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Selma Lagerlöf och Ibsen.
Av Ar ne  Lidén.

Även om man inte hade Selma Lagerlöfs eget upprepade vittnesbörd 
om att de stora norska diktarna gjort ett starkt intryck på henne, skulle 
man kunna sluta sig till det av den litterära tidsmiljön och av hennes 
eget författarskap. Björnsoninflytandet är påtagligast och lättast att 
förklara. Ibseninflytandet är säkerligen betydelsefullare. Till en del har 
det verkat i samma moraliserande riktning som det förstnämnda. Men 
Ibsen var inte bara den omutlige moralisten, han var också pessimisten, 
som tvivlade på att moralkraven kunde uppfyllas, ja, till sist på att de 
var berättigade. Hans betydelse ligger främst i att ha kastat nytt ljus 
över själsliga konflikter och framkallat en debatt i livsåskådningsfrågor 
som ingen annan samtida skönlitterär författare. Intryck från allt detta 
möter man i Selma Lagerlöfs verk.

Problemet Selma Lagerlöf-Ibsen har uppmärksammats egentligen 
endast av Stellan Arvidson vid hans försök till en omvärdering av hennes 
författarskap.1 Ibsen har, anser han, en likhet med Selma Lagerlöf däri, 
att han helst rör sig med symboler och gärna hämtar ämnen från sagans 
värld. Grundproblemet i Gösta Berlings saga är en ibsensk uppgörelse 
med esteticismen.

Em ellertid  är det inte alldeles lätt att föreställa sig Gösta Berling som hjälte 
i ett ibsenskt problemdrama. Svårigheten ligger väl däri, att Ibsen endast är 
domare, medan Selma Lagerlöf konsekvent framhåller det goda och livsdugliga 
hos människorna. Vidare saknar Gösta Berlings saga den obönhörliga ibsenska 
tragiken. Det är visserligen tydligt, att Ibsens ande vilar över Gösta Berlings 
saga ännu i dess sista utformning, men det torde dock inte ha varit något bestämt 
ibsenskt drama som föresvävat författarinnan som förebild, då hon gjorde sitt 
försök att ge sagan dramatisk gestaltning. Hennes mönster har varit ett annat 
verk från en annan tid: Goethes Faust.

Arvidson nöjer sig med en ganska allmänt hållen karakteristik utan kon
kreta belägg; i fråga om Gösta Berlings saga leder hans resonemang dess
utom som synes bort från Ibsen. Om det är tydligt — och påståendet 
är nog riktigt —, att Ibsens ande vilar över sagan, bör ett detaljstudium 
ge något resultat. Om Selma Lagerlöf lärt något av Ibsen, bör paralleller 
och påverkningar, mer eller mindre väsentliga, kunna dragas fram.

Intresset knyter sig naturligtvis först till hennes debutbok. Man kan 
nog våga påståendet, att ett bestämt Ibsendrama — inte utan samman
hang med Faust — varit ett av de mönster, hon sökt ordna sitt överrika

1 Selma Lagerlöf, 1932, s. 15 ff., 84, 102. 
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stoff efter: Peer Gynt — naturligtvis, vill man tillägga. I Ibsens produk
tion intar det ju en särställning genom den djärva fantasien, sago- 
stämningen, lyriken, rikedomen på stoff, den lösligare kompositionen — 
det var inte skrivet för scenen. För en ung fantasirik författarinna, som 
led under 80-talets krav på realism ock exakthet men var fångad av dess 
idéer, var det ett verk, som hon kunde ta som förebild utan att förneka 
sin natur och utan att beskyllas för att vara gammalmodig. Bomanen 
Gösta Berlings saga har rent ytligt mycket gemensamt med dramat. 
Stoffet är i båda fallen hämtat från folktro, folksaga och -sägen. Den 
trollvärld, som omger Peer Gynt i fjället, har sin motsvarighet i romanen: 
Dovres häxa, skatorna, som belägrar Borg. Selma Lagerlöf har hämtat 
det ur värmländsk folktro, men Ibsen hade visat henne, att det gick an 
att utnyttja det. Man kan peka på en rad mer speciella likheter. Bort
ser man ett ögonblick från förhållandet mellan de båda huvudpersonerna, 
kan man framhålla, hur bakom mängden av episoder i romanen skymtar 
ett händelseförlopp av samma art som i dramat. Gösta Berling älskar 
Elisabet Dohna, och hon älskar honom igen, men då hon får höra om hans 
förflutna, visar hon i ett ögonblicks överilning bort honom från Borg. 
Gösta Berling skall ta skadan igen genom att gifta sig med Nygårdsflickan, 
den »halvtokiga kvastflickan». Denna nyck blir orsaken till flickans död. 
I förtvivlan irrar Gösta omkring i skogarna och har stundom planer på 
att dra till främmande land för att undgå följderna av sitt handlingssätt. 
Men Elisabet Dohnas kärlek är inte död; med folkets hjälp finner hon 
honom, och vid hennes sida skall han börja ett nytt liv på torpet under 
Ekeby. — Peer Gynt handlar om skuld och försoning. När Solveig viker 
undan för Peers grovheter, rövar han bort Hsegstadbruden. Fredlös på 
fjället följes han dock av Solveig, men hans förflutna ställer sig mellan 
dem. Han drar till fjärran land, men när han efter många år återvänder, 
väntar honom Solveig och räddningen i skogshyddan, som han en gång 
byggt. — Man kan gå till detaljer. En reminiscens av den bekanta scenen 
vid Åses dödsbädd är utan tvivel Selma Lagerlöfs berättelse om den fattige 
Ferdinand Ugglas död (kapitlet Döden befriaren): den poetiska upp
finningen är densamma, och utförandet har samma blandning av över- 
svinnligt och materiellt. Man behöver inte därför bortse från den psyko
logiskt sett stora skillnaden mellan kaptenskan Uggla, som helt går upp i 
sonen, och Peer, som ännu vid moderns dödsbädd är samme ansvarslöse 
fantast. Kaptenskan talar om hur Ferdinand i andarnas salighet skall 
skapa en egen värld av skönhet, och när hon själv ligger på dödsbädden, 
skall han komma och hämta henne dit.

O ch m in fattiga, oroliga själ blir upptagen i din vagn och får sitta vid din sida 
ärad som en drottning. Sedan åker vi genom rymden förbi de skimrande världarna, 
och när vi kommer nära dessa himlens gårdar och de blir allt härligare och här
ligare, då frågar jag, som inte bättre förstår: Ska du inte stanna här eller där? —  
Men du skrattar för dig själv och eggar fågelspannet. Äntligen kommer vi till 
den minsta av världarna, men den skönaste av alla jag har sett, och där stannar 
vi utanför ett gyllene slott, och du låter mig träda in i glädjens eviga hem. Där 
är visthusen fyllda och bokskåpen. Granskogen står inte där, som här på Berga, 
och skymmer bort den sköna världen, utan jag ser ut över vida hav och saliga 
slätter och tusen år äro som en dag.

Peer Gynt förvandlar Åses dödskamp till en färd till Soria-Moria-slottet.
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Åse.

Peer Gynt. 

Åse.
Peer Gynt. 

Åse.
Peer Gynt. 

Åse.
Peer Gynt.

D et gnistrer og blinker langt borte. 
Hvor kommer den lysningen fra? 
Fra slottets ruder og porte.
Kan du hore de danser?

Ja.
Udenfor står Sankt Peder 
og by der dig st ige ind.
Hilser han?
Ja, med hseder, 
og sksenker den sodeste vin.
Vin! Har han også kager?
Ja da! Et smsekfuldt fad.
Og salig provstinden lager
dig kaffe og eftermad. (II, s. 347)x

Kanhända går den lika bekanta scenen, där Peer gör npp med det förflutna, 
medan han skalar jordlöken, igen i Selma Lagerlöfs beskrivning (kap. 
Auktionen på Björne) av »själviakttagelsens underliga ande», som »plockar 
sönder vår varelse, såsom gamla kvinnor plocka sönder lappar av siden 
och ylle».1 2

Allt detta, och ytterligare mycket annat, visar, att Ibsens drama varit 
aktuellt för Selma Lagerlöf, då hon skrev sin roman. Det måste betyda, 
att hon sett med Ibsens ögon på det stoff, traditionen bjöd henne. Ämnet 
för Peer Gynt är egentligen detsamma som i Brand: en dom över männi
skorna och samhället i de högsta moraliska kravens namn. Men skillnaden 
är stor. I Peer Gynt är Ibsen inte bara domaren utan främst psykologen, 
som ser in i och går till rätta med sig själv; aldrig har han gjort det så 
direkt som här. Han levde sedan några år långt borta från hemlandet, 
och han hade blivit en berömd diktare. De obehagliga minnena har kom
mit på avstånd, förminskats. Han har kunnat se på det förflutna med 
försonlighet, generositet. Därför har uppgörelsen med den fege, lögn
aktige Peer blivit till en förståelsefull tolkning av fantasimänniskans öde, 
enligt Francis Bulls mening »det vittigste og rikeste, det mangfoldigste 
og det dypeste digterverk» Norge äger.

I sin senare dramatik skulle Ibsen ofta återkomma till samma fråga, 
det estetiska livets berättigande, livsglädjen, livslögnen, men då i en bister 
pessimistisk utformning. Selma Lagerlöf har tagit intryck även av detta, 
men det kan inte undanskymma det faktum, att hennes inställning just 
var den ibsenska dubbelsynen i Peer Gynt. Hon var själv en del av den 
tradition hon skulle ge konstnärlig form. Det var nödvändigt, att hon 
rycktes loss ur den, fick den på avstånd. Diktarpsykologiskt märkliga är 
därför hennes uppgifter, att den första idén till romanen kom på en gata 
i Stockholm under studietiden och den avgörande impulsen, sedan för

1 Ibsen citeras efter standardutgaven av Seip 1922.
2 Denna själviakttagelsens ande, »hånleende åt ont och gott, begripande allt, för

dömande intet, undersökande, letande, sönderplockande, förlamande hjärtats rörelser 
och tankens kraft genom att hånle utan återvändo», är för övrigt den ibsenska moralis
mens raka motsats, en karakteristik av den naturalistiska pessimismen. Kanhända hade 
Selma Lagerlöf i Göteborgs kvinnoförenings tidskrift Framåt för 1886 läst Ola Hans
sons presentation av Paul Bourget och dennes teckning av den moderna människan 
med hennes analyssjuka, brist på omedelbarhet, sterila känsloliv, oförmåga att älska. 
(Omtryckt i O. Hansson, Litterära silhuetter, 1926.) Hur tidstypiska dessa idéer är, vi
sar i varje fall en jämförelse med Heidenstams ungefär samtidiga symboliska gestalt 
Den Gamla Heliga i Hans Alienus.
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äldragården av ekonomiska skäl gått ur familjens händer. Hennes verk 
är en kärleksförklaring till det gamla glada Värmland men också en dom. 
Den nya sociala sensibilitet, som utmärker 80-talets samhällssyn och som 
Ibsens moralism mer än något annat varit bestämmande för, talar ur 
hennes verk. Här är väl också förklaringen till att Carlyles revolutions
historia, som översattes just under 80-talet, grep henne så starkt. Björnson, 
som läste den år 1889 — hundraårsminnet av revolutionen — skrev efteråt: 
»Det er dette, som vil komme én gang til, dersom man ikke er retferdig i 
t ide.»1 Här talar samma tidstypiska fruktan för revolutionen som i t. ex. 
Snoilskys Den tjänande brodern. Gösta Berlings saga berättar om ett sam
hälle, som gått under. Selma Lagerlöf hade själv upplevat, hur det ena 
bruket efter det andra gått omkull, och den tanken kunde ligga nära till 
hands, att undergången var självförvållad.1 2 Därför koncentreras allt kring 
ett förstörelsens och straffdomens år. Hon stod själv som arvinge i ett bo, 
förut rikt, nu ett konkursbo. Då hon skildrar Ekebys förfall, har hon 
tänkt på Mårbacka: »Det finns nog många som har lidit av samma sorg. 
Inte är hon den enda, som har sett förstöringen gå fram över ett älskat 
hem och känt hur det är, när de väl vårdade gårdarna förfalla», heter det 
om majorskan (kap. De gamla åkdonen)3. Det bör ha varit lätt för henne 
att förstå den fattige Peer Gynts känslor, när han tänkte på sin rike fars 
tid, då gården ruinerades av vilda fester som Ekeby under kavaljererna.

Det glitrer fra hver en rude; 
det er lag i den store sal.
Der horte jeg provsten klaske 
med knivsryggen mod sit glas; —  
der slamgte kaptejnen sin flaske, 
så spejlvaeggen sprak i knas. —
Lad odes; lad gå tilspilde!
Ti, moer; det er lige fedt!
Den rige Jon Gynt holder gilde; 
hurra for den gyntske set!» (II, s. 320)

Den kritiska inställningen kan mer eller mindre starkt spåras genom hela 
romanen, även om många mer realistiska nyanser drunknat i svallet av 
lyrik och heroism. Vill man få ett grepp om den, kan man stanna vid 
romanens dystra uvertyr, de två inledningskapitlen Prästen och Tiggaren. 
Det sistnämnda avslöjar majorskans förflutna. Den vackra Margareta 
Celsing älskade den ståtlige Altringer, men han var fattig, och föräldrarna 
tvingade henne att ta en annan. »Han var ful och stygg; men hennes för
äldrar trodde, att han var rik, och de tvang Margareta Celsing med lock 
och pock, med slag och hårda ord att ta honom till man.» Så kom Altringer 
tillbaka som en rik man och blev hennes älskare. När modern förebrådde 
henne hennes omoraliska liv och slog henne en örfil, slog hon igen. Tack vare 
Altringer blev hon härskarinna över Ekeby och de andra bruken, men 
hennes kärleksliv är dödat. »Tror han inte, Gösta Berling, att de flesta i 
denna världen är döda eller halvdöda*? Tror han jag lever*? Å nej då!

1 Bull-Paasche-Winsness, Norsk litt.-hist.. 4, s. 667.
2 Mårbacka 2, s. 306 ff.
3 Jfr F. Böök, Sveriges moderna litt., 1929, s. 295, som framhåller det starkt person

liga i dessa ord.
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Å nej då!» — Motivet — det återkommer i lätt antydan i Brobyprästens 
historia — är inte något nytt; det återspeglar en äldre patriarkalisk tids 
krassare uppfattning av äktenskapet. Ny är däremot den starka skärp
ningen, framställningen av den moraliska förstörelse, som blir följden. 
Denna går inte nt endast över individen ntan över hela samhället. Major
skans makt är grnndad på egoism och orätt; därför skall den krossas och 
Ekeby gå nnder. Ekeby blir en bild av samhället och majorskan en ratten 
»samfundets stötte», som avslöjas vid den stora julmiddagen. »Tror du 
jag är rädd för dig, trollkäring'? Tror du inte jag vet, hur du fick dina 
sju bruk?» ropar Kristian Bergh.

Intressant är att se, hur Ibsen vid upprepade tillfällen framställer äkten- 
skapshandeln på samma strängt fördömande sätt som ett utslag av grov 
materialism med de mest ödeläggande följder. I Peer Gynt tangeras visser
ligen endast motivet, när Åse klandrar Peer för att han inte i tid intresserat 
sig för den rika Hsegstadflickan. Solveigs idealitet ligger i att hon inga 
tankar har på arv och gods. Men i Brand hade motivet betonats så mycket 
starkare. Brands mor hade gift sig för pengar; sen dess var hon andligen 
död, hennes girighet lika patologisk som Brobyprästens.

Det er jo gammel brug 
at kobe gods for sind og hug.
Jeg gav fra forst en storre pris; 
jeg tror, jeg gav mit livs förlis.
Jeg noget gav, som nu er slukt; —  
det står mig for som lys og flugt, 
som noget både dumt og smukt; —  
jeg gav, hvad knapt jeg lsenger ved; —  
folk kaldte det for kserlighed. —
Jeg mindes got, min strid var svar; 
jeg mindes godt det råd fra faer: 
glem husmandsgutten; tag den anden; 
agt ikke på hans visne krop.» (II, s. 164) I

I Gengangere återkommer motivet med samma styrka. Fru Alving 
har gift sig med den moraliskt förfallne kammarherren på sin mors och 
sina tanters råd. »De tre gjorde op regnestykket for mig. Å, det er utro- 
ligt, hvor grejt de fik ud, at det vilde vsere den rene dårskab at vrage 
et sligt tilbud. Om mor kunde se op nu og vidste, hvor al den herlighed 
havde båret hen!» (IV, s. 232.) Liksom majorskan har hon gripit till det 
praktiska arbetet som morfin. »Jeg havde aldrig holdt det ud, hvis jeg 
ikke havde havt mit arbejde. Ja, for jeg tor nok sige, at jeg har arbejdet! 
Alle disse forogelser af jordegodset, alle forbedringerne, alle de nyttige 
indretninger, som Alving fik pris og berom for, — tror De han havde 
fremfaerd til sligt?» (IV, s. 227.)

I romanens första kapitel anlägges emellertid den synpunkt, som låter 
själva grundidén framträda tydligast. Där berättas Gösta Berlings historia. 
Den unge prästen, som fick sin första tjänst uppe i finnskogarna, stod inte 
ut med den hårda verkligheten, ensamheten, de jordbundna människorna, 
det hårda klimatet. Han sökte sin tröst i brännvinet, han som de andra. 
»Behövdes det inte brännvin för att kunna hålla modet uppe, när regnet 
eller yrsnön jagade in genom bräckta rutor, när den vanskötta jorden inte 
ville ge bröd nog för att hålla hungern fjärran?» Brännvinet gav livet
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mening. »Ingivelsen kom, hjärtat värmdes, livet blev strålande, sången 
klingade, rosor doftade. Gästgivargårdens krogrum hade då för honom 
blivit en sydländsk blomstergård.» Han blev en avsatt präst, som fick 
sin plats i kavaljersflygeln på Ekeby bland de andra förolyckade, som 
inte uthärdat sanningen utan räddat sig in i en värld av illusioner, »Gösta 
Berling, poeten», som omdiktar verkligheten. I berättelsen om Broby
prästen (kap. Torkan) upprepas temat om den hårda naturen, det trista 
livet, som knäcker viljorna. Han kom också dit upp fylld av handlings
kraft, men överallt stod fattigdom och vidskepelse i vägen. Han blev en 
girigbuk. Hade han inte blivit det, hade han börjat dricka. — Yad som 
här går igen, är det omänskligt hårda livet, materialismen, jordbunden
heten i Brands fjällvärld, verklighetsflykten och verklighetsförfalskningen 
i Peer Gynts fantasivärld. Brand förmådde gå den tunga pliktens väg. 
Gösta Berling hyllar dem, som kunnat det. »Deras krafter har räckt till,
de har uthärdat ensamheten, fattigdomen, hopplösheten.-----------Jag
vill ära dem, så länge jag lever. Jag hade inte kunnat uthärda.» Själv 
blev han eskapisten, en Peer Gynt.

Man behöver knappt ange, vad som skiljer Peer Gynt från Gösta Berling. 
Lika typiskt norsk som den ene är, lika typiskt svensk är den andre. Peer 
träder fram direkt ur den norska folksagan, han är gutten, som fantiserar 
om vilda ritter med renbocken och språng från fjällstupet ned i sjön:

Nedad uden stands for toget.
Men i dybet glitred noget 
hvidlet, som en rendyrsbug. —
Moer, det var vort eget billed,
som igennem fjeldsjo-stillet
op mod vandets skorpe piled
i den samme vilde fart,
som i den v i nedad kiled. (II, s. 291)

Eller han drömmer han är en rik man, som på guldskodd häst rider över 
havet och hyllas av »Engellands» kejsare. Gösta Berling är en urspårad 
representant för klassisk-humanistisk svensk kulturtradition. »Druvor 
och oliver hängde ner över hans huvud, marmorstoder blänkte i mörkt 
lövverk, vise och diktare vandrade under palmer och plataner», heter 
det om den druckne Göstas fantasier i gästgivargårdens krogrum. Kär 
Peer är den blyge bondpojken, är Gösta den elegante världsmannen. Selma 
Lagerlöf har lyft honom ur hans skröplighet upp i den heroiska sfären; 
satiren drabbar honom aldrig. Den unga författarinnan har naturligtvis 
inte kunnat skapa en konsekvent genomförd karaktär, som tål jämförelse 
med Ibsens dramatiskt-plastiske hjälte; hon låter honom bara skymta i en 
rad episk-lyriska prosaromanser. Men i det väsentliga är de lika; de är 
båda fantaster, diktare. Hos Peer gick det fantastiska i arv från en far, 
som drack och fantiserade, och Åses uppfostran har befordrat anlagen:

Vi vidste ikke bedre råd end at glemme; 
for det falder mig så svsert at stå rigtig imod.
Det er så fselt at se skaebnen nnder oj ne; 
og så vil en jo gerne ryste sorgerne af sig, 
og pro ve som bedst at sky de tankerne fra sig.
En bruger brående vin, en anden bruger logne; 
å, ja, så brugte vi eventyr
om prinser og trolde og alle slags dyr. (II, s. 315)



Här inte modet räcker, får brännvinet göra sin tjänst. Då stiger modet.
Hej, jeg kan ride
rakt gennem luften på gilde heste!
Å, jeg kan mangeting, jeg, skal I vide. (II, s. 309)

Då kan han utföra ett vilt dåd som brudrovet på Hsegstad. Men när det 
gäller att sona ett felsteg, kan han bara gå »udenom». En verkligt livsav
görande handling ryggar han tillbaka för. Han känner sig kuslig till mods, 
när han ser pojken, som hugger av ett finger för att slippa exercisen.

Ja, taenke det; onske det; ville det med;
men gore det. Ne; det skonner jeg ikke. (II, s. 335)

Men Ibsen älskar denne fege lögnare; han är diktare, martyr under sin 
fantasi. När han timrar på sin stuga uppe i fjällskogen, där han och Solveig 
skulle bo, trängs verklighetens torftighet ständigt undan av visionernas 
prakt:

Gildt skal det bygges. Tårn og floj 
skal der vsere på tagryggen hsev og hoj.

Fremmede folk skal undres på
hvad det er, som skinner langt borti åsen. (II, s. 335)
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Med ett: »Helvedes logn! Der var den igen», slår han undan grillerna. Han 
hade stora anlag: t. o. m. kannstöparen erkänner, att han var ämnad 
till »en blinkende knap på verdensvesten». Ibsen har inte heller hjärta 
att låta honom gå under. — Gösta Berling är en hjälte i jämförelse med 
Peer Gynt, och hans saga vimlar av romantiska dåd, tillkomna i stundens 
upphetsning. Han är t. o. m. färdig att låta sina händer förkolna över 
elden för att bespara Elisabet Dohna en förödmjukelse. Men fantasi och 
verklighet blandas. »Don Juan, min gosse, tänk, att du är en ung älg! 
Störta fram genom busksnåren, vada genom myrar, ta ett språng från 
f jällryggen ner i den klara sjön», ropar han till hästen, som för bort Elisabet 
Dohna. Det verkar som en reminiscens av Peers berättelse om språnget 
från Gendin-eggen ner i sjön — från Ekeby var det långt till branta fjäll
ryggar, som höjde sig över klara sjöar. I kavaljersflygeln fortsätter 
han att fantisera, nu om det marmorslott han skall bygga åt sin älskade: 
»Breda trappor, vid vilka vimplade båtar kunde landa, skulle huggas i 
berget ner till sjön. Där skulle finnas strålande salar och höga torn med 
förgyllda tinnar.» När kavaljererna ropar ve och förbannelse över hans 
dårskaper, håller han ett försvarstal för fantasiens värld: »Vad ska anden 
med tempel av sten och ler? Lär att bygga oförgängliga slott av drömmar 
och syner!» (kap. Unga grevinnan). Den försupne prästen, för vilken alla 
vägar till upprättelse var stängda, är geniet, och även om hans eget liv 
är förfelat och hans glädje oäkta, är han dock för folket en uppenbarelse 
av deras längtan efter glädje. I kap. Eru Musica kan man läsa författa
rinnans gripande försvar för honom. Det är, som hörde man mor Åse för
svara sin stackars Peer inför Solveig.

J a g  vet nog hur lång vinterkvällen kan bli och hur dysterhet kan smyga sig
över sinnet borta på de ödsliga gårdarna.----------- Tänk er en söndagseftermiddag,
när arbetet vilade och tankarna voro slöa! Tänk er en envis nordanvind, piskande
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kölden in i rummet, en köld, mot vilken ingen brasa kunde bringa lindring. Tänk 
er det enda talgljuset, som ständigt måste snoppas! Tänk er den entoniga psalm
sången från köket! Nå, och så klinga bjällror, så trampa raska fötter av sig snön 
ute på förstubron, så kommer Gösta Berling in i rummet. Han skrattar och 
skämtar.

Glansen sprider sig också över kavaljererna. »Inga dagsländor, inga mode
hjältar, utan män, vilkas rykte sent dör i Värmland, modiga män, starka 
män.» Så presenteras de i kap. Julnatten, men sanningen om dem var 
ju, att de utgjorde en samling misslyckade varelser, som räddat sig undan 
verkligheten in i en falsk fantasi- och minnesvärld. Varje natt raglade 
de i säng från dryckesborden efter stoj och glam, allt längre bort från det 
riktiga livet. De är andliga släktingar till hela det galleri av offer för livs
lögnen, som Ibsen på 80-talet lät sin satir gå ut över, en Hjalmar Ekdal, 
en Molvik, en Ulrik Brendel. Det vore fel att påstå, att kavaljersflygeln 
är ett annex till Ekdals vindsrum, där gamle Ekdal går på jakt bland för
torkade julgranar och den skadskjutna vildanden ligger i sin korg, därtill 
är belysningen alltför olika. Men man kan komma att tänka på denna 
ibsenska skräckkammare, då Selma Lagerlöf t. ex. berättar om kusin 
Kristoffer och liknar honom vid en förfrusen, ruggig gammal rovfågel, 
som krupit ihop i spiselvrån. »Men det är inte gott för en rovfågel att leva 
i bur. Man kan förstå, att han är van vid annat än att hoppa från pinne 
till pinne och taga mat ur sin vårdares hand. Siaktningens och dödsfarans 
eggelser ha fordom satt hans pulsar i brand.» Ett kompositionsdrag, som 
utmärker särskilt Ibsens symboldramer, är, att vid sidan av huvudmo
tivet ofta står ett bimotiv, som utgör en mer eller mindre karikatyrartad 
dubblering av det förra, så t. ex. Molviks demonism vid sidan av Hjal
mar Ekdals förljugenhet i Vildanden, snickare Engstrands sjömanshem 
vid sidan av kapten Alvings asyl i Gengangere. När Selma Lagerlöf skild
rar det vilda livet i skogstorpet vid marknaderna, då skojarna kom med 
glädjen i form av brännvin och kortspel och högljutt glam, tillämpar hon 
ungefär samma teknik och når samma syfte: man kan inte underlåta att 
ställa det vid sidan av livet i kavaljersflygeln, som på det sättet dragés 
ner och karikeras.

Ytterligare en parallell kan dragas. I Ibsens fortlöpande grubbel över 
frågan om plikt och lycka spelar ända från Brand motsatsen Norden — 
Södern in, ett gammalt motiv, som Ibsen ger en ny form. Konstnärs
paret, som Brand möter på fjället, är på väg till Södern undan allvaret, 
Peer Gynt flyr dit för att komma ifrån ansvaret. Men någon verklig lycka 
finns inte där för dem, lika lite som i Norden; den försummade plikten står 
överallt i vägen. När problemet återkommer i Gengangere, har synpunk
terna förskjutits: Ibsen har satt ett stort frågetecken för det gamla plikt
begreppet. Osvald har i Södern upplevat den verkliga livsglädjen: den är 
inte som i Norden något fantastiskt, våldsamt. »Derude kan det kendes 
som noget så jublende lyksaligt, bare det at vaere til i verden.» (IV, s. 254.) 
När han återvänt hem, förnimmer han inte längre denna lyckokänsla, 
och det är det hårda klimatets skull. »Og dette uophorlige regnvejr. 
----------- Aldrig få se et solglimt. De gange, jeg har vseret hjemme, min
des jeg aldrig jeg har set solen skinne.» (II, s. 249.) Han griper till spriten 
som Peer Gynt och Gösta Berling. Fru Alving, Osvalds mor, har också 
fått en annan syn på livsglädjens problem. Hon kan se försonligare på
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sin mans utsvävningar, ty hon förstår nu, att bakom dem låg längtan 
efter verklig glädje. Men en sådan var inte möjlig här uppe i Norden, och 
därför måste han gripa till det ynkliga surrogat, som bjöds honom i sup
bröders lag. — Något av denna motsats skymtar också i Gösta Berlings 
saga; Italiaromantiken finns där. Madame de Staéls Corinna är med i 
släden, när Gösta Berling och Anna Stjärnhök flyr, men plikten och den 
kalla verkligheten kräver, att både boken och den älskade offras. Elisabet 
Dohna är en förening mellan söder och nord — liksom Corinna och Hans 
Alienus! —, och det är anmärkningsvärt, vilken stor roll hon får spela i 
händelseförloppet. Hon känner hemligheten med den sanna livsglädjen, 
det är hon, som uttalar domen över fantasten Gösta Berling, men det är 
också hon, som räddar honom. »Hjältefasoner, hjälteståt! Alltid färdig 
att sticka händerna i eldbrasan, Gösta, alltid redo att kasta bort dig själv! 
Yad sådant en gång syntes mig stort! Yad jag nu prisar lugn och besin
ning!» (kap. Skogstorpet).

Selma Lagerlöf antyder i slutet av romanen en lösning på livsglädjens 
problem; det blir en lösning, som dikteras av hennes optimistiska libera
lism och ingenting har gemensamt med Ibsen. När Gösta Berling talar 
till kavaljererna om svårigheten att vara både glad och god, hörs ännu ekot 
av Johannes Rosmers stilla undran, men då han fortsätter med en hän- 
tydning på det samarbete för allas bästa, som kavaljererna och folket 
begynt på Ekeby, har problemet förvandlats från ett individuellt moraliskt 
till ett socialt. Ibsen gick inte ut över det individuella, och han löste inte 
problemet. Livsglädjens problem blev för honom i fortsättningen det
samma som livslögnens.

*

Under åren efter Gösta Berlings saga, då Selma Lagerlöf sökte sig fram 
på olika vägar, har den ibsenska problematiken, tycks det, ständigt varit 
aktuell för henne. Het verkliga genombrottet dröjde; hon greps av tvivel 
på sig själv. Elin Wägner har framhållit, hur i hennes berättelser från 
den tiden illusionsmotivet ofta behandlas, och däri sett något starkt per
sonligt.1 Het är då inte förvånande, om man ibland stöter på ibsenska 
tankelinjer. Matrosen Börje Nilsson i En fiskarhustrus roman (Osynliga 
länkar) är en Peer Gynt-typ, en studie i lögnens och oansvarig hetensväsen, 
inte hårt dömande utan med en ton av förståelse. I Morbror Ruben (Osyn
liga länkar) och senare i de två berättelserna Gamla Agneta och Kejsa
rinnans kassakista (Legender) har hon framställt trosföreställningar som 
förfalskningar men ändå låtit dem få ett subjektivt värde. Johan Morten- 
sen har påpekat, att man kan finna en överensstämmelse mellan detta 
och den åsikt Ibsen låter Relling uttala i Yildanden: om man tar livslögnen 
från en genomsnittsmänniska, tar man också livslyckan från henne. 
»Men», säger han, »skillnaden är väsentlig. Småningom blir för Selma 
Lagerlöf denna livstro, denna illusion det enda verkliga livets fulla inne
börd.»1 2 Het som för Ibsen var en lögn har Selma Lagerlöf tolkat som ett 
fromt bedrägeri. — Hen kanske mest personliga av berättelserna i Osyn
liga länkar är En fallen kung, som utgör ett försök att belysa inspira
tionens väsen. Betraktelsesättet är mycket realistiskt, och ett samman-

1 E. Wägner, Selma Lagerlöf 1, 1944, s. 158 ff.
2 Mortensen, Från Röda rummet till sekelskiftet 2, 1918, s. 238 f.
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Lang med Ibsens tankar kan skönjas. När skomakaren Matts Wik inte 
längre har någon orsak till sitt självmedlidande, förlorar han det, som var 
hans inspirationskälla. Författarinnans känsloinställning till sin hjälte 
är vacklande, men när denne i sin sorg anropar Gud: »O Gud, då hedern är 
stum, men misskännelsen talar, giv mig åter misskännelsen! Då lyckan 
är stum, men sorgen talar, giv mig åter sorgen!» vill man placera honom 
någonstans på linjen mellan den patetiske Jatgeir skald i Kongsemnerne: 
»Jeg fik sorgens gave og då var jeg skald», och den sentimentale egoisten 
Hjalmar Ekdal: »Husk på, at jeg er en mand, som bestormes af sorgernes 
hser». — Inspirationen i En fallen kung gäller den religiösa extasen.1 Selma 
Lagerlöfs behandling av religiösa problem är särskilt under dessa år av 
stort intresse: hon dragés av hela sin instinkt till trons och undrens värld, 
men hennes förstånd prövar och förnekar. Hennes följande roman, Auti- 
krists mirakler, där hela handlingen föres fram genom en rad mirakler, 
utgör förvånande nog knappt något undantag. I en stor scen får den 
förut rättroende donna Micaela uttrycka sina tvivel på kyrkans lära. 
Den ateistiske Gaetano, som hon älskar, har inte kunnat rubba hennes 
tro, man pater Gondos ofördragsamhet gör det. Människorna i Diamante 
har visserligen varit inspirerade av den falska Kristusbilden, men de har 
dock uträttat mycket gott. För Micaela är det kärleken, godheten, inte 
konfessionen, som betyder något, och när hon därför hör patern utösa sin 
vrede, faller hennes tro ihop.

H en n es tankar genomforskade nu med oändlig hast allt, vad hon själv erfarit 
av övernaturliga ting, och de dömde över det. Var där något enda säkert bevisat 
under? Hon sade sig, att det var sammanträffanden, sammanträffanden. —
Det var som att haspla upp en härva.----------- Det var sammanträffanden. Det
var själsinverkan. Det var törhända dikt, det mesta, (bok 3, kap. 4).

Orden »det var som att haspla upp en härva» leder tanken till en stor 
uppgörelsescen hos Ibsen, den mellan fru Alving och pastor Manders i 
Gengangere. Pastor Manders häpnar inför hennes fritänkeri, som han inte 
haft en aning om, och kastar skulden på den moderna litteraturen, men 
han får veta, att han själv har uppammat den:

D a De lovpriste som ret og rigtigt, vad hele mit sind oprorte sig imod, som  
noget vederstyggeligt. Da var det jeg begyndte at se Deres lserdomme efter i som- 
mene. Jeg vilde bare pille ved en eneste knude; men da jeg havde fåt den lost, så 
rakned det op altsammen. Og så skonte jeg, at det var maskinsom. (IV, s. 236.)1 2

Man frågar sig, om inte den indignationslitteratur, som blommade i 
Ibsens spår, lämnat några spår hos Selma Lagerlöf. Gösta Berlings saga 
var ju en hyllning till forna tiders kvinnoideal, det romantiska och det 
husliga. Som tecken på att författarinnan hörde till en annan tid, fanns

1 Ur den synpunkten är en jämförelse med Björnson av intresse. Jfr min uppsats 
i festskriften till Blanck, s. 322 ff. om skildringen av den religiösa extasen i Jerusalem 
och Over evne. Redan i Gösta Berlings saga finns i berättelsen om kapten Lennart (kap. 
Guds vandringsman) och i skildringen av Brobyprästens predikan (kap. Torkan) samma 
ämnen behandlade; den första sluter sig nära till En fallen kung, den senare tycks di
rekt vara byggt på den stora slutscenen i Over evne.

2 Det blev en känd replik, som går igen också i Hans Alienus (I, kap. 4) i berättel
sen om hur Alienus på teatern sett ett holländskt skådespel, »och några glasögonpsyko- 
logiskt hållna kvickheter om maskinsöm och smör mottogs med stort bifall».



Selma Lagerlöf och Ibsen 111

där dock också den desillusionerade Marianne Sinclair och den känslokalla 
grevinnan Märta, något av en Hedda Gablersk vampyrnatur, som öde
lägger mamsell Maries lycka lika brutalt som Hedda Gabler fru Elvsteds. 
Men finns där någon reflex av striden om Et dukkehjem? När man i En 
fallen kung läser berättelsen om kvinnorna, som samlades för att trösta 
Matts Wiks hustru, då mannen rymt, verkar det nästan, som om Selma 
Lagerlöf velat prestera ett försvar för männen emot de rasande indigna- 
tionsfruntimren:

D et talades inte till mannens pris. Allt ont män hade gjort drogs fram. Det 
var tröst för en övergiven hustru. Oförrätt vältades på oförrätt. Underliga 
varelser, dessa män. De dricka upp våra pengar. De pantsätta vårt bo. Varför 
i all världen hade Vår Herre skapat sådana? Tungorna blevo som drakgaddar, 
de spydde etter, de sprutade eld. Alla lade till sitt ord. Berättelser hopades på 
berättelser. Hustrur flydde ur hemmet för rusiga män. Hustrur trälade för supiga 
män. Hustrur övergåvos för andra kvinnor. Tungor veno som pisksnärtar. Hem 
mens elände blottades. Långa litanior lästes, För mannens tyranni bevare oss, 
milde Herre Gud!»

Dunungen (i Osynliga länkar) kan dock anses som ett senkommet och högst 
måttfullt bidrag till Dockhemsdiskussionen. Både Ibsens drama och Selma 
Lagerlöfs berättelse handlar ju om kvinnor, som hållits i andligt omyndig- 
hetstillstånd, Nora av far och make — hon var deras docka —, Anne-Marie 
av fadern — hon var hans dununge —, men som plötsligt kommer till 
medvetande om sitt moraliska ansvar. Framförallt är bägge verken en 
demonstration av manlig lumpenhet. Helmers egoism lyser från första 
stund igenom så starkt, att t. o. m. den hängivna Nora ibland ryggar 
tillbaka. Selma Lagerlöf har åstadkommit ett verkligt konststycke i 
återgivandet av Anne-Maries monolog, som är fylld av hennes beundran 
för Maurits, men där dennes tarvlighet ändå lyser igenom på varje rad. 
När Maurits i den stora uppgörelsescenen varit nära att slå henne och sedan 
ber om förlåtelse med tillägget: »Kom nu hit och kyss mig!», så kommer 
fullkomligt samma mentalitet fram som i Helmers ord, när den hotande 
skandalen avvärjts: »Du skal ikke fseste dig ved de hårde ord, jeg sagde
dig i den forste forfserdelse.-----------Jeg har tilgivet dig, Nora; jeg svserger
dig til, jeg har tilgivet dig.» (IV, s. 187.) — Mot Maurits har Selma Lager
löf ställt onkel Teodor, suput, slösare, grovkornig men innerst vek, något 
av en Peer Gynt. En natt vandrar han ute i trädgården, fylld av sina 
känslor för Anne-Marie. Erån trädens hängen faller de vita fjunen, och 
författarinnan låter dem tala till honom och yppa hans innersta tankar 
om ett förfelat liv, samma konstgrepp som Ibsen utnyttjat, då den åter- 
komne Peer Gynt ute på furumon hörde nystan, vissna blad, brutna strån 
ropa ut hans egna självförebråelser. (II, s. 418 f.)

Selma Lagerlöfs bidrag till Ibsenfestskriften 1898 ger en god uppfatt
ning om hur hon, i varje fall vid den tiden, såg på Ibsen. Det heter En fabel 
från havskusten och återberättar en flandrisk sägen om hur folket i en by 
började bygga en vall till skydd mot havet. Arbetet misslyckades emeller
tid, och arbetarna satte det i samband med att en liten svart hund ständigt 
följde dem. De började tro, att han sänts ut av havet för att hindra dem.
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De fångade den och begravde den i vallen, och först då lyckades arbetet.1 
I denna berättelse har hon verkligen lyckats att ge en suggestiv bild av de 
hos Ibsen ständigt återkommande grundfrågorna: förhållandet mellan 
det moraliska och det estetiska, mellan det ansvarsmedvetna andliga jaget 
och de blinda naturdrifterna. Intressant är att se, hur hon lagt sägnen 
till rätta för sina syften. Medan det där blott heter, att hunden följer arbe
tarna, låter hon den locka dem från arbetet med sina konster, »och det 
var stor glädje på vallen, sedan han kommit». Hon har velat draga fram 
det estetiska i förgrunden. Berättelsen avslutas med en tolkning, som 
hon lagt i folkets mun. Den finns i olika varianter, som visar, hur hon 
ansträngt sig att få fram ett riktigt uttryck för den ambivalenta inställ
ning, som var Ibsens och som hon tagit intryck av. Sandvallen är lagarna 
till skydd mot »den stora, vilda naturen inom och utom oss». Innanför 
vallarna bor människan trygg, men drifterna lockar till lek. »Man begraver 
dem ej vidare levande, varken i Bruges eller annorstädes. Men så bo ej 
heller människorna mycket trygga under sina sandvallar.» Den moderna 
kulturen, det är meningen, släpper efter på moralkraven och gör däri
genom livet gladare men också mera riskfyllt.

I flera av hennes berättelser från 90-talet märker man nog försök att 
gestalta dessa problem i olika aspekter. Hon har endast delvis lyckats, 
och detta är väl orsaken till att endast några av dem kommit med i hennes, 
samlingar; flera har omtryckts först i den postuma samlingen Från skilda 
tider. Ibsens psykologiska nyvinning låg däri, att han framställde de mot 
människan fientliga makterna inte bara som något yttre: de fanns också 
inom henne. Trollen flyttade in »i hjertets og hjernens hvselv». Ännu i 
Peer Gynt hade de varit något yttre, om ock symboler för mänskliga lyten, 
men i de symboliska dramerna blir det något annat. Ibsen kombinerar 
sagans trollvärld med de nya lärorna om människans härstamning och 
ärftligheten. Jonas Lie hade lärt av honom, då han i företalet till sin berät
telsesamling Trold, vars första del kom ut 1891, skrev: »At der er Trold 
i Mennesker, ved enhver, som har lidt oje for denslags. De ligger inde i 
Personligheden og binder den som urorligt Fjeldstykke, lunefuldt Hav og 
ustyrligt Yeir.» I en del av Selma Lagerlöfs många berättelser med motiv 
från sägner, folksagor, brytningstiden mellan hedendom och kristendom 
kan man finna något av denna syn. Stenkumlet (i Osynliga länkar) är det 
säkraste exemplet. Den starka, sinnliga Jofrid har äktat den blyge, blod
fattige Tönne; hon ville det egentligen inte, men det var något som drog 
henne till honom. Deras egoism blir skulden till fosterbarnets död, sam
vetskvalen kommer, det är slut med den tanklösa skuldfria glädjen. Mot
villigt bereder sig Jofrid att göra bot, men en sista kväll vill hon känna 
den hej dlösa glädjen. I stenkumlet på gården har hon ibland sett gamle 
kung Atle. Nu gör hon det åter, och nu har han blivit något annat än förut, 
en bild av något, som fanns inom henne och alla människor, »av något, 
som var gravlagt i fjärran sekler, höljt av många stenar och dock inte dött»,

1 Omtryckt i Från skilda tider 1, 1943, s. 181 ff. Jfr kommentaren a. a. 2, 1945, s. 
344 ff. Med sägnen, som tydligen går tillbaka på urgammal folktro, kan jämföras Snor
res berättelser i Eddan (Skaldskaparmal) om hur Loke i gestalt av en geting söker hindra 
Ivaldesönernas smidesarbete, och hur han en annan gång i gestalten av ett sto hindrar 
jätten, som med hjälp av sin häst bygger en mur runt Asgård. Återberättade av Vik
tor Rydberg i Fädernas gudasaga, kap. 19-20.
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av njutningslust, praktbegär, egoism. »Han var den starke mannen, som 
kunde bära på oförsonad synd utan att svikta.» Under den vilda långdan
sen slungas hon mot stenen och dödas. — I denna berättelse återfinns in
tryck från Eebekka Wests och Johannes Eosmers förbindelse: Eebekka 
har varit fylld av ett hänsynslöst sinnligt begär, men samlivet med Eosmer 
har knäckt hennes modiga vilja, adlat hennes sinne men gjort henne odug
lig för livet; Eosmer följer henne vid språnget ned i forsen. Där finns också 
intryck från Lille Evolf i berättelsen om fosterbarnets död och Jofrids och 
Tönnes samvetskval. Kanske finns där också i beskrivningen av den 
förhärdade gamle vikingakungen minnen från Solness’ och Hildes samtal 
om de glada vikingarna, som hade, vad Solness mest av allt längtade 
efter, »en rigtig frodig, struttende sund samvittighed».

År 1894 berättade Selma Lagerlöf historien, hon hört i sin barndom, om 
den tame gåskarlen, som på våren följde med vildgässen och som, när 
den på hösten kom tillbaka med hona och ungar, slaktades av matmor.1 
De gamla tyckte mycket om att berätta den historien, tillägger författa
rinnan, »men bland oss unga gjorde den aldrig synnerlig lycka». I kon
flikten mellan den stora blodfyllda naturen och människan, som fruktar 
den, tämjer den, berövar den de starka drifterna eller, om det inte lyckas, 
dödar den, tar hon naturens parti. Det gjorde också Ibsen, och man måste 
vid läsningen av Selma Lagerlöfs berättelse erinra sig sådana symboliska 
Ibsen-inventioner som det »forkvaklede» naturlivet på Ekdals vind eller 
i ruddammen i Fruen fra havet. Om den senare sägs det: »Fjorden har 
de (karudserne) så lige ind på sig og der stryger de store vilde fiskestimene 
ud og ind. Men det får de stakkers tamme husfiskene ikke vide nogen 
ting om. Og der får de aldrig vsere med.» (V, s. 244 f.)

Det mystiska sambandet mellan människan och naturen, som Ibsen 
på ett så suggestivt och psykologiskt revolutionerande sätt tolkat särskilt 
i Eosmersholm och Eruen fra havet, präglar Eiddardottern och havsman- 
nen, från 1892, och de två Yisbynovellerna I Vineta och Ett äventyr i 
Yineta, båda enligt Elin Wägner skrivna hösten 1894.1 2 I dem alla spelar 
havet samma mäktiga roll som i Ibsendramerna, framför allt Fruen fra 
havet: Ibsen hade hört talas om Hseckels gissning, att människan ledde 
sitt ursprung tillbaka till fisken, och ville tolka havets makt som en ata- 
vistisk dragning tillbaka till ursprunget, »denne dragende hjemvé efter 
havet».3 Jesper Muus i den först nämnda novellen är sjöfararen med »gröna, 
långsynta ögon och långt ljust hår, i topparna blekgrönt som havstång». 
Flygsanden, där han har sin borg, blir en symbol för det blinda driftlivet 
hos honom. Ut till dynerna för han Kirsten Thott, som mot sin vilja blivit 
hans hustru — hon tillhör en annan —, men därute förtrollas hon av honom,

1 Från skilda tider 1, s. 137 ff. Jfr Mårbacka 1, s. 78 ff. Grågässen trycktes först 1894 
i en värmländsk jultidning. Betecknande för det tidstypiska i idéerna är, att samma 
år Henrik Pontoppidans 0rneflugt stod att läsa i en jylländsk tidning. Det är berät
telsen om tamörnen, som lämnar fångenskapen men inte står ut i vildmarken utan åter
vänder och av misstag dödas. Medan Selma Lagerlöf mest tänkt på förhållandet mel
lan människorna och naturen, har Pontoppidan velat visa miljöns betydelse för livets 
gestaltning. »For det hjselper alligevel ikke, at man har ligget i et 0rneseg, naar man 
er vokset op i Andegaarden.» (Fortcellinger 1, 1899.)

2 Riddaren och havsmannen, i Från skilda tider 1, s. 7 ff., I  Vineta, i Osynliga länkar, 
Ett äventyr i Vineta, i Från skilda tider 2, s. 282 ff. Jfr E. Wägner, a. a. 1, s. 158 ff.

3 Jfr H. Koht, Henrik Ibsen 2, 1929, s. 281.
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av »hans skumvita hår och gröna ögon, hans milda stämma, smekande som 
vatten, hans smidiga kropp, vig, som vore den idel leder, hela hans glitt
rande havsgudsföreteelse». Hon tänker på »hur underligt det var, att 
kärleken till Jesper Muus kommit så hastigt över henne, som väl icke kunde 
tillhöra Holger Munk men dock i tysthet lovat sig att för honom bevara 
sitt hjärtas trohet». Trots denna mystiska kärleksmakt blir förhållandet 
aldrig gott mellan dem, därför att Kirsten en gång sårat honom; det har 
satt flygsanden i hans själ i rörelse, och den är det, som blir orsaken till 
att han slutligen dräpes av Holger Munk. — Historien om Christina Thott 
och Jep Muus har Selma Lagerlöf tydligen så långt det varit möjligt gjort 
till en parallell till dramat om Ellida Wangel, som en gång bundit sig vid 
en mystisk sjöman från Finnmarken. Ellida har sedan utan egentlig böjelse 
gift sig med den betydligt äldre doktor Wangel, som har barn i ett tidigare 
äktenskap. Det blir ingen verklig andlig gemenskap mellan dem, och Ellida 
börjar allt mer intensivt leva i minnet av sjömannen, särskilt sedan hennes 
barn dött. I dess ögon hade hon tyckt sig känna igen sjömannens ögon. 
»Barnets ojne skifted farve efter sjoen. Lå fjorden i solskinsstille, så var 
ojnene derefter. I stormvejr også.» (V, s. 242.) Sjömannen hade berättat 
för henne om havet och havsdjuren. »Tsenk, — er ikke det underligt, — når 
vi talte om sådant noget, så stod det for mig, som om både sjodyrene og 
sjofuglene var i slsegt med ham.» (V, s. 236.) Först när sjömannen åter
vänt och Wangel gett henne frihet att välja sin väg, mister sjömannen 
och havet sin mystiska makt över henne. Det moraliska jaget har segrat 
över de undermedvetna drifterna tack vare kärleken. — I Vineta är en 
novell, där den döda staden på havets botten blir en symbol för samma 
sjukliga flykt in i minnet. Den unga kvinnan, vars make omkommit 
på sjön, lever blott med den döde. Modern tror, att hon skall kunna göra 
dottern frisk, om hon blott kan få några spillror från det sjunkna fartyget 
att visa fram för henne. Det är samma terapi, som doktor Wangel till- 
lämpar: får Ellida återse den man, hon fäst sig vid, kommer kanske hälsan 
tillbaka. »Og det skygger for dine syge forestillinger også. Derfor er det 
godt, at virkeligheden kom.» (V, s. 272.) Men detta är i bägge fallen bara 
en etapp på vägen till hälsan. Denna kommer först i och med ett moraliskt 
avgörande, för Ellida nödvändigheten att välja, för den unga änkan det 
intresse för de andra omkomnas efterlevande, som breven väckt till liv. 
John Landquist tror, att inspirationen till synen av Vineta kommit från 
Vildanden: »bilden av den skadskjutna vildanden, som borrar sig ned i 
djupets dy. Selma Lagerlöf har därvid fördjupat livslögnens process till 
att också gälla själssjukdomens ännu djupare förvandling, där lögnen 
är ännu bättre säkrad.»1 Att Ibsens idévärld är en förutsättning för novel
len, är säkert. Jag vill hellre peka på Fruen fra havet: det är ett drama 
om ett själssjukt minnesliv. »Det skulde ikke undre mig, om hun gik hen 
og blev gal for os en vakker dag,» säger Hilde cyniskt rakt på sak, och 
Wangel utbrister förskräckt: »I Guds navn — ! Du er sygere end jeg trode. 
Sygere end du selv véd af, Ellida», då han hör hennes tal om hur hon för
följes av synen av sjömannens »brystnål med en stor, blåhvid perle i. Den 
perlen ligner et dodt fiskeoje. Og det ligesom stirrer på mig.» (V, s. 230, 
241.) — Fruen fra havet ligger också bakom Ett äventyr i Vineta. Mr.

1 J. Landquist, Selma Lagerlöf, i Svensk litt.-tidskrift, 1940, s. 69.
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Stone är bunden till havet, han lever i minnet av de drunknade föräldrarna 
och syskonen. Men i denna novell är motivet på visst sätt dubblerat. För 
Yera och Tom är han i sin tur liksom sjömannen i Ibsens drama en inkarna
tion av havet, som omger deras tillvaro. De är inte fullt medvetna om sitt 
eget innersta utan färdiga att gå ifrån varandra; först då Tom ser Mr. Stones 
ring på Veras finger kommer han till klarhet. På samma gång skingras 
den dimma, som legat över staden alltsedan Mr. Stones ankomst. Den är en 
symbol för det, som Selma Lagerlöf i alla dessa berättelser försökt belysa: 
de dunkla skikten i själens djup, som ligger nedanför medvetandets tröskel 
men ändå har en ödesdiger makt. Långt före djuppsykologien har hon, 
som Elin Wägner framhåller, vunnit insikt i de processer, som leder till 
själslivets insjuknande. Elin Wägner redogör också för en del personliga 
förhållanden, som kan ha legat bakom berättelserna. De är av intresse, 
men det finns knappt något stöd för antagandet, att dessa upplevelser i 
och för sig skulle ha lett Selma Lagerlöf till upptäckter i själens dolda djup. 
Avgörande har däremot mötet med Ibsendramatikens epokgörande män
niskoskildring varit. De litterära inflytelserna har spelat främsta rollen. 
Det behöver knappast sägas, att författarinnan endast ofullständigt lyckats 
konstnärligt utforma sina intentioner, därtill var det område hon beträdde 
alltför nytt; men dessa försök har sitt intresse som förstudier — där läro
fadern tydligt kan spåras! — till hennes senare av stark inlevelse präglade 
behandling av sinnessjukdomen, främst i En herrgårdssägen och Kejsa
ren av Portugallien.

Ännu år 1898 har hon i Spökhanden broderat ganska närgånget, kanske 
t. o. m. en aning parodiskt, på mönstret från Fruen fra havet.1 Det onda 
samvetet förföljer den unga flickan, som förlovat sig inte av kärlek utan 
för att komma från ett trist hem; spökhanden, som avslöjar falskspelare, 
har visat sig. Fästmannen — läkare naturligtvis — kurerar henne på 
samma sätt, som doktor Wangel kurerade Ellida: genom att ge henne fri
heten. Då kommer den äkta kärleken i dagen. Fästmannen talar med 
henne om att hon tillhör »den finare rasen av nervmänniskor, som just nu 
börjat visa sig här och där». Syftningen är ganska tydlig. — Samma år 
tillkom En vårstorm, byggd på Snorres berättelse om hur den norske 
kungen Sigurd Jorsalafare i ett vansinnesanfall tycker sig se ett gethorn 
i drottningens panna och slår henne en örfil.1 2 Den största avvikelsen från 
källan ligger däri, att Selma Lagerlöf inramat sin berättelse, som hon för
lagt till Kungahälla, i en detaljerad skildring av vårens ankomst i form 
av en häftig storm. Kungen grips som av yrsel; han är gammal men tänker 
på vad han kände för drottningen i sina unga år. Kär han nu ser på henne, 
upptäcker han hornet i hennes panna: våren har avslöjat henne, hon är 
ett skogsrå. En ung sven träder fram till drottningens skydd och försöker 
lugna kungen:

Kungen har ett starkt sinne och en hård vilja. Hela dagen har vårstormen 
brusat omkring honom, men han har ej vågat taga emot en ny ungdom. Kungen 
har menat, att han var för gammal, att han var ett dött träd, som ej mer kunde 
blomstra. —  Då kungen gick ut i skogen med drottningen och vårvinden om
svepte henne, kom ungdomen till h en ne.------------Kungen skall skaka av sig årens
gräsliga börda, han måste bli en vårens människa, han måste se på drottningen 
med sin ungdoms längtan.

1 Från skilda tider 1, s. 200 ff.
2 Från skilda tider 1, s. 184 ff.
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Vid dessa ord känner kungen en »vidunderlig lättnad» i hjärnan. »Det är 
ungdom, ungdom, som vänder åter, sade kungen till sig själv.» — Det upp
repade ordet »vidunderlig» ger en fingervisning om att idén till omtolkning 
av Snorres berättelse kommer från Ibsen. Nyckelordet är »ungdom», som 
det är i Bygmester Solness, det tragiska dramat om mötet mellan den unga 
sinnliga Hilde Wangel och den gamle Solness.
Solness. Hilde, — véd De, hvad De er for noget?
Hilde. Ja, jeg er jo så’n en slags underlig fugl.
Solness. Nej, De er ligesom en gryende dag. Når jeg ser på Dem, —  da er det 

som om jeg så imod solopgangen.
Hilde. Sig mig, bygmester, — er De viss på, at De aldrig har roptpåm ig? Så’n 

indvendig?
Solness (sagte og langsomt). Jeg tror naesten, at jeg må ha gjort det.
Hilde. Hvad vilde De med mig?
Solness. De er ungdomen, De, Hilde.
Hilde (smiler). Ungdomen, som De er så rsed for?
Solness (nikker langsomt). Og som jeg i grunden stunder så sårt imod. (VI, s. 59).

Ibsens betydelse för Selma Lagerlöf ligger alltså främst däri, att han vid
gat och fördjupat hennes kännedom om det själsliga. I hans anda har 
hon i sin tidigare diktning ställt en rad problem. Lösningen av dem har 
dikterats av hennes ljusa syn på människan och därför oftast blivit en 
annan än den ibsenska, i den mån man hos honom kan tala om att problem 
löstes. Rent konstnärligt har hans symbolism också säkerligen påverkat 
henne, så till vida som den accentuerat en ursprunglig tendens i hennes 
ogen diktarpsyke.

Ur samlingen En saga om en saga, från 1908, skall till sist tagas ett 
exempel, som sammanfattar flera av de i det föregående konstaterade 
påverkningarna. Berättelsen heter Luftballongen. Det måste nog er
kännas, att den, där den står, bryter av från sin omgivning såväl i fråga 
om ämnesval som idé och komposition. I alla dessa avseenden tycks den 
mig ganska typiskt ibsensk. De två pojkarna, skilsmässobarn, har aldrig 
fått riktigt fäste i verkligheten; de har alltid fått lida smälek för sin för
fallne far och har i stället skapat sig sin egen värld av äventyr och upp- 
finnarplaner. När de så på isen får se luftballongen, blir den för dem en 
uppenbarelse från en bättre värld; de följer den gripna av extas och 
drunknar i segelrännan.

Folk talar sedan om att det var något eget över dem. De varken skrattade 
eller ropade, men det vilade en hänryckningens glans över deras uppåtvända an
leten, som om de hade sett en syn.

Berättelsen erinrar mycket om Ibsens Lille Eyolf. Dess idé är densamma: 
faran av ett överspänt fantasiliv, som gör människan oduglig för det jor
diska. Den handlar också om egoism och skuld. Eyolfs föräldrar är skuld 
till att han blivit krympling och stängts ute från ett normalt liv. När rått- 
jungfrun kommer, eggar hon hans lättrörda fantasi; han följer henne i extas, 
och när hon ror bort över fjärden, hoppar han i vattnet efter henne. 
I de båda pojkarnas far, den förfallne musikern, som skulle blivit något 
stort, har Selma Lagerlöf skapat en äkta Hjalmar Ekdal-typ, som lever 
i sin värld av förljuget, egoistiskt självmedlidande, lik Ibsens hjälte inte 
minst däri, att han är tragisk i egna ögon, löjlig i andras.
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Luftballongen är än en gång symbolen för livslögnen. Författarinnans 
inställning till motivet är dubbeltydig, nu som alltid. Ibsen hade i Vild
änden låtit Relling förklara, att man borde ersätta det utländska ordet 
ideal med det norska logn. Selma Lagerlöf har en tendens att ersätta 
det ibsenska ordet lögn med ideal. Hos den Ibsen, som skrev Lille Eyolf, 
hade delvis samma förskjutning ägt rum. Där talas visserligen mycket 
om att vi är jordmänniskor, att lyckan består i att människan håller sina 
önskningar inom det uppnåeligas gränser. Men där talas också om att 
Rita och Allmer är under »förvandlingens lov», på övergången till ett högre 
liv, en uppståndelse.
R ita  (heftig). Å, talemåder! Herregud, vi er da j ordmennesker alligevel. 
Allmers. Vi er lidt i slsegt med hav og himmel også, Rita. (VI, s. 149 f.)
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