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Recensioner
Ingvar H olm: Ola Hansson. En studie i åitiotalsromantik. Akad. avh., 

Lund [tr. Malmö] 1957.
Ingvar Holms avhandling har sin tyngdpunkt i det avsnitt som betitlats »Kring 

en personlighetsfilosofi». Det omfattar drygt 300 av bokens omkring 400 textsidor, 
och det sträcker sig i tiden från omkring 1889 och till 1895. Detta avsnitt kan sä
gas innebära en fortsättning på den tidigare forskningen om Ola Hansson — Erik 
Ekelunds avhandling skildrar ju som titeln anger Ola Hanssons ungdom sdiktning  
och Hans Levanders är en monografi över Sensitiva amor osa. Det kan också sägas, 
att detta avsnitt slår en brygga mellan de nämnda båda verken och de synpunkter 
som Hjalmar Gullberg utvecklat beträffande Ola Hanssons senare diktning i sina 
inledningar till hans efterlämnade skrifter. Det är framför allt femte kapitlets 
sjätte avdelning, »Sublimerat Skåne», som markerar denna sammanbindning.

Avhandlingens centrala avsnitt flankeras av två andra. Det föregås av ett som 
har rubriken »Ångestdiktning och rationaliseringsförsök» och som väsentligen 
handlar om novellsamlingen Parias och det följs av ett som kallas »Personligheten».

Det kan ifrågasättas om den disposition, som här antytts, verkligen varit den 
lämpligaste för att presentera författarens forskningsresultat. Men först är det på 
sin plats att belysa dessa resultat.

Författarens prim är forskning  är omfattande. Den har bedrivits med både energi 
och spårsinne. Ett stort otryckt material redovisas för första gången i den före
liggande avhandlingen. Som exempel kan nämnas de omfattande brevsviterna 
från Ola Hansson till Mathilda Mailing, till Maria Herzfeld, till Hans Larsson 
och till brodern Nils Hansson. Yad som allra tydligast vittnar om författarens 
gåvor som källforskare är emellertid två andra saker. Den ena är framdragandet 
ur tingsarkiv och tidningsnotiser om verklighetsbakgrunden till ett antal av de 
öden som Ola Hansson skildrat i Parias. Den andra är uppspårandet av en rad 
dokument i Miinchen — sjukhusjournaler och polisprotokoll — som belyser ma
karna Hanssons sinnessjukdom. En särskild komplimang förtjänar författaren för 
att han med utgångspunkt från namnet på den läkare — Fritz Ast — som be
handlade Laura Marholm, letat fram en uppsats av denne i Allgemeine Zeitschrift 
fur Psychiatrie 1906, där makarna Hansson utgör ett av de under halv anonymitet 
diskuterade fallen. Fyndet av denna uppsats är från personhistorisk synpunkt 
viktigt.

Författaren har emellertid inte gjort mycket för att hjälpa läsaren att orientera 
sig i det omfattande otryckta materialet. Avhandlingen har ingen förteckning över 
de otryckta källorna, endast en kort och mycket ofullständig notis upptill på s. 423, 
I den saknas bl. a. uppgifter om var de flitigt utnyttjade brevsviterna till Hans 
Larsson, Nils Hansson, G. af Geijerstam, O. Levertin, Y. Rydberg och K. War- 
burg befinner sig. I somliga fall, men långt ifrån genomgående, finns någonstädes 
i notapparaten upplysning om var en viss otryckt källa är att söka. (För defekter 
i detta avseende, se t. ex. s. 37, 250, 326, 335, 362, 363, 396, 445, not 52, 454, not 
45 och 51.) Man måste beklaga, att författaren inte utarbetat en ordentlig källför
teckning; en sådan skulle ha ökat bokens användbarhet.

Författarens sätt att citera och referera de otryckta källorna har i det stora
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flertalet av de fall, som kontrollerats, varit tillfredsställande. Enstaka exempel på 
felaktig återgivning förekommer dock. Heidenstam-brevet 19.9 1885 (s. 250) cite
ras på ett missvisande sätt. Ola Hanssons brev till Mathilda Kruse 18 och 23 mars 
1887 har blivit feltolkade. I det senare fallet rör det sig, som nedan skall belysas, 
om mer än ett detaljfel.

Författaren har utnyttjat det otryckta materialet mycket skickligt i flera vä
sentliga partier av avhandlingen. Dit hör i främsta rummet fjärde kapitlet, som 
bär titeln »Personliga kontakter» och som handlar om Ola Hanssons relationer till 
Strindberg och Laura Marholm. Båda dessa kapitelavdelningar är givande från 
personhistorisk, psykologisk och litterär synpunkt. Man får en åskådlig och väl 
avvägd bild av den roll som Strindberg och Laura Marholm spelade i Ola Hanssons 
liv och diktning. Frågan om förhållandet mellan makarna återkommer sedermera i 
sjätte kapitlet »Psyke och psykopati», som också har stora förtjänster. Men allra 
bäst är enligt min mening fjärde kapitlets andra avdelning. Det innehåller det 
första försöket att teckna en objektiv bild av en kvinna som fått uppbära mycket 
klander av både samtid och eftervärld. Författaren har fått fram Laura Marholms 
personliga egenheter och klargjort varför hon hade en stor positiv betydelse för 
Ola Hansson i början av deras bekantskap och äktenskap. Den avvägning, som 
görs i slutkapitlet och vars grundtankar finns sammanfattade på s. 414, torde vara 
i stort sett riktig: »Ola Hansson levde i en akut depression när Laura Marholm 
kom. Hon var den gången den sunda och vitala. Däremot lär det inte vara något 
tvivel om att det var hon som bidrog till den längre fram förhärskande svårartade 
psykosen. Som redan visats hade hon ett sannolikt försprång på några år (unge
fär mellan 1893 och 1897) när det gällde att konstruera det slutliga, gemensamma 
förföljelsesystemet.»

Om man jämför författarens framställning av Strindberg och av Laura Mar
holm med den som beståtts Mathilda Mailing f. Kruse, tycker man nog att den 
sistnämnda blivit en smula styvmoderligt behandlad. Hon har obestridligen spelat 
en stor roll i Ola Hanssons liv ; detta tycks författaren också anse. Men vi har inte- 
fått något porträtt av henne, som svarar mot det av Laura Marholm. Vi har fått 
en bild, som vi har anledning att vara tacksamma för, nämligen det fotografi som 
finns mitt emot s. 160; i texten finns däremot ingen sammanhängande framställ
ning av henne. Hon figurerar som brevmottagare och inte mycket mer.

På denna punkt har författaren gjort för litet av det källmaterial som stått 
till förfogande. Visserligen tycks inte Mathilda Kruses brev till Ola Hansson vara 
bevarade — och det är skada — men redan hans brev till henne i förening med 
hennes bevarade korta kommentarer säger mer om relationerna mellan dem båda 
än vad som framgår av avhandlingen. Härtill kommer att man ytterligare har till
gång till hennes tryckta skrifter och till brev av hennes hand, riktade till andra 
adressater än Ola Hansson. Enbart i Lunds Universitetsbibliotek finns flera hundra 
brev. Jag har gått igenom en del av dem, och vad jag sett av dem och av hennes 
anteckningar till Ola Hanssons brev har varit ägnat att inge respekt för henne 
som människa. Hon verkar som ung flicka att vara taktfull, vänlig, hjälpsam och 
lojal, vid sidan av att hon är nöjeslysten och sätter värde på att bli uppvaktad.

I Mathilda Mallings anteckningar till Ola Hanssons brev framlyser en märkbar 
ovilja mot Laura Marholm. Men dessa anteckningar är av handstilen att döma gjorda 
efter det att Ola Hansson publicerat sin novell Gallblomma, vilken i belysning av 
det intryck hon gör i sina brev måste uppfattas som ett nidporträtt av henne. 
Hon har trott detta vara inspirerat av Laura Marholm; på förhand hyste hon 
ingen ovilja mot denna. När Ola Hansson gift sig, och Ellen Kruse skrev och frå
gade vem frun var, svarade Mathilda 17/10 1889 att hon aldrig råkat Laura Mar
holm, men att denna i sin artikel i Neue Freie Presse visat »en märkligt fin upp 
fattning af Ola Hanssons kynne och diktareegendomlighet — detta ensamt kan i 
och för sig vara en fast grund nog för att derpå bygga ett intimare förhållande. 
Att hon är en fin natur är säkert då han valt henne.»
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Bortsett fran detta med Laura Marholm verkar Mathilda Mailings anteckningar 
om Ola Hansson pålitliga och hennes attityd ärlig. Hon har t. ex. bevarat varenda 
brevlapp från honom med ett enda undantag, nämligen slutet av brevet 18/5 1887. 
Till det har hon skrivit på kuvertet: »Jag har förstört hvad han skref om Alber- 
tine [: Kroghs bok], som jag lovat Peter [: hennes man] att inte läsa och aldrig 
har läst. Det enda af hans bref jag förstört.» De brev där Ola Hansson uttalar sig 
föga smickrande om hennes litterära arbete eller är ohövlig mot henne själv finns 
bevarade.

Författaren har (bl. a. på s. 434, not 96) citerat en del av Mathilda Mailings 
allmänna kommentarer till Ola Hanssons brev, men det finns ett par saker av in
tresse i dem, som inte uppmärksammats. Det ena är ett omdöme om Ola Hanssons 
karaktär: »Han var envis och svag på samma gång.» Det andra är en notis om 
Sensitiva amor osa, som på visst sätt upprepar notisen om svaghet: »I ’Sensitiva 
amorosa’ skref han sig nog bort från sin ungdomskänsla. Jag förstod det, när 
han i Malmö gaf mig första utkastet att läsa, och satt stilla i soffan bredvid mitt 
skrifbord, medan jag — generad — läste papperen. Hvilka underliga ögon han 
kunde ha och hur han skälfde på händerna. Det pinade mig att se en ’karl’ så 
nervös.»

Även om det säkerligen ligger något riktigt i Mathilda Mailings tolkning av 
Sensitiva amorosa, skall den synpunkten här lämnas åsido, eftersom detta verk 
faller utanför det fält som avhandlingen gäller. Det väsentliga är att hon sätter 
ordet »karl» inom citationstecken. Den man som hon gifte sig med var av till
gängliga uppgifter att döma betydligt mera viril till sin läggning än Ola Hansson. 
Hon har uppfattat skalden som svag, som för litet man. Det måste han själv på 
något sätt ha förstått, även om hon troligen inte sagt det rent ut till honom. Och 
det finns anledning förmoda, att upplevelsen av att vara ratad för sin svaghets 
skull av en fin dam — Ola Hansson understryker upprepade gånger i sina brev 
till Mathilda Kruse, att hon är en fin  dam  — har skapat en pinsam underlägsen- 
hetskänsla, som utgör något av underlaget för både Sensitiva amorosa och Parias. 
De gestalter som skildras i Parias utgör ju inte sådana som i vanlig mening är 
undermåliga eller lågtstående, utan sådana som inte kan hävda sig i livskampen. 
»Vrak» erbjuder ett betecknande exempel.

Som ett andra moment i Parias-upplevelsen, ovanpå det erotiska nederlaget, kom 
intrycket av recensionerna av Sensitiva amorosa. Vissa av dem stämplade förfat
taren som en minst sagt asocial figur. Det skall vara en person med mycket säker 
balans, som skall undgå att påverkas av sådana omdömen. Det är tydligt, att Ola 
Hansson tog intryck av dem, inte bara på det viset, att han blev uppbragt, utan 
också på det viset att han tog till sig förödmjukelsen. Han accepterade på visst 
sätt sin situation som utstött. Nästa steg i processen blev, att han slog över i en 
överlägsenhetsattityd.

Den synpunkt, som här anlagts, kommer inte tydligt fram i författarens fram
ställning. Nästan hela första kapitlet ägnas visserligen åt Parias, men huvud
tanken är att Ola Hansson har skrivit novellerna för att exemplifiera en determi
nistisk filosofi. Det heter på s. 13: »Samlingens karaktär och motiv var anslagna 
redan i Sensitiva amorosa, och författaren såg denna gång som sin huvudsakliga 
uppgift att med största möjliga observans redovisa hur hans teorier stämde med 
verkligheten.» Denna tes har författaren sökt bevisa genom sin, som redan nämnts, 
givande undersökning av Ola Hanssons stoffkällor till novellerna. Sedan denna 
undersökning gjorts —̂ enligt min mening med alltför stor bredd — kommer för
fattaren på s. 68 fram till följande konstaterande: »Det är en personlig  pessi
mism som diktaren söker rationalisera i pessimistisk filosofi. Grunden till åskåd
ningen är en subjektiv olust, en katastrof stämning, och det är den som sökt sig 
uttryck i Sensitiva amorosas och Parias’ fatalism.» Därefter följer i sin tur ett 
par sidor, som berör förhållandet mellan Ola Hansson och Mathilda Kruse, och här 
har författaren tyvärr misstolkat ett av de brev, som åberopas.
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Författaren åberopar på s. 69-70 Ola Hanssons brev till Mathilda Kruse 18 
och 23 mars 1887. De karakteriseras båda som »ett slags kärleksbrev, kanske blygt 
avfattade friarbrev». Beskrivningen passar på brevet av 18 mars, däremot inte 
på brevet av 23 mars. Feltolkningen beror på otillfredsställande citering och refe- 
rering av båda breven.

Det citat nr brevet 18 mars, som står i petitstycket på s. 69, är korrekt så 
långt det räcker. Men citatet är avbrutet mitt i ett stycke, och fortsättningen av 
detta innehåller upplysningar, som är av vikt för uppfattningen av hela brevet 
och även för tolkningen av det följande. Efter »tag det nu icke alltför banalt, då 
jag säger, att Ni af ödet ställs så der gent emot mig» lyder fortsättningen: »Att 
ställa Er ansigte till ansigte emot detta faktum — det är det som varit mitt plåg
samma behov så länge, men som [jag] icke kunnat göra förr än nu, då jag fått 
öfverblicken. Jag skulle ändå aldrig fått lugnt samvete, förr än jag fått sagdt 
detta; det är endast och allenast detta: att få det sagdt, ty jag vet att jag för Er 
är något alldeles annat än Ni för mig, och vid den saken är ingenting att göra, ty 
den är nu en gång för alla såsom den är och icke annorlunda, ett grymt och obot
ligt fel i naturens egen anordning. Och nu skall jag också, om Ni så vill, lugnt ge 
Er mitt ord på, att jag aldrig mer skall häntyda till denna sak.»

Denna fortsättning visar, att Ola Hansson skrev för att lätta sitt hjärta, men att 
han visste att Mathilda Kruse inte kände på samma sätt för honom som han för 
henne. På kuvertet till ett tidigare brev, från 10 sept. 1886, har hon antecknat, att 
det brevet skrivits efter ett besök på Wetteryd, då Ola Hansson råkat Peter Mai
ling. Hennes kommande förlovning med denne betraktades då inte som någon hem
lighet, skriver hon, »och jag hade intryck att O. H. redan då anade den.» När Ola 
Hansson skrev brevet av den 18 mars 1887 visste han, att Mathilda Kruse föredrog 
en annan framför honom själv — vilket han uppfattar som »ett grymt och obot
ligt fel i naturens egen anordning» — och han förutsatte som troligt, att hans för
klaring skulle avvisas. När han öppnade en dörr, lämnade han därför Mathilda 
Kruse en möjlighet att stänga den, då han lovade att om hon så önskade aldrig 
återkomma till ämnet.

Denna möjlighet tycks Mathilda Kruse ha utnyttjat i sitt icke bevarade svars
brev; hon har tydligen föreslagit att brevväxlingen borde hållas enbart på den 
litterära vänskapens plan. Detta förslag utgör i sin tur bakgrunden till Ola Hans
sons följande brev den 23 mars 1887. Det börjar på följande sätt: »Det finns en 
punkt, som vi måste söka komma en smula mera till klarhet öfver. Naturligtvis 
kommer jag icke att i mina bref och samtal med Er hålla mig uteslutande till 
litteratur och sådana der saker, utan äfven ge åtskilligt af mig sjelf, hvad som 
händer mig och hvad jag tänker och känner och för öfrigt får av lifvet. Hvad jag 
vill säga, det är att allt detta myckna, som jag kommer att säga Er och som rör 
mig sjelf personligen, att allt detta blir hvad som ligger icke just öfverst och på 
ytan men heller icke allra innerst. Och till detta finns det icke mer än en grund 
att nämna, nämligen att det är mig personligen en psykologisk omöjlighet att 
handla pa annat sätt.» Innebörden av detta är ju, att sedan Mathilda Kruse be
kräftat vad Ola Hansson trodde, nämligen att han inte kan vara för henne det
samma som hon är för honom, då kan Ola Hansson inte heller blotta sitt innersta 
för henne, så som han egentligen önskat. Brevväxlingen skall visserligen inte fort
sättas på ett alldeles opersonligt plan, men det blir på ett plan som ligger så att 
säga emellan det opersonliga och det intima.

Jämför härmed författarens referat av samma brev (s. 69 f.): »Det andra bre
vet (23.3.1887) fortsätter med samma självförsjunkenhet och samma sensitiva 
.aspekt på det egna jaget: jag måste tala om mig själv, och därvid inte endast om 
det som ligger 'just öfverst och på ytan’; jag har inget val, 'det är mig person
ligen en psykologisk omöjlighet att handla på annat sätt'.» Det som för Ola Hans
son är en psykologisk omöjlighet är just motsatsen till vad författaren hävdar: 
han kan inte tala om sitt innersta, när det inte föreligger jämnt spel. Förklaringen
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är givetvis, att detta skulle vara förödmjukande och ytterligare sarga hans redan 
sårade självkänsla.

Vid en noggrann läsning bestyrker de båda här diskuterade breven Mathilda 
Kruses omdöme om Ola Hansson: att han var på en gång svag och envis. Hans 
kärleksförklaring i det första brevet saknar den styrka, som möjligen hade kun
nat framkalla ett gensvar, men efter det avböjande svaret är han ändå inte be
redd att bryta den personliga kontakten; han vill fortsätta den på en halvt för
trolig linje. Detta gav honom givetvis rika tillfällen att ruva över sina nederlags- 
känslor.

Författarens framställning i första kapitlet följer inte den ordning, som från 
personhistorisk och kronologisk synpunkt hade varit den naturliga. Eftersom Ola 
Hansson är så subjektiv i sitt tänkande, hade det varit lämpligare att börja med 
de upplevelser som låg till grund för hans pessimism, för att sedan visa hurdan 
den litterära gestaltningen blev. Det korta avsnittet om Ola Hanssons relationer 
till Mathilda Kruse, som nu kommer efter  den utförliga analysen av novellerna i 
Parias, hade bort utbyggas och placeras före  denna; likaså hade framställningen 
av recensionerna av Sensitiva amorosa, som nu ges först på s. 140 ff. bort gå in i 
förhistorien till Parias. Med en sådan uppläggning hade karakteristiken av Parias 
troligen också blivit mera rättvisande. Som det nu är, drunknar det subjektiva 
stämningsmoment som bär upp skisserna, i den ymniga dokumenteringen av verk
lighetsunderlaget.

Med dylikt grepp hade första kapitlet sannolikt också kunnat göras kortare, 
trots den här påyrkade utredningen av Mathilda Kruses betydelse. Förkortningen 
hade kunnat vinnas genom att klarare framhäva den psykologiska linjen. För
fattaren vill själv hävda (t. ex. på s. 72), att Ung O fegs visor representerar en 
utbrytning ur den pessimism, som präglar Sensitiva amorosa och Parias. Men över- 
lägsenhetsattityden i Ung O fegs visor  betingas bl. a. av den underlägsenhetsupp- 
levelse som finns bakom Sensitiva amorosa och Parias. Denna sammanhänger i sin 
tur med Mathilda Kruse; i förhållande till henne upplevde Ola Hansson inte bara 
en erotisk besvikelse utan även en djuptgående känsla av personlig otillräcklighet. 
Om dessa synpunkter tillräckligt beaktats, hade den vidlyftiga utläggningen av 
Ola Hanssons deterministiska teorier, som fyller en avsevärd del av första kapitlet, 
kunnat beskäras och på många punkter ersättas med hänvisningar till Ekelunds 
och Levanders avhandlingar.

Det litterära verk som står i avhandlingens centrum är Resan hem. Behand
lingen av denna roman innehåller mycket av värde. Man kan peka på att förfat
taren (s. 325 med tillhörande not) kunnat korrigera den tidigare forskningens 
uppfattning om bokens biografiska tillförlitlighet. Den är mera Dichtung och 
mindre Wahrheit än man förmodat. Nämnas bör vidare den utförligt motiverade 
och träffande karakteristiken av huvudpersonen. »Det känslosamma letandet efter 
stämning är nyckeln till Truls’ karaktär» (s.’321). Framför allt förtjänar att fram
hävas den utförliga undersökningen av Julius Langbehns betydelse för Ola Hans
son; den har visat sig så stor, att det inte ter sig omotiverat att hela kapitlet kal
lats för »Pangermanismen».

Även i detta kapitel finns det emellertid partier, där stoffet inte blivit tillräck
ligt genomarbetat eller där sovringen av väsentligt och oväsentligt lämnar en del 
övrigt att önska.

Författaren har ägnat avsevärd uppmärksamhhet åt frågan om hur Resan hem 
förhåller sig till Lundegårds Röde prinsen  och Meijers Excelsior (s. 363 f., s. 373). 
På den sistnämnda sidan förmodas, troligen med rätta, att Ola Hansson lagt sin 
berättelse »mer eller mindre i Fritz Reuters anda» för att undgå förväxling med 
dessa båda. Anmärkningsvärt nog nämns däremot ej Tjänstekvinnans son, som 
otvivelaktigt är den svenska prototypen för det slags romaner som Resan hem hör 
till. Likheten ligger framför allt i att bägge böckerna innehåller försök att be



214 Recensioner

stämma den egna individualiteten eller den egna karaktären genom att undersöka 
dess förhållande till samhälls- och tidsmiljöer. Överensstämmelsen observerades re
dan av Bonniers förlag, när Ola Hansson sände in manuskriptet; detta framgår 
av den brevväxling som refereras på s. 362 f. Senare har även Gullberg påpekat 
sambandet.

Truls’ prostitutionserfarenheter diskuteras utförligt pa s. 328—333. Ingenstädes 
på dessa sidor nämns dock, att Ola Hansson med all sannolikhet satt in dessa 
partier i Resan hem som en avsiktlig motsvarighet till Jægers F ra K ristian ia -  
bohêmen. Författaren har på annat ställe i avhandlingen (s. 72) noterat, att Ola 
Hansson läste Jægers bok i mars 1887, och författaren har också — på s. 20, utan 
källhänvisning — omtalat att Ola Hansson i ett brev sagt sig vilja efterbilda den 
i en egen roman. Brevet ifråga är ett till Mathilda Kruse 27/3 1887. Det heter 
där, att det sexuella området »skall jag ännu en gång ta under behandling — och 
jag har stoff nog — men då blir det i samma genre och anda som Hans Jaeger». 
Han återvänder upprepade gånger till F ra K ristiania-bohêm en; han »anser den 
utan någon jemförelse [den] bästa bok som ännu skrifvits om Skandinaviens man
liga ungdom» (till samma adressat 23/3 1887). Det är säkerligen rester av denna 
plan från 1887 att skriva en motsvarighet till Jægers bok, som sedan dyker upp i 
Resan hem. Det av författaren påpekade sammanhanget, att en av bordellscenerna 
avsiktligt satts in som en konsekvens av ett upphetsande och otillfredsställande 
sammanträffande med fröken Clara, finns antytt redan i breven till Mathilda 
Kruse om Jægers och Kroghs böcker. Ola Hansson tar där parti för dessa båda 
författare och för de prostituerade kvinnorna och säger samtidigt, att detta är 
något som brevets adressat inte kan förstå.

På s. 235 har författaren anfört ett uttalande av Ola Hansson, som tydligt vi
sar hans intresse för problematiken i Garborgs Bondestudenter. Direkt synes Gar- 
borgs roman ha haft betydelse för novellen H u svill; men denna är, som förfat
taren påpekar, en förstudie till Resan hem. Man hade väntat sig en undersökning 
av förhållandet mellan de tre nämnda verken, men man får den inte.

Belysningen av det litterära sammanhang, i vilket Resan hem skall ses, har på 
detta sätt blivit ofullständig och delvis för mycket inriktad på periferiska ting.

Det finns i detta kapitel även andra exempel på att författaren berett onödigt 
stor plats i texten för sådant som med fördel hade kunnat sammanträngas till ett 
par rader eller placeras i noter. Den detaljerade redovisningen för Ola Hanssons 
honorar (s. 253-54) bryter tråden i framställningen och utgör bara bekräftelse på 
ett redan avgivet omdöme; den hade bort föras till en not. S. 302-309 fylls av 
två långa digressioner, som också innebär avbrott i framställningen. Här skulle 
s. 302-303 ha kunnat sammandras till några rader och s. 304-309, som är en lång 
översikt av skånsk allmogeskildring och Ola Hanssons kännedom om den, helt av
varas, eftersom författaren senare (s. 369) förklarar, att utformningen av all
mogeskildringen i Resan hem faller utanför ramen för hans undersökning.

Ett annat parti, som av sakliga skäl* hade kunnat förkortas, finns på s. 374-82.
På s. 376 har författaren tryckt av vad Ola Hansson 1890 skrev i Ur dagens 

krönika om Dujardins Les lauriers sont coupés. Omdömet är intressant. Som för
fattaren understryker är det påfallande, att Ola Hansson fäst sig vid det ovanliga 
i Dujardins sätt att utnyttja språket. Det konkreta avsnittet av hans karakteristik 
lyder: »Och — resonerade vidare herr Dujardin — skola vi nyttja språket såsom 
en lydig tjänare för våra förnimmelser, så låt oss göra det helt och fullt, utan att 
sky de ytterligt gående konsekvenserna. Om t. ex. vid åsynen av en mörk gata be
greppet dunkel i ordning föregår begreppet gata, så låt oss nedskriva de motsva
rande orden i samma följd: ’noire était la rue’. Och när vid inträdet i en restaura
tion förnimmelserna födas hos oss nakna och oförmedlade sinsemellan, så låt språ
ket tolka detta alltså: ’La table. Le garçon. Mes gants dans man chapeau», osv.»

Författaren vill hävda, att Ola Hansson inte inskränkt sig till att presentera 
Dujardin för svenska läsare; han skall också ha sökt efterbilda dennes skrivsätt
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i inledningskapitlet till andra delen av Resan hem. Argumenteringen för att så 
skulle förhålla sig återfinns på s. 377—382. Författaren anför en rad exempel på 
att Ola Hansson låter romantexten bestå av ett återgivande av Truts* tankar eller 
erinringar. Därefter medges (i en bisats mitt på s. 380), att sådana grepp »inte 
är okända i tidigare litteratur»; men författaren vill ändå förknippa deras före
komst hos Ola Hansson med Dujardin. »En direkt association till analysen av 
Les lauriers sont coupés i Ur dagens krönika ger presentationen av intryck från 
en slättby», skriver författaren (s. 380) och anför följande ur Resan hem:

»Nere i byn hamrade det inne i smedjan, och det eldröda skenet, i vilket de svarta 
gestalterna rörde sig av och an, föll genom den öppna dörren ut i kvällsmörkret. 
Annars tomt och mörkt överallt; stillhet och mörker; en lite platt svart skiva in
under en enorm gråsvart kupol; slätten en oktoberkväll; bara de många glimmande 
ljusen när och fjärran; och så de fallande dropparne.

Och ensamt. Truls satt på sin bänk, blickande ut i dunklet, lyssnande ut i tyst
naden. Men det fanns bara han, — och dunklet, — och tystnaden; och så åter 
han igen, som icke visste, var han skulle göra av sig i denna oändliga tomhet.

Då mullrar något, långt långt borta...»
Författaren kommenterar (upptill på s. 381): »Detta är ett försök att omsätta 

Dujardins uppslag i en ny berättelserytm.» Och nedtill på samma sida konklu
derar han: »[ . . . ]  mot bakgrund av den moderna inre monologens genesis, dess 
ursprung och fulländning från Les lauriers sont coupés till Ulysses blir ändå 
uppslagen i Resan hem av intresse. De låter den ur så många andra synpunkter 
valhänta boken framstå som en etapp på vad som långt senare skulle bli en av 
den moderna romanens kungsvägar.»

Författarens framställning är uppslagsrik. Men den vilar på ett minst sagt 
sprött underlag. Det går visserligen knappast att bevisa, att inte  möjligen någon 
svag reminiscens från Dujardin spelat in, jämte mycket annat, på utformningen 
av någon enstaka sida i Resan hem. Men denna vaga möjlighet hade kunnat anges 
på ett par rader i avhandlingen, jämte en not, i stället för att fylla sex kompakta 
sidor.

När jag dröjer vid dessa sex sidor är det inte min avsikt att söka bevisa något 
som inte kan bevisas eller motbevisa något som inte kan motbevisas; det är själva 
sättet att argumentera, som jag vill ifrågasätta.

Först må påpekas, att författaren på s. 375 återger vad Dujardin på sin ålders 
höst skrivit i en bok med titeln Le monologue intérieur, utgiven 1931. Där nämns 
— alldeles riktigt — att Joyce hänvisat till att han läst Les lauriers sont coupés 
och sagt att den givit honom uppslag till den metod som förekommer i Ulysses. 
Av Dujardins framställning får man vidare det intrycket, att Les lauriers sont 
coupés har samma teknik som Ulysses. Detta sistnämnda är uppenbarligen en efter- 
handskonstruktion av Dujardin. Det är ett långt steg mellan de båda böckerna. 
Framför allt ger den franska romanen inte alls det intryck av medvetandeström 
som Ulysses gör. Les lauriers sont coupés präglas snarast av en lätt bisarr im
pressionism. Men författaren accepterar utan källkritik Dujardins framställning. 
Gränserna mellan olika slag av inre monolog suddas ut, och Ola Hansson framstår 
i de citat som anförs på s. 379 och 380 som konstnärligt djärvare än vad han är, 
därför att Joyce’s skugga frambesvurits i bakgrunden. Det talas på s. 380 om 
»grader av alltmera avancerad inre monolog». Men de exempel på vad författaren 
träffande kallar erinringskedjor i Resan hem, som anförs på s. 379, ter sig för 
den som läser dem utan förhandspreparering inte annorlunda än vad man t. ex. 
finner hos Bourget.

Vidare är det frappant, att den avgörande punkten i författarens argumentering 
består av en jämförelse av ett enda textställe i Resan hem med en enda rad i Les 
lauriers sont coupés, nämligen de ord som Ola Hansson citerat i sin artikel.

Det avsnitt, där dessa ord ingår, lyder i svensk översättning sålunda:
»Rött och guld, ett skimmer av ljus, kaféet; blixtrande speglar; en kypare i
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vitt förkläde; pelare fullhängda med hattar och överrockar. Någon här som jag 
känner ? Där är några som iakttar mig när jag kommer in; en tunn figur med 
polisonger, som ser ut som en verklig père noble. Alla bord upptagna, var skall 
jag sätta mig? En tom plats därnere, utmärkt, mitt vanliga bord; varför skulle 
man inte ha ett stambord? Ingenting löjligt i det.

— Min herre behagar?
Kyparen. Bordet. Min hatt på hängaren. Ta av handskarna; placera dem non

chalant på bordet, bredvid tallriken; eller i fickan på överrocken. Nej, på bordet, 
det är sådana småsaker som visar ens personliga stil.»

Detta stycke bör jämföras med det av författaren åberopade och ovan citerade 
stället i Resan hem. Det finns hos Ola Hansson tre rader, som till sin uppbyggnad 
liknar stycket ur Les lauriers sont coupés, nämligen de som börjar: »Annars tomt 
och mörkt överallt.» I övrigt föreligger den skillnaden, att Ola Hansson lämnar 
en rad viktiga upplysningar på vanlig berättande prosa: »Nere i byn hamrade det 
i smedjan [ . . . ]  Truls satt orörlig [ . . . ]  Då mullrar något [ . . . ]» Något sådant 
förekommer däremot inte i det ifrågavarande stycket i Les lauriers sont coupés; 
det förekommer knappast alls i hela Du jardins bok. Han använder envist meto
den att låta alla beskrivningar och alla händelser ta formen av iakttagelser och 
tankar hos huvudpersonen; romanförfattaren undviker konsekvent att framträda 
som berättare eller skildrare. Det är denna teknik, som är det nya och ovanliga i 
Les lauriers sont coupés. Dujardin behärskar den inte med något större mäster
skap, men obestridligt är att han skrivit en bok, där det knappast finns några i 
vanlig mening berättande partier. I Resan hem kan man däremot inte någonstans 
påvisa så mycket som en halv sida utan inskott av romanförfattarens förklaringar 
och berättelse. Därtill kommer ytterligare, att prosan i Resan hem ofta får sin ka
raktär av långa, böljande meningar, antingen polysyndetiska bildningar eller ut
dragna perioder; det staccatomaner, som präglar stora delar av Les lauriers sont 
coupés är ytterst sällsynt i Ola Hanssons bok. På det av avhandlingsförfattaren 
framletade stället rör det sig som sagt om tre rader.

Det kan inte vara metodiskt tillfredsställande att söka hävda ett inflytande 
från Les lauriers sont coupés på Resan hem utan att närmare undersöka, hur de 
båda böckerna i tekniskt avseende förhåller sig till varandra. Gör man en sådan 
undersökning, reduceras det tänkbara inflytandet till en ren obetydlighet, som inte 
kan vara värd sex textsidor. I stället visar sig drag som tyder på att förhållandet 
till Bourgets stil troligen hade bort granskas.

Om man försöker göra sig ett sammanfattande begrepp om vad Ingvar Holms 
avhandling egentligen avhandlar, kan man stanna inför några rader på s. 76: »Det 
som i det följande kommer att studeras, den framväxande personlighetskulten, är 
[ . . . ]  den rest i Ola Hanssons ungdomsdiktning som inte är social tendens och 
kampvilja. Den leder i stället till Stirners anarkism, Nietzsches antidemokratism 
och Langbehns reaktionära samhällssyn.»

Denna rest har författaren valt att kalla »åttitalsromantik» ; avhandlingen har 
undertiteln »en studie i åttiotalsromantik».

Termen är knappast lycklig, och den är på de ställen där den förekommer i av
handlingen ytterst diffust definierad. Den utförligaste beskrivningen förekommer 
på s. 392, där åttiotalsromantiken sägs vara de tendenser i Ola Hanssons författar
skap, som får sin sammanfattning i Materialismen i skönlitteraturen, Tidens kvin
nor och Resan hem. Samtliga dessa verk — av vilka ett behandlas i avhand
lingen — utgavs på 1890-talet. Författaren har inte heller kunnat hålla sig kon
sekvent till sin egen terminologi; han har ungefär lika ofta fallit tillbaka på den 
gängse. På s. 264 sägs det om Langbehn-essän i Ur dagens krönika: »Det är 
90-talet på vallfart till barndomsmiljön.» På s. 223 hänförs Ola Hansson till »90- 
talets hembygdssvärmeri». På s. 277 förklaras att essäerna om Bet unga Skan
dinavien »rör sig på sekelslutets allmänning».
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En titel som vida bättre än den föreliggande täckte avhandlingens faktiska 
innehåll vore exempelvis »Ola Hansson. Personligheten och personlighetskulten». 
Den gör på ett helt annat sätt rättvisa åt det som är det nya och fruktbara i för
fattarens forskningar. Avhandlingens styrka ligger dels i de på omfattande käll
forskningar grundade personhistoriska resultaten, dels i den idéhistoriska under
sökningen av Resan hem. Med den föreslagna undertiteln hade det sannolikt också 
varit lättare att ge avhandlingen en mera överskådlig disposition än vad den 
nu har.

Avhandlingen präglas till stora delar av levande och friskt skrivsätt, även om 
det ibland blir lite för ordrikt. Författarens medryckande stilistiska talang fram
träder tydligast i de porträtterande kapitlen. Den lämpar sig uppenbart bäst för 
ett konkret stoff. När det gäller begreppsbildningar och teoretiska distinktioner 
har språket en tendens att bli suddigt och vältra sig i oklara termer.

Ingvar Holms avhandling är utomordentligt sakrik. Den präglas av stor hängiven
het för sitt ämne och vittnar om en frodig forskarbegåvning, med livlig aptit på 
fakta. Totalintrycket av den blir, att den måste betraktas som ett kanske inte rik
tigt fullmoget men i gengäld desto mera lovande lärdomsprov.

Örjan Lindberg er.

H ans O. Granlid: Martin Koch och arbetar skildring en. Akad. avh. (Göte
borg). Sthlm 1957.

Med sin doktorsavhandling har Hans O. Granlid sällat sig till de kolleger som 
på allvar satt plogen i den svenska 1900-talsdiktningens mark. Han har före
gångare, men de är lätt räknade. Främst tänker man väl på ett par avhandlingar 
om Hjalmar Bergman och Ludvig Nordström, den sistnämnde jämnårig med Koch, 
den förstnämnde ett år yngre: Erik Hj. Linder, Hjalmar Bergmans ungdom 
(1942), och Gunnar Qvarnström, Från Öbacka till TJrbs (1954); man bör också 
erinra om Eric Uhlins arbete Dan Andersson före Svarta ballader (1950) med 
dess breda översikt över den nya svenska arbetardikten omkring sekelskiftet.

Granlid kallar sin bok Martin Koch och arbetar skildring en. Man kan ifråga
sätta, om titeln är helt träffande. Den utlovar, förefaller det, att Kochs insats 
som arbetarskildrare — en pionjärgärning kallas den i bokens förord — skall 
sättas i skarpast möjliga relief, främst mot vår tidigare litteratur på området, 
men kanske också mot den följande. Författaren inleder mycket riktigt sin fram
ställning med en bred översikt på ett fyrtiotal sidor över utländsk och svensk ar- 
betarskildring fram till 1914. Kapitlet ger en allmän bakgrund, en fjärmare och 
en närmare, åt Martin Kochs författarskap. Det är en exposé, som vittnar om 
vidsträckt beläsenhet och god förmåga att presentera materialet i överskådlig 
form. Men man hade kanske väntat sig, att så småningom få Kochs egen insats 
mera energiskt konfronterad med föregångarnas. På den punkten blir man i stort 
sett besviken.

Vid diskussionen av de litterära förutsättningarna för romanen Arbetare be
handlas på knappa sex sidor vissa delvis rätt påfallande överensstämmelser med 
verk av Zola, Dostojevskij och London; tidigare har bl. a. Thorsten Jonsson riktat 
uppmärksamheten på dessa sammanhang. Frans Hedbergs Arbetarlif (1892), som 
karakteriseras i inledningskapitlet (40), jämförs sedermera på en halv sida (117 f.) 
med Kochs Arbetare; sammanställningen har förut gjorts av Eric Uhlin. Något 
mera ingående tecknas Timmerdalens förhållande till tidigare norrlandsskildring; 
även där har författaren kunnat anknyta till Thorsten Jonsson och framför allt 
Eric Uhlin.

Hedbergs Arbetarlif sägs innebära en »pionjärgärning», i det att berättelsen 
»initierat behandlar arbetarförhållanden och arbetarrörelse i Stockholm». Den


