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Indledning 

I sin bog om Henrik Pontoppidan fra 1956 gennemgar Knut Ahnlund for- 
fatterskabet ud fra, hvad han betragter som »fem huvudlinjer«: »Religion 
och kristendom«, »Arv och ode«, »Natur och civilisation«, »Man och kvinna« 
og »Konstnarliga utvecklingslinjer«. I denne disposition kommer Natte- 
vagt' til at optræde som »kunstnerroman« og i tolkningen af den lægges 
hovedvægten pA kunstproblematikken, selvom sammenhængen mellem 
denne og en social og politisk problematik"- i hvert fald verbalt - betones.2 
Jeg vil ikke g& nærmere ind pa en diskussion af Ahnlunds disposition, der jo 
har til formal at  give en fremstilling af hele forfatterskabet, men blot anfare, 
a t  det farer til en meget begrænset fortolkning af Nattevagt, hvis man betrag- 
ter den som hovedsageligt omhandlende en kunstproblematik. Jeg vil herover- 
for blot forelabig pasta, at romanen giver langt mere mening - og en mening, 
der dens egen - hvis man i stedet for at fiksere på et af dens planer koncentre- 
rer sig om sammenhængen mellem disse planer og ser på, hvordan de kædes 
sammen, for sa endelig at bringe denne sammenkædning i sammenhæng med 
den tid og den historiske udvikling, som romanen er en gestaltning af. SA 
vidt jeg kan se, domineres romanen af treplaner, ét, der relaterer sig til en so- 
cial og historisk problematik, et andet, der har med seksuelle og socialpsyko- 
logiske spargsmal at  gare, og et tredje, der behandler æstetiske problemer og 
kunstnerens situation. Sammenhængen mellem disse tre planer udgares af, 
at de alle er domineret af en opr0rsproblematik, der er pA alle planer tale om 
en kamp for nedbrydning af skranker, der hæmmer, og om at der stilles betin- 
gelser for denne kamp. Min hovedinteresse i analysen vil da ligge i at opklare, 
hvordan opraret forlaber pA de tre planer, og hvordan disse tre forlnb spiller 
ind i og betinger hinanden, for pA den ene side at kunne give en fremstilling 
af, hvad der er romanens grundholdning, p& den anden side af, hvad det er, 
der historisk betinger denne grundholdning, hvad det er , der giver den me- 
ning, og hvad for en mening. Jeg vil saledes forsage at bringe analysen af ro- 
manen i sammenhæng med den virkelige historiske udvikling, der er dens bag- 
gmnd og i et vist omfang genstanden for dens fremstilling, og ogsa antydnings- 
vis med nogle af de steder i forfatterskabetforudfor Nattevagt, hvor Pontop- 
pidan behandler en parallel oprnrsproblematik. De senere værker, altså blandt 
andet »de store romaner« vil jeg ikke komme ind på. 
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