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töser” fortfarande känslig, men nu finns en växande 
forskning som hade kunnat stödja en kritisk analys 
av Söderholms roman. Ett världskrig är ett brutalt 
exempel på hur också det nationella projektet för-
ändrades under undersökningsperioden, men det 
problematiseras inte. Succén för Driver dagg, fal-
ler regn, som tvärtemot Dit du går ägnas stort ut-
rymme, måste relateras till att boken kom ut mitt 
under kriget (1943), men det nämns knappt och får 
ingen betydelse för analysen.

Det som intresserar Nilson är den föränderliga 
konstruktionen av nationell identitet, och hon ci-
terar Michael Billigs Banal Nationalism (1995) om 
att medlemmar i en nationell gemenskap identifie-
rar sig med en specifik föreställning om nationen. 
Billigs poäng ingår dock i ett längre resonemang 
om svårigheten i att använda ett så undflyende be-
grepp som ”nationell identitet”. Han landar i det 
som blivit en inflytelserik insikt om hur nationell 
identitet upprätthålls genom upprepade, banala, 
mer eller mindre omedvetna praktiker, som nöter 
in nationen som en självklar referensram. Nationell 
identitet är för Billig en livsform. Denna inriktning 
av studiet på vardagsnationalism, hur nation görs 
underifrån, hade varit en fruktbar ingång, särskilt 
som Nilson har använt en frågelista som metod för 
att undersöka hur ”vanliga” läsare uppfattar Sparres 
och Söderholms författarskap i relation till ”svensk-
het”. Dessutom har hon deltagit i författarturism 
med busstur till Gårdarna runt sjön. Om Billigs 
teori om banal nationalism hade utvecklats genom 
dessa metoder, hade emellertid frågeställningen om 
nationell identitet behövt preciseras. Trots den in-
tersektionella analysen med viktiga poänger om 
rashygien och ideala genuskonstruktioner, glider 
den nationella identiteten ur studiens grepp.

En viktig aspekt av Sparres och Söderholms 
framgångsrecept – och av deras framställning av 
nationell identitet – är att merparten av deras för-
fattarskap är historiska romaner som utspelar sig 
under 1800-talet. Nilson väljer att inte förhålla sig 
till de historiska epokerna, eftersom romanerna hur 
som helst ger en anakronistisk skildring av roman-
personerna mot bakgrund av en realistisk, kultur-
historisk miljö (65 f.). Men det är just därför som 
den historiska aspekten blir intressant. Nationalism 
handlar alltid om historiebruk. Konstruktionen 
av nationen bestämmer vilken historia som lyfts 
fram och hur den används; en historielös föreställ-
ning om nationen har aldrig existerat. Förståelsen 
av historien är med andra ord en central kategori i 
analysen av nationell identitet. Sparres och Söder-

holms kritik av det patriarkala samhället, inte minst 
av våldtäkt, blir dessutom svårbegriplig när berät-
telsens historisering av samtidens debatter inte syn-
liggörs. Nilson lutar sig istället mot nostalgibegrep-
pet, som i hennes användning fokuserar på graden 
av kritik i förhållande till det förflutna. Nostalgin 
hade dock fått en mer tydlig innebörd om det hade 
relaterats till vilken historia romanerna gör bruk av.

Nilson har tagit sig an författarskap som varit 
högt värderade av läsarna och tillförsäkrat Sparre 
och Söderholm vad som borde vara en självklar 
plats i litteraturvetenskapen. Den ambivalens i ro-
manernas förhållningssätt till antimoderna ström-
ningar som studien argumenterar för hade kunnat 
artikuleras tydligare om romanernas historiebruk 
hade tagits tillvara, och om konstruktioner av såväl 
nationell identitet som av sexualitet differentierats 
över tid. Många spännande poänger om det natio-
nella projektets föränderlighet vinns dock genom 
att studera hela det litterära kretsloppet från pro-
duktion till olika typer av reception: litteraturkri-
tiker, ”vanliga” läsare, turism. Nation som ett kri-
tiskt projekt för litteraturvetenskapen har många 
infallsvinklar som Atterbom aldrig drömde om.

Anna Bohlin

Anna Nordlund, Selma Lagerlöf. Sveriges moder-
naste kvinna. Max Ström. Stockholm 2018.

När Selma Lagerlöf begravs på påskafton den 23 
mars 1940 direktsänds ceremonin i svensk radio 
med Sven Jerring som referent. Lagerlöf är den 
första icke-kungliga person som ges den äran se-
dan Svensk radiotjänst startade sina sändningar på 
nyårsdagen 1925. Det är betecknande att Selma La-
gerlöf också var en av de svenskar som var väl förbe-
redd inför radiostarten. Redan innan de reguljära 
sändningarna började hade hon låtit installera en 
kristallmottagare i hallen på Mårbacka. Det kräv-
des tre ingenjörer för den uppgiften. Ett år senare 
talade hon själv för första gången i radio. Det är 
också signifikativt att Selma Lagerlöfs födelse 1858 
ägde rum samma år som lagen om ogifta kvinnors 
rätt att ansöka om myndighet vid 25 års ålder an-
togs i riksdagen. Lagerlöfs liv ramas på så sätt in av 
två olika modernitetsperspektiv som kom att bli 
synliga i hennes liv och verk: tekniken och jäm-
ställdheten.

Att Selma Lagerlöf var en kvinna som i mångt 
och mycket var i takt med sin tid framgår med tyd-
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lighet i Lagerlöfforskaren Anna Nordlunds biografi 
från 2018, som bär undertiteln Sverige modernaste 
kvinna. Det perspektivet kan synas gå stick i stäv 
med den ensidiga bild många läsare trots allt fort-
farande har av Selma Lagerlöf som sagotanten. Det 
är en bild som etablerades under 1890-talets nyro-
mantiska strömning, och som låst fast Lagerlöf i 
ett hårt grepp. En sagotant var hon förvisso, men 
inte på det naiva sätt som den romantiska tradi-
tionen föreskriver. Det var, som Nordlund påpe-
kar, med medvetenhet som Lagerlöf ”började axla 
rollen som den stora sagoförtäljerskan i svensk lit-
teratur” (136). Hennes författarskap omfattar de 
facto ett rikt genreutbud kopplat till sagan: Para-
bel, allegori, fabel, sägen, mirakel, legend, profe-
tia, emblem. Det sagolika berättandet var hennes 
författarmodus. Men bilden är dock inte hela san-
ningen. Hon levde också i – och skrev om – värl-
den och verkligheten.

Bokförlaget Max Ström har som alltid satsat 
stort. Biografin är ett praktverk i format för kaffe-
bordet, med blanka boksidor och ett stort bildma-
terial. Bildredaktör för biografin är Bengt Wanse-
lius, som också var ansvarig för det digra verket Regi 
Bergman (Max Ström, Stockholm 2008) och för 
Strindbergs världar (Max Ström, Stockholm 2012). 
Bildurvalet känns i den nya biografin även för en 
hängiven Lagerlöfforskare nytt och överraskande. 
Tillsammans med Nordlunds perspektivrika text 
blir detta en bok som fungerar både som det po-
pulärvetenskapliga verk den i huvudsak är och som 
en framställning med vetenskapligt värde. Förla-
get har på sedvanligt sätt för denna hybridform 
mellan populärt och vetenskapligt valt att lägga 
en sidorienterad notapparat i slutet av boken, som 
också innehåller en utförlig litteraturförteckning, 
ett personregister och en förteckning över verkets 
rikliga bildsättning. Här saknar jag bara en förteck-
ning över de filmatiseringar som gjorts av Lagerlöfs  
verk.

Nordlunds perspektiv på Lagerlöf som modern 
är konsekvent och mycket väl genomfört. Här finns 
mycket nytt, men huvudsakligen utgörs materialet 
av den redan traderade och väl utforskade berät-
telsen om Lagerlöf som människa och författare. 
Lagerlöf var, som Nordlund uttrycker det, ”en av 
sin tids ledande löfteskvinnor” (396). Hon visade 
att kvinnor kan. 1907 blev hon som första kvinna 
hedersdoktor vid ett svenskt universitet, 1909 fick 
hon som första svensk och som första kvinna No-
belpriset i litteratur, 1914 blev hon invald i Svenska 
akademien.

Hon bejakade också teknikens löften om en ny 
tid. Hon älskade bilar och ägde en Hupomobil. 
Hon köpte traktorer, hon installerade en av Sve-
riges första AGA-spisar, hon var intresserad av ny 
medieteknik och skaffade tidigt Rikstelefon. Re-
dan 1911 investerade hon i aktier i Biografbolaget 
Victoria. Filmatiseringarna av hennes verk kom 
att bli många och flera av dem blev banbrytande. 
Victor Sjöströms dubbelexponeringar i Körkar-
len (1921) har gått till filmhistorien. Två av hennes 
mest framgångsrika filmer Tösen från Stormyrtor-
pet (1917) och Körkarlen (1921) hade också en te-
matik som gick att införliva i ett samhälleligt soci-
alt välfärdsprogram: ensamstående mödrar, alko-
holmissbruk och hustrumisshandel.

Hon var också en medveten, modern, ogift och 
självförsörjande marknadsförfattare som med järn-
vilja drev sitt författarprojekt framåt. Hon var mån 
om att vinna läsarnas gunst, men också om att tjäna 
pengar, och – som Nordlund skriver – ”förvalta sig 
själv som ett folkligt nationalmonument” (233) och 
utnyttja ”den sedlighetsdanande författarroll, som 
hon visste gick hem i offentligheten” (278).

Det här är på intet sätt nytt. Lagerlöfforsk-
ningen har de senaste decennierna varit inriktad 
på att förändra och komplicera bilden av Lagerlöf, 
och har också i hög grad lyckats med det. Jenny Ber-
genmars, Maria Karlssons, Lisbeth Stenbergs och 
Nordlunds egen forskning är utmärkta exempel. 
Det nya i Nordlunds biografi är nu att hon än star-
kare sätter in Lagerlöf i sin politiska samtid och där-
med skärper konturerna kring hennes samhällsin-
riktade verksamhet.

Selma Lagerlöf var en av Sveriges första kändisar 
och hon visste att utnyttja sin position. Men hon 
valde att agera lågmält. Hon höjde sällan rösten, 
men såg till att ha ett litet finger med i de stora frå-
gorna: unionsupplösningen 1905, storstrejken 1909, 
protesterna mot Tysklands förföljelse av judar på 
1930-talet. I den nya biografin finns en intressant 
uppgift om ett privat brev Lagerlöf skrev till den li-
berale statsministern Nils Edén. Hon vill där att re-
geringen ska se till att de finska regeringstrupperna 
får vapen efter självständighetsförklaringen från 
Ryssland 1917. Edén, som tillsammans med social-
demokraterna valt en medlingslinje, kräver att hon 
inte ska uttala sig offentligt i frågan. Hon tar då en 
bakväg och skriver på ett upprop för vapenhjälp. Det 
kan ses som ett typiskt sätt för Lagerlöf att agera.

Många gånger handlade hon på uppmaning. 
Hon betraktades som ett praktfullt standar som 
kunde hållas upp framför de stridande trupperna. 
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Det var en ordning som passade henne. Det finns 
en svag underton i hela biografin där Nordlund, 
med rätta och sannolikt medvetet, underminerar 
sin egen berättelse. Lagerlöf var förvisso på många 
sätt progressiv: men hon var varken rättfram eller 
det vi skulle kalla modig. Hon ryggade för offent-
lig konfrontation och snitslade sig istället fram med 
diplomati i det fördolda.

Man kan emellertid ana att Lagerlöf var mer på-
tagligt framträdande i lokalpolitiken. Rösträttsåret 
1919 blev hon vid 61 års ålder vald till ledamot i 
kommunstyrelsen i sin hemkommun Östra Äm-
tervik i Värmland. Hon stod först på listan för de 
frisinnade, som hon stött aktivt sedan 1916. Efter 
henne kom tjugotre män. Hon var vid den tiden 
inte bara en upphöjd celebritet, utan också kom-
munens största arbetsgivare med sin gård Mår-
backa. De stora författarinkomsterna gjorde henne 
även till den viktigaste skattebetalaren. I det kom-
munala arbetet var hon, enligt Nordlund, engage-
rad i fattigvårdsstyrelsen, hälsovårdsnämnden och 
nykterhetsnämnden, och medverkade till upprät-
tandet av ett modernt ålderdomshem, sjukvårdsbi-
drag och tuberkulosbekämpning.

Men det kanske mest intressanta, och det som 
ur ett vetenskapligt perspektiv tillför forskningen 
verkligt nytt material och nya insikter, är den fram-
ställning som Nordlund gör av Selma Lagerlöf och 
filmen. Nordlund bygger här på sin egen forskning 
som tidigare bland annat publicerats i antologin 
Re-Mapping Lagerlöf. Performance, intermedia-
lity, Euorpean transmissions (redigerad av Helena 
Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg & Bjarne Thorup 
Thomsen, Nordic Academic Press, Lund 2014). I 
biografin framkommer hur Selma Lagerlöf betrak-
tade film som en ny konstform värd aktning, fram-
förallt för att den kunde, som hon själv uttryckte 
det, ”nå till den stora massan av folket” (323). Från 
1917 och fram till Lagerlöfs död gjordes 18 filma-
tiseringar både i Sverige och internationellt. De 
mest kända är de från stumfilmseran. I ett intres-
sant brev den 25 maj 1925 till Mauritz Stiller – som 
tillsammans med Victor Sjöström och Gustaf Mo-
lander stod för de flesta filmatiseringarna – för La-
gerlöf ett adaptionsteoretiskt resonemang som vi-
sar hur hon såg på det nya mediet och sin egen roll 
i det. Hon har synpunkter på Stillers fria filmbear-
betning av Gösta Berlings saga (1924), där regissö-
ren bland annat lagt till nya scener. Filmen har inte 
följt Lagerlöfs roman utan innehållet har ”förkor-
tats” och ”omstuvats” i en alltför fri form. Lagerlöf 
var missnöjd.

Ett färdigt diktverk bör man i film nöja sig med 
att följa som en rik och levande illustration, utan 
att omskapa densamma, utan att vilja göra det till 
något nytt. Däremot tycker jag visst, att filmen bör 
sträva efter, att stå på egna fötter, frigöra sig från 
ordet och endast verka med sina egna medel, men 
då måste den ha för den avsedd ny text att bygga 
på. (318–320)

Det är inte ett förvånande resonemang. Lagerlöf 
var väl medveten om att både genrer och medier 
ställde olika krav och hade olika företräden, men 
samtidigt kunde hon inte frigöra sig från sin grund-
murade syn på den höga status hon ansåg att litte-
raturen har, i synnerhet de egna verken.

Allt hos Lagerlöf var givetvis inte progressivt. 
Anna Nordlund undviker i sin framställning att 
lyfta fram de regressiva drag som också känneteck-
nar både Lagerlöfs liv och verk. Att skriva roma-
ner och att utveckla barndomshemmet Mårbacka, 
som hon köpte tillbaka vid tiden runt Nobelpriset, 
var också delar i ett restaurativt projekt. Hon ville 
återupprätta något förlorat. Konkret handlade det 
om den stabilitet som hon förknippade med barn-
domens värmländska herrgårdskultur före bruks-
krisen på 1870-talet. I böckerna omsätts denna för-
lust av ordning i en ständig känsla av instabilitet. 
En storm drar in i Gösta Berlings saga och den upp-
hör aldrig i hennes verk. På Mårbacka försöker hon 
tämja denna storm med feodalliknande organisa-
tion och starkt ledarskap. Hon blir Fröken på Mår-
backa som själv ger sina arbetare det de behöver: 
sjukförsäkring, läkarvård, bibliotek och presenter 
på julafton. Utåt sett gör hon i huvudsak skäl för 
sin progressiva, liberala hållning, men i sitt arbete 
med Mårbacka visar hon en socialkonservativ sida. 
När arbetarna på Mårbacka i slutet av 1930-talet 
gick med i facket och ville upprätta kollektivav-
tal blev hon uppriktigt förvånad. I ett brev som 
finns publicerat i Ying Toijer-Nilssons Lagerlöf-
brevsamling skrev Lagerlöf till Ida Bäckman: ”Jag 
vet åtminstone, att man på andra ställen har sagt 
att mina arbetare hade det bättre än de, som voro 
inne i förbund.” (Selma Lagerlöf. Brev II, Gleerups, 
Lund 1969, s. 346.)

Det är just slitningarna mellan tradition och 
modernitet som framstår som navet i Selma Lager-
löfs personlighet. Det gör henne till en modern för-
fattare. Detta är Anna Nordlund väl medveten om, 
och hon har gjort ett avsiktligt val att lyfta fram en 
bild som ska försvaga det så välkända tillbakablick-
ande draget hos Lagerlöf. Det är ett bra val, och den 
nya biografin lägger till nya dimensioner till de två 
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tidigare svenska Lagerlöfbiografierna: Elin Wäg-
ners personliga porträtt som utkom åren närmast 
efter Selma Lagerlöfs död, och Vivi Edströms text-
analytiskt och psykologiskt inriktade biografi från 
2002. Nordlund bygger på sin egen gedigna forsk-
ning och förhåller sig självständigt till de tidigare 
biografierna. Resultatet är en välskriven och intres-
sant populärvetenskaplig skildring med vetenskap-
lig status av inte bara en framstående författare utan 
också av hennes tid: det moderna Sveriges födelse.

Ann-Sofi Ljung Svensson

Tranströmer och det politiska, red. Gustav Borsgård. 
ellerströms. Lund 2020.

”Att förändra världen – motsatsen till estetisk dis-
tans – var den nya ’engagerade’ diktningens mål. 
Den poet som undandrog sig denna uppgift var en 
svikare. Håkansons [Björn Håkanson i Aftonbladet, 
min anm.] program kan ses som representativt för 
den dominerande litteratursynen i dåtidens offent-
lighet.” Så skriver Staffan Bergsten i Tomas Tran-
strömer. Ett diktarporträtt (2011, 142) om delar av 
1960- och 1970-talet, då Tranströmer tillmättes ett 
bristande samhällsengagemang av ett antal recen-
senter. I ett av sina två bidrag i antologin Tranströ-
mer och det politiska vill Ragnar Haake gå till bot-
ten med det vanliga påståendet att Tranströmer 
vid denna tid ska ha varit isolerad och utfryst, an-
gripen av en enögt ideologiserad kritikerkår. Hans 
metod blir att kvantitativt analysera den faktiska 
receptionen av Tranströmers diktning under denna 
tid. Inalles har Haake gått igenom 177 recensio-
ner, som han kategoriserar enligt en sexgradig skala, 
från hyllningar till sågningar. Haakes slutsats: ”Det 
positiva gensvaret för Tranströmers diktsamlingar 
var enormt, den negativa kritiken nästintill obefint-
lig.” (14) Mer eller mindre positiva recensioner ut-
gör hela 79 procent av materialet, medan endast tre 
procent är entydigt negativa. Faktum är att Tran-
strömer i slutet av den studerande perioden ”ald-
rig förr varit så älskad och beundrad som just då”, 
skriver Haake, med stöd i sitt material. I en kri-
tisk läsning av Haakes bidrag i antologin (Svenska 
Dagbladet, 27 juni 2020) underkänner Torbjörn 
Schmidt de slutsatser som dras av procentsatserna: 
”Den avgörande svagheten med Haakes bokföring 
är att han bortser från hur litteraturkritik fungerar 
i praktiken. […] Enkelt uttryckt: det har betydelse 
vem som skriver och i vilket forum recensionerna 

publiceras.” Schmidt påminner om dessa få kritiska 
rösters starka positioner inom tidens svenska litte-
rära fält (främst Leif Nylén och Björn Håkanson), 
och inte minst BLM:s rikstäckande genomslag-
skraft bland ”forskare, lärare, bibliotekarier, littera-
turhungriga gymnasister”. Det här är en tung, och 
viktig, nyansering av Haakes resonemang. I ljuset 
av detta blir det också mer förståeligt att Tranströ-
mer uppenbarligen tog illa vid sig av just dessa kri-
tiska röster, med tanke på publiceringskanalernas 
prestige och skribenternas starka ställning i den lit-
terära offentligheten. I ett brev till Robert Bly (pu-
blicerat i Air mail från 2001) angående Leif Nyléns 
anmälan i BLM skriver Tranströmer exempelvis 
följande: ”[…] en specialist på POP (Leif Nylén) 
som tyvärr måste konstatera att TT i sin ’passivi-
tet’, ’resignation’, brist på ideologi etc. måste räknas 
till den ’förbrukade’ litteraturen.” (Tranströmer, ci-
terad efter Bergsten 2011, s. 142)

Hur kom det sig att motelden mot de kritiska 
rösterna blev så massiv, med tanke på att de ut-
gjorde en sådan slående minoritet av rösterna, frå-
gar sig Haake. Med Schmidts kritik i gott minne 
är ett givet svar på frågan förstås dessa rösters ge-
nomslagskraft. Men Haake har nog också en god 
poäng då han lyfter fram ett uppdämt behov hos 
Tranströmerförfäktare såsom Agneta Pleijel, Bo 
Strömstedt och Benkt-Erik Hedin att också kriti-
sera ett rådande kulturklimat som många upplevde 
som alltmer instängt och kvävande. Då tjänade de 
få, men uppmärksammade, kritiska rösterna som 
anklagade Tranströmer för bristande samhälls-
engagemang som just pedagogiska och åskådlig-
görande exempel på en vänsterdogmatisk littera-
turkritik. Haake ger flera exempel på den kritiska 
motelden, och hur de negativa recensionerna skulle 
komma att citeras som varnande exempel i åratal  
framöver.

Det i mitt tycke intressanta med Haakes analys 
är påvisandet av hur såväl kritiker som försvarare 
faktiskt i stort delade grunduppfattningen om att 
litteraturen skulle vara just engagerad, i bemärkel-
sen ”samhällstillvänd”. Tranströmer var visst sam-
hällstillvänd, men på ett annat vis än det plakat-
politiska, lydde försvarets övergripande tendens: 
”Framhävandet av det sociala och politiska enga-
gemanget i Tranströmers författarskap lär ha upp-
stått ur behovet att oskadliggöra kritiken, men vitt-
nar också om att många av Tranströmers försvarare 
värdesatte samma tidstypiska litteraturideal som 
hans kritiker.” (21) Därmed pekar Haake också på 
en successiv förändring av hur det politiska kom att 


