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ning mot vardaglighet, vilket Moi förklarar med 
att Ibsen nu helt frigjort sig från idealismen: ”I 
den tidlige fasen (fra og med Et dukkehjem til og 
med Fruen fra havet) balanserer Ibsens moderisme 
hårfint mellom utopi og kritikk. I den sene fasen 
viser Ibsen hvordan verden ser ut når vi virkelig 
må ’leve livet uden idealer’ ”.

Ibsens modernisme ger – inte minst genom Mois 
utpekande av Kejser og Galilær som det helt cent-
rala verket i Ibsens produktion och hennes tes 
om författarens antiidealistiska modernism – en 
ny och säkerligen delvis provocerande bild av Ib-
sens författarskap. Dessutom utgör idén om den 
estetiska idealismens roll i 1800-talets kulturella 
liv och teorin om modernismen som en produkt 
av en revolt mot just idealismen en ny ingång till 
studier av stora delar av den moderna litteratu-
rens utveckling. Mois bok gör alltså stora anspråk 
och framstår som ytterst angelägen.

Magnus Nilsson

I Selma Lagerlöfs värld. Red. Maria Karlsson & 
Louise Vinge (Lagerlöfstudier 2005). Brutus Öst-
lings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 
2005.

Idén att samla ett antal tidigare publicerade artik-
lar om Selma Lagerlöf är utmärkt. Det är inte bara 
akademiska avhandlingar och gedigna biografier 
som skrivs om Sveriges stora och omtyckta förfat-
tarinna, och det är inte bara den spännande brev-
växlingen med modern och väninnorna som fasci-
nerar, som Ying Toijer-Nilssons senaste storverk, 
En riktig författarhustru: Selma Lagerlöf skriver till 
Valborg Olander (2006). Selma Lagerlöf blir stän-
digt föremål för kortare och längre essäer i hem-
bygdföreningarnas blad, museikataloger, festskrif-
ter, som sällan når ut till en bredare publik. Det 
är inte alltid Lagerlöfforskare som skriver, och 
då kommer det eventuellt ett nytt, oväntat per-
spektiv på författarskapet. Det finns även utländ-
ska nordister som kompletterar med sina blickar 
utifrån. Av denna enorma mängd bidrag har en 
yngre och en äldre Lagerlöf-expert valt ett antal, 
publicerade mellan 1997 och 2002, en tämligen 
godtycklig period, men antagligen nödvändigt 
som urvalsprincip.

I likhet med redaktörerna är de medverkande 
en jämn blandning av etablerade och nya Lager-
löf-entusiaster. Det är i och för sig en lovvärd av-

sikt; det finns dock en viss risk att de välkända 
namnen skymmer de mindre kända, särskilt om 
läsaren går efter namn snarare än ämnen. Ser man 
på dessa finner man ett brett spektrum av infalls-
vinklar, varav den vanligaste kan sammanfattas 
som ”Selma Lagerlöf och…”. För några år sedan 
publicerade Lagerlöf-sällskapet en volym med ti-
teln Selma Lagerlöf och kärleken (red. Karl-Erik 
Lagerlöf, 1997). Uppsatserna visade en stor varia-
tion i utgångspunkter, från tematiska till renodlat 
biografiska. Även i den aktuella samlingen döljer 
sig helt olika ämnen under rubrikerna ”Lagerlöf 
och…”. I artikeln om Lagerlöf och Karlfeldt på-
pekar Vivi Edström att det är svårt att jämföra en 
epiker och en lyriker, men finner ändå tillräckligt 
mycket material att bygga sitt argument på. Fred-
rika Bremer och Lagerlöf framstår hos Jenny Ber-
genmar som motsatser i sin syn på kärlek: förnuft 
mot känsla, plikt mot vild passion. Det är intres-
sant att i den förra artikeln är det en manlig för-
fattare som jämförs med en samtida kvinnlig så-
dan, medan vi här har en realismens adept mot 
en utpräglad nittiotalist. Det är kanske inte könet 
som är det viktigaste, utan samtiden – och även 
personligheten.

En annan typ av ”Lagerlöf och…” artiklar 
handlar om Lagerlöf och teatern, Lagerlöf och 
högläsning eller Lagerlöf och Norrland, den se-
nare en värdefull inblick från en annan disciplin. 
Titeln påminner som Erland Lagerroths Selma La-
gerlöf och Bohuslän (1963), men Lars Elenius har 
helt andra förutsättningar. Han är nämligen kul-
turgeograf och angriper Nils Holgerssons underbara 
resa just ur detta perspektiv. Bakgrunden känns 
överflödig, men det var måhända inte så i arti-
kelns ursprungliga sammanhang. Den detaljerade 
redogörelsen för Selma Lagerlöfs resor i Norrland i 
samband med förberedelsen av boken är i och för 
sig intressant, men det mest givande är den idé-
historiska diskussionen om hur Lagerlöf försum-
made mycket av Norrland, uteslöt flera områden 
och polariserade norr och söder. Det sista är ett 
motiv som återkommer hos Lagerlöf, där norr of-
tast står för förfall, mörker och död. Det är bely-
sande att motsättningen även finns i Nils Holgers-
son. Bjarne Torup Thomsens artikel om topogra-
fin i Jerusalem är däremot mycket deskriptiv och 
bunden till verklighetsfakta, även om den bygger 
på en teoretisk föreställning om centrifugala och 
centripetala romaner. Det känns besynnerligt att 
enbart undersöka del I av ett verk som så tydligt 
bygger på topografiska kontraster mellan de två 
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delarna. Dessutom blir jag förvånad när det sista 
avsnittet heter ”Epos och roman” utan att Michail 
Bachtin nämns, den som har skrivit ett banbry-
tande verk med just denna titel. Hans kronotop-
begrepp skulle för övrigt vara ytterst lämpligt för 
studier av rummet och platserna i Jerusalem.

Selma Lagerlöf som uppläsare, studerad av 
Louise Vinge, är ett fascinerande exempel på en 
nästan förlorad tradition (även om Göran Tun-
ström och Torgny Lindgren nämns som sentida 
efterföljare). På Lagerlöfs tid fanns inte de mo-
derna medier som kan förmedla litterära verk, 
och uppläsningar var för dåtidens författare både 
reklam, försörjningskälla och självförtroendetest. 
Det vore intressant att veta om Lagerlöfs manus 
som hon använde vid uppläsningarna innehål-
ler anteckningar av den typ som man ser hos 
Dickens: ”Höj rösten” eller ”Gör en menande 
paus”. Dessa tillhör också den typ av muntlighe-
ten som Walter Ong diskuterar. Även om Inge-
borg Nordin Hennels uppsats inte heter ”Lager-
löf och…”, kunde den ha hetat det, i analogi med 
den föregående, till exempel ”Selma Lagerlöf och 
tillfällighetsdiktning”. Den redogör för en mar-
ginell – därmed inte menat ointressant – episod i 
Selma Lagerlöfs författarbana. Här ligger en viss 
fara i att trycka om artiklar från festskrifter: dessa 
präglas ofta av perifera ämnen som inte platsar i 
mer vetenskapliga publikationer.

Ulla-Britta Lagerroth, som under de senare 
åren har gjort betydande insatser inom det relativt 
nya forskningsfältet interartialitet, sätter Gösta 
Berlings saga i en teatralisk tradition, i bemärkelse 
att texten kan läsas som en teaterföreställning. Ro-
manen har tidigare diskuterats i Michail Bachtins 
termer som karneval, vilket även tangerar teatra-
liseringsbegreppet. De biografiska fakta som La-
gerroth bygger på känns mindre relevanta, men 
å andra sidan skapar de en solid grund för reso-
nemanget, som även pekar ut de omfattande in-
tertextuella banden. Lite ytligare och kortare är 
Birgitta Holms bidrag som också sätter författar-
skapet i samband med samhället.

De renodlade textanalyserna visar en bred pa-
lett av förhållningssätt. Lisbeth Stenberg kombi-
nerar i sin närläsning av den mindre kända dikten 
”Till mörkret” den traditionella hermeneutiska 
metoden, där hon söker efter textens betydelse ge-
nom sinnebilder, med en ganska försiktig tillämp-
ning av Julia Kristeva och Judith Butlers teorier 
om språk och makt. Vivi Edströms andra bidrag 
till volymen, en analys av Herr Arnes penningar, 

lyfter fram några nya aspekter i detta favoritob-
jekt för många forskare, både när det gäller själva 
texten och bakgrunden. I likhet med Ulla-Britta 
Lagerroth ser också Vivi Edström teatraliska drag 
i texten. Är det kanske någonting som man kan 
upptäcka i flera verk, så som Maria Karlsson gör 
i sin avhandling Känslans röst (2002)? Edström 
har tidigare ifrågasatt trovärdigheten i episoden i 
Jerusalem när Gertrud kommer till Ingmar med 
upphittade pengar. Man kan dock lika gärna säga 
att det är ett typiskt teatralisk drag. Ytterligare 
en textfokuserad läsning återfinns i Peter Graves 
uppsats, den enda i samlingen som handlar om 
textens formella drag, som berättarperspektivet 
och handlingsförloppets utformning. Berättar-
rösten hos Selma Lagerlöf är ett nästan outfors-
kat område, även om det nämns i förbifarten i 
flera studier, så Graves bidrag, tidigare publicerat 
på engelska, är mer än välkommet.

På det hela upplevs samlingen som gedigen och 
föga överraskande. Carina Kullgren väljer till ex-
empel att tolka Jan i Kejsarn av Portugallien som 
representativ för ett större socialt och kulturellt 
sammanhang. Även om det dyker upp ord som 
dekonstruktion, narrativitet och gränsöverskri-
dande tillåter inte själva utgångspunkten någon 
djupdykning i texten och dess fantastiska gestalt. 
Varför måste de litterära personerna alltid repre-
sentera något annat än sig själva? Denna mime-
tisk-sociologiska attityd känns en aning överspe-
lad, även om artikeln utan tvekan är läsvärd. Det 
är aldrig fruktbart att påpeka vad en uppsats-
författare borde ha gjort istället, men uppsatsen 
skulle ha vunnit flera poäng genom att luta sig 
på modern forskning kring litterära gestalter och 
inte minst studier av galenskapen i litteraturen. 
Det verkar som Lagerlöf-forskningen, även den 
yngre generationen, undviker litteraturvetenska-
pens nya erövringar, som narratologi, textcentre-
rad psykoanalys (den skymtar hos Vivi Edström), 
queer-teorin, som skulle förklara många aspekter i 
Lagerlöfs författarskap, och till och med feminis-
tisk litteraturteori i dess mer avancerade former. 
Det enda undantaget är Kerstin Muncks analys 
av ”Dunungen”, som går betydligt längre än Ka-
rin Pethericks välkända uppsats. Munck använder 
sig av moderna maktteorier (fast hon försummar 
Foucault) som även är tätt knutna till sexualitet, 
och hon drar sig inte för att diskutera Selma La-
gerlöfs lesbiskhet utan omskrivningar.

I övrigt är uppsatserna tämligen konventio-
nella. Det kanske känns tryggare att nalkas en 
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storhet med mer inövade analysverktyg, som bio-
grafiska, stilistiska och sociologiska. Man kan sä-
kert försvara detta med att uppsatsformatet inte 
tillåter en djupare teoretisk diskussion, men flera 
artiklar är på ett eller annat sätt knutna till res-
pektive skribentens avhandlingar och böcker, 
där sådan teoretisk grund skulle kunna utveck-
las. Denna anmärkning kan dock på inget vis an-
vändas mot volymens redaktörer. De tvärveten-
skapliga artiklarna kan förefalla mest nyskapande, 
eftersom de i ordets fulla mening bibringar Lager-
löf-forskningen helt nya aspekter. P. O. Enquist 
har visserligen tidigare använt Kejsarn av Portu-
gallien som en illustration av Lagerlöfs påstådda 
medberoende (att hon skulle vara skadad av sin 
fars alkoholism), som om romanen vore en sjuk-
journal och saknade allt skönlitterärt värde. När 
Birgitta Odén tillämpar moderna gerontologiska 
teorier på människan Selma Lagerlöf undrar jag 
var detta har med litteratur att göra. Å andra si-
dan säger inte rubriken ”Fjorton litteraturveten-
skapliga uppsatser”, så det är kanske oberättigade 
förväntningar som förorsakar min reaktion.

Med tanke på att boken ingår i Lagerlöfstudier 
som skickas till Lagerlöfsällskapets tusen medlem-
mar måste man naturligtvis ta hänsyn till detta: 
artiklarna får inte vara alltför vetenskapliga, utan 
gärna lite underhållande och läsarvänliga. Så är 
fallet med volymen, och fördelen med en arti-
kelsamling är att man, om man så vill, kan läsa 
bara de avsnitt som känns intressanta. Den se-
naste litteraturvetenskapliga praxisen och även 
förlagens politik är annars att undvika artikelsam-
lingar och istället redigera ihop de olika bidragen 
till en sammanhängande text med flera kapitel. 
Det finns inte riktigt någon gemensam nämnare 
– förutom Selma Lagerlöf förstås – och ingen ge-
nomgående linje i samlingen, som det fanns till 
exempel i Selma Lagerlöf och kärleken eller andra 
tematiska Lagerlöfstudier. Det är dock svårt att 
åstadkomma detta med förut publicerade artiklar, 
och det var nog inte redaktörernas avsikt. Efter-
som vissa artiklar, enligt redaktörerna, har utvid-
gats och samtliga ”har fått en viss översyn” hade 
det kanske varit mer givande att låta de medver-
kande anpassa sig till varandra. Det skulle dock 
ha krävt ett betydligt mer omfattande arbete, så-
väl av de enskilda skribenterna som av redaktö-
rerna. Faktum är att, med alla ovanstående kom-
mentarerna, är boken förträfflig som den är och 
säkert kommer till användning på många olika 
sätt. Det enda som jag saknar är en författarpre-

sentation. Själv känner jag eller åtminstone kän-
ner till de flesta medverkande men det hade va-
rit värdefullt att kort presentera dem för de icke-
initierade läsarna.

Maria Nikolajeva

Ola Holmgren, Emigrant i moderniteten. Vilhelm 
Mobergs mansfantasier. Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion. Stockholm/Stehag 2005.

Utforskningen av Vilhelm Mobergs mångsidiga 
författarskap går vidare. Den stabila grund av 
biografisk, litteratursociologisk och idéhistorisk 
forskning som som lagts under de senaste decen-
nierna bildar nu underlag för utfärder längs nya 
vägar. Riktningsvisarna i Ola Holmgrens bok 
Emigrant i moderniteten. Vilhelm Mobergs mans-
fantasier pekar mot maskulinitet och moderni-
tet.

Ola Holmgrens välskrivna studie är både om-
fångsrik och innehållsrik. Han famnar ett stort 
material och undersöker utvecklingen av vad han 
kallar mansfantasierna i Mobergs viktigaste och 
mest kända prosaverk samt därtill i ett antal dra-
mer och i en del av Mobergs journalistik. Studien 
tar sin början i de första novellerna och romanför-
söken från åren efter första världskrigets slut, och 
avslutas vid tvåbandsverket Min svenska historia 
(1970–1971) samt det sista, oavslutade romanar-
betet. Däremellan ryms bland mycket annat in-
trängande analyser av genombrottsboken Raskens 
(1927), trettiotalsverken om stad och land, be-
redskapsromanen Rid i natt! (1941), femtiotalets 
utvandrarsvit och dess förarbete Brudarnas källa 
(1946) samt Din stund på jorden (1963).

Titelns uttryck ”mansfantasier” har Holm-
gren hämtat från Klaus Theweleits berömda verk 
Männerphantasien (1977–1978), om mansbilderna 
hos soldater i den tyska mellankrigstidens frivil-
liga, förnazistiska frikårer. Med hjälp av roma-
ner, levnadsminnen och biografiska dokument 
analyserar Theweleit med psykoanalytiska meto-
der den idealisering av soldathjälten och kriget 
som framträder i de psykiskt hämmade soldater-
nas livsvillkor. I stora stycken utgör Mobergs för-
fattarskap en motbild till denna hyllningslittera-
tur, men proletärförfattarnas resa till den svenska 
parnassen under det moderna Sveriges framväxt 
kan ändå, menar Holmgren, liknas vid frikårslit-
teraturens individuationsprocess. Ett psykoana-


