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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.
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Förf. grupperar dem i kronologiska block och systematiserar dem ytterligare efter ämnen. 
Huvudvikten lägges med rätta vid Kristuslegender (1904). Till varje legend framletas 
eller diskuteras en mer eller mindre trolig stoffkälla, och i den mån material gives gör 
förf. den tidigare utlovande jämförelsen. Det blir en rad monografier som i många fall 
ger betydligt utöver vad förf. lovar.

Däremot summerar förf. icke alltid tillräckligt energiskt sina konklusioner om i 
vilken riktning Selma Lagerlöf omarbetat sina stoffkällor och därmed frågan om hur 
texterna kan belysa Selma Lagerlöfs privata livsåskådning, en fråga som ju tidigare u t
lovats.

Det är emellertid icke tal om annat än att detta långa kapitel om legenderna är det 
mest vägande i avhandlingen. Jag återkommer härtill längre fram.

Kap. III: Tre gengångare i Selma Lagerlöfs diktning. I detta kapitel ställes icke en 
metodisk målsättning på samma sätt som i de föregående (jfr s. 207).

Med utgångspunkt från legendkapitlet ställer förf. kontrasten mellan de nästan sam
tidigt tillkomna Kristuslegender och Herr Arnes penningar och kommer så in på spök- 
historiegenren.

Liksom i legendkapitlet tecknas ambitiöst genrens bakgrund. Förf. framhäver hur det 
slutande 1800-talets ockultism på sätt och vis gav sanktion åt vad som tidigare be
nämnts skrock och vidskepelse. Förf. definierar olika typer av spökhistoria (s. 196 f.) och 
påpekar med rätta att det kan vara nog så svårt att dra en skarp gräns mellan en »äkta» 
spökhistoria och en som spökhistoria maskerad själsskildring. Därefter levererar förf. 
spökhistoriens historia över det internationella fältet in på svensk sekelslutsdiktning.

Förf. presenterar så Selma Lagerlöf och spökena. Förf. trycker starkt på den folkliga 
traditionens betydelse för Selma Lagerlöf. Men hennes intresse inskränkte sig inte till 
folkskrock —  också böcker i modern ockultism fanns på hennes bokhyllor.

Förf. nämner ett antal verk av Selma Lagerlöf, där »ofärd, straff, vedergällning och 
undergång bildar slutackord» (s. 206). Utan tillräckligt övertygande motivering väljer 
förf. ut tre varianter på gengångarmotivet.

Herr Arne-stoffet blir föremål för en lång monografi på 60 sidor och är alltså kapit
lets omfångsrikaste del. Efter detta mäktiga avsnitt följer som ett par små bihang be
handlingen av de andra utlovade spökhistorierna: Spöket på Vilarstensbacken (6 sidor) 
och General Löwensköld (13 sidor).

Herr Arne-stoffet är efterhängset i Selma Lagerlöfs diktning och förf. följer det från 
fragmentet Landsknektarna (av Erland Lagerroth daterat till senast 1895) över berät
telsen Hämnd får man alltid (1897) och Herr Arnes penningar till Selma Lagerlöfs 
strävan med bearbetningen och översättningen av Hauptmanns dramatisering W inter- 
ballade 1919 och Selma Lagerlöfs version (tyvärr förkommen) av dansken Anker Lar- 
sens dramatisering 1923.

Till förf:s översikt över stoffkällorna gjorde andre opponenten fil. lic. Louise Vinge 
under disputationen vissa tillägg och presterade dessutom en intressant analys av Herr 
Arnes penningar med en helt ny tolkning av Elsalill-gestalten; lic. Vinge kommer att 
publicera sina resultat i nästa volym av Lagerlöf studier. —  Själva berättelsen Herr Arnes 
penningar får en egen liten monografi som delvis bygger på förf:s egna tidigare publi
cerade forskningar. Förf. analyserar den instruktivt som brottmålshistoria, spökhistoria 
och kärlekshistoria, samt gör gällande att upplösningen har drag av legendkaraktär. ·— 
Ett litet fint fynd har förf. tidigare publicerat i Lagerlöf studier 1961: den endast på 
tyska existerande versionen med annat slut och betydelsen av Edelfeldts illustration.

I de olika bearbetningarna av stoffet vill förf. se en fortlöpande förädling och humani- 
sering av rättfärdighetsförkunnelsen (s. 261).

Kap. IV: Kärlek och rättvisa. Här tar förf. liksom sats igen från inledningen till kap. 
I, s. 11, och frågar sig hur den livssyn ser ut som kan förena legendernas kärleksförkun- 
nelse med den straffande rättvisan i gengångarsägnerna. Mål och medel för detta ka
pitel anges vara »att foga ihop brottstycken ur hennes diktning, som kan kasta ljus över 
olika livsåskådningsproblem» (s. 295).

I detta kapitel manar förf. fram ett imponerande uppbåd av gestalter, motiv och idéer 
ur Selma Lagerlöfs fiktionsvärld tillsammans med privatutsagor av privatpersonen Selma 
Lagerlöf. Förf. systematiserar Selma Lagerlöfs diktvärld ändamålsenligt och belyser, hur
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de bärande principerna kärlek och rättvisa förenas i avsnitten Selma Lagerlöfs försyns- 
tro och Skuld och försoning. En slutsats blir för förf. att människans inre förvandling 
är ett huvudtema i Selma Lagerlöfs författarskap. Den straffande rättvisan blir på lång. 
sikt en form av gudomlig kärlek. Tron på en utveckling till det bättre ger en optimis
tisk ton åt Selma Lagerlöfs diktning. Idealet är att bli lik legendernas Kristus. Men för 
en människoandes mognad räcker icke ett människoliv. Här föres reinkarnationsläran 
in igen, spetsad med tankegångar från religiös liberalism.

Slutligen ställer förf. frågan om Selma Lagerlöfs syn på diktarens och diktandets etik. 
Hur kan diktaren i sin gärning förverkliga de krav på kärlek och självuppoffring, som 
så starkt betonas i verk efter verk. Förf. menar, att för Selma Lagerlöf är diktningen en 
kärleksgärning, som skall ge läsaren frid och sköna tankar. Tvivlen och misstankarna 
må diktaren behålla för sig själv.

Av referatet framgår, att avhandlingen är disponerad i två metodiskt olika huvudav
snitt. Kap. II och III bildar gentemot kap. IV en undersökningstyp för sig, och här är 
förf:s målsättning denna: om man undersöker stoff källorna till Selma Lagerlöfs legen
der och jämför dem med de färdiga konstverken, får man veta i vilken riktning Selma 
Lagerlöf bearbetat dem. Av hennes förändringar kan man dra vissa slutsatser. Metoden 
går igen i gengångarkapitlet, men här inbjuder materialet till en annan variation genom 
de olika versionerna av Herr Arnes penningar, som förf. följer genetiskt.

Mot de två föregående kapitlen ställs så i kap. IV en systematiskt upplagd revy av 
olika gestalter, idéer och motiv grupperade kring viktiga livsåskådningsfrågor.

Härigenom uppstår en märkbar skarv, också och inte minst därför att förf. i kapitlen 
om helgon och gengångare haft mer konkreta frågor att behandla och mer substantiella 
resultat att komma med.

Det kan också diskuteras hur pass hållbar skarven mellan de båda huvudavsnitten är. 
Förf. avslutar sin summering av det första huvudavsnittet på följande sätt: »Kärlekens 
och den straffande rättvisans principer har med stor konsekvens renodlats i var sin be
rättelsegenre, och de båda genrerna hålls isär inte bara av olikheten i stoff och idéför
kunnelse utan också genom olika stämningslägen» (s. 289). I målsättningen för nästa 
huvudavsnitt förklarar förf. bl. a. som sin uppgift att »försöka komma hennes [Selma 
Lagerlöfs] livssyn med dess bärande principer kärlek och rättvisa ytterligare ett stycke in 
på livet» (s. 295). Här har kärlek och rättvisa blivit bärande principer i hennes livs
syn. Men detta är ännu obevisat. Vad vi vet är, att principerna renodlats i två genrer * 
varav en inte är överrepresenterad.

Ur dispositionssynpunkt noterar man också, att det är en viss disproportion mellan 
det rika materialet i legendkapitlet —  ett trettiotal legender —  och det sparsamma ma
terialet i spökkapitlet —  endast tretton (ett onekligen kongenialt tal) presenteras till 
urval och av dessa blir endast fyra föremål för närmare undersökning. Det blir ett 
mycket smalt underlag för detta kapitel; dessutom blir det ytterligare disproportion mel
lan versionerna av Herr Arnes penningar å ena sidan och General Löwensköld och 
Spöket i Vilarstensbacken å den andra.

I detta sammanhang bör också framhållas de ymniga upprepningar, som naturligtvis 
till en del är förståeliga med hänsyn till det stora stoff förf. rör sig med och även 
kan motiveras av att förf. tar ny sats i det sista huvudavsnittet. Men en stramare fram
ställning skulle icke skadat. (Ex. försynsuppspaltningen s. 311, 319 och 330 f., eller de 
danska kulturkontakterna s. 47, 48). Förf. har överhuvudtaget en benägenhet för mång
ordighet och parafraserande.

En allvarlig brist i avhandlingen är att förf. aldrig definierar de bärande begreppen 
kärlek och rättvisa. Följden blir att »kärlek» omväxlande kan betyda Guds kärlek till 
människorna (s. 12) likaväl som Elsalills kärlek till Sir Archie (s. 193), Thea Sundlers 
kärlek till Karl-Artur Ekenstedt (s. 323) eller Jans kärlek till Klara Gulla (s. 325). 
Himmelsk och jordisk kärlek, som t. ex. s. 323 blir föremål för subtil systematik av ero
tiska nyanser, skiftar om varandra alltför ofta. På samma sätt blir »rättvisa» ett mång
tydigt begrepp: är det en juridisk eller moralisk, himmelsk eller jordisk? Rättvisa och 
rättfärdighet används stundom synonymt (ex. s. 11, 12, 294).
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Bristen på begreppsdistinktioner gör sig f. ö. gällande också inom den litteraturve
tenskapliga terminologin. »Tema» och »motiv» förefaller förf. betrakta som synonymer. 
Direkt förkastligt är det att som förf. på samma sida (s. 81) använda ordet »tema» 
först i betydelsen »fabel» och sedan fem rader längre ned i betydelsen »tema». —  S. 194 
blandar förf. samman »stoff» och »motiv».

Men betänkligare än dessa glidningar i begreppsnomenklaturen synes mig förf:s me
todiska glidningar när det gäller frågan om vilka tolkningsmöjligheter Selma Lagerlöfs 
text erbjuder. Är det privatpersonen Selma Lagerlöfs personliga livssyn och åsikter som 
texterna ger uttryck för, eller är det en boskillnad mellan privatpersonens och diktarens 
(=  diktjagets) syn på kärlek och rättvisa? Det är en viktig problemställning, och den 
är svår. Frågan är hur mycket man i en vetenskaplig undersökning skall våga dra slut
satser från den fiktiva världen till den privata och vice versa. Dr Weidel är all aktning 
värd för att hon givit sig i kast med dessa stora problem. Hon har uppmärksammat 
svårigheterna: det visar hennes många reservationer. Men hennes reservationer har ofta 
mer teoretisk betydelse än egentligen praktisk, och hon är föga konsekvent i sin meto
dik. Än kontrasteras privatpersonen och diktaren, än glider de samman. Stundom får 
texterna belysa privatpersonens åsikter, stundom värjer sig förf. energiskt mot ett dylikt 
förfaringssätt och hänvisar till genrens krav. Att privatutsagor som brev o. d. kan belysa 
litterära texter är riktigt och tacknämligt, men sådana kombinationer måste göras med 
stor försiktighet om breven är långt senare än de verk de skall belysa, och i all synner
het om dessa brev inte har direkt avseende på ifrågavarande verk.

Några exempel bland många:
S. 56 skriver förf.: »Medan hon personligen undrade och frågade, trodde och tvivlade, 

gestaltade hon i sin diktning övertygande de olika trosvärldar, som hon stiftat bekant
skap med. [...] Hennes egna tvivel var hennes privatsak.» Här kontrasteras alltså privat
personens osäkerhet och diktarens trosvisshet. Inga förbindelser utläses. På samma sätt 
understryker förf. s. 71, att legendgenren har en naiv religiositet och att diktaren icke 
röjer något tvivel. Alltså ger legendgenren icke någon belysning av Selma Lagerlöfs 
religion eller livsåskådning. Samma slutsats kan dras ur resonemang s. 67 och 76.

S. 205 anses problemet om Selma Lagerlöf privat trodde på skrock inte kunna lösas 
genom att studera vad berätterskan i Gösta Berlings saga säger, ej heller vad berätterskan 
i »Karin» eller i Löwensköldska ringen säger. Här menar förf. att texten inte räcker 
till för att belysa privatpersonen Selma Lagerlöfs mening. Men förf. tror sig finna denna 
mening med stöd av ett par privatbrev, varav det första är från 1921 och det 
andra odaterat, men från 20- eller 30-talet, alltså skrivna åtminstone 30 år senare än 
Gösta Berlings saga (och utan direkt avseende på detta verk). Vad beträffar detta verk 
är deras värde som källa naturligtvis i hög grad tvivelaktigt. Däremot har breven större 
källvärde vad beträffar de senare verken.

S. 287 finner vi att i Herr Arnes penningar accepteras stoffets tro på gengångare. 
Däremot ej i Löwensköldska ringen (jfr ovan). Förf. tycks med andra ord mena, att i 
Herr Arnes penningar delas icke berätterskans tro av privatpersonen Selma Lagerlöf, 
men att man däremot har rätt att tro, att berätterskan i Löwensköldska ringen tror det
samma som privatpersonen. I det senare fallet kan alltså texten belysa, i det förra fallet 
icke.

S. 40 menar förf.: »Denna uppfattning av religiös tro är, av hennes diktning att 
döma, också Selma Lagerlöfs.» Här skulle alltså texten belysa Selma Lagerlöfs privata 
tro. Dock visar det sig att, ehuru förf. först hänvisar till »diktning» som källa, hon 
omärkligt glider över och ger belägget ur ett privatbrev, som citeras s. 72 (och som 
f. ö. är feldaterat).

Om Vår Herres ord i Det rena vattnet påpekar förf. s. 152, att här »leds man att 
tolka de citerade orden som giltiga också för författaren [ =  Selma Lagerlöf]». Här anses 
alltså texten kunna belysa diktarens privata livssyn.

S. 295 anses tron på en rättvis och kärleksfull försyn vara ett markant drag i Selma 
Lagerlöfs diktning. Som belägg anföres kyrkoherdens predikan i Jerusalem. Med stöd av 
ett brevuttalande från 1934 anses den privata Selma Lagerlöf resonera likadant som 
kyrkoherden.
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S. 328 f. underkänner förf. ett yttrande av privatpersonen Selma Lagerlöf och spelar 
mot detta ut en livssyn som hon tycker sig finna i Selma Lagerlöfs diktning överhuvud
taget. Här slår alltså förf. ut en privatutsaga av Selma Lagerlöf med en obestämd hän
visning till hennes författarskap.

Förf:s snabba slutledningskonst parad med hennes metodiska glidningar skapar alltså 
stundom blottor i hennes resonemang, låt vara att naturligtvis flera av exemplen ovan 
skulle kunna diskuteras från fall till fall.

Förf. har vidare en tendens att godtaga sena källor. Det gäller dels Mårbackaböckerna, 
dels breven. Vad Mårbackaböckerna beträffar reserverar sig förf. dock genast s. 14 kraf
tigt och generellt. Men redan s. 16 stiger deras källvärde något och står sig sedan av
handlingen igenom; låt vara vanligen med försiktiga reservationer.

Däremot har förf. okritiskt accepterat de odaterade brevutdrag ur Selma Lagerlöfs 
korrespondens som Gurli Linder publicerat i SLT 1942.

I rec. har redan påtalats, hur sena brev får belysa långt tidigare verk. Ytterligare kan 
noteras t. ex. s. 122 och 243/264, där brevuttalande —  åtminstone i det första fallet 
utan direkt avseende på ifrågavarande verk —  får belysa de tjugo år tidigare Legenden 
om julrosorna och Herr Arnes penningar.

Förf:s tendens att låta uttalanden i olika livsåskådningsfrågor i Selma Lagerlöfs sena 
brev stödja förf:s tolkning av betydligt tidigare verk vittnar om en bristande känsla för 
kronologi och utveckling i Selma Lagerlöfs diktning. Denna tendens kommer tydligt 
fram i avhandlingens sista huvuddel (s. 293—417). Här gäller i viss mån ett upphä
vande av kronologin. Inte alltid i framställningen, men i konklusionerna.

S. 296 fastslår förf. att det i Selma Lagerlöfs diktvärld råder en ändamålsbestämd 
ordning: »Kristuslegender illustrerar tanken att allt samverkar för att föra människor 
samman med den gudomliga kärleken, att föra kärleken ut i världen och verka för 
gudsrikets tillkomst. —  Herr Arnes penningar gestaltar uppfattningen att en brottsling 
obönhörligt förr eller senare tvingas att sona sitt brott. Världsordningen är ändamåls
bestämd, och bakom den står en styrande makt, som manifesterar sig som förutseende 
kärlek men också som strängaste rättvisa.» Här förutsättes en världsordning, som blir 
skönjbar, om man lägger bredvid varandra Kristuslegender och Herr Arnes penningar. 
Det vill till att man betraktar dem båda, ty man kan inte tala om strängaste rättvisa i 
Kristuslegender eller om förutseende kärlek i Herr Arnes penningar. Men förf. förut
sätter denna världsordning för Selma Lagerlöfs hela diktvärld och radar upp verk efter 
verk till systematisk exemplifiering av denna stränga men kärleksfulla världsordning. 
Ett exempel: Avsnittet om Selma Lagerlöfs försynstro behandlar verk och privatbrev från 
1891 till 1937. Att försynstron ofta är påtaglig i denna revy av verk och brev är rik
tigt. Men verken ställs s. a. s. på samma kronologiska plan. »Uppgiften för den följande 
framställningen är att foga ihop brottstycken ur hennes diktning, som kan kasta ljus över 
olika livsåskådningsproblem» deklarerar förf. s. 295. Men dessa brottstycken har ju dock 
olika funktioner i olika verk från olika tider. Det kan därför endast bli brottstycken 
ur hennes olika stadier av en livsåskådning som belyses; i den mån man kan använda 
diktverken. Märk att förf. själv tar avstånd från tre verk i sammanhanget (s. 305).

Samma akronologiska metod finner vi, när förf. s. 323 behandlar de erotiska passio
nerna, framställda i Selma Lagerlöfs diktning. Här talar förf. oriktigt om utveckling. »Den 
mänskliga förmågan att älska är i Selma Lagerlöfs diktning också den underkastad u t
vecklingens lag.» Denna »utveckling» åstadkommer förf. genom att göra en systematisk 
gruppering av olika typer av passioner. Dels iakttar förf. ett slags mera vresigt lidelsefull 
erotisk passion, ofta med betänkliga schatteringar, som exemplifieras ur verk från 1891 
till 1928. Dels framhålles den högtstående människans förädlade och förandligade kär
lek, exemplifierad ur verk från 1897 till 1928. Vad man kan säga är, att Selma Lager
löf framställer olika sorters kärlek i sin diktvärld, men någon form av utveckling kan 
man i detta sammanhang inte tala om, eftersom systematiseringen göres utan hänsyn 
till kronologin. Hade det varit så, att Selma Lagerlöf före en viss period skildrade ett 
slags kärlek (A), och sedan gått över och utvecklats till att skildra en högre form av 
kärlek (B), skulle man kunnat tala om en utveckling. Men så är det alltså inte, utan
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A och B förekommer om varandra under samma perioder, och inte ens förf:s energiska 
systematisering kan ge ett sken av utveckling åt detta sammanhang.

Ovanstående resonemang om de erotiska passionerna är en variant på metodiken för 
den sista huvuddelen av avhandlingen, där förf. gör ett stort teologiskt systembygge av 
begreppen kärlek och rättvisa, där hon elegant passar in de olika idéhistoriska resultat 
hon själv och hennes föregångare —  senast Ulla-Britta Lagerroth —  kommit till. Förf. 
avslutar i manande kursiv med följande sammanfattning: »Hennes framställning inne
bär i så måtto rättvise- och rättfärdighetstankens triumf, att ingen oförtjänt nåd får 
plats i bilden. Men kärleken får sitt: genom den styrande maktens oändliga tålamod och 
uppfinningsrikedom, genom återfödelse och fortsatt liv efter döden får var och en som 
misslyckats ständigt nya möjligheter, och allas fullkomning medför till sist förverkligan
det av en tillvaro i frid och kärlek, som låter jord och himmel smälta samman i ett till
kommande paradis» (s. 398 f.).

Mot denna konklusion kan för det första anmärkas, att t. ex. de mot Selma Lagerlöfs 
försynstro kritiska brev och uttalanden som förtecknats s. 328—329 inte alls kommer 
med i bilden.

Men vanskligare är att förf. förutsätter ett fast och orubbligt trosmönster, som hon 
bevisar genom att summera privatutsagor och citat ur fiktiva verk från Selma Lagerlöfs 
långa liv, från 1891 till 1936 för att ta det sista avsnittet. Förf. upphäver all kronologi 
(och utveckling) till förmån för en systematisk bredvidokning av olika impulser och 
idéer, som ligger bakom Selma Lagerlöfs utsagor från olika tider, vare sig dessa utsagor 
är hemmahörande i privatbrev, eller utsagda i eller framgående av hennes fiktionsvärld.

Delresultaten är i många fall intressanta och givande, och den systematiska överblic
ken över Selma Lagerlöfs författarskap ger många linjer och konstellationer av stort 
värde, men den konstanta livssyn i religiösa och etiska frågor som förf. vill läsa ut som 
en syntes bakom verken, övertygar icke.

Men det är å andra sidan mycket annat i denna avhandling som är övertygande. 
Med dr Weidels inledande kapitel får vi en samlad överblick över Selma Lagerlöfs u t
veckling under viktiga skeden och samtidigt en värdefull forskningsöversikt.

I legendkapitlet som jag anser som avhandlingens mest vägande, får vi först och 
främst en summering av stoffkällorna till en viktig genre i Selma Lagerlöfs diktning. 
Bengt Eks avhandling har här givit en utgångspunkt vad beträffar de tidigaste legen
derna, men förf. har självständigt och uppslagsrikt genomfört en undersökning av hela 
det stora legendmaterialet. Förf. har här (liksom i gengångarkapitlet) substantiella 
saker att ta på; i legendkapitlet genomföres —  i stort sett —  en målsättning som har 
stort litteraturhistoriskt värde. Dessuom ger förf. betydligt mer än vad hon lovat och 
åstadkommer en hel svit av legendmonografier. Vid sidan av de genetiska och idéhisto
riska perspektiven försummar förf. icke de berättartekniska. I flera fall ges instruktiva 
analyser av legenderna som konstverk, man kan nämna t. ex. Den heliga Veronikas 
svetteduk eller Betlehems barn. Intressanta tolkningar ger förf. t. ex. av Ljuslågan och 
av Kejsarinnans kassakista. Överhuvudtaget gör förf:s textläsning mycket ofta rättvisa 
åt de ypperliga konstverk de bästa av Selma Lagerlöfs legender är.

En invändning skall i sammanhanget likväl resas mot förf:s tolkning av Fiskarringen, 
där CeCcos medverkan i uppgörelsen med demonskeppet tolkas som en drömsyn (s. 90). 
Detta kan knappast vara riktigt; förf. motsäger sig f. ö. på s. 92. Det anges ju uttryck
ligt i legenden, att Cecco var »som väckt ur en dröm», och ringen (märk legendens 
titel!), som San Marco sedan demonerna drivits på flykten överlämnar som pant åt 
Cecco med adress till dogen, visar också att det inte är fråga om att Selma Lagerlöf ra
tionaliserat undan det övernaturliga till att uppenbara sig i en dröm, utan att det tvärtom 
är fråga om ett underverk, helt inom legendvärldens gränser. Frågan är icke oviktig, 
ty den får konsekvenser för förf:s resonemang s. 104 och 371.

Kvar står dock att legendkapitlet med dess granskning av tryckt och otryckt är rikt på 
konkreta och generösa resultat. Förf. är väl värd att ha fått göra det lyckliga fyndet av 
den vackra legenden om de båda katedralerna, som avslutade Selma Lagerlöfs legend
diktning och som bildar en effektfull slutvinjett åt förf:s legendundersökning.
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Det hör ofrånkomligen till genrens krav, att en fakultetsopposition ger störst u t
rymme åt den kritiska sidan av uppdraget. Men därför måste det också än en gång 
understrykas, att dr Weidels avhandling penetrerar ett stort författarskap, att det är 
hela Selma Lagerlöfs diktning som under vetenskapligt ansvar belyses. Kartläggningen 
av lag och evangelium följer otvivelaktigt väsentliga teman i författarskapet, och även 
om vissa av dr Weidels metodiska resonemang och hennes slutliga syntes icke övertygar, 
ger hennes avhandling i sina bästa partier fullgiltiga bidrag till Lagerlöfsforskningen.

Bertil Romberg.

Sv e r k e r  R . E k : Verklighet och vision. En studie i Hjalmar Bergmans romankonst. 
Akad. avh. (Uppsala) Sthlm 1964.

Sverker R. Eks avhandling om Hjalmar Bergman omfattar sex kapitel. Två av dessa 
kapitel, av någon anledning dispositionelit åtskilda, handlar om den beläsenhet av 
estetisk och psykologisk art som Bergman förvärvade under åren närmast efter sekel
skiftet. Ett tredje kapitel bjuder på biografisk forskning. Det ägnas Bergman själv 
eller rättare sagt hans sjukdomar. Avsnittet är kronologiskt disponerat och täcker stora 
delar av Bergmans liv från vaggan till graven. De tre sista kapitlen slutligen anslås åt 
tre centrala och svårtolkade Bergmanromaner, utkomna med tolv års mellanrum, näm
ligen Solivro, En döds memoarer och Clownen Jac.

Stoffgrupperingen kan verka överraskande och är väl, hur än avhandlingsförfattaren 
ansträngt sig att motivera den, inte helt problemfri. För att förstå den kan det först 
vara skäl att skärskåda de olika avsnitten vart för sig. Studiet av Bergmans ungdoms- 
utflykter i den teoretiska estetikens och psykologins värld motiverar Ek med att denna 
beläsenhet inföll under diktarens mest formbara period. Argumentet har länge brukat 
anses gångbart i gängse monografier av typ »Den unge Snoiisky» och skulle väl vara 
det även här, om förf. nämligen begränsat sig till att avläsa nedslag från denna ung- 
domslektyr endast i diktarens tidigare produktion. Lite besvärligare blir det genast, 
när han vill urgera att efterverkningar är märkbara ännu i diktarens sena alstring. 
Är det t. ex. nödvändigt att så snart föreställningen om förvärvade egenskapers ärft
lighet dyker upp i Clownen Jac anföra Ribot, som Bergman sannolikt läst vid pass 
trettio år tidigare? Har inte vid det laget föreställningen, om den nu emanerar just från 
Ribot, till den grad sammansmält med diktarens egen föreställningsvärld att inspira
tionskällor icke längre göres oss behov? Om man sålunda ibland kan tycka att Ek 
väl mycket »tänjer ut» betydelsen av de vackra fynd han gjort i den unge kandidat 
Bergmans bokhyllor, är det å andra sidan utmärkt att han vittjat dessa. I Bergmansam- 
manhang skulle man nämligen, om man ville, kunna anföra ett rätt ovanligt argument 
för inriktning på just ungdomslektyren. Diktaren hade under dessa tidiga år ännu 
ögonen någotsånär i behåll och kunde verkligen läsa mer extensivt! Stina Bergman 
har i minnesboken 1940 berättat, att det blev si och så med den saken efter äkten
skapets ingående. Då övertog hon, för att skona makens ögon, rollen som lektör. Hon 
läste högt för honom, allt —  får man veta —  utom vissa arbeten i »medicin, fysik och 
kemi» som var alltför tröglästa för att ägna sig för högläsning. Och hon anser sig på 
den grunden t. o. m. kunna fastslå, att »sedan jag kom i hans närhet vet jag att han 
aldrig idkat några som helst verkliga studier». Att Ek kunnat välja detta material 
som föremål för sin forskariver, har till sist ännu ett skäl, trivialt och outsagt men 
kanske i sista hand avgörande. Bergmanforskningens banbrytare Erik Hj. Linder har i 
sin grundliga genomgång av materialet här råkat lämna kvar ett intressant fält att 
bearbeta. Ek har utnyttjat detta förhållande med stor skicklighet och lyckats göra vik
tiga och värdefulla inbrytningar. Det betyder nu faktiskt inte, att han uttömt ämnet. 
Också framtida Bergmanforskare gör klokt i att personligen vallfärda till det Berg- 
manska biblioteket, inrymt i det s. k. Bergman-rummet i Örebro stadsbibliotek, innan 
de sätter pennan på papperet och ordar om den unge Bergmans förlagor och inspira
tionskällor. Här finns en rik fyndgruva, om vilken föreliggande avhandlingar och in
ventarieförteckning alls icke ger någon fullständig uppfattning.

Inriktningen och omfattningen av Eks biografiska forskningsföretag är något svårare


