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den, som hyllade andra idéer än dem han ansåg nyt-
tiga eller värdefulla, drevs han mycket lätt till en 
alltför stor stränghet i omdömet trots den formella 
talang, som vederbörande hade eller kanske just 
därför.” (Citat efter Rydén, s. 273–74.)

Ändå föredrar Per Rydén att uteslutande hävda 
den spekulativa, personpsykologiska analysen som 
vare sig går att belägga eller förkasta t ex i Wir-
séns förhållande till den från början högt beund-
rade norska dramatikern: ”Hans hat mot Ibsen kan 
bara förstås med att han själv är rädd för att hans 
egna gengångare skulle visa sig i dagsljus.” (s. 714.) 
Svagheten i resonemanget, behovet att förstärka 
det, märks också på att det är först nu i samman-
fattningen som Wirséns avståndstagande till den 
från början högt beundrade Ibsen skruvats upp av 
Per Rydén till ”hat”.

(Märligt nog har Per Rydén 400 sidor tidigare 
mycket väl och precist beskrivit – utifrån recensio-
nen av Gengangere – sammanfattat Wirséns dub-
belhet i relationen till Ibsen, grundad i denna etiskt 
dominerade estetik:

”Författarna har, predikar Wirsén, ett stort an-
svar. De har förmågan att utlägga tidens läror på 
ett sätt som i motsats till filosofers och vetenskaps-
män skrifter kan fånga den stora publiken. ’Och till 
tusenden skall Ibsens nya familjedrama tala; ty-
värr torde det blifva allra välkomnast för ett läger, 
hvilket vi ej gerna skulle velat unna äran att bland 
bundsförvandter räkna författaren af Brand.’

Det är, som vi ska se många exempel på framöver, 
en viktig punkt. Ibsen är på väg att hamna i fel lä-
ger. Att Wirsén i sådan grad sysslar med den sidan 
av saken är ett uttryck för den höga värdering han 
har av honom – och ytterst en förhoppning om att 
han ännu inte är helt förlorad till motståndarsidan. 
Han skulle snarligen återkomma i frågan.

Skickligheten i det dramatiska handlaget skulle 
Wirsén ständigt återkomma till. Ibsen är en troll-
karl – tyvärr med förmåga att förvända åskådarnas 
blick.” (s. 301.))

Konstens dubbla ansvar förklarar varför Wirsén 
använde olika måttstockar som kritiker, likaså var-
för han uppfattade kritikeruppdraget som att ge 
moralisk vägledning till författarna. Det ledde dels 
till att han var mer tolerant mot utländsk, oöver-
satt litteratur vars inflytande befann sig längre från 
publiken och vilkas upphovsmän inte heller gick 
att uppfostra (detsamma gällde naturligtvis också 
döda författare), dels bedömde de kvinnliga förfat-
tarnas verk hårdare (kvinnorna skulle ju vara mora-
liska föredömen). Något som Oscar Levertin fram-

höll i sin generaluppgörelse med Wirsén i Svenska 
Dagbladet 1900, och som Per Rydén mycket riktigt 
refererar men utan att dra några slutsatser. (s. 583.)

Slutligen ger det en förklaring till Wirséns van-
ligen alltför gudsnådliga egna dikter, som gärna 
tyngs av avlutande moraliteter, och hans vartefter 
allt mer kritiska, ångerfulla hållning till sin egen 
främsta dikt Silléry om den franska kungens utom-
äktenskapliga kärleksaffär.

Däremot ger det ingen förklaring till Carl Da-
vid af Wirséns makthunger, hans överkänsliga när-
maste paranoida relation till omvärlden, hans bot-
tenlösa vrede mot de han kände sig sviken av, vare 
sig det var författare eller vänner, hans kompro-
misslöst envetna låsning till de värderingar han ti-
digt gjorde till sina (till skillnad från generations-
kamraten och den tidigare vännen Snoilsky som i 
betydligt högre grad följde med utvecklingen), att 
han lät ändamålen helga medlen när det gällde att 
få sin vilja igenom, eller slutligen, hans totala kon-
trollbehov. Men det lyckas inte heller Per Rydén, 
trots den grundliga genomgången av det bevarade 
källmaterialet, och vi får nog i Wirséns fall som i 
de flesta andra försona oss med att människan gått 
förlorad en gång för alla.

David Gedin

Dansk litteraturs historie. Red. Klaus P. Morten-
sen & May Schack. Bind 3. 1800–1870. Förf: Lise 
Busk–Jensen, Henrik Wivel, Johannes Nørregaard 
Frandsen, Anne Birgitte Richard, Knud Bjarne 
Gjesing & Lars Handesten. Gyldendal. Køben-
havn 2009.

Aldrig har de nordiska litteraturerna stått varandra 
närmare än under det moderna genombrottet. Där-
för får varje danskt eller norskt försök att skriva 
det sena 1800-talets litteraturhistoria direkt infly-
tande på vår egen syn på svensk litteratur under 
epoken. I recensionen av andra bandet av Dansk 
litteraturs historie i Samlaren 2009 kunde begrepp 
och perio der diskuteras, men vad gäller tredje ban-
det står man på solid gemensam grund. Den in-
ledande meningen ”Den 3. November 1871 ind-
ledte den 29-årige nybagte dr.phil. Georg Brandes 
(1842–1927) en serie forelæsninger på Københavns 
Uni ver sitet med titlen Hovedstrømninger i det 19de 
Aarhundredes Literatur” (s. 15) kunde ha hämtats 
från vilket nordiskt litteraturhistoriskt verk som 
helst. Periodavgränsningen 1870–1920 är den-
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samma som i Politikens ”blå” (för närmare kom-
mentarer om detta arbete och Gyldendals ”gröna” 
litteraturhistoriska verk, se min recension i Sam-
laren 2009), där Hakon Stangerup inledde fjärde 
bandet med 45 sidor om Brandes. I Gyldendals 
”gröna” (1985) fick Brandes emellertid blott ett 
tolvsidigt avsnitt mitt i band 6 med rubriken ”En 
intelligens under radikalisering” där hans aktivi-
tet som resenär och hans försök att synkronisera 
det litterära och kulturella Danmark med Europa 
får bilda utgångspunkt för en snabb genomgång av 
hans arbeten, verk efter verk.

Hos Stangerup, som själv forskat om bröderna 
Brandes och det moderna genombrottet, blir Ge-
org Brandes och hans biografi sammanhållande 
fokus för europeiska strömningar från Taine och 
Sainte-Beuve via John Stuart Mill till Tolstoj och 
Zola och vart och ett av hans verk belyses i de-
talj. Lise Busk-Jensen som svarar för 1870- och 
1880-talen i Dansk litteraturs historie har en något 
annorlunda utgångspunkt. Här riktas förvisso en 
snabb blick mot genombrottsmannen själv, men 
efter någon sida befinner vi oss hos Feuerbach och 
Darwin i ”De store forandringers tid”. Georg Car-
stensen hade anlagt Tivoli, stadstullarna hade av-
skaffats och järnvägar hade byggts. Dessutom hade 
Köpenhamn fått kloaker och hästspårvagnar. Juni-
grundlagen 1866 gav nya politiska förutsättningar. 
Brandes föreläsningar, deras framtidstro och de-
ras våldsamma angrepp på samhällsinstitutioner 
sätts av Busk–Jensen in i den politiska kampen mel-
lan höger och vänster. Danskarna uppmanades av 
Brandes att komma med på ”den vogn der var i fart” 
(s. 25), d.v.s. den vagn som kördes av det moderna 
genombrottets män.

Busk-Jensen uppmärksammar i detalj utveck-
lingen mot realism inom konstarterna. Tendenser 
inom den engelska, franska och ryska romanen re-
lateras till en dansk realismtradition med Gold-
schmidt, Paludan-Møller och Hans Egede Schack. 
Inom måleriet finner vi Courbet och Manet, res-
pektive Constantin Hansen, Bendz, Marstrand och 
Købke. Dessutom noteras en strävan mot fotogra-
fisk objektivitet i exempelvis Flauberts Madame 
Bovary. De jylländska hedarna uppodlas, sjöar torr-
läggs och smör- och fläskexporten stiger. 1873 in-
vigs Esbjergs hamn, 1869 kommer cykeln till Dan-
mark och Köpenhamn växer till det tredubbla mel-
lan 1870 och 1914. Bryggaren och mecenaten Carl 
Jacobsen bygger Ny Carlsberg Glyptotek, Marmor-
kirken fullbordas, Statens Museum for Kunst upp-
förs och Det Kongelige Teater får en ny byggnad. 

1885 blir Nielsine Nielsen den första kvinna som 
avlägger läkarexamen. Ett par sidor ägnas kampen 
om författningen och den tidiga arbetarrörelsen. 
Enklare att relatera till det litteraturhistoriska ver-
kets syfte än alla dessa spretande historiska fakta är 
naturligtvis den genomgång av pressens spridning 
och böckers upplagesiffror som Busk-Jensen också 
ger oss; författare som är verksamma som journa-
lister kan nu leva av sitt skrivande.

Även intresset för naturvetenskap beläggs ge-
nom uppgifter om nya museibyggnader o.d. och 
Busk-Jensen betonar det intresse för Darwin som 
föregår J.P. Jacobsens artikel ”Darwins Teori” i Nyt 
Dansk Maanedsskrift 1871. Framställningen börjar 
vinna i stadga då Busk-Jensen ger läsaren en solid 
översikt över debatten om tro och vetande i Kier-
kegaards efterföljd. Filosofen Rasmus Nielsen sökte 
avgränsa tron som subjektiv gentemot vetenska-
pens objektivitet, men nu kritiseras han av en yngre 
generation, eftersom han överlåtit tron till ett om-
råde bortom vetenskaplig kritik. Det är här det mo-
derna genombrottet inträder med Georg Brandes, 
filosoferna Gabriel Sibbern och Hans Brøchner. 
Brandes skrifter och föreläsningar sekunderas av 
Holger Drachmanns Digte, som publiceras 1872, 
Bjørnsons och Ibsens dramer, Vilhelm Topsøes 
första danska realistiska roman och brodern Ed-
vard Brandes (1847–1931) journalistik och littera-
turkritik. Mot 1880-talets mitt, hävdar Busk-Jen-
sen, avtar dock författarnas intresse för problem-
debatt och i stället fokuseras psykologi och litterär 
form. Här anförs särskilt J.P. Jacobsens romaner 
och noveller, men även Herman Bangs och Hen-
rik Pontoppidans skrifter beaktas.

Att vänta av en forskare med feministisk bak-
grund är en grundlig belysning av sedlighetsfejden 
utlöst av Bjørnsons drama En hanske (1883). Dis-
kussionen löper utförligt från John Stuart Mills 
The Subjection of Women (1869) fram emot Mag-
dalene Thoresens, Amalie Skrams och Elisabeth 
Grundtvigs insatser. Busk-Jensen ger oss en pas-
sant en inblick i Millentusiasten Georg Brandes 
privatliv med det allt annat än emanciperade för-
hållandet till Caroline David. Enligt Busk-Jensen 
såg Brandes Mills bok ”som et indlæg for kvinder-
nes følelsesmæssige og seksuelle frigørelse snarere 
end for deres intellektuelle og sociale selvstændig-
hed” (s. 52). Icke oväntat är detta ett av de få tillfäl-
len där Busk-Jensen kastar blicken mot Sverige och 
lyfter in August Strindbergs 1880-talsproduktion i 
argumentationen.

Brandes Nietzscheföreläsningar 1888 markerar 
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en kursändring, ett avståndstagande såväl från He-
gels utvecklingstro och Mills optimism som från 
naturalismens estetiska program. Brandes hyllar 
nu den viljestarka människan och skriver mono-
grafier om Shakespeare, Goethe, Julius Caesar, 
Michelan gelo och andra genier. Harald Høffding 
(1843–1931) avvisar Brandes övermänniskofilosofi 
och pläderar i stället för en demokratisk radikalism.

Busk-Jensen vänder nu bort blicken från Bran-
des. I ”Det moderne sjæleliv under lup” beaktas 
först Knut Hamsuns Sult (1890) och Eduard von 
Hartmanns Philosophie des Unbewussten (1869) 
innan vi får en inblick i Hermann Bangs förfat-
tarskap, i synnerhet novellkonsten med hans ’stilla 
exis tenser’. En teckning ur Illustreret Tidende fö-
reställande den överdådiga teatern Dagmarteatret, 
uppkallad efter Christian IX:s och drottning Lou-
ises dotter Dagmar, som blev kejsarinna av Ryss-
land, får illustrera Bangs författarskap. Dagmartea-
tret blev ju förebild för Victoriateatret i Bangs Stuk 
(1887). Efter en betraktelse över Bang och Pontop-
pidan flyter framställningen kanske alltför lätt via 
Bangs påstådda impressionism över i resonemang 
om Skagenmålarna Krøyer och Ancher.

Band 3 av Dansk litteraturs historie är inte fritt 
från dubbleringar som kunde ha bortredigerats. 
Eftersom Henrik Wivel skriver utförligt om sym-
bolismen kunde Busk-Jensens korta karakteristik 
av den som ”en reaktion imod naturalismen” (s. 
71) med fördel ha strukits. Mot slutet av översik-
ten fokuseras det politiska partiet Radikale Venstre, 
C.Th. Zahles regeringar, utgåvan av Brandes sam-
lade skrifter, hans 60-årsdag och Jeppe Aakjærs för-
fattarskap med dess intresse för det danska ”småfol-
ket”. Beaktansvärda är Busk-Jensens teser att Bran-
des hopp om sammanhållning på vänsterkanten 
under de intellektuellas ledning undergrävdes av 
att bönderna och arbetarna fick sina egna författare 
och att industrisamhällets materialism ändrade of-
fentlighetens karaktär. Reklamen blir viktigare, lik-
som den tecknade serien: jfr Storm P. Dansk littera-
turs historie skulle nog ha behövt flera teser av detta 
slag för att få läsaren att reflektera.

Busk-Jensens sjuttiosidiga översikt över femtio 
års dansk litteratur och kultur leder till eftertanke. 
Att se litteraturen i dess kontext är självfallet av 
godo. Men här spretar kontexten åt talrika håll och 
Busk-Jensen utgår snarare från olika fenomen om-
kring litteraturen än från litteraturen själv. Därför 
blir avsnittet suddigt och minst av allt ger det en 
adekvat bild av Georg Brandes insats och position.

Bättre lycka har Busk-Jensen med några av de 

minimonografier som följer och hon bör ha en 
eloge för att minimonografierna genomgående är 
ytterst väl förankrade i översikten. Först ut i ra-
den är J.P. Jacobsen (1847–85) som ägnas tjugo si-
dor. I Politikens ”blå” löper Stangerups framställ-
ning tryggt förankrad i Jacobsens biografi och idéer 
med utförliga innehållsreferat, medan Gyldendals 
”gröna” på ett snart sagt absurt sätt fokuserar skild-
ringar av kroppslighet och sexualitet. Busk-Jensen 
söker nu ambitiöst förankra sitt Jacobsenporträtt i 
sin tidigare översikt genom att utgå från Jacobsens 
intresse för naturvetenskap i allmänhet och Dar-
win i synnerhet. Intresset för litteratur och dikt-
ning ökar när Jacobsen kommer från uppväxtens 
Thisted till Köpenhamn och vi får veta att hans 
artiklar gjorde större succé än hans dikter. Busk-
Jensen fokuserar såväl några av de lyriska texterna 
som novellen ”Mogens” och de båda romanerna 
med klassikerstatus, Fru Marie Grubbe (1876) och 
Niels Lyhne (1880). Innehållsreferaten blir aldrig 
allenarådande som hos Stangerup och receptionen 
av verken lyfts fram. Busk-Jensen understryker hur 
Jacobsen arbetar med skilda språknivåer, i synner-
het i den historiska romanen Fru Marie Grubbe, 
där han såväl återger barockens ”grandiloquentia” 
som jylländsk dialekt. Busk-Jensen relaterar även 
till andra författares, exempelvis Ludvig Holbergs, 
syn på samma historiska person och i innehållsre-
dogörelserna lyfts allmänt övergripande teman som 
längtan efter kärlek och vilja till makt fram.

Holger Drachmanns (1846–1908) författarskap 
skildras på knappa tjugo sidor under rubriken ”Ha-
vets sanger”. Medan Stangerup så fixeras vid dikta-
rens tre äktenskap och två djupgående kärleksaf-
färer att han låter kvinnorelationerna styra fram-
ställningen, riktar Busk-Jensen direkt blicken mot 
hans föreställningsvärld: ”Det var havet og luften, 
vindene, lyset og særlig de lyse nætter” (s. 105). En-
ligt henne använder Drachmann naturfenomenen 
för att bildliggöra sina inre syner. I motsats till de 
övriga genombrottsförfattarna är han inte akade-
miker; han gav med sina realistiska, naturalistiska 
och impressionistiska dikter, berättelser, romaner 
och reseskildringar det moderna genombrottet en 
folklig röst. Han var inte bara diktare utan också 
målare och Busk-Jensen utreder hans kontakter 
med konstnärsgruppen på Skagen. I Drachmanns 
litterära produktion betonas särskilt den första ro-
manen En Overkomplet (1876), vars komposition 
är bildningsromanens, och Busk-Jensen gör några 
närläsningar av hans lyrik. Drachmann genom-
förde också en viktig reportageresa til Dybbøl sjut-
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ton år efter nederlaget 1864 och skrev Derovre fra 
Grænsen (1877). Drachmann hade också relationer 
till teatern. Hans skådespel Der var engang (1885) 
blev Det Kongeliges största teatersuccé sedan Hei-
bergs Elverhøi (1828) och hans viktiga roman stor-
stadsskildringgen Forskrevet (1887) utspelar sig i 
delvis i köpenhamnska teaterkretsar.

Vilhelm Topsøe (1840–81), den nyktre realisten, 
eller med Busk-Jensens ord ”Lænket til virkelighe-
den”, tillhör de författare vars position tycks redu-
ceras allt mer i dansk litteraturhistorieskrivning, 
men fortfarande är hans av schweizaren Cherbu-
liez och andra europeiska realister inspirerade Ja-
son med det gyldne Skind (1875) värd att stanna upp 
vid. Den ingår i dansk romantradition från Poul 
Martin Møller, Carl Bernhard, Goldschmidt och 
Schack. Topsøes verksamhet som politisk journa-
list vid Dagbladet nämns, men ägnas knappast nå-
gon närmare analys. Något liknande gäller de tre 
författarskap som omsorgsfullt men översiktligt 
behandlas under rubriken ”Litteraturens politi-
sering”, nämligen Sophus Schandorph, Karl Gjel-
lerup och Edvard Brandes. Så sent som hos Stange-
rup ägnades Gjellerup, som redan då hävdades vara 
nästan glömd, drygt tjugo sidor. Gjellerups nobel-
prisdiplom med dess Buddhabild avbildas, liksom 
senare Pontoppidans, och vi får veta att Heiden-
stam föredrog honom framför Pontoppidan. I Po-
litikens ”blå” görs mera av denna utmärkelse som i 
eftervärldens ögon ter sig som en skandal.

Litteraturhistorieskrivare har liksom andra fors-
kare särskilda hjärtefrågor. Hos Busk-Jensen rör 
dessa tveklöst det moderna genombrottets kvinnor, 
skandalöst förbisedda i Politikens ”blå”, men redan 
i Gyldendals ”gröna” belysta av Busk-Jensen. Vissa 
skillnader finns dock mellan skildringarna. I Gyl-
dendals ”gröna” inleder Busk-Jensen med att referera 
till John Stuart Mill; nu inleder hon med stiftandet 
av Dansk Kvindesamfund 1871 och Venstrepartiet. 
Citeringen är utförligare. Skildringen av dubbel-
moralen på scenen i dramer av Edvard Brandes och 
Otto Benzon integreras i diskussionen. Dessa dra-
mer pekar i motsats till En hanske fram mot en friare 
sexualmoral. Vissa av för fat ta rinne monografierna är 
utbyggda. Sålunda ägnas t.ex. Oliva Levisons enda 
roman Konsulinden (1887), Adda Ravnkildes ”Tan-
taluskvaler” och några av Amalie Skrams böcker 
större utrymme, medan exempelvis Therese Brum-
mer får mindre plats. Busk-Jensens avsnitt i Gylden-
dals ”gröna” var nydanande 1985; nu består insatsen 
i huvudsak i att hon söker skriva för en något bre-
dare publik, reducera antalet komparativa referen-

ser och slipa av de tydligt nischade könsteoretiska 
teserna till förmån för allmänpolitiska resonemang 
om orättvisor och frigörelse.

Till tvistefrågorna i dansk litteratur hör hur 
Herman Bangs (1857–1912) författarskap skall upp-
fattas. I Gyldendals ”gröna” utgår Torben Kragh 
Grodal från de romangestalter han betraktar som 
en dubbelfigur i Haabløse Slægter (1880), nämligen 
journalisten Hoff och skådespelaren Høg. Bangs 
sociala existens diskuteras och det hävdas att han 
sålde sin familjs tragedi i romanen. Fenomen som 
ångest, nervositet och degenerationsteori tas upp 
till diskussion och Kragh Grodal dröjer vid skild-
ringar av kroppsupplevelse och vad gäller Stuk de 
samhälleliga konflikterna. I Tine (1889) ses det 
patriarkala samhällets undergång. Stangerup ter 
sig faktiskt mera aktuell, eftersom han mera beto-
nar Bangs program att förnya prosakonsten. Även 
Stangerup betonar att Haabløse Slægter är Bangs 
egen historia och behandlar Bangs illuderande 
konst och diskretion i verkningsmedlen.

I Dansk litteraturs historie ägnas Bang hela tret-
tio sidor. Busk-Jensen inleder med hans debut i Ber-
lingske Tidende 1877, en minnesdikt över farfadern, 
varefter vi förs in i Bangs släktförbindelser och upp-
växt samt i hans skådespelardrömmar. Konflikten 
med Brandes fokuseras, journalistiken sägs fung-
era ”som udvei” och några av artiklarna diskute-
ras. De båda författarnas romantiksyn divergerar. 
Brandes attackerar romantiken, medan romanti-
ken för Bang står för bildningskultur, barndoms-
minnen och samvaro med modern, en motpol till 
det hetsiga moderna. Haabløse Slægter betraktas 
av Busk-Jensen som en utvecklingsroman. De fem 
sidor som behandlar romanen är dock i huvudsak 
ett innehållsreferat med korta infogade synpunk-
ter på tematik oh stil. Däremot ägnas det som här 
kallas Bangs ”impressionistiske stil” ett par mycket 
informativa sidor i samband med Ved Vejen, där 
författarens svar på Erik Skrams kritik åberopas. 
Bang finner här sin sceniska form. Så löper skild-
ringen vidare med Stuk, Tine och Ludvigsbakke 
och ett välvalt kusligt fotografi över Sønderborg 
efter bombardemanget 1864 får fungera som bak-
grundsintryck. Busk-Jensen lyckas dock lika litet 
som de båda tidigare litteraturhistorieskribenterna 
komma någonvart med Mikael (1904) och Bangs 
sprängkraft i sinnesskildringen som blir så tydlig 
i Peer E. Sørensens Vor tids temperament (2009), 
som bl.a. fokuserar mentala landskap, eller Axel 
Lindéns fenomenologiska undersökning Förnim-
melser (2009), lyser här med sin frånvaro.
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Busk-Jensen har byggt upp skildringen av No-
belpristagaren Henrik Pontoppidan (1857–1943) 
som parallell till Bangbeskrivningen: lika lång, 
samma sorts uppläggning med kontaktnät, bio-
grafi och verkgenomgång. Även här ägnas stilisti-
ken sålunda uppmärksamhet: ”Sproget skulle være 
det klare glas i ruden, hvorigennem forfatteren vi-
ser læseren et udvalgt udsnit af verden” (s. 237). 
Bland verken uppmärksammas särskilt Lykke-Peer 
(1898–1904). Busk-Jensen ställer sig bakom Vil-
helm Andersens framhävande av att ingen bland 
det moderna genombrottets diktare fullföljde må-
let att ge en verklighetsbild av sitt samtida Dan-
mark lika konsekvent som Pontoppidan. Innan sta-
fetten överlämnas till Henrik Wivel ägnas femton 
sidor år ”Føljetonister og teaterskræddere”, bland 
vilka dramatikern och etikettsexperten Emma Gad 
lyser starkast.

I Politikens ”blå” svarar F.J. Billeskov Jansen för 
”Symbolisme og nyrealisme” (1890–1920). I Gyl-
dendals ”gröna” svarar fyra författare, där Torben 
Krogh Grodal får störst utrymme, för ”Inderlig-
hed og imperialismen 1888–1901”. Symbolismen 
är den västerländska litteraturens mest kontrover-
siella strömning. I svensk litteratur märks den blott 
indirekt, hos Ekelund eller den sene Strindberg. I 
fransk litteraturvetenskap markerar man särskilt 
avståndet mellan dekadens och symbolism, där 
Mallarmé och hans krets får representera den se-
nare riktningen. Motiviskt må symbolisterna stå 
Huysmans nära, men teknik och idéer är radikalt 
annorlunda. Det märkliga är att symbolismen i 
Danmark bröt igenom i kretsen kring tidskriften 
Taarnet redan 1893/94 med författare som Johan-
nes Jørgensen (1866–1956), Viggo Stuckenberg 
(1863–1905) och Sophus Claussen (1865–1931) i 
centrum, medan vi i Sverige fick vänta till Ekelöf 
och 40-talisterna innan Baudelaire adekvat för-
stods och Mallarmé blev känd.

Hur skall då litteraturforskaren förhålla sig? 
Billeskov Jansen förklarar tryggt att idéhistorien 
”er alltid den bedste indgang til poesihistorien” 
och konfronterar Nietzsches tänkande med Ha-
rald Høffdings demokratiska radikalism, brutali-
tet med humanitet, innan han kommer till ”terzet-
ten, der sprængtes”, d.v.s. Taarnkretsen. I Gylden-
dals ”gröna” reduceras hela strömningen till en inåt-
vänd esteticism bland vilsna intellektuella i protest 
mot underhållningslitteratur som hyllar det glada 
borgerliga livet och nostalgisk litteratur som hög-
aktar patriarkala militära eller agrara dygder. Hen-
rik Wivels framställning fyller alltså ett stort be-

hov. Liksom Billeskov Jansen understryker Wivel 
tydligt att Brandes var en de av första i Europa som 
förmedlade Nietzsches tänkande och liksom före-
gångarna ägnar Wivel Nietzsche såväl som Høff-
ding åtskilliga sidor. Den poäng som tydligt mar-
keras är att alla de tre tänkarna ser konstnären som 
en vital källa till kulturens förnyelse. De tres radi-
kalitet är realistisk, innerlig och djup – om än rik-
tad åt olika håll.

Wivel fortsätter därefter med att ge en impo-
nerande glasklar översikt över dekadensen, där ju 
Théophile Gautier blev den som vände det tidigare 
negativa begreppet till en hedersbeteckning och en 
tidsmarkör. ’L’art pour l’art’ är efter Gautier beteck-
ningen för en ny estetik, inte för ett förfallsfeno-
men. Jørgensen hävdas vara Gautiers danske arvta-
gare och central för båda är Baudelaires diktning, 
Baudelaire som såväl är melankolikern som den 
moderne. Också Huysmans À Rebours med dess 
sinnenas estetiker som huvudperson får ordentligt 
utrymme, innan kretsen kring Taarnet beskrivs 
som ”et broderskab, der for en kort stund formår 
at samle sig om en fælles sag” (s. 284). Taarnet utgör 
för Wivel ett brohuvud mellan 1890-talets danska 
och den samtida centraleuropeiska symbolismen 
inom dikt och måleri och han trycker hårt på att 
Jørgensen ser symbolismen som en vidareföring av 
romantiken, där konstnärerna hyllade anden i natu-
ren och Gud i himlen – men för symbolisterna har 
Gud ersatts med en tom idealitet. Konsten är för 
Jørgensen en ”erkendelsesform” som uppfattar fe-
nomen symboliskt, alltså inte bara en andlig ström-
ning som utnyttjar variabla dynamiska symboler i 
dikningen. Billeskov Jansens blinda fläck kan lo-
kaliseras till just denna insikt om konsten som ”er-
kendelsesform”.

Nydanande inom nordisk handbokslitteratur  
om symbolismen är också de avsnitt som följer  
om metropolens kultur och livsformer under 
1890-talets högkonjunktur, nerverna som adels-
märke, litteraturforskaren Valdemar Vedels es-
säer, pre rafaeliter, nyhellenism och vitalistisk na-
turfilosofi med ständiga kopplingar mellan Dan-
mark och Europa. Med pedagogisk tydlighet jäm-
förs Taarnkretsen med Brandeskretsen dryga de-
cenniet innan. Wivel börjar med att referera till 
Johan nes Jørgensens memoarer Mit Livs Legende 
och förklarar tydligt hur Taarnkretsen vidareför det 
moderna genombrottets radikalism, men reagerar 
mot dess estetiska preferenser. På de sjutton sidor 
som ägnas Jørgensen relateras hans tidiga prosa och 
lyriska diktning till de strax dessförinnan presente-
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rade europeiska strömningarna och därefter ges lä-
saren ett nyanserat försök att förstå hans omvän-
delse till katolicismen 1896 och hans senare långa 
författarskap som självbiograf, hagiograf och pil-
grimsreseskildrare.

Medan Billeskov Jansen direkt utgår från stoi-
kern Stuckenberg i sin skildring av diktaren går 
Wivel en något längre väg. Han fokuserar hur det 
symbolistiska måleriet, liksom diktningen, bildar 
en rörelse från det yttre mot det inre och från det 
offentliga mot det intima. Därefter lyfter han fram 
Ingeborg och Viggo Stuckenbergs ’følelseslabora-
torium’ och parets Morrisinspirerade heminred-
ning. Det stoiska sätts sålunda in i ett samman-
hang; det ses här som en effekt av strävan efter lycka 
kombinerad med medvetenhet om lyckans omöj-
lighet. Men känsla och inlevelse analyseras några av 
Stuckenbergs dikter och läsaren besparas de skan-
daliserande detaljerna om makarnas olyckliga öde 
i Politikens ”blå”.

Det finns lyckligtvis en tredje utgång ur tornet, 
mellan porten mot konvertering och porten mot 
tidig död, nämligen erotismens. Denna erotism är 
tydligast hos Sophus Claussen, hellenen i dansk lit-
teratur, som här ägnas sexton sidor. Claussens dik-
ter, som lästs med en allt stigande uppmärksamhet 
i Danmark under senare decennier, betraktas efter 
några närläsningar fas för fas av Wivel som ”et stort 
sammenhængende tekstlegeme”, där såväl de tidiga 
som de sena huvudverken är skrivna ”i erotikkens 
tegn som stadige variationer over hengivelsens mu-
lighed, forsagelsens nødvendighed, kvinden som 
et væsen uden for digter-jeget og kvinden som en 
del af digterjegets eget væsen, dets drømme, erind-
ringer og kraftspænding” (s. 354). För en svensk lä-
sare kan Claussens poem påminna om vissa dikter 
av Gustaf Fröding, med den skillnaden att den i 
privatlivet mera lyckligt lottade Claussen försko-
nades från de kärleksbesvikelser som så ofta blev 
Frödings.

Mindre utrymme än Claussen får tre i Taarn-
kretsen mer perifera diktare, nämligen den akade-
miskt grundligt skolade sol- och kvinnodyrkaren 
Sophus Michaëlis, vars konstkritik fick avgörande 
inflytande på uppfattningen av målaren Vilhelm 
Hammershøi, den i medeltidens universum förank-
rade ryskinfluerade ”Graalriddaren” Thor Lange 
och den Nietzscheinfluerade mystikern och själs-
skildraren Helge Rode, men i alla tre avsnitten finns 
närläsningar av lyriska texter.

Efter Knud Bjarne Gjesings tiotal sidor om Lud-
vig Holstein och dennes kärnfulla men kvantativt 

ringa författarskap fortsätter Wivel med kapitlet 
”Halvfemserprosaister”. Enligt Wivel behöver den 
gängse uppfattningen om Taarnkretsens författare 
som primärt lyriker nyanseras; de var också journa-
lister, kritiker och prosaister. Också generationen 
kring tidsskriften Vagten under 1890-talets slut ar-
betar genreöverskridande. Flera av dem, som Er-
nesto Dalgas, är kluvna mellan en positivistisk och 
en teologisk–existensfilosofisk världsbild, andra sö-
ker likt Johannes Holbek i skrift och surreal bild 
vidga verkligheten, medan åter andra, som Knud 
Hjortø, låter sina dikter följa medvetandeström-
men. Den idealtypiske diktaren är Johannes V. Jen-
sen (1873–1950), medlem i Vagtens redaktion och 
kluven mellan modernistisk spleen och vitalistiskt 
trots. Hans Kongens Fald (1900–01) är enligt Wi-
vel ”grusom i sin erkendelse og nådesløs i sin kon-
sekvens” (s. 427). Jensen är också idealtypisk, såtill-
vida att han under 1900–talets början tar avstånd 
från dekadens. Till de författare som på grund av 
ett vidgat litteraturbegrepp får utökat utrymme i 
Dansk litteraturs historie i förhållande till Politikens 
”blå” är romanförfattaren, reseskildraren och filo-
logen Karl Larsen, bl.a. intresserad av sociolekter 
och jargong, och en rad kvinnliga författare, främst 
Thit Jensen, Agnes Henningsen, Gyrithe Lemche 
och Karin Michaëlis. Anne Birgitte Richard beto-
nar deras kosmopolitiska inställning och formmäs-
siga spännvidd och går sedan omsorgsfullt igenom 
de kvinnliga författarskapen, ett efter ett.

Provinsialism kännetecknar däremot vissa av 
de manliga författare som Johannes Nørregaard 
Frandsen beskriver under rubriken ”Det folkelige 
Gennembrud”. Under 1900-talets början träder 
nämligen en ny social grupp in på scenen: husmän-
nen och arbetarna. Självklart är dessa primärt skild-
rare av en social verklighet och Johan Skjoldborg, 
Jeppe Aakjer och Martin Andersen Nexø nådde 
alla i kraft av sin folklighet en bred publik. De åt-
tio sidorna med referat och stilexempel illustreras 
med fotografier som återger den misär som skild-
ras. Även romanförfattarinnan Marie Bregendahl 
uppmärksammas, likaledes med utförliga referat 
och stilexempel. Till de tidiga 1900-talsförfattare 
som söker bekräftelse i samtiden hör också vitalis-
ten Thøger Larsen.

Liksom dessa underklassens författare får Johan-
nes V. Jensen betydligt större utrymme i Dansk lit-
teraturs historie än i Politikens ”blå” – medan Gyl-
dendals ”gröna” har en socialhistorisk upplägg-
ning där man låter decennierna styra mera än för-
fattarskapen – och man låter Lars Handesten, som 
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2000 utgav en monografi om Jensen, avsluta ver-
kets tredje band med att ta upp stafetten från Wi-
vel på s. 427 och ge oss läsare ytterligare 33 sidor om 
1944 års nobelpristagare. Jensen var född i Him-
merland på Jylland, hyllade Brandes i ungdomen, 
reste till Kina och USA och kritiserade Bang för 
dennes homosexualitet samt så småningom tiden 
för dess allmänna förfall. Akademiska intellektuella 
som Høffding, Vedel och Vilhelm Andersen tyckte 
han heller inte om. Till det jensenskt sunda hör där-
emot det jylländska. Från och med Digte (1906) av-
lägsnade Jensen sig från symbolismens diktarroll 
och transformerades till en förmedlare av en posi-
tiv, darwinistiskt inspirerad livssyn. Ja, Handesten 
ser det till och med så att Kristi plats hos Oehlen-
schläger motsvaras av Darwins hos Jensen. Så små-
ningom lyckas Jensen också utdriva det kvinnliga – 
till kvinnan har Jensen f.ö. ett ytterst tvetydigt för-
hållande – ur sitt författarskap. Han går i pakt med 
Kipling och i huvudverket Den lange Rejse (1908–
22), med hänvisning till vilket Jensen tilldelades 
Nobelpriset, blir bland andra Christoffer Colum-
bus representant för idealismen. Såväl det mång-
sidiga i författarskapet som rasismen och mans-
chauvinismen framkommer tydligt hos Handes-
ten, men stundom undrar man som svensk läsare 
vart den danska ideologikritiken tagit vägen. Finns 
det verkligen ingen annan kritik att anföra än den 
allra tidigaste, då Jensen kritiserades för bristande 
psykologiskt djup i sina tromaner? Nu får Jensens 
egna ord från Världsutställningen i Paris 1900 om 
den moderna människan och hennes livserfarenhet 
avsluta volymen: ”Det tyvende Aarhundrede suser 
over Hovedet. Jag bekender mig til Virkeligheden, 
jeg bekender” (s. 687).

Liksom vad gäller Dansk litteraturs historie, del 
2, bör bildredaktörerna för Dansk litteraturs histo-
rie, del 3, gratuleras. Danska författare, exempelvis 
Thor Lange och Gustav Wied, uppträder i talande 
poser, och vad gäller Drachmann får även gravmo-
numentet tala. Förklaringen av den vitalistiske må-
laren Oscar Mathiesens förhall till Geologisk Mu-
seum i Köpenhamn passar som hand i handske i 
det vitalistiska sammanhanget. Fotografierna åter-
ger som nämnts ibland hjärtskärande en misär som 
blott ligger ett sekel tillbaka i tiden.

Liksom vad gällde band 2 avstår man dessvärre 
även i band 3 från att ge skilda forskningsperspek-
tiv på materialet. Den gängse bilden av det mo-
derna genombrottet förändras knappast i volymen, 
kvinnornas position i Gyldendals ”gröna” består, 
men de folkliga författarna framhäves mer utför-

ligt, tydligt och pedagogiskt än tidigare. I Gylden-
dals ”gröna” ägnas folkrörelserna stort utrymme 
i det sjunde bandet som sträcker sig från 1901 till 
1945, men de litterära texterna försvinner i den ym-
niga kontexten. Det allra mest givande i Dansk lit-
teraturs historie, del 3, är, som framgått, Henrik Wi-
vels avsnitt, vilka befinner sig på en betydligt högre 
nivå än de övriga bidragen; verkets läsare får en ny, 
nyanserad och teoretiskt genomtänkt bild av den 
danska symbolismen betraktad i dess internatio-
nella sammanhang.

Roland Lysell

Eva Heggestad, Alice Lyttkens i och om 1930-talet. 
Skrifter från Centrum för genusvetenskap. Upp-
sala 2009.

Alice Lyttkens (1897–1991), är en av Sveriges mest 
lästa och produktiva författare. Under sin 60 år 
långa författarkarriär skrev hon 54 böcker och 
flera av dem kom ut i förhållandevis stora uppla-
gor. Trots detta är hon relativt marginaliserad i 
vår litteraturhistorieskrivning och litteraturforsk-
ningen har inte heller ägnat henne något större int-
resse. Därför är Eva Heggestads bok Alice Lyttkens 
i och om 1930-talet (2009) ett välkommet bidrag 
till forskningen om 1900-talets kvinnliga förfat-
tarskap.

I Lyttkens författarskap kan tre faser urskil-
jas. På 1930-talet skrev hon samtidsromaner, från 
1940-talet och framåt historiskt-romantiska ro-
maner och i slutet av sitt liv skrev hon sina me-
moarer. För Heggestad är det Lyttkens skildring av 
1930-talet som står i centrum. Hon studerar Lytt-
kens samtidsromaner från 1930-talet och hur hon 
senare skildrar 1930-talet dels i memoarerna, dels i 
Catrin Jennick-serien (1969–1971), som huvudsak-
ligen utspelar sig på 1930-talet och som Heggestad 
läser som en förstudie till det självbiografiska skri-
vandet. I och med att Heggestad intresserar sig för 
hur Lyttkens iscensätter sitt jag i sina litterära texter 
ser hon även närmare på hur Lyttkens själv såg på 
sitt skrivande i brev till maken och Bonnierförlaget. 
Lyttkens litterära position såväl som författarskap 
förändrades och det är bakgrunden till att Hegge-
stad läser recensioner av hennes 1930-talsromaner.

Med god förtrogenhet presenterar och analyse-
rar Heggestad sitt undersökningsmaterial i fyra hu-
vudkapitel, som föregås av en kort inledning och 
som avrundas med en summerande avslutning. 




