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Recensioner
Lagerlöf studier. TJtgivna av Selma Lagerlöf-sällskapet. 1958. Malmö 1958.
Selma Lagerlöf-sällskapets första volym Lagerlöf studier, vilken utkom i sam

band med 100-årsminnet av författarinnans födelse, är en vackert ntstyrd bok. 
Ett förnämligt tryck och ett rikt, delvis unikt illustrationsmaterial skapar en till
talande helhet av ett i viss mån disparat stoff bestående av skönlitteratur, över
siktliga artiklar och vetenskapliga undersökningar.

Selma Lagerlöf själv kommer som sig bör till tals, så väl i brevutdrag som i en 
skiss: På strandpromenaden, tryckt efter ett nyfunnet 90-talsmanuskript. Redan 
åtskilliga år tidigare hade Selma Lagerlöf, som Kerstin Berggren-Axberger visat 
i Mårbacka och Övralid II, drömt om att göra den vackra strandpromenaden be
römd. Kunde hon blott skriva romaner, så skulle den bli lika klassisk som en gata 
i Verona. Den lilla berättelsen, som troligen tillkommit något av de första åren 
efter Gösta Berlings saga, realiserade ännu inga högtflygande planer. Den klas
siska landskronabilden skulle man en gång skymta bakom de dunkla spöksynerna 
i Körkarlen. Men föreliggande solbelysta höstskildring försvarar dock sin plats 
som en realistisk situationsbild från författarinnans lärarinnetid.

Till samma tid knyter också Jörgen Ravn an med sin uppsats Selma Lagerlöf i 
Landskrona og K0benhavn. I polemik mot tidigare framställningar, som fram
hävt Selma Lagerlöfs ensamhetskänsla och isolering, vill Ravn medvetet dra fram 
landskronaårens ljusare sidor. Han kommer med många riktiga iakttagelser, men 
stundom tvivlar man dock på att Ravn helt förstått Selma Lagerlöfs situation. 
Enligt hans uppfattning var det inte något socialt bakslag för Selma Lagerlöf att 
komma till Landskrona. Hon fick ett gott borgerligt umgänge. På löjtnant Lager
löfs Mårbacka hade umgängeskretsen också hämtats från detta samhällsskikt. Mår
backa skulle i Skåne ej ens ha betraktats som herrgård. Ravn tycks knappast ha 
betänkt, att skillnaden låg däri, att hemma i Värmland tillhörde Lagerlöfs verk
ligen traktens herrskap. Att till på köpet hela gårdens standard sänktes, sedd med 
skånska ögon, gjorde väl knappast deklasseringskänslan mindre.

Erik Eliasson har i sin mycket grundliga undersökning Selma Lagerlöf i 
Landskrona — den utkom något senare än Lagerlöfstudier men har länge före
legat i färdigt skick — till full evidens visat, att mycket av den mörkare synen 
på landskronatiden verkligen haft fog för sig. Han har utnyttjat ett betydligt 
större material än Ravn och har kommit fram till att Selma Lagerlöf i synnerhet 
den första tiden mycket präglades av den kår hon tillhörde, en kår av ensamma, 
isolerade kvinnor. Det livliga familjeumgänge, Ravn talar om, kom först efter ett 
par år.

Några allvarligare motsättningar mellan Selma Lagerlöf och skolans förestånda
rinna Josepha Ahnfelt vägrade Ravn också att tro på. Men hans bevisföring är 
inte tillfredsställande. Knappast kunde väl några skolflickor bedöma sina lärarin
nors förhållande till varandra, som han tycks anse. Skulle sedermera, som Ravn 
håller för troligt, Selma Lagerlöf ha understött Josepha Ahnfelt på hennes ålder
dom, så utsäger väl inte heller detta så mycket om skoltidens irritationsmoment. 
Samtida brev låter ana större meningsskiljaktigheter. Dessutom har Eliasson fram
dragit trovärdiga påståenden om diverse motsättningar, som kommer Ravns bild 
av situationen att framstå som mycket utglättad.
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Det är ett genomgående drag i Ravns uppsats, att han helt lägger huvudvikten 
på det ljusa bevismaterialet, t. ex. när det gäller brev, och bagatelliserat eller varit 
okunnig om de mörkare detaljerna. Jämfört med Ravns översikt framstår Eliasson 
som mera grundlig och djupgående. Å andra sidan försvarar Ravns artikel väl sin 
plats som ett ljusare komplement. De båda skrifterna kompletterar på ett lyckligt 
sätt varandra.

Helge Gullberg har skrivit en stort anlagd studie betitlad Hur Gösta Berlings 
saga växte fram. Han har ju tidigare utgivit besläktade arbeten: Stil- och manu
skriptstudier till Gösta Berlings saga (1948) samt Ett otryckt Gösta Berling- 
kapitel (1949). I dessa har han med knappa källor kommit fram till noggranna 
och vederhäftiga dateringar och analyser, som visserligen kan diskuteras på en del 
punkter, men som utgör en värdefull grund för den kommande forskningen. Sedan 
dess har ytterligare manuskriptfynd gjorts. Tyvärr har Gullberg inte hunnit få 
med de senaste i sin artikel, som på denna punkt alltså inte är fullständig. Men 
vissa av de återfunna manuskriptbladen såväl från Falun som Landskrona presen
teras här i Lagerlöf studier och sätts in i sitt stilistiska och kronologiska samman
hang. De består dels av variationer på kända teman i boken, dels av fragment av 
äventyr, som aldrig kommit till användning i sagan. De avsnitt, som behandlar 
manuskriptfynden, är artikelns tyngst vägande parti och det egentligt nya Gull
berg här kommer med. Man frågar sig om det varit nödvändigt, att dessförinnan 
i så stor utsträckning, som skett, delvis ordagrant upprepa resonemang och slut
satser från de tidigare arbetena. På vissa punkter har författaren rättat sig själv, 
men någon nydiskussion i egentlig mening förekommer inte. Det hade t. ex. varit 
intressant att se författaren bemöta Bengt Eks kritik i Samlaren 1949. En ange
lägnare uppgift än att återuppta presentupplagan och angränsande partier vore 
att få en undersökning till stånd av hela Gösta Berlings saga. Man får hoppas, att 
såväl de återstående kapitlen som de nyfunna manuskripten snart kommer under 
Gullbergs kompetenta behandling. I föreliggande häfte av Samlaren genomgår han 
just ett versfragment — för första gången får man se ett prov på den form, för
fattarinnan ursprungligen tänkt använda för sin saga.

Även Nathan Hedin behandlar Gösta Berlings saga i sin artikel Sagans kaval
jerer och verklighetens. Med sin stora lokalkännedom är han i stånd att detalj
granska, tidigare uppgifter i ämnet. För att helt finkänsligt undvika polemik har 
han mestadels underlåtit att göra jämförelser under framställningens gång. Dock 
hade en diskussion underlättat arbetet för läsaren, som inte blir på det klara med 
vad som är det nya i uppsatsen utan att gå till Brodins arbeten och annat jäm
förelsematerial.

Rent litteraturvetenskaplig är Vivi Edströms intressanta studie »Gucl styr». 
Motiv för skjutning en i Jerusalem. Som bekant gjorde Selma Lagerlöf genomgri
pande förändringar i andra upplagan av Jerusalem II. Vivi Edström har genom 
upplage jämförelser samt manuskript- och utkaststudier noggrant klarlagt änd
ringarnas art och orsaker. I andra upplagan har dalabönderna infogats i en hel- 
hetsplan, där varje led i sammanhanget är styrt av Gud. Sålunda har »Gud styr- 
tanken» i Jerusalem I utvidgats till att gälla även andra delen. Den nya upplagan 
får på detta sätt en betydligt ljusare grundton än första versionen. Emellertid 
visar Vivi Edström, att den harmoniska försynstron är ett sent tillskott även i 
första delen, fast där skedde ändringarna före trycket. Straffaspekten på hän
delserna har varit det ursprungliga uppslaget. Andra upplagans tidstypiska ut
vecklingsoptimism har ersatt första upplagans dova tyngd, där dalaböndernas 
skuldkomplex gentemot hembygden dominerade. Detta primära motiv: spänningen 
mellan kolonien och hembygden var dock det som egentligen höll samman Jerusa
lems båda delar. Trots att romanen i sin slutliga avfattning följer en stor hel
hetslinje, har den alltså, menar Vivi Edström, knappast löst det centrala motiv
problemet.

Vivi Edströms åsikt om vilken lösning, som är att föredra, kanske kan diskute
ras, men kvar står det väsentliga: hennes framställning innebär en mycket klar
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görande och övertygande analys av Jerusalems uppbyggnad med dess samman
flätade och avklippta motivtrådar.

Slutligen kan nämnas Ulla-Britta Lagerroths väl utförda jämförelse mellan 
körkarlsmotivet i Selma Lagerlöfs utformning och hos hennes bretonska källa: Le 
Braz’ La Légende de la Mort. Studien Körkarlen och den bretonska dödsmyten ger 
ytterligare belägg för den slutsats man så ofta kommer till, när man jämför Selma 
Lagerlöfs verk med dess källor, det må nu vara Oedman, Snorre eller några rader 
i en tidning: hennes skapande inbillning hade en beundransvärd kraft, när det 
gällde att litterärt omgestalta ett torftigt men fantasieggande stoff. Eller som 
Sophie Elkan uttryckte det: »Sedan ljuger hon öfver det och diktar om det och 
ställer det på hufvudet och får det till sitt.»

Lagerlöfstudiers samtliga bidrag har här inte kunnat behandlas, men de formar 
alla det förblivande helhetsintrycket att Lagerlöf-sällskapet fått en god start. Det 
är bara att hoppas, att det även i framtiden på sätt som här har begynts, kommer 
att berika forskningen med ytterligare sakrika bidrag.

Ying T oi jer-Nilsson.

H arold B orland: Nietzsche’s influence on Swedish literature. With special 
reference to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam and Fröding. Göteborgs Kungl. 
Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar, Sjätte följden, Ser. A, Band 6, 
N:o 3. Göteborg 1956.

Nietzsches inflytande på svensk litteratur alltifrån år 1888, då Georg Brändes 
i några berömda föreläsningar i Köpenhamn introducerade honom och hans »aristo
kratiska radikalism» för nordisk publik, har tidigare gjorts till föremål för spe
cialundersökningar i begränsad skala. Erik Ekelund och Torsten Kassius har stu
derat hans inflytande på Ola Hansson; Strindbergs och Frödings nietzscheanism 
har analyserats främst av Torsten Eklund och Stig Sjöholm. Först med Harold 
Borlands undersökning har en samlad framställning givits av detta viktiga kapitel 
i svensk litterär idéhistoria under decennierna kring sekelskiftet. Visserligen har 
också Borland begränsat sin studie till de tre nämnda författarna samt Heiden
stam, och hans motivering för bl. a. uteslutandet av Levertin såsom icke varande 
»a major creative artist» är diskutabel. Men koncentrationen rättfärdigas otvivel
aktigt av de fördelar den ger i form av mer utförda analyser, och det represen
tativa urvalet berättigar till generella slutsatser beträffande Nietzsches roll för 
svenskt åttio- och nittiotal.

Några större korrigeringar av den tidigare forskningens resultat innebär inte 
Borlands verk. Vad han ger är en ytterst välbalanserad och ofta välformulerad 
framställning och en rad värdefulla preciseringar som vittnar om god förtrogen
het med texterna, både tyskens och svenskarnas. Han är fullt medveten om de 
metodiska fallgroparna och visar tillbörlig försiktighet vid slutsatserna: »It is 
difficult to separate the influence of this individual from the intellectual and 
emotional atmosphere of the time, and to distinguish between influence and tem
peramental resemblance.» Slutets summering och värdering tar full hänsyn till 
dessa felkällor. Borland visar t. ex. hur Strindbergs förstrykningar i hans exem
plar av Jenseits von Gut und Böse avslöjar, att han omedelbart fascinerades en
dast av det som passade in i hans redan utbildade tankemönster. Heidenstam tog 
starka intryck av Nietzsches expressiva aforistiska stil men hade varken tålamod 
eller intellektuella förutsättningar nog att göra hans tankevärld till sin. Den dju
paste personliga affiniteten till Nietzsches idéer finns otvivelaktigt hos Ola Hans
son, medan Frödings själskamp momentant framkallade en förtvivlad brottning 
med den nietzscheanska etiken och dess hägrande frälsningsmöjlighet.

Borlands nyanserade helhetsbild förefaller övertygande, och de detaljanmärk
ningar anmälaren funnit skäl att göra är inte av allvarligare art. Tanken att 
Geijerstams Revy 1886 skulle beteckna ett stadium i utvecklingen mot den defini
tiva brytningen mellan det »unga Sverige» och Strindberg (s. 25) — tidigare


