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Övriga recensioner 113

rande paralleller (F. Cornillots »L’ Écriture contrapun- 
tique»), M. Aucouturiers »Le calendrier du roman» och 
Fr. Flamants »Les fausses sorties»). En tredje grupp stäl
ler in Anna Karenina i olika typologiska sammanhang, 
t. ex. M. Sémons intressanta artikel som ser romanens 
text som underordnad en dominerande semantisk regel -  
»främmandegörandet av jaget» (»L’estrangement du 
moi»).

I de flesta fall är det ett valt avsnitt eller en konkret 
iakttagelse som tjänar som utgångspunkt och som leder -  
utan fransmännens sedvanliga strukturalistiska retorik -  
till den psykologiska realismens nyckelproblem. E. Et- 
kind beskriver Tolstojs sätt att skapa en »inre människa» 
genom att antyda en klyvning mellan hjältens tanke och 
verkliga, icke-verbaliserade tillstånd. M. Aucouturiers ar
tikel om episka och emotionella, dvs. lyriska, tidscirklar i 
romanen berör ett centralt begrepp för hela genren -  
tids- och rumskategorin (jfr M. Bachtins »kronotop»). J. 
Catteaus värdefulla iakttagelser om metaforikens förank
ring i konkreta, »realistiska» detaljer fortsätter linjen från 
Éjchenbaums resonemang och står i en intressant teore
tisk motsättning till Roman Jakobsons tes om realismen 
som konsten att framhäva till synes tillfälliga detaljer.

Artikelsamlingen om Anna Karenina är kort (90 s.), 
men de analyser som ingår är elegant och inspirerat 
skrivna och förser läsaren med en rad tillförlitliga ledtrå
dar på hans väg genom Tolstojs romankonst.

Anna Ljunggren

Birgitta Holm: Selma Lagerlöf och ursprungets roman. 
Norstedts 1984.

Selma Lagerlöf och ursprungets roman är titeln på andra 
delen i Birgitta Holms kvinnoromanprojekt ROMA
NENS MÖDRAR. Första delen, som kom 1981, hette 
Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse 
och handlade om Familjen H ++ +.

Studiet av Selma Lagerlöf har fått mer magistral anlägg
ning genom att inte, som Bremerboken, beröra enbart en 
text utan spänna över flera: i första hand Gösta Berlings 
saga men även ungdomsverken »Upprättelse» och »Ma- 
dame de Castro», vidare En herrgårdssägen, Kejsarn av 
Portugallien och Bannlyst, samt »självbiografin» Dagbok 
från 1932 som används som operativt instrument för för
ståelsen av de andra texterna. Anspråken är denna gång 
också större: att -  med utgångspunkt i tesen att Selma 
Lagerlöf »medvetet» utnyttjade »det undermedvetna» -  
spåra »chiffret», »den hemliga energin», »förtätade nyc
kelföreställningar» (s. 9ff) i författarskapet som helhet. 
Ytterligare har skett en markant förskjutning i projektets 
analys- och tolkningsmodell: psykoanalysens begreppsap
parat och föreställningsvärld har kommit att dominera 
denna andra del, medan den i första projektdelen emfa
tiskt utfästa kvinnoromanaspekten trängts mer i bakgrun
den.

Likväl inleds delen om Selma Lagerlöf med en försäk
ran, att tre kvinnospecifika frågor alltjämt skall stå cen
tralt: 1) den kvinnliga författarens entré som »normbrott», 
2) vad det innebär för kvinnan att beträda manligt territo
rium, 3) vad den kvinnliga författarens kvinnliga föregång

are betytt »i dessa avseenden» (s. 8). Samtidigt medges, 
att språnget mellan delarna i projektet blivit större än vad 
som från böljan avsågs. Det ges ingen förklaring till varför 
så blivit fallet, och man undrar hur Lagerlöfs innoverande 
kraft inom kvinnoromanen kan hävdas utan att sättas in i 
kontexten av samtidig eller omedelbart föregående kvinn
lig och manlig romankonst -  i första hand tänker man 
naturligtvis på Victoria Benedictsson och hennes för sin 
tid så uppseendeväckande kvinnoromaner Pengar och 
Fru Marianne.

För att i detta vacuum klara frågan om »normbrott» och 
»kvinnliga föregångare» opererar Holm i stället med 
kopplingar mellan Bremers Familjen H+++ och den sex
tio (!) år senare tillkomna Gösta Berlings saga. Det inle
dande partiet med Bremer i fokus blir samtidigt funda- 
ment för väsentliga resonemang i det följande. Av intresse 
är då att se, hur Holm går till väga för att med Bremers 
hjälp lägga grunden till undersökningen av Gösta Berlings 
saga.

Rubriken till sitt första kapitel har Holm hämtat från 
den ofta åberopade upptakten till Lagerlöfs debutverk: 
»Ändtligen stod prästen på predikstolen». Sin egen fram
ställning inleder Holm med dessa meningar: »’Ändteligen 
stadnade min släda.’ Så böljar den egentliga romanen, 
familjeskildringen i Fredrika Bremers Familjen H +++. 
Och så böljar därmed den borgerliga realistiska romanen i 
Sverige» (s. 17). -  Detta är vilseledande och knappast med 
sanningen överensstämmande. Familjen Fl+++ börjar 
nämligen på följande sätt: »I slutet af februari månad 
1829 befann jag mig en afton vid Skanstull . . . »  Först på 
tredje sidan möter satsen »ändteligen stadnade min 
släda», mer en passant mitt inne i ett större textsjok och 
därför ingalunda med den av Holm urgerade innebörden 
»jublande försäkran om att vara anländ». Att Bremers 
»egentliga» roman skulle börja just där på tredje sidan är 
ett godtyckligt påstående.

Förhållandet att Selma Lagerlöf under arbetet på Gösta 
Berlings saga skrev sin kända novell »Mamsell Fredrika» 
suggereras till att bli tecken på en mystisk samhörighet 
mellan Lagerlöfs debutverk och Bremers författarskap. 
Men sanningen, som förtigs av Holm är -  vilket Elin 
Wägner utrett i sin biografi om Lagerlöf -  att Fredrika 
Bremer-förbundet och tidskriften Dagny hösten 1890 för
beredde firandet av 25-årsminnet av Bremers död och att 
Sophie Adlersparre av denna anledning för Dagny helt 
enkelt beställde ett bidrag om Bremer av sin skyddsling 
Selma Lagerlöf. Detta resulterade i novellen »Mamsell 
Fredrika», som fokuserar Bremers kvinnoemancipatoris- 
ka roll och inte hennes romankonst. Omständigheter som 
dessa hindrar emellertid inte Holm från att påstå: »Selma 
Lagerlöfs ’Ändtligen’ tar sitt avstamp i Familjen H ++ + . 
Fredrika Bremer har gett förutsättningarna för den kvinn
liga författarens väldiga stämma och för romanens nya, 
brusande färdriktning» (s. 19). -  Att det förutom tidsinter- 
vallet på sex decennier också är fråga om två helt olika 
romantyper -  »novel» respektive »romance» -  berörs inte 
närmare av Holm. Genomträngande teoretiska diskussio
ner av romanbegreppet -  och den ståtliga projekttiteln 
likaväl som sub-titlama uppfordrar till sådana -  lyser med 
sin frånvaro.

Genom en ny anknytning till Familjen H+ + + lanseras 
den nu energiskt drivna tesen om Lagerlöfs verk som »en 
förklädd familjeroman» (s. 22), vilket kort och gott sägs
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vara dess genre som roman. Operationen sker med hjälp 
av ett franskt arbete från 1972 av Marthe Robert, vilket 
handlar om »ursprungets roman och romanens ursprung». 
Robert diskuterar tydligen romanen under anlitande av en 
uppsats av Freud om neurotikerns »familjeroman» i verk
ligheten och om barnets generella behov av frigörelse från 
föräldrarna. Holm skriver: »Enligt Freud rör det sig om 
kulturens mest fruktbara konflikt: ’Samhällets framsteg 
beror över huvud taget på detta motsatsförhållande mel
lan de två generationerna.’ ’Min roman, kära tante, är 
historien om en stor omhvälfning’, skriver Selma Lagerlöf 
om Gösta Berlings saga» (s. 22f). Läsaren undrar, om
tumlad, genom vilken häxkonst kopplingen så hastigt 
skedde mellan å ena sidan freudianska generationskon- 
frontationer i vardagslivet och å andra sidan Lagerlöfs 
stora projekt för en roman om ett år av prövning för en 
bygd och dess människor. -  Via ett felaktigt referat (s. 24) 
av vad som egentligen står i »En saga om en saga» om 
Selma Lagerlöfs ögonblick av inspiration på Malmskill- 
nadsgatan i Stockholm, når Holm fram till ett definitivt 
konstaterande: »Värmlandssagan har blivit en dräkt för 
familjeromanen» (s. 24) -  ännu på intet sätt något i fram
ställningen bevisat -  följt av påståendet -  lika litet ännu 
bevisat -  att Gösta Berlings saga som familjeroman är 
»ursprungets roman» (s. 25).

Nästa koppling mellan Bremer och Lagerlöf går via 
Madame de Staéls Corinne, men nu behövs också en ny 
pusselbit för tesen om Gösta Berlings saga som »ur
sprungets roman». Det biten trollas fram på följande sätt. 
Gösta Berlings inspiration på predikstolen föregås, fram
håller Holm, av en skräcksyn: »’förföljarna’ som närmar 
sig för att slita av honom prästkappan och riva honom i 
stycken» (s. 25 f). Det sista står emellertid inte i Lagerlöfs 
text, utan där sägs enbart, att Gösta Berling inbillade sig 
att »de ville slita av honom prästkappan . . .  rycka av 
honom kappan». Men Holm behöver att det i texten har 
stått, att »förföljarna» slet eller ville slita Gösta Berling 
personligen i stycken, detta för att kunna driva tesen om 
romanen som »ursprungets roman». En sådan romantyp 
har nämligen sin förutsättning i »att det talande subjektet 
har gjort denna nedstigning till ett stadium, som man kan 
kalla för den fragmenterade kroppens». Därför hävdas 
ytterligare (och nu glider associationerna än längre bort 
från vad som står i Lagerlöfs text): »Det var genom en 
nedstigning, ända till de sönderslitande käftarna, som Sel
ma Lagerlöf fick upp sin präst på predikstolen (s. 26; jfr s. 
126 f, där idén om att Gösta Berling styckas och »fragmen
teras» åter blir bärande).

Om detta skall föreställa texttolkning, är det en ove
tenskaplig sådan. Snarare är det retoriskt våld på en text. 
Det är synd, för det är något centralt och märkligt i Gösta 
Berlings saga som Holm efter dessa illusionsnummer vi
sar sig vara på spåret: den stora passionerade rytmiska 
rörelsen som driver handlingen, frigörandet av fantasiliv 
och skaparkraft hos den ena figuren efter den andra, 
genom nedstigandet i det undermedvetna eller »i nattens 
demoniska värld» (s. 116). Framgångsrik blir också upp
visningen av hur »alla de viktiga nycklarna till författar
skapet» (s. 38) finns i Dagbok. Prästen på predikstolen, 
»inspirationens man», går t. ex. igen i Dagboks student. 
Balsalen varierar ett ständigt återkommande, betydelse- 
laddat rum i Lagerlöfs diktning, det rum från vilket inspi
rationens enlevering utgår. Själva enleveringen i släden är

ett motiv som kan följas från Gösta Berlings saga till 
Löwensköldscy keln.

Detta tematiska och motiviska genomkorsande av 
texter är styvt gjort och leder till en rad fruktbara resultat i 
avsnittet »Några läsningar av Gösta Berlings saga». Här 
visas övertygande, hur kavaljererna på olika sätt repre
senterar »begäret» och »energin» som frigörs sedan dessa 
krafter legat slumrande och bundna. Gösta Berling ses 
»som själva det urbegär som ’skriver’ romanen». Han är 
den begärets huvudagent som vållar kvinnornas succes
siva indragande i passionsrörelsen efter i stort sett samma 
mönster vaije gång, tills slutligen också allt folket och hela 
trakten sugs in i det tygellösa begärets virvlar.

Förtjänstfullt poängterar Holm storheten i Gösta Ber
lings saga, både när hon markerar att de demoniskt vilda 
äventyren i grunden är för livsmognaden nödvändiga upp
brott och när hon konstaterar att den helhet, som uppnås 
efter uppåtstigandet och den nya identiteten, ligger i »en 
ordnande kraft som inte förkastar någon av tillvarons 
möjligheter» (s. 123). Liksom i analysen av Familjen 
H+++ når Holm ner i ett skikt av Lagerlöfs roman, där 
den med viss rätt kan studeras som en berättelse om den 
konstnärliga skapelseprocessen och dess villkor.

Tolkningsarbetet upplevs emellertid samtidigt som syn
nerligen problematiskt, genom försvurenheten åt en sche
matiserad psykoanalytisk läsart vilken gör framställningen 
svårforcerad och efterhand förvandlar de undersökta tex
terna till förenklade schabloner. Det djuppsykologiska ba
gaget har mobiliserats bl. a. för att kunna vederlägga 50- 
och 60-talsforskningen i dess försök att, som Holm över
drivet kallar det, »normalisera» Selma Lagerlöf. I realite
ten har denna forskning (av Erland Lagerroth, Vivi Ed
ström med flera) inneburit en rad seriösa och överbevi
sande demonstrationer av vilken artistiskt medveten för
fattare Lagerlöf var. Jag kan därför inte se annat än att 
Holm manipulerat en smula både med själva problemställ
ningen och med denna forsknings argument och resultat 
för att kunna komma fram till slutsatsen, att man ty vän- 
ändå misslyckats i uppsåten att punktera bilden av Lager
löf som »naiv sagotant». Men hos Holm är det alltså nu 
dags att låta den bilden efterträdas av »en kombination av 
drömmarens bildskapande förmåga med drömtolkarens» 
(s. 11) -  dvs. Selma Lagerlöf skall visas själv ha arbetat 
djuppsykologiskt medvetet i sitt konstnärliga skapande.

Hörnstenar till sitt psykoanalytiska metodbygge har 
Holm hämtat från olika håll: från Marthe Roberts freu
dianskt präglade familjekonstellation, där modern repre
senterar det allsmäktiga, mörka och symbiotiska, som 
barnet måste frigöra sig ifrån, och fadern står för lag och 
symbolisk ordning; från Melanie Kleins föreställning om 
olika faser av symbiosen; från Julia Kristevas teorier om 
»choran» och det poetiska språkets ursprung i den preoi- 
dipala symbiosen med modern; från Nietzsches uppfatt
ning av konsten som spänd mellan polerna »det apol- 
linska» och »det dionysiska» (som den första hävdar 
Holm också ett djupare inflytande på Lagerlöf från den 
tyske filosofen).

Bekymmersamt blir emellertid, att alla dessa teorier 
presenteras på ett mestadels snårigt och osmält sätt -  som 
om de sugits upp genom ytlig bekantskap och inte tilläg
nats genom djupare förståelse. Namn och begrepp duggar 
tätt i texten, opedagogiskt inkastade i framställningen 
utan förklaringar, som jästen efter degen. Inte sällan får



läsaren utföra hela det mödosamma klargöringsarbetet på 
egen hand genom att ta sig igenom stora sjok av oöversatt 
originaltext i noterna; det gäller framför allt tiotalet sidor 
(s. 285-293) med mastiga citat från Holms begreppsliga 
huvudkälla, Laplanche och Pontalis The Language of 
P sy cho-Analysis.

När Melanie Kleins namn och idéer möter första gången 
(s. 64 f), undrar man nyfiket vad det är för ett arbete av 
Klein som är så betydelsefullt, liksom i vilket förhållande 
Klein kan stå till Freud. I Holms litteraturförteckning 
finns intet att hämta, däremot framgår av en not (till s. 64) 
att hon i själva verket inte alls läst Klein (fastän dennas 
böcker är tillgängliga i Sverige) utan nöjer sig med att 
referera synpunkter från en bok av Hanna Segal om 
Klein. -  Hos Holm saknas också, påfallande, anknytning
ar till en rad modernare texter som speglar den numera 
internationellt livliga debatten om integrationen av psyko
analys och litteraturvetenskap.

Än mer oroväckande är dock de tolknings resultat som 
den dogmatiskt tillämpade psykoanalysmetoden leder 
fram till. Studiet av Lagerlöfs ungdomsdikt »Madame de 
Castro» utmynnar i påståendet, att när diktens lilla Selma 
närmar sig cirkustältet, så blir detta till en moderskropp 
och revan i tältet blir till »en rispa som ska uppenbara 
något. Som hos Chagall förefaller det vara ett minne av 
modem som träder fram: sprickan, låren, hålet, sett ’af 
den pojkens skådelust’» (s. 144). Det är en mer än an
strängd freudiansk tolkning av »den der stora låren» i 
dikten som betyder den låda (!) som lilla Selma måste 
kliva upp på för att genom tygrispan kunna få en glimt av 
cirkus världen, »den sköna konstens verld», som det ex- 
plicit står i texten.

Om det i avsnitten om Gösta Berlings saga trots allt 
finns en övertygande tematisk och processuell analys, 
som avsätter många slående resultat, måste undersökning
en sägas urspåra i de följande avsnitten om de övriga 
verken. Allt hårdare drivs här tesen, att vaije berättelse 
av Lagerlöf ytterst handlar om hennes tidigare författar
skap och om henne själv personligen, samtidigt som »stu
diet» mer och mer övergår i rena innehållsreferat. Att 
Gunnar Hede i En herrgårdssägen i förhoppning om det 
stora lyftet bedriver en handel med getter, som slutar i 
katastrof, sägas alludera på författarinnans egen »handel 
med sina böcker» efter Gösta Berlings saga, vilket inte 
gav väntad succé och utdelning med Antikrists mirakler. 
Hela En herrgårdssägen förvandlas raskt till en allegori 
om »ett skrivande utan genuin inspiration» (s. 196). Det 
sandökenlandskap med skrämmande klippor, som Hede 
upplever i sin dröm, påstås falskt vara ett /zedlandskap (s. 
194, 198 ff, 213) -  detta för att passa in i ett vitsande med 
orden Hede och hed. Genomgående har Holm ett tämligen 
självsvåldigt förhållande till tidigare Lagerlöfforskning (jfr 
hennes deklaration i noten på s. 227), men i detta avsnitt 
framstår som särskilt anmärkningsvärd försummelsen av 
anknytning till en central studie av En herrgårdssägen 
(»Själens landskap, djur och hus» av E. Lagerroth, tr. i 
OoB 1961).

Kejsarn av Portugallien handlar enligt Holm i realiteten 
om Lagerlöfs syn på sin litterära metod i Nils Holgersson 
och sina reaktioner på recensioner av Liljecronas hem 
1911, samtidigt som den är en uppgörelse både med det 
politiska innehållet i Antikrists mirakler 1894 och med 
Brantings samtidsrecension av denna bok. Det krävs för

visso subtila metoder för att diskutera meta-dimensionen i 
texter. Men alltmer dilettantiskt och okritiskt mot egna 
lösa hugskott driver Holm denna läsart, och slarvigast 
skrivna ter sig därvid avsnitten om Bannlyst.

För det i diskussionen av det i denna roman så centrala 
äcklet mobiliseras Julia Kristevas bok Pouvoirs de Thor- 
reur. Essai sur Tabjection (en titel Holm översätter med: 
»ung. Det vämjeligas makt. Essä om äcklet» (s. 249) -  
medan, såvitt jag förstår, en korrektare översättning 
borde lyda: »Fasans makter. Essä om bortstötning»). 
»Det finns», hävdar Holm »både enligt Kristeva och Sel
ma Lagerlöf, en inre likhet mellan kannibalism, symbios 
och incest. Den bräckliga gränsen mellan ’jag’ och ’du’ 
överskrids» (s. 250). I ljuset av sådana samband skall 
Bannlyst betraktas som »romanen om moderskroppen i 
kulturen och skrivandet». I Sven Elverssons gestalt 
skickas studenten, »kärlekspartnern» från Dagbok, »ner 
till ursprungets nordligaste pol, till ’minnet’ före jaget, till 
den styckade och fragmenterade kroppen». Sven El vers
son är »en sven, en manlig oskuld. Och han är en El vers
son, en drömskapelse som älvan och en varelse bortom 
det ’mänskliga’, på gränsen till det subjektlösa. Med sitt 
människoätande har han utfört det yttersta gräns
överskridandet.» Vid återkomsten till föräldrarna har han 
»sitt människoätande bakom sig -  sin form av gräns
överskridande och incest» (s. 254).

Nu är det faktiskt så, att i Lagerlöfs text så småningom 
tydligt klargörs, att Sven Elversson inte alls har ätit något 
människokött på sin nordpolsexpedition, varför hela reso
nemanget stupar! Andra märkvärdigheter serveras om 
Lotta Hedman. »Namnet Lotta knyter henne vid sidan av 
allt annat även till Matts Wik och hans frälsningsarmé» (s. 
261). Läsaren undrar förbryllat: har frälsningsarmén »lot
tor», eller vad avses? De fyra huvudgestalterna i romanen 
mönstras som krafter från tre skilda väderstreck som »ska 
användas för att ta hand om liken från söder» (s. 273), 
men denna vackra symmetri håller inte, för i texten själv 
kommer de från väster (Skagerack-slaget). En bifigur som 
rånmördaren Julius Martin Lamprecht görs till något syn
nerligen märkligt: »Han är namngiven så att hans förbin
delse med världens styrande framhävs. Julius som kej
saren, Martin som den tyska och svenska kyrkans fader. 
Och i Lamprecht finns både lampans ljus och rätten, 
rättfärdigandet» (s. 268).

På detta sätt sker i avsnitten om Bannlyst en rad 
slumpvisa nerslag i texten än här och än där, utan veten
skapligt underbyggda resonemang och sammanhang, un
der manipulerande av läsaren till slutsatser som är orim
liga och främmande för den som är det minsta bekant med 
romanen själv. Metoden för psykoanalytiskt textstudium 
innesluter också hela framställningen igenom ett märkligt 
och godtyckligt namntolkande. Studenten i Dagbok tillvi
tas egenskapen av »docka» (vilket inte alls sägs i Lager
löfs text), detta för att kunna identifieras med dockan 
Laban i berättelsen »En emigrant»; och eftersom både 
studenten och Laban åker järnväg vitsas, oförmedlat, på 
»hjämvägsmännens» dockor (s. 44). Eftersom studenten i 
Dagbok första gången dyker upp på perrongen i Laxå, 
föranleder detta -  utan förklaring -  formuleringen: »laxen 
som leker i födelseälven» (s. 42). Ur namnet Matts Wik i 
berättelsen »En fallen kung» utläses, att han swker och är 
matt (s. 33). Kristian Berghs namn är »inskrivet» i Gösta 
Berlings: Bergh, Beding (s. 61). Att den man majorskan
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älskade heter Altringer innebär, att »hans namn slår sin 
ring runt allt» (s. 81). Eftersom den onde i Gösta Berlings 
saga heter Sintram, är detta ljudmässigt »en omkastning 
av Tristram eller Tristan, och till sin karaktär är denna 
djävul en omkastning av kärlekspassionens princip» (s. 
82). Att hunden i Göstas framilande släde heter Tankred 
betyder, att den står för »tankereda» (s. 85). Att den 
gamla hästen, som långsamt drar Anna Stjärnhöks släde, 
fått namnet Disa innebär, att hon »kanske är en av di- 
sema, de kvinnliga gudomligheter som var släkt med nor
norna» (s. 86). När Nils Holgersson landar med gässen 
första kvällen vid Vombsjöns smala landremsa, är han 
därmed placerad »utanför moderlivet /eng. womb/ och 
den omslutande enheten» (s. 133). Madame de Castros 
namn visar, att »den moderliga kroppen» är »kastre- 
rande» (s. 159). Konstnärsparet Blomgren i En herrgårds
sägen är »de blommande trädgrenarna» under vilka Hede 
kan böija spela fiol (s. 210 f). Att Herr Ames mördare 
heter sir Archie betyder, att han representerar »det vilda 
arkaiska» (s. 214). Erik i Falla i Kejsarn av Portugallien är 
den »falliska makten», och torpet Skrolycka är »lycka och 
olycka, men också stället för skrock och skroderande, 
skrofler och skrott, skrovlighet och skrov» (s. 219). Mor 
Kattrina (namnet är ju ett dialektalt sammandrag av Kata
rina) innebär »kattens och kattugglans sönderslitande 
klor, den symbiotiska flödet, Dionysos välde» (s. 219). 
När Klara Gulla med smörgås överrumplar den mot smör 
allergiska Agrippa, är smöret »den avglans av Apollons 
sken som hon rymmer i sitt sköte» (s. 223). Bjöm Hind- 
rikssons namn »pekar direkt mot Henrik Lilljebjöm» (s. 
223). Genom bl. a. sitt namn, Notbindar-Ola, blir denna 
gestalt i Bannlyst »en bortglömd Gud i en sekulariserad 
värld» (s. 228). Hanebopolskan i samma roman (och det 
finns en sådan företeelse som Hanebopolskan i den histo
riska verkligheten) förvandlas gåtfullt till »polskan i ha
nens bo» (s. 225). Att Sven El versson fått pengar för sin 
nordpolsexpedition gör det självklart, att härmed avses 
»nobelprispengama» som Lagerlöf återköpte Mårbacka 
för (s. 264). Att det är åtta sillfiskare, när Sven El versson 
förenat sig med laget av råa sällar, blir »ett tal som kan 
föra tanken till de aderton» (s. 266). Sven och Lotta blir i 
kraft av sina fömamnsinitialer till »författarskapets två 
tydligaste representanter (SL)» (s. 270).

Det har varit nödvändigt att exemplifiera rikligt -  och 
alla godbitar är visst inte med -  för att visa, att det inte rör 
sig om ett eller annat olycksfall i arbetet utan om ett 
genomfört system av nonsens. Man kunde tro att Alfred 
Westlund eller Falstaff Fakir varit i farten. Men detta är 
alltså seriöst.

Birgitta Holm är tveklöst en passionerad forskartyp 
med ett livligt ingenium. Hennes drift till uppbrott från 
etablerade forskningsmönster är legitim och behjärtans- 
värd. Lidelsefullt och engagerande ger hon sig i sitt kvin- 
noromanprojekt i kast med kvinnliga texter och utvinner 
genom tolkning av dem både uppslagsrika och tankeväc
kande nya resultat. Längre än någon tidigare Lagerlöf- 
forskare har hon nått i friläggandet av rörelsen, »den 
hemliga energin» i Gösta Berlings saga. Men kreativitet 
och innovationsvilja balanseras tyvärr i den senaste boken 
inte av lika nödvändig självkritik, trovärdig empirisk håll
ning och övertygande förmåga till introducering av teori
er. Framställningen urartar i absurditeter och parodiskt 
nonsens. Studiet av Selma Lagerlöfs författarskap visar
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helt enkelt, att Holms paradigm för kvinnolitteratur- 
forskning befinner sig i kris.

Ulla-Britta Lagerroth

Cleanth Brooks: William Faulkner: First Encounters. 
Yale University Press. New Haven and London 1983.

Efter att en längre tid ha rönt en relativt sval uppmärk
samhet i Sverige tycks Faulkners diktning på sistone, 
förmodligen via förmedling av de latinamerikanska ro
manförfattarna, åter ha kommit i centrum för det litterära 
intresset. I den engelskspråkiga världen är hans beröm
melse sedan länge så stabil att den inte är beroende av 
skiftande litteraturpolitiska vindar. Joseph Blotners 700- 
sidiga utgåva Uncollected Stories o f William Faulkner 
(1979) torde slutgiltigt markera författarens status av klas
siker.

Som Faulknerforskningens nestor framstår nykritikem 
och f. d. Yale-professom Cleanth Brooks, som vid sidan 
av insatser på litteraturteorins, språkforskningens, littera
turkritikens och litteraturhistorieskrivningens områden, 
ägnat tjugo år åt ett intensivt Faulknerstudium, vilket 
resulterat i två digra volymer på uppemot tusen sidor 
sammanlagt. William Faulkner: The Yoknapatawpha 
Country (1963) behandlade de romaner som förlagts till 
Faulkners fiktiva landskap, d.v.s. i stort sett de tyngst 
vägande texterna i produktionen. Diktarens lyrik, tidiga 
romantiska prosa i dekadent swinbumsk anda, samt de 
romaner som gavs ut innan Faulkner funnit sitt territorium 
{Soldiers’ Pay, Mosquitoes) analyserade Brooks i William 
Faulkner: Toward Yoknapatawpha and Beyond (1978), en 
volym som också innehöll avsnitt om de sena romaner 
vilkas handling utspelades utanför den traditionella Faulk- 
nermiljön {Pylon, The Wild Palms, A Fable). Om man 
undantar författarens novellistik diskuterades här prak
tiskt taget allt som flutit ur sydstatarens penna, och man 
kan med fog fråga vilka skäl som föranlett Brooks att 
återvända till Faulkners värld en tredje gång.

Som framgår av titeln ligger den främsta skillnaden 
mellan den nu utgivna studien och dess föregångare i den 
publik de riktar sig till. William Faulkner: First En
counters är avsedd dels för den läsintresserade allmänhe
ten, dels för den i Faulknervärldens mysterier ännu oin
vigde studenten, och utgör därför i första hand en kom- 
pendieartad exposé över tidigare forskning. Den drygt 
200-sidiga avhandlingen koncentreras följaktligen till de 
centrala verken i författarskapet, alltså perioden från The 
Sound and the Fury (1929) till Go Down, Moses (1942). 
Brooks är dock angelägen om att betona att begränsning
en inte innebär en nedvärdering av de publikationer som 
faller utanför det valda tidssnittet, ett nödvändigt konsta
terande eftersom läsekretsen förmodas vara oinitierad.

Ett genomgående inslag i Brooks framställning är av
ståndstagandet från en realistisk läsning av romanerna. 
»Parabel» och »pastoral» (s. 88, s. 93), liksom »myt» och 
»fabel» (s. 99, s. 122) är begrepp som ofta återkommer för 
att karakterisera Faulkners intentioner, och Brooks delar 
Hugh Kenners uppfattning av amerikanen som symbolist. 
När det gäller att frilägga vad den på ytan så verklighets
nära berättelsen egentligen vill uttrycka svävar Brooks




