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och vänsterfalangens barngille. För båda var den 
moraliska fostran central, men allt eftersom väns-
tern radikaliserades blev klasskampen och interna-
tionalismen utpräglade motiv, medan fosterlands-
känslan och det nationella dominerar hos socialde-
mokratin. En skillnad framträder även i bildnings-
synen vilken manifesteras i uppfattningen om re-
lationen mellan materialism och idealism. Vän-
sterrörelsen tryckte på litteraturens funktion som 
upplysning om den politiska klasskampen (och 
Vulovic visar hur nationalsocialister och kommu-
nister förenades i synen på litteraturens primära 
funktion som ett redskap i den politiska kampen), 
medan det socialdemokratiska materialet förmed-
lade uppfattningen om litteraturens konstnärliga 
egenvärde.

I socialdemokraternas litteraturval betonas sam-
förståndet och individens demokratiska ansvar – 
också det en ideologi, men mindre explicit än hos 
nationalsocialisterna. Hos dessa framgår det tydligt 
att individen alltid är underordnad ledaren och kol-
lektivet byggt på rasåtskillnad. Vulovic utreder in-
gående deras – inte oväntat – selektiva uttolkning 
av den norröna litteraturen och romantikens idéer.

I ett uppslagsrikt, spännande avsnitt urskiljer 
Vulovic två skilda ”världsbilder” i mellankrigsti-
den som kontrasterar nationalsocialister och soci-
aldemokrater och som i mycket handlar om hur de 
såg på det moderna samhället. Nationalsocialister-
nas poetisk-mytiska respektive socialdemokrater-
nas prosaisk-realistiska kulturuppfattning fick gen-
rerelaterade konsekvenser: hos de förra domine-
rade den retoriskt mer ändamålsenliga traditionella 
poesin, hos de senare prosan som gav utrymme för 
mångtydighet. Vulovic hade gärna kunnat utvidga 
analysen; överhuvudtaget dominerar granskningen 
av motiv och idéer på bekostnad av diskussionen 
om form, klichébruk och genre. Bitvis saknas där-
för kopplingen till bredare litteraturhistoriska och 
litteratursociologiska sammanhang.

En framträdande poetroll hade ledaren för det 
nationalsocialistiska partiet, Sven Olov Lindholm. 
Titlarna ”Folk i gevär” och ”Vak upp vårt folk” ger 
besked om både litteraturideal och politiska mål – 
en strof ur den senare lyder: ”Framåt i kamp mot 
borgardömets fästen / framåt till strid mot rövat 
kapital! / Kamrater – front emot marxismens ju-
denästen, / slå ner envar, som arbetskraften stal!” 
(182). I strategiskt syfte lyfte man också till sig po-
pulära författare som Verner von Heidenstam, Erik 
Axel Karlfeldt och Viktor Rydberg för att vinna 
förtroende för sina politiska värderingar. Samma 

strategi kan man för övrigt notera idag när Sveri-
gedemokraterna citerar Rydberg och Vilhelm Mo-
berg för att stärka sin folkliga förankring.

De skilda förhållningssätten till läsarna sam-
manfattar Vulovic träffande som att ”socialdemo-
kratin ville lära sina läsare att tänka kritiskt och dis-
kuterande – demokratiskt – medan nationalsoci-
alisterna ville lära sina läsare att känna nazistiskt” 
(236). Boken koncentrerar sig på förhållandet mel-
lan partierna och deras tidningar vilket förmod-
ligen är det metodiskt möjliga och mest rimliga. 
Men hans intressanta genomgång väcker nyfiken-
het på läsarna: visst vore det spännande att få in-
blick i vad litteraturen betydde för dem och i vilken 
utsträckning den påverkade deras politiska överty-
gelse eller kultursyn.

Vulovics metod är produktiv i det att den bidrar till 
att belysa bredare rörelser snarare än enskilda stra-
tegier; han har fruktbart valt ett jämförande och re-
lationellt fältperspektiv där han iakttar effekten av 
aktörernas positioner och manövrar i förhållande 
till andra aktörer i fältet. Ibland skapar den tema-
tiska uppläggningen vissa svårigheter att följa den 
röda tråden, och jag saknar en överskådlig presen-
tation av tongivande enskilda aktörer och tidning-
arnas utgivningsår och profil. Men i sin helhet är 
Jimmy Vulovics bok välgjord och viktig. Den visar 
övertygande på språkets betydelse i striden om ar-
betarna i en tid av politisk konstituering då mycket 
stod på spel och andra världskriget ännu inte för-
ändrat allt.

Anna Williams

Re-Mapping Lagerlöf. Performance, Intermediality, 
and European Transmissions. Red. Helena Forsås-
Scott, Lisbeth Stenberg & Bjarne Thorup Thom-
sen. Nordic Academic Press. Lund 2014.

Ett 20-tal forskare från flera länder bidrar med upp-
satser på engelska i denna volym som tillkommit 
som resultat av en internationell konferens, vilken 
2011 hölls i London i samband med en då inledd 
satsning på nyöversättning till engelska av Selma 
Lagerlöfs mest kända verk. Att man i första hand 
riktar sig till en internationell publik synliggörs re-
dan på bokomslagets framsida, där ett foto av La-
gerlöf avtecknar sig mot en karta som inom kon-
turerna av en glob omfattar länder i olika väder-
streck. Därmed får bokens inte helt transparenta 
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titel Re-Mapping Lagerlöf i varje fall en geografisk 
förklaring: man vill med denna bok på engelska 
sprida kännedom om Lagerlöf långt ut i världen 
till fler länder än som tidigare varit fallet, en i sig 
lovvärd satsning.

Men ambitionen påstås även vara att introducera 
helt nya synpunkter på Selma Lagerlöf, att – en-
ligt redaktörernas budskap, upprepat flera gånger 
– placera henne i nya ”interdisciplinära” kontexter, 
det vill säga ”re-map” henne genom att täcka sådana 
aspekter som Lagerlöf såsom en celebritet (”kän-
dis”), filmer baserade på hennes verk samt hennes 
texter i relation till andra kulturer. Betydelsen av 
att diskutera Lagerlöfs status som celebritet eller 
”star” markeras redan i avdelningen ”Introduction”. 
Efter Bjarne Thorup Thomsens medryckande inne-
hållsdeklaration och Helena Forsås-Scotts för en 
utländsk publik anpassade korta överblick över hur 
Lagerlöfs liv och verk successivt förändrades i an-
slutning till omvandlingen av det svenska samhäl-
let, följer nämligen ett bidrag av Lisbeth Stenberg 
benämnt ”A Star in a Constellation”. Mer ingående 
än tidigare Lagerlöf-forskare undersöker Stenberg 
hur ideologin och retoriken i Lagerlöfs föredrag 
”Hem och stat”, framfört på den internationella 
kvinnokongressens sjätte konferens i Stockholm 
1911, förhåller sig till de idéer som spreds inom den 
tidens internationella kvinnorörelse. Och natur-
ligtvis kan Stenberg sätta framgången med talet 
i samband med Lagerlöfs inflytelserika position 
som ”star” efter Nobelpriset 1909 och andra offi-
ciella framgångar.

Temat Lagerlöfs ställning som ”celebritet” do-
minerar i följande avdelning, som fått en tämligen 
spretig rubrik: ”Readers, Performance, Construc-
tion”. I sitt bidrag ”The Reader in History and Let-
ters to the Author” rapporterar Jenny Bergenmar 
och Maria Karlsson ånyo från sitt arbete med ett 
urval av de i Kungl. bibliotekets Lagerlöfsamling 
bevarade läsarbrev, vilka de fått anslag från Riks-
bankens Jubileumsfond för att undersöka. Det 
rör sig om brev som sällan röjer kunskap hos av-
sändaren om vad som står i Lagerlöfs böcker utan 
som i huvudsak, under smickrande anspelning på 
den kända författarinnans förmodade generositet, 
innehåller vädjan om ekonomisk hjälp. ”The ma-
jority of the letters concern the biographical le-
gend rather than any actual reading of any one 
of Lagerlöf ’s texts. In other words, the mediated 
image of the author is more prominent than are 
her works” (57).

Under den lite vitsiga rubriken ”Mårbacka. Lar-

ders, Cow-Houses, and Other Spiritual Matters” 
undersöker Anna Bohlin hur visthusbodar, ladu-
gårdar och andra byggnader och inventarier på 
ett mytbildande sätt inskrevs i Lagerlöfs självbio-
grafiska trilogi, speciellt i första delen, Mårbacka 
(1922). Bohlin utgår fyndigt från den annons i Nya 
Wermlandstidningen den 4 juni 1888, i vilken den 
stora auktion tillkännagavs, som skulle äga rum på 
Mårbacka den 18 och 19 juni, och där det gavs prov 
på vad slags värdefullt inre och yttre så kallat lösöre 
som skulle utropas till försäljning. Hon kan sedan 
visa hur Lagerlöf i sitt författarskap flitigt återan-
vänder samma lösöre, nu laddat av en betydelse som 
skall bekräfta hennes framgång. Det skedde fram-
för allt i boken Mårbacka, som skrevs samtidigt 
som hon var engagerad i den påkostade ombygg-
nationen av Mårbacka till en ståtlig bostad värdig 
henne som författarcelebritet. Bohlins framställ-
ning har många poänger. Märkligt är dock att hon, 
trots spekulationer huruvida trilogin skall uppfat-
tas som ”fact” eller ”fiction” (61 f.), inte anknyter 
till den holländska forskaren Stine de Vriezes för 
denna problemställning grundläggande doktors-
avhandling Fact and Fiction in the Autobiographi-
cal Works of Selma Lagerlöf från 1958. Likaså för-
undrar att Bohlin påstår, att ”Lagerlöf ’s trilogy of 
memoirs has not received much attention from 
scholars” (61), när trilogin i själva verket tilldragit 
sig allt större uppmärksamhet från forskare med 
intresse för självbiografi, genus med mera. Varför 
sådan okunnighet om tidigare Lagerlöf-forskning?

”In the eyes of the beholder. Du coté de chez 
Selma Lagerlöf ” heter sista bidraget i denna avdel-
ning, där Git Claesson Pipping och Tom Olsson 
presenterar sin undersökning av ett antal ”hemma 
hos”-reportage och andra slag av mer personliga 
”face to face”-möten med Lagerlöf, förmedlade i 
tidningar och tidskrifter, också i ett radioprogram. 
Med utgångspunkt i begreppet ”contact zone”, det 
vill säga den plats för mötet som befrämjat känslan 
av intimiserande närhet till Lagerlöf (såsom hennes 
hem i Falun och, senare, Mårbacka), redovisas be-
sökarnas varierande intryck av Lagerlöf själv eller 
av hennes bostad. Speciellt intressant är iakttagel-
sen av hur olika manliga och kvinnliga betraktare 
har reagerat vid detta slag av möte med celebrite-
ten Lagerlöf: de förra kände inte sällan förlamande 
fruktan inför hennes blick, de senare stimulerades 
däremot till att använda ”the feelings created to 
energise their struggle to change the world” (87).

Forskning om den så kallade celebritetskulturen 
har pågått en längre tid och avsatt många resultat. 
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Uppenbarligen har man läst P. David Marshalls Ce-
lebrity and Power. Fame in Contemporary Culture 
från 1997, eftersom den boken omnämns i ett par 
av bidragen. Men med tanke på den betydelse, som 
i denna ”re-mapping” av Lagerlöf tillmäts henne 
just som ”celebrity”, hade det varit på sin plats med 
redovisning också av nyare celebritetsstudier, till 
exempel de som bedrivits av Torbjörn Forslid och 
Anders Ohlsson tillsammans och i vilka svenska 
författare, däribland faktiskt även Selma Lagerlöf, 
har uppmärksammats (och det både på engelska 
och på svenska).

Hur viktigt i boken blir då begreppet ”perfor-
mance”, med vilket man löftesrikt flaggar redan i 
boktiteln och därefter i en avdelningsrubrik? Or-
det ”performance” förekommer ett par gånger hos 
Stenberg och Pipping/Olsson, men helt i förbigå-
ende, och därmed avses endast hur Lagerlöf upp-
trädde (framträdde) i vissa offentliga sammanhang. 
Vad som kan menas med ”performance” diskuteras 
däremot aldrig, och i boken finns heller ingen case-
study av hur hon blivit uppsatt på teatern. De se-
naste 20 åren har innebörden av företeelsen ”per-
formance” diskuterats i en mängd teatervetenskap-
liga verk av till exempel Marvin Carlsson, Jacque-
line Martin & Willmar Sauter, Richard Schechner 
och Erika Fischer-Lichte. Alla är överens om defini-
tionen av det som kallas ”performance”: det är fråga 
om en levande föreställning, en unik engångs-hän-
delse som äger rum i ett här och nu, med aktörer på 
en scen (”performers”) och åskådare samtidigt fy-
siskt närvarande på spelplatsen ifråga och därmed 
med möjlighet att inbördes påverka varandra. I en 
bok om Lagerlöf som denna med ”performance” i 
titeln förväntar man sig alltså att det, under lämp-
lig anknytning till aktuell teatervetenskaplig per-
formance-diskussion, skall förekomma bidrag som 
behandlar hur verk av Lagerlöf intermedialt trans-
formerats till uppförande på teatern. På olika teater- 
och operascener har ju från hennes egen livstid och 
långt in i vår tid gjorts uppsättningar av till exempel 
Gösta Berlings saga, Dunungen, En herrgårdssägen, 
Herr Arnes penningar och Kejsarn av Portugallien. 
Det hade därför funnits möjlighet att redovisa hur 
någon eller några av dessa utföll.

I bokens undertitel har man också tagit med ”inter-
mediality”, detta i medvetande om att intermedi-
alitetsforskningen under senare decennier har fått 
sådant ökat inflytande både utomlands och i Sve-
rige, att man här och var talat om ”the intermedial 

turn”. Nu blir det i Re-Mapping Lagerlöf inte heller, 
som med ”performance”, fråga om ett vilseledande 
begrepp, utan ”intermediality” är av relevans för 
samtliga bidrag som placerats i avdelningen rubri-
cerad ”Intermediality and film”.

I det första av dem, ”Selma Lagerlöf in the Gol-
den Age of Swedish Silent Cinema”, diskuterar 
Anna Nordlund varför den i vida kretsar så popu-
lära Nobelpristagaren Selma Lagerlöfs verk fick av-
görande betydelse för att perioden mellan 1916 och 
1924 kunde betecknas som ”den svenska stumfil-
mens guldålder”. Själv litteraturvetare med en egen 
avhandling om Lagerlöf och förtrogenhet med La-
gerlöf-forskningen i bagaget har Nordlund också 
inhämtat vad som redan skrivits av flera filmkriti-
ker och filmforskare om filmatiseringar av Lager-
löfs verk samt om författarinnans eget markanta in-
tresse för filmen som medium. Nordlund förnyar 
diskussionen genom att närmare utreda hur det var 
tack vare deras gripande fiktiva innehåll och de-
ras narrativa teknik samt författarinnans prestige, 
som Lagerlöfs verk kunde bli så betydelsefulla för 
den tidiga stumfilmens framgångar. Av Victor Sjö-
ströms fem filmer, baserade på verk av Lagerlöf, 
lyfter Nordlund särskilt fram hans berömda filma-
tisering 1919 av Körkarlen (1912). Hon genomför 
en fördjupande analys av på vad sätt Sjöström tog 
tillvara den etiska dimensionen och den sceniska 
strukturen som finns i Lagerlöfs Körkarlen, ja hur 
han rentav här blev inspirerad i sitt eget filmiska 
berättande, medan en sådan regissör som Mauritz 
Stiller i stället, konstaterar Nordlund, i sina filma-
tiseringar av Lagerlöfs verk – den av Gösta Berlings 
saga 1924 ju den mest kända – i första hand intres-
serade sig för att exploatera Lagerlöfs berömmelse.

Nordlunds utredning får en pendang i film-
forskaren Tytti Soilas undersökning av Sjöströms 
film Körkarlen, ”The Phantom Carriage and the 
Concept of Melodrama”. Men hos Soila ligger ton-
vikten, som framgår av hennes rubrik, på melodra-
matiska inslag, något som hon också förut har skri-
vit om. Soila redovisar den omfattande forskning 
som redan bedrivits om det melodramatiska i den 
tidiga filmen, vilket av filmhistoriker som Vardac, 
Waldekranz och Gledhill främst kopplats till den 
melodramgenre som från 1800-talets början kom 
att dominera repertoaren på ett flertal teatrar i Eu-
ropa och USA. Det Soila i anslutning till dessa ti-
digare filmforskare inringar som karakteristiskt för 
melodramat applicerar hon sedan på Sjöströms 
film. Detta sker dock utan att hon med ett ord till-
står, att det melodramatiska hos Selma Lagerlöf 
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har ägnats en hel doktorsavhandling, Maria Karls-
sons Känslans röst. Det melodramatiska i Selma La-
gerlöfs romankonst (2002). Där beskriver Karlsson 
bland annat på ett 40-tal sidor vad hon för sin del 
menar är melodramatiskt i Körkarlen, varför hon 
således diskuterar samma aspekter på Lagerlöfs text 
som Soila. Rör det sig hos Soila om ren okunnighet 
om Lagerlöf-forskningen? Eller är det helt enkelt 
fråga om ett medvetet förtigande av existerande 
forskningsresultat i syfte att själv framstå som en 
unik ”förnyare”, därmed underbyggande volymens 
anspråk på att här presenteras i stor utsträckning 
bara en ny sorts Lagerlöf-forskning? I sin analys av 
filmen gör Soila däremot intressanta iakttagelser 
av hur genomtänkt Victor Sjöström utformat sce-
neriet för Frälsningsarmésystern Edits dödsbädd: 
de närvarandes placering kring bädden, tystnaden 
som råder, ljuset över Edits ansikte med mera, lik-
som av hur de skådespelerskor, som gestaltar fil-
mens kvinnor, får uttrycka sina inre upprörda käns-
lor genom vältalig gestik med händerna, vilket Soila 
ser som karakteristiska melodramatiska effekter.

I sitt bidrag, kallat ”Jerualem, Sons of Ingmar, 
and the Transparent Thickness of the Cinematic 
View”, studerar Christopher Oscarson Sjöströms 
bägge filmer (1919) som var byggda på avsnitt ur 
Lagerlöfs roman i två delar Jerusalem (1901–02). 
Med utgångspunkt i tidens intresse för det visuella 
och för fotokonsten undersöker Oscarson speciellt 
hur Sjöström ”förtätade” filmen genom att med ka-
meran riktad från olika åskådarperspektiv utnyttja 
landskapet i Dalarna, där Lagerlöfs historia ju till 
stor del utspelar sig. Enligt Oscarson förstod Sjö-
ström att till film mediera det svenska landskapet 
och naturen på ett sätt som stod i samklang med det 
förra sekelskiftets intresse för hur nationell iden-
titet (”svenskhet”) kunde skapas just på grundval 
av förhållandet mellan människan och det omgi-
vande landskapet. Oscarson betonar med rätta hur 
Sjöström härmed fick betydelse för svensk films 
kvardröjande fascination för landskapet. Men syn-
punkter på Sjöströms film framfördes redan i Gar-
dar Sahlbergs informativa pionjärstudie ”Selma La-
gerlöf och filmen”, tryckt i Lagerlöfstudier 1961, och 
redan Sahlberg framhöll där såsom ”skicklig trick-
fotografering” det nu även av Oscarson fokuserade 
parti i filmen, där Ingmar Ingmarsson ses vandra 
på en stege till himlen. Så varför nämner Oscarson 
över huvud inte Sahlberg, däremot andra källor?

I Helena Forsås-Scotts bidrag, ” ’Nothing About 
Art is Innocent’. Reading Edelfelt and Stiller”, tas 
ett brett medialt grepp om Mauritz Stillers filma-

tisering 1919 av Lagerlöfs Herr Arnes penningar 
(1903). Forsås inkluderar nämligen i sin analys av 
filmen också bildkonsten, det vill säga den kände 
finske konstnären Albert Edelfelts berömda illus-
trationer till en nyutgåva 1904 av romanen, samt 
de stillbilder från filmen, vilka ingick som illustra-
tioner i den utgåva av Lagerlöfs text som publice-
rades 1919. Med siktet inställt på att avslöja ideolo-
giska, speciellt genusideologiska värderingar, kom-
mer Forsås-Scott fram till att Edelfelt i sina illus-
trationer, och detta helt i samklang med Lagerlöfs 
text, genom skickliga visuella kopplingar mellan 
Elsalill och hennes döda fostersyster gjorde hämn-
den på Sir Archie och de andra våldsverkande skot-
tarna till ett klart uttalat kvinnoprojekt. Medan 
Stiller i sin film i stället lyfte fram de manliga ka-
raktärerna, satte deras maskulinitet i centrum, och 
därmed förvandlade Elsalill till ett passivt objekt. 
Detta får Forsås-Scott att summera: ”Nothing, in-
deed, about Edelfelt’s illustrations or Stiller’s film 
is innocent. In the midst of their conformity to 
the dominant discourses on pictorial art and film 
respectively, they problematise, albeit to different 
degrees, relations of gender and power” (148). Det 
är en helt övertygande konklusion. Men varför har 
Forsås-Scott i sin argumentation fastnat för vad 
den semiotiskt influerade holländska konstforska-
ren Mieke Bal i sin snart 25 år gamla bok Reading 
”Rembrandt” yttrade om hur ingenting i konsten 
är ”oskyldigt”, när detta ju är en insikt som senare 
tiders genusforskare, både konstvetenskapliga och 
litteraturvetenskapliga sådana som sysslat med ”re-
lations of gender och power”, har uppehållit sig vid 
under betydligt vassare argumentering?

Man kan också undra över varför i alla nu 
nämnda bidrag i denna film-avdelning det endast 
refereras till äldre forskning rörande hur teater 
blev film (Stage to Screen lyder till exempel titeln 
på Vardacs bok från 1949), däremot inte alls till ak-
tuell forskning ägnad ett teoretiskt och metodiskt 
förnyat studium av vad som utmärker adaptatio-
nen av roman till film. Lärdomar kunde ha inhäm-
tats från exempelvis det magistrala verk i tre band, 
vars andra del heter Literature and Film. A Guide 
to the Theory and Practice of Film Adaptation; det 
utkom 2005, är redigerat av Robert Stam och Ales-
sandra Raengo och innehåller en 50-sidig briljant 
inledningsessä av Stam, som ingående redovisar all 
nyare forskning som rör just problemet adaptation 
av romaner till film.

Sist placerad i avdelningen med bidrag om ”in-
termediality and film” står Astrid Surmatz under-
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sökning av en animerad japansk film från 1980 av 
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Hon 
har koncentrerat sig på filmens bild av Lappland 
och skildring av samerna, detta under jämförelse 
med boken och med varierande hållningar till sam-
ernas ställning i det svenska samhället vid tid när 
boken skrevs. Hon konstaterar att varken floran, 
faunan eller landskapet gestaltats så i filmen, att det 
överensstämmer med etablerade mönster för skild-
ringar av Lappland. De galopperande renar, som i 
filmen får inleda varje episod i Nils resa norrut, har, 
understryker hon, ett dekorativt ikoniskt värde, de 
innebär ”an exotic appeal for younger spectators” 
och fungerar också ”as transmitters of clichés and 
stereotypes about the far north” (176).

Resultatet av Surmatz undersökning innebär kan-
ske inga direkta överraskningar, men hennes bidrag 
blir en brygga över till bokens sista avdelning, rub-
ricerad ”(Trans)national Narratives and European 
Transmissions” och innehållande nio bidrag. Ge-
mensamt för de fem sist placerade är att där reflek-
teras över hur Selma Lagerlöfs verk översatts till 
och mottagits i andra länder. Och här återkommer 
Nils Holgersson i tre av dem. Applicerande vad han 
kallar för ”a discourse-analytical approach” och ut-
nyttjande ett omfattande dokumentariskt material 
visar Roald van Elswijk hur boken om Nils resa ge-
nom Sverige, översatt till holländska i inte mindre 
än 64 versioner, under åren 1911–1921 kunde bli så 
populär i Nederländerna, liksom i områden där det 
talades frisiska. Det skedde, förklarar han, tack vare 
ett där utbrett starkt intresse för de skandinaviska 
länderna och särskilt för Selma Lagerlöf, som man 
uppfattade som orienterad mot nationella värden. 
Därmed fascinerades man speciellt av hur ett så-
dant fenomen som byggandet av en nation hade 
blivit gestaltat i hennes Nils Holgersson.

Upplysande är också Dagmar Hartlovás bidrag 
”Selma Lagerlöf ’s Story in Czech”, som handlar om 
hur Lagerlöf och hennes verk, och då särskilt Nils 
Holgersson, under åren 1901 fram till vår egen tid 
har mottagits i Tjeckoslovakien på ett sätt som stått 
i nära relation till den politiska och kulturella ut-
vecklingen i landet. Hartlová framhåller det an-
märkningsvärda i att Lagerlöf, som efter 1901 blev 
flitigt översatt och överlag hyllades för att hen-
nes verk gav prov på kombinationen hög moralisk 
standard och god underhållning, kom att behålla 
denna status även under det kommunistiska herra-
väldet i landet. Det berodde bland annat på att så-
dana poeter och kritiker som var motståndare till 

förtryckarna alltjämt vågade offentligt framhålla 
henne som föredömlig företrädare för humanism 
och framsteg.

Under rubriken ”Journeys into English” ger 
Charlotte Berry en teoretiskt genomreflekterad 
översikt över de många olika sätt på vilka Nils Hol-
gersson blivit översatt till engelska, samt över hur bo-
ken bedömts i engelsk akademisk forskning. Hon 
tänker sig att hennes egen studie ”will help to ge-
nerate future research interest in the fields of pub-
lishing history and translation” och, mer speciellt, 
skapa ökat intresse för ytterligare forskning ”into 
the cultural, political, historical, and literary dephts 
of this fascinating and challenging text” (287).

Björn Sundmark uttrycker liknande förhopp-
ningar om att lärdomar kan dras av hans presenta-
tion av några brev mellan Selma Lagerlöf och den 
i Amerika bosatta översättarinnan Velma Swanston 
Howard, detta eftersom breven utöver att bidra till 
kunskap om den senares biografi också tillhanda-
håller lärorika inblickar i översättandets problem.

Nämnda bidrag i den sista avdelningen är inte, 
som man förleds tro, de första i vilka intresset så 
målmedvetet riktas mot hur Lagerlöfs verk över-
satts till och mottagits i andra länder. Man kan er-
inra om den av Louise Vinge redigerade boken 
Selma Lagerlöf i utlandsperspektiv (1998) eller de 
specialvolymer av Lagerlöfstudier som utgivits av 
Selma Lagerlöf-sällskapet och som i tur och ord-
ning behandlat hennes verksamhet ur italienskt, 
ryskt och franskt perspektiv (1990, 1991 respektive 
1994). Rimligt hade väl varit att dessa volymer nå-
gonstans omnämnts som föregångare. Uppenbart 
är å andra sidan att de författare, som i Re-Map-
ping Lagerlöf skrivit om översättningar av Lager-
löfs verk, har gjort sig förtrogna med de senaste 
årens internationella forskning på det växande om-
råde som kallas ”translation studies”. Det märks till 
exempel i Jennifer Watsons sensationella bidrag, 
”Selma Lagerlöf in Nazi Germany. Not banned, 
not forgotten”, i vilket redovisas hur Herr Arnes 
penningar i en översättning från 1943 genom fräck 
förvanskning av innehållet förvandlades till en för 
Nazi-Tyskland propagerande ”Frontbuch”, avsedd 
för tyska soldater stationerade i Norge. Watson re-
flekterar över hur det kom sig att just Selma Lager-
löf, som redan 1933 i sin pamflett ”Skriften på jord-
golvet” och även på andra sätt tagit tydlig ställning 
mot judeförföljelserna i Nazi-Tyskland, likväl blev 
fortsatt utgiven och hyllad i ett land, där systema-
tisk utrensning nu ägde rum av utländska förfat-
tare som kunde misstänkas för kritik av nazismen. 
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Men Lagerlöf, som före det nazistiska maktöver-
tagandet åtnjutit stor popularitet i Tyskland, blev 
alltjämt uppburen därför att hon kunde framhål-
las som en representativ germansk författare med 
ett författarskap som gick att använda som en källa 
till kunskap om historien, folket och naturen i ett 
germanskt land. Tack vare en nazisympatiserande 
översättarinna och en anonym konstnärs banala 
illust ration på omslagets framsida förvandlades 
Herr Arnes penningar till ”a very German text, one 
that demonstrated the Germanic mindset of the 
Scandinavians, proving why Germans should be 
in Norway. It was transformed into a propaganda 
piece and became a text whose use Selma Lagerlöf 
would never have condoned” (313).

De fyra bidrag, som utöver de fem nu nämnda 
står i volymens sista avdelning, går åt lite olika håll. 
Under rubriken ”The many Facets of a Diamond. 
Space, Change and Identity in Selma Lagerlöf ’s 
The Miracles of Antichrist” prövar Elettra Carbone 
och Kristina Sjögren att relatera Lagerlöfs roman 
Antikrists mirakler 1897 till de under 1880-talet i 
Norden rådande idéer som utmärkte det så kallade 
moderna genombrottet. De påstår inledningsvis 
att denna roman av Lagerlöf ”has so far been lar-
gely neglected by scholars” (208), ett falskt påstå-
ende, vilket de också måste retirera från genom att 
därpå pliktskyldigast nämna inte mindre än tre 
forskare som tidigare studerat romanen, komplet-
terat med ytterligare ett fjärde forskarnamn i en 
not. Och lite parodiskt blir det onekligen, när det 
som de säger sig nu bidra med som något nytt, näm-
ligen ”about Lagerlöf ’s construction of spaces and 
about the different ways in which characters in-
teract with these spaces” (208), i stora delar sam-
manfaller med vad som redan sagts om Antikrists 
mirakler i Erland Lagerroths 35-sidiga essä ”Selma 
Lagerlöf som siciliansk hembygdsdiktare” (i La-
gerlöfstudier 1971). Mer självständiga är de i appli-
cerandet av genus aspekter på romanens hjältinna 
Micaela, som de vill se som en representant för det 
vid denna tid lanserade idealet Den nya Kvinnan. 
Genusaspekter utlovas också i Ebba Witt-Bratt-
ströms bidrag, som är rubricerat ”Gender, War, and 
Canon. Selma Lagerlöf and Sara Wacklin”. Hennes 
ambition är att visa ”the (proposed) importance 
of a minor author to a major classic writer” (223), i 
detta fall hur den tämligen okända författarinnan 
Sara Wacklin (1790–1846), född i Finland men se-
dan bosatt i Stockholm, kunde inspirera Selma La-
gerlöf till att skriva Gösta Berlings saga. För att pro-
ponera en sådan ”intertextuell” koppling mellan 

två kvinnliga författare stöder Witt-Brattström sig 
på Gottfried Willems idé om en ”internal canon 
formation”, genom vilken man kan fokusera på ”the 
ways in which forerunners are made productive in 
subsequent authorships” (223). I Wacklins Hund-
rade minnen från Österbotten, först publicerad som 
följetong i Aftonbladet och därpå utgiven som bok 
i två delar 1844 –46, figurerar enligt Witt-Bratt-
ström en galen präst omgiven av tolv alkoholise-
rade kumpaner, vilket, tillsammans med ytterligare 
några anmärkningsvärda inslag, får henne att påstå, 
att ”without Wacklin’s cleric (who goes mad and 
is discharged from his post), Lagerlöf ’s defrocked 
priest might not have existed and neither perhaps 
would the twelve cavaliers” i Gösta Berlings saga 
(225). Med tanke på att inga bevis presenteras för 
att Selma Lagerlöf hade möjlighet att läsa den så 
mycket äldre Wacklins bok, utgiven närmare ett 
halvsekel tidigare, till och med innan Lagerlöf ens 
var född, blir detta onekligen en överraskande slut-
sats, ja den måste nog betraktas som en ren spekula-
tion. Men för all del – det har sedan Gösta Berlings 
saga kom ut 1891 och långt in i våra dagar lanserats 
så många mer eller mindre trovärdiga ”förebilder” i 
verkligheten och i litteraturen till Gösta och de tolv 
kavaljererna runt honom, att det förmodligen går 
att till den brokiga skaran lägga ännu några tänk-
bara kufar utan att det behöver väcka förvåning 
bland dem som studerar vad som kan ha influerat 
Lagerlöfs värld.

I ”Violence and the Uncanny in Selma Lagerlöf ’s 
’Gammal fäbodsägen’ ” granskar Sofia Wijkmark en 
redan av flera Lagerlöf-forskare diskuterad kuslig 
berättelse, publicerad 1914, men hon vill framhålla 
att ”the uncanny”, det vill säga det kusliga, är ”a 
special variant of horror” som ”can be regarded as 
a central element in Lagerlöf ’s œuvre” (232). Hon 
åberopar både Freud, Nicholas Royle (som utgav 
boken The Uncanny 2003) och andra forskare och 
auktoriteter för insikter om vad slags känslor som 
kan ligga bakom upplevelser av skräck, och hon un-
derstryker att Lagerlöfs berättelse å ena sidan ba-
lanserar ”on the border of the fantastic” och å andra 
sidan tillhandahåller ”the possibility of rational ex-
planation” (234). Wijkmark anknyter till de tidi-
gare forskare, som satt våldet i berättelsen i relation 
till det krigsutbrott som hotade vid tiden för dess 
fullbordan, slutet av 1913, men hon anlägger också 
egna nya genusperspektiv, särskilt på Ragnhild och 
dennas utsatta tillvaro uppe i fäboden.

Lagerlöf som gränsöverskridare, det vill säga 
hennes intresse för att i sina verk och i sin verk-
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samhet överskrida gränslinjer – mellan landskapet/
naturen och människan, mellan levande och döda, 
mellan tro och otro, mellan Sverige och andra län-
der med mera – har under åren uppmärksammats i 
böcker och artiklar av olika Lagerlöf-forskare. Men 
med sitt bidrag ”Text and Transnational Terrain, 
1888–1918” tar Bjarne Thorup Thomsen ännu ett 
grepp om detta ämne. Som han själv inledningsvis 
formulerar det vill han reflektera över ”the role of 
what may be termed the transnational terrain and 
on peripherality in Lagerlöf by discussing texts – 
most of them ’marginal’ in the author’s output – 
which, although set in Sweden, display a desire to 
destabilise national parameters and/or use liminal 
zones as sites for the articulation of welfare and ut-
opian ideas and for literary experimentation” (187). 
Alldeles lätt är det inte att följa honom i hans ströv-
tåg i Lagerlöfs värld med en sådan djärv och specifik 
målsättning för ögonen. Starten sker i Landskrona 
där Thomsen särskilt dröjer vid hennes lilla skrift 
Officiel Vägvisare vid Verldsutställningen i Lands-
krona 1888. Mer än föregående utforskare av skrif-
ten vill han i denna läsa in ett storartat nations-
överskridande och utopiskt välfärdstänkande som 
föregriper flera i hennes senare författarskap före-
kommande idéer. Lite svårare blir det kanske att 
ställa upp på Thomsens resonemang, när han kom-
mer in på de verk av Lagerlöf som skrevs under kri-
get 1914–1918, däribland den till ett bohuslänskt 
kustlandskap förlagda romanen Bannlyst. När han 
läser den som ”dominated by a drift of its imagi-
nation towards the sea, away from the solidity of 
the national terrain and national understanding, 
and towards a wider vision” (196), förenklar han 
onekligen romanens komplexa sammanvävning av 
olika idéer om våld och barmhärtighet, kanniba-
lism och pacifism och kvinno- och äktenskapspro-
blem. Å andra sidan kan han triumferande presen-
tera en i Lagerlöf-forskningen förbisedd liten rese-
berättelse av henne på ett 20-tal sidor, ”Lapland–
Schonen” (”Lappland–Skåne”), som handlar om 
en resa i motsatt riktning mot den i Nils Holgersson. 
Denna nya reseberättelse blev 1917 tryckt på tyska 
i antologin Schweden, vilken var avsedd som läs-
ning för sårade tyska krigsfångar som transportera-
des med tåg från Ryssland genom det neutrala Sve-
rige på väg hem till Tyskland. Här anför Thomsen 
övertygande argument för att reseberättelsen från 
1917 (aldrig tryckt på svenska) ger prov på Lager-
löfs ”transnational sensibility” sådan han menar sig 
ha följt denna genom hennes författarskap (205).

Sammanfattningsvis kan sägas, att det i första hand 
blir i sådan satsning på att belysa det gränsöverskri-
dande hos Selma Lagerlöf, däribland alltså pend-
lingen mellan det nationella och det transnatio-
nella, som denna volym banar väg för förnyande 
perspektiv på hennes verksamhet. Vad beträffar vo-
lymens fokusering av ”intermediality”, där man nöjt 
sig med att publicera bidrag som rör Selma Lagerlöf 
och filmen, saknar man, som redan nämnts, att här 
inte också medtagits lika angelägna studier rörande 
Selma Lagerlöfs förhållande till teatern (och då inte 
bara hur hon blivit uppsatt på olika scener utan, än 
mer, hur tidiga teater- och operaupplevelser reflek-
teras i många av hennes verk). Redaktörernas pro-
gramförklaring, att volymen i sin helhet föredöm-
ligt representerar ”tvärvetenskaplighet” (”interdis-
ciplinary research”, till exempel 17), har man orsak 
att ställa sig frågande till – det blir inte tvärveten-
skap därför att forskare, representerande olika ve-
tenskaper, i var sitt bidrag skriver om samma feno-
men. Därtill finns anledning till den kritik som jag 
ovan riktat mot anspråken på att här genomgående 
presenteras ”ny” forskning, samtidigt som man i 
flera bidrag nonchalerar eller förtiger redan utförd 
forskning på det område som diskuteras. Genom 
att på detta sätt bryta mot vedertagna normer för 
akademisk hederlighet underminerar man förtro-
endet för resultaten, ett förtroende man som läsare 
eljest gärna vill hysa för denna sympativäckande vo-
lym, startad som en berömvärd satsning på att föra 
ut kännedom om Lagerlöf till en större internatio-
nell publik och präglad såväl av ambitionen att an-
lägga vida internationella perspektiv som av en på-
fallande entusiasm för uppgiften.

Ulla-Britta Lagerroth

Martin Hägglund, Dying for Time. Proust, Woolf, 
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MA & London 2012.

Huvudpoängen i Martin Hägglunds bok Dying 
for Time. Proust, Woolf, Nabokov är att titelns tre 
ärke modernistiska författarskap regel- och slent-
rianmässigt blivit lästa som uttryck för en längtan 
efter tidlöshet och evighet, medan de i själva verket 
framställer en längtan att förbli i tiden. Men Hägg-
lunds ambitioner sträcker sig längre än att rätta en 
förment skev bild av en handfull verk: han är ute 
efter att förmedla en världsbild (formulerad redan i 
hans internationella genombrott Radical Atheism. 




