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Selma Lagerlöfs författarskap kom jag i kontakt med innan jag visste något om Danmark.

Från barndomen har jag läst hennes böcker och fascinerats av dem. När jag sedan som

student blev teolog upptäckte jag att det finns ett spännande samband mellan hennes

verk och luthersk kristendom.

Jag kom till Lund 1966 och den första danska teologibok vi läste, Søes  Den kristelige
etik, lämnade mig oberörd. Så kom nästa danska bok in i studierna, K E Løgstrups, Den
etiske fordring. Då insåg jag att det var dags att köpa ett danskt lexikon. För i och med

Løgstrup (1905-81) påbörjades en lika stor förbundenhet med Danmark, som den jag

hade med Selma Lagerlöf.

Förutom Løgstrup, kom sedan också Prenter, Grane, Sløk och många andra in i studiet

och längre fram inleddes de många resorna till danska teologiska möten och konvent

och jag läste  Præsteforeningens blad,  Dansk Kirketidende och Tidehverv, ja, jag skrev

till och med uppsats på 80-talet om det oprindelige Tidehverv med titeln Evangelium på
inga villkor. Dessutom lärde jag och Henry känna en del av de teologer, som nu är

döda, Kaj Thaning, Knud Hansen, Jørgen Kristensen, Jan Lindhardt m fl och en del som

fortfarande lever och skriver, t. ex. Ole Jensen. Så finns där idag yngre teologer som jag

nu kan följa för att se hur dagens teologiska diskussion utvecklar sig. Under årens lopp

har jag  också översatt  en del  danska teologer  till  svenska,  såsom Leif  Grane,  Knud

Hansen, Bent Falk, Johannes Møllehave och inte minst Løgstrup och hans bok  Den
etiske fordring (svensk översättning Det etiska kravet, Daidalos förlag 1994, med förord

av Gustaf  Wingren).  Då hade jag  också förmånen att  få  läsa  danska vid Göteborgs

universitet.

Efter denna livslånga samvaro med såväl Selma Lagerlöfs verk som dansk teologi fick jag

möjligheten  att  skriva  en  doktorsavhandling  om  lutherska  drag  i  Selma  Lagerlöfs

författarskap, Att uppfatta allt mänskligt, underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma

Lagerlöfs författarskap, Karlstad University Studies 2001 (den finns som pdf på nätet och



man hittar den om man googlar på Att uppfatta allt mänskligt). Där berör jag litet hur

det danska på många sätt påverkat Selma Lagerlöf och ger avtryck i hennes berättande.

I min avhandling försöker jag, att ur en etablerad luthersk teologisk diskurs, från framför

allt  1900-talet,  fånga  och  presentera  fyra  tankefigurer;  den  om  ordet  och  tron,  om

skapelse-  och  försynstanken,  kallelsetanken  samt  en  inkarnationsteologisk  tanke.  Att

mycket  i  Selma  Lagerlöfs  författarskap  kan  tolkas  inom  ramen  för  en  luthersk

skapelseteologisk syn tycks mig klart, men det förefaller också som om Selma Lagerlöf

från  unga  år  skulle  ha  fått  sin  lutherska  förankring  kompletterad  i  Danmark,  i

grundtvigska kretsar, där hon fick många kontakter redan under åren som lärarinna i

Landskrona.

S E L M A  L A G E R L Ö F  O C H  D A N M A R K

Selma Lagerlöf fick redan som ung lärarinna vid flickskolan i Landskrona, innan hennes

egentliga författarskap börjat, kontakt med Danmark. Under hela livet fortsatte sedan

dessa kontakter, inte minst genom vänskapen med hennes danska översättare Ida Falbe-

Hansen (1849-1922) och Elisabeth Grundtvig (1856-1945). Ida Falbe-Hansen var lärare,

utbildad  i  nordiska  språk  och  litteraturhistoria.  Hon  arbetade  aktivt  med  tidens

pedagogiska frågor, undervisade och skrev böcker i litteraturhistoriska ämnen. Hon var

också aktiv i kvinnorörelsen. Hon och Elisabeth Grundtvig, som var barnbarn till N.F.S.

Grundtvig, översatte Selma Lagerlöfs verk till danska, först tillsammans och sedan Ida

Falbe-Hansen  dött,  Elisabeth  Grundtvig  ensam.  Elisabeth  Grundtvig  hade  en

lärarexamen  men  tjänstgjorde  inte  som  lärare.  Också  hon  var  synnerligen  aktiv  i

kvinnorörelsen. Från Landskrona reste Selma Lagerlöf ofta till Köpenhamn och deltog i

Kvindelig Læseforenings sammankomster, särskilt efter 1891, och hon bidrog där med

högläsning ur vad hon skrivit.

I  Köpenhamn kom Selma Lagerlöf  också  i  kontakt  med  grundtvigska,  intellektuella

kretsar. Bland annat träffades man hos köpmannen Jacob Marstrand (1848-1935), vars

hem blev en samlingsplats för en krets av liberalt orienterade, grundtvigska människor.

Hon lärde känna den förste rektorn på Askov højskole, Ludvig Schrøder (1836-1908),

som hon också besökte i Askov i september 1895. Om detta besök, som uppenbarligen

gjorde stort intryck på henne, berättar Selma Lagerlöf i andra delen av Från skilda tider.
Hon brevväxlade med Schrøder så länge han levde.



Faktum är att  det var Georg Brandes (1842-1927) som på allvar öppnade dörren för

Selma  Lagerlöf  som författarinna.  Hon  har  själv  skrivit  om detta  i  berättelsen  Den
öppnade dörren (Höst, Bonniers 1933). Där skriver Selma Lagerlöf om hur det var när

hon just hade kommit ut med sin första bok, Gösta Berlings saga, och var lärarinna vid

flickskolan i Landskrona. I Sverige kom boken ut 1891 och i Danmark 1892 strax före

jul. Selma Lagerlöf blir då bjuden at fira jullovet hos vännen och kvinnosakskvinnan

Sophie  Alberti  (1846-1947)  i  Köpenhamn och de funderar  över  hur  mottagandet  av

Gösta Berlings saga ser ut i Danmark. Det hörs inte mycket om boken. Selma Lagerlöf

får  då  rådet  att  skriva  en  rad  till  Georg  Brandes,  Danmarks  och  tidens  store

litteraturkritiker, och plötsligt står han utanför dörren. De samtalar under en timmes tid

och några dagar därefter har han recenserat boken. Plötsligt sker en omsvängning och

alla är intresserade av den. Selma Lagerlöf skriver:

Det Brandeska handtaget öppnade emellertid framgångens dörr för mig inte bara
i Danmark. Det återverkade också på min ställning i Sverige och det förskaffade
mig min första tyska översättare. Skillnaden mellan tiden före och efter var i alla
fall  så  tydlig,  att  jag  alltid  måste  betrakta  Georg  Brandes  såsom  en  av  de
förnämsta  främjarna  av  min  bana  och  jag  känner  mig  till  honom  stå  i  en
tacksamhetsskuld, som jag aldrig skall kunna avbörda mig.

Hur mycket Selma Lagerlöf fick ta emot av inspiration i kontakt med Danmark och hur

mycket av det danska som stämde med något i hennes egen bakgrund är naturligtvis

svårt att med säkerhet uttala sig om. Att Selma Lagerlöfs mångåriga utbyte och kontakt

med dansk kultur och litteratur har präglat  henne tycker jag mig däremot kunna se

tydligt  i  hennes  texter  och  försöker  därför  något  belysa  denna  problematik  i  min

avhandling  genom ett  par  jämförelser  mellan  verk  av  henne  och  de  båda  danska

författarna Henrik Pontoppidan (1857-1943) och Jakob Knudsen (1858-1917).

S E L M A  L A G E R L Ö F  O C H  J A K O B  K N U D S E N

Hos prästen och författaren Jakob Knudsen kan man finna intressanta drag, som vid en

jämförelse med Selma Lagerlöf blir extra tydliga. Att Jakob Knudsen tillsammans med

andra danska författarkolleger fanns i Selma Lagerlöfs medvetande vittnar några rader

om ur ett brev till akademiledamoten Per Hallström. Selma Lagerlöf skriver sitt brev i

januari 1916. Hon satt då, som första kvinna, i Svenska Akademien sedan 1914:



Det vore roligt om det kunde ordnas så, att Heidenstam finge ett Nobelpris nästa
år, och likaså vore det mycket önskvärt, att ett pris kunde ges till en dansk, detta
ligger mig varmt om hjärtat. Men jag undrar om Gjellerup skulle vara den som
danskarna  själva  skulle  rösta  på.  Jag  är  inte  säker  på  att  han  har  nog  stort
anseende hemma, för att hans val skulle bli väl mottaget i hans eget land, och det
tycker jag skulle vara förfärligt för honom själv. Jag tänker inte nu på politik, utan
på hans litterära anseende. Jag skulle helst vilja ge Brandes priset, och om han
inte kan få det, så röstar jag helst på Troels Lund. Men jag skulle också gärna ge
min röst till  Pontoppidan eller Knudsen.  (Ur Rolf  Arvidsson, "Selma Lagerlöfs

brev till Per Hallström" ur Lagerlöfstudier 1966 utg. av Selma Lagerlöf-sällskapet,

Lund: CWK Gleerup, 1966, 20.)

Jakob Knudsen fick  inte  Nobelpriset  och han dog 1917.  Jakob Knudsen och Selma

Lagerlöf var alltså födda samma år, så det var också Knudsen-jubileum i 2017. År 1917

fick dock Henrik Pontoppidan och Karl Gjellerup dela på Nobelpriset.

U T D E L A N D E  E L L E R  M A N I P U L A T I O N

I  den  lilla  romanen  Den  gamle  præst av  Jakob  Knudsen  (København:  Gyldendals

Tranebøger,  1968,  utkom första  gången  1899)  och  en  berättelse  av  Selma  Lagerlöf,

Vattnet i  Kyrkviken (Troll  och människor I,  1915) ser jag betydande likheter i  deras

tänkesätt. Båda berättelserna hör hemma inom det område som har med Guds ord att

göra och handlar om hur ordet och sakramenten enbart kan delas ut för gemenskapens

skull. Däremot kan det inte användas som manipulation utifrån rädsla eller beräkning

eller  som  en  magisk  tingest.  Då  förlorar  ordet  sin  karaktär  av  skapande  ord,  sin

"epifanikaraktär" för att tala med Johannes Sløk (1916-2001), och blir till  ett ord som

underkastas människans maktbegär.

I  Jakob  Knudsens  berättelse  bekräftas  detta  genom  att  ordets  och  berättelsens

epifanikaraktär  behålls.  I  Selma Lagerlöfs  berättelse  bekräftas  samma sak  genom att

ordet manipuleras och förlorar sin epifanikaraktär. Man kan med Johannes Sløk säga, att

eftersom den religiösa utsagan inte tillhör det rationella språket har den inte samma

funktion  som  det  rationella  språket,  nämligen  att  informera  eller  argumentera.  Det

rationella språket är handlingsmässigt sett "sterilt" (Johannes Sløk,  Det religiøse sprog,

Centrum 1981.)



M A N I P U L A T I O N  A V  S A K R A M E N T E T

I Selma Lagerlöfs  Vattnet i Kyrkviken kämpar en präst mot folklig övertro men lyckas

dåligt. En kväll kommer fiskaren Gille till prästgården. Han är på väg hem och tänker

fara  över  den  isbetäckta  sjön.  Prosten  försöker  hindra  honom eftersom vårisarna  är

riskabla. Gille berättar att hans mor, medan hon väntade honom, hade sett näcken och

fått rådet att hon skulle se till att det barn hon födde inte drack av vattnet i sjön där

näcken visat sig. Däremot skulle hon uppfostra honom till fiskare. Då skulle det gå bra

för honom. Sjön som sådan var Gille därför inte rädd för, inte ens på vårvintern.

Prosten förstår nu att  han måste rädda Gille från sjön. Men när det  inte går genom

övertalning tar han till andra medel. Han ger Gille nattvarden. Men det finns inget vin i

flaskan som han förvarar ihop med kalken och han går inte ner i källaren och hämtar

nytt. "Må Gud vara mig nådig!" tänkte han. "Jag fyller kalken med den vätska, som är

helig nog att användas i hans andra sakrament." När så Gille tar emot kalken störtar han

upp och frågar vad prosten har gett honom att dricka. "Jag har gett dig det, som du i din

hedniska  övertro  aldrig  har  vågat  smaka",  sa  prosten.  "Jag  har  gett  dig  vatten  ur

Kyrkviken, men jag har helgat och invigt det. Nu har det flutit över dina läppar, inte som

vatten, utan som Kristi blod. Må det övervinna det naturliga vattnets makt! Må det befria

din själ från … " Gille störtar iväg utåt sjön och försvinner. Till slut hittar man Gilles hatt

och karlarna som hade letat efter honom sa att "han måtte inte ha aktat sig nog ändå.

Han måtte ha druckit sjövattnet". När de sa detta, hörde de plötsligt rösten från en svag

och bruten man, men någon sådan hade de inte haft med sig när de gick ut för att leta.

Då upptäckte de att rösten kom från prosten:

De hade aldrig förr sett en människa så förkrossad. Det var ungt, sorglöst folk, de
flesta av dem, men de stod runtomkring den brutna mannen och grät som barn,
medan han talade.

När han hade sagt dem vad han denna aftonen hade upplevat, gick han upp mot
land ensam. De andra smög tysta efter, bara så nära, att de kunde behålla honom
i sikte och se, att han mäktade stappla hem och inte blev liggande på vägen.

"Det är slut med honom", viskade de till varandra. "Han kommer aldrig mer opp
i en predikstol."



Ja,  så  slutar  berättelsen.  På  grund av  sin  rädsla  hade  prästen  blandat  in  övertron  i

nattvardskalken som ett motgift. Han delade inte den kalken med Gille utan försökte ge

honom vattnet för att betvinga makterna, inte för att förkunna en barmhärtig Gud.

Gille var en del av den tro som tog naturen på allvar och levde i överensstämmelse med

den. Prästen förvandlade sin nitälskan inför Guds ord till ett maktbegär och en magi,

alltså till ett rationellt språk, där Guds ord blev ett vapen i en kamp mellan folket och

prästen.

De förra prästerna hade väl tänkt, att när det nu en gång var så, att det fanns rå i
skogen och näck i strömmen och tomte på gården, så kunde man inte neka folk
att  skydda sig för deras ondska genom offer eller genom att sluta någon slags
fördrag med dem, men det ville den här sistkomna prosten inte höra talas om.

Prästen såg befolkningens tro som ett uttryck för att de slöt en sorts hedniskt fördrag med

naturen eller offrade till den som till hedniska gudar. När han däremot försöker betvinga

denna folktro genom att ge Gille vatten från Kyrkviken istället för nattvardsvin förstår

han inte, att han själv ger sig in just på detta hedniska eller magiska sätt att reagera. Han

försöker  använda  Gud  för  sina  egna  syften  och  brukar  nattvarden  som ett  magiskt

medel;  inte som den tröst  i  nöden som den är tänkt  att  vara.  Det argumenterande,

rationella språket tog överhanden och förvandlade därmed det skapande ordet till död.

När man hittat Gille död ute i Kyrkviken är därför prästen också död som förkunnare.

Han har inte varit en tjänare åt Guds ord. Han har satt sig över det ord som han skulle

räcka  till  en  behövande  människa  och  istället  velat  använda det  som manipulation.

Insikten  om  detta  krossar  honom.  Man  skulle  kanske  kunna  invända,  att  prästens

handlande dikterades av en god vilja, nämligen viljan att rädda Gille undan de farliga

vårisarna och en förmodad död. Men problemet här är inte ett livräddningsproblem,

utan problemet är att prästen inte delar ut nattvarden åt Gille utan manipulerar den. Det

ser visserligen ut som om han delar ut nattvarden, men istället undanhåller han Gille

nattvardens löfte och ersätter detta med sin egen rädslas besvärjelse. Prästen ersätter det

förkunnande ordets nyskapande förmåga med det rationella, argumenterande språket,

och därmed har han förrått det ord han är satt att förkunna, nämligen det ord som likt

vinet och brödet delas ut till mottagaren.

” D E  N Ø D  N U  I  F Æ L L E S S K A B  D E N  H E L L I G E



N A D V E R ”

I Jakob Knudsens roman  Den gamle præst berättas det  också om en nattvardsgång.

Boken  handlar  om greve  Trolle  som,  i  förbittring  över  att  drängen  Magnus  Jensen

försökt våldföra sig på hans dotter,  råkar slå Magnus så illa att denne faller ner från

höskullen och slår  ihjäl  sig.  Inom ramen för  detta  händelseförlopp diskuterar  Jakob

Knudsen  konflikten  mellan  samhällsmoralen  å  ena  sidan  och  den  enskildes  frihet

gentemot  samhället  och bundenhet  gentemot  sitt  samvete å den andra sidan. Greve

Trolles  dråp  ger  anledning  till  ett  par  långa  samtal  mellan  den  gamle  prästen  i

församlingen, pastor Castbjerg, och greven. Greven vill  genast gå och anmäla sig till

sognefogden men prästen avråder honom. De två har ett långt samtal om lagens och

frihetens roll i livet, också i förhållande till den väckelse som drar genom socknen och

där man vill tillämpa Jesu bergspredikan som levnadsregel i tolstojsk anda.

Pastor Castbjerg menar att greven av kärlek till hustrun och familjen skall hålla tyst med

att det är han som är skyldig. Den friheten har han, menar prästen, eftersom familjelivet

hör till den privata sfären i livet. Överhetens lag och tvång däremot hör hemma i den

samhälleliga delen av tillvaron, och där är överheten tillsatt av Gud. Utifrån samhällets

lag måste greven bli dömd, till stor olycka för den familj han i det privata har ansvar för.

I det privata är samvetet rättesnöret för de andras skull, för kärlekens skull.  Tvång i

lagens mening hör hemma i det yttre, i samhällets ordningar, medan det tvånget inte

gäller på det andliga området. Där gäller samvetet som lag och det medför frihet i det

privata (detta utvecklar Jakob Knudsen t.ex. i boken Idé og Erindring, i kapitlet Frihed
og lighed, København: Gyldendal, 1949).

Till slut erkänner dock greven för Magnus föräldrar att det är han som dödat pojken,

och erkännandet blir snabbt en nyhet på orten. Greven inser att hans hustru, som är

sjuk, inte kommer att överleva att han blir dömd för brottet. Därför bestämmer han sig

för att ta livet av sig. Återigen går han till prästen och berättar hur det ligger till. Efter att

ordentligt ha informerat sig om allt förstår pastor Castbjerg att greven ser självmord som

den enda lösningen på problemet, och han säger till greven att han är beredd att dela

ansvaret för detta med honom. Greven blir rörd och tacksam över prästens inställning,

men prästen säger (sid. 138):

De maa ikke takke mig for det, men alene Gud den Almægtige; der er jo ingen
uden Han, som kan give et Menneske Ret og Magt til at raade saaledes. Han
være  baade Dem og mig  naadig,  og  bevare  vor  Tro og  Fred –  ogsaa  i  vor



Dødsstund. – - Herre, Gud! bevar mig! velsign mig! for Jesu Skyld! – - Ja, Grev
Trolle, men jeg kan ikke skilles fra Dem og dermed – - jeg kan ikke sige Farvel til
Dem, inden jeg har mødtes med min Herre og Frelser i den hellige Nadver, – og
jeg vil ogsaa gerne have Dem med, skønt jeg aldrig ret har kunnet blive klog paa,
om de var Kristen eller ej.

Pastor Castbjerg gör nu i ordning för nattvardsfirandet. Han sätter sig i sin länstol, och

han håller en sorts skriftetal. Han citerar Jesu ord om att ingen har större kärlek än att

han ger sitt liv för sina vänner. Visserligen är greven nu en stor syndare och det steg han

tar får samma konsekvenser som om han överlämnade sig till samhällets domare. Men,

säger prästen, det är inte för att agera överhet på egen hand, som han nu tar det här

steget. Det är av kärlek till sina närmaste. För denna kärleks skull kommer Frälsaren att

ha fördragsamhet med honom. Prästen fortsätter (sid. 138-139):

" ... Ja, her kommer vi, Herre Jesus! – paa Vej fra Synd til Synd, besmittede med
Blod og med Dødsskyld, til dig, som udgød dit uskyldige Blod for at tvætte vore
Synder rene. Bland Dit Blod med os, at din Død maa blive vor, og dit Liv vort
evindelig! – …

... Du evige Fader! som er eet med din Eenbaarne, hav Tak, at du ikke lader os
ene, men kommer til os, naar Prøven skal staa, og gør os stærkere end os selv og
end Verden – og lader os ved din Aand vælge og gribe det, som – trods alt – er
det bedste nu, og som vi derfor aldrig skal fortryde! Amen!"

De nød nu i Fællesskab den hellige Nadver, og den gamle Præst sang alene en
Salme for Greven, da denne var saa bevæget, at han ikke kunde synge med. Han
havde lagt sig paa Knæ ved Præstens Stol, med Panden mod dens Armlæn. ...

… De sad ganske stille nogle Minutter. Saa hævede Greven Hovedet og sagde:
"Nu vil jeg gaa. De kan jo komme efter mig, inden vi venter det." 

Præsten bøjede sig frem og kyssede ham: "Farvel, mit kære Barn, – sov sødt, til vi
ses igen!"

Greve Trolle går sin väg och precis som fiskaren Gille i Selma Lagerlöfs berättelse så går

han i sjön. Men han drivs inte dit i förskräckelse och ångest för okända makter. Han går

därför att han har dödat en människa, men också därför att han älskar de sina och inte

vill låta dem uppleva rättegång och dom. Och han går efter att ha fått ta emot Guds tröst



och hans välsignelse tillsammans med den gamle prästen, som delade hans ansvar och

likt en syndare tog emot samma nattvard som greven. Förkunnelsen hade uppenbarat en

ny verklighet för honom, nämligen Guds nåd också till den som inte kan leva.

G U D S  L Ö F T E  S K A L L  B A R A  D E L A S  U T

De båda historierna har,  med sina olika innehåll,  exakt  samma poäng, nämligen att

Guds  ord och  löfte,  som i  nattvarden blir  till  handling,  endast  kan delas  ut  för  att

inlemma syndare  i  Guds  gemenskap.  Guds  ord  kan  däremot  inte  användas  för  att

betvinga naturen, för att utföra magi, för att förklara bort synden eller för att visa på

någon förtjänst hos den som deltar i den. Johannes Sløk skriver om detta i Det religiøse
sprog (sid. 183-184):

Det er formelen for det religiøse sprog overhovedet:  det er et informationsløst
budskab, der i  sig selv er handling – den kontradiktoriske modsætning til  det
videnskabelige  sprog,  der  er  en  budskabsløs  information,  og  som  i
handlingsmæssig henseende er steril.  [...]  Med det rituelle udsagn er sagen en
anden. [...] Udsagnet tilhører aldeles ikke præsten, udgår ikke fra ham. Hvis det
var tilfældet, måtte han hellere stryge bemærkningen og i stedet holde en festtale.
Vi nødes til at hævde, at udsagnet slet ikke udsiges af nogen, at det udsiger sig
selv, og at det just derved er selve oprindelsens sprog. Det er ren epifani, thi det
er  jo  et  myte-ord:  og det  fastslog vi  tidligere:  det  ejendommelige  ved mytens
beretning er, at den ikke har nogen forfatter – selv om den i triviel forstand må
være forfattet af en eller anden.

Som ingående i det mytiska språket kan nattvarden enbart bli till förkunnelse då den

hävdar sin "citatsanning", delas ut och skapar en ny verklighet. Guds ord och löfte, i

förkunnelse och sakrament, kan alltså aldrig användas som medel för andra syften än för

att just dela ut Guds löfte. Genom att visa på fasthållandet vid detta respektive visa på

avvisandet av det, får här Jakob Knudsen och Selma Lagerlöf samma ärende med sina

motsatta berättelser. De är barn av samma lutherska samhälle och det finns all anledning

att fira dem ordentligt och läsa deras böcker på nytt, nu när det är 160 år sedan de

föddes.
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