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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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Man välkomnar därför en särundersökning av just detta verk och väntar sig att 
här finna en redovisning av vad boken innehåller, en analys av dess gestalter, en 
redogörelse för dess tillkomsthistoria och en sammanfattning av dess budskap, dess 
inverkan på samtiden. I och för sig och nyktert betraktad är nämligen boken inte 
alls märkvärdig. Som roman har den uppenbara brister, den är konstnärligt ojämn 
och långa stycken helt kuriös i mänskligt, psykologiskt avseende. Men dess kvali
teter bli mera levande och intresseväckande om de ses mot den litteraturhistoriska 
bakgrunden och mot Herman Bangs egen diktarprofil och biografi.

En monografisk behandling av ett ämne av detta slag blir i hög grad beroende 
av det sätt varpå problemen ställs och skildringen läggs upp. Mycket som i en lö
pande framställning lätt reduceras till smånotiser eller alldagliga konstateranden, 
kan i en initierad historisk analys lyftas fram till led i en väsentlig problemställ
ning. Allt hänger här på själva dispositionen av stoffet, på den plan författaren 
följer i sin analys. I detta avseende anmäler sig en del frågetecken inför respon- 
dentens framställning. Efter ett abrupt inledningskapitel, som faktiskt har karak
tären av ett slags genealogisk diskurs följer två allmänt resonerade kapitel om 
bokens juvenila idealbildningar och kärleksskildringar. Romanens enligt respon- 
denten väsentliga tidsstämningar behandlas sedan i ett kapitel som i sin tur leder 
över till dess framtidsbudskap. Det följande avsnittets fyra kapitel ägnas Bangs 
ställning i samtidens debatt och åt det mottagande som hans bok rönte, åtalet och 
dess inverkan på Bang. Avslutningsavsnittet behandlar ingående romanens stil och 
berättelseteknik samt rymmer även en genomgång av de ändringar och omredige
ringar som Bang vidtog i romanens senare upplagor av sitt verk. Dessvärre har 
jag svårt att finna en vetenskaplig motivering för denna plan i lösa kapitel och 
jag tvivlar på att dispositionen kan göra ämnet rättvisa.

Vad jag sedan i första hand vill påtala är framställningens brist på konkreta, 
nyttiga informationer. Det verkar som om respondenten förutsätter så mycket be
kant hos sina läsare att han försummar att informera honom om viktiga grund
fakta. Väsentliga förhållanden meddelas helt i förbigående eller också får läsaren 
sluta sig till sammanhanget på omvägar. Det är exempelvis icke oviktigt, att man 
i en monografi om ett enskilt verk får klarhet i tillkomsthistorien. Harry Jacob- 
sens utmärkta biografiska skildring Herman Bang, resignationens digt er (1957), 
har på denna punkt en del lättillgängliga notiser, som varit förtjänta av att sam
manställas och utbyggas. Nu redovisar respondenten Haabl0se slcegters utgivningsår 
helt en passant i en fotnot på första sidan som en inledande upplysning om att 
han i den följande framställningen följer 1880 års originalupplaga. Vad som se
dan yttras om själva tillkomsthistorien är fragmentariskt. I början av tredje ka
pitlet meddelas sålunda tillfälligt, att Bang råkat in i en kris under avfattandet.. 
Uppgiften bygger på en av Jacobsen meddelad upplysning som vore förtjänt av 
att skärskådas i romansammanhanget. Men respondenten går vidare, upptagen av 
helt andra materier tills vi i anslutning till skildringen av romanens mottagande 
finner tillkomsthistorien berörd i en löst infogad, i sammanhanget skäligen onödig
fotnot på s. 159. Detta är så gott som allt.

Läsaren frågar sig, när boken koncipierades, hur arbetet fortskred och vilka 
yttre faktorer som möjligen påverkade dess utformning. Allt detta är emellertid spörs
mål som nästan helt ignoreras till avgjord nackdel för framställningens värde. 
Haabl0se slcegter lades upp på våren 1880, då barndomskapitlen tydligen avfatta
des i relativt lugn. Under sommaren följer så Bangs vistelse i Bryssel och upp
levelserna från denna stad kom att i viss utsträckning färga en del inslag i ung
domsskildringen. Sedan följer hemkomsten till Danmark och den underliga hösten. 
De viktigaste partierna i romanens slut, där verkligen komposition och sinnrik ef
tertanke skulle varit av nöden och där ohyggliga krav ställdes på författarens för
måga att få ekvationen att gå ihop, allt detta skrevs ihop med febermättad, hetsad 
panna medan tryckeripojkarna otåligt knackade på dörren för att hämta ma
nuskript. Dessa yttre omständigheter förefaller mig väsentliga, alldeles särskilt,
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som respondenten ägnar sådana trägna granskningar åt de retoriska figurerna och 
de kompositionella specialiteterna i det färdiga resultatet. Romanen framstår som 
en delvis inspirerad, delvis helt hafsigt tillkommen produkt av en tjugo treårig be- 
kännare, dignande under en oerhörd, heroiskt buren arbetsbörda. Av detta finner 
man nästan intet hos respondenten. Han analyserar romanen som om den vore en i 
flitens studerkammare åstadkommen och i varje enskildhet genomtänkt tankeska
pelse, ett filat och färdigt verk.

I sin roman väver Herman Bang ostentativt in sin egen släkthistoria och per
sonliga bakgrund. Respondenten följer villigt framställningens inviter och fram
håller som en självklarhet i en liten samordnad bisats på s. 13 att »i Haabl0se Slaeg- 
ter hade Bang haft sig själv och sina närmaste som förlagor /  jfr nedan passim /». 
Man kan mena att detta är en oförmedlad introduktion till förhållanden som på 
ett mera nyanserat sätt borde delges läsaren. Släkthistorien spelar givetvis sin roll 
i romanen, men respondenten synes mig gå för långt i mekanisk identifiering, där 
Jacobsen på ett betydligt varsammare sätt kartlägger och konfronterar. Delvis 
med utgångspunkt i dennes uppgifter går respondenten vidare med hårt ställda 
diagnoser som egentligen har mycket litet att göra med romanens konstnärliga 
transponeringar. Men om man nu ger sig in på alla dessa ofta perifera detaljer 
om fädernesläkten, har man anledning att fråga sig varför moderskomponenten i 
arvsmassan så helt försummas. Modern spelar en väsentlig roll i Haabl0se slcegters 
problematik. Att Bang inte själv rycker in henne i sina genealogiska fantasier är 
ett intressant förhållande som respondenten förbigår med tystnad. I sin skildring 
Fra Herman Bangs Journalistaar (1932) har Anna Levin pekat på orsaken. Mo
dern representerade inte bara ett småborgerligt utan även ett judiskt inslag i släk
ten som illa passade samman med den storvulna, av vapensköldar smyckade nobless 
som dominerar Bangs föreställningsvärld.

Inför respondensens analys av romanens enskildheter vill jag gärna sätta några 
frågetecken. Det förefaller mig sålunda överdrivet att ägna ett helt kapitel åt 
hjältens Aladdin-drömmar. Det ger faktiskt inte så mycket, särskilt som man inte 
får klart för sig Bangs mening med detta islag. Hans avsikt var tydligen att 
drastiskt karakterisera William H0g som en romantisk antikvitet, när han drog in 
honom i den av Brändes och samtidslitteraturen skamstämplade Oehlenschläger- 
gestaltens strålkrets. Lika överdrivet förefaller mig ordandet om chevalieren i 
Hertz’ skådespel Ninon (s. 52 ff.) och dess betydelse för romanen. Harry Jacobsen 
har härom en fin liten framställning i sin nämnda bok sid. 39 och den förefaller 
mig resumera ungefär vad som bör sägas om detta elegiska intermezzo kring Bangs 
sexuella undantagsställning. Även romanens kvinnogestalter vore förtjänta av en 
närmare analys ur psykologisk och litteraturhistorisk synpunkt. Den samling av 
femme fatale-typer som uppräknas i det av respondenten (s. 60) anförda Bang- 
citatet är lindrigt sagt osorterad och borde ha kommenterats. Hans egen grevinna 
Hatzfeld är visserligen ett kvasilitterärt vidunder men har drag som gör henne till 
en intressant variant av tidens säregna vamptyp.

Överhuvud förefaller mig framställningens rent litterära analyser mindre gi
vande. I gestaltningen av romanens huvudperson William H0g möts en del dikt
impulser från skilda håll. Texten erbjuder vissa hållpunkter, bland annat apo
strof eringar av Heine, Byron, Musset och Schack. Författarens uppräkning av 
fantasttyperna på s. 85 ger emellertid ingen verklig inblick i H0g-gestaltens lit
terära genealogi. Även förhållandet till Schandorph och hans candidat Albrecht 
vore värt ett studium, särskilt som Bangs litterära kritik ger vissa anvisningar. 
Slutligen hade man gärna sett att Bangs inställning till Octave Feuillet och hans 
på sin tid berömda roman Monsieur de C amors blivit bättre belyst. Bang hyste en 
omåttlig beundran för denna skildring, som han betraktade som ett skakande tids
dokument. Titelpersonen kom också att låna drag åt Bernhard Hoff-gestalten i 
Haabl0se slcegter. Man kan våga påståendet att denne blaserade cyniker som skym
tar i romanens avslutning, representerar en hemlig önskedröm hos Herman Bang.
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Det låg nära till hands för honom att i denna den litterära livsåskådningsdebattens 
tidsålder stycka npp sitt jag på två figurer, den till undergång dömde William H0g 
och den kylige resonören, framtidsmannen Bernhard Hoff. De kapitel där denna 
problematik skulle illustreras blev genom omständigheternas makt bokens sämsta 
och slarvigaste. Man hade emellertid gärna sett att respondenten uppmärksammat 
denna icke ointressanta psykologiska detalj. För fullständighetens skull hade det 
också varit på sin plats med en närmare redovisning av det inslag av nyckelroman 
som skildringen rymmer och som andra Bang-forskare tagit fasta på, bl. a. por
trätten av Martinius Nielsen och Karl Larsen.

Mina här framförda oppositionella synpunkter har i stor utsträckning riktat sig 
mot respondentens sätt att alltför oförmedlat gripa sig an med problemen. Vad 
som påtalats framstår emellertid å- andra sidan som uttryck för hans lovvärda 
önskan att komma företeelserna in på livet. Hans närhet till sin skildrings föremål 
inger respekt liksom också den strävan till noggrannhet och detalj studium, som han 
lägger i dagen. Man är också tacksam för hans mödor att aktualisera en författare 
som inte minst från svenskt håll är förtjänt av uppmärksamhet och litteraturhisto
riskt kvalificerad uppskattning.

Gunnar Ahlström.

E rland L indbäck: Gustaf Fröding. Temperament sstudie och diktanalys. 
Akad avh., Sthlm 1957.

Titeln på doktor Lindbäcks avhandling, »Gustaf Fröding, temperamentsstudie 
och diktanalys» är något oklar i sina utfästelser. Den helhetsbild av Frödings per
son och dikt som man möjligen kan vänta, får man inte. Förf. har likväl lagt upp 
sin studie brett; han studerar Fröding ur komparativ, ur politisk-social och ur 
psykoanalytisk synvinkel. De tre linjerna är sammanflätade till en tråd, spänd 
mellan barndomen och sjukdomsutbrottet 1898. Bokens kronologiska disposition 
låter sig urskilja i de inledande kapitlen, Barnet och Ynglingen, och i avslutnings
kapitlet Fången. Dispositionsprincipen i de mellanliggande kapitlen är däremot 
oklar. Med deras rubriker — Frihetsmannen, Renässanspoeten, Diktarfursten, 
Frondören — synes förf. dels avse att ange successiva stadier i skaldens utveck
ling, men dels också att markera teman som finns hela tiden. (Renässansmotiven 
behandlas ex. också i avsnitten om Diktarfursten och Frondören.) Underrubri
kerna — av typen: »Vägen ut», »Vägen tillbaka», »Den ömsinte», »Den strid
bare» — bidrar ofta inte alls till klarheten.

Boken är beklagligt svåröverskådlig genom sin disposition. Den är det också 
genom sin stil, som alltför ofta föredrar det »litterära» eller populära uttrycket 
framför det nyktert klargörande. (»Narkissos var en av de sagofigurer i vilka 
Fröding speglade sin personlighet», s. 53; ett långt avsnitt ur Flickan i ögat följes 
kort och gott av kommentaren: »Det var Narkissos i modern stadsmiljö», s. 299. 
Etc., etc.) Lindbäck tecknar situationer och ger dikttolkningar, men han und
viker i största utsträckning att kommentera dem med klargörande och sammanbin
dande resonemang. Han har förmodligen räknat med att det ur materialet självt 
för åskådaren skall växa fram en bild, som övertygar s. a. s. i kraft av sin påtag
lighet. Det är väl under alla förhållanden olämpligt med så litet av diskuterande 
kommentarer i en vetenskaplig text, så mycket mer i denna framställning som för 
fram omstridda teser vilka behöver allt tillgängligt stöd i en metodisk kommen
tar. — Till förf :s skrivsätt hör också att han inte diskuterar andra forskares upp
fattning i texten, inte heller källkritiska frågor (sådana tas upp några gånger i 
noterna, ex. s. 374 och 379). Utländska författare som Goethe, Byron och Nietzsche 
citerar Lindbäck på svenska; det har tydligen skett av omtanke om en vidare läse
krets, men är inte desto mindre otillbörligt. Notapparaten är genom ett förkort


