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Tidens smerte og storbyens atmosfære 

Journalisten Herman Bang og hans roman Stuk 

D... en Digter tager Tidens Smerte op og gemmer den i 
sit Bryst ... « 

Bang med Gringoire 

»Man dor maaske af denne Atmosfzere af Gas, Sved, 
Parfumer. Aande og Vindunst, men man lever i den.« 

Bang i et brev 

»Et eneste Blik, vexlet med en ubekjendt Kvinde, er en 
Kjzerlighedsnydelse for den, der kan nyde med 
Aandens Sanser.« 

Bang i en anmeldelse 

Inderligheden og pengene 

))Hvad jeg nu for Exempel skal spille paa, er Livet, mit Liv. Det er jo det, som er 
min Ejendom, min Kapital at tage af. Den Elendighed, jeg stemmer op imod og 
vil besejre, er besynderligt nok også min Driftskapital, det er én Gang for alle 
saadan.« (Haablme Slaegter s. 2 13). 

Dette er aristokraten William Hogs formulering i dagbogsform af hans 
stilling som kunstner. Hans livsprojekt er at rejse slzegtens anseelse gennem at 
gore noget stort, han vil vzere skuespiller. Men den ny tids hårde 
kendsgerninger sniger sig ind allerede i metaforerne, ligesom de brutalt bryder 
ind i hans liv, da han ikke lzengere okonomisk bzeres oppe af sin 
familjebaggrund. Men metaforen i det anforte citat er ikke den eneste af sin art, 
samme område - pengenes, kapitalens, udbyttets -viser sig, da han efter at  have 
måttet opgive en karriere somskuespiller har skrevet et lille skuespil. Et stykke 
han har skrevet »med sit hjerteblod« - som det hedder i en uskyldigere tids 
metaforik, hvor mennesket og kunsten tamktes at stå i et forhold, hvis 
inderlighed ikke var brudt af samfundet tvang. William, der er den gamle tids 
mand i en ny tid, klager over sit forspildte liv som var han en skuffet 
finansmand: 
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»Ser du da ikke, at alt dette, alle disse Sindsbevzegelser har vzret  nadvendige 
for a t  skabe denne ene Stemning, hvori jeg har skrevet de seks Scener. Lever 
man da virkelig paa det?« 

»Der er dem, som lever paa mindre.« 
»Jeg mener paa de Vilkaar, Hoff, med den Rente.« (HS s. 340). 
Hoff, som William her taler med, er mere kynisk, han har indrettet sig i 

overensstemmelse med den ny tids krav og står således i kontrast til William 
Hog. Hvor Hag sager at holde det borte, som trznger ind i hans metaforer, der 
kalkulerer Hoff bevidst med det: 

»Man kan altid bedst skrive Idyller paa Baggrund af Solderi og imellem 
tomte Flasker. M a n  bliver saa forbandet sentimental, naar man ser paa alden 
Vederstyggelighed« ... Han varmede sine Hznder  ved Kakkelovnen. »Og 
»Ugebladet« havde ansket en Idyl ... « (HS s. 257). 

Slægten og  vekselen 

William tmkker  i mere end én forstand veksler på sin baggrund, veksler som 
ikke kan indfries. Han ser sin fremtid i billedet af slzgtens storhed, og da det 
kniber med pengene skriver han en veksel under med en barons navn. 
Falskneriet opnår en vis trovzrdighed gennem Williams eget aristokratiske 
navn, men kreditoren med det uaristokratiske navn Olsenansker ikke lzngere 
at give henstand. Ved denne brutale, rent penge-styrede borgers mellemkomst 
w t t e s  da  William H a g  i den situation, som har truet ham i hele hans opvzkst: 
vekslen, der blev trukket på den store baggrund. er falsk, og de virkelige 
forhold tmnger  ind i idealernes sfzre: realiteterne må ses i ajnene. Men 
snarere end a t  blive set i ajnene, bliver realiteterne levet: 

»Dette vilde komme, dette var Opdagelsen. Men hvad der stod bag ved 
tznkte  han ikke paa. Det gaar noget n z r  en Selvmorder ligesaadan: han har 
taget Giften, saa lzgger han sig hen og stirrer paa Oplasningen, og han 
venter paa Oplasnings Tegnene saa interesseret, a t  der ikke bliver nogen 
Tanke tilbage for hvad der staar bag, kommer efter, Daden er Oplasnings- 
processen. 
Saaledes laa William og ventede paa Dagen imorgen. 
Men op paa Dagen blev han uroligere, han kunne ikke mere vz re  alene, han 
vilde tale med nogen, ud. Han blev ved a t  have Blikket hzftet  paa 
»forfaldstiden(<, men hans Feber jog ham ud. Han giktil Hoff, traf ham ikke 
hjemme, han vilde besage Gerson, traf ham ikke ... « ( H S  s. 321). 
Reelt er den situation, som er på tale, ganske banal: det unge menneske er 

nadt til at arbejde for at leve. Men dette er daden selv for den idealt styrede 
aristokrat. Kom daden i tidligere fantasibilleder iujordiske former, så kommer 
den her i hajst jordisk, rent samfundsmzssig form, nemlig i form af en 
perigeopkrmning. Nok er det Williams falske underskrift. der vil blive 
afsloret, når Olsen går til Baronen. men det er mere end det, som er på spil. 
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