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Ett Gösta-Berling-kapitel på vers
Studier i ett återfunnet fragment 

Av Helge Gul lberg

Sommaren 1958 överlämnades till Kungl. Biblioteket ytterligare några 
papper ur Selma Lagerlöfs kvarlåtenskap från Lagerlöfsgården i Falun. 
(I min uppsats Hur Gösta Berlings saga växte fram, Lagerlöf studier, 
1958, s. 65 ff. har bl. a. de år 1954 överlämnade behandlats.) Bland dessa 
finns några hittills helt okända utkast till partier i Gösta Berlings saga. 
Särskilt intresse erbjuder fragment av tidiga utkast på vers. Dessa består 
av åtta blad i 8: o, delade i två spalter. Bladen är icke paginerade. Jag har 
här numrerat dem 1-8.

Blad 1 högra spalten — den vänstra är blank —, blad 2 vänstra spalten 
och blad 3 högra spalten innehåller en versberättelse. I denna ber barnen 
»tjära farmor» att återigen berätta om den tid hon hade tjänst på greve
gården, om den stränga grevinnan och hunden Douglas5 död. Namnet på 
grevinnan nämns inte, men man kan tänka sig, att det är fråga om Märta 
Dohna. I så fall skulle berättelsen ha ett visst sammanhang med Gösta 
Berlings saga (se min uppsats i Svensk litteraturtidskrift 1959, s. 57 ff.).

Blad 8 upptar på vänstra spalten ett kort versutkast, »Dö i sin synd», 
om den vackre Gösta Berling (se närmare nedan s. 63).

Resten av bladen, sålunda elva spalter, utgör utkast på vers till kapitlet 
Kyrkogården i »Sagan». De saknar rubrik och bildar inget sammanhäng
ande helt. Bitvis är de mycket svårläsliga på grund av överstrykningar 
och ändringar, något som också gäller om de två förut nämnda diktut
kasten.

Här skall jag analysera fragmenten till Kyrkogården, ange den ordning, 
i vilken jag tror de har tillkommit, och försöka ställa samman några av de 
»färdigkomponerade» stroferna till en sammanhängande dikt (se nedan 
s. 64 Killespelet på kyrkogården stroferna 1-23). Därvid bibehåller jag 
Selma Lagerlöfs något egendomliga ortografi. Mina tillägg anges inom 
parentes (), av Selma Lagerlöf själv strukna ord sätts inom klämmer [].

Det är troligt, att författarinnan själv aldrig gjort denna versberät
telse färdig. I varje fall är de här bevarade utkasten inte av henne sam
manställda till en färdig dikt. De innehåller huvudsakligen en mängd an
satser och omtagningar, strykningar och ändringar, i överensstämmelse 
med det arbetssätt, som hon själv har angivit som sitt vanliga: »Min kamp 
med språket är tung öfver all beskrifning, det är blott, då jag är mycket 
upprörd jag kan skrifva ledigt utan att behöfva rätta och ändra hvarje 
mening.» (Brev till Helena Nyblom 25.5.1891.) Där avser hon närmast



53

prosan, men de föreliggande utkasten visar, att det också gäller versen, 
naturligt nog för övrigt.

Såsom det först skrivna av dikten betraktar jag följande rader (blad 4 
högra spalten), som ännu inte helt har fått versens form och hänger rätt 
löst samman:

Gösta Berling kom en gång 
Ingen vet var graven 

Den gamle härrn på Säby gård 
Yar bäddad i sin grav 
Men ingen dyrbar 
Du långa sjö med tvärbrant strand

Det är närmast disparata, trevande ansatser, som sedan har överkorsats. 
De följs av några rader, vilka har fått versform efter det rytmiska schema 
— den fyrtaktiga trokéns — som författarinnan sedan genomför:

Taggigt hagtorn stod vid graven 
Oklippt ock förfärligt dammigt

Ordet vid har ändrats till det mera bestämda kring, varpå raderna har 
strukits. Författarinnan börjar därefter på nytt med en omstuvning av de 
båda raderna till följande — lägg märke till dramatiskt presens, som sedan 
bibehålls genom hela dikten:

Oklippt hagtorn står kring graven

Denna rad har därefter med hjälp av det förut skrivna ändrats och 
byggts ut med en andra, varpå två nya rader har tillkommit:

Oklippt hagtorn fult ock dammigt 
Står omkring den platta graven.
Och ett pilträd fyrastammigt 
Vilket märjen mist ock saven

Det har nu blivit meningsfyllt innehåll och stilistisk stadga. Därmed är 
den första fullständiga strofen färdigbyggd: den fyrradiga, fyrtaktiga 
trokaiska med uteslutande kvinnliga rim och rimflätningen ab ab. Selma 
Lagerlöf har nått fram till sin strofform.

Emellertid är den nämnda strofen inte slutgiltig. På ett annat blad (nr 7 
vänstra spalten) har diktarinnan tagit om dess början och fört in en ny 
tanke: »värn kring dödens rike». Hon skriver där:

Oklippt hagtorn fult ock dammigt 
Står som värn kring dödens rike

Dessa rader har strukits. Selma Lagerlöf har så ändrat den andra raden 
till en fråga, kastat om ordningen mellan raderna och därpå fortsatt utan 
strofindelning — såvida man inte skall uppfatta punkterna i slutet av 
vissa rader som markering av strof slut:

Finns äj värn kring dödens rike 
Oklippt hagtorn fult ock dammigt 
Ock ett gammalt jyttjigt dike 
Med ett vatten [fult] brunt ock slammigt.

Ett Gösta-Berling-kapitel på vers



54 Helge Gullberg

Ingen [vänlig] lummig krona silar 
Solsjen på den brända backen 
Men längs diket några pilar 
Stå med bladtåvs bak i nacken.
Ifrån svarta järnkårs dingla 
Tron ock tjärleken ock håppet 
[Ock då] Livets melodi de pingla 
För den hop som ändat låppet.
Denna jord som vigts åt döden 
Randgräs ur sitt sjöte sänder 
Vittnande att mennsjoöden 
Väksla liksom bladen (s) ränder

De fyra första raderna i detta stycke har på ett annat blad (nr 5 högra 
spalten nederst) omformats. Ordningen mellan raderna har kastats om; 
författarinnan har börjat från slutet, så att fjärde raden har placerats 
först och den första sist. Samtidigt har frågan ändrats till ett påstående 
och smärre ändringar gjorts. Därmed har hon kommit fram till följande 
strof, som är definitiv, så när som att ordet dödens sedan har bytts ut mot 
gravens — sannolikt för att undvika upprepning av dödens, som står i 
strof 5 (jfr s. 65 nedan). Det blir strof 6 i dikten:

Vatten som är brunt ock slammigt 
I ett gammalt jyttjigt dike 
Oklippt hagtorn fult ock dammigt 
Där är värn kring dödens rike

Den ger en exakt naturalistisk beskrivning av miljön, något i stil med 
Bååths åttiotalslyrik.

Också de därpå följande fyra raderna i stycket har omarbetats (på blad 
7 högra spalten, upp och nedvänd). Ordningen blir nu rad 3, 4, 1, 2, och 
smärre ändringar har vidtagits i rad 3 och 1. Strofen får då följande 
utseende — sedan har ordet på i sista raden rätt omotiverat ändrats till åt 
(strof 7):

Längs med diket några pilar 
Stå med bladtåvs bak i nacken 
Äljest ingen krona silar 
Solsjen på den brända backen

De återstående åtta raderna i det citerade partiet har Selma Lagerlöf 
också på samma spalt uppdelat på två strofer, varvid hon har satt de 
fyra sista först. Samtidigt har hon bytt ut ordet liksom i sista raden mot 
såsom. Vi är då framme vid stroferna '8 och 9. Egendomligt nog har hon 
skrivit den första av dessa strofer — med ordet liksom bibehållet — ännu 
en gång (på blad 4 högra spalten nederst).

Denna jord som vigts åt döden 
Randgräs ur sitt sjöte sänder 
Vittnande att mäns joöden 
Väksla såsom bladens ränder

Ifrån svarta jarnkårs dingla 
Tron ock tjärleken ock håppet 
Livets melodi de pingla 
För den hop som ändat låppet
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Dessa strofer följs av en annan, som är en omformning av de fyra första 
raderna av ett på blad 6 vänstra spalten (upp- och nedvänd) påbörjat 
stycke. Där heter det:

Litet risig vintergröna 
Några stenar några duvor 
Några kransar dystert sjöna 
Mäst dåck starr i stela tuvor

(Ordet dystert är ändrat från ett svårläst ord, som jag inte har kunnat tyda, och 
sjöna från glöda.)

Efter omarbetningen har strofen fått följande i fråga om både innehåll 
och stil bättre formulering (strof 10):

Där finns risig vintergröna 
Några kransar några duvor 
Vissna blommor dystert sjöna 
Mäst dåck starr i styva tuvor

Det nyss nämnda påbörjade stycket (på blad 6 vänstra spalten) fort
sätts med en avslutande beskrivning av kyrkogården och införandet av de 
agerande personerna. Först är det en trevande ansats:

Men då avtonsolens strålar
Detta ändras till:

Men i avtonsolens sjimmer

Därpå följer raden:
Kan den [oläsligt ord, struket] dödens arma gårdar

Dessa två rader ändras och byggs ut till strofen (nr 11):
Men då avtonsolens glimmer 
G jutes över sneda vårdar 
Faller ock ett sjönhets sjimmer 
Över dödens arma gårdar

Fortsättningen började först med orden:
Ock då Gösta Berling stöter

Dessa ändrades och byggdes ut till:
Ock en sådan avton stöter 
Gösta Berlings båt mot stranden

I den senare raden angavs platsen tydligare med ordet tjyrkgårdsstran
den, och strofen fullbordades med att de två andra personerna infördes 
(strof 12):

Ock en sådan avton stöter 
Göstas båt mot t jyrkgår dsstr anden 
Berg och Rustam som han möter 
Räcker han i tysthet handen.



56 Helge Gullberg

Ett annat utkast börjar med skildringen av aftonen och de sena gravöls- 
gästerna (blad 5 vänstra spalten och fortsättning på den högra). Det 
mesta av texten är mycket ändrat, och den ursprungliga versionen är på 
åtskilliga ställen ytterst svår att tyda till följd av de många överstryk- 
ningarna och ändringarna. Jag har fått fram följande ursprungliga läsart:

Vacker är den dag som skrider 
Inom kårrt till guldröd vester 
Då en liten ekståck glider 
Fram med sena gravölsgäster.
Höken blev vid middagstiden
Ståppad ned i tjyrkgårdsmnllen
Nu då dagen är förliden
[Hem star] Vem har lust att jästa kullen.
Dystra syntes de i kvällen 
Då [den] Majoren ock Majorskan 
Jämte hela menigheten 
Ock den nådiga Majorskan 
[Följde] Höken följt på sista färden

Men nu är där tyst i kvällen
Ingen stör den lilla skara
Som [helt tyst] står stilla runtom hällen
Som de lagt på kullen bara
Sedan ha hans trogna vänner
Ock hans trogna följesvänner
Till hans ära hållit jille
Gösta Berling ler i tårar

Rustam barn av [sekstio] 60 vårar 
Gösta Berling

De första åtta raderna är tämligen färdigkomponerade, men resten (från 
»Dystra») är trevande ansatser, som inte har tagit fast form. Detta parti 
har inte heller senare fått en sådan utformning, att det fogar sig in i 
diktens komposition. De sista fem raderna (från »Sedan» till »vårar») 
har för övrigt överkorsats, utan att författarinnan har gjort något försök 
till ändring.

Det anförda stycket har förbättrats genom följande omarbetning, där 
dock raderna 5-8 har fallit ur rimschemat och raderna 9-12 bryter sam
manhanget genom att anknyta inte till det närmast föregående utan till 
raderna 5 och 6.

Kvällens vackra timmar glida 
Mot sitt hem i guldröd vester 
Då [ett tåg] mot tjyrkogården skrida 
[ett tåg av sena jäs t er] 
några sena gravölsgäster 
Höken ren vid middagstiden 
Ståppades i tjyrkgårdsmullen 
[Nu är dagen ren förliden]
Vem har lust att jästa kullen 
Nu då dagen är förliden 
Då båd klåckarn ock pastorskan 
nämdemannen tjyrkovärden
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ock den nådiga Majorskan 
följde Hök på sista färden

Men nu är där tyst i kvällen 
Ingen stör de dystra männer 
Som stå stilla runtom hällen 
Gamle Höken [goda trogna] bäste vänner

De åtta första raderna har sedan (på blad 6 högra spalten) ytterligare 
förbättrats. Uttrycket mot sitt hem har bytts nt mot sakta ned, som bättre 
passar till glida, några mot det mera exakta tränne, det mindre egentliga 
gravöls jäst er mot tysta jäster, det vardagliga ståppades har ersatts av det 
mera valda jordades, det tunga tjyrkogårdsmullen av dejt lediga tjyrko- 
mullen. Samtidigt har raderna indelats i två strofer och rimschemat åter
ställts :

Kvällens vackra timmar glida 
Sakta ned i guldröd väster 
Då mot tjyrkogården skrida 
Tränne sena tysta jäster

Höken ren vid middagstiden 
Jordades i tjyrkomullen 
Nu då dagen är förliden 
Vem har lust att jästa kullen.

Den första av dessa strofer är därmed slutgiltig, och jag anser, att den 
bör inleda den »färdiga» dikten. Den fångar genast naturstämningen och 
antyder handlingen.

Den andra strofen däremot ansåg diktarinnan behöva en omarbetning. 
Ordet Höken är alltför vardagligt familjärt för att passa vid den första 
presentationen av den döde, Gamle Hök klingar bättre, ordet jordades är 
mindre lyckat i förbindelse med mullen, bättre blir sänktes. Ordföljden 
har blivit naturligare:

Gamle Hök i tjyrkomullen 
Sänktes re’n vid middagstiden 
Yem är det som jästar kullen 
Nu då dagen är förliden.

Strofen för in platsen för handlingen och bör lämpligen bli den andra i 
ordningen.

På blad 6 högra spalten står dessutom följande två strofer, vilka jag 
placerar som den tredje och fjärde i dikten, därför att de svarar på den i 
slutet av andra strofen framkastade frågan och presenterar de »tränne 
jästerna» på kyrkogården:

Det är Berg den store tunge 
Krigarn smältande i tårar 
Rustam ock den evigt unge 
Som äj räknar år blått vårar.

[Där är ock den galne prästen 
med sitt] Det är gubbens järtevänner 
bröderna från Knack ö Kille,
Det är han som sången tjänner 
Gösta Berling stackars snille.
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Den senare är kanske inte så lyckad med den fortsatta presentationen 
av Gösta Berling i slntet. Detta hade i varje fall passat bättre i strofens 
början med anknytning till den föregående strofen.

Stroferna »Då båd klåckarn . . .  färden» och »Men nu är där tyst . . .  
vänner» anser jag inte böra ingå i den färdiga dikten. De fogar sig inte 
naturligt in i kompositionen; den förra talar om något, som till tiden 
ligger före diktens ämne, och den senares innehåll har bättre uttryckts i 
andra strofer.

När dikten har nått så långt, kan en närmare beskrivning av miljön, 
Höks grav och kyrkogården, vara på sin plats. Det är detta, som sker i de 
förut behandlade stroferna 6-11. Såsom en passande övergång till dessa 
kan tjäna följande strof (på blad 5 högra spalten efter raden med Gösta 
Berling), som jag därför ger nummer 5:

Där den gamle Höken vilar 
Finnas inga granna vårdar 
Ingen jordisk fägring smilar 
Över dödens arma gårdar

De tre vännernas avsikt med besöket på kyrkogården tar Selma Lagerlöf 
upp i ett utkast på blad 3 vänstra spalten. Detta börjar på följande sätt:

Dessa kåmmit för att bjuda
Åt den själ [vars] som snart skall svinga
Ack var äro dessa stunder

Dessa rader har strukits. Tanken i de två första tas åter upp i slutet av 
stycket, där den andra raden går igen oförändrad, den tredje raden 
kommer omarbetad i närmaste rad:

O de många högtidsstunder 
Som man havt ihop med Blaren 
Hur man undgått som ett under 
Den förskräcklige husaren.
Men nu [äger] sårjen tager fången
Även den som undfår göken
Ty nu är det sista gången
Som man [spelt ihop] spelar hop med Höken
Dessa levande som [bringa] njuta
än en tid i jämmer dalen
Ännu knäppa glädjens luta
Ännu famla mot polaken. (Bör vara: pokalen.)

Hava troget velat bringa 
Sista trösten sista fröjden 
Åt den själ som snart skall svinga 
På en svan flykt (e)mot höjden

De åtta första raderna bildar två strofer, fast författarinnan inte har 
markerat detta. De är — liksom stycket i övrigt — påfallande »färdiga»: 
den enda egentliga ändringen gäller rättelsen av formen spelt, vilken är 
omöjlig i sammanhanget. Möjligen kan hon ha haft ett utkast till dem,
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som inte har blivit bevarat. Därpå kunde det strukna ordet bringa tyda 
— det kan ha dykt upp fyra rader för tidigt vid utskriften på detta blad.

Från kompositionens synpunkt kunde man ifrågasätta, om dessa strofer 
bör ingå i den färdiga dikten. Sker detta, så synes de mig helst böra pla
ceras i samband med de strofer, som skildrar kortspelet, eftersom de säger, 
att det är »sista gången /  Som man spelar hop med Höken». De bör då få 
numren 19 och 20. De återger tanken på de minnen, som förenar vännerna 
med den döde.

De fyra följande raderna finns i nästan exakt samma form som en 
självständig strof på blad 8 högra spalten nederst. Där inleds tredje raden 
med orden De som, vilka har strukits och ersatts med ännu, sålunda liksom 
i det här anförda stycket. Detta kunde uppfattas som ett bevis för att 
strofen har tillkommit tidigare. Å andra sidan synes ordet lycklige i 
strofen vara en förbättring i förhållande till levande i stycket och ordet 
njuta står i strofen redan från början. Överhuvud är det sannolikare, att 
den fristående strofen har skrivits senare — liksom i andra fall i de före
liggande fragmenten.

Därför tar jag i dikten upp den variant, som strofen har, och ställer 
den som nummer 13, följd av styckets sista fyra rader, vilka redan Selma 
Lagerlöf själv har avskilt såsom en särskild strof. (Strecket mellan ra
derna »Ännu fam la...»  och »Hava troget...»  markerar sannolikt inte 
en ny avdelning utan bara en ny strof, eftersom den senare raden av ut- 
rymmesskäl har kommit omedelbart efter den förra.)

Stämningen hos de sörjande vännerna fångas i följande stycke (blad 4 
vänstra spalten), som också närmare beskriver dem och leder över till 
kortspelet:

O vad dyster stämning kretsar 
Över [deras] nötta häljdagsråckar 
Över Rustams krås ö spetsar 
Över Göstas brända låckar.
Kapten Kristian bålde härren 
[Bär den slitna] Ärar Hök med unifårmen 
Klingan med de många ärren 
O ek den höga gravölsstårmen.
[Dystra] Tysta som det anstår orten 
Ha de satt sig ned kring kullen 
[Rustam framtar] Då tar Rustam Killekorten 
[Delar] ock jer ut dem där på mullen.
Insats jörs med vita slantar 
Rustam [kann] k(n)apt kann korten styra 
Darrar under svarta vantar 
[Då han delar ut åt fyra.]
Då han delar ut till fyra 
Sedan byter man ock blandar 
Där för hugg ock tar appeller

De två sista raderna har överkorsats. Resten bildar fyra strofer. Dem 
placerar jag som nummer 15-18.

Därmed är vi framme vid diktens klimax: kortspelet med den döde 
vännen. De nyss nämnda överkorsade raderna har Selma Lagerlöf omar
betat på blad 8 högra spalten och därefter fortsatt på följande sätt:

Ett Gösta-Berling-kapitel på vers
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Sedan bytes tas appeller 
Men i allvar ingen felar 
Ingen av dem tvivlar häller 
Att äj Hök är med och spelar 
Slutligen man korten blandar 
Till en sista strid om potten 
Men vem kann väl motstå andar 
[Gamle] Hökens blir den bästa låtten 
Berg tar vinsten ock med orden 
Håll till godo bäste broder 
Ståppar slantarna i jorden 
Under heta tårefloder.

De fyra första raderna har ytterligare omarbetats. På blad 2 högra 
spalten står följande strof:

Ock man byter tar appeller 
Intet utom glädjen felar 
Ingen av dem tvivlar häller 
Att äj Hök är med ock spelar.

Det är en förbättring, att passivformerna i första raden har blivit ut
bytta mot aktiva och att den »tama» andra blivit mera uttrycksfull. Stro
fen blir nummer 21.

Selma Lagerlöf har själv strukit hela det senast anförda stycket (på 
blad 8 högra spalten). Detta torde dock inte innebära, att hon har över
givit tankegången. Hon har ju omarbetat styckets början till en strof. 
Möjligen har hon på något icke bevarat blad skrivit ut eller omarbetat 
resten. Redan i det skick dessa rader föreligger, är de ändå så färdig- 
komponerade, att de kan försvara sin plats i dikten — såsom dess slut (stro
ferna 22 och 23). De behandlar ju det viktigaste inslaget i denna: vän
nernas makabra hyllning till den döde spelbrodern.

Därmed slutar de återfunna fragmenten, och versberättelsen är färdig. 
Det är ingen dålig dikt, även om den inte är genialisk. Den har lättflytande 
rytm och skänker både god skildring och äkta stämning.

En jämförelse mellan dikten och kapitlet Kyrkogården visar bl. a. föl
jande likheter.

Det är i båda tre män, som en afton besöker kyrkogården och där spelar 
kille med sin döde vän, vilken vinner. I dikten omtalas han såsom nyss 
sänkt i graven, och vännerna vill bringa hans själ »sista trösten, sista fröj
den», innan den skall svinga »på en svanflykt emot höjden». I Kyrkogår
den har han redan vilat ett år i mullen, och vännerna tycker, att han, som 
därtill ligger i ovigd jord, har det så ensamt och nog längtar efter ett 
spelparti.

Uppfattningen att de levande har kontakt med den döde, är densamma. 
Det är ett slags egenartad dödsmystik, så suggestivt gestaltad, att det 
makabra i situationen inte bryter stämningen. Man frågar sig nästan, om 
Selma Lagerlöf möjligen själv har lutat åt en sådan uppfattning.

Skildringen av kyrkogården intar en stor plats. Åtskilliga tankar och 
uttryck från dikten går igen i prosakapitlet, framför allt i början av dess 
tredje stycke, som jag citerar med kursivering av det likartade (jfr stro
ferna 6, 8, 9, 10, 11):
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På sjöns andra strand ligger kyrkogården, Svartsjö sockens ovårdade kyrkogård, 
glest besatt med sneda, rasslande järnkors, tufvig som en aldrig plöjd äng, beväxt 
af starr och randigt människogräs, som blifvit ditsådt för att påminna därom,
att ingen människas lif är den andras likt, utan skiftar som gräsets blad. ------------
Arm och tröstlös är kyrkogården, ful som en girigbnks ansikte (G. B. II, s. 137 f.).

Olikheterna är också stora. Av de tre spelarna är Ruster den ende, som 
förekommer i båda versionerna — i dikten kallad Rustam, något som f . ö. 
är fallet också i det nyfunna utkastet till kapitlet Julnatten. Denna form 
är alltså ett tidigare namn på »lille Ruster».1

De båda andra, Gösta Berling och Kristian Berg, har i Kyrkogården 
utbytts mot två andra kavaljerer, översten Beerencreutz och majoren 
Anders Fuchs. Åtminstone det förra bytet är väl motiverat, eftersom över
sten i kapitlet Julnatten bl. a. presenteras som »killespelaren». I Kyrko
gården skildras han »med killeleken i bakfickan», och det är han, som tar 
fram leken, medan det i dikten är Rustam.

Den döde kallas i dikten gamle Hök, medan han i Kyrkogården heter 
Johan Fredrik Acquilon och benämnes »spelaren». E tt struket parti av 
diktfragmenten betecknar honom med orden »den gamle härrn på Säby 
gård». I utkastet till Julnatten nämns bland kavaljererna en Liljehöök, 
som måste vara identisk med Hök men som icke förekommer i den slut
giltiga skaran av kavaljerer i det tryckta kapitlet. Där är han tydligen den 
förra året avlidne trettonde, alltså Kyrkogårdens Acquilon. I det nämnda 
utkastet får Sintram säga, att han tänkte han skulle få sig »en kille med 
Beerencreutz och Liljehöök». Liljehöök framhävs sålunda som en intres
serad kortspelare.

Kyrkogården anger tiden mera bestämt än dikten: »Det var en skön 
afton i augusti» (s. 137). Sjön omtalas i diktfragmentet bara i en rad, som 
sedan ströks: »Du långa sjö med tvärbrant strand», och inget sägs om 
färden på den. I Kyrkogården nämns den redan i andra meningen: »Löfven 
låg spegelklar», och båtfärden skildras ingående i ett parti, fyllt av den 
känsloinlevelse, som Selma Lagerlöf på åtskilliga andra ställen i Sagan ger 
uttryck åt, när hon talar om Löven. Hör bara början:

Nu ror Beerencreutz sin eka öfver Löfven. Han färdas i kvällen öfver mina 
drömmars sjö, omkring hvars stränder jag sett gudar vandra, och ur hvars djup 
mitt trollslott stiger (s. 139).

Överhuvud träder författarinnan i Kyrkogården rätt mycket fram med 
sina frågor och reflexioner, särskilt i slutet. Hon understryker där livligt, 
vilken kärlek som kavaljerernas hyllning av den döde vännen vittnar om:

1 Detta namn kan möjligen ha bildats av ett par namn i en bok, som Selma Lagerlöf 
enligt Dagbok, s. 180 hade läst som barn och som också på annat sätt torde ha spelat 
roll för Gösta Berlings saga — se Nathan Hedin, Ordet kavaljerer hos Selma Lagerlöf 
(i: Scandinavica et fenno-ugrica, Studier tillägnade Björn Collinder, 1954), nämligen 
»Syner och röster ur det fördolda», uppfattade och kungjorda af K. A. Nicander och 
G. C. Norling (1838). Där förekommer i Blinda Willie’s berättelse bl. a. den vällustige 
Rothes och Tam Dalyell, varur kunnat bli Rustam. Det lika klingande Sintram kan ha 
formats efter Tristram, en biform till Tristan.
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Vänner, människors barn, då jag dör, får jag säkert bvila i kyrkogårdens midt 
. . .  men helt säkert har jag ej vunnit en sådan kärlek, säkert vill ingen göra så 
mycket för mig som kavaljererna för denne ogärningsman (s. 141 f.).

Dikten saknar detta subjektiva inslag men har ett par utrop med »O»: 
»O vad dyster stämning», »O de många högtidsstunder», av vilka dock 
bara det första är uttryck för författarinnans känsla. Då Selma Lagerlöf 
i När vi började talar om Kyrkogården, nämner hon, att dess stil har 
»många ack och o». Lustigt nog saknas ack alldeles och finns bara ett o 
där, medan dikten har de två nyss anförda. Kan hon möjligen också ha 
erinrat sig diktversionen, när hon gjorde uttalandet?

Dikten kan i stort sett anses objektivt berättande. Dialog saknas helt 
utom Bergs ord i slutstrofen, medan Kyrkogården har samtal.

Diktens stavning sticker av från den gängse vid denna tid. Författarinnan 
använder t. ex. inte fv  och hv utan v. Och hon skriver ljudenligt såmmar 
(sommar), härren (herren), genomgående j-ljud med j: jörs (görs), sj-ljud 
med sj: sjöte (sköte), tj-ljud med tj: tjänner (känner), ks-ljud med ks: 
väksla (växla). Detta skrivsätt beror naturligtvis på att hon har följt en 
ortografisk princip — förmodligen är det intryck från Adolf Noreen och 
Frits Läffler, som har gjort sig gällande.

Samma »vilda» ortografi finner man i brev från hennes kollega Alberta 
Könne i Landskrona — men bara under en mycket kort tid, nämligen 
21/6-19/8 1887. Nästa bevarade brev från denna (30/12 1887) har vanlig 
stavning. Den radikala stavningen har Selma Lagerlöf också i ett utkast 
skrivet på baksidan av ett affärsbrev till henne från Paulina Pålsson, 
Landskrona 25/7 1887, som sänder henne gardinprover. Detta brev har 
hon tydligen inte ansett vara värt att spara, ty hon har använt baksidan 
som diktkoncept. Där står bl. a. »Vad jör du fromme andans man . . .». 
Sannolikt har detta skrivits ganska snart efter brevets mottagande. (Dessa 
dokument, som finns i Kungl. Biblioteket, har förste bibliotekarien Nils 
Afzelius godhetsfullt fäst min uppmärksamhet på.) I en dikt från 8/10 
1886 har däremot Selma Lagerlöf normal, tidsenlig stavning, likaså i 
prosamanuskriptet till »Sagan», som hon började skriva 1888/89, och i 
andra utkast till denna, som jag har sett (jfr Lagerlöfstudier, 1958, s. 84 f., 
87 ff., 90, 94 f., 99).

Den radikalt ljudenliga stavningen är tydligen något som Selma Lager
löf och hennes väninna har enats om för privatbruk och efter någon tid 
tröttnat på. De har bara använt den under några månader år 1887. Detta 
är av vikt för dateringen av det återfunna diktutkastet. Det har tydligen 
tillkommit år 1887.

Diktens versform, den fyrtaktiga trokén, leder tankarna till Runeberg, 
som flitigt har brukat den. Samma schema med uteslutande kvinnliga rim 
möter t. ex. i dikten Munter (Fänrik Ståls sägner), som dock har en åtta- 
radig strof med växelvis rimflätning bara i första hälften:

Vackert var det att betrakta 
hjälten Adlercrentz, genralen 
hur han kom så tyst och sakta 
till soldatens grav i dalen,
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hur han stannade vid randen 
och, med hatten sänkt i handen, 
såg den enkla bädd fullbordas, 
där Hans Munter skulle jordas.

När Selma Lagerlöf berättar om sitt beslut att skriva sagan om värm- 
landskaval jer erna, nämner hon jämte Fredmans värld också Fänrik Ståls 
som inspirationskälla (i När vi började, 1902, s. 144). Om det först till
komna kapitlet, Julnatten, säger hon, att det från början skrevs »på vers, 
ty den ursprungliga planen var, att sagan skulle bli en romanscykel såsom 
Fänrik Ståls sägner» (ib. s. 146). Den första versionen av Julnatten är icke 
känd. När man nu har återfunnit ett versutkast till ett annat kapitel, är 
det av intresse att finna, hur starkt detta erinrar om Runebergs vers. Den 
store finländske nationalskalden har inte bara varit en inspirationskälla i 
stort och i det första valet av diktart, han har tydligen också varit hennes 
mönster i fråga om det rytmiska schemat och versslaget. Det vilar för 
övrigt samma stämning av enkelhet och kärvhet över hennes vers som över 
Runebergs.

Samma vers- och strofform har Selma Lagerlöf använt i en dikt från 
1884, som finns i ett bevarat poesialbum av hennes hand. Där lyder första 
strofen:

På verandan sitta damer 
I den stilla sommarkvällen 
Över dem så rund och fager 
Höjer sig den blåa pellen.

Intressant är, att det förut nämnda korta versutkastet leder tanken till 
en annan av författarinnans barndomsskalder, Esaias Tegnér, som hon en 
gång senare (våren 1907) kallade »den mest inflytelserike af mina upp
fostrare» (se Svensk litteraturtidskrift 1943, s. 95). Det lyder:

Dö i sin synd.
På Ekeby hos Majorskan de hade ett dryckesslag 
Den vackre Gösta Berling han satt där i fräjdat lag.
Och Översten fyllde med istjyld schampanj hans tömda glas 
Men Bergen stödde hans visor med åskligt rullande bas.

Den vackre Gösta Berling han satt där glad som en Gud 
Han strålade som en ungbjörk en mårgon med dagg på sin skrud

(Rad 3 lydde först: Där fyllde general Kantzoff påpassligt hans tömda glas; 
sedan ändrat till: Och Farbror Eberhard fyllde; rad 4 först: Och Bergen följde; 
rad 6 först: ungbjörk i daggig skrud.)1

Det är nibelungenvers, men den skiljer sig från Tegnérs normaliserade 
rent jambiska genom att den också har anapester — i den tredje raden har 
pausen inte placerats regelbundet. Inte bara versen utan också situationen 
med dryckeslaget erinrar om början av romansen Fritiof kommer till kung 
Ring:

1 Namnet Kantzoff är intressant. I utkastet Den tysta frun på Bortstorp talas om 
»Gösta Berlings utvalde vän och fosterbror löjtnant Erland Kantzoff» (se Lagerlöf- 
studier, 1958, s. 88). Här nämnes han general.



64 Helge Gullberg

Kung Ring han satt i högbänk om julen och drack mjöd, 
hos honom satt hans drottning så vit och rosenröd.
Som vår och höst dem båda man såg bredvid varann, 
hon var den friska våren, den kulna höst var han.

Skildringen av Gösta Berling i de två sista raderna har utformats på ett 
sätt, som liknar bilden av Fritiof i tolfte strofen av den nämnda sången: 
»Skön stod han där som Balder och hög som Asa-Tor» och bilden av Inge
borg i tredje strofen av Fritiofs frestelse: »Som en stjärna på en vårsky 
sitter hon på gångar vit.»

Både Runeberg och Tegnér har sålunda varit Selma Lagerlöfs mönster 
vid hennes första försök att gestalta sagan om värmlandskaval jer erna.

Prosakapitlet Kyrkogården nämner Selma Lagerlöf såsom ett av de tidi
gast skrivna — hon placerar det som det tredje, efter Julnatten och Gösta 
Berling, poeten (När vi började s. 148). Man har ingen anledning att be
tvivla detta. Dess stil tyder på att det är från den tid, då hon var på väg 
att finna »Sagans» stil, den inspirerade, subjektivt engagerade. Det har 
sannolikt skrivits senast våren 1889.

Diktutkastet hade man väntat sig skulle vara betydligt äldre än från 
1887. Selma Lagerlöfs först publicerade alster var teatersonetterna, i de
cembernumret av Dagny 1886. Följande år började hon försöka prosa
formen och skrev sin första prosanovell (jfr ib. och min uppsats i Lager- 
löfstudier, 1958, s. 70). Vid sidan därav skrev hon emellertid alltjämt 
dikter. Ännu 1887 vacklade hon tydligen mellan vers och prosa. I varje 
fall avfattade hon kapitlet Kyrkogården först på vers — alldeles som hon 
själv uppger i fråga om kapitlet Julnatten, fastän man av detta inte 
känner någon tidigare version. Kanske gjorde hon också för andra kapitel 
först ett versutkast. Det är av intresse, att ett sådant har blivit bevarat 
och tack vare stavsättet kunnat dateras. Det år 1958 återfunna diktutkastet 
till Kyrkogården från 1887 är det tidigast kända daterbara manuskriptet 
till Gösta Berlings saga.

Sept. 1958.

Killespelet på kyrkogården

1. Kvällens vackra timmar glida 
Sakta ned i guldröd väster 
Då mot tjyrkogården skrida 
Tränne sena tysta jäster.

2. Gamle Hök i tjyrkomullen 
sänktes re’n vid middagstiden. 
Vem är det som jästar kullen 
Nu då dagen är förliden.

3. Det är Berg den store tunge 
Krigarn smältande i tårar 
Rustam ock den evigt unge 
Som äj räknar år blått vårar.
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4. Det är gubbens järtevänner 
Bröderna från Knack och Kille,
Det är han som sången tjänner 
Gösta Berling stackars snille.

5. Där den gamle Höken vilar 
Finnas inga granna vårdar 
Ingen jordisk fägring smilar 
Över dödens arma gårdar.

6. Vatten som är brunt ock slammigt 
I ett gammalt jyttjigt dike 
Oklippt hagtorn fult ock dammigt 
Där är värn kring gravens rike.

7. Längs med diket några pilar 
Stå med bladtåvs bak i nacken 
Äljest ingen krona silar
Solsjen åt den brända backen.

8. Denna jord som vigts åt döden 
Bandgräs ur sitt sjöte sänder 
Vittnande att mäns joöden 
Väksla såsom bladens ränder.

9. Ifrån svarta järnkårs dingla 
Tron ock tjärleken ock håppet 
Livets melodi de pingla
För den hop som ändat låppet.

10. Där finns risig vintergröna 
Några kransar några duvor 
Vissna blommor dystert sjöna 
Mäst dåck starr i styva tuvor.

11. Men då avtonsolens glimmer 
Gjutes över sneda vårdar 
Faller ock ett sjönhets sjimmer 
Över dödens arma gårdar.

12. Ock en sådan avton stöter 
Göstas båt mot tjyrkgårdsstranden 
Berg och Bustam som han möter 
Bäcker han i tysthet handen.

13. Desse lycklige som njuta 
Än en tid i jämmer dalen 
Ännu knäppa glädjens luta 
Ännu famla mot pokalen.

5 — 598866 Samlaren 1958
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14. Hava troget velat bringa 
Sista trösten sista fröjden
Åt den själ som snart skall svinga 
På en svanflykt emot höjden.

15. O vad dyster stämning kretsar 
Över nötta häljdagsråckar 
Över Rustams krås och spetsar 
Över Göstas brända lackar.

16. Kapten Kristian bålde härren 
Ärar Hök med unifårmen 
Klingan med de många ärren 
Ock den höga gravölsstårmen.

17. Tysta som det anstår orten
Ha de satt sig ned kring kullen 
Då tar Rustam Killekorten 
Ock jer ut dem där på mullen.

18. Insats jörs med vita slantar 
Rustam knapt kann korten styra 
Darrar under svarta vantar
Då han delar ut till fyra.

19. O de många högtidsstunder 
Som man havt ihop med Blaren 
Hur man undgått som ett under 
Den förskräcklige husaren.

20. Men nu sårjen tager fången 
Även den som undfår göken 
Ty nu är det sista gången
Som man spelar hop med Höken.

21. Ock man byter tar appeller 
Intet utom glädjen felar 
Ingen av dem tvivlar häller 
Att äj Hök är med ock spelar.

22. Slutligen man korten blandar 
Till en sista strid om potten 
Men vem kann väl motstå andar 
Hökens blir den bästa lotten.

23. Berg tar vinsten ock med orden 
Håll till godo bäste broder 
Ståppar slantarna i jorden 
Under heta tårefloder.


