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192 Övriga recensioner

vänt överord, när han påpekar den enhetliga 
livshållningen i de olika verken?

Mest givande av samtliga är kanske den upp
sats som författaren givit namnet Selma Lager
löfs manuskript och något om August Strind
bergs. Medan Strindberg systematiskt och af
färsmässigt tog hand om sina manuskript, blev 
åtskilliga av Selma Lagerlöfs genom hennes 
eget förvållande och genom förläggares och 
samlares mer eller mindre skumma manipula
tioner spridda för himlens vindar. Författaren 
har själv spelat en huvudroll i det mödosamma 
arbetet att spåra upp och samla många av 
Selma Lagerlöfs manus och utkast på Kungliga 
Biblioteket som jämte Bonniers forlagsarkiv 
förvarar lejonparten av de behållna mauskrip- 
ten. Han berättar bl. a. om den rika skörd av 
kvarlämnade papper på Mårbacka, som depone
rats på KB och som det blivit hans uppgift 
att ordna och förvalta. När han berättar om ar
betet med att spåra upp och förvärva manu
skript till biblioteket, anar man —  och delar —  
hans indignation över att inga bestämmelser 
finns som hindrar samlare från att gömma un
dan för forskningen oersättliga dokument. De 
manuskript som finns tillgängliga förtecknas 
i denna uppsats till forskares fromma.

Författaren ger också exempel på hur utkast 
och manuskript kan hjälpa oss att tränga in i 
Selma Lagerlöfs arbetssätt och planläggning. 
Han påpekar hennes vana att skriva första ut
kastet på sin barndoms fryksdalsmål, och hen
nes närhet till det talade språket över huvud 
taget. Han antyder att Selma Lagerlöf lyssnade 
sig till inte bara tonfall och talrytm utan själva 
inspirationen.

I ett av författarens exempel föreligger en
ligt recensenten ett misstag. På s. 24 omtalas 
det i Bonniers arkiv förvarade tryckmanuskrip
tet till En herrgårdssägen. Boken var först äm
nad att heta Hjärnspånad, en titel som, säger 
författaren, »anknyter till det tyska ’Hirnge
spinst’ och syftar på Gunnar Hedes sjukliga in
billningar». Så sent som under korrekturläs
ningen ändrades manuskriptet genomgripande, 
och endast av överstrukna fragment kan man 
ana sig till det ursprungliga mönstret.

Titeln hade Selma Lagerlöf emellertid häm
tat från danskans Hjernespind, ett ord som hade 
aktualiserats av den danska översättarinnan Ida 
Falbe Hansen. (Brev till Elisabeth Grundtvig 
1.5.1899.) Betydelsen är fantasi, inbillningsfos- 
ter. Att döma av nedanstående fragment av ur- 
sprungslydelsen syftar det inte på Gunnar Hede 
utan på drömmerskan Ingrid, som lever i sina 
fantasier om studenten hon en gång mött.

»Hon stod hela tiden i samtal med den där 
tvätterskan. Du säger, att det bara är hjärn
spånad, du säger, att det är skört och ej duger

till något. Du skall få se hvad det duger till. 
Det är ej så skört, som du tror. Jag skall knyta 
ett nät af det där garnet, som skall fånga ho
nom och hålla honom kvar. Om ej min spånad 
varit, aldrig hade jag då haft något nät att 
kasta öfver honom.»

Med drömmarnas spånad räddar Ingrid sin 
älskade. Berättelsens ursprungliga titel antyder 
alltså att den varit ett försvar för drömmens 
och fantasins berättigande, ett av de många 
i Selma Lagerlöfs diktning.

Boken avslutas med några personliga minnen 
från Selma Lagerlöfs ålderdom, från samman
träffanden på Mårbacka och hemma hos Val
borg Olander. Om händelsevis något av den 
romantiserade bilden av Sago-Selma skulle leva 
kvar, dementeras den eftertryckligt av Nils 
Afzelius. Minnesbilderna vittnar om hennes 
vardagsklokhet, hennes behärskning och still
samma humor. Ofta valde hon andra samtals
ämnen än litterära, men då och då berörde hon 
vad hon läst eller talade om sina egna verk; 
så t. ex. avslöjar hon att ett och annat i Gösta 
Berlings saga är hämtat ur sörmländska, inte 
värmländska, källor. Nils Afzelius passar också 
på att avliva ett par andra mytbildningar genom 
att framhålla hennes måttlighet i mat och dryck 
och hennes givmildhet, »den mest storartade 
välgörenhet som någon svensk författare har 
utövat».

Samma generositet som författaren framhål
ler hos Selma Lagerlöf, visar också han själv 
när det gäller att dela med sig av det rika 
vetandet om författarinnan som vi får en glimt 
av i den föreliggande volymen. För var och en 
som sysslat med Lagerlöfsforskning har Nils 
Afzelius’ samlingar, excerpter och bibliografiska 
anteckningar varit till ovärderlig hjälp. Att till 
trycket befordra en Lagerlöfbibliografi, utarbe
tad av denne kännare av Selma Lagerlöf och 
hennes verk, vore en angelägenhet av högsta 
vikt. Den lilla välskrivna volymen är ett vär
defullt tillskott till litteraturen om Selma Lager
löf och en förträfflig hjälp när det gäller att 
tränga in i hennes diktning.

Gunnel Weidel

Hans Ritte: Untersuchungen über die Behand
lung von Volksdichtungsstoffen im Werk Selma 
Lagerlöfs. 1-2 . Sonderdruck aus Arv 1967-68, 
23.-24. Jhrg. Almqvist & Wikseil. Uppsala 
1968-70.

Lagerlöfsforskningen har berikats med en tysk 
avhandling, framlagd i München 1966. Förfat
taren har av Selma Lagerlöfs verk valt ut ett 
antal som bygger på kända sägner eller sagor, 
återgivit den tryckta källan och ibland även en



m u n tlig  varian t ur de svenska fo lkm in nesarki- 
vens uppteckn in gar sam t jäm fö rt dem  m ed fö r 
fattarinnans version  på v issa bestäm da punkter. 
G en om  att notera m otivän d rin gar, u teslutn ingar, 
t illä g g  och berättartekniska avvikelser v il l  R itte  
n å fram  till en u ppfattn in g  om  Selm a L ager
lö fs fö rh ållan d e till fo lkd iktn in gen .

U tfö rlig t behandlar R itte  berättelsen T a le  
Thott. I den kom m enterar Selm a L ag erlö f k r i
tiskt den fo lk v isa  hon an vän t som  k ä lla  och 
antyder en arbetsm etod. I v isan  fin n er hon en 
k all, tråk ig  rad av händelser, där de agerande 
fram står som  platta skuggor. H on  säger sig  
v il ja  ge  skuggorn a liv , ge  fä rg  åt deras b leka 
kin der; hon v il l  ko rt sagt »restaurera» b ilden  
gen om  att bygga ut händelserna till episka e l
ler dram atiska scener, där det inre skeendet v ä x 
la r m ed den yttre han dlin gen.

O fta  ger dessutom  Selm a L ag erlö f sägnen en 
sed lig , etisk  innebörd. Speciellt utvecklar hon 
dess ansatser till trag ik  och gö r gärn a  dess 
personer till tragiska h jältar. H enn es m äster
skap i att förstärka de spän ningsm om en t som 
finn s i sto ffet analyseras sk ick ligt av  R itte. 
Speciellt genom  sina berättartekniska iakttagel
ser har R itte  tillfö rt L agerlö fsfo rsk n in gen  nytt, 
v ärd e fu llt stoff.

G unnel W eidel

E rlan d  L agerroth : Svensk berättarkonst. Röda  
rum met, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan. 
Sk rifter u tg ivn a  av V etenskaps-Societeten i 
Lund, 6 1 .  C W K  G leeru p . Lund 19 6 8 .

Som  E rlan d  Lagerroth  konstaterar i den teore
tiska efterskriften  till sin  bok, är m era o m 
fattande närstudier av svenska prosaverk  ännu 
sällsynta. O rsaken är n atu rlig tv is  att struktur
analyser av denna typ är b etyd ligt m er tids
krävande än de ly risk a  läsö vn in gar som  v i i 
r ik lig t m ått begåvats m ed och v id are  att de 
in n ebär avsevärda m etodiska och pedagogiska 
svårigheter. Lagerroths m ålsättn in g har varit 
»att studera v arje  verk  m ed dess helhet fram 
fö r  ögonen» (s. 2 6 9 ). H an  hän visar till Jo h a n  
F jo rd  Jen sen s b esk rivn in g  av den »faktiske op- 
levelsesprocess»: när studiet av ett v erk  har 
fram sk rid it till en viss »m agisk pu n kt» , fa ller 
p lö tslig t fjä lle n  från  våra  ögon och v i  u p p le
ver verkets syntes; dess p lan  och m en in g  a v 
tecknar sig  lik a  tyd ligt som  skelettet p å  ett 
rön tgen fotografi.

D et är en vacker och trösterik tanke i from t 
n ykritisk  anda. Lagerroth  fin n er v ä l inte heller 
saken alldeles så enkel. H an  erkänn er att h e l
hetsuppfattn in gen  successivt m åste revideras, 
m edan analysen fortskrider, och att det a ld rig

kan b li frågan  om  att restlöst fastställa »m e
ningen» i d iktverk  av  den storleksordn in g —  i 
a lla  avseenden —  som  det här gä ller. D etta 
borde vara  s jä lvk lart m en är det inte a lltid  —  
a llra  m inst fö r de forskare som  m enar att d ik 
taren s jä lv  inte har b egrip it ett skvatt av  vad 
han egen tligen  har skapat. D et är m ö jlig t att 
Thackeray i V an ity  F a ir  och Scott i T h e  H eart 
o f M id lo th ian  inte visste vad  de g jo rde , m en 
det är också m ö jlig t att D o ro th y V a n  G h en t 
har diktat en alldeles egen  helhetsstruktur, när 
hon an klagar dem  fö r  att »clum sily and b lin d ly  
fa ls ify  the ideas actually inherent» i rom anerna.

Lagerroth  tycks inte hysa något m isstroende 
m ot d iv in atoriska om döm en av  denna typ hos 
V an  G h en t, M ark  Schorer e ller Percy Lubbock 
m en avh åller sig  lyck ligtv is  i regel s jä lv  från  
resonem ang om  diskrepansen m ellan  diktarens 
eventuella avsikter och verken s hypotetiska m e
ning. H ans m etod in n ebär, att han van ligen  u t
går från  en postu lerad helhet, som  han i fo rt
sättningen söker v e rifie ra  m ed h jä lp  av  o m fat
tande analytiska textreferat. D en  pedagogiska 
situation som  därv id  uppstår är förvisso  b esvär
lig . För att kunn a ta stä lln in g  till analytikerns 
fö rslag  och teser m åste läsaren i p rin c ip  ha tex
ten lik a  aktuell som  han s jä lv , ständigt kunna 
»hålla det hela fram fö r ögonen» och ö verväga 
betydelsen av  de fö rsk ju tn in gar som  kan in 
trä ffa , om  andra in fa llsv in k lar  appliceras e ller 
obeaktade textelem ent dras in  i diskussionen.

E ftersom  en textkon tro ll av  den arten torde 
överstiga de flesta granskares krafter och i varje  
fa ll ö verstig it m ina, m åste ja g  deklarera att jag  
o fta  kän t m ig  tveksam  och osäker in fö r  L ag er
roths to lkn in gar. Tveksam h eten  g ä lle r  också 
den grun dsyn  han fo rm u lerar i an slutn in g till 
M ark  Schorers T ech n iqu e as D iscovery: att 
s jä lva  prob lem gestaltn ingen  b lir  en v ä g  till 
upptäckt och in sikt och att detta förhållande 
tyd ligt skulle dem onstreras i de studerade v e r
ken. D e  konsekvenser som  Lagerroth  tillsk river 
gestaltn ingsprocessen —  det bästa exem plet p å 
stås K a ro lin e rn a  ge —  kan n aturligtv is fö rk la 
ras p å  m ån gahanda sätt: enbart p å  inre krite
rier kan in gen  h ållb ar argu m en terin g byggas. 
V ila r  Lam m s gen etiska resonem ang b eträffan de 
R ö d a  rum m et (s. 3 5 )  p å  ett a lltfö r  sprött m a
teria l, g ä lle r  detsam m a i m inst lik a  hög grad  
om  slutsatser à la  Schorer. D e t är en egendom-, 
lig  n ykritisk  dogm , att o verifierb ara  resone
m an g är tillåtn a, om  m an utgår från  »texten 
och in gen tin g  annat än  texten », m en m in d er
v ärd iga , om  m an tilläm p a r extern  m etodik.

D en  m est g ivan de av de fy ra  studier som 
Lagerroth  presenterar tycks m ig  vara  den över 
S ib yllan . H ä r  är hans grepp  p å  u ppgiften  fru k t
bart, därför att L agerkvists text —  hur m ång-
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