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110 Recensioner av doktorsavhandlingar

gestaltas i Barbarskogen, det styrks vid jämförelse med 
den senaste etnologiska forskningen kring perioden (jfr 
Orvar Löfgren, Ethnologia Europea 1981). Klassen upp
fattades som ett ofärdigt råmaterial, som måste förbättras, 
förädlas och disciplineras till ett högre kulturstadium.

Lehtilä-Olsson gör ett par textjämförelser för att visa, 
att det redan hos den tidige Ossiannilsson fanns en negativ 
attityd till det proletära och partibundna, det som i ro
manen kallas massan, dvs. arbetarklassen. Lehtilä-Olsson 
jämför synen på demonstrationståget i romanens slutscen 
med dikten Massorna från 1903 och vill göra troligt, att 
det på båda textställena handlar om samma motsättning: 
mänskligt-proletärt, partibundet (164 f .). Tydligt är dock 
att dikten hyllar den starke individen i motsats till dem 
som döljer sig i massan. Diktens massa har ingen klass
bestämning, som Lehtilä-Olsson hävdar. Dikten Mas
sorna låter sig inordnas i den diskussion om den starke 
individens betydelse för samhället, som fördes vid 1900- 
talets böljan, en diskussion, som Per Erik Ljung berör i 
sin avhandling om Vilhelm Ekelund och den problematis
ka författarrollen (1980, 251) och som för Ossiannilssons 
del är kopplad till den tidigare berörda influensen från 
Carlyle.

När Lehtilä-Olsson karaktäriserar dikten Massorna som 
ett »individualistiskt credo» (44) har det täckning i dikt
texten. Men dikten kan inte användas för att visa, att 
Ossiannilsson redan 1903 satte upp motsatserna: mänsk
ligt-proletärt, partibundet. Ett brev till Ellen Key från 
Ossiannilsson den 30.9.1903, samma år som han skrev 
dikten Massorna, visar att skalden vid den här tiden var 
upptagen av problemet om den starke individen. Han 
skrev till Key, att sagan om styrkan är viktig för de svage. 
Lehtilä-Olsson nämner även, att den ledande socialde
mokratiske kulturpersonligheten Erik Hedén uttalat sig 
positivt om Ossiannilssons hjältedyrkan (74).

Att diskutera dikttolkningar är vanskligt. När jag tar 
fram detta exempel, beror det på att Lehtilä-Olsson lägger 
stor vikt vid dikten Massorna i sitt resonemang om konti
nuiteten i Ossiannilssons idéutveckling. Redan i dikten 
från 1903 finns, menar Lehtilä-Olsson, den negativa atti
tyd till arbetarklassen, som kom att väcka sådan upp
märksamhet, när den gestaltades i Barbarskogen. Exem
plet visar även, att Lehtilä-Olssons arbetsmetod, att med 
punktvisa nedslag i Ossiannilssons produktion visa på 
förekomsten av bestämda idéer, kräver en teoretiskt kva
lificerad textanalys.

Min huvudinvändning har gällt uppläggningen av av
handlingen och därmed indirekt valet av frågeställningar. 
Huvudsyftet med avhandlingen är att presentera en väl 
underbyggd analys av romanen Barbarskogens ideologi. 
Därtill kommer ambitionen, även om den inte uttalas ex- 
plicit, att korrigera uppfattningen av Barbarskogen som 
ett avfall från arbetarrörelsen, som kritik av rörelsen från 
en författare, som varit seriöst engagerad i den. Ossian
nilsson var aldrig socialist, det är ett av resultaten i Leh
tilä-Olssons avhandling. Under hela den undersökta perio
den omfattade han idéer, som ej kan förenas med en 
socialistisk samhällsuppfattning, det är den tes avhand
lingen söker bevisa och den har bestämt perspektivet på 
undersökningsmaterialet, som används för att belysa Os
siannilssons idé- och tankevärld. Det sätts inte in i ett 
vidare historiskt, politiskt, socialt och kulturellt samman
hang, vilket återstår att göra.

Min invändning kan synas alltför grundläggande. Vad 
jag efterlyser är en helt annan avhandling. Men redan som 
avhandlingen föreligger splittras den av att de båda under
sökningsområdena: den tidiga produktionen med anknyt
ning till arbetarrörelsen och romanen Barbaskogen, kon
kurrerar om avhandlingsförfattarens intresse. Detta för
hållande speglar, förmodar jag, avhandlingens tillkomst
historia. Det primära intresset har gällt Barbarskogen. 
Under arbetets gång har materialet visat sig vara både 
rikligt och så intressant, att även det som inte varit ome
delbart relevant för romananalysen har tagits med utan att 
problematiseras. Det finns således material i avhandlingen 
för fler vetenskapliga undersökningar.

Att avhandlingen ter sig splittrad har ytterligare en or
sak. Lehtilä-Olsson tar i alltför ringa utsträckning ställ
ning till det material hon arbetar med. Det läggs ofta fram 
utan kommentarer och analys, vilket får till följd att fram
ställningen bitvis inte bildar någon riktig semantisk enhet. 
Detta gäller t. ex. för den tredje delen, Pressdebatten om 
Barbarskogen. Den är en fyllig redovisning av hur pressen 
allt efter partifärg tog emot romanen. Avhandlingsförfat
tarens egen inställning till den ideologiska konfrontation, 
som Barbarskogen framkallade, får vi genom ett strate
giskt placerat citat, hämtat ur Martin Kochs recension av 
romanen. Lehtilä-Olsson citerar: »arbetareskald blir al
drig hr Ossian-Nilsson. Jag tar nog inte fel, om jag miss
tänker, att det är insikten om detta, som varit den innersta 
drivijädern till förf:s senaste arbete» (183). Lehtilä-Olsson 
instämmer i Martin Kochs uppfattning, att Barbarskogen 
är en borgerlig intellektuells uppgörelse med drömmen om 
att kunna bli arbetarklassens skald. Arbetarklassen får 
sina författare först när kvinnor och män ur de egna leden 
böljar skriva.

Trots ovanstående invändningar är Lehtilä-Olssons av
handling ett viktigt bidrag till utforskandet av den tidiga 
svenska arbetarrörelsen. Avhandlingen arbetar med ett 
nytt och spännande material, som redovisas omsorgsfullt. 
Lehtilä-Olssons avhandling om K. G. Ossiannilsson och 
arbetarrörelsen hör till de gedigna vetenskapliga arbeten, 
som efterkommande forskning konmmer att få stor nytta 
av.

Birgitta Ahlmo-Nilsson

Inger Selander: O hur saligt att få  vandra. Motiv och 
symboler i den frikyrkliga sången. Gummessons. Sthlm 
1980.

Lundaforskaren Inger Selanders avhandling behandlar ett 
ganska outforskat område. Från teologisk eller kyrkohis- 
torisk sida har Oscar Löfgrens och Sven Åke Selanders 
undersökningar kunnat ge utgångspunkter. Men Inger Se
lander är den första svenska litteraturhistoriker som gett 
sig i kast med uppgiften att analysera frikyrkosången. 
(Namnöverensstämmelsen mellan Inger Selander och 
Sven Åke Selander är en tillfällighet.)

Inger Selander har valt att analysera de näst Svenska 
kyrkan sex största samfundens församlingssångböcker, i 
upplagor från 1919 till 1935. De sångböcker det gäller är 
Evangeliska fosterlandsstiftelsens (EFS), Svenska mis
sionsförbundets (SMF), Svenska baptistsamfundets (B),
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Metodistkyrkans (M), Pingströrelsens (P) och Frälsnings
arméns (FA). Äldre upplagor har inte valts eftersom sång
urvalet i dessa begränsades av hänsyn till förlagsrättig- 
heter. I de upplagor som kommer efter de valda har 
sångböckerna till en del förlorat sin skarpa profil genom 
att en del sånger uteslutits och andra reviderats. I senare 
upplagor har också ganska många psalmer från svenska 
psalmboken tagits in.

Som jämförelsematerial till frikyrkosångerna har Se
lander använt 1937 års psalmbok. Men redan i de upplagor 
av frikyrkosångböckerna som det här gäller finns det en 
hel del material gemensamt med psalmboken. Frågan om 
avgränsningen har lösts så att som frikyrkosånger räknas 
alla de som finns kvar efter det att de med psalmboken 
gemensamma räknats från. Med dessa gränsdragningar 
blir det totala antalet frikyrkosånger i de sex analyserade 
sångböckerna 3 169 st. Eftersom ganska många sånger 
finns i mer än en av sångböckerna, är antalet olika sånger 
avsevärt mindre, 2 103 st.

Huvuddelen av avhandlingen beskriver och analyserar 
sångernas motiv och symboler. Varje avsnitt inleds av en 
motivhistorisk skiss med startpunkt i bibeln. Sedan teck
nas motivens utformning i breda drag, ofta med exempli
fieringar i detalj. Ett motiv som tas upp är människans 
fångenskap under synden eller det personifierade onda: sa
tan, djävulen, »vår ovän». Ett besläktat motiv är Guds strid 
mot och seger över synden. Livsvandrings- och pilgrimsmo- 
tiven och motivet det himmelska hemlandet analyseras till
sammans, mot bakgrunden av en utförlig historik. Nästa 
grupp metaforer som kartläggs är sådana som betecknar 
förhållandet mellan Gud och människa. Beteckningarna 
här, brud och brudgum, vän och herde, kommer ursprung
ligen från Höga visan. I det sista motivkapitlet analyseras 
bilderna blod och sår och vattensymbolen.

I ett avslutande kapitel dras trådarna samman från de 
föregående motivanalyserna. Författaren understryker 
bl. a. att arvet från medeltida mystik transformerat i pie- 
tism och herrnhutism är mera framträdande i frikyrkosång
en än i psalmen. De nyplatonskt influerade tankarna och 
bilderna som väsentligen kommer från andaktslitteraturen 
har i frikyrkosången förenklats på samma sätt som i efter- 
romantisk poesi. Förkärleken för idyll, för längtan efter ro 
och vila, som bl. a. visar sig i herde- och vänmotiven sätts 
också i samband med efterromantisk diktning. Avslut
ningsvis har författaren också ställt samman några av de 
över framställningen spridda iakttagelserna beträffande 
sångernas stil och struktur.

Av referatet framgår att avhandlingens huvudtitel är 
ganska missvisande. Det är många fler motiv än livsvand
rings- och hemlandsmotiven som analyseras i boken. 
Sången O hur saligt att få vandra ägnas bara några få 
rader.

Arbetet bygger på en noggrann genomgång av över 
3 000 sånger och psalmer. Författaren har letat efter det 
som anges i bokens undertitel: motiv och symboler. I 
avhandlingen (s. 282) finns en »Tabell över motivens och 
symbolernas förekomst angiven i procent av antalet sång
er», där andelen anges med noggrannheten av en decimal. 
Mot denna bakgrund hade det varit önskvärt att de oklara 
termerna motiv och symbol definierats. Så sker inte.

Vad är det då som författaren har gjort vid sin genom
gång? Man kan ta ett konkret fall, fångenskapsmotivet. 
Detta motiv sägs ha högst frekvens i FA där den anges till

16,7% (avh. s. 66). Som underlag för denna siffra har 
tydligen räknats alla de fall där något av »de ord som 
bygger upp motivet» används. Det räcker med en »kli- 
chéartad användning av träi som rim på själ» (avh. s. 66). 
Man skulle i stället kunna beskriva förhållandet i FA på 
följande sätt: fångenskapsmotivet finns där men det är 
genomfört bara i någon enstaka sång. Ser man till de fall 
där motivet eller symbolen verkligen utförts blir alltså 
läget ett annat än vad som redovisas i frekvenstabellen.

Gränsdragningen mellan frikyrkosången och kyrkopsal- 
men är problematisk i avhandlingen. När som frikyrko
sånger inte räknas de som ingår också i psalmboken, 
betyder det att flera av de mest kända och använda frikyr
kosångerna inte tas med när det i avhandlingen talas om 
frikyrkosång. De frikyrkosånger det gäller är de som togs 
in i 1937 års psalmbok. Konsekvenserna av den gjorda 
gränsdragningen är dock inte stora: när Selander tar upp 
dessa sånger en och en behandlar hon dem som frikyrko
sånger. Det är bara kollektivt som de betraktas som kyr- 
kopsalmer.

I SMF, B och P är det så mycket som en ljärdedel av 
antalet sånger och i EFS mer än en fjärdedel som hämtats 
från eller är gemensamma med svenska kyrkans psalm
bok. Dessa sånger/psalmer som i avhandlingen inte räknas 
som frikyrkosånger kan ha en större betydelse än vad som 
framgår. De olika sångbokskommittéerna kan i sitt urval 
låta sig påverka av de psalmer gemensamma med psalm
boken som de tar in. (Jag använder i fortsättningen ter
men kyrkopsalmer för dessa psalmer.) Om man i en 
sångbok har kyrkopsalmer där ett visst motiv är starkt 
utpräglat, kan man av det skälet välja frikyrkosånger där 
motivet eller de element som bygger upp motivet inte 
förekommer så ofta. För att bedöma de siffror som anges 
för vaije motiv i ett samfunds sångbok borde man känna 
till hur det ser ut i de kyrkopsalmer som finns i samma 
sångbok. Också rent kvantitativa jämförelser förändras. 
Den utsaga som vi nyss dröjde vid, att fångenskapsmoti
vet har högst frekvens i FA, får modifieras om man tar 
hänsyn till sångböckernas kyrkopsalmer. Då blir motivet 
vanligare i SMF och EFS än i FA.

Den nämnda tabellen är den enda i avhandlingen. 
Många jämförelser görs som inte redovisas i tabellform 
eller överhuvudtaget exakt. Man kan t. ex. se på följande 
satser (s. 66f.): »Band är vanligast i FA och SMF. Uttryck 
som jordens band har gärna en platonsk biton. I FA är det 
innehållstunga boja vanligare.» Här finns inte vare sig 
konkret hänvisning eller exempel och ingen tabell.

De nothänvisningar som ges är för få. Ett utpräglat 
exempel är avsnittet om Guds Lamm (s. 214). Där sägs 
ganska mycket om hur sångerna om Guds Lamm ser ut 
och om skillnader på den punkten mellan olika samfund. 
Var och en av de sex samfundens sångböcker nämns. Men 
på 26 raders beskrivning finns bara ett enda identifierbart 
exempel och ett procenttal. Den som för sig vill illustrera 
de intresseväckande utsagorna lämnas med sex stycken 
sångböcker. Av den omtalade tabellen framgår att Guds 
Lamm nämns i mer än 10% av de 3 000 frikyrkosångerna, 
men man får ingen hjälp att identifiera dessa drygt 300 
sånger. Som fakultetsopponent hade jag möjlighet att ta 
kontakt med författaren när jag skulle kritiskt pröva av
handlingen. Genom att hon ställde sin excerpering till 
förfogande kunde stickprov tas som alla tydde på att 
excerpering och analys gjorts med stor noggrannhet. And
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ra läsare som inte har den möjligheten kan av någon 
recension övertygas om att man som regel kan lita på 
författarens påståenden. Men problemet att identifiera 
många av de ställen som författaren stöder sig på kvarstår.

Man kan också någon gång ifrågasätta de avgränsningar 
som författaren gör när hon beskriver sina texter. Det 
måste leda vilse att som hon endast använda termen vat
tensymbolik om de ställen där substantiv förekommer, 
inte om de ställen där verb från denna sfär används men 
inte substantiv, med motiveringen att »blod och vatten 
naturligt förenas med verb som betecknar flöde» (s. 228). 
På en sådan definition grundar sig tydligen påståendet: 
»Vanligast är blods- och vattensymbolik i förening i FA 
(35 sånger).» En av de sånger som Selander menar ger 
underlag för det påståendet är sannolikt den där första 
strofen lyder: »Jag en stämma hör, och en hand mig för 
Till min Jesu öppna sår. Rösten säger så: Du kan frihet få, 
Om du blott till livets källa går» (FA 1929 nr 123, 1939 
nr 161). För oss illustrerar exemplet att vattensymboliken 
kan vara mycket svagt utvecklad när den utgörs av ett 
substantiv ingående i en schablonbild. Å andra sidan kan 
blods- och vattensymboliken i förening vara starkt ut
vecklad trots att inget substantiv från vattnets sfär före
kommer. Så t. ex. i frälsningsarmésången Har du blodets 
kraft väl känt (1929:117, 1939:148):

Har du blodets kraft väl känt? O, säg, har du?
Är du tvagen i Frälsarens blod?
Kan du helt förtrösta på hans nåd just nu?
Är du tvagen i Frälsarens blod?

Är du ren i hans blod?
Är du tvagen i Frälsarens blod?
Är din klädnad fläckfri,
är den vit som snö,
är du tvagen i Frälsarens blod?

Detta är första strofen av tre med den efterföljande kör 
som upprepas efter vaije strof. Man sjunger frågan »är du 
tvagen i Frälsarens blod» tolv gånger i sången. Det måste 
vara oriktigt, när inte detta räknas som exempel på vatten- 
och blodssymbolik i förening, medan en schablonartad an
vändning av bilden »livets källa» i annat sammanhang gör 
det. En del kvantitativa uppgifter i avhandlingen påverkas 
av hur man gör den avgränsningen.

De motivhistoriska exposéer som ges i avhandlingen 
som inledning till motivanalyserna är viktiga och välorien- 
terade. Den utförligaste gäller livsvandrings- och hem- 
landsmotiven. I sin kommentar till att motiven blir så 
vanliga i den andliga sången under 1800-talet utgår Inger 
Selander från en uppsats av Oscar Lövgren. Hon har 
säkerligen rätt i sin uppfattning att emigrantsångerna inte 
hade den betydelse för den andliga hemlandssången som 
Lövgren ger den. Som huvudorsak till hemlandsmotivets 
vanlighet ser hon väckelsens eskatologiska inriktning. Av 
hennes referat (s. 114) tycks framgå att detta också är 
Lövgrens uppfattning. Han tillmäter emellertid inte eska- 
tologin denna centrala betydelse.

Frägan om eskatologins betydelse kan belysas också 
utifrån Sven-Åke Selanders avhandling Den nya sången 
(1973) som Inger Selander inte använder i detta samman
hang. Sven-Åke Selander undersöker där bl. a. bröderna 
Palmqvists Pilgrimssånger. Dessa Pilgrimssånger är de 
första i en lång följd av sångsamlingar med likartad titel

som Inger Selander anför. Sven-Äke Selander har i sin 
undersökning visat att ungefär hälften av hemlandssång- 
erna i bröderna Palmkvists Pilgrimssånger är översatta 
från engelskan. I den amerikanska psalmbok som var 
bröderna Palmqvists närmaste förebild fanns en stor av
delning »homelandsongs». Också de sånger till vilka 
Sven-Åke Selander inte påvisat direkta förebilder har sä
kerligen i stor utsträckning påverkats från anglosachsiskt 
håll. I sitt förord till Pilgrimssånger skriver bröderna 
Palmqvist om pilgrimstanken men för inte in någon eska- 
tologisk eller apokalyptisk aspekt. De verkar här påver
kade av själva sångerna, inte av någon apokalyptisk teolo
gi. Om man dömer efter N. J. Nordströms Svenska bap
tistsamfundets historia (2 bd, 1923-28), fanns det inte 
någon stark eskatologisk eller apokalyptisk inriktning hos 
de första baptisterna i Sverige.

Den suggestiva kraften i texterna tycks således ha varit 
en mycket viktig faktor när de första hemlandssångerna 
kom till Sverige. På liknande sätt fanns det säkert en rent 
textlig påverkan när Pilgrimssånger följdes av Pilgrims- 
harpan och Pilgrimstoner i en lång följd av likartade titlar. 
Denna typ av titlar var lockande och säljande för samfun
den och förlagen.

Å andra sidan: det fanns mycket starka eskatologiska 
strömningar i Nordamerika och i Europa. Gustaf Palm
qvist hade 1852 grundat den första svenska baptistförsam
lingen i USA. I sin doktorsavhandling Biblicism, apoka- 
lyptik, utopi. Adventismens historiska utformning i USA 
samt dess svenska utveckling till o. 1939, (1971) har Inge
mar Lindén visat att den svenska baptismen i USA vid 
mitten av 1800-talet fick kämpa mot adventismen med 
dess utpräglat eskatologiska föreställningar. Enskilda 
svenska baptister i USA gick över till adventismen. 1874 
lyckades den vinna insteg i en av de församlingar som 
Palmqvist grundat.

Frågan om de eskatologiska strömningarnas betydelse 
för hemlandssångernas spridning är komplicerad. Man 
kan beklaga att Inger Selander inte använder de kyrkohis- 
toriska undersökningar som föreligger för att nyansera 
eller stödja sin tes om eskatologiens stora betydelse. Ock
så äldre svenska kyrkohistoriker har intressant material 
att bidra med. Ernst Newman och Hilding Pleijel har 
skildrat hur en kraftig apokalyptisk strömning vid 1800- 
talets mitt bröt fram bland de breda folklagren i Sverige.

Inger Selanders avhandling har egenskaper som förenar 
den med den gamla typen av doktorsavhandlingar. Hon 
har grundligt gått igenom ett kvantitativt stort material 
och presenterat sina resultat i ett format som överens
stämmer med den gamla avhandlingens: 339 sidor. I en 
licentiatavhandling prövade hon en gång alternativa 
former för analys av detta material. Erfarenheterna gjorde 
att hon i den nu genomförda undersökningen inriktade sig 
på »motiv och symboler». Det var ett välöverlagt val. 
Området är så centralt att det varit möjligt att där klarläg
ga viktiga skillnader mellan de olika samfundens sånger 
och också mellan dem och den svenska kyrkans psalm.

Esbjörn Belfrage




