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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
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fysiologiska människouppfattning (s. 57 nedtill i avh.); det citat, som Levander 
stödjer sig på, visar, läst i sitt sammanhang, att Bourget påpekar en skillnad mel
lan Taine och den filosofiska materialismen, vilket är något helt annat. Om man 
läser vidare i essän om Taine, finner man, att Bourget efter att ha refererat Taines 
teorier ingår i polemik mot dem. Han säger: antag att Taine stode inför en duk 
av Rubens. Vad ser han? Jo, han ser den psykiska lagbundenhet, som lett till 
framställandet av tavlan. Det finns emellertid ett helt annat sätt att se på konst
verk; man kan betrakta dem, inte som signifikativa utan som suggestiva. Så gör 
poeterna, så gör de förälskade, så gör en dam av värld, som ligger på sin schäslong 
och läser poesi. Bourget fortsätter resonemanget vidare, och han kommer fram 
till ett påpekande av att de naturalistiska teorierna strider mot människans ned
ärvda sensibilitet, varför mystiken till slut blir den enda utvägen för henne. Det 
är denna sin personliga uppfattning — inte Taines — som Bourget tillämpar i 
L’irréparable. Läser man det citat ur romanen, som av Levander anföres på s. 59* 
i dess sammanhang, visar det sig, att Bourget betonar de små faktas betydelse* 
därför att de avslöjar helheten hos människan. För kärleken är personligheten allt; 
för samhället däremot äro en man och en kvinna två samlingar av exakta fakta. 
Bourget vill uppenbarligen i sin erotiska psykologi ej betrakta människan från 
denna samhällets (och Taines) synpunkt; han vill låta hennes innersta väsen röja sig 
i smådrag. Samma betraktelsesätt finns hos Ola Hansson, såsom man kan se av 
en rad exempel, som författaren anfört på s. 60, och det är sannolikt till stor del 
övertaget från Bourget. Däremot finns det ingenting av Taine i Sensitiva amorosa.

Vad Levander på s. 58 f. säger om att Bourget även skulle ha förmedlat intryck 
från Ribot har sin grund i en alldeles likartad feltolkning.

Levanders här kritiserade framställning utgör det egentliga stödet för hans 
•påstående på s. 56, att människouppfattningen i Sensitiva amorosa »till sin kärna»- 
är naturalistisk. Det förefaller, som om detta uttalande och de konsekvenser, som 
dras av det i avhandlingens sista kapitel, i viss mån borde modifieras.

Om Levander visar en böjelse att överbetona det naturalistiska inslaget i Sen
sitiva amorosa, underskattar han i gengäld dess beröringspunkter med symbolis
men. Detta är vad man egentligen har att invända mot avhandlingens fjärde ka
pitel, som eljest i stort sett innehåller fina och träffande analyser av landskap och 
människoskildring, stil och bildspråk. Feuk konstaterade vissa likheter mellan 
Sensitiva amorosa och den franska symbolistskolans verk; vad dessa likheter kunde 
bero på underlät han att yttra sig om, men han betecknade i alla fall Ola Hanssons 
verk som symbolistiskt. Levander bestrider, att det kan finnas något samband 
med den franska symbolismen; likheterna med denna sägas bero på intryck från 
Jacobsen och Turgenjev (s. 189 ff.). I detta författarens resonemang förbises, 
att Ola Hansson väl kände till den franska symbolismen via Huysmans’ A rebours* 
som innehåller långa redogörelser för åtskilliga av dess skapelser. Där lämnas vidare 
ur räkningen den möjligheten, att Ola Hansson hade förstahandskännedom om 
symbolisternas beundrade mästare Baudelaire. En sådan ter sig ytterst sannolik. 
Ola Hansson essä om Hysmans innehåller en jämförelse mellan denne och Bau
delaire, vilken knappast kunnat skrivas, om han ej läst den sistnämnde. Stella  ̂
Kleves initierade recension av Sensitiva amorosa (i Skånska Aftonbladet 21/12 
1887) påpekar, att Ola Hanssons uppfattning av det sköna stämmer med den som 
Baudelaires skola i Frankrike har. Hon understryker vidare, att boken ej är en 
realistisk novellsamling, utan lyrisk prosadikt, en karakteristik, som synes ha mer 
fog för sig än Levanders försök att härleda den konstnärliga formen i Sensitiva 
amorosa ur åttitalets realistiska skissmaner.

I själva verket innehåller Sensitiva amorosa ett par av Levander ej kommente
rade egendomliga passager, vilka synas få sin förklaring, om man antar, att Ola 
Hansson hade läst Baudelaires Les Paradis artificiels. Mannen i den femte prosa
dikten i Hanssons bok har en säregen vision, medan fästmön kastar sig om halsen 
på honom:

I detta ögonblick kände han inom sig tillvarons hela oupplösta, hemlighetsfulla 
smärta, och den strömmade in mot honom som en obetvinglig känsla af medlidande 
men så, i nästa sekund, såg han som i ett jättepanorama lifvet och verlden hvilande 
inför sig, växande ut och upp i kolossala dimensioner, bergens granittinnar uppe 
öfver skogarne och de stora floderna glidande ut i oceanerna med sina vatten
massor och verldstäderna som små krälande myrstackar i en jätteskog------------
(uppl. 1887, s. 61).
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Baudelaire framhäver i sina skildringar av haschischruset, t. ex. i Le théatre 
de séraphin, hur detta förändrar verklighetens proportioner på ett överraskande 
sätt.

Man kan vidare sammanställa Baudelaires referat av De Quincey i Les tortyres 
d’opium med slutet av Ola Hanssons sjunde berättelse. Mannen i den blir vansin
nig, när han ser myriader kvinnoansikten, som fylla rymden med ett leende, som 
är »grymt och omättligt vällustigt». De Quincey hade under en period en liknande 
hallucination, som förföljde honom: han såg havets yta täckt av människohuvuden. 
Det bör ytterligare påpekas, att den egendomliga visionen hos Ola Hansson är 
sammanflätad med ett vampyr- och dödsdansmotiv, som i hög grad liknar dem, 
som förekomma hos Baudelaire.

Man kan sålunda anse, att en del av likheterna mellan Ola Hansson och de fran
ska symbolisterna bero på att han liksom dessa utgår från Baudelaire.

Dessutom är det ganska troligt, att Ola Hansson genom Stella Kleve fått stifta 
bekantskap med den belgiske symbolistpoeten Georges Rodenbach. En hänsyft
ning på dennes La jeunesse blanche förekommer i en artikel om Swinburne, som 
Stella Kleve publicerade i Framåt på hösten 1887. I denna diktsamling förekom
mer åtskilliga subtila paralleller mellan unga kvinnor och vita blommor, som er
bjuder direkta motsvarigheter till motsvarande passager hos Ola Hansson.

Slutkapitlet i Le vanders avhandling är dess bästa del. Det ger klara perspektiv; 
man tycker sig vid läsningen av det förstå både Ola Hansson och nittitalet bättre. 
Mot dess framställning av olika litterära riktningar, med vilka Sensitiva amorosa 
har beröringspunkter, finns föga att erinra utöver vad som här tidigare påpekats. 
Möjligen skulle man velat se bröderna Goncourt mera framhävda; man saknar 
också ett nam som Lies.

Örjan Lindberget.

Carl Santesson: Johan Erik Bydqvist. Kritikern och publicisten. 
Stockholm 1944. Pris kr. 12: —.

Rydqvists namn är knutet till det stora verk Svenska språkets lagar, där han 
ville lägga grund till vetenskaplig utforskning av modersmålet. Det arbetet tog 
han fatt först med fyrtitalet, dessförinnan hade han gjort en märklig insats som 
litterär kritiker, en insats, som nu blivit skildrad och utredd i en förträfflig mono
grafi av dr Carl Santesson.

Under sin tidigare bana hade Rydqvist (1800— 1877) att kämpa med oblida 
villkor. Redan som pojke var han en passionerad läsare, fängslad främst av 
poesiens yppersta, till vilka han tog sig fram på egen hand. Men fadern, ämbetsman 
och affärsman, ville inte veta av att han skulle gå studievägen och så fick Johan 
Erik flera år träla på ett kontor i fädernestaden Göteborg. Till sist gav fadern 
med sig; han blev student i Uppsala. Men den filosofiska graden nödgades han av
stå från och nöja sig med juridisk examen.

Så flyttade han till Stockholm, skrev in sig i kansliet och sökte tjänst i dess 
olika avdelningar, bland dem kungliga biblioteket; där fann han sin rätta miljö, 
i böckernas värld. Villkoren voro klena; som lönlös kunglig sekter måste han efter 
dåtida sedvänja dra sig fram på magra sportler och små tillfälliga arvoden, men 
hans sega energi och levande intresse höllo honom uppe. Han vann småningom 
befordran och blev till sist (1858) bibliotekets chef.

Oförtrutet var Rydqvist inriktad på att vidga och fördjupa sin kännedom om 
den europeiska litteraturen, den klassisk vordna såväl som den samtida. I Uppsala 
betogs han av Atterboms diktning och skrev lyrik i hans anda, men han var 
såsom han själv betecknar sig »huvudsakligen ett kritiskt huvud». Tidigt hade han 
skrivit recensioner av teater m. m., och i Stockholm blev han medarbetare i Ko
meten, den lilla tidning där C. F. Dahlgren och andra yngre romantiker röjde 
tendenser att avvika från Upsala-fosforismen.

Till svar på en Svenska akademiens prisfråga utarbetade Rydqvist en »kritisk 
översikt av den samtliga vitterhetens successiva utdaning», benämnd Framfarna


