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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,
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då hon i Mårbacka berättar om sin barndoms strömstadsresa. Lagerroth koncentrerar sin 
undersökning närmast till 90-talsproduktionen.

Boken är indelad efter geografiska principer och upplagd som en serie separata 
undersökningar av de olika diktverken. Först behandlas skildringar som är förknippade 
med det gamla Kungahälla, dvs. huvudsakligen de berättelser som kom att ingå i 
novellsamlingen Drottningar i Kungahälla, där Selma Lagerlöf skildrar de drottningar 
som enligt hävden firade eller ämnade fira bröllop i staden. Därpå granskas den enda 
samtidsnovell som hon knutit till 1890-talets Kungälv, den egendomliga och hårt 
kritiserade berättelsen Fru Fasta och Petter Nord.

Den andra huvuddelen i bohuslänboken gäller de noveller som kan lokaliseras till 
den mellersta och norra delen av landskapet, nämligen De fågelfrie, som Lagerroth 
betecknar som en av Selma Lagerlöfs bästa noveller genom tiderna, vidare Stenkumlet, 
Reors saga och Ett rikt gifte, samt det otryckta skådespelet Sankta Annas kloster. Slut
ligen får vi antydningar om de trakter dit handlingen förlagts i hennes övriga bohus- 
ländiktning; det gäller Bannlyst och novellerna från första världskriget, där hon bl. a. 
hämtat miljöerna från yttersta kustbandet och strömstadstrakten.

Det är emellertid en väsentlig skillnad på kungahällanovellernas och den övriga 
bohusländiktningens förhållande till miljön, en skillnad som man hade väntat se mar
kerad i undersökningen: I berättelserna från det gamla Kungahälla är den kultur
historiskt konkreta beskrivningen av staden och landskapet runt omkring något av ett 
självändamål. På liknande sätt förhåller det sig med den lokala skildringen i Fru Fasta 
och Petter Nord. Men så är inte fallet med noveller som De fågelfrie eller Reors saga. 
Där förekommer endast enstaka geografiska benämningar som knyter berättelserna till 
en speciell trakt: Händelserna utspelas i Viken, sägs det exempelvis. I Stenkumlet 
finns över huvud taget ingen hänvisning till någon namngiven trakt —  Lagerroth no
terar med viss förebråelse detta. Uppenbart är dock att landskapet i de sistnämnda no
vellerna inte har samma speciella karaktär som i kungahällaproduktionen utan ter sig 
mer allmängiltigt, mer påtagligt symboliskt. Forskarens utgångspunkt i det specifikt 
bohuslänska får därmed inte samma relevans som i fråga om de berättelser där Selma 
Lagerlöf med »etnografisk entusiasm» skildrar staden, älven och landskapet. Den geo
grafiska utgångspunkten bildar därmed ofta snarast en förevändning för studier som 
griper över alla möjliga områden och pendlar mellan olika metodiska grepp: genetiska, 
analytiska och komparativa. De intressantaste resultaten utgörs ibland av komparationer 
och andra påpekanden som inte har något direkt samband med det bohuslänska.

Framför allt är emellertid Lagerroths bok inriktad på diktverkens bakgrund, stoff 
och datering. Han har studerat deras koncipiering i de så_ kallade landskronamanuskrip- 
ten, en samling utkast till Selma Lagerlöfs tidiga arbeten som upptäcktes först sent på 
1950-talet. I detta material kan man bl. a. se hur hon tidigt planerade en rad berättelser 
knutna till norska kungar och staden Kungahälla. Det tycks som om hennes planer 
ursprungligen varit mycket omfattande, som om hon tänkt sig en bok av ungefär Gösta 
Berlings sagas storlek. Men arbetet gick av skilda anledningar trögt. Slutresultatet, D rott
ningar i Kungahälla, förelåg först 1899, och blev, påpekar Lagerroth, trots allt en 
torso.

Studiet av manuskripten till kungahälladiktningen har visat sig mycket givande. En 
fingervisning som Selma Lagerlöf själv givit i dem angående ett viktigt tema i sin 
framställning har emellertid Lagerroth inte tagit fasta på. I ett utkast har hon, vid 
sidan av en uppräkning av rubriker till berättelser, noterat orden gäckad längtan, 
gäckad storhet, gäckadt hopp, gäckad (Lagerroth s. 50 f.). Lagerroth kommenterar dessa 
uttryck med att Selma Lagerlöf tydligen »avsett att i gäckandet av människors tro eller 
förhoppningar finna en röd tråd i det historiska stoffet», men han betraktar det hela 
som ointressant: »[--------------] i trycket märker man knappast något därav», samman
fattar han.

Går man till de färdiga kungahällaskildringarna är emellertid temat med de gäckade 
förväntningarna alldeles påfallande. I Kungahällas fall (versberättelse tryckt i Från 
skilda tider) gäckas den gamle prästen Anders i sin tro på att ett under skall rädda 
staden från vendernas anfall —  hans hopp kommer fruktansvärt på skam. I Sigrid 
Storråda och Drottningen på Ragnhildsholmen är det förhoppningarna om bröllop som



2 6 2 Recensioner

går om intet. I Margareta Fredkulla kommer mötet mellan brud och brudgum visser
ligen till stånd, men hela berättelsen är bräddad av folkets oro för att dess hopp om 
fred skall gäckas.

Framför allt bildar temat med de gäckade och felslagna förhoppningarna ett genom
fört mönster i den långa och intressanta novellen Astrid som Lagerroth ägnar en u t
förlig studie. Här är berättelsen uppbyggd kring ett infernaliskt bedrägeri: Trälinnan 
Astrid utger sig för att vara kungadottern Ingegerd i syfte att lura den norske kung 
Olav, han som skall bära namnet den helige. Han har väntat på att få den helgonlika 
Ingegerd till hustru för att med hennes hjälp nå den högsta heligheten, men han blir 
utsatt för ett veritabelt narrspel. Sedan Astrid avslöjat bedrägeriet, erkänner kungen 
henne dock som sin hustru och denna offerhandling skänker honom till sist den efter
trädda helgonglorian. Det är emellertid ingen tvekan om att det är gäckandet av 
planerna, ironien i handlingen, som är det centrala motivet i novellen.

Varför Selma Lagerlöf just i kungahällanovellerna driver motivet med gäckad 
längtan och förväntan som ett genomfört tema, skulle man gärna önskat få svar på. 
Vad man får gott besked om hos Lagerroth är emellertid hur dessa berättelser rent 
allmänt förhåller sig till det källmaterial hon använt. Han visar framför allt hur hon 
övertar figurer och händelser från Snorres Konungasagor men hur hon fördjupar 
psykologien och ger symbolisk tydning. Av Snorres konturer till kvinnogestalter söker 
hon ge nyanserade och mångsidiga porträtt —  att konfrontera olika kvinnotyper var 
ett av hennes syften med Drottningar i Kungahälla; greppet hade hon redan prövat i 
Gösta Berlings saga.

Lagerroth visar hur läsintrycken från Snorres Konungasagor, som av allt att döma 
går tillbaka till Selma Lagerlöfs tidiga ungdom, tydligen på ett stimulerande sätt akti
verats genom personliga upplevelser av miljön i Kungälv. Det var genom vistelserna 
i broderns, läkaren Daniel Lagerlöfs hem i Kungälv, som hon kom i personlig kon
takt med Bohuslän. I de historiska minnen som är knutna till Bohus fästning och det 
gamla Kungahälla fann hon ett stoff med stora möjligheter. Lagerroth betonar —  en 
smula för emfatiskt —  att den arkeologiska och historiska forskningen givit Selma 
Lagerlöf starka impulser att dikta om Bohuslän. Det arkeologiska intresset för Kungälv 
började på 1850-talet och kulminerade med W ilhelm Bergs grävningar i slutet på 
1800-talet. Selma Lagerlöf besökte utgrävningarna vid Kastellegården 1892 och det är 
vid denna tidpunkt Lagerroth iakttar »en uppflammande entusiasm» hos henne för 
kungahällamotiven.

Selma Lagerlöfs novellistiska 90-tal har tidigare varit föremål för specialstudier, 
av Bengt Ek i doktorsavhandlingen Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga och av 
Ying Toijer-Nilsson, som bland annat behandlat brytningen mellan hedendom och 
kristendom i 90-talsnovellerna (BLM 1954). I mycket kan Lagerroth åberopa deras 
resultat men han vill också ge skedet en nyanserad profil. Framför allt visar han hur 
flera av uppslagen från 90-talets disparata novellskede utnyttjas och bringas till mognad 
i Selma Lagerlöfs följande diktning, särskilt den från sekelskiftet som helt allmänt får 
betecknas som en höjdpunkt i hennes produktionskurva. Den halvt misslyckade no
vellen Fru Fasta och Petter Nord föregriper både En herrgårdssägen och Körkarlen, 
Hämnd får man alltid är ett utkast till Herr Arnes penningar, i Reors saga finns 
mycket som pekar fram mot Jerusalem —  beröringspunkter mellan de sistnämnda ver
ken har dock Hilding Celander redan påvisat i sin uppsats Litterära inflytelser och 
folklig tradition i Selma Lagerlöfs berättelser om Ingmarssönerna (MFÅ 1944). Med 
rätta understryker Lagerroth att det frapperande avklarnade och färdiga i arbetena 
kring sekelskiftet har en förutsättning i de trevande försöken i olika riktningar under 
90-talet.

Medan Bengt Ek snarast ser det splittrade i skedet efter Gösta Berlings saga som 
något negativt, ger Lagerroth sålunda mer positiva synpunkter på diktningen under 
den aktuella perioden. Han visar också på de enhetliga drag som kan urskiljas i fråga 
om motiv och tematik. Men då han understryker enhetligheten i den moraliska och 
psykologiska problematiken har han samtidigt medgivit att den bohuslänska diktningen 
inte intar någon särställning i skedets produktion. Och detta är väl till sist det väsent
liga: Att Selma Lagerlöf sällan stannar vid det lokalhistoriska utan använder, brukar
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landskapet för sina symboliska och psykologiska syften. Utan tvekan är det dock värde
fullt att få hennes relationer till en speciell trakt belysta på det gedigna och initierade 
sätt som gjorts i Lagerroths framställning. Kanske skulle man ha önskat att denna 
fråga skarpare ställts: Betydde Bohusläns landskap något speciellt för Selma Lagerlöf, 
svarade det pa ett adekvatare sätt än de andra miljöer hon upplevde mot de själsliga 
angelägenheter hon var upptagen av? Den dragning till vildhet och demoni som kan 
skönjas i hennes 90-talsdiktning —  fick den på ett särskilt sätt stimulans i Bohusläns 
historia och geografi?

Vivi Edström

G u n n e l  W e i d e l : Helgon och gengångare. Gestaltningen av kärlek och rättvisa i 
Selma Lagerlöfs diktning. Akad. avh. Lund 1964.

Som undertiteln antyder är det två teman i Selma Lagerlöfs författarskap som Gunnel 
W eidel undersöker. Stoffet hon arbetar med är egentligen hela Selma Lagerlöfs dikt
ning, ehuru tyngdpunkten förlägges till två genrer: legenden och spökhistorien.

Avhandlingen disponeras i fyra kapitel: En livsåskådning tar form, Selma Lagerlöfs 
legender, Tre gengångare i Selma Lagerlöfs diktning och Kärlek och rättvisa.

I inledningen till första kapitlet (som f. ö. vad gäller de två första sidorna kunde 
ställts för sig själv och rubricerats som inledning till hela avhandlingen; så har skett 
i den tyska sammanfattningen) fastslår dr Weidel, att Selma Lagerlöfs diktning visar 
två »tonlägen»: ett milt och ett strängt; Selma Lagerlöf är kärlekens och barmhärtighe
tens förespråkare, men hon berättar också om den stränga rättvisan i allt som sker: den 
goda gärningen belönas och den onda straffas. Förf. pekar så på sitt m a t e r i a l :  legen
derna som skall illustrera kärleksbudet, och spökhistorierna som illustrerar den straffande 
rättvisan. Därefter skisserar förf. sitt t i l l v ä g a g å n g s s ä t t :  ställ dessa två ytterlighe
ter i författarskapet mot varandra och ett r e s u l t a t  kan antydas: en belysande kontrast
verkan erhålles, och man kan konstatera att kärlek och straffande rättvisa »står på ge
mensam grund och hör ihop som sol- och skuggsida av samma byggnad» (s. 11).

Kap. I: En livsåskådning tar form. Målet för detta kapitel är att klargöra »i vilka 
miljöer och på vilka vägar» olika idéströmningar som religiös liberalism, naturveten
skaplig evolutionstro och spiritistiska och teosofiska läror förmedlades till den blivande 
författarinnan. Få men betydelsefulla och säkra influenser noteras under olika stationer 
fram till 1897. Flyttningen till Falun detta år sätter förf. med tidigare forskare som 
gräns för denna tid av livsåskådningsformning. På köpet tillägger förf. avsnittet En livet 
igenom sökande diktare, som högst summariskt skisserar fortsatta utvecklingslinjer, vilka 
bl. a. berör första världskriget, teosofi, antroposofi, Nathan Söderblom och den ekume
niska tanken. Sammanfattningsvis tolkar förf. med bl. a. Elin Wägner Selma Lagerlöf 
som en sökande, osäker, påverkbar människa, som likväl livet igenom envist koncentre
rade sig kring väsentliga trosfrågor och teman. Och förf. tar avslutningsvis i med kraft: 
»Medan hon personligen undrade och frågade, trodde och tvivlade, gestaltade hon i sin 
diktning övertygande de olika trosvärldar, som hon stiftat bekantskap med» (s. 56).

I de fack som de olika kronologiska och geografiska gränserna utgör, stoppar således 
förf. in impulser från olika idégivare —  via muntlig eller skriftlig framställning —  
som influerat den unga Selma Lagerlöf. De data och fakta som serveras bygger i stort 
sett på tidigare forskning, till vilken förf. också hänvisar.

Kap. II: Selma Lagerlöfs legender. Mål och medel för detta kapitel anger förf. så här: 
Undersökningen av legenderna avser »framför allt en jämförelse mellan källorna och det 
färdiga konstverket. Därav framgår bl. a. hur mycket av idéinnehållet som ligger inne
slutet i själva stoffet och i vilken riktning författarinnans bearbetning har gått. Först 
därefter kan man våga dra slutsatser om den idévärld som tar gestalt i legenderna» 
(s- 79)·

I en tjugosidig inledning definierar förf. »legend» och följer via forskningen genrens 
och de olika typernas utveckling på internationellt område.

Materialet för undersökningen är ett trettiotal legender och några legendfragment, 
till mer än 2/s från perioden 1895-1904, med några tidigare och några senare legender.


