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1. Inledning 

Valet av mitt uppsatsämne grundar sig främst på ett allmänt intresse för Selma Lagerlöf. 

Lagerlöfs mångfacetterade diktning såväl som hennes politiska engagemang – inte minst 

inom äktenskapsdebatten - har hos mig väckt en stor beundran för och nyfikenhet på hennes 

författarskap och person. För en tid sedan blev jag uppmärksammad på Känslans röst (2002), 

en avhandling skriven av Maria Karlsson. Denna avhandling intresserade mig eftersom den 

innebar nya tolkningsmöjligheter av Selma Lagerlöfs prosa, nämligen genom melodramat. 

Karlssons syfte med avhandlingen är bland annat att visa hur det melodramatiska inslaget är 

bärande i Lagerlöfs romankonst. Mitt intresse för detta fick mig att ställa frågan vad 

melodrama egentligen är och om det visar sig i annan prosa av Lagerlöf än i de romaner som 

Karlsson har undersökt.  

För att besvara denna fråga bestämde jag mig för att undersöka Lagerlöfs novellsamlingar.  

Jag ville veta om melodramatiska drag kunde finnas även i Lagerlöfs kortare berättelser. 

Innan jag fortsätter kräver dock begreppet melodrama ett förtydligande. Den forskare som är 

ledande inom melodramatiska studier är Peter Brooks. Det är således dennes definition av 

melodrama som jag kommer att använda mig av i min uppsats. Enligt Brooks är melodramats 

karaktäristik ”överdrift av starka känslor, moralisk polarisering och schematisering, extrema 

tillstånd, situationer, uppenbar ondskefullhet, förföljelse av det goda, och slutgiltig belöning 

av dygd; pompösa och extravaganta uttryck, lömska komplotter, spänningar och plötsliga 

vändingar”1[min översättning]. Dessa drag kan knytas till Lagerlöfs övergripande sätt att 

skildra enligt Karlsson. 

 

1.1.     Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är först och främst att undersöka om melodramatiska drag kan finnas i 

några av Selma Lagerlöfs noveller. Jag har valt följande noveller för denna undersökning: 

”Spökhanden” ur Spökhanden och andra kusliga berättelser (1994), ”Dödskallen” ur Troll 

och människor del II (1926) och ”Grafskriften” ur Osynliga länkar (1904). Denna 

undersökning kommer att utgöra den första delen i uppsatsens analys. Syftet med uppsatsen är 

dessutom att undersöka om det finns melodramatiska drag i novellerna som medverkar vid 

gestaltningen av äktenskapet samt om eventuella melodramatiska drag medverkar till att 

                                                 
1 Brooks (1976) s.11 ff. 
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upphäva den syn på kön och äktenskap som var gällande under Selma Lagerlöfs samtid. De 

frågställningar jag har formulerat är följande:  

1. Är det möjligt att urskilja melodramatiska drag i novellerna?  

2. Vilken funktion fyller de melodramatiska dragen i gestaltningen av äktenskapet?  

 

1.2. Forskningsöversikt  

Det forskningsmaterial som finns tillgängligt kring Selma Lagerlöfs diktning är omfattande. 

Förutom Karlsson är Vivi Edström och Hanna Greta Näslund två forskare som berör uttryck i 

Lagerlöfs diktning som kommer nära den beskrivning Brooks benämner som melodramatiskt. 

I Känslans röst (2002) visar Karlsson att melodramatiska element i Selma Lagerlöfs 

romankonst är så rikligt förekommande att de bör uppfattas som en grundpelare i hennes 

författarskap.2 Karlsson menar att ingen forskare innan henne har tagit ett större grepp om 

melodramatiska inslag i Selma Lagerlöfs diktning, vilket hon förmodar bero på att 

melodramat har börjat väcka ett vetenskapligt intresse först under de två, tre senaste 

decennierna.3 Karlssons övergripande syfte med avhandlingen är ”att visa hur grundläggande 

det melodramatiska inslaget är i Selma Lagerlöfs romaner och att nya betydelseskikt 

framträder om det sätts i centrum för tolkningen”.4 Som utgångspunkt för sin analys har 

Karlsson i sin avhandling valt att behandla fyra av Lagerlöfs romaner: Gösta Berlings saga 

(1891), En Herrgårdssägen (1899), Körkarlen (1912) och Bannlyst (1918). Vid sin definition 

av begreppet melodrama vänder sig Karlsson huvudsakligen till Peter Brooks studie The 

melodramatic imagination, som hon menar har haft ett väsenligt inflytande på forskningen 

kring det melodramatiska inom ett flertal kulturella uttrycksformer.5 Karlssons slutsats är att 

det melodramatiska är en viktigt och grundläggande beståndsdel i Selma Lagerlöfs 

författarskap.6 I och med att hon låtit det melodramatiska vara centralt för hennes analys anser 

hon sig ha kunnat frilägga nya betydelseskikt i de romaner som hon har analyserat.7 Karlsson 

finner också att det melodramatiska i Lagerlöfs romaner ifrågasätter relationer mellan könen 

                                                 
2 Karlsson (2002) s.16. 
3 Karlsson (2002) s. 18. 
4 Karlsson (2002) s. 16. 
5 Karlsson (2002) s. 31. 
6 Karlsson (2002) s. 201.  
7 Karlsson (2002) .s 202. 
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och pekar mot en reformerande framtidvision vad gäller kvinnors villkor för makt att 

förändra.8  

När det gäller forskning om Lagerlöfs noveller är bland annat Vivi Edström en 

frontfigur. I inledningen till Om Selma Lagerlöfs noveller (1983) skriver Edström att det i 

Selma Lagerlöfs noveller ständigt träder fram olika sorters människor; torpare, präster, sköna 

flickor, bönder, brukspatroner, helgon och mördare vilkas karaktärer och inre Lagerlöf 

ständigt tycks ha lika stor förståelse för, oberoende av vem personen kan vara.9 Vidare menar 

Edström att Lagerlöfs novellkaraktärer ofta står inför olika vägskäl i livet där ansvar och 

skuld leder till rannsakande av själen.10 Hanna Greta Näslund skriver i Selma Lagerlöfs 

symboliska dikning (1996) att Lagerlöf strävade efter att bli nationell i sitt sätt att förmedla 

kunskaper om människors innersta egenarter och natur.11  

I Selma Lagerlöf (1991) skriver Edström att en återkommande tanke i Lagerlöfs 

berättelser kring sekelskiftet är läran om karma som innebär att ingen människa undkommer 

följderna av sina handlingar.12 Även Näslund ansluter sig till denna uppfattning och kallar den 

för Lagerlöfs stränga vedergällningslära.13 Föreställningen om en sådan orubblig ordning 

förknippar Edström med ett manligt system. Inom detta finns, menar hon, en patriarkalisk 

Gud som träder fram i Selma Lagerlöfs moraliska universum och som även kan ta skepnaden 

av en fader eller en make.14 Denna struktur brister dock emellanåt och då är det oftast kvinnor 

och barn som är orsaken till detta.15  Mannens makt och kvinnans lidande är enligt Edström 

ett återkommande tema i Lagerlöfs diktning.16 Dock menar hon att Lagerlöf har skildrat 

många olika sorters kvinnor i sitt skrivande, goda och onda och allt däremellan.17   

Edström menar att Selma Lagerlöf i sina berättelser använder sagans mönster och 

formler.18 Särskilt i novellsamlingen Troll och människor del 1-11 (1915-1921) använder hon 

sig av magiska inslag i berättelsen för psykologiska motiv, menar Edström.19  Näslund kallar 

Lagerlöf för det inre livets mästare och citerar Zacharias Topelius som, enligt henne, påstod 

                                                 
8 Karlsson (2002) s. 202. 
9 Edström (1983) s. 5.  
10 Edström (1983) s.5 
11 Näslund (1996) s. 17. 
12 Edström (1991) s. 91.  
13 Näslund (1996) s. 14.  
14 Edström (1991) s. 91.  
15 Edström (1991) s. 91.  
16 Edström (1991) s. 92.  
17 Edström (1991) s. 93. 
18 Edström (1991) s. 93. 
19 Edström (1991) s. 93.  
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att när Lagerlöf diktade ” ’levde hon i ständig förundran över det underbara i att hon ur sitt 

inre kunde skapa sig en fullständig lycka, oberoende av yttre förhållanden’ ”.20 Näslund 

citerar även Ellen Keys uttalande om Lagerlöfs diktning: ”Selma Lagerlöf äger inte sig själv, 

emedan andan äger henne.”21  

Specifik forskning kring novellerna ”Dödskallen” och ”Spökhanden” saknas, som 

tidigare nämnts. ”Grafskriften” däremot har presenterats av framförallt Edström i Om Selma 

Lagerlöfs romaner (1983) och kortfattat omskrivits av Näslund i Selma Lagerlöfs symboliska 

diktning (1996). ”Grafskriften” utspelar sig, enligt Näslund i Selma Lagerlöfs hemsocken.22 

Novellens egentliga motiv, modern som reser ett kors över sitt oäkta barn, är enligt Näslund, 

dock hämtat från annat håll.23 Av Vivi Edström framgår det att berättelsen härstammar från en 

anekdot som Lagerlöf fått kännedom om på en av sina resor.24 Edström menar att novellen är 

uppdelad i två delar; ett stycke där kyrkogården och socknen målas upp och ett annat stycke 

som berättar om äktenskapsbrottet.25 Det är sammanflätningen av dessa två berättelser som 

ligger till grund för Edströms analys av novellen.26   

 Enligt Edström har det snöklädda landskap som gestaltas i berättelsen en 

gränsutplånande verkan; snön har begravt den mur som separerar kyrkogården från 

prästgårdens egendom och jämnar ut kullar i dödsåkern.27 Naturkrafterna samspelar dessutom, 

enligt Edström, mellan karaktärernas inre liv.28 Barnet i berättelsen dör när vintern är som 

strängast, vilket symboliskt sker som följd av det känslomässiga klimatet i familjen och 

moderns kärlek för det döda barnet väcks till liv först i samband med att våren gör sitt intåg.29 

I uppsatsens huvudrubrik ställer Edström frågan om ”Grafskriften” är en kvinnosaknovell. För 

att besvara frågan ställer Edström Selma Lagerlöfs politiska engagemang för 

kvinnosaksfrågan som bakgrund till de karaktärer som gestaltas i novellen. Lagerlöf tar, 

menar Edström, som brukligt parti för den hjälplösa kvinnan och barnet som får agera 

spelbrickor i mannens liv.30 Mannen i novellen relaterar hon till andra tyranniska fäder i 

                                                 
20 Näslund (1996) s. 49.  
21 Näslund (1996) s. 47.  
22 Näslund (1996) s. 13.  
23 Näslund (1996) s. 13. 
24 Edström (1983) s. 78.  
25 Edström (1983) s. 75.  
26 Edström (1983) s. 75.  
27 Edström (1983) s. 78.  
28 Edström (1983) s. 80. 
29 Edström (1983) s. 80.  
30 Edström (1983) s. 84. 
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Lagerlöfs romankonst. Han är, menar Edström, en tungsint person som i familjehederns namn 

begår övergrepp på sin fru genom att ignorera hennes barmhärtighetsönskan.31  

  

1.4.    Urval och metod  

Urvalet av novellerna är främst baserat på teman som är vanligt förekommande i 

melodramatiska skildringar, men även på grund av den variation som finns hos novellernas 

protagonister. Detta har jag gjort för att ännu tydligare söka visa på att de melodramatiska 

dragen är centrala i novellerna och inte enbart förknippade med stereotypa karaktärer som 

exempelvis ”hysteriska kvinnor” och ”ondskefulla män”. Detta är ytterligare en motivation till 

att undersöka just dessa noveller. Samtliga noveller innehåller dessutom 

äktenskapsskildringar vilket är nödvändiga för uppsatsens andra analysdel.   Urvalet har 

dessutom grundast på att novellerna är utgivna olika år och ingår i olika samlingar. Detta 

gjordes för att ytterligare styrka påståendet att melodramatiska drag är centrala i dessa 

noveller; ”Gravskriften” gavs ut första gången i novellsamlingen Osynliga länkar år 1894, 

”Spökhanden” gavs ut första gången i tidskriften Idung år 1898 och ”Dödskallen” gavs ut 

första gången i novellsamlingen Troll och människor år 1926. Slutligen har urvalet baserats 

på det faktum att det saknas specifik forskning om två av de tre utvalda novellerna, nämligen 

”Dödskallen” och ”Spökhanden”.  

För att besvara de frågor som framgår i inledningen kommer jag att använda mig av ett 

textanalytiskt tillvägagångssätt. Jag kommer att ägna mig åt texttolkning av novellerna för att 

sedan koppla analysen av dessa till aktuell teoriforskning om melodramat.  

Analysdelarna i uppsatsen är tematiskt uppbyggda efter de melodramatiska drag som 

jag har funnit mest centrala i novellerna. För att tydliggöra innebörden av termen ”tema” 

ämnar jag här presentera Bertil Rombergs definition av begreppet i Att läsa epik (1987), 

Holmberg och Ohlssons definition i Epikanalys. En introduktion (1999) samt Jimmy Vulovics 

i Narrativanalys (2013). 

Romberg menar att ordet tema är sprunget ur grekiskans ”thema” som har betydelsen 

”påstående” och används för att beskriva ett verks ämne eller grundtanke.32 Begreppet menar 

han är svårdefinierbart och skiljer sig från till exempel fabelns huvudmotiv som beskiver en 

handling eller en konkret situation.33 Romberg gör dock följande avgränsning av termen tema 

                                                 
31 Edström (1983). 84. 
32 Romberg (1987) s. 51. 
33 Romberg (1987) s. 52. 
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som enligt honom innebär: ”ämnet för ett verk, ofta möjligt att formulera som verkets 

grundtanke eller dess essentiella känsla eller stämning, utan att denna konkretiseras, alltså 

utan fastläggning till bestämda individer i viss miljö.”34     

Holmberg och Ohlsson presenterar ingen specifik definition av begreppet, men menar 

att i den seriösa litteraturen är bland annat intrigen, karaktärerna, berättartekniken och miljön, 

sätt för en författare att lotsa läsaren till textens olika teman.35 Liksom Romberg menar de att 

begreppet tema inte är oproblematiskt att definiera. Många forskare, menar Holmberg och 

Ohlsson, använder till exempel tema och motiv synonymt, vilket har komplicerat användandet 

av termen.  

Även Vulovic gör kopplingen mellan tema och motiv. Han skiljer dock på dessa båda 

termer genom att framhäva att ett flertal motiv i ett verk ”utgör ett övergripande temas 

byggstenar”.36 Vulovic skiljer dessutom mellan intrigstyrd och temastyrd litteratur. Skillnaden 

mellan dessa är enligt honom att den intrigstyrda litteraturen strävar efter att exempelvis 

skapa en roande berättelse vars mening eller klargörande avslöjas längre fram i narrativet, 

medan den temastyrda genren strävar efter att förkroppsliga ett problemområde eller en idé.37 

Vulovic menar att det dessutom är viktigt att skilja mellan tes och tema, trots att skillnaden 

mellan dessa termer kan vara mycket subtil.38 För att göra detta menar han att man kan påstå 

att båda termerna visserligen ställer frågor, men att det endast är teser som erbjuder svar.39  

 I min analys kommer jag att använda ”tema” som grundtanke och ämne enligt den 

definition som Romberg presenterar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Romberg (1987) s. 52.  
35 Holmberg, Ohlsson (1999) s. 30.  
36 Vulovic (2013) s. 112.  
37 Vulovic (2013) s.111. 
38 Vulovic (2013) s. 113.  
39 Vulovic (2013) s. 113.  
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2. Teori  

 

2.1. Melodrambegreppet  

För att begripliggöra innebörden av de melodramatiska drag som kommer att ligga till grund 

för analysen av novellerna, fordras en begreppsförklarning så väl som en historisk förklaring 

av melodramat.   

  I SAOL: uppslagsverk finns följande förklaring till ordet melodram: ”sentimentalt” och 

”rafflande teaterstycke”.40 I SAOB får den slår upp samma ord en likande förklarning med 

tillägget att begreppet även har en adjektivform och är synonymt med tillexempel ”patetisk” 

eller ”livfull”. Här påpekas även att ordet ofta har en nedsättande innebörd.41    

 I Så föddes filmen (1976) härleder Rune Waldekranz ordet melodram till en 

sammanblandning av det grekiska ordet melos, som betyder sång och ordet drame som 

formats av Beaumarchais och betecknar det borgerliga, sentimentala skådespelet i Frankrike 

under 1800-talet.42  

Enligt Brooks är melodramats ursprungliga betydelse ett drama som är ackompanjerat 

med musik och syftar till att beskriva en pjäs som innebar nya känslouttryck och en blandning 

av talad monolog, pantomim och en ackompanjerande orkester.43 Senare kom dock ordet 

melodrama, enligt Brooks att syfta till ett populärt drama, som härstammar från pantomimen 

som inte passade in i några av de andra redan etablerade teatergenrerna.44    

Ordet i sig, menar Brooks inkluderar följande karaktärsdrag: överdrift av starka känslor, 

moralisk polarisering och schematisering, extrema tillstånd, situationer, uppenbar 

ondskefullhet, förföljelse av det goda, och slutgiltig belöning av dygd; pompösa och 

extravaganta uttryck, lömska komplotter, spänningar och plötsliga vändingar. Vidare menar 

Brooks att termen melodrama pekar på ett särskilt modus (min översättning av den engelska 

termen ”mode” som enligt NE är synonym med ”sätt”, ”vis” eller ”form”)45 av hög 

känslosamhet och genomträngande etisk konflikt.46  

                                                 
40 SAOL (2014) 
41 SAOB (2014)  
42 Waldekranz (1976) s. 150.  
43 Brooks (1995) s. 14. 
44 Brooks (1995) s. 14.  
45 NE.se  
46 Brooks (1976) s. 12.  
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 Det klassiska melodramat har, enligt Brooks satt sin prägel i både film och modern 

litteratur.47 Han menar att trots att romanen inte har det klassiska melodramats musik, är 

kopplingen mellan termen melodrama och romanen ändå relevant eftersom det emotionella 

dramat i romanen behöver musikens språk, dess toner och uttryck. Musikens mönster, i 

metaforisk mening, så som röstlägen och rytm hjälper till att föra handlingen framåt i den 

förmoderna romanen.48  

 

2.2. Den melodramatiska föreställningsvärlden    

Karlsson pekar i sin avhandling på Brooks ambition att i melodramen blottlägga ett historiskt 

sätt att uppfatta världen på, vilket han anser präglar flera av modernitetens författare. Detta 

sätt benämner han ”the melodramatic imagination”, vilket Karlsson översätter till den 

melodramatiska föreställningsvärlden.49 Denna översättning kommer att användas även i 

denna uppsats.  

Brooks menar att den melodramatiska föreställningsvärlden föddes i efterdyningarna av 

den franska revolutionen under 1800-talets början.50 Under denna tid genomgick Frankrike en 

omfattande sekulariseringsprocess som innebar en upplösning av ett traditionellt heligt 

värdesystem och dess representativa institutioner, kyrkan och monarkin.51 Traditionella 

moraliska frågor som gällde sanning och etik hade blivit starkt ifrågasatta.52 Gud existerade, 

enligt Brooks, inte längre i form av ett heligt mysterium och som moralisk grundpelare för 

kärlek, tillbedjan och respekt, utan snarare som en primitiv naturkraft som implementerade 

skräck i människans väsen, dock utan att driva människan till lojalitet eller dyrkan.53  

Thomas Elsaesser skriver i kapitlet ”Tales of Sound and fury. Observation on the 

Family Melodrama” som ingår i Christine Gledhills Home is where the heart is. Studies in 

melodrama and the woman’s film (1987) att denna samhälleliga och ideologiska kris 

medförde stora andliga problem i och med avsaknaden av en stark gudstro.54 I och med 

uppluckrandet av detta heliga värdesystem uppstod, enligt Brooks ett desperat behov av att 

förnya och återupprätta kontakten med de splittrade etiska och psykologiska fragment av det 

                                                 
47 Brooks (1995) s. 14.  
48 Brooks (1995) s. 14.  
49 Karlsson (2002) s. 31.  
50 Brooks (1976) s. 14.  
51 Brooks (1976) s. 15. 
52 Brooks (1967) s. 15.  
53 Brooks (1976) s. 18.  
54 Elsaesser (1987) s. 48 
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heligas föreställningsvärld för att skapa mening i tillvaron.55 I avsaknaden av ett stabilt och 

självklart etiskt system uppstod behovet av bevisa att dessa system fanns inneboende i 

subjektet. Melodramats funktion var, enligt Brooks således att belägga och uttrycka basala 

etiska och psykologiska sanningar om människan.56 Dessa sanningar, menar han upprepas om 

och om igen i melodramen på ett tydligt sätt, i dess konflikter och strider, hotet om ondskan 

och den alltid slutgiltiga segern av moralen.57   

 

2.3. Melodramats ursprung  

Typiskt för melodramat, enligt Brooks var att pjäserna skrevs för en bred målgrupp, från de 

lägre klasserna till betydelsefulla medlemmar av aristokratin.58 I ett land som Frankrike där 

teatern länge varit en viktig social institution för de högre skikten menar han att melodramat 

var förvånansvärt inneslutande för samtliga samhällsklasser.59 Rune Waldekranz skriver i  Så 

föddes filmen Ett massmediums uppkomst och genombrott (1976) att den unika teaterformen 

lanserades av pjäsförfattaren René-Charles Guilbert de Pixerécourt vars pjäser tydligt 

betonade känsla och moralism.60 De Pixerécourt bröt, menar Walderkranz mot den samtida 

teatertrenden att ägna sig åt rövarromantik och förhärligandet av våldsmän61 genom att istället 

introducera en genuint skurkaktig figur som han förhöll sig strängt moralisk till.62 Poängen 

med detta var, menar Walderkranz inte bara att ge en teatralisk effekt, men även att just 

moraliskt uppfostra sin publik. Publiken, menar han skulle lära sig att brott aldrig lönar sig, 

den rättsinnige medborgaren skulle tillslut bli belönad och att rättvisan segrar över det 

orättfärdiga.63  

Daniel Gerould skriver i sin artikel ”Russian Formalist Theories of Melodrama” som ingår 

Journal of American Culture (1978) att den ryske formalisten Sergei Balukhatyi poängterar 

att melodramats tematik, tekniska principer, uppbyggnad och stil hade ett övergripande 

                                                 
55 Brooks (1976) s. 21.  
56 Brooks (1967) s. 15.  
57 Brooks (1967) s. 15.  
58 Brooks (1976) s. xii.  
59 Brooks (1976) s. xii.  
60 Walderkranz (1976) s. 151. 
61 Walderkranz (1976) s. 164 fff. 
62 Walderkranz (1976) s. 165.  
63 Walderkranz (1976) s. 165.  
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estetiskt mål, nämligen framkallandet av ”rena” och ”levande” känslor och att blottlägga de 

lidelser som är karaktärernas drivkrafter.64   

 

2.4. Melodramats karaktäristik  

Förutom de överdriva känslouttrycken har melodramat ytterligare karaktärsdrag som är 

centrala för själva genren såväl som för de noveller som ligger till grund för min analys. Ett 

centralt karaktärsdrag för melodramat är kontrasten mellan dess ickeverbala språk och dess 

vyiga kroppsspråk. Richard Murphy visar i Theorizing the Avant-garde (1999) på starka 

kopplingar mellan den litterära expressionismen och melodramat. Murphy menar att 

expressionismens överdrivna kännetecken som bombasm, ohämmade blottingar av själen och 

sentimentala sätt att göra anspråk på att se in i en andlig värld, liknar melodramat på sättet att 

använda dessa vilda och ofta paradoxalt nog stumma uttrycksformer för att peka mot en 

betydelse som är outsägbar.65  

Kopplingen mellan melodramat och expressionismen gör även Brooks som menar att 

kontrasten mellan de överdriva expressionistiska uttrycken och det stumma språket visar på 

melodramats typiska behov av att inte lämna något osagt genom att ”säga allt”. Med detta 

menar Brooks att karaktärerna i dramat uttrycker det outsägbara genom att med gester, mimik 

och polariserade ord uttrycka sina innersta känslor och på så sätt skapa förståelse för 

karaktärernas relation.66 

 Ytterligare ett centralt karaktärsdrag är vad Brooks benämner som ”det moraliskt 

ockulta”. Det är inom detta som dramats kärna ligger dold, menar han.67 Det moraliskt 

ockulta beskriver Brooks som en domän av andliga värderingar som finns uttryckt både i 

verkligheten och i det som är dolt av verklighetens yta.68 Detta är dock, enligt Brooks, inte ett 

metafysiskt system.69 

 Brooks menar att melodramat har en förmåga att överskrida gränserna för den verkliga 

världen. Han menar att Balzac, som är en av melodramats främsta representanter inom 

litteraturen, i sitt drama ofta tänjer på gränserna för verkligheten.70 Han använder, enligt 

Brooks, föremål och gester i den verkliga världen som metaforer, vilka refererar till den 
                                                 
64 Gerould (1983) s. 155.  
65 Murphy (1999) s. 143.  
66 Brooks (1976) s. 4.  
67 Brooks (1976) s. 5.  
68 Brooks (1976) s. 5.  
69 Brooks (1976) s. 5.  
70 Brooks (1995) s. 9.  
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andliga världen och moraliskt underliggande betydelser.71 Brooks menar att Balzacs romaner 

hela tiden försöker att fånga upp melodramats essens genom att gå bortom verklighetens yta 

till den egentliga, dolda verkligheten och att öppna andevärlden.72  

  

2.5. Hirdman och genusbegreppet  

Analysens andra del, vilken berör melodramat i äktenskapet, kommer att stödja sig på Yvonne 

Hirdmans teorier om könens olika möjligheter till makt inom äktenskapsrelationen. I kapitlet 

”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Johan Svedjedals 

Litteratursociologi Texter om litteratur och samhälle (2012) använder Hirdman begreppet 

genus för att sätta ord på de invecklade föreställningar som människor har om vad som är 

”kvinnligt” och ”manligt” och den förståelse människor har för hur manligt och kvinnligt 

praktiseras.73 Genus, menar Hirdman, är de tankefigurer som finns kring ”män” och 

”kvinnor”. Dessa tankefigurer är i ständig förändring och skapar på symbiotiskt sätt sociala 

praktiker och föreställningar.74 Genussystemet delar Hirdman upp i två bärande lagar; 

dikotomin och hierarkin. Dikotomin bygger på isärhållande där det manliga och kvinnliga är 

varandras motpoler och inte får överskrida varandras gränser och hierarkin innebär att det är 

männen som utgör normen för det som är normalt och mänskligt.75 Isärhållandets lag 

existerar, enligt Hirdman, på alla plan och strukturerar platser, sysslor och egenskaper för män 

och kvinnor att förhålla sig till.76 Grunduttrycket för isärhållningen finns enligt Hirdman i den 

arbetsuppdelning som råder mellan män och kvinnor samt i de föreställningar som finns om 

de båda könen.77   

 Hirdman använder begreppet genuskontrakt som bygger på föreställningar om hur män 

och kvinnor ska förhålla sig till varandra på olika nivåer. Det rör sig menar Hirdman om 

språk; hur män och kvinnor förväntas tala till varandra och vilka ord som är tillåtna, om det 

yttre uttrycket; vilka kläder/attribut som är legitima att bära, om kärlek; vem får förföra vem, 

om arbetet; vilka verktyg som tillhör vem osv.78 Dessa kontrakt är, enligt Hirdman, 

                                                 
71 Brooks (1995) s. 9. 
72 Brooks (1995) s. 2.  
73 Hirdman (2012) s. 458.  
74 Hirdman (2012) s. 448. 
75 Hirdman (2012) s. 459. 
76 Hirdman (2012) s. 460. 
77 Hirdman (2012) s. 460.  
78 Hirdman (2012) s. 463.  
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ömsesidiga föreställningar som går i arv från generation till generation och ser olika ut under 

olika tider och för olika klasser.79  

 Hirdman formulerar två fundamentala längtansmål som hon föreställer sig att 

människor har inom sig. Det ena är friheten och det andra är symbiosen.80 Detta beskriver 

Hirdman som en grundläggande paradox hos människan. Anpassning och trygghet å ena sidan 

och frihet och expansion å andra sidan.81 Längtan efter frihet har dock alltid reserverats för 

mannen, medan kvinnan har varit förpassad till symbiosen, menar Hirdman.82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Hirdman (2012) s. 463.  
80 Hirdman (2012) s. 464. 
81 Hirdman (2012) s. 464.  
82 Hirdman (2012) s. 464.  
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3. Presentation av novellerna  

”Dödskallen” ur Selma Lagerlöfs Troll och människor andra samlingen (1926) är en 

kortnovell om dödgrävaren Anders Öster som på julaftonsmorgonen går runt i socknen för att 

bjuda in till julmiddag hos sig och sin hustru, Bolla. När ingen tackar ja till hans inbjudan går 

han besviken hemåt och passerar då kyrkogården. Han får där syn på en dödskalle med vilken 

han inleder ett besynnerligt samtal. Efter mötet med dödskallen tycks Anders bli 

personlighetsförändrad och när han kommer hem råkar han i gräl med sin fru, hämtar ett 

gevär och skjuter mot henne. Hustrun flyr till granngården, men Anders kommer snart och för 

tillbaka henne till hemmet där en ljuv återförening sker.  

I ”Grafskriften” ur Selma Lagerlöfs Osynliga Länkar (1904) möter läsaren Ebba Sander, 

brukspatronens fru, vars oäkta barn just har avlidit. Brukspatronen känner sedan länge till och 

har förlåtit den kärleksaffär som hustrun har haft, men när det blir tal om barnets begravning 

vägrar brukspatronen att låta barnet vila i den Sanderska familjegraven. Brukspatronens beslut 

kommer att avslöja Ebbas otrohetsaffär och därmed ruinera hennes anseende i socknen. I sista 

stund slipper Ebba trots allt undan avslöjandet när barnet inte kan jordfästas på grund av 

tjälen i marken. Längtan efter att ge sitt barn erkännande och en värdig gravplats växer sig 

dock plötsligt starkare och till slut reser hon ett kors över barnets anonyma grav och signerar 

med sitt namn.  

I ”Spökhanden” ur Selma Lagerlöfs Spökhanden och andra kusliga berättelser (1994) 

besöker en läkare sin fästmö Ellen mitt i natten efter att ha blivit informerad om att hon har 

insjuknat. När han anländer till huset finner han fästmön i djup chock och halvdöd av skräck. 

När hon återvunnit sin talförmåga berättar hon för fästmannen att en spökhand hade dykt upp 

på skrivbordet när hon var på väg att skriva ett brev till honom, i vilket hon kallat honom 

”min älskade”. Ellen menar att spökhanden dykt upp för att visa på det oärliga i hennes 

avsikter. Hon erkänner för sin fästman att hon endast tänkt gifta sig med honom för att kunna 

lämna sitt barndomshem och menar att det enda rätta efter bekännandet är att bryta deras 

förlovning. Trots detta lyckas fästmannen övertala Ellen att stanna kvar som hans fästmö 

eftersom hans egna intentioner med äktenskapet inte heller har varit helt ärliga.  
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4. Melodramatiska drag  

 

4.1. Det stumma språket 

Att inte ha tillgång till språket för att uttrycka sig är enligt Brooks ett typexempel på ett 

melodramatiskt drag. Karaktären i fråga är förhindrad att uttrycka en sanning och kan endast 

förmedla sitt budskap genom gester. I Selma Lagerlöfs ”Grafskriften” gestaltas det Brooks 

refererar till som det ”stumma språket” på ett talade sätt genom novellens protagonist, 

brukspatronshustrun Ebba Sander. När Ebbas oäkta barn har avlidit och ska begravas 

deklarerar hennes man att han, eftersom barnet är utomäktenskapligt, inte kan tillåta att det 

begravs i deras familjegrav. Barnets begravning kommer att avslöja Ebba som 

äktenskapsbryterska och hon kommer därmed att bli en ”förlorad människa”.83 Här är det 

alltså Ebbas rädsla för att bli förtappad som hindrar henne dessutom från att tala om 

hemligheten för någon annan i hennes omgivning.  

Balukhatyi menar, enligt Gerould, att det är vanligt att melodramat använder sig av en 

hemlighet för att driva intrigen framåt och för att upprätthålla åskådarens intresse vilken oftast 

är dold för både åskådaren och karaktärerna eller endast för karaktären. 84  I ”Grafskriften” är 

hemligheten inte dold för varken huvudkaraktären eller läsaren, utan för huvudkaraktärens 

omgivning. Dock är det själva hemligheten som är själva kärnan i novellen och det som driver 

berättelsen framåt.  

Minuterna innan begravningen frågar Ebba desperat sig själv: ”Hvarför har hon inte 

kunnat tala?”85 Ebbas rädsla och ångest över att få sin hemlighet avslöjad förmedlas istället 

genom hennes mimik och kroppsspråk: ”Människor säga att de aldrig ha sett en sådan sorg 

som hennes. Hon ser ut som en stenbild. Under dessa dagar före begrafningen vet man inte 

om hon verkligen lefver. Det är omöjligt att se om hon hör vad man säger, om hon vet hvem 

som talar med henne.” 86 Ebbas ångest manifesteras dessutom genom att hon ”börjar skälfva, 

som om hon kände en stark köld”87 och ”vrider händerna”88 i förtvivlan.  

Ytterligare ett exempel på hur karaktärernas dramatiska gester och miner får tala i stället 

för ord gestaltas i Lagerlöfs ”Spökhanden” där Ellen till en början förhindras att uttrycka sina 

                                                 
83 Lagerlöf (1904) s. 279. 
84 Gerould (1983) s. 158.  
85 Lagerlöf (1904) s. 283.  
86 Lagerlöf (1904) s. 281.  
87 Lagerlöf (1904) s. 278. 
88 Lagerlöf (1904) s. 279.  



 16 

känslor i ord efter att ha blivit förskräckt av ett möte med spökhanden. När fästmannen 

besöker Ellen efter att hon bevittnat spöhanden beskrivs hennes tillstånd på följande sätt: ”hon 

[…] såg sig omkring med besynnerligt vandrande blickar, var blek, som hade hon fått en död 

människas färg, och hackade tänder och huttrade.”89 Doktorn försöker att tala till Ellen, men 

utan att lyckas: ”– Säg, Ellen, vad är det?” Hon svarade ej.”90 I detta fall är Ellen förvisso inte 

av själva hemligheten, att hon inte är kär sin fästman, direkt förhindrad att tala. Inte heller är 

hon oförmögen att tala under en lång tid varpå hennes hemlighet inte leder läsaren framåt i 

berättelsen. Dock är det skräcken efter att ha sett spökhanden, sitt eget samvete, som hon 

chockas till stumhet. 

 

4.2. Dramatiska känslouttryck  

Melodramats kanske främsta kännetecken är de starka och dramatiska känslor som på olika 

sätt gestaltas av dramats huvudkaraktärer. Ett av de mest vanligt förekommande 

känslouttrycken i de noveller som behandlas här tycks vara skräck och sorg hos de kvinnliga 

protagonisterna. Ellens rädsla för spökhanden har redan omnämnts liksom Ebbas rädsla för att 

få sin hemlighet avslöjad. Dock bör skräcken för tydlighetens skull här ägnas ytterligare 

uppmärksamhet för att understryka intensiteten i dessa utryck.  

När Ellen blir paralyserad av skräck beskrivs inte bara hennes stela anletsdrag ha en 

”död människas färg” utan skräcken tycks även uppfylla hennes omgivning. Genom 

fästmannens beskrivning får läsaren reda på att ”hela atmosfären omkring henne [var] full av 

förfäran”.91 När fästmannen har kommit för att titta till Ellen på hennes fastrars begäran, 

finner han henne i ”[b]lek förfäran och uppjagad vildhet”, ”våldsamt [kämpandes] med sig 

själv”.92  

 Intensiteten i den sorg Anders Östers hustru upplever efter makens skottlossning går 

inte att ta miste på där hon sitter ”uppskakad och förgråten”93 i granngården. Bolla gör ”sitt 

yttersta för att åtminstone sluta upp att gråta, så att hon inte skulle förstöra deras julglädje 

med sin jämmer. Men hon tyckte, att hon satt och stirrade ner i en avgrund, som hon måste 

störta ner i”.94 ” ’Han har ändå dödat mig med sitt skott’, tänkte hon. ’Det har gått rakt genom 

                                                 
89 Lagerlöf (1994) s. 36. 
90 Lagerlöf (1994) s. 39. 
91 Lagerlöf (1994) s. 38. 
92 Lagerlöf (1994) s. 39.  
93 Lagerlöf (1926) s. 45.  
94 Lagerlöf (1926) s. 45 ff. 
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hjärtat på mig’ ”.95 När makarna senare återförenas sker detta under storslagna känslor under 

vilkas kraft de ”[o]villkorligen fattade […] varandras händer” medan de ”glömde sin […] 

fattigdom, sina framtidsbekymmer”.96    

Ebbas reaktion på brukspatronens beslut är hjärtskärande dramatiskt: ”[h]vad säger du, 

hvad säger du? [h]varför skulle du då förlåta mig? […] Hvarför lät du mig stanna kvar på 

Lerum som din hustru och lofvade att förlåta mig?”97 När Ebbas avslöjande närmar sig vågar 

hon inte ”röra läpparna, för att inte ett högt skri af fasa skall bryta fram över dem”.98  Även 

berättelsens upplösning är dramatisk när Ebba slutligen ger sig hän åt de känslor som hon 

hyser för barnet: ”[h]on har inte annat att älska, hon måste kunna se honom, se honom genom 

hela livet.”99    

 

4.3. Det moraliskt ockulta 

Det moraliskt ockulta strävar, enligt Brooks efter att demaskera en tillvaro och avslöja och 

identifiera det som den verkliga världen låter ana, men ändå döljer.100 Detta avsnitt söker sätta 

fingret på just detta fenomen i de tre novellerna.  

I novellerna sker ett växelspel mellan verklighet och ett drömliknande tillstånd där 

moraliska krafter samverkar. Enligt Edström var Selma Lagerlöf dragen till en värld bortom 

denna ”i sin strävan att spränga gränserna för sin inbillning”. 101 Detta ämnar följande stycke 

att ge exempel på. I ”Grafskriften” har Ebba Sander har varit otrogen mot sin man vilket 

resulterar i ett oäkta barn. När barnet dör riskerar Ebbas otrohetsaffär att avslöjas eftersom 

brukspatronen vägrar att låta barnet begravas i familjegraven. Efter att ha levt i ett flertal år 

med denna hemlighet är det med andra ord dags för henne att bli bestraffad för sin synd. Ebba 

blir dock i sista stund räddad från avslöjandet eftersom pojken inte kan begravas på grund av 

tjälen i jorden, varpå hon överväldigas av lättnad: ” ’Till våren,’ tänker hon, ’då kistan blir 

nedmyllad, är väl knappast någon annan än dödgräfvaren tillstädes. Ingen kommer att tro 

annat, än att barnet ligger i Sanderska grafven.’ Och hon förstår, att hon är räddad.”102 Ebba 

                                                 
95 Lagerlöf (1926) s. 47. 
96 Lagerlöf (1926) s. 50. 
97 Lagerlöf (1904) s. 279.  
98 Lagerlöf (1904) s. 282. 
99 Lagerlöf (1904) s. 288.  
100 Brooks (1976) s. 5. 
101 Edström (1991) s. 87.  
102 Lagerlöf (1904) s. 283 ff.  
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undgår således att bli ”en förlorad människa”. Det ovan beskrivna skeendet befinner sig här 

inom verklighetens gränser.  

Långsamt växer det emellertid fram hos Ebba, en kärlek till det döda barnet som inte 

funnits där förut, en längtan efter att få vara nära det och ”[f]ör hvarje dag kommer hon barnet 

allt närmare och närmare”.103 Här börjar Ebba att försvinna allt mer från det verkliga livet runt 

omkring henne och i stället träda in i ett drömliknande tillstånd. Hon frukar inte sorgen 

eftersom ”sorg är ju att lefva om och om igen i ett förgånget. Sorg är att lefva sig in i gossens 

hela väsen, att nu äntligen förstå honom”.104 Hon planerar att placera en soffa vid graven för 

att ”kunna sitta där länge, länge”.105 Tillslut känner Ebba att ”hon inte kan ta hänsyn till någon 

annan än honom”.106 Längtan driver slutligen Ebba till att resa ett kors över barnets grav med 

en skrift som innebär ett fullstädigt erkännande av sitt äktenskapsbrott. I novellens sista 

stycke står förklarat att ”[h]on bryr sig inte om, att hela världen veta hvad hon har gjort. Allt 

annat är fåfängt, det enda viktiga är att utan föreställning kunna på bedja på barnets graf”.107 

Ebbas behov och längtan efter att, trots ödesdigna konsekvenser bekänna sitt brott kan 

tolkas som ett uttryck för de andliga, moraliska värderingar som Brooks menar att 

melodramat söker demonstrera.108 Här blir det dessutom uppenbart att det är det goda -

sanningen och kärleken - som vinner över det onda – lögnen och obarmhärtigheten.  

De moraliska värderingar som finns dolda i ”Grafskriften” är centrala även i 

”Spökhanden”. Här är övergången från verklighet till det drömlika tillståndet inte lika 

successivt som hos Ebba, men fyller samma moraliska funktion. Detta framgår när Ellen ska 

komponera ihop ett brev till sin blivande fästman vilket hon ämnar inleda med ordet älskade: 

”då jag satte mig till skrivbordet blev jag orolig och satt länge och tänkte, ty jag visste ej hur 

jag skulle skriva överskriften. Jag borde ju skriva älskade, men jag tyckte inte det var rätt.”109 

I nästa stund träder Ellen över verklighetsgränsen; ”Men, då i samma stund, i samma stund 

om jag hade börjat skriva ordet, var handen där.”110 Vidare; ”Det var som ville den skrapa till 

sig bokstäverna. – Det var falskt spel, den ville vara med.”111 Spökhanden fyller en symbolisk 

funktion för Ellens samvete, vilket även framgår av fästmannens tankar: ”Det är nog så med 

                                                 
103 Lagerlöf (1904) s. 286. 
104 Lagerlöf (1904) s. 286. 
105 Lagerlöf (1904) s.286.  
106 Lagerlöf (1904) s. 288.  
107 Lagerlöf (1904) s. 288.  
108 Brooks (1976) s. 15.  
109 Lagerlöf (1994) s. 41. 
110 Lagerlöf (1994) s. 42. 
111 Lagerlöf (1994) s. 42.   
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somliga, tänkte han, att samvetet smyger sig över dem på ett eller annat sätt, hur de än 

försöker att lura det.”112 Karlsson menar att brev som avslöjar sanningar om skuld och oskuld 

är klassiskt för melodramat.113  

Ellens oförmåga att kalla sin blivande make för älskade, och på så sätt fara med 

osanning, bevisar att hon är en trots allt är en ”samvetsmänniska”.114 Ellens dygd ställs tillslut 

i kontrast till fästmannens falskspel när han försöker vinna tillbaka henne efter att de tillfälligt 

brutit förlovningen. Till en början är han beredd att låta henne bryta förlovningen eftersom 

han ”inte varit så fasligt kär, han heller”.115  Dock ändrar han sig när han inser att han kan 

vinna henne tillbaka med osanningsenliga påståenden om sina känslor för henne. 

Förändringen i fästmannens tankegångar illustreras på följande sätt; ”Han skulle säga henne, 

att det inte kunde bli någon så bitter missräkning för honom”116, men när han ser Ellen sitta 

”lyssnande efter mer” börjar doktorn istället berätta ”hur han velat ordna livet för dem 

[…]”117.  Nu ”talade [doktorn] helt annorlunda om detta än han skulle talat för en halvtimma 

sedan”.118 Att det omoraliska i fästmannens agerande hotar att straffa sig, framgår av den 

hotfulla tonen i novellens sista mening; ”Är just som bunden och fjättrad att älska mig nu, 

skulle jag tycka. Annars kommer nog den där handen och kramar livet ur dig.”119  

I ”Dödskallen” blir Anders Östers besvikelse överväldigande när han inte lyckas bjuda 

hem gäster till sig och sin hustru på julaftonskvällen. Väl på väg hem från sin vandring genom 

byn finner han en dödskalle på kyrkogården varpå hans sinnestillstånd plötsligt blir mörkt. I 

och med detta tycks Anders överskrida verklighetens gränsland. Väl hemma börjar Anders 

bete sig illa mot hustrun. Först förargar han sig på henne eftersom hon fortfarande ligger och 

skurar i förstugan; ”Jo, det är just passande, att du ligger och skurar ännu, när främmanden 

kan komma i vad stund som helst […].”120 Sedan ställer han sig i vägen för sin fru vilket 

”fyllde honom med bitter tillfredställelse”.121 Anders insisterar även på att inta julmiddagen i 

sockenstugan, vilket hustrun nekar honom eftersom hon är rädd att han därpå skall mista sin 

                                                 
112 Lagerlöf (1994) s. 42. 
113 Karlsson (2002) s. 126.  
114 Lagerlöf (1994) s. 43. 
115 Lagerlöf (1994) s. 43. 
116 Lagerlöf (1994) s. 43. 
117 Lagerlöf (1994) s. 44. 
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tjänst. Dessutom bär det henne emot att bruka dryckeslag på en ”nästan […] helig plats”.122 

Då Anders inte tål att bli motsagd av sin fru tar han fram sin jaktbössa och skjuter mot henne.  

Här är det tydligt att hustrun får gestalta dygden, den goda kvinnan som utför sina 

äktenskapliga plikter och värnar om det heliga. Maken får å andra sidan rollen av den 

skurkaktige mannen som brukar våld mot sin hustru och vanärar Gud genom att supa i 

sockenstugan.  

När Anders återvänt till kyrkogården för att hämta hem dödskallen och satt sig till bords 

med den får han dock en uppenbarelse som han sedan delar med sig till sin fru; ”Det var Guds 

vilja. Han ville, att jag skulle få se just den här. Den skulle visa mig vad det var, som jag velat 

göra. Den blev mig tillskickad för att jag skulle förstå min stora synd och eländighet.”123 I och 

med detta uttalande har Anders kommit ur sitt drömlika tillstånd.  

 

4.4. Övernaturliga drag  

Dödskallen och spökhanden får särskilda innebörder som objekt när vi betraktar dessa som 

betydelsebärande symboler i berättelserna. Enligt Gerould påstår Balukhatyi att en symbol 

eller ett föremål, inom melodramen kan fungera som ett avbrott i ett harmoniskt förhållande 

som förändrar naturen av detta.124 Detta är relevant i just ”Dödskallen” och ”Spökanden” 

eftersom makarnas relation förändras i och med introducerandet av dessa föremål.  

Dödskallen som Anders Öster hittar på kyrkogården är inte övernaturlig i sig, dock tycks 

den bära med sig en slags övernaturlig kraft som förändrar Anders och gör så att han plötsligt 

blir våldsam. När Anders finner dödskallen på kyrkogården infinner sig genast en spöklik 

stämning i berättelsen. Han börjar tala med dödskallen och bjuder in den på julmiddag; 

”Goafton, goafton, […] och väl mött! Ja nu får jag väl önska en god jul för det första, och för 

det andra får jag tala om att jag är ute för att bjuda på kalas.”125 Efter samtalet med dödskallen 

”skrattade Anders Öster högt och vilt […] och begav sig till sitt hem utan att göra flere 

uppehåll på vägen”.126 Innan mötet med dödskallen, framstår Anders som en tämligen vänlig 

människa som åker ut för att bjuda in sina grannar till fest på julaftonskvällen. Han tycks även 
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ha haft rollen av en god make, vilket framgår av fruns tankar om honom: ”Hon tänkte på den 

långa tid, som de hade levat samman. De hade delat ljuvt och lett i över tjugo år […]”127  

Det är kontrasten mellan det vänliga intrycket och det olycksbådande samtalet och 

skrattet, som gör att läsaren nu kan ana en personlighetsförändring hos dödgrävaren. 

Lagerroth menar att denna problematik med jagets mångfald är välkänd i Lagerlöfs 

diktning.128 Personlighetsförändringen kommer till sitt fulla uttryck när Anders kommer hem 

till sin fru och till synes galen av vrede hämtar sitt gevär och skjuter på henne. När Anders så 

småningom kommer och hämtar tillbaka sin fru som sökt beskydd i granngården, påminner 

han om en vålnad; ”Han gick inte fram i rummet, utan stannade i skuggan nere vid dörren. 

Han vinkande inte åt henne, att hon skulle komma till honom, gjorde inte en rörelse, bara stod 

där.”129 Anders är ”alldeles vit i ansiktet”130 och när Bolla går efter honom hem under tystnad 

tycks det henne som ”att hon följde efter hans gengångare snarare än honom själv”.131 

I ”Spökhanden” är det själva handen som är det övernaturliga fenomenet i berättelsen. 

Handen är i Ellens hus en känd figur som dyker upp när det vankas falskspel av något slag. 

Fästmannen är sedan första besöket hos familjen medveten om spöhandens existens, vilket 

läsaren får visshet om i en dialog med Ellen som han erinrar sig från detta tillfälle: 

”– Det går aldrig an att spela kort här i rummet, ser doktorn.    

– Å, varför inte?  

– Jo, om någon av de spelande gör det minsta fel, det allra obetydligaste knep, kommer det en 

hand och lägger sig på spelbordet bredvid honom.”132  

Denna hand visar sig för Ellen när hon försöker kalla sin fästman för ”älskade” i ett brev till 

honom trots att hennes känslor inte lever upp till ordets innebörd. ”Hon bekände med ens att 

hon ej tyckte om honom. Hon hade gärna velat gifta sig med honom, men endast och allenast 

för att komma hemifrån”.133 Handen blottlägger sanningen om Ellens känslor och förhindrar 

på så vis giftermålet att äga rum innan Ellen har erkänt sina verkliga intentioner. 

Ytterligare ett övernaturligt drag är de röster från graven som tycks tala till novellernas 

manliga karaktärer. Av berättarrösten i ”Dödskallen” framgår det att ”Anders Öster […] var 
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av en gammal spelemanssläkt”.134 Innan Anders skjuter på sin hustru blir hon varnad av 

”flöjttonen”135 i hans stämma när han kallar på henne och lyckas på så vis rädda sig själv. 

Brukspatronen vägrar att låta begrava barnet i deras familjegrav på grund av sina föräldrar; ” 

’Far och mor ligga där, och det står Sander på stenen. Jag vill inte att barnet skall ligga där.’ 

”136 På så sätt låter han sina förfäders röster tala genom honom. Enligt Edström vill inte 

brukspatronen låta begrava barnet i familjegraven på grund av den vanheder som skulle 

drabba honom själv. Att låta röster från graven tala kan i dessa fall tolkas som ett gammalt 

systems konventioner som går igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Lagerlöf (1926) s. 38.  
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5. Melodramat i äktenskapet 

Denna analysdel ämnar visa på hur det melodramatiska i novellerna bidrar till att belysa de 

maktförhållanden som männen i novellerna innehar, samt hur det melodramatiska möjliggör 

ett upplösande av detta tillstånd. Som grund för den feministiska tolkningen ligger det ovan 

beskrivna kvinnorättsliga engagemang som Selma Lagerlöf var en del av. Begreppet makt är 

hämtat från Yvonne Hirdmans teori om mäns makt över kvinnor.    

 

5.1. Makt och rikedom 

Stanely Cavell skriver i Contesting tears - The Hollywood Melodrama of the Unknown 

Woman (1996) att pengars betydelse är ett typiskt ämne för melodramat.137 Hur rikedom 

kommer till utryck som maktmedel belyses väl av brukspatron Sander i ”Grafskriften”. 

Brukspatronens välstånd och pondus manifesteras bland annat med den mäktiga 

familjegraven. Graven som har brukspatronen nyligen låtit laga åt sig beskrivs med följande 

ordalag: ”Den är omgiven med en kant af huggen sten och en tjock järnkedja; midt på grafven 

står ett granitblock, som uppbär namnet. Där står det enda ordet SANDER inristadt med stora 

bokstäfver, som lysa över hela kyrkogården.”138 Att familjen Sander är en betydelsefull 

person gestaltas här genom kombinationen av de stora bokstäverna, skrivna med gemener, 

som lyser upp kyrkogården och den tunga stengraven med järnkedja. Namnet väger 

bokstavligt talat tungt. Gravens storlek står dessutom i skarp kontrast till de andra gravar som 

beskrivs i novellens inledning: ”[p]å de flesta gravar stå små järnkors, vid hvilka hänga tunna 

små hjärtan, som det är vindens sak att sätta i rörelse.”139  

 Den maktposition som brukspatronen befinner sig i gestaltas även i dennes fysiska kropp. 

Brukspatronen kroppshydda målas upp som ”stor och bred” när han tornar upp framför sin 

fru. Kontrasten mellan makarnas maktposition blir tydlig i jämförelse med beskrivning av 

Ebbas kropp. Vid hans ord drar ”[h]ela den lilla gestalten […] ihop sig af skräck, hon börjar 

skälfa, som om hon kände en stark köld”.140 Här blir det tydligt hur rikedom och makt går 

hand i hand för Brukspatronen. Den beskrivna bilden av de båda makarna kan kopplas till 

Hirdmans beskrivning av vilka attribut och egenskaper som är tillåtna för respektive kön. 

Förmögenheten tillhör brukspatronen, likaså den stora kroppen och hans bryska sätt. Ebba är 
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däremot en liten gestalt vars kropp skälver inför hennes makes uppsyn. Det melodramatiska i 

detta sätt att framställa makarnas maktförhållande till varandra är som nämnts ovan, 

gestaltningen av pengars betydelse men även den polarisering som Brooks menar är typisk för 

melodramat.  

 Konceptet rikedom och makt är centralt även i ”Dödskallen”. Anders Östers längtan efter 

att ha makt över både människorna i socknen och sin fru är påtaglig. När Anders inte lyckas 

bjuda hem gäster till middag på julaftonskvällen tolkar han det som ett uttryck för en sin låga 

status som dödgrävare; ” ’[d]et är naturligtvis på det sättet, att de håller sig för goda att 

komma till mig. Det är därför, att jag har blivit dödgrävare, som det inte är fint nog att fira 

julafton i mitt hem.’ ”141  

 Det är besvikelsen över detta som indirekt driver Anders till kyrkogården och gör honom 

galen. Anders längtan efter makt och status stegrar när han kommer hem och vill äta 

julmiddagen i sockenstugan; ”[d]et var det stora bordet, den stora stolen och det stora rummet 

som lockade honom. Om han finge hålla sin julfest sittande i en så vördig stol, spisande vid 

ett bord, där en tjugo, trettio man gott kunde ha fått rum jämte honom, seende ut över ett rum, 

där alla de mäktiga i socknen brukade församlas, skulle han känna sig som en ansedd man, en 

storbonde, och det var detta som han behövde.”142 Efter att ha beskjutit sin fru rättfärdigar 

Anders sitt handlande på följande sätt: ”Varför skulle hustrun sätta sig emot honom i detta, 

som var en så oskyldig önskan? Det tillkom ju henne att vara sin man undernådig.”143 Och; 

”Nu hade hon fått lära sig vem som var herre i huset. Det var ett riktigt bra påhitt att skjuta på 

henne, hädanefter skulle han få njuta bättre dagar och ha mer hugnad av sitt äktenskap.”144  

 

5.2. Ordets makt 

Som tidigare nämnts menar Brooks att det finns kopplingar mellan melodramat och 

språket.145 En central skillnad mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna är den makt de 

har över ordet. De som inte har makt över det egna ordet och istället måste uttrycka sig genom 

miner och gester är främst de kvinnliga karaktärerna. Männen i novellerna har i betydligt 

större utsträckning tillgång till att påverka sin situation med sina ord och har således ingen 

anledning att uttrycka sig i dramatiska gester och miner.  
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 Det främsta exemplet på detta är brukspatronen Sander som med en enda mening dömer 

sin fru till social avrättning; ”Jag vill inte, att det där barnet skall ligga i min graf.”146 Ebba 

bemödar sig knappast att få honom att ändra sig eftersom ”hon kan ju se på honom, där han 

står, att han inte kan ändra sin mening”.147  Ebba kan således inte med ord få sin man att ändra 

uppfattning trots det faktum att Ebba kommer att bli en ”förlorad människa”148 om barnet inte 

får läggas i familjegraven.   

 Ellens fästman lyckas efter att Ellen brutit deras förlovning, att med ord manipulera 

henne till att trots allt stanna kvar hos honom. Fästmannen hade inte hyst några verkliga 

känslor för Ellen utan velat gifta dig med henne eftersom han behövde en 

”husförestånderska”.149 Han blir dock så överväldigad över sina egna ords inverkan på Ellen 

att han i stället för att bekänna detta börjar tala om ”hur han längtat efter henne”150 och hur 

”samlivet med en mjuk och älsklig kvinnovarelse, ja just med henne, tedde sig […] mycket 

ljuvt för hans inbillning […]”.151 Med dessa ord har han förtrollat Ellen och fått sin vilja 

igenom. I fästmannens arbete med att få Ellen att stanna kvar, är det dessutom intressant att se 

hur han använder sin röst för att böja henne efter in vilja. När Ellen till en början inte förmår 

att tala till honom, tilltalar han henne ”lite strängt”152 och i hans försök att få ur henne 

sanningen varierar han mellan att tala lugnande och tröstande beroende på vad situationen 

kräver.  

 Kvinnans oförmåga att påverka sin egen livssituation med ord kan tolkas som en 

beskrivning av den situation som samtidens kvinnor befann sig i. Detta är intressant att 

betrakta mot bakgrund av den kamp för kvinnlig rösträtt som Lagerlöf förde.  

 

5.3. Modern 

Det lidande som Ebba Sander får utstå på grund av sitt moderskap kan härledas till Ann 

Kaplans resonemang kring den självuppoffrande modern i hennes verk Mothermood and 

Representation. The Mother in Popular Culture and Melodrama (1992) som hon menar 

figurerade i många av 1800-talets melodramatiska romaner i Amerika. Denna sentimentala 

roman ville, enligt Kaplan visa på det lidande som kvinnor utstod på grund av en socialt 
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sanktionerade kultur.153 Kaplan menar att kvinnan i dessa romaner är en moder som överger 

sin make för en annan man, men på bekostnad av sig själv.154 Först efter att ha genomlidit den 

skam och smärta som lämnandet av familjen innebär blir hon tillslut blir förlåten och erkänd 

innan hon dör.155   

 Detta scenario liknar på många sätt Ebbas som tillfälligt lämnar sin man för den stora 

kärleken; ”För några år sedan, då hon redan var en sansad, gift kvinna kom kärleken öfver 

henne.”156 Ebba bekänner allt för sin make som förlåter henne och låter henne stanna kvar i 

hemmet. Hon undslipper på så vis offentlig förnedring, men tvingas istället utstå skammen 

inom hemmets fyra väggar när det utomäktenskapliga barnet kommer till världen. Av 

novellens berättarröst får läsaren Ebbas kuvade situation i hemmet uppmålad: ”Nu går han där 

och är knarrig och led, och hon har blifvit rädd. Hon går som en häst mellan skacklorna. Hon 

vet, att bakom henne sitter någon, som håller piska i sin hand, om han än inte brukar den.”157 

Skammen för äktenskapsbrottet står i vägen för Ebbas kärlek till barnet som underförstått 

tillslut dör på grund av det känslomässigt kalla klimatet i hemmet.  

 Efter barnets död botgör hon sig genom att tillslut visa sonen den kärlek hon tidigare 

varit oförmögen till. Hon planerar hur hon ska smycka hans grav för att ”[h]an skall tro, att 

lyckan att äga honom öfvervägde allt”.158 Efter erkännandet av hennes kärlek till barnet reser 

hon det kors över barnets grav som innebär hennes sociala avrättning. På så vis kan Ebba 

förlåta sig själv, både för att indirekt ha varit ansvarig för barnets död och för den 

utomäktenskapliga passion hon gett efter för, innan hon offrar sig. 

   

5.4. Dödens gränsland 

Maria Karlsson menar att kvinnan i Lagerlöfs diktning ofta måste träda in i dödens gränsland 

för att kunna bli ett subjekt med makt.159 Först när kvinnan har betraktat livet ur detta 

perspektiv kan de män som står dem nära genomgå en förändring, menar hon.160 Denna 

iakttagelse kan även göras i samtliga av dessa tre noveller.   
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 Bolla Öster är bokstavligt talat nära döden när hennes man skjuter på henne med sitt gevär. 

Hon överlever men deklarerar att han ”ändå dödat mig med sitt skott”.161 När Anders sedan 

kommer och ska hämta tillbaka sin hustru från granngården, där hon sökt skydd, känner hon 

inte igen honom; ”Han är inte densamme, som han var för en stund sedan.”162 Maken har 

förändrats och deras väg hem ger intrycket av att hon promenerar genom de dödas rike när 

hon följer efter vad hon tycker vara hans tysta ”gengångare”.163 Först efter att ha befunnit sig i 

gränslandet mellan liv och död, kan mannen förstå sin ”stora synd och elände” och glömma 

bort ”vilken av dem båda som nu skulle bli den rådande i huset”.164 

 Om innebörden av vad Karlsson menar med dödens gränsland vidgas något, går det även 

att betrakta Ebba Sander som överträdare av detta. Ebbas sociala liv är nära att ruineras på 

grund av hennes mans vägran att låta begrava barnet i den Sanderska familjegraven. Under 

den tid som passerar mellan hennes mans yttrade dom och begravningsdagen befinner hos sig 

i detta dödens gränsland. Enligt berättaren ”vet man inte om hon verkligen lefver” under 

dessa veckor.165 Ebba räddas från sin olycka när begravningen inte kan äga rum. Dock börjar 

hon nu, ironiskt nog att älska sitt döda barn och genom att tillslut resa det erkännande korset 

över den nya graven framåt vårkanten passerar hon gränslandet till den sociala döden. Genom 

”självmordet” befriar hon sig själv från den makt hennes man och samhällets konventioner 

haft över henne och först då kan Ebba få makt över sin situation och paradoxalt nog börja 

leva. Citatet ”[h]on kan inte lefva utan den döde” blir i detta sammanhang mycket talande.  

 Det blir här dessutom intressant att relatera Ebbas uppoffring med det Elisabeth Bronfen 

skriver i Over her dead body Death, femininity and the aesthic. Bronfen menar att kvinnliga 

romangestalter ofta använder självmord som en strategi för att frigöra sig själv från förtryck 

som är kopplat till kvinnokroppen.166 Att lösgöra sig själv från sin kropp för att undslippa 

personliga och sociala tyglar är ett sätt att kritisera en kulturell attityd som förpassar kvinnan 

till ett osjälvständigt och passivt objekt, menar hon.167 I och med att Ebba väljer att begå 

socialt självmord gör hon uppror mot de sociala konventionerna och kan på så vis bli fri. 
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 När Ellen kommer i kontakt med spökhanden hamnar även hon i dödens gränsland; ”om 

den [handen] kommer igen så dör jag, jag höll på att dö.”168 Därmed får hon chansen att ta 

kontroll över sitt framtida liv. Spökhanden påminner henne om att hon egentligen inte vill 

ingå i äktenskapet med läkaren varpå Ellen försöker att ta sig ur det genom att bekänna färg. 

Här blir spökhanden intressant i egenskap av just en hand eftersom den väcker frågan om 

Ellens förmåga att handla. Spökhanden kan här ses som Ellens hand i en annan dimension 

som speglar hennes möjlighet till makt över sitt eget handlande. Detta misslyckas hon dock 

tillsist med när fästmannen manipulerar sig tillbaka till deras förlovning och sätter tillbaka 

ringen på Ellens finger och därmed blir ägaren av hennes hand(ling). Att det är fästmannen 

som vinner kontrollen över Ellens handlingsförmåga blir tydligt också när berättaren 

upprepade gånger beskriver hur denne ”satt alltjämt och vägde med ringen och lät den åka 

från finger till finger”.169 Läkarens maktposition i förhållande till Ellens manifesteras här 

genom lekandet med ringen och således med Ellens öde. Intressant är dessutom att Ellen här 

”böjde sig ned och kysste hans [läkarens] hand”170 vilket kan tolkas som ett tecken för 

underkastelse. Det är efter denna gest som fästmannen upplever en ”jublande segerkänsla”171 

och drar slutsatsen att Ellen ”förstod […] sig ej själv, inte det minsta”.172  

 Att kvinnan i äktenskapet måste befinna sig i dödens gränsland för att kunna bli ett 

subjekt med makt kan tolkas som att den rollen som är tilldelad hustrun måste utplånas. Den 

patriarkala ordningen måste upplösas för att en ny kvinna, jämställd med mannen måste ta 

plats i samhället. 

 De kvinnliga protagonisternas kontakt med döden tycks göra deras själstillstånd renare. 

Ebbas kärlek till barnet vaknar till liv när det har dött, Ellens samvete gör sig påmint när hon 

träffar spökhanden och Bollas ädla människonatur blottas när hon inte hyser agg mot sin man 

efter mordförsöket, utan endast hjärtsorg.  

 Kontakt med döden bringar dock fram en motsatt sida hos deras män. Anders Öster blir 

mordbenägen efter mötet med dödskallen, brukspatronen blir elak och hämndlysten efter 

barnets död och läkaren blir manipulativ och beräknande när han genom Ellen kommer i 

kontakt med spökhanden. Intressant att notera är att av dessa män är det bara Anders Öster 

som tillslut genomgår en positiv förändring genom att erkänna sin synd och på så sätt lyckas 

rädda sitt äktenskap. Det är först när han inte längre bryr sig om att ha enväldig makt över 
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hushållet som makarna kan återförenas i kärlek och känna ”den största lycka, som människor 

kunna erfara”.173  

 Både läkaren och brukspatronen ruinerar sina äktenskap på grund av maktbegär. 

Brukspatronen förstör möjligheten till ett lyckligt äktenskap när han på ett närmast sadistiskt 

sätt försöker offentliggöra sin hustrus otrohetsaffär. Trots att läsaren inte får reda på hur deras 

äktenskap fortsätter är det rimligt att anta att deras relation känslomässigt dör. Dels på grund 

av makens svek och dels på grund av att Ebba uppfylls av kärlek till barnet och ger därmed 

erkännande till och plats för den kärlek hon känt för sin älskare. En kärlek som ”det […] inte 

varit någon tanke på att hon skulle kunna styra över […]”.174  

 Läkaren har chansen att befria Ellen och sig själv från ett kärlekslöst äktenskap, men 

berusas av den makt han får över henne och lurar därmed henne tillbaka in pakten. Inte heller 

här förtäljer berättelsen hur deras äktenskap kommer att arta sig, däremot får läsaren en 

förnimmelse av olycka när Ellen deklarerar att fästmannen spökhanden nog kommer att bli 

hans död om han nu inte ämnar älska henne. I de äktenskap där mannen har ett tydligt 

maktövertag gentemot kvinnan är i dessa noveller med andra ord dömda att misslyckas. 

 Detta upproriska budskap kan om kvinnors behov av frigörelse kan även härledas till 

Hirdmans teori om att mannen är kvinnans symboliska fängelse. Det är enligt Hirdman genom 

att via sin kropp utöva mannens frihets- och maktstrategier via mannens svaghet.175 För att 

frigöra sig från detta förtryckande system menar Hirdman att isärhållandets tabu måste brytas 

och gränser för vad som är tillåtet för män och kvinnor suddas ut. När isärhållandets kraft 

försvagas, försvagas även den manliga normens legitimitet.176    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Lagerlöf (1926) s. 50. 
174 Lagerlöf (1904) s. 280.  
175 Hirdman (2012) s. 465.  
176 Hirdman (2012) s. 469.  
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6. Slutdiskussion  

Den första frågeställning som utformades i uppsatsens inledning var huruvida melodramatiska 

drag kunde skönjas i de tre noveller som legat till grund för min undersökning. Utifrån Brooks 

definition av melodramats karaktäristik har jag analyserat Selma Lagerlöfs noveller 

”Spökhanden”, ”Dödskallen” och ”Grafskriften” och funnit att dessa innehåller ett flertal av 

melodramats byggstenar. Drag som överdrivna känslor, moralisk polarisering, 

övernaturlighet, är systematisk förekommande i novellerna. Ebba Sanders skräckslagna 

gestalt vid sonens begravning, Ellens möte med spökhanden och Anders Östers galna 

skjutande är alla belysande exempel på detta. 

 Den andra frågeställningen sökte svar på vilken funktion de melodramatiska dragen fyller 

i gestaltningen av äktenskapet. Genom att studera utvecklingen av relationerna mellan 

makarna (och de blivande) blev det tydligt att melodramat bidrar till att belysa hur kvinnorna i 

äktenskapen på olika sätt tedde sig maktlösa i förhållande till sina män, men även som 

medförare av ett slags förändringspotenstal. De kvinnliga protagonisterna får genom att röra 

sig i ett dödens gränsland makt att förändra sin livssituation och bli ett subjekt. Den enda som 

inte i någon bemärkelse lyckas uppnå makt är Ellen. Detta kan dock snarare tolkas som ett 

illustrerande av hur kvinnor är de stora förlorarna i äktenskapet. 

  De melodramatiska dragen bidrar dessutom till att måla upp en bild av äktenskapets 

institution som ickefungerande om kvinnorna inte tillåts ha rollen av ett maktbärande subjekt. 

I de äktenskap som porträtteras i novellerna är kvinnan en underlägsen part som råkar illa ut 

på grund av mannens maktutövande. Hon blir skjuten på, manipulerad och hotas av social 

utblottning. Det enda äktenskap som poneras sluta lyckligt är Bolla och Anders Östers. Detta 

sker endast på grund av att Anders slutar att bry sig om att vara herren i huset och på så vis 

kan fortsätta sitt äktenskap under mer jämställda förhållanden. Antagandet om att de andra 

äktenskapen inte slutar lyckligt är främst baserat på hur de båda novellerna slutar. 

Brukspatronens sviker Ebba vilket indirekt leder till det erkännande hon ger till sin stora 

kärlek. Undersökandet av hur det äktenskapliga samlivet kan fungera med fokus på 

misslyckade/ lyckade äktenskap i Lagerlöfs diktning skulle därför vara intressant som ett 

vidare forskningsobjekt. 

 Mycket har skrivits om Selma Lagerlöfs författarkonst men desto mindre om dess 

melodramatiska inslag. Maria Karlssons avhandling är, mig veterligen den enda forskning 

som på allvar behandlar melodramat i Lagerlöfs prosa. Det vore därför naturligtvis ignorant 

att bortse från andra influenser och genrer som säkerligen präglat även dessa noveller. Om 
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”Grafskriften” skriver tillexempel Vivi Edström att novellen, även om den har en dramatisk 

anda på grund av dess stämning, främst bör ses som ett utryck för fin-de-siècle-romantiken.177 

Om Spökhanden och Dödskallen finns ännu ingen forskning. Med dess tydligt övernaturliga 

karaktär (Lagerlöfs noveller har ofta kallats för spökhistorier) kan novellerna dock 

argumenteras ha släktskap med den gotiska romanen. Kopplingen mellan melodramat och den 

gotiska romanen poängterar även Brooks.178 

 En sista kritik riktad mot denna uppsats är slutligen att de drag som sökt hävdats vara 

melodramatiska, exempelvis protagonisternas dramatiska känslouttryck, till viss del likväl 

skulle kunna argumenteras vara av expressionistisk natur. Denna natur finns dock även i 

melodramat, vilket denna uppsats ämnat påvisa.   

  

                                                 
177 Edström (1983) s. 91.  
178 Brooks (1975) s. 17. 
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