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fattarnas källskrifter. Redan den äldre franska naturalismen frossade i psykia- 
triska skildringar, och i den sennaturalistiska och dekadenta litteraturen äi drag
ningen åt detta håll ännu starkare. Balzac hämtade sin dokumentation från Moreau 
de Tours; Zola, Daudet och Maupassant anknöt bl. a. till Charcot-skolan och 
Ribot; Strindberg och Ola Hansson diskuterade entusiastiskt Maudsley, Kr af ft- 
Ebing, Saury m. fl. En populär framställning som Krafft-Ebings Om friska och 
sjuka nerver åtnjöt mycket stor popularitet, och Ribots verk om viljans sjuk
domar utkom 1909 i sin 25 :e franska upplaga. Kraepelins grundläggande Psy- 
chiatrie utkom redan 1883. Exemplen, som kunde mangfaldigas, ger vid handen 
att både de populära handböckerna och litteratörernas smak för dem existerade. 
Söker man en litteraturhistorisk förklaring till Selma Lagerlöfs intresse för det 
psykopatologiska, finns det all anledning att observera denna rikt förgrenade lit
terära modeströmning. Hennes — senast av Lagerroth -— observerade studium av 
Höffding kan ha givit vissa impulser, eftersom H. i åtskilliga sammanhang hämtar 
material från abnormpsykologiens område.

Tesen om modellstudiets betydelse har kommit Ravn att ägna sina bästa krafter 
åt den personhistoriska forskningen. Hans kunskaper på detta område är impo
nerande, och han kan på flera vitala punkter korrigera tidigare resultat och med
dela nya fakta om förebilderna för den lagerlöfska diktens gestalter. Men sam
tidigt har denna intresseriktning — kanske naturlig för en kliniker åstadkom
mit en egendomlig metodisk fatalitet. Ravn tycks hela tiden uppfatta de diktade 
figurerna som fall, existerande i sinnevärlden, relevanta föremal för en psykiatrisk 
diagnos. Visar diagnosen överensstämmelse med klinikerns erfarenhetsvärden, då 
är allt väl; stämmer den inte, ja, då har författarinnan misslyckats. Sådan kan 
inte modellen ha sett ut — det svaret finns inte i facit. Gunnar Hede i En herr
gårdssägen drabbas av kritiken, därför att Ravn uppfattar honom som schizofren 
och — under denna förutsättning — finner slutets tillfrisknande orimligt. Nu 
har emellertid, som någon kritiker redan påpekat, Selma Lagerlöf ingalunda velat 
skildra ett fall av schizofreni: den sortens naturalistiskt människostudium hör 
inte hemma inom ramen för hennes konstnärliga avsikter. Hon har som så ofta 
annars velat skildra, hur kärleken övervinner allt, hur dess mirakel kan återföra 
en människa till livet. Det är en saga, eller som titeln lyder, en sägen, och mot 
den är det meningslöst att anföra någon empiriskt motiverad kritik. Hade Selma 
Lagerlöf varit rättrogen naturalist hade hon kanske efterkommit Ravns begäran. 
Men nu existerar Gunnar Hede bara i en konstnärlig vision av annan art, och 
den konsekvent skildrade schizofrenien kan i detta sammanhang endast bli en 
psykiaters önskedröm.

Hans Lindström.

E rland Lagerroth, Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Hol
gersson. Akad. avh. Stockholm 1958.

Erland Lagerroth har med sin doktorsavhandling Landskap och natur i Gösta 
Berlings saga och Nils Holgersson gett sig i kast med ett verkligt betydelsefullt 
ämne: synen på naturen, behandlingen av naturen i Selma Lagerlöfs diktning. Un
dersökningen har klokt begränsats till två viktiga verk, under motivering att annars 
upprepningar bleve oundvikliga. Det har ändå blivit ett digert arbete: 340 sidor 
löpande text och nära 80 sidor grundliga och utförliga noter, där författaren ofta 
modifierar sig själv. Boken är därmed överrik på iakttagelser och reflexioner av 
något växlande värde, och det kan inte vara tal om att här ta ställning till dem 
alla. Det är antagligt att de kommer att ge debattstoff och impulser åt mycken 
kommande Lagerlöf-forskning, sannolikt även leda in på ett och annat villospår.

Det framgår av företalet att författaren närmat sig Selma Lagerlöfs landskaps- 
skildring och dess mysterium via en stark ungdomsupplevelse av Nils Holgerssons 
underbara resa. Detta förklarar i någon mån den entusiasm och den forskarenergi 
som bär upp framställningen; det förklarar väl också en del överdrifter och dun
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kelheter och dessutom själva det faktum att NH dragits in i undersökningen. 
Ämnet och boken hade blivit enhetligare om de fått gälla enbart GBS. Problemen 
är intressantare där och har starkare egenart. Som det nu är kan det inte hjälpas 
att avsnittet om Nils Holgersson verkar som en lång och lite enformigt släpande 
svans på en muskulös och rörlig kropp.

Avsnittet om Gösta Berlings saga består nämligen av verkliga utredningar av idé
mässiga, formella och estetiska problem, av verkets enhet och sammanhang, av för
hållandet mellan livssyn och konstnärlig gestaltning. Sidorna om Nils Holgersson 
ger — utom en del självklarheter — mest en inventering av vissa grepp och syn
vinklar och är som sådan långt mindre engagerande och väsentlig; i detta verk 
för barn förklarar ju ändå det pedagogiska syftet så mycket av konstgreppen. 
Mellan de två huvudavdelningarna faller en kortare översikt över Selma Lager
löfs försök till landskapsskildring under sitt trevande 90-tal åren efter GBS samt 
efter NH. Jag kommer här huvudsakligen att uppehålla mig vid Lagerroths 
studier i debutverket.

Första kapitlet, »Landskapets roll i den episka världen och betydelse för 
komposition och berättarkonst», utgår från begreppet »Guds storm över Värm
land», ett av majorskan på Ekeby brukat profetiskt uttryck, bebådande straff
dom och nöd. Lagerroth vill visa att landskapet visar »aktivitet», är en med- 
spelande i »stormen» under kavaljersåret, men inte bara där utan också i vissa 
sammanhang utanför detta bildspråks räckvidd. Sammanställningen av människa 
och natur, bilderna av människan i naturen — varvid båda tänks som aktiva i 
någon mening — kallar Lagerroth »kontrapunktiska kompositioner»; det något 
otympliga uttrycket är ett försök att komma till rätta med den uttrycksbild som 
uppstår då en persons handling eller sinnesstämning på ett eller annat sätt 
korresponderar med ett samtidigt skeende i miljön (här naturen).

»Förutsättningar för landskapets ställning» klarläggs i andra kapitlet, och be
står dels av vissa iakttagelser om författarinnans läggning, dels av en brett lagd 
undersökning kring en del föregångare och förebilder i metoden att skildra na
turen som »aktiv» och »medverkande». Även en del lokala (värmländska) förut
sättningar tas upp till behandling.

I tredje kapitlet, »Skildringen av landskapet självt», försöker författaren 
fixera de estetiska stilmedlen, stilisering, romantisering, drag av impressionism 
etc.; en icke ringa vikt läggs vid landskapets »uttryck». »Landskapsskildringens 
förutsättningar», personligt och historiskt, granskas slutligen i det korta Fjärde 
kapitlet, där förf. bland annat berör Selma Lagerlöfs hembygdspatriotism och 
hennes önskan att göra något för hembygdens »ära och lycka».

*
Första kapitlet är av största vikt, eftersom ämnet här fixeras och vissa grund

läggande påståenden görs. Det lider emellertid av en del svagheter och vagheter 
i det analytiska som därmed kommer att allvarligt tynga hela avhandlingen. 
Andra kapitlets historiska bakgrundsteckning är givetvis också viktig; den rör 
sig på en metodiskt mer traditionell grund och är långt mer invändningsfri, sär
skilt i ett par av sina avsnitt, där författarens lärdom och grundlighet kan fira 
klara triumfer. Tredje och fjärde kapitlen ger många upplysningar och syn
punkter men är något oprecisa och schematiska i den estetiska karakteristiken.

*
En första invändning gäller bokens titel. Den skulle lika gärna ha kunnat heta 

Skådeplats och handling; Selma Lagerlöf behandlar nämligen alla föremål, döda 
som levande, på ungefär samma sätt, och Lagerroth har mycket svårt att dra 
gränser mellan »natur», »landskap» och »skådeplats». Hos Selma Lagerlöf lever 
»de gamla åkdonen» (GBS s. 93), »kolmilor», »hammarhuvuden» (s. 236), »tår
dränkta golv» (s. 176) med samma liv som roskvarter och älvar. En inriktning på 
skådeplatsen och dess besjälning eller aktivitet hade gjort framställningen enk
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lare och klarare. En annan tänkbar distinktion i klarhetens intresse hade varit 
»Sceneri, landskap och naturkrafter...» . Som det nu är löper författaren risk att 
i halvdunklet överdriva just naturens aktivitet.

En annan grundläggande invändning gäller synen på diktverket och »den episka 
världen». Analyser av dikt av det slag författaren vill åstadkomma måste bygga 
på en mycket nykter uppfattning av verkningsmedlen (ord, ordsammanställningar) 
på ena sidan, illusionen (verkan hos läsaren) på den andra. Lagerroth samman
blandar stundom illusionen med det fixerbara innehållet. Ibland tycks han sålunda 
tro att Lövsjö härad existerar i verkligheten och har fler egenskaper än vad som 
faktiskt står angivna på tryck i boken. Han påstår att vi får en »på en gång 
översiktlig och ganska ingående beskrivning av hela Lövsjö härad» (varför 
ganska?) (s. 188). Och en annan gång: »Sedan Selma Lagerlöf väl en gång infört 
sin läsare i Lövsjö härad, växer hans förtrogenhet med bygden, tills han är bekant 
med den i nästan alla dess skiftningar.» (Nästan alla?) En liknande brist på nyk
terhet i beskrivningen av en illusion röjs i följande citat: »Då tyckes det som om 
det inte längre förelåge en konstlad sammanställning av figurer och skådeplats 
utan som om dessa personer verkligen befunne sig på platsen, som om de levde där 
och som om det hela vore en värld som fungerade och därför var verklig» (s. 45). 
Vill inte nästan alla berättare uppnå sådan illusion? Samma entusiastiska grum- 
mel i tanke och karakteristik återkommer i detta uttalande: »Integrationen, den 
inre sammanhållningen mellan människa och landskap, har därmed nått en om
fattning och styrka, som överträffar det mesta av vad livet självt kan bjuda. 
Lövsjö härads plats bland litterära provinser är därför» etc. Hur vet författaren 
egentligen »vad livet självt kan bjuda»? Kanske kan det till och med överträffa 
Selma Lagerlöf. Författaren har låtit suggerera sig till okritiska överord.

När denna suggestibilitet förenar sig med en viss schematism inträffar olyckor. 
Den viktigaste av dem gäller uttrycket »Guds storm» och dess tolkning, som av 
författaren görs för vid.

Första kapitlet leder oss rakt in i centralbegreppet Guds storm över Värmland. 
Översikten går snabbt vidare till citat som tycks visa att naturen är livligt med
verkande i »stormen» [uttrycket storm är därvid »symtomatiskt», påstår förf. som 
lider av benägenheten att vilja uppfatta »stormen» som en naturföreteelse (s. 17) ], 
och naturen är då antingen 1. ond 2. god 3. besjälad, lidande eller 4. Guds red
skap ; vi får citat att ta ställning till eller samordna och vi får höra hur författa
rinnan har lyckats trolla bort motsättningen mellan dessa naturens fyra roller.

Detta leder till en förvirrad bild. Vi har dessförinnan inte hört ett enda karak
teriserande ord om boken eller SL själv. Denna brist är mer än en dispositions- 
fråga; man bringas snart att undra om Lagerroth med allt sitt vetande om GBS 
har någon egentlig helhetsuppfattning av verket. Mycket av det som han lägger 
fram som motsättningar eller paradoxer skulle säkerligen låta inordna sig i en 
hypotesvis anlagd enhetssynpunkt.

Det kunde finnas fler att välja på. En vore folksägnen, som ju SL utgår ifrån. 
Hade Lagerroth utgått från synpunkten att det är i sägnens eller sagans anda som 
SL besjälar allt, hade han antagligen kommit att urskilja olika sätt att »besjäla», 
ordnade i en efter graden av »liv» stigande skala, alltifrån ett rent metaforiskt 
eller liknelsevis infört liv till skrockets eller den mytologiska berättelsens liv; det 
liv som gudstron kan förläna naturföreteelser är ofta att skilja från övriga 
former. Det hade i alla händelser varit oändligt välgörande att på det viset få  
»besjälningarna» ordnade i olika arter; det hade tillåtit en del detaljerade jäm
förelser med andra äldre eller samtida författare, jämförelser som man nu bittert 
saknar.

Den helhetssynpunkt jag dock skulle föredra tar sikte på verkets symbolkarak
tär; dess verkan och betydelse som helhet jämförda med verkan och betydelsen 
av enskilda delar. Det faller nämligen snart i ögonen att Lagerroth bland de 
orsaker till landskapets aktivitet han räknar upp i första kapitlet råkat glömma 
den mest förnuftsbetonade, den enklaste av dem alla, nämligen naturens förvild-
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ning då den vanvårdas — även det en aktivitet, ja en »hämnd» på odlaren. Mot- 
sättningen mellan odlad och vild natur är överhuvud inte undersökt i avhand
lingen. Därmed inträder en onödig förvirring, en tendens att överdriva det säll
samma och nnderdriva det rationella i författarinnans syn på naturkrafterna.

Jag skall genast visa följderna av detta förbiseende. Sedan Lagerroth riktat 
uppmärksamheten på majorskans stora tal vid julmiddagen gör han omedelbart 
sina påståenden om naturens medverkan i »stormen». Utsagorna härom är från 
början något överdrivna, och överdriften stegras efterhand; så småningom blir 
beskrivningen klart missvisande. På s. 18 heter det att naturmakterna i berättelsen 
kan »representeras av djur och människor som uppfattas och beskrives som sam- 
höriga med naturen»; redan här lurar överdriften eftersom en mer oemotsäglig 
formulering vore »liknas vid naturkrafter» och »symboliskt samordnas med na
turen». Senare står det: »Under sommaren kulminerar naturens aktivitet» — 
innan det ännu bevisats att det är naturen själv som agerar. I uppräkningen av 
diverse naturens aktiviteter nämns också »höstfloden» — som är en ren metafor 
(låt vara på god väg att bli symbol) — en beteckning på folkets, bygdens uppror 
mot kavaljererna.

Att dessa lätt överdrivna eller tendentiösa formuleringar inte är ofarliga ser 
man på s. 20, där det plötsligt talas om »naturmakternas spel» som ett faktum, 
utan att ny exemplifiering framlagts; på samma sida påstås till och med att na
turen tilldelats »en viss förmåga att skilja mellan ont och gott», en formulering 
som dock något modifieras i meningen därpå. Och stegringen fortfar: Lagerroth 
är snart mogen för att tala om »kraftmätningen mellan landskap och befolkning» 
(s. 20) — varmed man har rätt att påstå att skevheten är ett faktum, överdriften 
eller förgrovningen fullbordad. Förf. åsyftar vårflodens härjningar — men i 
dessa härjningar har kavaljerernas försummelser stor andel, varför bilden av nå
got slags dragkamp blir missvisande. På s. 32 talas om »naturkrafternas attacker 
mot människorna under den stora stormen», på s. 58 om hur landskapet »svarar 
med att utsätta dem båda (Marianne Sinclair, resp. Elisabet Dohna) för en gast- 
kramning»; i sistnämnda fall är det fråga om symboliska eller kompositoriska ar
rangemang, som av Lagerroth refereras så att man får en vision av landskapets 
oavlåtliga aktivitet. Kulmen av dessa tendentiösa uttryckssätt avtecknar sig på 
s. 133, där det utan vidare talas om »ett etiskt spel mellan människa och land
skap, där landskapet bestraffar de onda handlingarna och belönar de goda». 
Här blir missvisningen allvarlig eftersom »stormen» dock i första hand är en oro 
i människovärlden, som delvis är sin egen bestraffning och som sedan säges dra 
med sig oro i naturen; en sträng naturs roll som medverkande och förvärrande 
faktor vid människors olyckor och försummelse (till exempel i vårfloden och 
torkan) förvandlas av Lagerroth till en ingripande roll, även då denna tolkning 
inte är motiverad.

En karakteristisk följd av denna avhandlingens tendentiösa formuleringskonst 
är att även i vissa samspel mellan människa och landskap (de av Lagerroth så 
kallade »kontrapunktiska kompositionerna») människans faktiska initiativ trollas 
över på naturens sida. Så på s. 39, där det påstås att Elisabet Dohna »tyckes 
nästan skyddslös mot marskvällens stämningar», varpå ett rätt långt citat får 
styrka detta påstående. Elisabet talar där i missmod till skymningsgudinnan, det 
är för henne vanmaktens timme. Detta beror, antyder Lagerroth, på »naturens 
inflytande». Men Lagerroth hoppar mitt i citatet över tre rader, som vänder på 
hela meningen: genom dem blir Elisabets sinnesstämning till det »aktiva», av
görande momentet, det är hon som ger naturen sin stämning, inte tvärtom: »Hon 
tänkte på att hennes eget hjärta, som nu i sin sprittande fröjd höljde tillvaron i 
purpur och guld, hon tänkte på att detta hjärta kanske en gång skulle förlora 
sin kraft att lysa upp hennes värld.» (GBS, s. 144—145.)

Det är människohjärtat som är det helt primära för Elisabet och för SL; 
Lagerroth förnekar inte detta, men han skymmer undan faktum.
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Det finns emellertid fler inadvertenser, som får följder för hela den följande 
framställningen.

En av dem är detta omdöme: »I majorskans monumentala straff vision anges det 
intet eller nästan intet om orsaken, den yttersta grunden, till de kommande hem- 
sökelserna...»  Detta måste betecknas som en ren felläsning. I majorskans tal 
står nämligen följande: »Ni som nu låter mig falla, vem vill stå när jag har 
fallit?» Och om det fattiga folket: »Vem ska ge det arbete när jag är borta?» 
Här anges ju tydligt att vad som håller bygden uppe är majorskans roll som 
arbetets utdelare, dvs. som ledare och ekonomisk organisatör; i det ögonblick 
hon faller »vill» ingen mera stå.

Stormens enda uttryckligen angivna orsak är alltså majorskans fall. Jag vill 
påstå att ett uppmärksammande av denna orsak hade förändrat författarens syn 
nå naturens aktivitet, även hans begagnande av orden ont och gott. Ty i Gösta 
Berlings saga är naturen aktiv under vissa omständigheter, nämligen då den inte 
vårdas, och gott och ont har en viss konkret betydelse, nämligen som beteckningen 
på ansvar, resp. icke-ansvar inför odlingen. I min uppsats Vildhet och godhet i 
Gösta Berlings saga i föreliggande nummer av Samlaren söker jag klargöra den 
tolkning av GBS, som är förutsättning för denna min kritik.

#

Genom att fixera bokens symbolverkan — och naturens roll inom handlingens 
och symbolens ram — hade Lagerroth säkerligen också uppnått en annan syn på 
de »kontrapunktiska kompositionerna» och deras innebörd. I avhandlingen brukas 
ordet symbol, såvitt jag kunnat finna, bara två gånger, på sidorna 69 och 350; det 
är en föga nyttig återhållsamhet. I själva verket kan man betrakta såväl den 
björnaktige major Sinclair och hans björnar, slagbjörnen i Gurlita klätt, den 
elaka Märta Dohna och hennes straff genom skatorna, Brobyprästen och Torkan 
som symbolepisoder, stödsymboler, alla tjänande helhetsbilden, helhetssymbolen, 
vars betydelse nyss antytts. Man kan också iaktta, att naturens aktivitet, som i 
berättelsens början står i direkt orsakssamband med människors skuld genom 
slarv, »vildhet», oklokhet och vanvård, efterhand får en självständigare roll, 
framförallt genom torkan. Detta hänger uppenbarligen ihop med berättartekniska 
krav; det är i arbetet på att stegra effekten och öka symbolverkan som naturen 
steg för steg och på ett alltmer förödande sätt dras in i det mänskliga ödet, i 
bygdens öde. Människans elände blir kosmiskt. Det är att märka att kapitlet 
Torkan — enligt Helge Gullbergs undersökningar — skrivits sent, medan Vår
floden däremot skrivits tidigt; skillnaden dem emellan är en skillnad som berät
telsens upprullning, perspektivets oavlåtliga vidgning, dragit med sig.

Det är en förtjänst hos Lagerroth att han i sitt andra kapitel diskuterar Selma 
Lagerlöfs begåvning; vad han berättar om hennes målmedvetna studier är värde
fullt. Men han råkar in i självklarheter och tautologier (s. 77, 86 m. fl.). Sålunda 
brukar han — efter Cassirer (med Klages i bakgrunden) — ordet uttrycksvarse- 
blivning (och tar därvid i förbifarten vissa risker för tungomålstal); men då 
han inte har andra bevis för SL:s innehav av denna egenskap än hennes verk blir 
det oförnekligen en tautologi att säga att denna begåvning utgör verkets förut
sättning. (En liknande tautologi s. 244, nederst.) I fortsättningen överskattar 
Lagerroth enligt min mening vad han kallar de »intellektuella» momenten i dikt- 
skapandet; om ordet skall ha någon mening måste det väl betyda förmåga av 
abstraktion, och den sidan av SL:s utrustning var aldrig betydande. Jämför med 
hennes nära frände som fabulator Hjalmar Bergman — hos honom förelåg större 
rörlighet, starkare filosofisk läggning, med ett ord: just intellektualitet. Hennes 
klokhet, hennes receptivitet, hennes människokännedom, hennes förmåga av mål
medvetet arbete var utan tvivel högst betydande; hennes talang att forma och
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genomskåda rikt organiserade symboler var av det stora, sällsynta slaget; men 
»intellektuell» kan inte vara rätta beteckningen för hennes begåvningstyp.

Däremot är påpekandet om SL:s nästan genomgående ambivalens helt träf
fande; det »dubbla engagemanget» (Lagerroth) var hennes metod både i dikt och 
liv att komma tillrätta med påträngande problem.

I det innehållsrika andra kapitlet, där Lagerroth systematiskt går igenom vissa 
uttalanden som rör naturens liv och aktivitet i GBS, saknar man ett avsnitt, det 
som skulle ha varit självklart om Lagerroth redan från början hade tagit fasta på 
det odlade naturen och dess villkor, dess »hämnd» på försumliga odlare. Detta av
snitt hade kunnat grupperas kring citatet »Det är inte gott att naturen sörjer över 
människorna»; det hade kunnat byggas upp helt i analogi med övriga avsnitt. 
Synpunkten saknar inte sin bakgrund i SL:s biografi (Mårbacka!), det hade kun
nat få paralleller i samtida litteratur och en bakgrund i äldre idéer. Sålunda hade 
Björnson, som summariskt berörs på andra ställen i avhandlingen, här kunnat 
komma in på ett mycket naturligt sätt. För Björnson är begreppen vild och vild
het centrala; han brukar dem visserligen i första hand om människonaturen, om 
»vilda» lynnen; men det är dock bara ett steg från den primitiva, överdådiga 
vildheten med slagsmål, sprit och skrytbragder i ’Arne, En glad gutt och Arnljot 
Gelline till det slags mer kultiverade, fantastiska vildhet som Selma Lagerlöfs 
kavaljerer representerar. Parallellen mellan människovärlden och naturen ligger 
inte lika tydligt till hos Björnson som hos SL; den är i sin tydliga, »agrara» form 
hennes personliga egendom. Men även Björnson var en stor dyrkare av odlad 
jord. Och dikten Temme eller temmes (från 1890 eller 1891) erbjuder ett skol
exempel på att han verkligen medvetet drog den parallell som redan bildspråket 
inbjöd till och som passade så väl in i samtida strävanden att odla både bygd 
och människosjälar, dvs. höja ekonomi och folkuppfostran jämsides:

Landet som omkring seg skuer 
og med hav og h0yf jell truer 
vinterkoldt og sommerblekt, 
korte smil og aldrig vekt, 
det er j etten som skal temmes 
for at det vi vil, kan fremmes.
Han skal bsere, han skal drage, 
han skal hamre, han skal sage, 
han skal male lys i fossen — 
hele dundren, hele trossen 
skal imellom fjord og f jelle 
bygge oss et sk j0nnhets-veide.

Likheten med SL ligger i öppen dag. Som en samtida parallell till SL:s agrara 
synpunkt på vård-odling hade Karlfeldts dikt Till en jordfördärvare (Flora och 
Bellona) kunnat anföras. Denna dikt definierar i god analogi med SL:s betraktelse
sätt en människas moral med hjälp av hennes förhållande till jorden:

Men den som hejdar växtens fart 
och lägger jord igen 
begår en synd av grövre art 
än den som dräper män.

En höjdplatå i avhandlingen är den utförliga utredning som bär mottot »Livets 
ande bor ännu i de döda tingen»; den är ur teknisk och litteraturhistorisk syn
punkt viktig. Lagerroth visar här att den adekvata termen för den åskådning som 
gör tingen levande i SL:s bok inte är panteism utan panpsykism; och vidare att 
författarinnan kunde möta detta betraktelsesätt i mängder av dokument från 70- 
och 80-talen, hos en lärare på seminariet och hos H0ffding.

Det utförliga avsnitt vari Lagerroth diskuterar samspelet mellan natur och
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människa (s. 160 ff.) och jämför GBS med vissa föregångare i den europeiska 
litteraturen i syfte att visa att Selma Lagerlöf i detta sitt grepp är minst lika 
avancerad som exempelvis Theodor Storm och Thomas Hardy måste sägas vara 
förtjänstfullt i sin uppslagsrikedom och sin forskariver. Men det har den stora 
svagheten att likheten med dessa »släktingar» blir abstrakt. Man förnimmer inte 
likheten i stil eller ton och om påverkan kan inte vara tal; SL, som använder 
sagans form för »besjälning» eller »samspel med naturen» har sina fränder i 
H. C. Andersen, Topelius och Björnson, och den kritiske läsaren skulle önska 
se denna bakgrund bättre framtagen. Huruvida sedan Storm, Hardy och Selma 
Lagerlöf befinner sig så att säga på samma trappsteg av teknisk skicklighet är en 
stor stilhistorisk fråga som för sin lösning skulle kräva ett långt vidlyftigare upp
båd av argument än författaren presterar; och dessutom, förefaller det mig, en 
del specialundersökningar. Även om försöken att finna »impressionistiska drag», 
att urskilja »stilisering och romantisering» och »inspirationskällor» i kap. 3 och 4 
gäller, att man mycket hellre än vissa ganska tillfälliga jämförelser med måleri 
och »impressionistisk» stilkonst hade önskat en rejäl, på historisk grundval lagd 
beskrivning av hur vissa av SL:s närmare litterära släktingar faktiskt går till
väga för att levandegöra motiven och skapa ett samspel mellan den och människan 
under årtiondena närmast före diktarinnans debut.

I det kapitel som betitlats »Vägen till Nils Holgersson och vägen därifrån» 
finns en intresseväckande redogörelse för Reors saga (s. 258) — ett av SL:s 
klara misslyckanden. Denna berättelse är ett exempel på en naturmystik som 
överskrider gränsen för vad SL rår med: här blir människan natur och naturen 
halvt mänsklig. Den skulle av författaren ha kunnat tas som bevis på att för SL 
människan dock är det helt primära, att för henne naturförloppen visserligen kan 
spela en tillsynes aktiv roll för att symboliskt förstärka de mänskliga förloppen, 
ge en starkare uttrycksbild av dem, men att en »aktivitet» utöver denna gräns i 
grunden är henne främmande. Misslyckandet i Reors saga beror näppeligen på 
SL:s läge mellan romantik och realism, som Lagerroth tror. Jag måste se denna 
»begränsning» hos Selma Lagerlöf som en positiv egenskap, en sida av hennes 
begåvning: hon var de moraliska sammanhangens, godhetens diktare, och det var 
för att symboliskt förstärka och förstora innebörden av moraliska avgöranden 
och strider (ge dem kosmisk innebörd) som hon så ofta grep efter naturen och 
skådeplatsen som eko, bundsförvant och medspelare. Mycket av vad Lagerroth 
anför om naturens »liv» är riktigt iakttaget — och därtill viktigt för kännedomen 
om det säregna »livet» i SL:s berättelser — men bilden har i hans framställning- 
blivit ännu mer fantastisk, brokig och underlig än den i verkligheten är, och 
de »självständigt opererande synvinklarna» som det talas om på s. 257 och andra 
ställen är styrda med säkrare instinkt och hand än författaren sett och hans 
avhandling vill erkänna.

Erik Hj. Linder.

Sven S tolpe: Från stoicism till mystik. Studier i drottning Kristinas maximer. 
Akad. avh. (Uppsala.) Sthlm 1959.

Som titeln på Sven Stolpes doktorsavhandling antyder, vill förf. visa att drott
ning Kristinas maximer — som hon redigerade från omkring 1680, under sin ro
merska tid — avspeglar en utveckling från stoicism till mystik eller, med en mera 
rättvisande formulering, »från en antik människotro mot en kristen syn på män
niskans hjälplöshet utan nåden» (s. 9). Stolpe ser i denna utveckling samtidigt 
ett personligt livsöde och ett allmänt idéhistoriskt förlopp.

Det är en stor och ytterst intressant uppgift som Stolpe har givit sig i kast 
med. Kristinas trosförändring och abdikation har visserligen tidigare ställts in i 
ett idéhistoriskt perspektiv av Ernst Cassirer i hans bok Drottning Christina och 
Descartes (1940), och även idéinnehållet i hennes maximer har förut studerats i 
en mindre skrift av Alf Nyman, En drottnings visdom (1942). Äten Stolpes under
sökning överskuggar helt föregångarnas genom sina ambitioner och sin räckvidd. 
Med djärva grepp och med utnyttjande av nya och viktiga, framför allt utländska


