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romantik, symbolismen med dess utopiska litteraturteori att språket, diktarspråket öppnar 
en musikalisk-intuitiv väg till det ovetbara. Han tyr sig till idén att tillvarons virrvarr 
av okända och därför skräckinjagande krafter kan tyglas till ordning och trygg kun
skap med hjälp av bilden och i synnerhet liknelsen. Redan vid åttitalets slut, i Den 
romantiske klockaren på Rånö, har den idén avsatt lysande resultat, således innan Swe- 
denborg gjort sig gällande. En jämförelse mellan klockaren Lundstedt och fiskeri- 
intendenten Borg genomför Kärnell med säker hand och gott resultat.

Slutkapitlet komplicerar den helhetsbild av stilkonstnären Strindberg som Kärnell 
tecknat. Det ger också större tyngd åt den betydelsefulla frågan om materialets avgräns- 
ning. Genom att uteslutande ägna sig åt prosan avskär sig avhandlingsförfattaren från 
möjligheten att modifiera sina resultat och komplettera dem. Han hävdar exempelvis 
(s. 242) att Strindbergs bilder får en djupare innebörd »från och med 1890-talet», efter 
den i viss mening symbolistiska vederdöpelsen. Men det vore överraskande om något 
sådant skulle gälla exempelvis Svarta fanor, diktarens mest uppmärksammade prosaverk 
efter sekelskiftet.

Kärnells avgränsning av undersökningsområdet är fullt försvarlig från det praktiska 
och rimliga arbetets synvinkel. Men en undersökning av bildspråket i Strindbergs dra
matik och lyrik måste göras, innan slutgiltiga resultat kan sägas föreligga. Det är också 
först när detta är gjort som vi vågar veta något definitivt om hans utveckling som 
språklig bildkonstnär.

Avhandlingen är elegant och energiskt skriven. Den är vital nog att sporra till dis
kussion och därför förmodligen också stark nog att ge liv åt fortsatt forskning. Boken 
tillhör inte de så kallat perfekta avhandlingarna, om sådana finns. Och detta är en 
följd av att Kärnells doktorsarbete i väsentliga avseenden är ett viktigt pionjärverk, 
som utan att avstå från en historisk grundsyn ägnats konstnärskapet i ett diktarskap. 
Observansen inför de språkliga bildernas härkomst och byggnad samarbetar med ett 
fruktbart intresse för diktverken som helheter: Kärnell har skrivit en i bästa mening 
modern bok.

Gunnar Qvarnström

U l l A - B r i t t a  L A G ER R O T H : Körkarlen och Bannlyst. Motiv- och idéstudier i Selma 
Lagerlöfs 10-talsdiktning. Akad. avh. Lund 1963. I

I en artikel i Expressen från 1955 skisserar Ivar Harrie —  i samband med Ulven- 
stams avhandling om den Löwensköldska trilogien —  ett program för Lagerlöf-forsk- 
ningen: En angelägen uppgift måste vara att försöka urskilja det nya i Selma Lagerlöfs 
diktverk utan att förbise de gamla invanda greppen hos henne. Som väsentliga frågor 
betecknar han: Var sätter den nya inspirationen in och bryter de gamla mönstren och 
hur tar de gamla tongångarna på nytt ut sin rätt igen, med vanans makt och makten 
hos den erövrade läsekretsens efterfrågan? Hur mycket anpassar sig Selma Lagerlöf 
efter en förändrad tids miljö, hur mycket lär hon av de nya författarna?

I Ulla-Britta Lagerroths avhandling aktualiseras bland annat dessa frågor om konstans 
och förnyelse hos Selma Lagerlöf. 1 o-talet innebar en blomstring för henne, även om 
intet av de verk hon då skrev når Gösta Berlings sagas eller Jerusalems dimensioner. 
Skedet bjuder på Liljecronas hem 1911, Körkarlen 1912, Kejsarn av Portugallien 1914, 
Troll och människor I 1915 och slutligen Bannlyst 1918. Av dessa har dr Lagerroth 
valt att ställa samman två böcker på markant kronologiskt avstånd från varandra —  
framför allt utgör kriget en vattendelare i tiden mellan dem.

Dr Lagerroth anser emellertid att det är i Körkarlen och Bannlyst man finner det 
för skedet nya hos Selma Lagerlöf: Här har hon lämnat värmlandsmiljön och det 
förflutna och prövat att skildra aktuella samhällsproblem, här, betonas det, har hon 
eftersträvat att visa att hon inte bara är en snäll sagoberätterska utan kan skriva böcker 
om kusliga och fräna ämnen. Men de grymma och kärva inslagen är i och för sig inget 
bevis för att hennes målsättning är ny. För den författare som tidigare skrivit Tale Thott, 
En historia från Halstanäs och Herr Arnes penningar, var det inget originellt att
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gestalta hemska motiv. Spökhistoria och hinsidesmystik hör för övrigt till de stående 
genrerna och mönstren i hennes diktning. Socialt engagemang är heller inte någon 
nyhet i Selma Lagerlöfs produktion —  i Körkarlen får det dessutom sin förklaring 
däri att boken är ett beställningsarbete från Tuberkulosföreningen och att hon uppenbart 
utnyttjat dess skrifter om sjukdomen, sådan den oftast uppträdde i samband med alko
holism och fattigdom (avh. s. 42 ff.).

Avhandlingens första kapitel, »Selma Lagerlöf och 10-talet», driver som huvudsaklig 
tes att Selma Lagerlöf i Körkarlen och Bannlyst speciellt velat hävda sig som aktuell 
verklighetsskildrare. Denna proponerade målsättning ges en speciell förklaring: De 
båda böckerna betraktas i stor utsträckning som svar på de kritiska uppfordringar hon 
mött under 00- och 10-talen. Men håller motiveringen? Låt vara att det förekommer 
strödda kritiska och nedlåtande uttalanden om henne där hon klassas som sibyllan och 
den naiva sagoberätterskan, omdömen att hon upprepar sig osv. ·—  det vore egendom
ligt om sådana inslag alldeles skulle saknas vid sidan av den överväldigande kören 
av beröm under 1900-talets början. Den mera allvarliga kritik som riktas mot henne, 
närmast av Sprengel i De nya poeterna, härrör emellertid från åren närmast efter sekel
skiftet, och det verkar inte sannolikt att den skulle ha påverkat så sena arbeten som 
Körkarlen och Bannlyst. Sin distinktion av sagoberättare undertrycker Selma Lagerlöf 
i varje fall inte, snarare tvärtom. 1908 kallar hon en bok En saga om en saga och 
andra sagor —  det var som Gunnar Ahlström påpekat saga tre gånger. Under 1 o-talet 
är över huvud taget hennes intresse för saga och myt mycket stort, det vittnar bland 
annat samlingen Troll och människor om.

Strindbergsfejden och den socialdemokratiska kritiken i allmänhet rubbade 90-talis- 
ternas ställning, men Selma Lagerlöf liksom Fröding betraktades mer än de övriga i 
gruppen som folkets diktare, och berördes förhållandevis lite av uppgörelsen. Erik 
Hedén, den ledande socialdemokratiske kritikern, uppskattade henne —  trots viss 
kritik —  och har bl. a. erkännsamma ord om sagans symboliska innebörd i hennes 
diktning.

Det är givetvis en intressant problemställning dr Lagerroth markerar, då hon försöker 
tränga bakom den glättade fasaden av yttre framgångar och frågar hur Selma Lagerlöfs 
diktning under det nya skedet förhåller sig till den aktuella och moderna opinionen 
i kritik och dikt. På det hela taget ges dock i avhandlingen endast spridda försök till 
precisering av författarinnans position i 1 o-talet. I det första kapitlet ställs hon så 
gott som uteslutande i motsatsförhållande till den nya diktar- och kritikergeneration 
som kom fram vid denna tid. Men relationen mellan 10-talister och 90-talister innebar 
också beroende och ett, förmodligen ömsesidigt, utbyte! Man kan rentav ifrågasätta om 
inte de i 10-talsmening nya inslagen i Selma Lagerlöfs diktning i viss mån återfinns 
i Liljecronas hem och Kejsarn av Portugallien, trots att de rör sig i äldre tid och i 
känd Värmlandsmiljö. Dessa verk skjuts i avhandlingen åt sidan såsom enbart av
läggare till den provinsiella 90-talsromantiken, men de rymmer en hel del nya grepp 
och vittnar framför allt om en mörkare åskådning än tidigare. Att Selma Lagerlöfs livs
syn skulle vara oförändrad på 1 o-talet (s. 33) finner jag därmed diskutabelt: Som ett 
gemensamt tema, ett stråkdrag genom skedets produktion, märker man en mer illu
sionslös syn på människors inbördes relationer än hon tidigare röjt. Sadismen är vis
serligen ett ursprungligt motiv hos henne, men skildringarna av hur människor plågar 
varandra upprepas med särskild frenesi alltifrån Liljecronas hem, över Körkarlen, Kej
sarn och Bannlyst. Om »tidsandan» här har influerat henne eller om det i första hand 
är frågan om en, kanske åldersbetingad, utveckling hos henne själv, kan endast ytter
ligare specialundersökningar visa.

Hur de nya signalerna i tidens litterära liv —  och speciellt kritiken —  omedelbart 
påverkat Selma Lagerlöf är en vansklig sak att pejla. Att hon allmänt var känslig för 
kritik är otvivelaktigt; det torde för övrigt gälla de flesta konstnärer. Å andra sidan kan 
det inte vara riktigt att citera Sophie Elkans i fråga om kritik extremt sårbara reak
tioner såsom närmast synonyma med Selma Lagerlöfs.’ De båda väninnorna företer så 
i grunden olika temperament, att den förras häftiga utgjutelser inte kan passera som 
vittnesbörd om Selma Lagerlöfs respons på kritik och tidsströmningar. Hennes väg som 
författare tycks i själva verket under hela förkrigstiden förlöpa lugnt målmedvetet —
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det finns också uttalanden i hennes brev som röjer att hon hade sinne för den fördel 
som låg i att hennes böcker väckte kontroversiell kritik: detta visade att de levde.

Att Selma Lagerlöf, så som antas i avhandlingen, omkring 1910 skulle befinna sig 
i en kris, ett dilemma som diktare, kan man inte finna styrkt i det åberopade materialet. 
Ett citerat brev till Dalin (s. 4) vittnar vad jag kan se inte om något annat än att hon 
efter Nils Holgersson helst vill skriva romaner och inte barnböcker i sin fortsatta gär
ning. Något dilemma röjer inte brevet. Inte heller finns det anledning att betrakta det 
på s. 14 citerade brevet till Ida Bäckmann som en bikt om »gripande osäkerhetskänsla» 
—  tonen är snarast raljant. Slutligen har de negativa tongångarna i recensionerna av 
Liljecronas hem för starkt accentuerats.

För uppfattningen att Körkarlen och Bannlyst bl. a. skrivits i syfte att bemöta kri
tiken och vinna »den nya diktargenerationens bevågenhet» finns ingen hållbar doku
mentering. Om Körkarlen skriver Selma Lagerlöf till Valborg Olander 1912, att den 
skall bli en bok för de många (i motsats nämligen till Liljecronas hem som hon själv 
betraktar som exklusiv). Till samma adressat uttrycker hon också sin förhoppning att 
Körkarlen —  trots att den är hemsk som Herr Arne —  dock skall vinna publiken, 
detta emedan boken har en vacker och god mening. Dessa intentioner, som uttalas mitt 
under arbetet på berättelsen, vederlägger åsikten att den skrivits för att erövra en 
modern opinion, på trots av publiksmaken.

Otvetydiga belägg för att Selma Lagerlöf befinner sig i en produktionskris har vi 
inte förrän under första världskriget. Det är då hon ger uttryck för famlande och oro 
inför hur och vad hon skall skriva; hennes själ har blivit »stum, utan klockor, utan 
sång». Samtidigt röjer hon »en inre drift» att yttra sig om aktuella frågor. Kriget inne
bar självfallet en så avgörande förändring av förhållandena, att Körkarlen och Bannlyst 
knappast kan sammanföras på gemensamma betingelser i tiden. Också till typ och genre 
är dessa böcker olika. Körkarlen är en kortroman av den sort som Selma Lagerlöf 
tidigare lyckats så väl med i En herrgårdssägen, Herr Arnes penningar och Tösen från 
Stormyrtorpet; i sin korrespondens betecknar hon gärna Körkarlen som novell. I Bann
lyst däremot åstadkom hon en bok med den invecklade intrigflätning och den spänning 
som hon alltid förknippade med begreppet »en riktig roman».

I fortsättningen formar sig också avhandlingen närmast som två separata under
sökningar av de båda verken —  de drag som Körkarlen och Bannlyst röjer som gemen
samma visar sig inte vara mer påfallande än de överensstämmelser man finner mellan 
Selma Lagerlöfs andra arbeten.

I miniatyr visar det första kapitlet om Selma Lagerlöf och 1 o-talet ett genomgående 
drag i avhandlingen: Där finns en tendens att konstruera sammanhang utan att det 
alltid givs tillräcklig täckning för slutsatserna. Det är emellertid utan tvekan en väldig 
satsning som avhandlingsförfattaren gjort. Vi får ta del av en mångsidig och energiskt 
genomförd bearbetning av en mängd stoff och —  ofta nytt —  material i samband med 
de båda diktverken. Dr Lagerroth rör sig dessutom påfallande suveränt med de litte
rära texterna från olika skeden. Boken har emellertid blivit mycket diger. Redan av
snittet om Körkarlen ter sig som en välmatad doktorsavhandling. Denna del av under
sökningen är uppdelad på två omfattande kapitel: Det ena behandlar det sociala mönstret, 
det andra det metafysiska mönstret i boken. Därefter följer en studie på närmare 200 
sidor om Bannlyst. Också den är indelad i två mäktiga kapitel: »Äktenskapsromanen» 
och »Fredsromanen».

Det största intresset tilldrar sig utan tvekan de två kapitlen om Körkarlen. Dess till
komsthistoria och bakgrund beskrivs ingående och elegant. Motiv efter motiv i boken 
friläggs och studeras ur olika aspekter, med ibland nästan virtuos skicklighet. Vid sidan 
av utmärkta distinktioner, t. ex. av Selma Lagerlöfs »socialetiska program», finns dock 
också förvånande generaliseringar: Så betraktas Körkarlen som slutprodukten av ett fort
löpande socialt intresse under hennes författarbana —  boken ställs »som slutstation el
ler ’vändkors’ i Selma Lagerlöfs socialt engagerade diktning» (s. 121). Men ett socialt 
engagemang möter man i hög grad bl. a. i skildringen av torparmiljön i Kejsarn av 
Portugallien.

Metodiskt erbjuder avhandlingen snarast en provkarta på gängse grepp inom lit
teraturvetenskapen. Biografiska, psykologiska, komparativa, idéhistoriska och textanaly- 17

17 — 644100 Samlaren 1964
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tiska synpunkter anläggs omväxlande. Boken är dessutom starkt värderande; dr Lager - 
roth ser som en huvuduppgift att särskilja det »konstfulla» från det »konstlade» i dikt
verken, huvudsakligen i Bannlyst. Mångfalden av metoder gör avhandlingen levande och 
facetterad. Man saknar dock samlande analyser av verken, av berättarteknik och mo- 
tivisk struktur. De analytiska partierna är i regel insprängda mellan avsnitt av bak- 
grundskaraktär; hur motiven fungerar i helheten klargörs i stort sett inte.

Ett omfattande arbete har dr Lagerroth nedlagt på att utreda den biografiska bak
grunden till framför allt Körkarlen. Det ter sig dock stundom överdimensionerat, efter
som bokens personer är så föga individualiserade. Ett exempel bara: Modersgestalten i 
Körkarlen förmodas vara en hyllning till Selma Lagerlöfs mor som en gång ömt vårdat 
sin äldsta dotter, Anna, för tuberkulos. Att i detta sammanhang dra fram en rad bio
grafiska dokument skymmer snarast det väsentliga: Att modern i Körkarlen tydligt 
skall verka som en den borgerliga miljöns motvikt och alternativ till den frireligiösa 
attityden. —  Mera fog för sig har då den biografiska och psykologiska belysningen på 
en figur som Lotta Hedman i Bannlyst-avsnittet.

Viktigast i avhandlingen är de moment som bygger på idéhistoriska forskningar. 
Framför allt avtecknar sig utredningen om utvecklingstankens betydelse för Selma 
Lagerlöf som ytterst betydelsefull. Tesen är att »utvecklingsbegreppet är den nyckel 
som öppnar alla lås» till hennes idévärld (s. 124). Denna uppfattning kan man betrakta 
som avhandlingens huvudtema, dess kungstanke, för att använda dr Lagerroths eget 
uttryck.

Särskilt starkt understryker hon Selma Lagerlöfs beroende av den naturvetenskapligt 
grundade utvecklingsfilosofien av Spencers märke. Selma Lagerlöfs kontakt med den 
engelske filosofens idéer kände man till förut, men ingen forskare har så eftertryckligt 
hävdat hans betydelse för henne: »Spencers föreställning om en mänsklighetens sociala, 
kulturella och moraliska evolution har satt spår i Selma Lagerlöfs sociala åsikter, i hela 
hennes samhällssyn» (s. 102). Uppfattningen att hennes åskådning framför allt har sina 
rötter i den religiösa liberalismen av Geijers, Fredrika Bremers och Rydbergs typ, får 
därmed en motvikt. Att denna opinion betytt mycket för henne förnekas inte, men 
det hävdas att det är mer berättigat att lägga tonvikten vid den tankeströmning som 
var akuell på 80-talet. Hennes förtrogenhet med idéer och litteratur från detta skede 
understryks också på andra håll i avhandlingen. Den ger alltså argument för en åsikt 
som på sina håll allt starkare markerats inom forskningen: Att 80-talet i hög grad var 
en tid av stimulans för Selma Lagerlöf. Hur hennes utvecklingsgång gestaltade sig —  
när och hur det nya kommer in som trots allt i många stycken innebar revolt och oppo
sition mot 80-talsandan —  kvarstår dock som problem.

Att på det material som ännu så länge står till buds dokumentera Selma Lagerlöfs 
beroende av Spencer är inte lätt. Ett brev till väninnan Anna Oom (cit. s. 100) ger 
belägg för att hon känt till Spencer på 1880-talet, och kanske har hon också läst honom 
under förra delen av 1890-talet. Här ger de uppgifter som anförs i själva verket dock 
bara besked om att Selma Lagerlöfs vänner Anna Oom (1891, s. 100) och Elise Malm
ros (1895, s. 101) var intresserade av honom.

Exemplen som valts för att illustrera influenserna från Spencer är heller inte alltid 
lyckligt valda. Särskilt bör framhållas att han inte arbetar med kategorier som skuld 
och offer i den mening som tidigt blir centralt lagerlöfska. Att det egendomliga accep
terandet av förödelse och omvälvning som Selma Lagerlöf vid flera tillfällen ger u t
tryck åt inte är förenligt med den spencerska evolutionismen, påpekar dr Lagerroth 
själv. Carlyles betydelse för Selma Lagerlöf —  som forskningen antagligen ännu inte 
till fullo utrett —  negligeras i stort sett i den aktuella avhandlingen; Carlyle var en 
av de tänkare som Spencer polemiserade emot. En rad paralleller mellan Selma Lager
löfs positiva samhällsintresse och Spencers idéer suggererar fram föreställningen om ett 
beroende för vilket det inte finns täckning i materialet. Slutligen blir tråden som 
förenar den spencerska filosofien med Körkarlen mycket spröd.

Dessa invändningar till trots —  och de gäller närmast att tesen om Selma Lagerlöfs 
anslutning till utvecklingstanken drivs ensidigt —  har dr Lagerroth i sin idéutredning 
pekat på något slående väsentligt. För Selma Lagerlöfs vidkommande framstår dock 
evolutionismen blott som ett inslag, ett element, i en helhetssyn som snarast grundar
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sig på en sorts harmonitanke, en föreställning om balans och ordning som gärna tar 
sig uttryck i mytiska begrepp om Guds planmässiga styrelse. Utvecklingsbegreppet ter 
sig ur detta perspektiv som ett viktigt inslag i en fundamental uppfattning om en me
ningsfull tillvaro.

Idéundersökningen fullföljs i en studie av Selma Lagerlöfs förhållande till teosofi och 
spiritism, alltjämt ur utvecklingstankens perspektiv. I kapitlet »Det metafysiska mönstret»
följs, heter det, hennes »syn på den mänskliga existensen sub specie evolutionis [----------- ]
upp mot dess metafysiska mål» (s. 251). Den naturvetenskapliga livsförklaringen var 
aldrig nog för Selma Lagerlöf, eller rättare sagt: Den gav inte tillräcklig stimulans för 
hennes författarskap. Samtidigt krävde hon vetenskaplig bevisning också i samband 
med metafysiska doktriner. Utmärkande för henne är ett stort intresse för religiösa 
och filosofiska frågor, men hon är påfallande rädd för att försvära sig åt något håll: 
»[------------- ] min hjärna är ett rum, där alla instrument spela, men grundmelodien fat
tas», förklarar hon för professor Vasenius 1909. Hur pass positivt engagerad hon var i 
tidens moderiktningar teosofi och spiritism, är en vansklig sak att avgöra. Viss ledning 
kan man få genom att försöka bestämma vilken teosofisk litteratur hon läst och hur 
stor insikt i de ockulta lärorna hon hade. Dr Lagerroth ger en värdefull presentation 
av de teosofiska arbeten som kanske varit av betydelse för Selma Lagerlöf; det blir när
mast fråga om en redogörelse för de ockulta böcker som ingick i hennes bibliotek. Man 
måste dock noga beakta det förhållande som Valborg Olander särskilt understryker i 
sina anteckningar: På grund av den dragning till mystik som framgår av Selma Lagerlöfs 
böcker skickade många människor på henne ockult litteratur. Att urskilja vilka arbeten 
av denna typ hon skaffade sig själv och läste av purt intresse är i många fall ogörligt. 
I stort sett får man nöja sig med att det fanns en överflödande rik teosofisk litteratur 
som hon hade möjlighet att studera.

Avsikten med den grundliga utredningen av teosofiens betydelse för Selma Lagerlöf 
i avhandlingen är främst att diskutera de ockulta lärorna i direkt samband med Kör
karlen. Att hon utnyttjar ockulta föreställningar för sin skildring av gränslandet mellan 
liv och död i denna bok har bl. a. Brandell tidigare antytt i Ny ill. svensk litteratur
historia. Dr Lagerroth accentuerar emellertid Körkarlens beroende av teosofien mycket 
mer: Själva centrum i boken anses ligga i hinsidestillståndet. Det tror jag är att pressa 
texten över hövan. Riktigare torde vara att betrakta dödsmotivet som ett medel, en 
sorts symbolik för att gestalta de för människan i jordelivet angelägna problemen om 
skuld och ansvar, de frågor som Selma Lagerlöf alltid återvänder till. I princip är det 
ingen skillnad mellan skuldproblem och självuppgörelse i Körkarlen och hennes tidigare 
verk, endast att motiven är naknare, mer expressivt gestaltade i det senare arbetet.

Att Körkarlen skulle vara frukten av ett nytt uppflammande för spiritism och teo
sofi hos Selma Lagerlöf, är svårt att bevisa. Kanske förhåller det sig snarast så: N är 
hon nu fått idén att symboliskt gestalta myten om dödens dräng —  detta är ett u r
sprungligt incitament till boken —  så använder hon det ockulta materialet för sin 
gestaltning. I ett arbete där händelserna skulle utspela sig i gränslandet mellan liv och 
död (jag föredrar detta uttryck framför den enligt min mening alltför handfasta termen 
hinsidesvärld) föll det sig uppenbart naturligt för henne att utnyttja de spiritistiska 
och teosofiska föreställningarna. Men att hon gör det mycket måttfullt rimmar med 
den nyktra distans som dr Lagerroth noterar i fråga om hennes förhållande till de ockulta 
lärorna och som kanske kunde ha understrukits ännu mer.

Också i de båda kapitlen om Bannlyst rullas magistrala idéperspektiv upp. Klar
görande och ingående redogörs för Selma Lagerlöfs ställningstagande till pacifismen. 
Hennes förhållande till determinismen, som berörs i samband med Edvard Rhånges 
slutliga självövervinnelse, hans viljeheroism, är emellertid ett så invecklat kapitel att 
det torde kräva sin egen undersökning: Hur har vägen gått från Gösta Berling som 
styrs av makter och impulser, fram till de behärskade Ingemarerna och vidare till 
1 o-talets gestalter som tycks brottas med mer komplicerade och ångestladdade vilje- 
konflikter än tidigare figurer?

Relaterandet av kvinnosaksdebatten i samband med kärlekshistorien i Bannlyst verkar 
överdimensionerad i sammanhanget, eftersom det här som ofta hos Selma Lagerlöf rör 
sig om frigörelseproblem på ett vidare mänskligt plan, något som dr Lagerroth givetvis
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i och för sig är medveten om. Däremot ser hon inte alla fina kvalitéer som ryms i den 
ena manliga huvudpersonen —  älskaren i boken, Sven Elversson, ett försök av Selma 
Lagerlöf att gestalta en ny manlig typ, en förfinad intellektuell.

Som förut nämndes är dr Lagerroths avhandling starkt värderande. Det mest intres
seväckande i undersökningen av Bannlyst är att den syftar till en äreräddning av boken 
som kompositionell enhet, som gestaltning. Det är djärvt. Dr Lagerroth medger visser
ligen att den färdiga romanen ställts samman av ursprungligen skilda motiv- och idé
komplex, vilka aldrig blivit helt integrerade. Man kan därvid urskilja tre heterogena 
berättelser: Sigrunromanen, fredsromanen och Lotta Hedman-historien. Men samtidigt 
framhålles att de olika komplexen i Bannlyst samarbetar ganska väl, att intriglinjen 
förlöper relativt smidigt, att motiv och idéer i äktenskapsromanen blir bärande också 
för fredsromanen.

För att kunna hävda detta krävs dock en mer ingående undersökning av struktur 
och teknik än som presteras i avhandlingen. En penetrering av utkast och manuskript 
till romanen skulle förmodligen också verkat klargörande. Enskilda utmärkta analyser 
visar på de förnämliga sidorna av Bannlyst: Att den når en höjdpunkt i avsnitten om 
hur Sigrun, den kvinnliga huvudpersonen, upplever havet som ett uttryck för skönhet 
och frihet demonstreras mycket fint. Men då det gäller boken som helhet kvarstår 
trots allt intrycket, att dess kärlekshistoria och dess idéinnehåll är ofullständigt sam
mansmälta, att det finns för många melodramatiska och mekaniska konstruktioner på 
grund av trängseln av motiv —  en del av dessa ofullkomligheter redovisas också för
träffligt i avhandlingen.

Dr Lagerroths bok är utan tvekan ett imponerande arbete, den är uppslagsrik och 
energisk i greppet, späckad med synpunkter och problemställningar och just därför 
eggande till debatt. Den innehåller ett utomordentligt rikt stoff. Framställningen är 
inte »tät», den är genomgående livlig och medryckande, ibland kanske alltför sug
gererande. Prestationen hade givetvis blivit större om förf. avstått från en del hypo
tetiska resultat till förmån för en mer stringent framställning. I fråga om metodiken 
skulle man också ha önskat en större koncentration. Speciellt på det idémässiga området 
har boken emellertid fört Selma Lagerlöf-forskningen ett stort steg framåt.

Vivi Edström

E r l a n d  L a g e r r o t h : Selma Lagerlöf och Bohuslän. En studie i hennes 90-talsdikt- 
ning. Selma Lagerlöf-sällskapet. Skrifter 5. Lund 1963.

Natur och landskap var viktiga inspirationskällor för Selma Lagerlöf. Man tycker sig 
ofta skönja hur hennes litterära inspiration växer fram ur vegetativa naturstämningar. 
Hon hade emellertid också ett sakligt intresse för kulturmiljöer och kulturhistoria. Att 
hennes ursprungliga intention med Gösta Berlings saga var att skildra sin hemtrakt ur 
kulturhistorisk synvinkel är inte förvånande. Även om Selma Lagerlöf har sin själv
klara förankring i det värmländska landskapet tycks hon med stor lätthet inmuta nya 
provinser för sin diktning. Detta är givetvis en förutsättning för att hon lyckades 
skriva en bok som Nils Holgersson; innan dess var hon nära förtrogen med flera olika 
delar av landet.

Docent Erland Lagerroth, som i sin doktorsavhandling analyserat landskapets roll i 
Gösta Berlings saga och Nils Holgersson, har nu ägnat en bok åt ett tidigare tämligen 
obeaktat område av Selma Lagerlöfs geografiska register, nämligen Bohuslän: Han 
betecknar det som en av huvudprovinserna i hennes författarskap. Intresset för Bohus
län kommer främst till uttryck i hennes novellistik på 90-talet —  enligt Lagerroth 
framstår detta skede som nära nog en bohuslänsk period i hennes diktning. Han gör 
också troligt att kungahällamotiven tidigt bör ha konkurrerat med det värmländska 
materialet i Selma Lagerlöfs planer och nyanserar därmed den bild hon själv ger i 
En saga om en saga, då hon framhåller värmlandsstoffets oinskränkta välde över henne 
som ung. Verk med anknytning till Bohuslän förekommer sedan ända fram till 1922,


