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Recensioner

H ilding  Lu n d ber g : C. A. Wetterberghs sociala författarskap. Ak. avh. 
Stockholms Högskola, [tr. i] Uppsala 1943.

Lundbergs avhandling är, som titeln utvisar, ej en monografi; dess huvudföre
mål är den för en senare tid mest intressanta delen av Wetterberghs omfattande 
produktion. Författaren har inte ens kunnat ta med alla Wetterberghs skön
litterära arbeten med sociala motiv; han har begränsat sig till ett representativt 
urval. Av de verk, som han behandlar ger han goda referat. Han har också i ett 
flertal fall påvisat den verklighet, som Wetterbergh utgått från. Likaså har han 
ganska väl klargjort, i vilken utsträckning litterära intryck färgat Wetterberghs 
syn på denna verklighet. När det gäller tidens allmänna diskussion av de sociala 
frågorna, kunde dock framställningen med fördel ha varit något mera kringsynt; 
Geijers idéer torde ha spelat en roll, som inte riktigt framgår av avhandlingen.

Emellertid har författaren inte hållit sig strikt till det ämne, som titeln anger. 
Han har en inledande avdelning på 45 sidor om Wetterberghs biografi, och i det 
andra huvudavsnittet, som är ägnat åt Wetterberghs novellistik, handlar ett ka
pitel på 30 sidor om skisserna i Stockholms-Posten, vilka egentligen inte har någon 
social innebörd. Det förefaller, som om Lundberg varit en smula vankelmodig vid 
uppläggningen av sitt verk, som om han till hälften försökt göra den till en mono
grafi. Avhandlingens största brister sammanhänga med detta förhållande. Om 
Wetterberghs biografi skall behandlas i en avhandling om hans sociala författar
skap, bör det vara därför att hans liv haft betydelse för utformningen av hans syn 
på samhället. Därom får man inte just veta mycket, och därför faller avhandlingen 
sönder i ett par relativt löst sammanfogade delar.

Det hade inte behövt vara på det sättet. Författaren har haft tillgång till Wet
terberghs otryckta självbiografi, och den ger en psykologisk nyckel till mycket i 
hans produktion, om man tar vara på vad som står i den. Lundberg har inskränkt 
sig till att återge de data, som den innehåller; dessutom har han i någon mån be
tonat betydelsen av att Wetterbergh var utomäktenskapligt barn, som sedermera 
fick styvmor. Wetterberghs intressanta kommentarer till dessa fakta har han emel
lertid hoppat över.

Då det vore synd, om dessa upplysningar inte skulle komma i dagen, skall här 
lämnas ett utdrag ur Wetterberghs anteckningar. Det bör förutskickas, att han 
efter sin riktiga mors död tydligen var mycket isolerad. Från fyra till sju års 
ålder levde han ensam med fadern och var av denne förbjuden att leka med andra 
barn. Förmodligen har detta på två sätt satt outplånliga spår hos honom: han blev 
oerhört starkt fästad vid fadern och han blev en utpräglad individualist.

Efter att ha givit en drastisk skildring av sin styvmors föräldrars omaka äkten
skap, berättar Wetterbergh bl. a. följande:

Jag satt en dag — jag var väl då kring åtta år (jag mins det som i går) i ett 
rum bläddrande i en gravyrsamling, under det att »Mormor», kaptenskan, min 
fars Svärmor, en gumma för hvilken jag var rädd, satt inne hos min mor.

Stackars Edvard (W:s halvbror) sade gumman; han stackare får nog lida af 
den oägtingen du stackars Lotta! fått på halsen. Jag säger rent ut, att du borde 
skicka den der pigans son ut ur huset och sätta honom i läran.

Gumman, som sjelf lefvat i osämja med sin man, ville att dotterns ägtenskap 
icke skulle blifva lyckligare än hennes eget och hade troligen äfven starka fördomar 
mot barn utom äktenskapet.------------

Det var som om jag på en gång blifvit tio år äldre, som jag vaknat upp ur en 
skön dröm till en smärtsam verklighet. J a g ------------fick nu veta, att jag hade
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fiender — menniskor, som förföljde mig och ville kasta mig värnlös ut på gatan
----------- - Så ung jag var fann jag att olyckan af min ställning berodde därpå att
min far icke låtit viga sig vid min mor. Jag förstod också att jag, om jag omtalade
min olycka skulle såradt min fa r ----------- och jag te g .------------ Men just derför
att jag bar detta på hjertat, så nedtrycktes min yra barnaglädje, sönderrefs små
ningom jemvigten och denna har sedan aldrig velat komma rigtigt tillbaka-----------

Jag omtalar denna lilla händelse derför att jag sjelf erfarit huru samhällets 
orättvisa återfaller och skapar fel hos dess offer.

Wetterbergh tillfogar, att han genom denna händelse blev misstänksam och orätt
vis. Hans fantasi förstorade vad han hört. Om han såg fadern en smula blek en 
dag — genast föreställde han sig honom död och sig själv utkastad på gatan. Vi
dare började han att intressera sig för hantverkarnas förhållanden för att sätta 
sig in i det liv, som skulle bli hans, om gummans hotelse skulle sättas i verket.

Wetterberghs skildring är mycket betydelsefull. Inte nog med att den förklarar, 
varifrån hans sedermera så ofta uppträdande hypokondri ytterst härleder sig, 
nämligen från den ångestfulla hemlighet, som han gick och bar på som barn utan 
att ha någon att anförtro sig åt, utan den visar också, varifrån hans sociala patos 
kommer och den ger en nyckel som låter oss förstå, varför han är en så god psy
kolog, när det gäller att skildra, hur samhällsförhållandena kunna snedvrida en 
människas utveckling. När Wetterbergh skildrar sådana gestalter som den lille 
tattarpojken Balthasar, huvudpersonen i »Brottslingen», beror hans psykologiska 
insikt ytterst på att han många gånger frågat sig: vad skulle det ha blivit av mig, 
om jag som barn verkligen hade blivit utkastad på gatan?

Ytterligare ett par påpekanden äro på sin plats i detta sammanhang. Det är i 
Wetterberghs produktion påfallande, att hans psykologiska misstänksamhet med 
en viss förkärlek riktar sig mot kvinnor: Lundberg har riktigt framhållit, att så är 
fallet i hans senare verk, men draget finns i själva verket långt tidigare, redan i 
novellen »Trogen intill döden» i Genremålningar och sedan vidare framöver, och det 
är utformat så att man skönja, att intrycken av styvmodern och dennas mor går 
igen.

Wetterberghs misstänksamhet är blandad med ett omisskännligt drag av naivi
tet, som även följde honom genom åren. Denna kom honom lätt att trampa i 
klaveret, något som ofta försatte honom i obehagliga situationer. Därvid infann sig 
omedelbart hypokondrien, och misstänksamheten tog sig oerhört starka uttryck. 
Man skulle kunna visa, hur de kriser i Wetterberghs liv, som Lundberg omtalar, 
genomgående utveckla sig just efter det schemat. Detta reaktionssätt är också 
något väsentligt i Wetterberghs författarsensibilitet. I ett brev till Hierta uttalar 
sig Wetterbergh t. ex. mycket misstänksamt om postmästaren i Östersund; han 
har fått för sig, att denne öppnar andras brev. I novellen »En eftersläng» i Genre
målningar har Wetterbergh stoppat in ett porträtt av Skråköpings postmästare, 
vilken framställs som någonting enastående i fråga om oduglighet och oginhet. 
Denna förmåga att produktivt omsätta sin olust och sin misstro i skildringar, som 
ge ett starkt intryck av verklighetsnärhet, är ett drag, som Wetterbergh onekligen 
har gemensamt med Strindberg. Över huvud taget hade Wetterbergh inte så få 
beröringspunkter med åttitalet. Han tillämpade i Genremålningar just den metod, 
som åttitalisterna sedan anklagades för: den verklighetsexakta fotografien. I ett 
brev till Hierta 6/8 1841, vilket man gärna skulle ha sett citerat i avhandlingen, 
förklarar han: »Mitt sätt att författa är icke det vanliga, allt det jag skrifver blir 
sådant det vid första uppränningen skrefs och om jag finner fel skrifver jag meren
dels om hela sidan och rättar ingenting emedan jag funnit att jag då totalt skämmer 
bort allting. Mina små taflor äro i anseende till compositionen verkliga Daguerro-
ty p er------------ .» Lundberg har nämnt, att Wetterbergh föregriper åttitalet, och
han har med rätta opponerat sig mot den syn på denne som tog sig uttryck i den 
samtida benämningen »vår beskedlige Onkel Adam», vilken sedermera stadfästes 
av Warburg. Men påpekandena skulle kunna ha utförts på ett mera konkret sätt; 
framför allt skulle en rad av Wetterberghs viktigaste egenskaper som samhälls- 
skildrare och samhällskritiker med hjälp av hans biografi ha kunnat ställas i en 
psykologisk belysning, som kunde ha givit framställningen ett sammanhang, 
vilket den nu tyvärr på vissa ställen saknar.

Det har redan nämnts, att Lundberg på det hela taget ger en god bild av verk
lighetsunderlaget för Wetterberghs skildringar och av vad han ville och menade
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med sitt sociala författarskap. På en punkt är emellertid Lundbergs framställ
ning klart missvisande, och det är när han tillskriver Wetterbergh en teori om för
bry t ar människan, liknande den som sedermera gjorde Lombroso ryktbar. Det är 
i romanen Får gå!, som denna teori skall förekomma. Vad Wetterbergh där preste
rar är emellertid en uppfattning om miljöns betydelse, som i hög grad påminner om 
vad Zola skulle komma med. Han citerar (s. 212 ff.) von Humboldts rön angående 
de inflytanden, som skiljaktiga växtplatser kunna ha på utvecklingen av exemplar 
av en och samma växtart och tillämpar sedan tankegången på de sociala förhål
landena: människoforskaren gör på samhällets skuggsida samma erfarenhet, som 
von Humboldt gjorde i den skuggiga grottan, nämligen att släktet är till igenkänn
lighet förvandlat. De flesta förfasa sig emellertid »och se ej, att vi blott återfinna 
en allmän naturlag». Det finns i detta ingenting, som påminner om Lombroso; 
det är märkligt nog, att Wetterbergh till följd av sitt läkaryrke framställt en natur
vetenskapligt färgad teori om den sociala omgivningens avgörande betydelse, 
vilken faktiskt föregriper naturalismens.

Med de reservationer, som här gjorts, bör dock understrykas, att Lundberg 
givit en läsvärd och i stort sett vederhäftig framställning av det viktigaste i en 
långt ifrån ointressant författares produktion.

Örjan Lindberger.

H ans Lev a n d er : Sensitiva amorosa. Ola Hanssons ungdomsverk och 
dess betydelse för åttiotalets litterära brytningar. Ak. avh. Stockholms Hög
skola, Stockholm 1944.

Titeln på Le vanders avhandling är inte fullt adekvat. Förutom en monografi 
över Sensitiva amorosa innehåller boken en analys av hur olika litterära ström
ningar på åttitalet bryta sig inom diktverket.

Det nya i Levanders framställning ligger företrädesvis i dess fullständighet. 
Sensitiva amorosa har tidigare beaktats av en rad forskare: Emy Ek, E. Ekelund, 
Th. Andersson, M. Feuk och Sten Linder. Levander har i allmänhet anslutit sig 
till deras synpunkter. Utom i detaljfrågor polemiserar han endast mot en av dem, 
nämligen Feuk, och denna polemik är överdriven. Särskilt om de tre första ka
pitlen i avhandlingen (det biografiska, det som handlar om verkets tillkomsthistoria 
och det som analyserar psykologien och livsåskådningen) gäller, att de till största 
delen äro ett vidareutvecklande av tidigare givna uppslag. Det fjärde kapitlet, 
om Sensitiva amorosa som konstverk, ger genom sin allsidighet och utförlighet re
lativt mycket nytt. Det femte kapitlet slutligen, om Sensitiva amorosa som bryt
nings verk, innehåller ett mera omfattande perspektiv på frågan om verkets litte
rära ställning än vad man finner hos de föregående forskarna.

Författarens grundlighet, hans tillvägagångssätt att vända och vrida på verket, 
medan det skärskådas från olika synpunkter, är kanske i viss mån ett försök att 
precisera något som inte alltid går att precisera. Det torde förhålla sig så, att Ola 
Hansson ofta med avsikt uttrycker sig svävande och obestämt. En god del av 
charmen i Sensitiva amorosa ligger i dess växlande och undanglidande stämnings- 
måleri. Levanders framställningssätt medför en risk för att idéer intolkas i verket 
utan att finnas där; så har också skett på åtminstone en icke betydelselös punkt.

Tredje kapitlet, som f. ö. innehåller ett par värdefulla påpekanden rörande 
Höffdings och du Prels inflytande på Ola Hanssons psykologiska uppfattning, ger 
sålunda uttryck åt den oriktiga uppfattningen, att Ola Hansson i Sensitiva amo
rosa skulle ansluta sig till Taines associationspsykologi. Denna skall ha förmedlats 
av Bourget. De citat ur Bourgets essä om Taine och ur hans roman L’irréparable, 
som Levander gör på s. 57—59 i avhandlingen äro emellertid dels missförstådda, 
dels lösryckta ur sitt egentliga sammanhang. Det är riktigt, att Taine betraktade 
psykologien som en vetenskap om fakta och att han med stor flit samlade mängder 
av små drag, vilka sammanställdes till en psykologisk miljö. Det är också riktigt, 
att Taine brukar räknas till de s. k. associationspsykologerna. Det är däremot 
oriktigt att tro, att detta skulle innebära, att Taine framför allt betonade de lösa 
idéassociationernas roll i själslivet, såsom Levander tycks göra. Det är vidare 
oriktigt, att Bourget skulle ha använt Taine som argument mot naturalismens


