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Nästa åtagande var en översättning av tysken von
Schweinitz’ väldiga volym ”Evangelische Todes-Gedan-
ken” i en reducerad version. Prosatexten har utgivaren
klokt nog utelämnat och avtrycker bara de fyra sonetter
(av 83) som Bellman översatt. En ytterligare tolkning av
likartat slag är försvenskningen av sju psalmer ur den
modest pietistiska Hallepsalmboken, utförda enligt vad
Bellman själv uppger när han var femton år och 1764
inlämnade den till den då arbetande psalmbokskom-
mittén.

Mot slutet av sitt liv tog Bellman upp översättandet
på nytt. Han gav 1793 ut ett urval fabler – 55 stycken –
av den på 1700-talet högt skattade Gellert. Som den op-
timist han var, satte han under rubriken löftesorden
”Första delen”. Professor Birgit Stolt har gjort en ut-
märkt insats som kommentator. Det kan tyckas att hon
har fått den tacksammaste uppgiften, men det skall er-
inras om att Nils Afzelius har ägnat Gellert-översätt-
ningen en inträngande och ypperlig studie; ämnet före-
faller avbetat. Stolt visar motsatsen. Hon kan sägas de-
monstrera vilken fördel det är att tvingas studera texter-
na ord för ord, såväl originalets som översättningens.
Bellmans tolkningar är fria; utvikningarna ger klara och
konkreta vittnesbörd om det personliga i Bellmans dikt,
om hans litterära identitet. Afzelius gjorde Xera viktiga
iakttagelser i det avseendet, Stolt gör ytterligare andra.
Ämnen som sjukdom, sorg, skönhet ”stimulerar hans
fantasi och kreativitet” säger hon. De gamla, fria vers-
översättningarna är ett lackmuspapper för poeternas in-
dividualitet, och det har alltid förvånat mig att man så
lite har ägnat sig åt deras – t.ex. Kellgrens – tolkningar.
Afzelius visade ju redan 1959 hur fruktbart ett sådant
studium är. Stolt framhåller att Bellman har mycket
goda kunskaper i tyska, vilket dock inte har räddat ho-
nom från missförstånd och felöversättningar; Stolt sät-
ter åtskilliga bockar i kanten. I en fabel (om lärkan och
näktergalen) har han fått sammanhanget helt om bakfo-
ten. Stolts kommentarer är fulla av goda iakttagelser.

Magnus von Platen

Marianne Sandels, Under den gröna pinjen. Trubadurly-
rik på galicisk-portugisiska från Spanien och Portugal,
1200–1350 (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 270). Vär-
namo 1997.

Ett i hög grad obeträtt område inom samtida svensk lit-
teraturvetenskaplig verksamhet (då även inbegripet in-
troduktioner i form av översättningar med vidhängande
kommentarer och författarpresentationer på Wlologisk
och litteraturvetenskaplig grund) är den utomnordiska
romanskspråkiga medeltidslitteraturen. Vid sidan av
Björkesson med sina briljanta Dante- och Petrarcaöver-
sättningar är det blott Marianne Sandels med sin bok

om den occitanska (Sandels föredrar den äldre termen
provensalsk) trubadurlyriken, Att tänka på henne (1980),
och undertecknad anmälare med sina uppsatser på det
occitanska området (i Samlaren, 1990, 1995 och Studia
Neophilologica, 1995) som före 1997 gjort några framstö-
tar på detta litteraturhistoriskt så viktiga område; det rör
ju sig de facto i mycket hög grad om den moderna väs-
terländska poesins födelse.

Nu senast har så Marianne Sandels riktat sitt intresse
mot en medeltida genre som även för den typiske svens-
ke litteraturvetaren torde vara i hög grad okänd, nämli-
gen den galicisk-portugisiska trubadurlyrik som
blomstrade halvt annat sekel med början omkring år
1200. Det rör sig om en poesi skriven på en sorts koiné
av upphovsmän (till skillnad från vad som är fallet i frå-
ga om den occitanska trubadurlyriken med sina trobai-
ritz fanns det här inga kvinnliga trubadurer) som dels
kunde ha galicisk-portugisiska, dels andra iberoroman-
ska språk (företrädesvis kastiljanska, dvs spanska) som
modersmål. Sin roll som litterärt konstspråk har gali-
cisk-portugisiskan gemensam med occitanskan; det se-
nare språket användes i lyriska sammanhang inte blott
av occitaner utan även av katalaner och italienare, då
dess prestige var enorm. Denna funktionella likhet gali-
cisk-portugisiskan och occitanskan emellan har lockat
somliga uttolkare av galicisk-portugisisk trubadurpoesi
att nedvärdera densamma till något av en blek kopia av
den lysande occitanska, något som knappast är riktigt.
Överensstämmelser Wnns naturligtvis, något annat vore
knappast att vänta i en så ”intertextuell” tid som denna,
men som Sandels ivrigt och enträget betonar, så reduce-
rar detta på intet vis den galicisk-portugisiska poesins
eget signalement och särart.

Det är inget litet revir Sandels inmutat, omkring
1700 texter benämnda cantigas, skapade av c:a 160 tru-
badurer, för sitt urval dikter. Hon disponerar sin fram-
ställning enligt följande: Först kommer en utmärkt och
ovanligt omfattande introduktion (inbegripet förordet
rör det sig om 70 sidor) varefter följer inte mindre än 35
kapitel ordnade efter enklast möjliga princip: varje kapi-
tel utgörs av en översiktlig presentation av en trubadur
samt något eller några exempel på dennes produktion.
Denna dispositionsprincip leder oundvikligen till en del
upprepningar men dessa är lätta att fördra då vinsterna
är betydande: klarheten, redan och tillgängligheten i
Sandels framställning är anslående.

Introduktionen fungerar utomordentligt väl i sam-
manhanget; Sandels pedagogiska känsla och förmåga är
betydande och sin insikt om att hon – med några få un-
dantag – knappast kan räkna med en svensk publik för
vilken hennes stoV är annat än terra incognita omsätter
hon i en till huvuddragen närmast mönstergill framställ-
ning, där språket i sin historiska kontext presenteras,
varefter avsnitt ägnade i tur och ordning de tre genrerna,
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trubadurlyriken i sitt litterära sammanhang, verskons-
ten, musiken, jonglörerna, trubadurerna och deras
konst, handskrifter och lärdomstradition samt den Ibe-
riska halvön som etnisk, religiös och kulturell smältdegel
och tummelplats passerar revy. Framställningen är tät
men elegant framlagd och måste ses som utomordentligt
givande i sin egenskap av komprimerad introduktion till
ett stort, svåröverskådligt och ofta komplext fält.

Samma faktamässiga densitet parad med stilistisk
pregnans präglar den fortsatta framställningen. Som lä-
sare slås man vidare av Sandels mycket stora förtrogen-
het med sitt ämne; hon verkar ha satt sig in i långt
mycket mer stoV än vad som hon direkt tar upp i sin
framställning, ett faktum som skapar starkt förtroende
hos läsaren och skänker självklar auktoritet åt hennes
bok. Sandels har tveklöst en viss faiblesse för det person-
och kulturhistoriska och inte alltför sällan får dylikt
stoV sådant utrymme att den rent litteraturvetenskapli-
ga kommentaren får maka åt sig på ett ibland mindre
lyckligt vis. Emellertid håller Sandels mestadels balan-
sen, inte minst gäller det när hon tar sig an Alfonso X –
denne märklige tolvhundratalsmonark (Kastilien-León)
– ett av bokens allra mest givande avsnitt.

Att Sandels väljer att blott ge ett par diktexempel i
original och för övrigt väljer rena översättningar (dock
med originaltitlar för identiWkationens skull) låter sig
naturligtvis lätt försvaras på rent praktisk grund, men
jag menar nog ändå att en viss generositet med texter i
original med vidhängande översättning hade varit på sin
plats. Nog är det väl så att många av de tilltänkta läsarna
av Sandels bok har sådana romanskspråkiga insikter att
det hade varit meningsfullt med ett dylikt arrangemang?
Sandels är förvisso en mer än kompetent översättare
(det har undertecknad själv kunnat konstatera i fråga
om hennes översättningar från occitanska), men det är
nog ändå så att den romanskkunnige läsaren skulle få en
ännu bättre bild av den galicisk-portugisiska poesins
särart och kvaliteter med Xer originaltexter till hands.

Det är självklart så att varje utgivare är fri att välja
sitt stoV som hon eller han Wnner för gott och någon
tungt vägande kritik mot Sandels för hennes urvalsprin-
ciper i fråga om cantigas de amor, cantigas de amigo och
cantigas de escárnio e maldizer (kärlekssånger, sånger till
en vän och förakt- och förtalssånger) har jag inte. Dock
kan jag inte tycka annat än att den senare genren känns
aningen underrepresenterad hos Sandels, då den tvek-
löst är mest originell i ett komparativt medeltidsper-
spektiv. Själv tycker jag att den mer renodlade kärleks-
lyriken, cantiga de amor, inte på något vis kan mäta sig
med sin occitanska motsvarighet, la cansó, vare sig inne-
hållsligt eller formellt, medan dessa cantigas de escárnio e
maldizer däremot uppvisar ett betydligt större register
än sina occitanska motsvarigheter, inte minst i sitt bruk
av grovkornigheter av förbluVande expressiv halt. San-

dels undviker dem inte, hon ger bl.a. ett tiotal exempel
på mer eller mindre obscena sådana, inte minst av Al-
fonso X, men en hastig titt i den av henne med all rätt
prisade volymen Cantigas d’escarnho e de maldizer, utg.
M. Rodrigues Lapa (1970) (här vill jag en passant inskju-
ta att Sandels kommenterade bibliograW är en guldgru-
va) får mig att se henne som omotiverat restriktiv i sam-
manhanget. Detta är synd, ty en större tonvikt på ohö-
visk galicisisk-portugisisk trubadurlyrik hade i än högre
grad understrukit sagda lyriks originalitet.

Ovan har betonats hur säkert Sandels handlag på det
hela taget är, men ställvis möter ett visst kommenteran-
de godtycke, en viss faiblesse för det /ibland onödigt/
anekdotiska, en del inte alltid så väl avvägda omdömen
och ett eller annat diskutabelt eller sakligt direkt felak-
tigt inslag. På sid. 9 hävdar Sandels att den på occitan-
ska skrivande Guilhem de Peitieus, den förste kända
trubaduren, ”är en av de mest komplexa och soWstikera-
de diktare som medeltiden kan uppvisa”. För en occita-
nist är uttalandet märkligt, då Guilhem därvidlag över-
Xyglas med råge redan av Marcabru i nästa diktargene-
ration, för att inte tala om sådana trubadurer och expo-
nenter för trobar ric och trobar clus som Giraut de Bor-
nelh, Raimbaut d’Aurenga och Arnaut Daniel vilkas
svårtillgängliga diktning än i dag ställer till bekymmer
för Wlologer och kritiker.

Likaledes ställer man sig som occitanist undrande in-
för Sandels kommentar till Airas Perez Vuitorons dikt
”A lealdade da Bezerra pela Beira muito anda”, där
kommentaren om kyrkan som ”sanktionerar svek och
synd” får Sandels att utbrista: ”Något bittrare och mer
sarkastiskt än denna dikt /…./ kan man knappast tänka
sig” (sid. 81)! Airas ter sig tämligen blek i jämförelse med
en Pèire Cardenal eller en Guilhem Figuiera!

Någon enstaka gång blir Sandels direkt trubbig, ex-
empelvis när hon får ”Du som kommer från Monte-
mayor / ge mig ett bud från min älskade” till en ”märk-
värdigt suggestiv bön eller uppmaning” (sid. 76). Inte
heller är det särskilt lyckat, när hon använder ordet pas-
toral om en text som rätteligen är en pastorela (pastorale
och pastourelle, för att använda de franska begreppen,
var skilda, om än närbesläktade, genrer på medeltiden
(sid 151)), eller när hon på sid. 210 nyttjar det occitanska
begreppet senhal (ung. omskrivande benämning, pseu-
donym) på ett vis som inte står i samklang med samtida
occitanistik, där man övergivit den äldre synen på lo sen-
hal som faktiskt täcknamn för en autentisk dam och i
stället ser det som en renodlad konvention inom ett lit-
terärt språkspel.

Det vore inte svårt att slå ner på Xer mindre lyckade
enskildheter, men det vore att förskjuta perspektivet
från det verkligt viktiga i fråga om Sandels bok, varför
jag vill avsluta min anmälan av densamma med att än
en gång betona dess mycket stora förtjänster enligt
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ovan. Vid sidan av projektet som sådant, vill jag under-
stryka Sandels Wlologiska kompetens, hennes beläsenhet
och grepp om sitt ämne, hennes klarhet, reda och peda-
gogiska förmåga samt hennes uthållighet inför en sådan
väldig uppgift (måhända är det tvära slutet ett tecken på
utmattning (!?)). Den blir inte mindre av att hon inte
nöjt sig med den rent galicisk-portugisiska poesin utan
även gjort ett par utXykter till den kastiljanskspråkiga
poesins domäner, Gonzalo de Berceo och Juan Ruíz, El
arcipreste de Hita. Att som Sandels alls ge sig in på den
senares verk El libro de buen amor, en av medeltidens
mest komplexa skönlitterära texter ö.h.t vittnar om en
ambition som i alla lägen är värd stor respekt. Inte heller
här sviker henne omdömet utan hon väljer ett parti som
fungerar väl i hennes sammanhang.

Sandels bok är något av en bragd och hon är att gra-
tulera till en högst lödig prestation på ett så svårbe-
mästrat område som medeltidslitteraturens. Att gratule-
ra är vidare envar som hyser minsta kvaliWcerade intresse
för den dynamiska medeltid som med rätta kommit i
ropet; en dylik läsare har i Sandels bok en läskande källa
att ösa ur.

Ulf Malm

Selma Lagerlöf och kärleken. Lagerlöfstudier 1997, red.
Karl Erik Lagerlöf (Selma Lagerlöfsällskapets årsbok
1997). Selma Lagerlöfsällskapet och Gidlunds förlag,
Stockholm 1997).

Var hon lesbisk? Den frågan möter ständigt Selma La-
gerlöf-forskaren i dessa dagar. Och svaret? För somliga
detsamma som Karl Erik Lagerlöf ger i inledningen till
Lagerlöfstudier 1997. Selma Lagerlöf och kärleken, red.
Karl Erik Lagerlöf, Stockholm 1997: ”Selma Lagerlöf
var troligen bisexuell”.

Själv undrar jag dock om inte både termerna ’bisexu-
ell’ och ’lesbisk’ är anakronistiska applicerade på Selma
Lagerlöf. Hennes samtid använde såvitt jag vet inget av
epiteten med någon frekvens. I Selma Lagerlöfs brev-
växling med de närmaste väninnorna diskuteras aldrig
frågor om ’sexuellt objektval’, ’sexuell läggning’, ’sexuell
indentitet’, ’sexuell tillhörighet’ eller liknande. Om hon
var lesbisk, bisexuell eller heterosexuell verkar helt en-
kelt inte ha bekymrat Selma Lagerlöf nämnvärt. Hon
tycks inte ha känt något behov av att deWniera sig som
vare sig det ena eller det andra. Kategoriseringsivern är
eftervärldens.

Men i en volym som bär det biograWskt klingande
syftet att behandla ”Selma Lagerlöfs kärleksuppfatt-
ning” har frågan om arten av hennes nära relationer
relevans. Detta inte minst om man erinrar sig den
ibland framförda tesen om att Selma Lagerlöf oVrade
kärleken för författandet, vilken fått konsekvenser för

tolkningen av hennes texter. Hade hon erotiskt färgade
vänskaper med kvinnor är en sådan uppfattning inte
bara felaktig utan också heterosexistisk.

Vad kan då beläggas? Frågan är inte enkel. Ying Toi-
jer-Nilsson påpekar i sin uppsats om Valborg Olanders
betydelse för Selma Lagerlöf att ”svärmisk kvinnovän-
skap var inget ovanligt på den tiden”. Med stöd av Sel-
ma Lagerlöfs omfångsrika brevväxling med både Sophie
Elkan och Valborg Olander kan hon emellertid konsta-
tera att ”Sophie ville ha Selmas vänskap […] inget mer”.
Valborg Olander kom dock att stå Selma Lagerlöf när-
mare, skriver Toijer-Nilsson. Hos henne fann hon ”den
känslornas ömsesidighet, som hon saknat i relationen
till Sophie”.

Nu är detta alls ingen nyhet. Som Toijer-Nilsson på-
pekar var Valborg Olander redan på 1940-talet öppen
om vänskapens karaktär. Vad brevväxlingen däremot
ger ny information om är hur pass viktigt stöd den
”nya vännen” blev för Selma Lagerlöfs författargärning.
Valborg Olander tog hand om beundrarposten, hon
hjälpte till med ekonomiska frågor, hon skötte en del
förlagskontakter och, inte minst: hon renskrev Selma
Lagerlöfs texter och påverkade i högre utsträckning än
som tidigare varit känt deras slutliga utformning. Toijer-
Nilssons uppsats gör klart att det egentligt nya som
brevväxlingen med Valborg Olander innehåller är mer
ingående information om tillblivelsen av Selma Lager-
löfs 1900-talsproduktion.

Något ’nytt’ i sak presenterar knappast Per Olof
Enquist i sitt bidrag, ”Den medberoende sagoförtäljers-
kan”. Han återvänder i stället till en av Ulla Torpes teser
från avhandlingen Orden och jorden, 1991. Den går ut på
att Selma Lagerlöf var ”medberoende” i sin fars alkoho-
lism. Men det Ulla Torpe ser som en av Xera biograWska
omständigheter som kan ha påverkat texterna, betraktar
Enquist som ett enda underliggande – medvetet eller
omedvetet – chiVermeddelande, en ”Selma Lagerlöfs
Ur-berättelse” som genomsyrar hela hennes verk. För-
fattarskapets komplexa skuldtematik blir m.a.o. enbart
sprunget ur behovet att dölja och bearbeta skulden över
faderns alkoholism.

Fenomenet medberoende är väl motiverat att ta upp
som en del av Selma Lagerlöfs biograWka, men det Wnns,
menar jag, inget som tyder på att hon var så totalt och
oreXekterat fast i det skammens och fördöljandets grepp
som Enquist implicerar. Tvärtom Wgurerar ju både alko-
holism och fadersproblematik som ett öppet motiv allt-
sedan Gösta Berlings saga. Det är förvånande att Enquist
inte inriktar sig mer på den blottade skuldproblematiken
i texterna; att han inte främst tar fasta på Selma Lager-
löfs uppenbara förmåga att distanserat generalisera, pro-
blematisera och fantisera kring komplexet. I stället går
han först till biograWska fakta och sedan närmast tvingar
han in dem i författarskapet. Mer rättvisande skulle må-


