J0rgensen. Den sista artikeln hugger in på vad P. kallar amatörerna, fantasilösa 
skomakarrealister, som håller sig till fotografisk återgivning. I förbigående får 
Erik Skram en spark, en obarmhärtighet eftersom denne efter Gertrude Gol- 
fa j0rnsen 1879 varit nästan helt improduktiv. Jag är inte heller övertygad om att 
P:s invändningar mot Lundegårds Röde prinsen enbart är estetiska (Ahnlund, 
s. 369 f.). A. utgår ifrån, att P. åren 1888-1890 har haft samma inställning som 
1894, då Nattevagt gavs ut. Under mellantiden hade han dock intensivt disku
terat med sina målarvänner Rodhe och Verkade i Rom och under samma tid in
träffade omvändelserna till symbolismen kring J0rgensens Taarnet. Åren 1888- 
1890 umgicks P. dessutom dagligen med bröderna Brandes, vilkas inflytande har 
underskattats i avhandlingen. Lykke-Per kan icke användas som källa i detta 
sammanhang. Romanen äger en insikt om och ett perspektiv på Brandes’ insats, 
som icke var möjlig 1889, och i memoarerna ger P. blott samlande karakteristiker 
av Brandes. P:s ställning till Brandes vid denna tid är alltså icke till fullo utredd 
och kan väl icke säkert bestämmas, förrän brevväxlingen blir tillgänglig.

Impressionismen, framför allt i dess extremt passiva form, passade icke P:s 
splittrade väsen och aktivt viljebetonade moralism. I det mindre formatet erbjöd 
en fiktiv berättare utmärkta tillfällen för P. att ge utlopp åt sina kluvna reak
tioner. I de större verken har han dock icke använt samma metod. Med hjälp av
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kontrastverkan och resonörer gjuter han kritisk och ironisk belysning över sina 
huvudpersoner. Bäst lyckas han, då kvinnorna, t. ex. Hansine och Ragnhild T0n- 
nesen, fungerar som korrektiv till hjältarna. Ibland tappar dock gestalterna ba
lansen, då en figur, som bildat kontrast, plötsligt avlöses av en annan, t. ex. i 
Det forjaettede Land. Resonörerna erbjuder svåra problem, då de ej är infogade i 
huvudhandlingen, t. ex. pastor Riidesheim i Det forjaettede Land, som icke hör till 
P:s mera lyckade gestalter. I Lykke-Per räcker icke Jakobe och Inger till som 
kontraster; för att kunna föra den dialektiska kritiken till slut gör han ymnigt 
bruk av författarkommentar. Läsaren har heller inte lätt att foga samman Per 
till en enhet. I De D0des Rige avtar bruket av författarkommentar, måhända där
för att kompositionen ej koncentrerar P:s splittrade reaktion på en person. De 
olika gestalterna tonar samman i en grundstämning och balanserar varandra, vil
ket gör en ironisk sidobelysning mindre nödvändig. I De D0des Rige står P. på 
höjden av konstnärlig skaparkraft. Han fann en utmärkt form för sin mång
skiftande livskänsla och för rundmålningen av danskt samhällsliv utan språngvisa 
hopp eller lakuner som i Lykke-Per. Romanen är skriven på en klassiskt sober, 
harmoniskt avklarnad, avspänd prosa.

Knut Ahnlunds avhandling är en fängslande bok om en i Sverige förbisedd och 
relativt litet läst diktare. Det skulle förvåna mig, om den icke tack vare sin in
trängande analys och medryckande framställning skulle stimulera sina läsare 
till förnyad eller till helt ny upplevelse av P:s verk. Ett tecken på att vi i Ahn- 
lund fått en estetiskt känslig och säker vägledare är den oreserverade uppskatt
ning, som detta standardverk över Pontoppidan har mött i skaldens eget land.

Carl Reinhold Smedmark.


