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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
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»återger både de mörka och de ljusa sidorna av bilden. De mörka är dryckenska- 
pen, råheten och anarkismen. De ljusa är de lödiga arbetarnas trofasthet och osjäl
viska kamratskap» (40). Det är säkert en riktig karakteristik av Hedbergs Arbetar- 
lif. Men skulle den inte med precis samma rätt kunna tillämpas på Kochs Arbetarei 
Och vari lig*ger då den kochska egenarten? Om Arbetarlif pa sin tid var en pion
järgärning, varför kan ändå Arbetare tjugo år senare kallas en pionjärgärning i 
kanske ännu högre grad?

Det är frågor, som man gärna hade sett beslutsamt ställda, även om det skulle 
visat sig svårt att få dem definitivt besvarade. Man undrar, om inte Kochs profil 
skulle ha avtecknat sig med större skärpa, ifall jämförelsen med tidigare — even
tuellt även senare — svensk arbetardiktning på några punkter hade intensifierats. 
Den översikt man får är god i och för sig. Men den ger, som sagt, en mera all
mänt hållen bakgrund och tränger liksom aldrig Koch riktigt inpå livet.

Som avhandlingen nu ter sig, ligger tyngdpunkten avgjort i de bägge stora 
kapitlen om Arbetare och Timmerdalen på resp. sjuttifem och sjuttiåtta sidor. Det 
är väldokumenterade, klokt avvägda och sobra litterära karakteristiker. Övriga 
kapitel utmärker sig på det hela taget för liknande förtjänster, men kan närmast 
betraktas söm bindemedel för att ge boken karaktär av sammanhängande mono
grafi över ett centralt skede i Kochs produktion. Martin Koch som arbetarskild- 
rare hade enligt min mening varit en riktigare titel än den författaren valt. Martin 
Koch och arbetar skildring en — den formuleringen kan leda läsarens uppmärk
samhet på vad boken i n t e  ger, eller inte ger tillräckligt av.

Granlids svårighet att effektivt avgränsa Kochs insats beror nog till en del på 
hans skygghet för att ge sig i kast med stilfrågor. Vid ett tillfälle förklarar han 
(177), att en undersökning av sådana spörsmål ligger utanför hans syfte. Men i 
själva verket kan han ingalunda komma helt förbi stilproblemen. När han t. ex. 
diskuterar inflytandet från Zolas Uassommoir på Arbetare, blir det väsentligen 
en fråga om stil både i trängre och mera vidsträckt mening: språk, synsätt, urval 
av verklighetsdrag. Och det är bara vad man kunnat räkna med. Romanförfatta
rens största bekymmer ligger knappast i att skaffa ett ämne — det tränger sig på 
ändå — utan i att sätta det i scen och ge det form. Hans problem som konstnär 
är ett stil- och gestaltningsproblem.

Kanske är det inte minst på det området man borde söka inringa Martin Kochs 
pionjärgärning. Det verkar, som om han skulle ha lyckats ge sin vision av ar
betaren en ny och särpräglad form. Man frapperas t. ex. av hur oerhört konsekvent 
han i sin första roman håller sig till själva arbetarmiljön. Stockholms borgare 
i deras egen omgivning ser man inte skymten av; en och annan uppenbarar sig 
flyktigt i arbetarnas värld som en sällsynt inträngling. Berättaren gör sig visser
ligen ofta hörd, både direkt och indirekt. Men man förnimmer inte hans stämma 
som den utomstående iakttagarens — snarare som en proletariatets egen ideella 
röst, förklarande, dömande, manande. Den lidelsefulla inlevelsen präglar hans be
rättelse.

Ett drag, som är ägnat att ge en viss enhet åt romanen Arbetare, är det utom
ordentligt rikhaltiga sortimentet av ord för snusk och förorening, fysisk och mo
ralisk. Själva nyckelordet är smuts med avledningar och sammansättningar; på de 
trehundra sidorna i utgåvan i Valda verk förekommer det åtminstone ett sextital 
gånger. En koncentrerad passus: »Det är kväll, novemberkväll* ~  Det är smuts 
överallt, smuts som faller ovanifrån och ner och stänker nerifrån och upp, smuts 
som ältas samman till ett klibbigt slem och täcker varje hus, tränger in genom 
människornas kläder, genom deras kroppar, in i deras hjärtan.» (268) Blöt-Lasse 
har »smutsiga hundögon» (294). På kafé Suggfläsket figurerar en »smutsgrå» 
(187, 193) ligist och tjuv; om en ung kvinna på samma plats heter det, att »an
siktet består av smuts och enfald och könslystnad» (188). Även begrepp som 
stank, ruttenhet och gift varieras oavlåtligt i expressiva formuleringar.
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Å andra sidan finns det i Arbetare gott om formuleringar för renhet och ljus, 
kontrasterande mot smutsen. Det svarar mot den antites mellan sjunkande och 
stigande, som är så markant i boken. I arbetarströmmen finns män och kvinnor, 
vilkäs »själar sjunka neråt i allt djupare svarta djup» (10). Där finns sådana, 
som visserligen stannat i växten, men som ännu lider av »längtan mot höjden» 
(151). Och där finns starka människor, som »tvinga de svaga att följa med mot 
höjden, mot ljuset» (199).

Människoskildring och stil i Arbetare rör sig med våldsamma motsättningar. 
Där finns cynisk naturalism och brutala tonfall, men emellanåt också ömsint 
mystik och milda ord. Effekterna blir kanske ibland lite grova, särskilt som Koch 
gärna upprepar ord, fraser och bilder — i regel säkert ett medvetet konstgrepp, 
någon gång måhända följden av en viss otålighet eller brådska: år 1913 skrev 
och publicerade han utom den stora romanen Timmerdalen också skådespelet 
Vargungarna och parodisamlingen Litterära storverk i västficksformatl Men så 
mycket tydligare röjer sig hans karakteristiska stilsträvan.

Granlid har inte förbisett dessa ting; vad som ovan anförts är förvisso inga 
nyheter för honom. Han bjuder också sporadiskt på stilistiska iakttagelser och 
omdömen. Men man får aldrig någon mera samlad bild av Kochs stilprofil som 
arbetar skildrare. Av allt att döma borde en ordentlig framstöt på stilfronten ge 
resultat. Man kunde hoppas att där närma sig ett slutligt svar på frågan, varför 
Martin Koch kan kallas »den förste konstnärlige skildraren av svenskt arbetar
liv» (Svensk uppslagsbok). Uppgiften är krävande, och författaren kan med rätta 
hänvisa till att han haft så mycket annat att reda ut. Men att en sådan stilanalys 
inte skulle ligga i linje med hans huvudsyfte — att teckna Martin Kochs pionjär
insats mot bakgrunden av tidigare arbetarskildring — det är bestämt inte riktigt.

Även där Granlid dröjer något vid en litterär jämförelse — som i fallet L’as
sommoir och Arbetare — har man ett intryck av att sammanställningen borde 
ha kunnat ge mera. Det heter, att Koch »låter sina stockholmska arbetare vandra 
fram i sådana massor, att man hela tiden har en känsla av att befinna sig i Zolas 
Paris»; det är en »påfallande överexponering» av verkligheten. (111) Men själva 
tendensen till överexponering finns i rikt mått redan hos Zola. Kanske har Koch 
hos honom snarare lärt sig greppet som sådant än haft några bestämda skild
ringar i minnet. I ett par scener från kafé Suggfläsket utnyttjas en likartad över
exponering med god verkan. »Färska svordomar rulla som rykande granater ge
nom larm och dån, tomma buteljer knackas med skräll mot brickor och järnbord, 
korkmaskinens skott falla tätt som salvor av kanoner i batalj.» (185) Det bild
språket kunde — mutatis mutandis — ha använts i en dryckesvisa hos någon av 
våra skalder från stormaktstiden; här i Arbetare är det väl närmast en reflex 
just av Zolas ibland bullrande naturalism. Ett par kolarbetare, som tar igen sig 
på kafét, »svarta som negrer i ansiktet» och med »tunga, svartsprängda kött
klubbor» till nävar (185), börjar damma på varandra:

Som två onda mörkrets makter trampa och sparka de båda kämparna bland 
bord och stolar, de tala inte ett ord, men flåsa som väldiga nordanväder, de 
tumla, vackla, sammansnörda i kramp, i en fruktansvärd hänförelse, som bär 
dem högt över jorden in i eviga, strålande världar, medan kropparna kramas 
samman, så att knotorna knaka, benen svikta och de båda kämparna hamna på 
golvet — i ett rykande kaos av sågspån, smuts, stolar, bord och skrikande, svär
jande människor.

Lugn och stor som den eviga naturen, alltets moder, kommer krögerskan fram, 
hennes bröst jäsa som gammal gröt under den genomskinliga blusen. Hon ordnar 
affären med några ord: djävla busar! — Kämparna drivas skymfligen ut ur 
paradiset och försvinna, vacklande på tunga ben. Allt är klart och ordnat på 
några korta ögonblick. Värdinnan, urmodern, drar sig tillbaka, upprepande för 
sista gången samma starka besvärjelseformel: djävla busar! (192)
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Det är en sorts mytologisk dramatisering av verkligheten, som man kan finna 
exempel på även hos Zola. Och Pelle Yesterbergs vredesutbrott på gatan vid mötet 
med förtroendemannen liknar på vissa punkter mest ett epileptiskt anfall: »Pelle 
exploderade. Han tjöt oupphörligt, stampade så att det skrällde i stenarna, svor, 
vrålade — inte mänskliga ljud, vansinnets skrik direkt ur själen; vitt skum bröt 
fram ur läpparna, ögonen ville ut ur hålorna under pannan. ~ Hatet kastades upp 
ur honom som ur djupet av en brinnande vulkan.» (120) En egendomligt inflam
merad, visionär naturalism. Man skulle gärna sett den närmare analyserad i av
handlingen.

Stort utrymme i redovisningen för Arbetare och Timmerdalen upptar diskus
sionen av deras verklighetsbakgrund, både när det gäller miljöskildring och hän
delseförlopp. Greppet erbjuder sig ganska naturligt, eftersom Koch ju ofta håller 
sig helt tätt intill bestämda sociala situationer och aktuella skeenden. Timmerdalen 
ger inte bara en livfull repetitionskurs i den moderna svenska arbetarrörelsens fram
växt. Bokens dramatiska höjdpunkter gestaltar därtill nästan utan all förklädnad 
den stora sågverksarbetarstrejken i Sundsvalls-trakten 1879 och kravallerna vid 
Sandö verken 1907. Som bakgrund till Arbetare tecknas med hjälp av mera objek
tiva källor än romanen själv en bild av stockholmsproletärens bostadsförhållanden, 
hans nykterhets- och sedlighetstillstånd etc. Och bokens story kan visas gå till
baka på en då nyligen timad konflikt inom byggnadsfacket i Stockholm.

Författaren vill med denna kartläggning ge ett begrepp om den objektiva san
ningshalten i Martin Kochs skildringar. Han är fullt medveten om att diktverket 
och den sociala statistiken i grund och botten är inkommensurabla storheter: en 
jämförelse dem emellan måste få ganska begränsad räckvidd.Men någon gång 
tycks den reservationen ha trängts tillbaka, därför att han ställer orimliga krav 
på diktarens trohet mot den sociala verklighetens genomsnitt.

Granlid finner t. ex., att Koch har målat stockholmsproletariatets bostadskvarter 
i väl mörka färger. Visserligen var det enligt tillgängliga sakliga rapporter verk
ligen rätt illa ställt. Men diktaren har negligerat »utvecklingens riktning, tenden
sen till förbättring» (131); i romanen sägs heller ingenting om att »standarden i 
arbetarstadsdelarnas nya hyreshus säkert var avsevärt högre än i de torparstugor 
och statarlängor, varifrån mestparten av de nyinflyttade härstammade» (132). 
Följaktligen är Kochs framställning av Stockholms proletära miljöer »i viss me
ning skev och inte fullt rättvisande»; den är »ett verkningsfullt socialt intyg, men 
slagkraften har vunnits på bekostnad av objektivitet, balans och större perspek
tiv» (132 f.).

Fråga är, om diktaren behöver ta åt sig en sådan invändning. Kan man rim
ligen begära, att han skulle ha framhållit arbetarkasernernas företräden framför 
torparstugor och statarlängor? Han var ju inte i färd med att skriva om bostads
situationen i Sverige på det hela taget utan om proletära miljöer i huvudstaden. 
Man kan heller inte gärna vänta sig, att han i sin roman skulle ha observerat »ak
tuella reformsträvanden på bostadsområdet just vid tidpunkten för Arbetares för
fattande» (131). Historieskrivaren Granlid kan nu, efter ett halvsekel, anlägga 
ett relativistiskt synsätt; diktaren Kochs uppgift var att spegla ett stycke omedel
bar verklighet. Det är f . ö. ovisst, ifall man alls kan beslå Koch med några påtag
liga sakfel, när det gäller de yttre, faktiska dragen i miljöskildringen. Vad ro
manen Arbetare ger är givetvis inte heller i första hand miljöns konkreta egen
skaper — även om de är oumbärliga — utan den personliga och temperamentsfulla 
reaktionen på dem. Och där är diktaren sin egen herre, där kan ingen jäva hans 
ord med aldrig så mycket social statistik.

Med dessa funderingar har jag inte velat förringa de avsnitt av avhandlingen, 
där Granlid klargör verklighetsbakgrunden till Kochs arbetarskildring. Hans 
nyktra resonemang och försiktiga slutsatser gör utmärkt skäl för sin plats i sam
manhanget; läsaren torde få tämligen slutgiltigt besked i ämnet. Men kanske blir
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man här på ett alldeles särskilt sätt medveten om att det avgörande mindre ligger 
i att diktaren speglar en objektiv verklighet än hur han gör det. Man känner 
med andra ord ännu starkare bristen på en inträngande diskussion av Kochs ge- 
staltningsproblem.

Författaren har inskränkt sig till att behandla Martin Kochs arbetardiktning. 
Den avgränsningen är fullt försvarlig. Sin stora insats i vår litteratur gjorde 
Koch som arbetarskildrare. Hans vän Sigfrid Ullman kan alltjämt vittna om med 
vilken lidelse den unge Martin levde sig in i kroppsarbetarnas värld, där han 
tyckte sig finna en ursprunglighet och äkthet som bourgeoisien saknade. Han var 
stolt över sina år som måleriarbetare, och han kunde rentav — mer entusiastiskt 
än strängt sanningsenligt — presentera sig som född proletär; hans härkomst var 
annars närmast småborgerlig. Av allt att döma såg Martin Koch tidigt sin mission 
i att bli den svenske arbetarens tolk; på den uppgiften satsade han under några 
år hela sitt patos. Det var också en angelägen uppgift vid en tid, då industripro
letären för stora delar av vårt folk tycks ha varit en ganska främmande varelse. 
Visserligen bör man väl inte tillmäta Verner von Heidenstams vittnesmål någon 
större allmängiltighet i dessa frågor. Men det är ändå betecknande, att herren till 
Naddö i sin broschyr Proletär filosof iens upplösning och fall, publicerad 1911 — ett 
år före Arbetare — kunde uppfatta proletären som en sorts vagabond med attri
buten knölpåk och brännvinsliter — en ruskigare variant av Kolingen. I sin bok 
Romantiska brev (1915) gör sig Koch — som onekligen kunde yttra sig i ämnet 
med större auktoritet än de flesta av sina diktar kolleger — lustig över denna »den 
mest berömda litterära bilden av proletären» och konstaterar, att »brännvinslitern 
och knölpåken äro odugliga som karaktäristika för proletariatet» (138).

Martin Kochs arbetardiktning är som sagt en central forskningsuppgift för en 
litteraturhistoriker. Men man måste ställa sig frågande till författarens avgräns- 
ning av uppgiften inom diktarens produktion. Den stora romanen Guds vackra 
värld (1916) — höjdpunkten i Kochs verk, också enligt Granlids mening — ham
nar utanför avhandlingens ram. Motiveringen för denna inskränkning är knappast 
övertygande; den är i själva verket kringgärdad med så starka reservationer, att 
den nära nog upphäver sig själv. (298) Avgörande säges vara, att arbetarmotiven 
i Guds vackra värld helt underordnas »den fundamentala moraliska problematiken, 
visionen av en ständig, skoningslös kamp mellan rätt och orätt, egoism och med
mänskligt ansvar, öde och självbestämning». Men problemet om rätt och orätt är 
ju ett kärnproblem i Kochs diktning; som Granlid själv påpekar (234), förekom
mer det i Timmerdalen — och i Arbetare, kunde man tillägga. I den sistnämnda 
boken är spänningen mellan »öde och självbestämning» åtminstone latent närva
rande. Blöt-Lasse kan uppfattas som en förstudie till Frasse Karlsson-Gyllen- 
hjelm. Osv.

Som jag ser saken, är det snarare fråga om en accentförskjutning än en art
skillnad mellan Arbetare och Timmerdalen å ena sidan och Guds vackra värld å den 
andra. Det finns yttranden av Koch, som tyder på att han själv har bedömt sam
bandet så. I ett brev till Bran ting 8/2 1915 — citerat av Granlid (335, not 54) 
— talar diktaren om sitt arbete med »en roman i stil med ’Arbetare’, men med 
motivkretsen från Bergslagens gruvindustri»; han tycks sålunda här räkna Guds 
vackra värld till sin arbetarskildring. I ett brev till Ture Nerman 26/7 samma år, 
då han bör ha kommit längre in i verket, säger han sig arbeta »med sjudubblad 
kraft på att bygga färdigt mitt monument över vår tids arbetande svenska folk». 
(289) När Nerman år 1936 gjorde en enkät som förberedelse till en serie före
läsningar om arbetaren i svensk diktning, svarade Koch på fråga nr 7 (»Var och 
i vilka figurer har ni enligt er mening bäst lyckats skildra arbetaren?»): »jag 
tror, att mina bästa arbetaretyper finns i Arbetare och Timmerdalen. Själv håller 
jag styvast på smeden Tomasson i Guds vackra värld.» (151) I den värderingen 
instämmer exempelvis Holger Ahlenius, som skriver, att Elias Tomasson är »svensk
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litteraturs mest imponerande och levande arbetargestalt», och John Karlzén, som 
menar, att Koch i denne smed har tecknat »sin mest övertygande proletärfigur». 
(336, not 60)

Alla de här citerade uttalandena återfinns i skilda sammanhang i avhandlingen. 
Så mycket mer kan man undra, varför författaren inte har dragit den naturliga 
slutsatsen av dem. Är det inte lite oegentligt, att den arbetargestalt som diktaren 
själv håller »styvast» på inte skall få sitt rum i en stor monografi över Martin 
Kochs arbetarskildring ?

Kontinuiteten mellan Guds vackra värld och författarens båda föregående ar- 
betarromaner röjer sig bl. a. i arbetssättet. Frasse Karlsson-Gyllenhjelms makabra 
levnadslopp är ju i väsentliga delar tecknat efter autentiskt material; i god sam
klang med naturalistisk praxis har Koch också samarbetat med en kriminalpsykolog 
av facket (Andreas Bjerre). Hamnarbetarstriden i Bråköping, som skildras i 
början av verkets andra del, sluter sig tätt till verklighetsförebilden, en konflikt i 
Norrköping 1907. Det kan man lätt konstatera vid en jämförelse med en redo
görelse och dokumentsamling från 1910, Hamnarbetarestriden i Norrköping. Koch 
har använt den skriften och delvis följt den ordagrant. På motsvarande sätt hade 
han gått tillväga i Arbetare och Timmerdalen.

Det finns andra punkter, där det inre sammanhanget mellan de tre romanerna 
blir uppenbart. Granlid citerar ur Arbetare ett avsnitt, som han träffande kallar 
»arbetarskaldens natt» (178). Det är en passus i jagform, där diktaren i extatiska 
ordalag solidariserar sig med bokens människor. En alldeles analog bekännelse 
med syftning på Timmerdalen förekommer i ett brev till Signe Holmén 9/3 1913 
(199 f . ) ; den skulle, lätt retuscherad, ha kunnat infogas i den färdiga romanen 
som en pendang till stycket i Arbetare. Slutligen kan man peka på upptakten till 
avdelningen »På havets botten» i Guds vackra värld (II, 225 f.). Där ser skalden 
sig själv krälande i den mänskliga förnedringens djupaste svarta dypöl — samma 
stinkande pöl som han skildrat redan i Arbetare (217 f.).

Att författaren så utan allvarligare betänkligheter har kopplat bort Guds vackra 
värld synes delvis bero på att han satt en markerad — enligt min mening alltför 
markerad — gräns i Kochs utveckling någonstans i närheten av Romantiska brev 
(1915). Såvitt jag förstår, bör man mera fästa sig vid enheten och konstansen i 
diktarens tankevärld; jag återkommer nedan till den frågan.

Över huvud taget tycks Granlid inte intressera sig särskilt mycket för idéana
lysen. Det är också sant, att den måste bedrivas med yttersta varsamhet, när man 
har att göra med diktverk; deras konkreta konstnärliga gestalt kan mera sällan 
reduceras till något tydligt tankemönster. Det finns emellertid i Arbetare och Tim
merdalen vissa idékomplex, som skymtar här och var, och som man kunde önskat 
systematiskt uppspårade och blottlagda. Jag tänker t. ex. på värderingen av stad 
och landsbygd. Det är påfallande, att alla de gedigna proletärerna i Arbetare har 
vuxit upp på landet, medan Blöt-Lasse är från staden — »därifrån allt ont, allt 
giftigt och dumt kommer över landsbygdens folk» (151). Det är Pelle Vesterberg, 
själv »en havets son från kusten, inflyttad i grå staden» (101), som får göra den 
reflexionen; men det verkar, som om författaren skulle dela hans åsikt. Det är inte 
bara en åkarkamp, som kan stå och drömma »hästdrömmar om hö och svala hagar, 
medan huvudet hänger ner mot den heta stenläggningen» (179). Där den isolerade 
gamle arbetaren Dalman går ensam omkring i mörkret på sin arbetsplats, strax 
innan han blir dräpt av Blöt-Lasse, drömmer han om mylla och växande gröda. 
Stadens stenöken och grus, där det inte ens växer ogräs under fotterna utan bara 
elände och onda gärningar, kontrasteras mot skälikons bjällerklang över daggvåt 
mark. (291 f.) Långt större roll än i Arbetare spelar självfallet motsättningen 
mellan bondebygd och industrisamhälle i Timmerdalen.

Kanske kunde det också ha funnits skäl att granska, vilka uttryck religiositeten
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tar sig, i diktarens egen mun och hans personers. I Arbetare gör både berättaren 
själv och andra fräna utfall mot kristendomen. En sak för sig är anarkistpojkarnas 
upprop mot »Jesus-kulten» och »den förbannade kärleksreligionen» (9). Det har 
inte hans sympati. Men han kan tala om hur »kristendomen under seklerna har 
förföljt och pinat ihjäl de starkaste och friast tänkande andarna och sålunda häm
mat hela mänsklighetens utveckling» (105). Kampen mellan kapital och arbete 
belyses en gång så: »Affären med kött och blod är samhällets grundval. Det finns 
ingen annan. Religionen är mångas styrka. ~ De nyttja religionen som bläckfisken 
nyttjar sitt black: att göra vattnet svart medan jakten varar och blodet suges ur 
de bedövade offren.» (268) Groteskt är Blöt-Lasses revolutionssvammel, ett virrigt 
hopkok på gammaltestamentliga domsprofetiors fraseologi — på sitt sätt en il
lustration till det samband mellan politisk anarkism och religiöst svärmeri som 
dryftats i Axel Luttemans uppmärksammade artikel En årgång Brand — en liten 
religions psykologisk studie (Vår lösen, 1910).

Å andra sidan är det en påfallande värme i Kochs karakteristik av bergspränga- 
ren Mellin: »Han är inte religiös, men han har den religiösa människans hela 
skuldmedvetenhet. Han hör till dem, som söka i mystik och dröm efter livets me
ning.» (134) Mellin får en gång fälla repliken: »För att äga jorden, måste man 
försaka henne» — »de underbara orden» kallas de av diktaren (212 f.). En annan 
medlem av samma bergsprängarlag, Blekingen, undrar var företagaren Överstehn 
får »di pengarna ifrån, som han ger prästerna, för att di ska predika religion å 
moral för oss» (261 f.). Men lite senare kan han säga: »Svält ä inte de värsta. Att 
leva som en Överstehn vore allt de hemskaste som kunde hända. De ä som att vinna 
hela världen å ta skada till sin själ.» (264) Även i en bok som Arbetare spårar 
man alltså diktarens sympatier för en okonfessionell och personlig religiositet utan 
åthävor — Granlid betecknar själv (168) den fridsamme Mellin som en föregångare 
till Elias Tomasson i Guds vackra värld. Det är vidare frapperande, vilket högt 
både praktiskt och moraliskt värde Koch tillägger den obrottsliga inbördes sam
manhållningen mellan arbetarna; strejkbrytaren döms hårt, ja, skoningslöst. När 
Blekingen hos sin tioårige son har inpräntat, att »alla hederliga arbetare» måste 
hålla ihop, kommenterar berättaren: »Goda lärdomar, Bleking! Gott för en ar
betares barn att veta i kampen mot de rikas lag!» (244) Men just solidariteten 
sägs i Arbetare för dessa människor vara, »vad religionen var för de gamle» (12).

Det religiösa problemkomplexet, som sedermera skulle få så stor vikt i Kochs 
produktion (Guds vackra värld, 1916, Fromma människor, 1918, Upplösning stidens 
teologi, 1919, Legend, 1920), är sålunda mer eller mindre påtagligt även i Kochs 
tidigare arbetarskildring, ibland i svårgripbar samverkan med sociala och poli
tiska motiv. Det är kanske för mycket begärt, att Granlid utan tvingande nöd
vändighet skulle ha gett sig i kast med dessa komplicerade sammanhang. Däremot 
förvånar man sig över att han inte mera energiskt har bearbetat den politiska 
problematiken, som måste ha varit väsentlig för arbetarskildraren Koch.

Den mera konkreta samhällsbakgrunden för Arbetare och Timmerdalen utreds 
omsorgsfullt. Men man blir sämre orienterad om verkens politiskt ideologiska 
förutsättningar. Det talas om socialdemokrati, socialism, ungsocialism och anarkism, 
utan att innebörden av dessa termer närmare fixeras. Författaren skulle visser
ligen kunna invända, att man på denna punkt kan hänvisa till en så grundlig analys 
som Herbert Tingstens Ben svenska socialdemokratiens idéutveckling, 1-2, 1941. 
Men det skulle onekligen ha varit värdefullt att få problemen belysta i relation till 
Martin Koch, både som diktare och journalist.

På tal om en intervju med Koch om Timmerdalen i augusti 1913 finner Granlid 
det möjligt, att författaren med en formulering (»Jag söker att visa orsaken till 
det historiskt nödvändiga uti att arbetarrörelsen i Sverige blivit socialistisk») »ve
lat associera till den beundrade Hjalmar Brantings föredrag Varför arbetarrörelsen 
måste bli socialistisk» (205). Det kunde ha funnits skäl att ta upp mer än själva



224 Recensioner

titeln på Brantings inlägg. Föredraget, som trycktes första gången 1887, ger bl. a. 
ett starkt intryck av att den svenska socialdemokratin vid tiden kring sekelskiftet 
var konsekvent och radikalt socialistisk på ett sätt, som kanske verkar ganska 
främmande på många av dagens socialdemokratiska politiker. Målet var det socia
listiska, klasslösa arbetarsamhället, helst infört på fredlig, parlamentarisk väg 
men i nödfall — under alltför hårt mottryck — på revolutionär. Branting skräder 
inte orden. Han talar om det »onaturliga» förhållandet, »att arbetsmedlen tillhöra 
icke hela samhället, utan enskilda priviligierade individer» (12). Den »enskilde 
kapitalisten» betecknas som »en onödig och positift skadlig utväxt i produktions
systemet» (19). Med ironi avfärdas tanken på ett »kärleksfullt närmande» mellan 
arbetare och arbetsgivare (10). Talaren tycker sig »redan på af stånd höra kapita
listklassens dödsklocka ringa» (19). »Revolution! Yid blotta nämnandet af detta 
ord darra kälkborgarna, i samhällets spets såväl som i dess djupa lager.» (28) 
Dessa citat kan ge en föreställning om tonläget på socialdemokratiskt håll under 
arbetarrörelsens pionjärskede.

Socialdemokraten Kochs egna inlägg från första världskriget, publicerade på 
partiförlaget Tiden, väjer inte för fräna invektiv mot bourgeoisi, kapitalism och 
imperialism. Om det krigshärjade Belgiens industridistrikt heter det i Blodet ropar 
(1914): »se, detta är det djupaste helvetet, fyllt av svart, blodsugande ohyra av 
varje slag, präster, blekfeta borgare, kallögda, grymma pänningmän, som pressa 
ur människors verk sin egen välbehagliga profit» (76). Det belgiska f o l k e t  
kontrasteras mot »de belgiska kapitalisternas förbrytelser» (81). Imperialismen 
med sin pansrade näve betecknas som »bourgeoisiens sista, krampaktiga försök att 
erbjuda folken någonting mer lockande än socialismen» (94). Koch hör, hur blodet 
ropar ur krigsåskorna över hela världen, men han väntar på ett annat dån, som 
»skall komma ur folkmassornas djup, när de resa sig med flammande röda fanor 
till strid, inte mot varandra, men mot den verkliga fienden på höjderna i alla land»; 
han ser i andanom »vår gamle vän och befriare: r e v o l u t i o n e n ! »  (79).

Granlid antyder, att Martin Kochs politiska åsikter undergick en radikalisering 
i socialistisk riktning vid tiden för Timmerdalens tillkomst och världskrigets bör
jan. Varken romanen själv eller författarens journalistik torde jäva den uppfatt
ningen. Med någon undran konstaterar emellertid Granlid, att Koch — ungefär 
samtidigt med sina politiska skrifter — i Romantiska brev (1915) genom bokens 
huvudperson Helge Videll framför ytterst kritiska synpunkter på proletariatet 
och hela arbetarrörelsen. Han tycks vilja tolka detta som utslag av en stark klu
venhet hos Koch och som tecken till ett politiskt avfall. Diktaren har dock själv 
i flera sammanhang bestämt avvisat en sådan tolkning av romanen; han önskar 
ha den betraktad som en personlig hästkur, en sorts purgering av vissa osunda, 
»romantiska» böjelser hos det egna jaget. Trots alla likhetspunkter vill Koch inga
lunda bli förväxlad med Helge Videll eller ställa sig solidarisk med honom — och 
jag tror, att man måste ta honom på orden. I och för sig verkar det också psyko
logiskt rimligt, om han under en period av politiskt rättroget författarskap känner 
behov av att i diktens friare former lossa på tyglarna och rentav persiflera rättro
genheten. Som diktare var han inte bara »proletär» utan också »solitär» — »Hög
färdig som fan!» — för att nyttja några uttryck ur hans brev till Erik Hedén 
17/12 1916, just på tal om Romantiska brev. (291)

Det finns f . ö. slående överensstämmelser mellan nyssnämnda roman och den 
samma år publicerade socialistiska propagandaskriften Frihet och frihet (1915). 
I denna är romantisk och romantik invektiv. Författaren ironiserar över »svärmisk 
romantik» (62) och »romantiska funderingar» (110). Överskattningen av prole
tariatet — bland socialister, men också bland borgerliga — avvisas: »Man är 
böjd för att betrakta arbetarna, proletärerna, såsom en samling till arten nya 
människor, övermänniskor, ädla, viljestarka kämpar för framtidens idéer. Det är 
naturligtvis den pura romantiken.» (108) Det var också Helge Videils romantik. 
Själv sätter Koch en ära i att framträda som nykter realist. »Det tjänar inte mycket



Recensioner 225

till att fantisera om ideal i det blå, så länge vi inte på ett praktiskt förnuftigt, 
socialt hygieniskt sätt ordnat för oss jordelivet, det första nödvändiga.» (19) Som 
en sådan praktisk och hygienisk lösning vill han ha socialismen betraktad: »Men 
låt oss nu en gång för alla komma överens om, att socialismen är inte något este
tiskt system och heller ingen ny form av religion. I sitt trosliv, driven av meta
fysiska behov, söker människan evighetsvärden och kan inte stanna vid ändliga 
människoverk. Socialismen är ett ändligt människoverk, har aldrig givit sig ut för 
att kunna skänka några andliga evighetsvärden.» (59 f.)

I ljuset av denna stränga boskillnad mellan »ändliga människoverk» och »and
liga evighetsvärden» tycks mig åtskilliga frapperande motsägelser hos Martin Koch 
lösas upp. I Blodet ropar ger han varmhjärtade skildringar av heliga Elisabets 
och pater Damiens barmhärtighetsverk bland nödlidande och sjuka. Han hyllar 
Elisabet som en bild av hänsynslöst självutplånande människokärlek också i Frihet 
och frihet. Men där tillkommer en socialistisk kritik: enskild välgörenhet blir bara 
lappverk; det gäller att dränera hela samhället. I förra fallet ser han Elisabets 
personliga insats sub specie aeternitatis, i senare fallet ur praktiskt social synvinkel. 
Det ena får inte förväxlas med det andra.

I en intressant passus i Frihet och frihet riktar sig Koch mot individualismen 
som det onda. »Individualismens uttryck är på det moraliska planet s j ä l v i s k 
het ,  på det intellektuella j a g e t  s o m  s j ä l v ä n d a m å l ;  på det ekonomiska 
planet f r i  k o n k u r r e n s  och på det sociala a na r k i . »  (40) Det förefaller 
mig, som om detta skulle vara en viktig deklaration. Kanske vågar man tillämpa 
dess kategorier på diktarens romaner. Arbetare och Timmerdalen gestaltar å ena 
sidan individualismen som fri konkurrens (bland företagarna), å den andra som 
anarki (hos Blöt-Lasse och Gerhard Brand). Helge Videll i Romantiska brev för
kroppsligar en tendens att realisera jaget som självändamål. Frasse Karlsson- 
Gyllenhjelm, slutligen, är moraliskt sett en mollusk, den radikala själviskheten 
inkarnerad.

Mot de nämnda fyra yttringarna av individualismen vill Koch som socialist i 
Frihet och frihet sätta »de mer sociala egenskaperna r ä t t s m e d v e t a n d e ,  
s a m h ö r i g h e t ,  s a m a r b e t e ,  s j ä l v d i s c i p l i n »  (40). Det är värden, som 
han genomgående har hävdat på ett inträngande sätt.

Det finns alltså en klar kontinuitet i Martin Kochs diktning från Arbetare till 
Guds vackra värld. Om han alltmera vänder sig bort från politiska och sociala 
frågeställningar till moraliska och religiösa, innebär det inte, att han sviker sina 
forna ideal, inte ens att han sviker arbetarens och socialismens sak. Man kan se 
det som en accentförskjutning, en ökad tonvikt på »andliga evighetsvärden» gent
emot »ändliga människoverk».

Anmärkning:
Sidhänvisningarna till Martin Kochs skrifter avser för Arbetare och Guds vackra 

värld utgåvan i Valda verk (1941 resp. 1940), i övriga fall originalupplagorna.
Peter Hallberg.

J an M ogren: Herman Bangs Haabl0se Slcegter. Akad. avh., Lund 1957.
Respondenten har valt att som doktorsavhandling skriva en monografi över ett 

enskilt diktverk, Herman Bangs Haabl0se Slcegter. Man vill gärna lyckönska till 
ämnesvalet. Envar som sysslar med 80-talslitteraturen, stöter ofta på denna roman 
och dess särpräglade författare, som inte togs på allvar av det radikala lägret och 
som av många avfärdades som posör. Tvärs över de litterära partigränserna fann 
han emellertid förstående läsare på vilka han utövade stort inflytande. Det gäller 
inte minst här i Sverige.
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