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Sammandrag

I  detta examensarbete undersöks hur bilden av det litterära nittitalet  och två av dess författare, 

Verner  von  Heidenstam  och  Selma  Lagerlöf,  växer  fram  i  svenska  litteraturhistorier  för 

gymnasieskolan under 1900-talet. Speciellt fokuseras på vilken betydelse de två författarna anses ha 

haft för den litterära strömningen. Dessutom diskuteras hus kanonbildningen har sett ut. 

De  läromedel  som studerats  i  examensarbetet  är  kronologiskt  disponerade  litteraturhistorier 

skrivna  för  studieförberedande  gymnasieprogram.  Den  tidsmässiga  avgränsningen  är  1894  till 

omkring  1990.  Ett  flertal  av  periodens  mest  använda  litteraturhistorier  finns  representerade  i 

undersökningen. De aktuella avsnitten i litteraturhistorierna presenteras. Jämförelser mellan dem 

görs för att klargöra hur utvecklingen av bilden av nittitalet och de två författarna har sett ut. 

Vad  gäller  nittitalet  fokuserar  de  tidiga  litteraturhistorierna  på  brytningen  med  åttitalismens 

naturalism, samt på att nittitalisterna förespråkar fantasin, livsglädjen och skönheten. Mot senare tid 

läggs fokus alltmer på de nationalistiska, provinsiella och traditionella motiven i diktningen. Redan 

från  början  framstår  Heidenstam som strömningens  frontfigur  och  teoretiker,  medan  Lagerlöfs 

betydelse för strömningen sällan klargörs. Båda författarna har, med något undantag, under hela den 

undersökta perioden en självklar plats i gymnasieskolans litterära kanon. 
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1 Inledning

1858 föddes Selma Lagerlöf på herrgården Mårbacka i Värmland. Ett år senare föddes Verner von 

Heidenstam på en annan herrgård, Olshammar, vid Vätterns strand. 1888 gav Heidenstam ut sin 

första  diktsamling,  Vallfart  och vandringsår,  och  1891 gav Lagerlöf  ut  sin  första  roman  Gösta 

Berlings saga. De hade båda stött på problem på sin väg innan de debuterade. Heidenstam hade 

måst avbryta sina studier på grund av dålig hälsa och hade sedan rest runt i bland annat Egypten, 

Grekland och Italien, och även försökt utbilda sig till målare i Paris och Rom. Lagerlöf studerade 

vid högre lärarinneseminariet i Stockholm då hon första gången fick idén att skriva sin roman, men 

det skulle ta nästan tio år innan hon hade funnit den rätta stilen. 

Det  var  många  andra  författare  som  debuterade  ungefär  samtidigt  som  Heidenstam  och 

Lagerlöf. Vissa av dem skulle följa med dem genom den svenska litteraturhistorien. Gustaf Fröding 

debuterade samma år som Lagerlöf och Erik Axel Karlfeldt några år senare. Dessa två har hållit sig 

fast, men Karlfeldt har likt Heidenstam på senare år börjat glömmas bort i våra litteraturhistorier.  

Men det är många fler som fallit bort på vägen. Per Hallström beskrevs till en början som en av 

nittitalets största prosaister, men vem minns honom idag? Och Oscar Levertin, Tor Hedberg, Axel 

Lundegård och Pelle Molin. När försvann de? När var de inte längre några som gymnasieeleverna 

behövde känna till? 

Om vi tittar i en litteraturhistoria skriven för gymnasiebruk från 1894 kommer vi hitta Verner 

von Heidenstam omnämnd och presenterad.  Lagerlöf lyser  ännu med sin frånvaro trots  att  hon 

debuterat några år tidigare. Tar vi istället fram en litteraturhistoria från 1998 har Selma Lagerlöf ett 

eget kapitel, medan det vi kan läsa om Heidenstam får plats på ett par rader, det mesta i anslutning 

till ett avsnitt om August Strindberg. Vad hände däremellan? 

Utöver att se att olika författare kommer och går i de svenska litteraturhistorierna ser vi också 

att beskrivningen och värderingen av våra författare skiljer sig åt. Vi kommer också att se att vissa 

epitet följer med Heidenstam och Lagerlöf i över ett sekel. Så kommer Heidenstam om och om igen 

att få kallas nittitalets stora teoretiker och en stor skald, precis som Lagerlöf får fortsätta vara en 

moraliserande sagoförtäljerska. Men mycket har också förändrats och det ska vi också undersöka.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  Selma  Lagerlöf  och  Verner  von  Heidenstam 

gestaltats  i  läromedel  för  gymnasieskolans  litteraturundervisning  och  hur  dessa  gestaltningar 

förändrats över tid. Jag kommer utöver en mer generell undersökning, där jag studerar hur nittitalet 

och de två författarna och deras verk beskrivs, speciellt fokusera på hur betydelsefulla för svensk 

litteraturhistoria de två författarna kan anses ha varit. 

Jag har valt att fokusera på litteraturhistoriska översiktsverk skrivna för gymnasieskolan och då 

speciellt med inriktning på teoretiska och universitetsförberedande linjer och program. I senare tid 

kallas nog dessa verk snarare läroböcker och kan innehålla också annat än bara litteraturhistoria. Jag 

har dock, med något undantag, valt att endast titta på läromedel med kronologisk disposition. Den 

tidsmässiga avgränsningens början faller sig naturligt, då det första läromedlet jag hittat där Verner 

von Heidenstam omnämns är från 1894. Den senare avgränsningen är runt år 1990, men en lärobok 

utgiven så sent som 1998 finns med i eftersökningen. 

Genom min undersökning hoppas jag kunna komma fram till en del av bilden av hur Lagerlöf 

och Heidenstam framträtt för gymnasieelever i svensk skola. En del av bilden skriver jag eftersom 

lärobokstexten  inte  är  allenarådande  för  hur  författarbilder  framträder  för  eleverna.  Den 

undervisande läraren kan ju bidra med andra bilder, liksom dagspressen och elevernas egen läsning 

av  författarnas  verk.  Just  läroböckerna  lär  ändå  ha  en  ganska  viktig  roll  i  skapandet  av 

författarbilder, men hur elever och undervisning påverkas av de läromedel som används finns inte 

utrymme för att undersöka här. 

Min förhoppning är att  jag genom dessa två författare  också ska kunna ge en bild av hur 

läromedlen förändrats mer allmänt under 1900-talet. 

1.2 Urval av läromedel

Vad gäller val  av litteratur har jag i  mångt och mycket  använt samma litteratur som Sten-Olof 

Ullström  (2002),  som  skrivit  en  avhandling  om  hur  bilden  av  Strindberg  förändrats  i  de 

litteraturhistoriska verken för gymnasiet. Hans urval bygger på en undersökning av vilka läromedel 

som faktiskt  har  använts  vid  olika  läroverk  och  gymnasier  i  Sverige  under  1900-talet.  Också 

litteratururvalet  i Lars Brinks avhandling (1992) har varit  till  hjälp vad gäller  urvalet  för första 

halvan av 1900-talet. 
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I början av förra seklet användes främst två läromedel i läroverken. Det var Karl Warburgs 

Svensk litteraturhistoria i sammandrag och Richard Steffens Svensk litteraturhistoria för den högre  

elementarundervisningen. Båda utkom i flera utgåvor. Warburgs kom i nya omarbetade upplagor 

fram till 1927, medan Steffens användes i gymnasiet fram till 1940-talet. Under 1930-talet tog sig 

Mjöberg  med  Svensk  litteraturhistoria  för  den  högre  undervisningen och  Alving  med  Svensk 

litteraturhistoria in på läromedelsmarknaden och höll sig i viss mån kvar ända in på 1950-talet, i 

Alvings fall kan vi nästan säga ända in på 1970-talet. När Alving inte längre själv tog hand om de 

nya upplagorna av sin bok ombesörjdes dessa främst av Gudmar Hasselberg som så sent som 1973 

gav ut ett läromedel ihop med Carl Reinhold Smedmark och Rune Waldekranz. Att också denna bok 

till viss del bygger på Alvings kommer vi se senare. 

Från att främst ha varit ett enmansjobb blir det allt vanligare att man är flera författare till ett  

läromedel. Under 1950-talet användes bland annat Rolf Hillmans, Nils Hänningers, Einar Lilies, 

Erik Lindströms och Ernst Werners  Vår litteratur och dess historia (1945) som mot slutet av 50-

talet också kommer i en ny variant  Vårt språk och vår litteratur (1959).  Hillman mfls läromedel 

skiljer  sig  något  från  andra  undersökta  läromedel  i  det  att  de  är  en  sammanslagning  av 

litteraturhistoria och antologi.

Under  1960-  och  70-talen  blev  det  så  kallade  Brodow-paketet,  eller Svenska  för  

gymnasieskolan, som består av ett flertal olika böcker för varje årskurs, det helt dominerande. Runt 

år 1970 används detta läromedelspaket i 80 % av 260 undersökta gymnasieklasser (Hansson 1974, 

s. 23). Bengt Brodow gav senare ut två andra läromedel:  Dikten och vi och  Möt litteraturen ihop 

med andra medförfattare, som också dessa kommer presenteras. Brodow-paketet skiljer sig från de 

andra läromedel som tas upp i den här uppsatsen, då den inte har ett renodlat kronologiskt upplägg. 

Att jag ändå valt att ha med Brodow-paketet beror på att det användes i så stor utsträckning som det 

ändå gjorde på 70-talet. Dessutom har de två andra läromedlen Brodow gett ut ett mer klassiskt 

upplägg och de bygger  på  Svenska för  gymnasieskolan,  vilket  också  gör  det  intressant  att  titta 

närmare på det läromedlet. 

Under 1980- och 1990-talen blev mängden läromedel allt större och det blir svårare att få en 

överblick (Ullström 2002, s. 394) och därmed också svårare att göra ett bra urval. De allra flesta av 

dessa böcker riktade sig fortfarande mot elever på universitetsförberedande utbildningar, detta trots 

att litteraturhistoria nu också behandlades på de praktiska programmen. 

Hugo Rydén har givit ut två litteraturhistorier.  Litteraturorientering för gymnasieskolan ihop 

med Gunnar Stenhag, Dick Widing, Lennart  Husén, Runo Lindskog och Lars Melin i  slutet  av 

1970-talet och Litteraturhistoria för gymnasieskolan ihop med Dick Widing, Dixie Eriksson, Runo 

Lindskog och Gunnar Stenhag i slutet av 1980-talet. Dessa kommer vi titta närmare på. 
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Vilka upplagor som används beror på hur mycket de skiljer sig ifrån varandra och om det finns 

förändringar som det finns en poäng att peka ut. Mer bestämda motiveringar till användandet av 

vissa upplagor ges vid presentation av varje enskild bok. Vad gäller ganska många läromedel har det 

varit  svårt  eller  omöjligt  att  få tag på dem i  Uppsala.  Jag har  då angivit  detta  i  anslutning till  

presentationen av böckerna. 

1.3 Kanon och tidigare forskning

Både Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf har under hela 1900-talet tillhört vår svenska, 

gymnasiala kanon. Med det menar jag att de båda två funnits med i samtliga av mig undersökta 

läromedel i någon form. Bland de allra senaste årens mer tematiskt upplagda läromedel förekommer 

det dock att Heidenstam och Lagerlöf inte presenteras. Dessa böcker har dock fallit utanför den här 

undersökningen, då min undersökning endast sträcker sig till omkring år 1990. 

En hel del forskning är redan gjord om kanon i gymnasieskolan. I avhandlingen Gymnasiets  

litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945 (1992) har Lars Brink tittat på vilka 

läromedel som använts och vilka skönlitterära verk som studerats vid svenska läroverk under första 

halvan av 1900-talet och dessa läromedels roll i den svenska kanoniseringsprocessen. Han pekar i 

avhandlingen bland annat på att kanon både är deskriptiv och normativ, det vill säga att den både 

kan tala om vilka verk och författare som finns med i till exempel läromedel, men också att man 

med  kanon  kan mena  vilka  verk  och  författare  som  borde finnas  med.  Brink  skiljer  också  på 

textkanon  och  författarkanon,  vilket  kan  vara  bra  att  skilja  åt.  Eftersom både  Heidenstam och 

Lagerlöf finns med i så gott som alla svenska litteraturhistorier för gymnasieskolan kan det vara 

intressant att också undersöka vilka av texterna som lyfts fram. 

Annica  Danielssons  avhandling  Tre  antologier  –  tre  verkligheter.  En  undersökning  av  

gymnasiets litteraturförmedling 1945-1975  (1988) försöker skildra hur utvecklingen sett ut inom 

svenskämnet utifrån tre olika antologier. Hon kommer bland annat fram till att litteraturens roll i 

skolan går från en fokusering på att förmedla ett kulturarv under 40- och 50-talen till att på 70-talet 

försöka förmå eleverna att läsa något över huvud taget. 

Liksom  Danielsson  har  Henrik  Román  i  sin  avhandling  Skönheten  och  nyttan.  Om 

gymnasiesvenskans litteraturundervisning 1947-1985 (2006)  försökt  visa hur  synen på litteratur 

förändrats,  men  hans  utgångspunkt  är  diskussioner  i  vad  han  kallar  pedagogiska  rum,  såsom 

diskussioner  i  svensklärarnas  medlemstidningar,  i  förhållande  till  de  utbildningspolitiska 

diskussionerna  vad  gäller  reformer  och  styrdokument.  Läser  man  förorden  i  de  olika 
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litteraturhistorierna ser man att författarna ofta har just nya läroplaner som förklaring till varför de 

givit ut nya läromedel. 

Anna Williams avhandling Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska  

översiktsverk under 1900-talet (1997) undersöker inte litteraturhistorier för gymnasieskolan utan de 

vanliga översiktsverken. Hon har koncentrerat  sig på fyra olika tidsperioder och ingen stämmer 

direkt överens med nittitalet.  I  sin undersökning finner hon att  kvinnliga och manliga författare 

behandlas på olika sätt och stoppas i olika fack. Gäller detta också Heidenstam och Lagerlöf? 

En avhandling som koncentrerar sig på hur en enskild författare presenterats i litteraturhistorier 

är Sten-Olof Ullströms Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet (2002). Utöver 

att  se  hur  Strindberg  gestaltas  i  olika  läromedel  tittar  Ullström också  på  studentuppsatser  och 

lärarkommentarer på dessa uppsatser för att få en mer heltäckande bild av hur Strindberg gestaltats i 

den svenska gymnasieskolan under 1900-talet. 

Någon  avhandling  liknande  den  om  Strindberg  har  inte  skrivits  om vare  sig  Verner  von 

Heidenstam eller Selma Lagerlöf. Vad gäller den senare har däremot Anna Nordlund skrivit Selma 

Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1996 (2005) som beskriver 

hur bilden av Lagerlöf sett ut i de skönlitterära översiktsverken. Hon jämför där med hur Strindberg 

och Heidenstam beskrivits.  

2.4 Nittitalet

Jag försöker att konsekvent använda nittitalet som begrepp för den strömning inom svensk litteratur 

som tog fart i början av 1890-talet. Numer används begreppet nittital för strömningen medan man 

kallar själva decenniet för nittiotal.  Denna distinktion framträder dock inte i  läromedlen  förrän 

ganska sent under 1900-talet, om alls, varför jag ibland i enlighet med det läromedel jag för stunden 

presenterar använder nittiotal, 90-tal eller 1890-talet istället. Fokus på den här uppsatsen kan för 

tydlighetens skull konstateras inte ligga vid de tio åren mellan 1890 och 1899, utan på de båda 

författarnas hela författarskap. 

Vad innebar då den strömning som kallas nittitalet? Vad de olika läromedlen säger kommer ni 

kunna läsa er till i presentationen av dessa. Men kortfattat kan man säga att nittitalet ses som en 

reaktion  mot  det  naturalistiska  åttitalet,  och  att  fokus  i  litteraturen  ska  ligga  på skönheten  och 

livsglädjen.  För  den  som vill  bekanta  sig  närmare  med  nittitalet  finns  ett  avsnitt  om  nittitalet 

(Olsson  & Algulin  2002,  s.  329-332) bifogat  som bilaga  1  och  för  att  lättare  orientera  sig  i 

Heidenstams och Lagerlöfs författarskap återfinns deras bibliografier i bilaga 2. 
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2 Presentation och diskussion kring läromedel

2.1 Carl Warburg: Svensk litteraturhistoria i sammandrag 

Carl Warburgs Svensk litteraturhistoria i sammandrag. Lärobok för skolor och självstudium  kom ut 

i tio upplagor, den första redan år 1880. Vi kommer göra nedslag i den fjärde och femte upplagan, 

den sjätte upplagan och den nionde och tionde upplagan. Den tredje upplagan kom ut 1888, samma 

år som Heidenstam debuterade, men den har jag tyvärr inte kunnat få tag på. Hos Warburg ser vi hur 

en bild av de två författarna börjar utmejslas för att i de senare upplagorna få en form som kommer 

att bestå under lång tid framöver. Även bilden av den nittitalistiska strömningen växer sakta men 

säkert fram, allt efter att distansen till tidsperioden ökar.

2.1.1 Fjärde och femte upplagan

 I den fjärde upplagan från 1894 omnämns Verner von Heidenstam i ett avsnitt kallat ”De sista 

årtiondenas skriftställare”,  där han tar  ett  tiotal  rader i  anspråk vilket gör att  han vad utrymme 

räknat hamnar efter August Strindberg som presenteras på ungefär en halv sida, men kommer som 

tvåa med ungefär lika mycket utrymme som Albert Ulrik Bååth och Ann Charlotte Leffler. Selma 

Lagerlöf omnämns inte i den fjärde upplagan. 

 Vad gäller Heidenstam står det kort om de verk som dittills utgivits, diktsamlingen Vallfarts-  

och  vandringsår och  romanerna  Endymion och  Hans  Alienus.  Speciellt  hans  debut  prisas  och 

Warburg menar att han genom den genast fick ”en framstående plats bland svenska skalder” på 

grund av en ”ny individualitet, som med glöd och färgprakt i skildringen förenade sinnrikhet och 

själfullhet  i  uppfattningen”  (Warburg  1894,  s.  154),  en  beskrivning  Warburg  verkar  nöjd  med 

eftersom den sedan  finns  med i  samtliga  senare  upplagor  fram till  den  tionde och sista  1927. 

Heidenstam beskrivs också som en ”förträfflig prosaskildrare”, även om Hans Alienus anses lida av 

”oklarhet”  (ib.).  Heidenstams  skrift  Renässans,  publicerad  1889,  nämns  inte  uttryckligen,  utan 

Warburg  beskriver  det  som att  Heidenstam ”har  tagit  till  orda  för  en  'renässans'  gentemot  den 

realistiskt-naturalistiska strömningen” (ib.), vilket var budskapet i Renässans. 

1899 kommer en femte upplaga av Warburgs litteraturhistoria och nu finns också Lagerlöf 

med.  Nytt  är  också  att  det  finns  en  liten  introduktion  till  nittitalet,  dock utan  att  strömningen 
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namnges. Rörelsen beskrivs som en reaktion mot realismen och karaktäriseras av att den åberopade 

fantasin och skönhetsglädjen och att det hördes rop på ”renässans” (Warburg 1899, s. 159-160). 

Något om att Heidenstam skrivit en skrift med just namnet Renässans antyds dock inte, och nu står 

inte  heller  informationen  om  renässansen  i  avsnittet  om  Heidenstam  utan  i  det  om  nittitalet. 

Tillsammans får Heidenstam och Lagerlöf nästan en sida i utrymme.

Heidenstams Karolinerna liksom hans andra diktsamling Dikter har kommit ut sen den förra 

upplagan,  vilket  gör  att  texten  utökas  med en  kort  presentation  av  dessa  texter.  Omdömet  om 

debuten kvarstår och i och med den nya diktsamlingen menas Heidenstam ha bekräftat sin ställning 

som ”en rik poetisk natur” (Warburg 1899, s. 160). Däremot har ordvalet vad gäller Heidenstams 

romankonst förändrats lite. Nu heter det att han gjort sig känd som en förträfflig men något ojämn 

prosaskildrare. 

Lagerlöf  karaktäriseras  av  Warburg  som  den  svenska  författare  som  har  ”den  största 

fantasirikedomen” (Warburg 1899, s. 160) ett omdöme som i nästa upplaga ändrats till ”den rikaste 

inbillningskraften  och  det  originellaste  ämnesgreppet”  (Warburg  1904,  s.  166).  Efter  denna 

inledning skriver Warburg lite kort om Lagerlöfs litterära produktion och tonen är huvudsakligen 

positiv.  Gösta Berlings saga beskrivs som uppseendeväckande och genial men stil-maniererande 

(tillgjord) och några av texterna i Legender beskrivs som ypperligt berättande. Warburg återkommer 

vid flera tillfällen till Lagerlöfs fantasirikedom.

Om man ser till hur de båda författarna förhåller sig till beskrivningen av strömningen som ett 

åberopande på fantasi och skönhetsglädje ser man att de båda författarnas verk passar väl in i den än 

så länge skissartade beskrivningen. 

2.1.2 Sjätte upplagan

I den sjätte upplagan från 1904 börjar texten om Heidenstam och Lagerlöf få sin slutgiltiga form 

och jag gör därför efter denna ett hopp fram till de två sista upplagorna som är omarbetade av andra  

personer än Warburg själv. 

Vad gäller Heidenstams tidiga produktion anses den med sin livsglädje vara en protest mot den 

realistiska vardagsprosan, alltså det som karaktäriserar nittitalet. Dikterna i Vallfart och vandringsår 

beskrivs som tidigare som individuella och färgsprakande. Vad gäller romanen Hans Alienus, som 

fortfarande beskrivs som förträfflig men ojämn, läser Warburg in en symbolisk tolkning och menar 

att  Hans  Alienus  hemvändande  från  Orienten  är  en  symbol  för  författarens  hemvändande  till 

hemlandet. Om han med det menar att Heidenstam som person nu flyttade hem till Sverige efter  
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sina resor utomlands eller om han menar att Heidenstams diktning härefter höll sig till mer svenska 

motiv framgår inte här.  Den senare tolkningen blir  mer utsagd och vanlig längre fram, men vi 

kommer också stöta på den första tolkningen. 

Man ser tydligt vilka av Lagerlöfs böcker som Warburg ser som viktigast, för två romaner står 

ut och får mer utrymme än de andra, nämligen  Gösta Berlings saga och  Jerusalem. Debutverket 

beskrivs  fortfarande  som  uppseendeväckande,  snillrikt  och  stil-maniererande  och  att  ”den 

konstnärliga formen sprängdes” (Warburg 1904, s. 166). Det framkommer också att den vunnit stor 

popularitet både i Sverige och i grannländerna. Vad gäller Jerusalem ligger fokus på att den nått lika 

stor, om inte större, popularitet än Gösta Berlings saga, men Warburg menar att hon här också visar 

en verkligt klassisk berättargåva. 

Mot slutet av författarpresentationen kommer också ett försök till att karaktärisera Lagerlöf och 

hennes  författarskap:  ”Selma  Lagerlöf  är  framför  allt  sagoförtäljerska,  och  liksom  de  gamla 

sagoberättarne älskar hon mest de omedelbara, osammansatta naturerna; hennes berättarkonst bäres 

af en optimistisk världsåskådning och en kärnfull religiositet” (Warburg 1904, s. 168). 

Gemensamt  för  alla  upplagorna  är  att  mycket  lite  utrymme  ges  åt  biografisk  information, 

speciellt  vad  gäller  Lagerlöf.  Inte  ens  Lagerlöfs  anknytning  till  Värmland  omnämns,  vilket  är 

ganska sällsynt i det undersökta materialet. Det kan jämföras med Heidenstam vars inspiration från 

Österlandet omnämns i positiva ordalag. Också vad gäller andra författare än de som fokuseras i 

den här uppsatsen ser man att det ofta är deras böcker som får stå i centrum. Böckerna presenteras 

med normalstor stil, medan det i framställningen av vissa större författare, såsom Bellman, finns en 

levnadsteckning presenterad med mindre stil. Ingen av de författare som presenteras i tillägget med 

de senaste årtiondenas författare får någon dylik levnadsbeskrivning. Det kan bero på att  dessa 

författare fortfarande lever och att det kan finnas en moralisk gräns för vad man kan skriva. Det  

biografiska materialet kan ibland också vara svårare att få tag på, eller åtminstone att förhålla sig 

till, när det gäller levande personer.

2.1.3 Nionde och tionde upplagan

Den åttonde upplagan blir den sista som Warburg själv har ansvar för och några relevanta skillnader 

gentemot beskrivningen av sjätte upplagan här ovan finns inte. Den nionde upplagan från år 1916 är 

det istället Knut Fredland som omarbetat. Här presenteras Heidenstam och Lagerlöf i kapitlet Det 

nya  statsskickets  tid,  i  ett  delkapitel  som kort  och  gott  heter  ”1890-talet”.  Strömningen  sades 

åberopa fantasin och skönhetsglädjen, vilket är en beskrivning vi nu känner igen. Nu finns också en 
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liten diskussion kring det faktum att flera av dem som under 1880-talet hyllat det naturalistiska 

programmet också började luta åt ett tankesätt liknande det nya nittitalistiska. Något definitivt brott 

mellan åtti-  och nittitalet  finns inte.  De författare som presenteras i  kapitlet  är  Heidenstam och 

Lagerlöf, samt Fröding, Karlfeldt, Hallström och Söderberg. Liksom tidigare i Warburgs verk är det 

Heidenstam som presenteras som den som främst kallat på ”renässans”, utan hänvisning till hans 

skrift med det namnet, vilket ändå stärker  synen på honom som tongivande för strömningen. 

Vad gäller avsnittet där Heidenstam själv presenteras kan inga större skillnader märkas. Något 

ord är utbytt och Fredland har uppdaterat med de texter som kommit ut sen den senaste upplagan. 

Detsamma kan i princip sägas också om avsnittet Lagerlöf, men värt att notera är att kritiken om 

den tillgjorda stilen i Gösta Berlings saga strukits. Detta gör att beskrivningen av Lagerlöf är i det 

närmsta gjord helt i positiva ordalag. Beskrivningen av Heidenstam är till största delen positiv, men 

exempelvis finns omdömet om hans ojämna prosa-skildringar kvar. 

Mer  än  10  år  senare  kommer  den  sista  upplagan  av  Warburgs  Svensk  litteraturhistoria  i  

sammandrag  (1927).  Denna gång är  omarbetningen gjord  av  Gösta  Montelin.  Heidenstam och 

Lagerlöf  hittas  fortfarande  i  kapitlet  ”Det  nya  statsskickets  tid  ”men  nu  heter  delkapitlet 

”Fantasidiktningen”,  till  skillnad  från  åttitalisterna  som  presenteras  i  delkapitlet 

”Verklighetsdiktningen”. Montelin beskriver nu inte enbart den svenska litteraturen utan gör också 

en  utblick  till  Europa  och  de  influenser  svenska  författare  fått  därifrån.  Detta  beror  på  att 

svenskämnet fått en ny läroplan, där fokus inte längre ligger endast vid den svenska litteraturen. 

I  inledningen till  fantasidiktningen presenteras Heidenstams skrift  Renässans  och för första 

gången  står  det  uttryckligen  att  det  är  en  polemisk  skrift  som  kritiserar  ”naturalismens 

gråvädersstämningar”  (Warburg  1927,  s.  137).  Fantasidiktningen  beskrivs  som en  naturalistisk 

romantik med rötter i hembygden. 

Texten om Heidenstam är i mångt och mycket lik den vi sett i tidigare upplagor. Romanen 

Hans Alienus är dock beskriven i mer positiva ordalag än tidigare och får också mer utrymme och 

diskussion. Detta gör att både Heidenstams och Lagerlöfs diktning nu beskrivs så gott som helt och 

hållet i  positiva ordalag. Montelin gör också en annan läsning av Heidenstams  Heliga Birgittas  

pilgrimsfärd än vad Warburg och Fredland gjorde innan honom. I tidigare upplagor hävdades att 

naturbeskrivningarna är viktigare än de psykologiska skildringarna i verket, medan Montelin finner 

ett nietzscheanskt inflytande värt att uppmärksamma i de psykologiska beskrivningarna. Dikterna i 

Nya dikter jämförs nu med Goethes lyrik, vilket kan bero på att man enligt läroplanen nu inte bara 

ägnar sig åt svensk litteratur. 

Några små förändringar finns också i texten om Lagerlöf. Bland annat har hon ju, till skillnad 

från Heidenstam, givit ut nya böcker sen den nionde upplagan 1915, vilka presenteras.
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2.1.3 Warburg, sammanfattning 

Warburgs  Svensk litteraturhistoria i sammandrag kom ut i tio upplagor. Den första 1880 och den 

sista 1927. I den fjärde upplagan från 1894 finns Heidenstam omnämnd och i den femte från 1899 

finns också Lagerlöf med. I den femte upplagan presenteras också den litterära strömningen i ett 

eget avsnitt, istället för i direkt anslutning till Heidenstam. De upplagor Warburg själv ansvarar för 

skiljer sig inte så mycket åt, utöver det att både Heidenstam och Lagerlöf publicerar nya verk under 

den här tiden vilka ges plats. I alla utgåvor är det just författarskapet som står i centrum, några 

längre levnadsbeskrivningar förekommer inte. Vad gäller Heidenstam beskrivs han både som en ren 

poetisk natur och som en förträfflig,  om än ojämn, prosaskildrare.  Att  han varit  drivande i  den 

litterära  strömningen  på  nittiotalet  framkommer  också.  Lagerlöf  anses  ha  den  största 

fantasirikedomen av alla svenska författare och speciellt  Gösta Berlings saga och Jerusalem lyfts 

fram. I den sjätte upplagan beskrivs Lagerlöf som ”framför allt sagoförtäljerska” (Warburg 1904, s. 

168). 

Den nionde upplagan från 1916 är omarbetad av Fredland och den liknar i väsentliga delar 

Warburgs senare upplagor.  Beskrivningen av nittitalet  har blivit  lite fylligare.  Värt  att  notera är 

också att  den kritik som Warburg framförde mot den tillgjorda stilen i  Gösta Berlings saga nu 

strukits.  Den tionde upplagan från 1927 är omarbetad av Montelin.  I  den presenteras för första 

gången Heidenstams skrift  Renässans,  istället  för att  bara påpeka att  Heidenstam efterfrågat en 

renässans. I den här upplagan beskrivs också Heidenstam mer positivt än tidigare, vilket gör att 

både  han  och  Lagerlöf  nu  beskrivs  i  väldigt  positiva  ordalag.  Eftersom  man  enligt  den  nya 

läroplanen inte studerar bara svensk litteratur, jämförs författarnas verk nu också med utländska 

författare. 

2.2 Richard Steffen: Svensk litteraturhistoria för den högre elementarundervisningen

Richard Steffens läromedel Svensk litteraturhistoria för den högre elementarundervisningen kom ut 

i tio upplagor och Steffen ansvarade för samtliga. I den första upplagan från 1904, det vill säga 

samma år som Warburgs sjätte upplaga, kan vi läsa att: ”Mot slutet af 1880-talet började några 

yngre författare aflägsna sig från realismen. Skriftställaren Verner von Heidenstam, som 1888 utgaf 

diktsamlingen Vallfart och vandringsår, med färgrika bilder från Orienten, ville i litteraturen inlägga 
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mera fantasi och större lifsglädje, än hvad den föregående riktningen ägt” (Steffen 1904, s. 226). 

Om Lagerlöf står endast att hon redan är en världsberömd romanförfattarinna. 

Tyvärr  har  det  visat  sig  vara  mycket  svårt  att  få  tag  på  de  olika  upplagorna  av  Steffens 

litteraturhistoria, varför en lika heltäckande undersökning som av Warburgs litteraturhistoria inte 

har  kunnat  göras.  De  upplagor  vi  tittar  på  blir  de  som  har  stått  att  finna  i  Uppsalas 

universitetsbibliotek.  Vi  kommer  här  undersöka den fjärde upplagan från 1917 och den nionde 

upplagan från  1936.  De två  upplagorna  är  ganska  lika  varandra,  men det  finns  en  del  viktiga 

skillnader mellan dem.

 

2.2.1 Fjärde upplagan

I den fjärde upplagan från 1917 får Heidenstam och Lagerlöf avsevärt större utrymme än i den 

första upplagan. 1917 har Heidenstam redan givit ut vad som skulle bli hans sista diktsamling Nya 

dikter, medan Lagerlöf kommer vara produktiv i ytterligare en tid. Båda beskrivs på runt två sidor 

var under rubriken ”Romantiserande diktare (Nyidealismen)”. Lagerlöf och Heidenstam får alltså 

mer  utrymme  i  Steffens  än  i  Warburgs  litteraturhistoria.  Detta  bör  inte  tolkas  som  att  de 

uppvärderats,  utan  beror  nog  snarare  på  att  Steffens  litteraturhistoria  är  mer  omfångsrik  än 

Warburgs. Warburgs olika upplagor når inte över 200 sidor medan Steffens hamnar på omkring 300 

sidor.  

Kapitlet ”Romantiserande diktare (Nyidealismen)” börjar med en kort presentation av nittitalet 

där  de  romantiserande  diktarna  beskrivs  som  mindre  stridslystna  än  den  äldre  generationen. 

Heidenstams ”ströskrifter” Renässans och Pepitas bröllop, den senare skriven ihop med Levertin, 

står dock som motexempel då de ju ville bryta med och kritisera naturalismen. Några korta ord om 

Strindbergsfejden  finns  också,  vilket  belyser  att  åtminstone  en  viss  stridslystnad  fanns  hos 

nittitalisterna.  Steffen  skriver  vidare  om  ”1890-talets  män”  att  dessa  författare  var  mer 

kosmopolitiska än sina föregångare och hämtade inspiration från flera andra tider och länder men 

också gav sina alster  en ”klarare nationell  färg” (Steffen 1917, s.  270).  Huruvida Lagerlöf  bör 

räknas in bland dessa 1890-talets män är oklart. Beskrivningen passar på henne och hon presenteras 

i samma kapitel som dessa 1890-talets män.

De författare som presenteras ihop med Heidenstam och Lagerlöf som romantiserande diktare 

är Levertin, Hallström, Fröding och Karlfeldt. Av dessa presenteras Fröding på nästan tre sidor, 

vilket är mest av dem alla. Heidenstam och Lagerlöf får båda runt två sidor, de andra endast en var.

Steffen lägger,  precis  som Warburg,  inte  någon större vikt  vid biografiska fakta,  utan låter 
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författarnas  olika  verk  stå  i  fokus.  Några  korta  punkter  om  födelseplats  och  -ort  och  yrke 

presenteras i en parentes i inledningen till varje författare. I texten om Lagerlöf nämns utöver denna 

biografiska information dessutom att hon trots framgången med Gösta Berlings saga var tvungen 

att fortsätta arbeta som lärarinna i ytterligare en tid. Texten om Lagerlöf avslutas med att hennes 

berömmelse och Nobelpris omnämns, och på liknande sätt avslutas texten om Heidenstam med en 

kort  notis  om  var  han  bott  sedan  han  återvände  från  sina  utlandsresor  och  att  han  erhållit  

Nobelpriset. 

Heidenstam hävdas under första delen av sin författarbana ha prisat forntiden och Österlandet 

för  dess  ”obekymrade  vila  och  njutning  av  ögonblickets  fröjder  i  motsats  mot  den  moderna 

kulturens oroliga strävan och brist på harmonisk livsglädje” och han ska då ha ”ansett fantasien vara 

människans viktigaste själsförmögenhet och utvecklingen av skönhetssinnet hennes angelägnaste 

omsorg” (Steffen 1917, s. 271). Steffen finner dock i avsnittet ”Ensamhetens tankar” ur Vallfart och 

vandringsår en annan ton som sen kommer igen i Heidenstams författarskap. Heidenstam antas dela 

huvudpersonen i Hans Alienus skönhetsdyrkan och avsky för det vardagliga, men Steffen (1917, s. 

271) läser också in en förändrad livsåskådning hos författaren då Hans Alienus går under i sina 

försök att nå de forntida idealen.

I  Heidenstams senare författarskap finner  Steffen en betoning på hembygden,  den folkliga 

självuppoffringen och på Sveriges  historia.  Som exempel  på  detta  står  främst  Karolinerna och 

läroboken Svenskarna och deras hövdingar. Att Heidenstam inte bara intresserade sig för historia 

utan också dagspolitiska frågor nämns och exemplifieras med dikten ”Ett folk” som beskrivs som 

ett inlägg i rösträttsfrågan. Att han stundtals höll tal vid fester och möten nämns också. 

Lagerlöfs  Gösta Berlings saga anslog, enligt Steffen, ”en starkt ursprunglig och självständig 

ton” (1917, s. 274). Han pekar också på att Lagerlöf tagit inspiration från Värmland då han skriver 

att hennes ämne är sägner ”om det gamla herrgårdslivet kring 'Lövens' (d.v.s. Frykens) stränder” 

(ib.). Här sätts alltså för första, men inte sista, gången ett likhetstecken mellan romaninnehållet och 

författarinnans bakgrund. Han verkar ha en ganska positiv syn till debutverket, som visar på en 

”episk bredd”, men också bygger på en ”egendomlig patetisk lyrik” och som knappast artade sig till  

någon större framgång. Hennes berömdhet utomlands ska istället ha berott på Osynliga länkar och 

Antikrists mirakler. Lagerlöfs konstnärliga höjdpunkt nås enligt Steffen i och med teckningen av 

huvudpersonerna i romanen Jerusalem. 

Steffen försöker också hitta litterära förebilder till Lagerlöf, något han finner svårt och något 

han inte försöker sig på i Heidenstams fall. De förebilder Steffen ändå hittar är Almqvist, Bjørnson 

och Bremer.  I den nionde upplagan har han hittat  ytterligare några förebilder till  Lagerlöf,  och 

dessutom gjort detsamma för Heidenstam. Mer om det nedan. 
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Precis som Warburg gjorde hittar Steffen (1917, s. 275) sagodrag i Lagerlöfs författarskap: 

De märkliga ting, som Selma Lagerlöf med en av alla skrankor obunden fantasi och ständigt  

vibrerande stämma (ack! och o!) berättar för oss, få i hennes form något av den evigt unga 

barnsagans  fängslande orimlighet.  Då  saga  och  verklighet  utan  märkbar  gräns  gå  över  i 

varandra,  låta  vi  oss  villigt  ryckas  med.  Hennes  personer  äro  lika  enkla  och  helstöpta 

människor som sagans, de älska och hata lika gränslöst. Och hos dessa varelser, de må vara 

svaga eller t.o.m. dåliga, förstår hon alltid att få fram det bästa. I avgörande ögonblick kunna 

även  de  visa prov på  de  stora  dygder,  som Selma Lagerlöf  helst  förhärligar:  hänförelse,  

försakelse och självuppoffring. Överallt spårar man den högre ledningens underbara vägar till  

människornas tuktan och förbättring.

Här möter vi ett annat återkommande drag som utöver sagoförtäljerskan ska följa Lagerlöf genom 

litteraturhistorien, nämligen att hennes böcker alltid är moraliserande. I Steffens nionde upplaga, 

och i många andra författares verk, är Lagerlöfs moraliserande drag än mer explicit uttryckt. 

2.2.2 Nionde upplagan

I den nionde och sista upplagan av  Svensk litteraturhistoria från 1936 presenterar Steffen Verner 

von Heidenstam och Selma Lagerlöf i avsnittet ”Romantiserande diktare (”nittiotalet”)”. I tidigare 

upplagor hette kapitlet ”Nyidealismen”. I Mjöbergs litteraturhistoria för gymnasieskolan från 1927, 

som presenteras nedan, används också nittiotalet som samlingsnamn för författarna från den här 

tiden. Nu börjar alltså nittiotalet slå igenom som begrepp i läromedlen. Men redan i Warburg (1916) 

samlades ju nittitalisterna under rubriken ”1890-tal”.

Den  stora  skillnaden  mot  den  fjärde  upplagan  är  i  Heidenstams  fall  att  hans  biografiska 

bakgrund tecknas mer ingående, bland annat berättas om hans misslyckade målarförsök och hans 

resor  i  sydligare länder.  Dessutom har  Steffen nu försökt  hitta  litterära  förebilder  inte  bara  till 

Lagerlöf utan också till Heidenstam. Dessa förebilder hittar han i det aristokratiska 1700-talet och i 

Tegnér och Snoilsky, ”av vilka han ärvt kärleken till glansen, äran, modet och ridderligheten, i viss 

mån även rationalismen och njutningslystnaden” (1936, s. 262). Lagerlöfs förebilder hade Steffen i 

den fjärde upplagan sett bland Almqvist, Bjørnson och Bremer. Denna beskrivning utökas i den 

nionde med att Lagerlöfs episka lugn liknar Runebergs och Gösta Berling liknar Tegnérs Fritiof 

Andersson. Han utvecklar också vari likheten med Bremer ligger; deras ideala tankar är i stort sett 

desamma.  Vidare  ska  Thomas  Carlyle  ha  inspirerat  till  lyriken  i  Gösta  Berlings  saga.  Steffen 
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glömmer heller inte bort att återigen nämna den värmländska traditionen. 

I Lagerlöfs fall är det dessutom så att beskrivningen av mottagandet av debutverket förändrats 

mellan  upplagorna.  I  Steffen  (1917,  s.  274),  står  att  Gösta  Berlings  saga väckte  ”stor 

uppmärksamhet, men till någon avgjort större framgång tycktes den knappast arta sig” och pekar på 

andra verk som grund för hennes popularitet, men i Steffen (1936, s. 264) följs detta konstaterande 

av meningen att ”Gösta Berlings saga räknas numera bland världslitteraturens mästerverk”. Utöver 

detta har beskrivningen av Gösta Berlings saga och de andra romanerna utvecklats och blivit mer 

omfattande,  men vad gäller  de andra romanerna har varken omdömet eller  värderingen av dem 

förändrats. 

I slutorden om Lagerlöf understryks hennes närhet till sagornas värld: ”Sagan och legenden äro 

Selma Lagerlöfs egentliga konstformer. [...] Då man läser henne, tycker man sig höra rösten av en 

sagoförtäljerska vid spiselhärden” (Steffen 1936, s. 266). De moraliserande dragen som i den fjärde 

upplagan bara beskrevs och fick utläsas av läsaren står nu uttryckligen. Lagerlöf beskrivs som en 

stor moralist. Dessutom menar Steffen att Lagerlöfs skönhetsglädje är både medveten och erkänd. 

Att, som Steffen här gör, beskriva Lagerlöfs konstnärliga val som medvetna är det inte alla som 

gjort, speciellt inte explicit. 

Slutligen finner Steffen det värt att notera att Lagerlöf var den första svenska författare som 

erhållit  Nobelpriset  i  litteratur  och  att  hon var  den  enda kvinna  som blivit  medlem i  Svenska 

akademien. 

2.2.3 Steffen, sammanfattning 

Steffens Svensk litteraturhistoria för den högre elementarundervisningen kom ut i tio upplagor, den 

första 1904 och den sista 1944. Här presenterades den fjärde från 1917 och den nionde från 1936 

närmare. Precis som Warburg låter Steffen författarnas produktion stå i fokus, men i den nionde 

upplagan har levnadsbeskrivningen blivit märkbart fylligare än i den fjärde. 

Heidenstam tar  en  viktig  plats  i  presentationen  av  nittitalet  eftersom både  Renässans och 

Pepitas bröllop presenteras där, liksom ett stycke om Strindbergsfejden. I den fjärde upplagan anses 

Heidenstams författarskap indelat i två delar, från att först ha prisat forntiden och Österlandet och 

ha  hyllat  skönheten,  till  att  betona  hembygden  och  den  folkliga  självuppoffringen.  Någon 

diskussion kring inspiration och förebilder möter vi först i den nionde upplagan. 

Vad gäller Lagerlöf kan man konstatera att Steffen tycks leta efter hennes förebilder, samt att 

han inte är helt positivt inställd utan ofta har med någon kritik efter varje positivt omdöme. I den 
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fjärde upplagan talas mycket om de sagolika dragen i Lagerlöfs författarskap och de moraliserande 

dragen uppmärksammas också. I den nionde upplagan går han något längre och liknar Lagerlöf vid 

”en sagoförtäljerska vid spiselhärden” (Steffen 1936, s. 226). 

2.3 Josua Mjöberg:  Svensk litteraturhistoria för den högre undervisningen

1927 publicerade Josua Mjöberg sin Svensk litteraturhistoria för den högre undervisningen. Denna 

kom sen i nya upplagor som utvidgades något från gång till gång. Det rör sig dock inte om några 

större omarbetningar av texten, utan snarare om att man lade till nya författare och verk allt efter att 

tiden gick. Enligt första upplagans förord har strävan varit att ”ge en föreställning om författarens 

personlighet  och  om  deras  åskådning  eller  tidevarvets  allmänna  världsuppfattning  såsom 

förklarande  bakgrund  till  diktverken”  (Mjöberg  1927).  1963  publicerades  den  tolfte  och  sista 

upplagan. Från och med den tionde upplagan har läromedlet bytt namn till Svensk litteraturhistoria  

för det högre skolstadiet. Vi kommer dock bara titta på den första upplagan, då inga väsentliga 

förändringar i  de relevanta avsnitten sker.  Detta  trots  att  en större förändring av läroplanen för 

gymnasieskolan ägde rum på 50-talet. 

2.3.1 Första upplagan

Nittitalet behandlas i det större avsnittet om 1800-talet, men innan de olika författarna presenteras 

återfinns  en  sida  med  rubriken  ”Nittiotalet”.  De  nittitalsförfattare  som utöver  Heidenstam och 

Lagerlöf presenteras är Levertin, Fröding, Hallström och Karlfeldt. Heidenstam och Lagerlöf har 

båda drygt fyra sidor till sitt förfogande, medan de andra har drygt två sidor var.

I  det  inledande  kapitlet  ”Nittiotalet”  pekar  Mjöberg  på  reaktionen  mot  naturalismen  och 

Heidenstams Renässans beskrivs som tidens programskrift. I den sägs Heidenstam ha tankar om att 

gråvädersdikten och skomakarrealismen inte passade vårt svenska lynne, förbisåg skönhetsbehovet 

och gjorde litteraturen dyster och tråkig.  Vad dikten istället  borde ge uttryck för är livsglädjen. 

Mjöberg poängterar att det inte rör sig om någon ny världsåskådning och att även om många av 

författarna på nittiotalet omfattade en politiskt, socialt och religiöst radikal ståndpunkt så får detta 

träda tillbaka för konstens räkning. 

Presentationen av Heidenstam börjar med en biografisk tillbakablick på tiden innan debuten. 

19



Mjöberg tar upp familjens anor som knutit  samman familjens och landets minnen och som sen 

gammalt visat en kärlek till Österlandet. Heidenstam ska också ha varit ett ensamt barn som hängav 

sig åt fantasier. Heidenstams resor nämns, däribland tiden i Schweiz där han sägs ha mognat som 

författare.  Kärleken  till  Österlandet,  men  inte  tiden  han  tillbragt  utomlands,  sägs  ha  fått  upp 

Heidenstams blick för den europeiska kulturens mörka och fula sidor. Denna biografiska bakgrund 

kan belysa varför Heidenstam skrev mycket om hembygd, ensamhet, och så vidare, men någon 

uttrycklig parallell mellan hans liv och hans verk dras inte. 

Två av hans tidigaste verk, diktsamlingen  Vallfart och vandringsår och romanen  Endymion, 

sägs innehålla ”en oförbehållsam skönmålning av österlandet” (Mjöberg 1927, s. 212). Dikterna i 

debutverket sägs bygga på en njutningslära där det gäller att leva i nuet. Det positiva med östern ska 

utöver denna förmåga att leva i nuet också vara dess ro och skönhet, samt att där inte finns några 

problem, ”varken arbetare- och kvinnofråga” (Mjöberg 1927, s. 212). 

Hans Alienus beskrivs som en betydelsefull idéroman om ensamhet och främlingskap. Hans 

Alienus kommer i romanen fram till att njutningen är otillräckligt som levnadsmål; meningen med 

livet är att skapa harmonisk skönhet. I slutet av romanen återvänder Hans Alienus till sin hembygd, 

vilket enligt Mjöberg har en djupare innebörd, då Heidenstam själv efter detta verk företrädesvis 

koncentrerade sig på Sveriges egenart och historia. En liknande läsning gjordes i Warburgs sjätte 

upplaga.

I  Dikter ser  Mjöberg en  förskjutning  i  Heidenstams ideal,  från  njutningsläran  och tron  på 

människorna till ”det inre livet, dragningen till det, som är upphöjt och stort” (Mjöberg 1927, s.  

214).  Han pekar  också på att  Heidenstams  Morgonen innehåller  samma ingivelse  som Tegnérs 

Skaldens  morgonpsalm  från  1813.  Romanen  Karolinerna refereras  och  Mjöberg  finner  att 

dispositionen där flera berättelser hålls samman kring krigshändelserna liknar Runebergs  Fänrik  

Ståls sägner. Vidare beskrivs delar av resterande diktning med någon rad eller två. 

Om diktcykeln  ”Ett  folk”  skrivs  att  Heidenstam nu  ingrep  i  samtidens  frågor  och  dikten 

beskrivs som ett inlägg i rösträttsfrågan, både till förmån för dem som saknar rösträtt och för att 

samla Sveriges krafter mot en ny storhetstid. Att han under en tid ofta höll  tal bland annat för 

studenter  i  Uppsala  och  Lund  tas  också  upp.  Om den  sista  diktsamlingen  Nya  dikter skriver 

Mjöberg att Heidenstam nu nått den position att han ”utan lidelse eller ängslan kan överblicka livet 

och världen” och ”den humanitet, som präglat hans tidigare verk, har här vunnit religiös innerlighet 

och styrka” (1927, s. 215). 

Mjöberg avslutar kapitlet om Heidenstam med att jämföra honom med Esaias Tegnér. De går 

båda mot strömmen, hyllar den sedliga styrkan och beundrar den som är orubblig ”trots allt”. De 

bådas stilar liknar dessutom varandra med sentenser, bilder och liknelser. När Steffen försökte hitta 
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förebilder för Heidenstam gjorde han det också i Tegnér. 

Där kapitlet om Heidenstam börjar med ett ganska långt biografiskt parti börjar kapitlet om 

Lagerlöf hos Mjöberg (1927, s. 218) på följande sätt: 

Selma Lagerlöfs diktning betecknar det häftigaste omslag från åttiotalets grundsatser. Hon 

föraktar  dess  verklighetsfordran:  spökerier,  spådomar,  andesyner  och  under  ha  i  hennes 

berättelser en djup mening och behandlas på fullt  allvar såsom hörande verkligheten till. 

Hon  vet  icke  av  någon  naturvetenskaplig  förklaring  av  människans  handlingar  såsom 

framgångna  ur  ärvda  anlag,  yttre  inflytelser  eller  självisk  beräkning:  hennes  människor 

handla inifrån, ofta under vånda och samvetsnöd och skenbart i strid med sin fördel, men 

finna lyckan som en frukt av sin osjälviskhet efter lagar, som övergå mänskligt förstånd.  

Hennes plats som nittitalsdiktare står därmed tämligen klart. Först efter denna inledning tecknas 

hennes bakgrund. Mjöberg pekar på det arv hon fått från uppväxten i det lantliga hemmet som stått 

oberört av den moderna tiden, från att ha förtröstan till försynen och från de sägner hon fick höra 

berättas om bygdens historia. Hennes utbildning omnämns, men inte vilken betydelse den kan ha 

haft för henne. 

Debutverket  Gösta  Berlings  saga  följde  inte  åttitalets  krav  på  modellstudier  och 

problemformuleringar och ska därför ha varit ett stort risktagande. En risk Lagerlöf enligt Mjöberg 

var beredd att  ta då hennes familj  var i  färd att  förlora barndomshemmet Mårbacka.  Alla stora 

avgöranden i Lagerlöfs diktning ska enligt honom dessutom följa samma mönster: ”först kamp med 

sig själv, så offer, och sedan kommer det aldrig anade erkännandet” (Mjöberg 1927, s. 219). 

Utöver  ett  mycket  kort  referat  av  handlingen  i  Gösta  Berlings  saga och  en 

karaktärsbeskrivning av gestalten Gösta Berling får vi också veta att många skrattade åt de barnsliga 

överdrifterna och åt berättarstilen då romanen kom ut. Enligt Mjöberg (1927, s. 219) var romanen 

däremot just vad den svenska litteraturen behövde efter den ”svältkur” åttitalisterna satt på fantasin. 

Mjöbergs tyngdpunkt vad gäller Lagerlöf ligger alltså vid hennes brytning mot åttitalismens 

naturvetenskapliga  realism.  Det  står  också  klart  att  för  nittitalismen  viktiga  drag  återfinns  i 

Lagerlöfs debut: speciellt vad gäller att den är fantasifylld. 

Utöver debutverket anser Mjöberg tre verk vara särskilt förtjänta att uppmärksamma: Antikrists  

mirakler,  Jerusalem och  Nils Holgerssons underbara resa.  Mjöberg skriver någon rad om varje 

verk, om Jerusalem skriver han bland annat att första delen är Lagerlöfs konstnärliga höjdpunkt, en 

åsikt han knappast är ensam om. Redan i Warburg (1904) utnämndes Jerusalem som det verk där 

hennes berättargåva bäst framträder. 

I ett försök att karaktärisera Lagerlöfs författarskap skriver Mjöberg (1927, s. 221) att det som 
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utmärker henne är ”fantasins dragning mot det sagolika och underbara. Det otroligaste berättar hon 

bäst. Och hon vågar sig på de mest djärva ämnen”. Det som samtidigt utmärker hennes fantasi är 

inlevelsen och att  hennes humor leder till  en känsla av medlidande med karaktärerna. Slutligen 

poängterar Mjöberg den moraliska dimensionen i Lagerlöfs författarskap och menar att hon gärna 

beskriver svårigheter och nöd, men låter detta leda fram till ett moraliskt avgörande. 

2.3.2 Mjöberg, sammanfattning 

I  Mjöberg  (1927)  ges  en  ganska  fyllig  beskrivning  av  nittitalet  och  Heidenstams  Renässans 

omnämns. Båda författarnas biografi presenteras och några ord sägs om deras olika verk. Var de kan 

ha funnit inspiration och möjliga förebilder diskuteras. Heidenstams romaner beskrivs i skenet av 

nittitalismens värderingar, men det poängteras att han också bryr sig om samtidsfrågor. Vad gäller 

Lagerlöf diskuterar Mjöberg debutverkets mottagande och påpekar att debuten trots allt var vad den 

svenska litteraturen behövde. Jerusalem anses vara hennes konstnärliga höjdpunkt. 

2.4 Hjalmar Alving:  Svensk litteraturhistoria 

Fem år efter Mjöbergs första litteraturhistoria publicerades Hjalmar Alving Svensk litteraturhistoria  

jämte  översikt  av  den  isländska  litteraturen  (1932).  Liksom tidigare  läromedel   gavs  den ut  i 

ständigt  nya  utgåvor.  När  Alving  själv  slutade  skriva  om  den  tog  Gudmar  Hasselberg  över 

omarbetningarna.  Alvings  litteraturhistoria  låg  sedan  till  grund  för  den  litteraturhistoria  som 

Hasselberg gav ut tillsammans med Smedmark och Waldekranz så sent som 1973. 

3.4.1 Alving, första upplagan

I det tredje bandet, kallat  Adertonhundratalet, i Alvings  Svensk litteraturhistoria har Heidenstam 

och Lagerlöf varsitt eget kapitel i avsnittet som handlar om ”Tiden efter 1865”. De andra författare 

som  presenteras  i  egna  delkapitel  är  Levertin,  Fröding  och  Karlfeldt.  I  kapitlet  ”Andra 

nittiotalsförfattare”  presenteras  Ellen  Key,  Tor  Hedberg,  Axel  Lundegård,  Per  Hallström,  Pelle 

Molin och Hjalmar Söderberg. Nästan sju sidor ägnas åt Heidenstam och sex åt Lagerlöf. Nästan 
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lika många sidor får Karlfeldt och Fröding, medan Levertin får dryga tre och de sex författarna i 

slutkapitlet får dela på drygt två sidor. 

Presentationen i kapitlet ”Nittiotalet” är något över en sida lång. Perioden anses ha haft sin 

början i och med utgivningen av Heidenstams  Vallfart och vandringsår, Levertins  Legender och 

visor och Lagerlöfs Gösta Berlings saga, och ”därmed hade det litterära 80-talet avlösts av 90-talet” 

(Alving 1932, s. 169). Heidenstams och Levertins betydelse för nittitalet betonas ytterligare i och 

med att  de litterära programskrifterna  Renässans och  Pepitas  bröllop  lyfts  fram. Det som sägs 

känneteckna nittitalet är att dikten ska skänka glädje och skönhet. I introduktionen påpekas vidare 

att  det  inte  var  någon brytning på världsåskådningens eller  politikens plan,  utan att  det  var  en 

motsättning  av  estetisk  och  litterär  art.  Denna  brytning  låg  i  att  på  åttiotalet  stod  dikten  i 

samhällsnyttans tjänst, medan den på nittiotalet är på lek men med höga etiska och humana ideal. 

En poäng görs också av att nittitalet ärvt en del drag från åttitalet: ”För 90-talsdiktningens brokiga 

rikedom ha vi icke minst 80-talets verklighetsstudium att tacka” (Alving 1932, s. 170). 

Heidenstam presenteras i början av sitt kapitel som den mest medvetna nittitalisten och som 

nittitalsdiktningens teoretiker, varefter följer en ganska omfattande levnadsteckning. Hans barndom, 

uppväxtförhållanden  och  ungdomstid  beskrivs.  Sedan  presenteras  själva  litteraturen.  Både 

debutverket och Hans Alienus beskrivs på runt en sida var, vilket är ett omfång vi inte tidigare sett. 

Alvings litteraturhistoria består ju också av tre band. 

Vallfart  och  vandringsår introduceras  kortfattat:  ”Diktsamlingen,  som  är  en  protest  mot 

västerländsk asketism, utilism och pessimism, mot vilka Österlandets lata sorglöshet uppställes som 

mönstret av levnadskonst” (Alving 1932, s. 171). Alving pekar också på naturalistiska detaljer som 

dock inte beskriver någon samtida verklighet utan drömmen och sagan vi känner från Tusen och en 

natt. Efter detta följer en mer grundläggande genomgång av diktsamlingen och dess olika delar och 

motiv. I slutet av denna genomgång pekar Alving ut likheter mellan diktsamlingen och Snoilskys 

Italienska  bilder  då  båda  gestaltar  den  levnadslust,  frihetskänsla  och  skönhetsglädje  de  funnit 

utomlands. Några korta rader om Endymion pekar på den likartade tendensen i romanen och den 

just nämnda diktsamlingen. 

Sedan följer ett längre parti om Hans Alienus. Utöver ett referat av handlingen tecknar Alving 

(1932, s. 172) också ut de viktigaste idémässiga frågorna, till exempel att romanen handlar om två 

olika slags skönhetsdyrkan: ”den som vill uppleva skönheten kroppsligen, och den som vill uppleva 

den andligen”. De motiv han hittar i Hans Alienus pekar han också ut i andra av Heidenstams texter, 

till exempel hemlängtansmotivet som också finns i Pilgrimens julsång. Alving liknar Heidenstams 

Hans Alienus med Goethes Faust, då båda hjältarna drivs av en ständig strävan mot något högre. 

Han drar sig dock för att kalla texten för ett klassiskt diktverk eftersom det saknar ”inre organisk 
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fasthet” och att det är något kaotiskt över verket. Han liknar också Hans Alienus med Gösta Berling, 

då de båda ger uttryck för fantasins glädje. 

Alving finner det passande att Hans Alienus sista del har rubriken ”Hemkomsten” eftersom han 

menar att Heidenstams författarskap efter detta handlar mer om hemkänsla och fosterlandskärlek, 

vilket han inte är den första att påpeka. Också Warburg och Mjöberg gjorde ju denna tolkning. 

Kärleken till fosterlandet ska leda Heidenstam till hans intresse för Sveriges historia. Alving pekar 

på  olika  dikter  som  kan  ge  en  bild  av  hur  den  här  utvecklingen  gått  till.  I  anslutning  till  

presentationen  av  dikterna  hjälper  han  ibland  också  till  med  tolkningen  eller  pekar  ut  likheter 

mellan Heidenstams dikter och andras. Diktcykeln ”Ett folk” beskrivs också den som ett tecken på 

fosterlandskärlek. Förklaringen till att Heidenstam tog till orda i rösträttsfrågan var enligt Alving 

att han trodde att allmän rösträtt var en förutsättning för en enad nation. Själva rösträtten ska, enligt  

Alving, ha varit underordnad andra mål. 

Också  Karolinerna beskrivs  ganska  utförligt  och  under  liknande  former.  Ett  antal  kapitel 

presenteras och Alving pekar ut exakt vari det intressanta i de olika kapitlen ligger. Han skriver 

slutligen om Karolinerna att ”det är lärorikt att jämföra den möda Heidenstam gör sig för att skapa 

tids- och lokalstämning med det lättvindiga sätt, varpå Strindberg i t. ex. Svenska öden och äventyr 

tog  denna  sak”  (1932,  s.  176).  Avslutningsvis  skriver  Alving  några  ord  om Heidenstams  sista 

diktsamling Nya dikter. 

Kapitlet om Selma Lagerlöf börjar på liknande sätt med att kort introducera författaren och 

Alving  menar  att  Gösta  Berlings  saga mer  än  Heidenstams  och  Levertins  debuter  bryter  med 

åttitalet. Mjöberg (1927) underströk också att Lagerlöfs diktning utgjorde ett brott mot åttitalet.

Därefter följer en levnadsbeskrivning. Tonvikten ligger där på att peka ut de kapitel i olika verk 

som  på  något  sätt  beskriver  Mårbacka.  Att  på  detta  sätt  peka  på  direkta  likheter  mellan 

författarinnans liv och skildringar i hennes verk är ett nytt grepp, men är inte helt ovanligt framöver.  

Det  som anses  avgörande  för  Lagerlöfs  utveckling  som författare  är  de  gamla  herrgårds-  och 

bygdehistorierna hon fick höra som barn och att hon redan som barn tvingades hålla sig stilla, detta 

på  grund  av  en  höftskada  som  dock  inte  omnämns,  och  då  ägnade  sig  åt  läsning.  Lagerlöfs 

utbildning vid högre lärarinneseminariet nämns. 

Tre olika texter beskrivs mer ingående på över en sida var:  Gösta Berlings saga,  Osynliga 

länkar och Jerusalem. Presentationen av debutverket börjar med ett referat av En saga om en saga, 

som är en novell där Lagerlöf beskriver hur Gösta Berlings saga kom till. Ett problem hon stötte på 

var att den berättelse hon ville berätta inte passade i naturalismens ramverk. Alving pekar också på 

att  historien inte  knyts  ihop så mycket  av Gösta Berling,  som av majorskan på Ekeby.  Alving 

diskuterar också vad i  Gösta Berlings saga som är verklighetsbaserat, precis som han ju försökt 
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hitta vad i Lagerlöfs verk som beskriver Mårbacka. Verklighetsstoffet ”finns framför allt i den äkta 

värmländska landskapsbilden, som utgör den nödvändiga bakgrunden för händelserna, det finns i 

den  bruks-  och  herrgårdsmiljö,  som  mer  skymtar  än  beskrives,  det  finns  slutligen  i  den  bild 

berättelsen ger av det värmländska lynnet med dess kärlek till äventyret och den festliga glansen, till 

skönheten  och kvickheten.  [...]  Sagans  djupaste  innehåll  är  dock den sanningen,  att  människor 

handla icke efter åsikter och program utan drivna av inre makter, irrationella och oberäkneliga.” 

(1932, s. 182). 

Novellsamlingen  Osynliga länkar  beskrivs därefter och Alving menar att  man jämfört  med 

debutverket redan här kan se en påtaglig stilistisk utveckling hos Lagerlöf.  Texterna i  Osynliga 

länkar är inte så välbekanta för dagens läsare, men vi såg att Steffen (1917) menade att det var den, 

snarare än  Gösta Berlings saga, som gjort Lagerlöf berömd utomlands. De exempelnoveller som 

berörs närmare har ett forntidstema eller liknar de isländska sagorna. I Osynliga länkar visar hon, 

enligt Alving, att hon kan framkalla det förflutna, medan hon i  Antikrists mirakler ”försätter [...] 

läsaren till ett främmande land och folk, Italien” (Alving 1932, s. 183). Att nittitalisterna på det här 

sättet steg ifrån åttitalismens vardagsrealism och istället sökte sig tillbaka i tiden eller ut i världen är 

inget som Alving preciserat som typiskt för nittitalismen. 

Det Alving finner värt att kommentera i  Jerusalem är de djupgående människoskildringarna 

och det hjältemod och den hjältekraft som finns i denna skildring av nordiskt lynne.  Jerusalem 

beskrivs  också som Lagerlöfs  stilistiska höjdpunkt  och antas  influerad av den isländska  sagan. 

Också just människoskildringarna ska ha influerats därifrån. Likt många andra värderar Alving den 

första delen som konstnärligt överlägsen den andra, men han förklarar också varför: Lagerlöf har i  

den första delen använt sig av intuition, medan hon i den andra delen använt sig av observation och 

hon saknar Strindbergs förmåga att göra iakttagelser till något levande. 

Också Lagerlöfs övriga produktion beskrivs kort innan slutorden faller: ”Hon har hedrats med 

Nobelpris och med att såsom den första kvinnan inväljas i Svenska akademien och är i hela vårt 

land vördad och värderad som ingen annan nu levande svensk författare” (Alving 1932, s. 186). 

Bokens andra upplaga kom ut i fem olika tryckningar, den sista 1945. Några förändringar hade 

dock inte gjorts på de avsnitt som är aktuella i den här undersökningen. 

2.4.2 Alving och Hasselberg

1949 utkom Gudmar Hasselbergs omarbetade utgåva av Hjalmar Alvings Svensk litteraturhistoria  

jämte översikt av den isländska litteraturen. Här kommer dock den andra tryckningen från 1952 
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presenteras. Enligt vad jag förstått ska dock de två första tryckningarna inte skilja sig åt. Jag har  

tittat på senare upplagor, fram till den sista upplagan 1963, och inga noteringsvärda förändringar 

finns i avsnitten om nittitalet,  Heidenstam och Lagerlöf. Förändringarna är oftast rent språkliga, 

som det att pluralformer av verb tagits bort. 

I Alvings och Hasselbergs  Svensk litteraturhistoria (1952) får Heidenstam, Lagerlöf, Fröding 

och Karlfeldt varsitt eget kapitel. Författarna tar cirka tio sidor var i anspråk, inklusive illustrationer, 

utom Karlfeldt som endast får sju. I kapitlet ”Andra nittiotalsförfattare” presenteras Oscar Levertin, 

Ellen Key, Tor Hedberg, Per Hallström och några fler, och de får tillsammans dela på fem sidor. 

Hallström  presenterades  som  en  av  de  andra  nittiotalsförfattarna  redan  i  Alving  (1932),  men 

Levertin som då fått tre sidor i ett eget kapitel blir nu också han förpassad till samlingskapitlet. I  

Hillman mfl (1945, se 2.5) är det också dessa fyra författare som får störst utrymme. Det verkar  

alltså  som  att  det  är  först  någon  gång  under  40-talet  som  kanon  för  nittitalisterna  börjar 

utkristallisera sig, för det är sedan dessa fyra som finns med i de gymnasiala litteraturhistorierna 

fram till vår tid. 

Nittitalet beskrivs som något som kommer efter naturalismen men utan att man kan utröna 

någon skarp gräns och ”det naturalistiska skedet [… ] kan anses avslutat  1891 då bl.  a. Selma 

Lagerlöf, Fröding och Per Hallström debuterade” (Alving & Hasselberg 1952, s. 320). Lagerlöf får 

alltså redan från början en naturlig plats inom nittitalismen, medan Heidenstam presenteras först 

några rader längre fram som den som givit de nya signalerna i  Renässans. Hans debut från 1888 

nämns först  senare i  det  inledande kapitlet  och anses  idémässigt  delvis  vara en fortsättning på 

åttitalets religiösa strider, även om man också ser en brytning med de samhällsfrågor åttitalisterna 

ägnat sig åt i sin diktning.  

Det  inledande kapitlet  ”Nittiotalet”  fortsätter  sedan med att  jämföra  åtti-  och nittitalet  och 

avslutas sedan med att konstatera att den stora brytningen dem emellan finns inom det estetiska 

området: ”den gäller synen på det konstnärliga skapandet och själva den litterära tekniken” (Alving 

& Hasselberg 1952, s. 323). Man konstaterar också att lyriken var den främsta riktningen under 

nittiotalet  och  ger  Fröding  och  Karlfeldt  som exempel.  Heidenstam ses  alltså  inte  som en  av 

nittitalets lyriska storheter. 

Likt Alving (1932) presenteras författarnas liv och verk kronologiskt och man börjar med en 

biografisk tillbakablick på författarnas barn- och ungdomsår och tiden fram till debuten, varefter 

man sedan betar av de litterära verken ett efter ett. Likheterna till Alvings egen upplaga är många, 

men olikheter finns också. Vid beskrivningen av Hans Alienus nämns inte längre att det finns två 

olika slags skönhetsdyrkan - den kroppsliga och den andliga -  utan man säger istället  att  Hans 

Alienus mål är att förena skönhets- och njutningslivet, men ”Hans Alienus når dock aldrig fram till 
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någon hållbar livsförklaring. Han förblir den rolöse vandraren, som vänt sin samtids verklighet med 

dess uppgifter ryggen och alltför länge dröjt i inbillningens och fornvärldens skönhetsrike” (Alving 

& Hasselberg 1952, s. 325). 

En  annan  mer  tydlig  skillnad  mellan  Alvings  första  upplaga  och  Hasselbergs  omarbetade 

upplaga är att Heidenstams fosterländska diktning ges mer utrymme och diskussion. Likaså nämns 

om Lagerlöf att hon trots att hon ”icke framträtt som patriotisk diktare, var hon ingalunda oberörd 

av nittiotalets  nationella  strömning” (Alving & Hasselberg 1952,  s.  342) och  Nils  Holgerssons 

underbara resa genom Sverige beskrivs som hennes sätt  att använda ”sin diktarbegåvning i det 

fosterländska uppfostringsarbetets tjänst” (ib.). 

Att Heidenstam höll tal har tagits upp i andra litteraturhistorier, men Alving och Hasselberg 

(1952, s. 343) tar också upp det faktum att Lagerlöf då hon blivit ”en världsberömd litterär storhet” 

ofta uppträdde offentligt och då gjorde ”många varmhjärtade inlägg för fred och enighet och för 

olika humanitära strävanden”. 

Värt att notera är dessutom att Alving och Hasselberg gör flera jämförelser mellan Heidenstam 

och Lagerlöf. Hans Alienus jämförs med Gösta Berling och Selma Lagerlöf var inte bara produktiv 

fram till sin död, utan hon var det i motsats till Verner von Heidenstam. Både Heidenstams och 

Lagerlöfs betydelse för nittitalet är dessutom mindre klar i kapitlen där de presenteras: Heidenstam 

beskrivs inte längre som nittitalets teoretiker och Gösta Berlings saga sägs inte längre tydligare än 

andra nittitals-verk bryta mot åttitalet. 

2.4.3 Hasselberg, Smedmark och Waldekranz

Höstterminen 1966 fick gymnasieskolan en ny läroplan och då gav Gudmar Hasselberg ut ett nytt 

läromedel, denna gång skrivet ihop med Carl Reinhold Smedmark och Rune Waldekranz. Alving 

står  inte  längre  med  som  författare.  Jag  har  tittat  närmare  på  den  andra  tryckningen  av 

Litteraturhistoria för gymnasiet från 1973. Enligt författarnas förord har ”texten aktualiserats och 

litteraturförslagen utökats” (Hasselberg mfl 1973). Att många likheter finns mellan Hasselberg mfl 

(1973)  å  ena  sidan och  Alving  och  Hasselberg  (1952)  och  Alving  (1932)  å  den  andra  ger  en 

indikation på att skillnaderna, om de finns, kanske inte är så stora. Den skillnad vi märker är främst 

att texterna förkortats.

Nittitalet presenteras som ett kapitel i avdelningen om svensk litteratur omkring 1880-1910. 

Kapitelindelningen känner vi igen från Alving och Hasselberg (1952) och därmed också i viss mån 

från  Alving  (1932):  ett  kapitel  om ”Nittiotalet”,  ett  kapitel  vardera  om Heidenstam,  Lagerlöf, 
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Fröding och Karlfeldt och slutligen ett kapitel om andra nittiotalsförfattare. 

Åttiotalet sägs vara över 1891 ”då bl.a. Selma Lagerlöf och Fröding debuterade” (Hasselberg 

mfl  1973,  s.  265).  Vi  kan  alltså  se  att  Per  Hallström,  som  också  debuterade  1891  och  som 

omnämndes i Alving och Hasselberg (1952), har fallit bort ur introduktionen. Det inledande stycket 

av presentationen av nittitalet är annars identiska mellan de två böckerna. Redan i verken från 40-

talet såg vi ju att Lagerlöf, Heidenstam, Fröding och Karlfeldt var de fyra som tyckts ha överlevt i  

kanon. Att Hallström nu försvinner ur den inledande beskrivningen av nittitalet stämmer väl överens 

med utvecklingen. 

Vad gäller  avsnittet  om Verner von Heidenstam har inga större förändringar skett,  utan det 

handlar mest om att man kortat ner och valt bort. Stycket om  Vallfart och vandringsår har man 

förkortat genom att inte peka på likheter mellan diktverket och  Tusen och en natt  vilket tidigare 

gjorts. På det sättet är det inte lika klart varifrån Heidenstam fått sin inspiration. Det gör också att 

delen  som heter  Ensamhetens  tankar  tycks  få  större  betydelse  eftersom presentationen  av  den 

tidigare varit cirka en fjärdedel av stycket men nu, eftersom den finns kvar i oförändrad form, står 

för halva stycket. 

Endymion har inte heller tidigare fått någon längre presentation, men nämns nu över huvud 

taget  inte.  Referatet  av  Hans  Alienus är  förkortat.  Vad  som  finns  kvar  är  just  den  del  där 

protagonisten  möter  både  njutningslivet  och  sedan  skönhetsdyrkan  utan  att  komma  till  ro. 

Jämförelsen med Goethes Faust finns kvar. Om den avslutande delen ”Hemkomsten” heter det nu 

att den är ”ohöljt självbiografisk. Bl.a. berättas här om hur Hans Alienus-Heidenstam försonas med 

sin far på den gamla herrgården (Olshammar) och om faderns död” (Hasselberg mfl 1973, s. 268).  

En så konkret läsning har tidigare inte gjorts av Hans Alienus.  En vanligare tolkning har varit att 

Heidenstam hittat hem till sin fosterlandskänsla och att hans diktning kom att ta en mer fosterländsk 

riktning. 

Texten om Dikter är också den nästan halverad och man har helt enkelt valt ut färre dikter att 

diskutera. Det för  Dikter avslutande stycket där författarna söker finna det gemensamma draget i 

dikterna är likadant i de olika läromedlen, och det gemensamma drag man finner är ”förkärleken för 

de upphöjda, exalterade själstillstånden” (Alving & Hasselberg 1952, s. 327, Hasselberg mfl 1973, 

s. 269). 

Jämförelsen vad gäller  berättarstil  i  Strindberg  Svenska öden och äventyr och Heidenstams 

Karolinerna finns kvar. Nu heter det att ”i fråga om tidsfärg vinnlägger [Heidenstam] sig långt mer 

än Strindberg om historisk exakthet, och i sitt språk inblandar han gärna ord och vändningar från 

1700-talet” (Hasselberg mfl 1973, s. 271). Hos Alving (!932, s. 176) fanns också en viss beundran 

inför den möda Heidenstam ”gör sig för att skapa tids- och lokalstämning med det lättvindliga sätt,  
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varpå  Strindberg  i  t.  ex.  Svenska  öden  och  äventyr  tog  denna  sak”,  medan  det  i  Alving  och 

Hasselberg (1952, s. 330) heter att ”vid en jämförelse med den rättframma och naturliga stilen i 

Svenska  öden  verkar  Karolinernas  språkform  ofta  ansträngd  och  konstlad”.  Trots  att  de  tre 

lärobokstexterna  ligger  så  pass  nära  varandra  att  man  kan  se  att  de  alla  bygger  på  Alvings 

litteraturhistoria  har  vi  här  ett  tydligt  exempel  på hur  olika författarna värderar  stilen i  en och 

samma text. 

Vad  gäller  andra  historiska  romaner  har  Folkungaträdet gått  från  att  beskrivas  som 

Heidenstams största insats som historisk berättare och skildrare till att vara ett exempel bland flera 

på en roman med en tragisk hjälte i form av en ensam viljemänniska. 

I kapitlet om Selma Lagerlöf är den biografiska inledningen mycket kortfattad och efter att ha 

konstaterat att hon föddes ett år tidigare än Heidenstam och att Mårbacka var långt mer anspråkslös 

än Olshammar går man in på att diskutera i vilka verk Mårbacka beskrivits. Därefter presenteras 

Gösta Berlings saga utifrån vad Lagerlöf själv berättade om tillblivandet av romanen i En saga om 

en saga. 

Många frågor som varit och är centrala i tolkningen av  Gösta Berlings saga tas upp. Bland 

annat  hävdas  att  romanen  med  sitt  ”invecklade  handlingsmönster  och  det  rika  persongalleriet” 

(Hasselberg mfl 1973, s. 274) är en produkt av hennes fantasi och inte av att hon återberättar något 

som  hon  hört  muntligen  i  sin  barndom.  Också  problematiken  kring  att  romanen  verkar  hylla 

kavaljerernas leverne, men samtidigt bör läsas som en moraliserande text tas upp. Hasselberg mfl 

(1973, s. 274) konstaterar att ”på slutet låter hon ju också kavaljererna med Gösta Berling i spetsen 

bättra sig och ingå i pliktens och arbetets värld. I grunden var Selma Lagerlöf redan nu en moralist 

med djup vördnad för det samhällsnyttiga arbetet och den goda gärningen”. 

Andra delar än det om  Gösta Berlings saga är  förändrat och förkortat  på samma sätt  som 

kapitlet  om Heidenstam. Texten är kortare,  ibland är ordningen ändrad,  men vi kan fortfarande 

känna igen mycket från Alving och Hasselberg (1952) och från Alving (1932). 

2.4.4 Alving och efterföljare, sammanfattning 

I Alving (1932) läggs ganska stor vikt vid författarporträtt, samt vid att försöka finna inspiration och 

förebilder  för  de båda författarna.  Han koncentrerar  sig på vissa av verken,  i  Heidenstams fall 

Vallfart och vandringsår, Hans Alienus och Karolinerna, och i Lagerlöfs fall Gösta Berlings saga,  

Osynliga länkar och  Jerusalem.  Författarnas övriga produktion omnämns också om än inte lika 

utförligt.  Heidenstams  insats  för  nittitalet  framstår  som  främst  teoretiskt  i  och  med  att 
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programskrifterna lyfts fram, medan Lagerlöfs debut anses mer än någon annan bryta med åttitalet. 

Alving & Hasselberg (1952) har många likheter med Alving (1932). Den viktigaste skillnaden 

är att Heidenstams fosterlandsdiktning får större utrymme, samt att även Lagerlöf sägs vara berörd 

av  tidens  nationella  strömning.  Mer  utrymme ges  också  åt  att  jämföra  de  två  författarna  med 

varandra. I Alving (1932) var det endast Hans Alienus och Gösta Berling som jämfördes. De båda 

författarnas betydelse för det litterära nittitalet är inte heller lika tydligt som det varit tidigare.

Hasselberg mfl (1973) är på många sätt lik Alving & Hasselberg (1952), och därmed också 

Alving (1932). Vad som främst märks är att Hasselberg mfl (1973) är mycket kortare och att urvalet 

därmed är mer begränsat. Den största innehållsliga förändringen finns i avsnittet om Lagerlöf, där 

beskrivningen av Gösta Berlings saga tar upp många centrala tolkningsfrågor, såsom att romanen är 

en  produkt  av  hennes  fantasi  och  problemet  med  romanens  moraliserande,  men ändå hyllande 

inställning till kavaljerernas leverne. Intressant är också att man kan se hur värderingen av stilen i  

Heidenstams Karolinerna skiljt sig i de tre olika läromedlen. 

2.5 Rolf Hillman mfl 

Mjöbergs och Alvings läromedel fortsätter att användas flitigt också under 40-talet. 1945 ger Rolf 

Hillman, Nils Hänninger, Einar Lilie, Erik Lindström och Ernst Werner ut fjärde och sista delen av 

sitt läromedel  Vår litteratur och dess historia. Läro- och läsebok för gymnasiet. Denna fjärde del 

heter Från Strindberg till våra dagar och det är i den vi hittar Verner von Heidenstam och Selma 

Lagerlöf. Till skillnad från alla andra undersökta läromedel i den här undersökningen är detta en 

sammanslagning av litteraturhistoria och antologi. Jag kommer dock endast behandla vad som står i 

den litteraturhistoriska delen av läromedlet. 

Mellan 1955 och 1959 utkom en ny variant som heter Vårt språk och vår litteratur av samma 

författare.  Också  den  består  av  fyra  delar.  Den  första  delen  heter  Litteraturläsning  jämte  

litteraturhistorisk orientering (1961) och är tänkt för den första årskursen. De övriga tre delarna är 

tänkta för de senare årskurserna. Del två och tre innehåller litteraturhistoria, medan den fjärde delen 

är en antologi. Den andra delen heter Litteraturens historia från omkring 1700-tal till våra dagar  

(1963) och där hittar vi Heidenstam och Lagerlöf. 
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2.5.1 Vår litteratur och dess historia 

Kapitlet där Heidenstam och Lagerlöf presenteras heter ”Nittitalet”, för första gången just så i en 

litteraturhistoria för gymnasiebruk och inte nittiotalet, och börjar med ett introducerande kapitel om 

drygt  två  sidor  som  heter  ”Litterär  renässans”.  De  litteraturhistoriska  delarna  av  kapitlen  om 

Heidenstam och Lagerlöf  är  båda  runt  sju  sidor.  Nästan hela  introduktionen fokuserar  dock på 

Heidenstam,  vilket  gör  att  han  i  praktiken  får  mest  utrymme.  Karlfeldt  och  Fröding  kommer 

omfångsmässigt något efter med fyra respektive fem sidor och sist kommer Levertin och Hallström 

med runt två sidor. 

Kapitlet om litterär renässans fokuserar alltså främst på Heidenstam. Hans Renässans  beskrivs 

som en stridsskrift mot naturalismen. Författarna menar att många realisters diktning redan börjat 

vända sig till  det  undermedvetna och oklara,  och  att  också de var  trötta  på det  glädjelösa  och 

tungsinta. På det sättet framstår Heidenstams skrift mer som ett symtom av sin tid, än som något 

som satte igång hela  den nittitalistiska rörelsen.  Samtidigt  säger de att  Heidenstam genom sina 

stridsskrifter  och  sin  diktning  bröt  väg  för  en  ”friare,  fantasifullare  och  mångsidigare  litterär 

riktning” (Hillman mfl 1945, s. 56). Hillman mfl tar också upp de uppsatser som Fröding något år 

senare skrivit i frågan: Naturalism och romantik och Om humor, och säger också att dessa inte blev 

så uppmärksammade. Det är endast Hillman mfl (1945, men också 1963) som nämner dessa texter i 

beskrivningen  av  nittitalet.  De  enda  svenska  författare  som  nämns  i  introduktionen  är  alltså 

Heidenstam, Levertin (som tillsammans med Heidenstam skrev Pepitas bröllop) och Fröding. 

Kapitlet om Heidenstam börjar med att teckna författarens biografiska bakgrund. Man omtalar 

uppväxten på Olshammar, de många utlandsresorna, brytningen och försoningen med fadern och 

bekantskapen med Strindberg. 

Annars ligger tyngdpunkten på debutverket  Vallfart  och vandringsår som ägnas nästan två 

sidor, medan resterande texter presenteras på ett stycke eller två. Vid presentationen av debutverket 

ägnas en del tid åt att kommentera diktarens sinnestillstånd vid tillblivandet av diktverket. Verket 

”framgick ur en inre kamp hos skalden själv mot ärvda anlag för svårmod” (Hillman mfl 1945, s. 

58). Även om vi tidigare stött på försök att hitta författarnas inspiration är det här ett nytt sätt att  

försöka förklara varför verket ser ut som det gör. 

Vallfart och vandringsår sägs prisa österlandets sorglöshet och barnsliga livsglädje, och som 

exempel på detta används Moguls kungaring. Dikten handlar om två bröder, den flitige Hafed och 

glada  men  late  Umballa.  Symbolsikt  kan  man  se  den  flitiga  Hafed  som  den  västerländska 

mentaliteten och Umballa som den österländska. Heidenstam känner sig, enligt Hillman mfl, också 
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mer besläktad med Hafed, även om han hyllar Umballa. 

Utöver att debutverket prisas för att ha inlett ”ett nytt skede i vår litteratur” (Hillman mfl 1945, 

s. 58) menar författarna att vi redan här kan hitta de drag som skulle komma att bli dominerande i 

Heidenstams senare diktning:  kärleken till  hemlandet,  känslan för  släkttraditionen och skaldens 

entusiasm med ödmjukhet inför sin uppgift (Hillman mfl 1945, s. 59). 

Huvudpersonen  i  Hans  Alienus anses  i  mycket  vara  Heidenstam själv  som vantrivs  i  den 

västerländska kulturen och som gör många resor för att fånga skönhets- och sanningsideal som han 

aldrig  når.  Att  Hans Alienus återvänder  hem förklaras  vara  en  symbol  för  Heidenstams senare 

diktning som kom att främst handla om hembygd och fosterland, vilket är en tolkning vi sett flera 

gånger  förut.  Denna  kärlek  till  hembygd  och  fosterland  är  sedan  de  teman  som  tas  upp  vid 

presentationen av Heidenstams övriga diktning.

Karolinerna beskrivs som det verk som gör Heidenstam känd för den breda allmänheten. Den 

sägs visa svenskarna deras förfäders storhet, vilket presenteras genom att peka på olika dygder som 

dessa sägs ha haft och sedan visa i vilket kapitel i  Karolinerna vi kan finna dessa dygder. Också 

Heidenstams  övriga  historiska  berättelser  presenteras,  men  detta  görs  mycket  kortfattat.  De 

historiska romanerna sägs visa ”hur kulturen växt fram under ständig kamp mellan gott och ont i 

människors sinne” (Hillman mfl 1945, s. 62). 

Fortfarande strikt följande den kronologiska ordningen på Heidenstams utgivning kommer vi 

så till Heidenstams mer humana och sociala dikter i Dikter och diktcykeln ”Ett folk” beskrivs som 

ett inlägg i rösträttsfrågan. Idén att han med denna ville ena partierna för att bilda en ny svensk 

storhetstid skissas upp. Dikten ”Åkallan och löfte” är enligt läromedelsförfattarna höjdpunkten på 

”hans högt stämda fosterländska patos” (Hillman mfl 1945, s. 63). Dikten ”Sverige” framställs som 

Sveriges andra nationalsång. 

Kapitlet om Heidenstam slutar med en presentation av Nya dikter som beskrivs som hans sista 

och  förnämsta  diktsamling.  Också  de  texter  som  givits  ut  efter  Heidenstams  död  presenteras 

översiktligt. Att Hillman mfl uppskattar Heidenstam går inte att ta miste om då man läser slutorden: 

”När Heidenstam år 1916 mottog nobelpriset, var han en erkänd mästare inom den svenska dikten. 

Han sluter sig värdigt till den krets av svenska siare och skalder, som Tegnér och Rydberg tillhör” 

(1945, s. 64). 

Kapitlet  om  Selma  Lagerlöf  börjar  med  att  betona  Heidenstams  inverkan  på  hennes 

debutroman. Man beskriver hur hon försökte anpassa sitt sagostoff enligt naturalistisk stil, men inte 

lyckades. Heidenstams krav på renässans gav henne dock ”mod att gå sin egen väg” (Hillman mfl 

1945, s. 88). Lite senare in i läromedelstexten hänvisas dock till En saga om en saga och där står att 

Lagerlöf skrev ett första kapitel lite på skämt med många o och ack. Hon kände att det var lätt att 
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skriva, men att hon inte ansåg sig kunna skriva en hel roman på sådant vis. Då Mårbacka såldes 

kände hon sig dock tvungen att skriva en roman för att rädda minnet av gården och hon skrev sen 

romanen nästan i yrsel. 

Att  Lagerlöf  faktiskt  läst  Heidenstams  Renässans verkar  troligt,  då hon var  en  för  sin  tid 

välutbildad kvinna som visade intresse för vad som hände i Sverige och världen. Hur stor inverkan 

Heidenstam haft på Lagerlöfs stil är dock mindre självklart. Heidenstams text kom ut hösten 1889 

och i november 1890 vann Lagerlöf en novelltävling i tidskriften Idun med några kapitel ur vad som 

skulle komma att bli  Gösta Berlings saga. Själva romanen kom ut 1891. Huruvida Lagerlöf var 

direkt påverkad av Heidenstam eller om hon snarare var en del av den litterära reaktionen mot 

naturalismen är svårt att veta, men Hillman mfl är den enda läromedelsförfattare som pekar på en så 

tydlig påverkan på Lagerlöfs diktning från Heidenstams sida. 

Precis som i kapitlet om Heidenstam fortsätter man sedan med en kronologisk genomgång av 

Lagerlöfs liv och verk. Man betonar hennes höftskada som tvingade henne till ett stillsamt liv, att 

hon tyckte om att läsa och att lyssna på berättelser om gamla tider i Värmland, att hon utbildats vid 

Högre lärarinneseminariet och hennes anställning i Landskrona nämns också. 

De två romaner som beskrivs grundläggande är  Gösta Berlings saga och  Jerusalem. Övriga 

texter omnämns på några rader, upp till ett stycke. Beskrivningen av debutverket består av ett kort 

referat och sen en diskussion kring moralproblemet i romanen, det vill säga det att det festliga och 

glada i romanen verkar lockande och att den moraliska aspekten kan kännas tillgjord. Författarna 

menar dock att ”denna moraliserande tendens, som både bottnar i hennes eget väsen och är ett 

åttitalsdrag, skulle komma att ge hela hennes diktning dess säregna prägel” (Hillman mfl 1945, s. 

91). Om man bortser från Warburg har samtliga litteraturhistorier hittills tagit upp detta med hur 

viktig det moraliserande är i Lagerlöfs diktning. 

Hillman  mfl  pekar  också  på  att  framför  allt  Fritiofs  saga av  Esaias  Tegnér,  men  också 

Bellmans epistlar och Fänrik ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg, legat till grund för romanens 

utformning med de många fristående kapitlen. Man pekar också på likheter mellan Fritiof och Gösta 

Berling och avslutar med att ”likheten med Fritiofskalden själv är också påtaglig” (Hillman mfl 

1945, s. 91). Lagerlöf ska också ha tagit intryck av och hittat sin stil i Thomas Carlyles böcker. 

Också i presentationen av Lagerlöfs resterande verk försöker man hitta föregångare. I Osynliga 

länkar är det den isländska sagan och Bjørnson som hjälpt till med stilen, och för hennes blandning 

av verklighet och fantasi har H.C. Andersen haft stor betydelse. Detta kan jämföras med vad som 

sägs om Heidenstams debut som ”var en poesi framsprungen ur vår egen grund, utan påtagliga 

förebilder från utländsk litteratur” (Hillman mfl 1945, s. 58). Inga förebilder nämns överhuvudtaget 

i kapitlet om Heidenstam. Att på det här viset försöka finna alla förebilder författaren kan ha haft 
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har tidigare bara förekommit hos Steffen (1917 och 1936), som åtminstone i den senare upplagan 

gör ett försök att göra det också i fråga om Heidenstam. De av Lagerlöfs förebilder som Hillman 

mfl föreslår är desamma som Steffen föreslagit, med tillägget av H.C. Andersen. 

Jerusalem anses vara höjdpunkten på Lagerlöfs författarskap och en av ”världslitteraturens 

främsta  bondeskildringar”  (Hillman  1945,  s.  93).  Romanen  återges  med  ett  referat  och 

sammanfattas med att ha givit ”en idealiserad men innerst inne sann bild av svensk allmoge” (ib). 

När Hillman sammanfattar Lagerlöfs utmärkelser blir det i följande ordalag: ”Hon hade [vid 

sin död] nått ett världsrykte som få svenskar före henne, och många yttre utmärkelser hade kommit 

henne till del. Hon hade blivit hedersdoktor i Uppsala, erhållit nobelpriset i litteratur (1909), den 

första svensk och den första kvinna, som fått mottaga denna utmärkelse. År 1914 hade hon invalts i  

Svenska akademien som dess första kvinnliga ledamot” (Hillman 1945, s. 94). 

Avslutningsvis ägnas över en halv sida åt att försöka karaktärisera Lagerlöfs författarskap. Hos 

Heidenstam kunde  läromedelsförfattarna  koncentrera  sig  på  hembygd  och  fosterland  och  finna 

dessa teman i nästan allt han skrivit, men Lagerlöfs diktning är svårare för dem att karaktärisera. 

Man konstaterar att Lagerlöf äger en ”rik fabuleringsförmåga”, en ”frodig inbillningskraft och varm 

inlevelse” och hon avslöjar med ”intuitiv blick själens rörelser”. Hon har ”en ljus tro på livet, hyser 

kärlek och sympati med allt levande, och hon förkunnar godhet och ödmjukhet, barmhärtighet och 

självuppoffring”.  Slutorden är som följer:  ”I  hela  sin diktning är Selma Lagerlöf  i  god mening 

moralist. Men samtidigt är hon en konstnär av högsta rang, och hennes diktning bär alltigenom den 

stora mästarens prägel” (Hillman mfl 1945, s. 95). Lagerlöfs moraliserande drag finns likt tidigare 

kvar i karaktäriseringen, men inget sägs uttryckligen om att hon skulle vara en sagoförtäljerska. 

2.5.2 Vårt språk och vår litteratur 

Läromedlet  Vårt  språk  och  vår  litteratur kommer  ut  i  slutet  av  1950-talet.  I  Litteraturläsning 

(Hillman mfl 1961) presenteras nittitalet i kapitlet ”Nittitalet. Litterär renässans” på omkring en och 

en  halv  sida.  Som  de  mest  betydande  författarna  räknas  Heidenstam,  Lagerlöf,  Fröding  och 

Karlfeldt. Av dessa får, om man bortser från det antologiska innehållet, Lagerlöf mest utrymme, om 

drygt  tre  sidor,  varefter  följer  Heidenstam  på  dryga  två  sidor,  och  Fröding  och  Karlfeldt  har 

omkring en och en halv sida var. I kapitlet presenteras också Albert Engström på en sida. 

Litteraturläsning var tänkt att användas i första årskursen som en orientering och Litteraturens 

historia i de senare årskurserna. Också i den senare har nittitalet ett eget kapitel: ”Nittitalet” med en 

presentation på nästan tre sidor. Heidenstam och Lagerlöf presenteras på drygt sex sidor var och 
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Fröding kommer inte långt därefter på drygt fem sidor och Karlfeldt får fyra sidor. Utöver dessa 

fyra finns också Levertin presenterad på två sidor och Hallström på en sida. 

Vad gäller nittitalet presenteras det i Litteraturläsning som en ny riktning efter åttitalet, utan att 

något  närmare  sägs  om relationen  mellan  de  två  riktningarna.  Det  som sägs  utmärka  den  nya 

riktningen  är  att  deras  huvudmotiv  är  det  svenska  landskapet,  dess  folk  och  kultur,  och  att 

diktningen därför får  en mer nationell  karaktär.  Den sista  halvsidan av introduktionen ägnas  åt 

Heidenstam och dennes roll som talesman  för nittitalet. Heidenstam sägs genom sin diktning och 

sina stridsskrifter  ha brytit  väg ”för en friare,  fantasifullare,  ljusare och mångsidigare diktning” 

(Hillman mfl 1961, s. 31). Bilden av nittitalet utvecklas sedan i  Litteraturens historia, där fokus 

ligger  på  de  olika  programskrifterna.  Detta  avsnitt  är  i  princip  helt  identisk  med Hillmam mfl 

(1945),  om  man  bortser  från  något  ord  här  och  där.  Vad  som  är  nytt  är  dock  att  efter  att  

programskrifterna  finns  en  halv  sida  om de  andra  nittitalsförfattarna.  Vad  gäller  nittitalismens 

diktning sägs att  ”[d]ess uppgift är främst att med fantasins hjälp föra oss in i skönhetens och 

glädjens  värld,  att  ge  livet  färg  och glans”  (Hillman mfl  1963,  s.  247).  Liksom i  första  delen 

understryks också intresset för folkkulturen och en hänvisning görs till första delen i läromedlet. 

Likheterna mellan de olika läromedlen återfinns också i kapitlen om Heidenstam. Till stora 

delar är dessa identiska. Eftersom Heidenstam dock finns med i två olika böcker skiljer det sig 

något åt. I Hillman mfl (1961) känner vi igen inledningen och texten om Karolinerna från Hillman 

mfl (1945), medan texten om Karolinerna i Hillman mfl (1963) visar på nya aspekter av verket, 

såsom att man kan tolka Karl XII som en tragisk övermänniska. Men här, liksom i Hillman mfl i 

övrigt, understryks den nationella tematiken. Men i övrigt är texterna om Heidenstam i Hillman mfl 

(1945) och Hillmam mfl (1961, 1963) i det närmsta identiska. 

På samma sätt förhåller det sig med kapitlen om Lagerlöf. Vi känner igen hela stycken från 

Hillman mfl (1945), men de är fördelade mellan kapitlet i Hillman mfl (1961) och i Hillman mfl 

(1963). Någon egentlig förändring i bilden som framträder kan alltså inte skönjas. 

2.5.3 Hillman, sammanfattning 

I Hillman mfl (1945) är det i kapitlet som introducerar nittitalet Heidenstams Renässans som står i 

centrum. När det sedan gäller Heidenstams verk läggs vid tolkningen stor vikt vid biografiska fakta 

och Hillman mfl försöker se vilket sinnestillstånd Heidenstam befunnit sig i då han skrivit verken.  

Man  gör  flera  nedslag  i  Heidenstams  författarskap  och  pekar  på  motiv  och  idéinnehåll. 

Beskrivningen är positiv och han beskrivs som en ”mästare inom den svenska dikten” (Hillman mfl 
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1945, s. 64). Också i avsnittet om Lagerlöf får Heidenstam ta plats, då Hillman mfl menar att han 

haft  inverkan  på  Lagerlöfs  debut.  I  Lagerlöfs  fall  diskuteras  inte  så  mycket  hennes 

sinnesstämningar,  utan  man  försöker  finna  hennes  litterära  förebilder,  vilket  man  inte  gör  i 

Heidenstams fall.  Beskrivningen  är  överlag  positiv  och hon beskrivs  som en stor  mästare  och 

konstnär av högsta rang (Hillman mfl 1945, s. 95). 

Trots att man, när Hillmam mfl (1961, 1963) publiceras, har en ny läroplan för den svenska 

gymnasieskolan och att avsnitten om nittitalet, Heidenstam och Lagerlöf nu är fördelat på två olika 

böcker, har inga större förändringar gjorts. Mycket är identiskt med Hillman mfl (1945). 

2.6 Bengt Brodow mfl 

Under sjuttiotalet var det så kallade Brodow-paketet det mest använda läromedlet i svenska för 

gymnasiet. Det är skrivet av Bengt Brodow, Sven-Gustaf Edqvist, Carl Kavaleff och Bengt G. Öh 

och den första delen kom ut 1966. Läromedelspaketet är uppdelat i årskurser, i sista årskursen också 

indelad efter vald inriktning, och till varje årskurs finns en lärobok, en studiebok och en antologi. 

Årskurs två har dock ingen egen antologi, men det finns en bok som handlar om drama och teater, 

något som var avsett att studeras främst år två. 

Vi kommer här bekanta oss närmare med läroböckerna. Att jag inte tittar på studieböckerna 

beror på att de nästan bara innehåller övningar och studiefrågor till texterna, medan läroböckerna 

innehåller  just  lärobokstexten,  det  är  framför  allt  där  vi  får  information  om författarna  och de 

litterära strömningarna. Antologierna faller också utanför den här undersökningen. Vad gäller sista 

årskursen har jag tittat på läroboken för humanistisk, samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig 

linje, då dessa linjer var de som främst var universitetsförberedande. 

Brodow-paketets  böcker  innehåller  till  skillnad  från  tidigare  läromedel  inte  bara  den 

litteraturhistoriska delen av gymnasiesvenskan utan också allt annat som hör till ämnet. Det är det 

enda läromedlet jag undersöker som inte har ett mer eller mindre kronologiskt upplägg. Att den 

ändå är med beror på att den var nästan helt dominerande under 70-talet (Ullström, s. 389). 

1987 ger Brodow ihop med Börje Bergström och Ingrid Nettervik ut en ny litteraturhistoria 

med mer traditionellt  upplägg.  Den heter  Dikten  och vi.  Litteraturhistoria för  gymnasieskolans  

studieförberedande program och jag har tittat närmare på andra upplagan från år 1991. Jag har 

tyvärr inte fått tag på någon annan upplaga, men enligt förordet ska avsnitten om Heidenstam och 

Lagerlöf inte skilja sig åt mellan upplagorna. Nästan 10 år senare, 1998, ger Bengt Brodow och 
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Ingrid  Nettervik  ut  en  ny  litteraturhistoria  som  heter  Möt  litteraturen,  som  också  kommer 

presenteras. 

2.6.1 Brodow-paketet

I  Svenska för gymnasiet Lärobok Årskurs 1 (1967) tar litteraturhistorien upp cirka 130 sidor av 

bokens totalt 320 sidor. Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf presenteras på lite drygt två 

sidor var, båda med ett författarporträtt. I läroboken för årskurs 2 förekommer knappt någonting alls 

om  Heidenstam  eller  Lagerlöf,  men  i  Svenska  för  gymnasiet  Lärobok  Humanistisk,  

samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig linje Årskurs 3 (1968) finns en fördjupning i 1800- och 

1900-talens litteratur, där dock bara Heidenstam tas upp mer utförligt. Vi kommer alltså koncentrera 

oss på dessa två böcker av det så kallade Brodow-paketet. 

I  Svenska för gymnasiet  Lärobok Årskurs 1 presenteras Verner von Heidenstam och Selma 

Lagerlöf  tillsammans  med  Gustaf  Fröding  och  Erik  Axel  Karlfeldt  i  ett  kapitel  som  heter 

”Nittitalet”.  Det  finns  dock ingen introduktion  till  det  övergripande  begreppet  ”Nittitalet”  utan 

kapitelrubriken följs direkt av nästa delkapitelsrubrik: ”Verner von Heidenstam”. 

Texten om Heidenstam börjar med en dikt av Viktor Rydberg, ”den siste romantikern”, som 

finns i hans diktsamling  Barndomspoesin från 1888, vilket är samma år som Heidenstams första 

diktsamling Vallfart och vandringsår kom ut. Sedan övergår texten till att handla om Heidenstam 

och kopplingen till Rydberg tas inte upp igen. Man kan fråga sig vad poängen med Rydberg-dikten 

över huvud taget är. Heidenstams debutverk beskrivs som en programförklaring: ”Vad Heidenstam 

och den unga generationen ville var, att skönhetsupplevelsen, fantasin och den personliga egenarten 

åter skulle komma till heders i litteraturen och konsten” (Brodow mfl 1966, s. 261). Heidenstams 

egentliga programförklaring Renässans nämns dock inte. 

Efter  dessa  korta  ord  om  debutverket  kommer  en  bit  biografisk  text  som  utgår  från 

Heidenstams När kastanjerna blommade. Vistelsen utomlands skildras kort och anses ha gett näring 

åt hans fantasiliv och ha inspirerat honom i Vallfart och vandringsår. Att Heidenstam under den här 

perioden kan antas ha haft hemlängtan står också. Texten om Heidenstams avslutas med några korta 

biografiska fakta som att han 1916 fick nobelpriset i litteratur och att han dog på Övralid. 

Brodow mfl finner redan i debutverket några dikter som karaktäriseras som nationellt präglade. 

Fokuseringen  på  det  nationella  och  fosterländska  går  sedan  igen  i  hela  presentationen  av 

Heidenstam. Denna mer nationella ådra i Heidenstams diktning antas höra ihop med den nationella 

väckelsen i slutet av 1800-talet som också beskrivs i texten. Hans fem rader ”Jag längtar hem” står 
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som exempel, men något utdrag finns inte i läroboken. Något återkommande hemlängtansmotiv 

nämns heller inte, trots att hemlängtansmotivet i exempeldikten borde vara lika starkt som något 

nationellt motiv. 

Vad gäller resten av Heidenstams produktion fortsätter man att fokusera på det nationella och 

folkligt fosterländska. I Heidenstams roman Karolinerna anses Karl XII få stå som symbol för ”en 

hel nation i kamp för ett älskat fosterland” (Brodow mfl 1966, s. 262). Romanen beskrivs också 

som stilistiskt intressant eftersom den är ett försök till  mellanting mellan prosa och lyrik.  Hans 

Alienus, som kan anses vara intressant av samma orsak, men som knappast är särskilt nationell, 

finns inte presenterad i läroboken. 

Utöver de ovan nämnda nämns i lärobokstexten också  Dikter och  Nya dikter, där den första 

diktsamlingen  har  en  nationell  dikt  som exempel  och  den  senare  diktsamlingen  beskrivs  som 

djupare  och  mer  allvarlig  än  Heidenstams  tidigare  produktion.  På  några  rader  finns  dessutom 

Svenskarna och deras hövdingar omnämnd och Heidenstams syfte med texten sägs vara att han 

ville levandegöra den svenska historien.  Att  boken inte blev någon framgång framgår också av 

texten. 

Texten om Selma Lagerlöf kommer direkt efter den om Heidenstam och börjar med ett referat 

från En saga om en saga där det framgår att hon menade att naturalismen kändes tryckande och att 

hon ansåg att ”skönhetsupplevelsen och fantasins lek hade ett värde i sig själva” (Brodow mfl 1966, 

s. 263). Här väljer alltså läromedelsförfattaren att ta upp att Lagerlöf liksom Heidenstam hade en 

tanke  bakom sitt  författarskap och  visar  att  hon var  medveten  om sina  litterära  val.  Att  dessa 

stämmer väl överens med nittitalet i stort framgår dock inte, eftersom man inte presenterat nittitalet 

närmare. 

Presentationen av Lagerlöf fortsätter sedan med hennes biografiska bakgrund. Vilken betydelse 

hennes uppväxt och utbildning kan ha haft för hennes författarskap diskuteras dock inte. Det som 

står är dock att barndomshemmet Mårbacka ofta figurerar i hennes romaner och noveller, och boken 

Mårbacka tas upp som ett tydligt exempel. Hennes resa kring Medelhavet och att hon vid tiden 

bodde i Falun anses vidare ha givit inspiration till Jerusalem, som ju handlar om några bönder från 

Dalarna som emigrerar till Jerusalem. 

Gösta Berlings saga och Jerusalem får visa på bredden i Lagerlöfs författarskap, eller kanske 

snarare på den utveckling som sker under de tio åren som skiljer dem åt. Ett utdrag ur kapitlet Balen 

på Ekeby (O, forna tiders kvinnor!) får visa på hennes lyriska prosa, medan ett utdrag ur Jerusalem, 

där  Lill-Ingmar  presenteras,  liknas  vid  de  isländska  sagorna  som  ju  helt  saknar  ”poetiska 

utgjutelser” (Brodow mfl 1966, s. 265). 

Ytterligare  några  av  Lagerlöfs  texter  presenteras  men inte  lika  utförligt.  Nils  Holgerssons 
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underbara resa genom Sverige beskrivs som en lättfattlig bok som nådde en bred publik och som 

verkligen intresserade barnen. Boken jämförs med Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar  

som ju inte blev någon succé. 

Texten  om  Lagerlöf  avslutas  med  de  utmärkelser  hon  fått,  såsom  att  hon  valdes  till 

hedersdoktor vid Uppsala universitet, att hon erhöll nobelpriset i litteratur och att hon fick en stol i 

Svenska akademin. Hennes betydelse i svensk kulturhistoria framgår också av läroboken för årskurs 

2 där man kan läsa att flera av hennes romaner filmatiserats. Heidenstams omnämns inte alls i den 

läroboken. 

I läroboken för årskurs 3 finns båda författarna omnämnda, men Heidenstam är den enda av de 

två  som  presenteras  i  ett  eget  längre  avsnitt  om  fyra  sidor.  Av  de  fyra  nittitalisterna  som 

presenterades i läroboken för årskurs 1 är det bara Lagerlöf som inte finns med för fördjupade 

studier  i  årskurs  3.  Detta  beror  kanske  på  att  fördjupningen pekar  tydligare  mot  olika  litterära 

strömningar, och att läromedelsförfattarna kan ha ansett att Heidenstam, Fröding och Karlfeldt var 

viktigare för det svenska nittitalet än Lagerlöf var. En annan anledning kan vara att tonvikten i 

avsnitten  om  de  tre  nittitalsförfattarna  ligger  på  lyrik,  en  genre  Lagerlöf  inte  ägnade  sig  åt. 

Samtidigt presenteras de tre lyrikerna under samma rubrik som många andra, både prosaister och 

lyriker, till exempel Dickens och Dostojevskij. Att man valt bort Selma Lagerlöf är alltså inte helt 

lätt att förklara. 

Texten  om Verner  von Heidenstam innehåller  flera  underrubriker:  ”Ungdomligt  övermod”, 

”Övermänniska  –  nationalskald”,  ”Besinning  och  socialt  ansvar”,  ”Omvärdering  av 

övermänniskoidealet”, ”Strindbergsfejden”, ”Resignation och mognad”, ”Stildrag” och ”Vid vägens 

slut”. 

Man börjar i avsnittet ”Ungdomligt övermod” med att presentera debutdiktsamlingen Vallfart  

och  vandringsår och  de  två  stridsskrifterna  Renässans och  Pepitas  bröllop.  Den  senare  skrev 

Heidenstam ihop med Oscar Levertin, som dock inte står som medförfattare i lärobokstexten. Man 

går  här  djupare  in  på  hur  protesten  mot  ”80-talisternas  glädjelösa  gråvädersstämningar  och 

småskurna moraliserande” (Brodow mfl 1966, s. 193) tedde sig. Läsningen är väldigt textnära och 

man  presenterar  många  exempel  från  Heidenstams  dikter  som pekar  åt  samma  håll  som hans 

stridsskrifter. 

Vi får sedan på de följande sidorna följa Heidenstams författarskap utifrån de rubriker som 

nämndes ovan med fokus på det tankeinnehåll eller de ideal som kan utläsas. Man försöker visa hur  

hans författarskap utvecklas och det förekommer många exempel med kortare utdrag ur olika dikter 

av Heidenstam. Vid något tillfälle nämns hans prosaverk när deras tankeinnehåll stämmer överrens 

med presentationen. 
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2.6.2 Dikten och vi

1987  ger  Brodow  ihop  med  Börje  Bergström  och  Ingrid  Nettervik  ut  Dikten  och  vi.  

Litteraturhistoria  för  gymnasieskolans  studieförberedande  program.  Här  hänvisas  dock  till  den 

andra upplagan från 1991. 

Kapitlet ”Svenskt nittital” innehåller delkapitlen ”Glädjens och skönhetens renässans”, ”Verner 

von Heidenstam”, ”Selma Lagerlöf”,  ”Gustaf Fröding” och ”Erik Axel Karlfeldt – speglad i  en 

dikt”. Introduktionen till nittitalet är ungefär en sida lång, texten om Heidenstam ungefär tre sidor 

och den om Lagerlöf knappt fem sidor. Både Fröding och Karlfeldt får mer utrymme än Heidenstam 

som utrymmesmässigt nu hamnar sist av nittitalisterna. 

Introduktionen  innehåller  några  kursiverade  ord,  såsom  livsglädje,  skönhet,  kärlek  till 

traditionerna, nationell självkänsla och provinsialism som får karaktärisera det svenska nittitalet. 

Man  går  sedan  in  på  den  gradvisa  och  odramatiska  övergången  från  åtti-  till  nittitalet.  Man 

nyanserar också genom att poängtera att ingen av de stora nittitalsförfattarna var så värst unga och 

därför i olika hög grad var bekanta med naturalismen och att vissa av åttitalsförfattarna ändrade 

inriktning på sitt författarskap under nittiotalet. Detta är inget nytt, utan de flesta läromedel vi tittat 

på har varit noga med att uttrycka att det är en reaktion på hur litteraturen och konsten bör vara,  

men att det inte är frågan om någon brytning i fråga om livsåskådning. 

I introduktionen radas också de betydelsefulla nittitalsdiktarna upp och det är de som beskrivits 

som tongivande sen 40-talet: Heidenstam, Fröding, Lagerlöf och Karlfeldt. Några rader längre ner 

skriver  man om att  man under  nittiotalet  börjar söka sig tillbaka till  det genuint  folkliga ”som 

Fröding i sina värmlandsdikter och Karlfeldt i sina Dalmålningar på rim” (Brodow mfl 1991, s. 

258) följt av omnämnandet av Heidenstams Renässans som beskrivs som nittitalets programskrift 

och sägs förkunna en behärskad och återhållen livsglädje. 

I presentationen av Heidenstam används ord som diktargenerationens ledare och nationalskald, 

ord som vi i viss mån känner igen sen tidigare. Men det finns en skillnad. I Dikten och vi  står att 

Heidenstam  ville framträda  som diktargenerationens  ledare  och att  han hade  ambitioner att  bli 

svensk nationalskald, inte att han faktiskt var det. Jag finner ordvalet intressant. Vi har sett flera 

läromedel där Heidenstam beskrivits just som nittitalets ledare. Det var alltså knappast så att det 

endast var hans ambition att bli det, utan också att han mer eller mindre uppfattades just så. Detta  

både  under  hans  livstid  och  i  många  år  därefter.  Att  man  under  1980-talet  inte  längre  ser 

Heidenstam på det viset betyder ju inte att han inte ansågs vara det tidigare, utan bara att man nu 

omvärderat hans författarskap. 
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Brodow mfl visar också på att värderingen av Heidenstam ändrats över tid, att vi i mitten av 

1980-talet, ställer oss mer kritiska till Heidenstams diktning om fosterland och hjältemod, men att vi 

idag  kanske  mer  uppskattar  dikterna  om ”den åldrade människans harmoni och lugna visdom” 

(Brodow mfl 1991, s. 258). Nästan 100 år efter Heidenstams debut går det nu alltså inte bara att  

diskutera hans diktning, utan också att se hur synen på den förändrats. 

Efter denna presentation av Heidenstam följer en kronologiskt upplagd biografi som poängterar 

den påverkan familjegården Olshammar haft på Heidenstams författarskap. Också hans resor nämns 

och  vistelsen  i  Schweiz  där  han  träffade  Strindberg  ses  som avgörande för  hans  beslut  att  bli 

författare. 

Debutverket Vallfart och vandringsår beskrivs som en omedelbar publiksuccé. Man tar upp de 

två delarna; den ena med österländska motiv där skönhet, glädje, kärlek, njutning och lättja hyllas, 

den andra med centrallyriska,  nakna,  korta dikter  ”som återger  en reflexion, en känsla  eller  en 

stämning” (Brodow mfl 1991, s. 260). Författarna har mycket att säga om diktverkets första del, 

bland annat att bildspråket är rikt och skarpt men ibland krystat och att ”åtskilligt smakar billig 

turistrekvisita  och lånegods från  Tusen och en  natt”  (Brodow mfl1991,  s.  260).  Alving (1932) 

pekade också på den förebild Heidenstam kan ha sett i  Tusen och en natt, men han gör det i mer 

neutrala ordalag. Brodow mfl pekar också på att viss del av idéinnehållet i första delen av diktverket 

kan ses som tveksamt och tar några strofer som exempel: ”Jag ville vara en kvinna för att helt / få 

älska mannen så som han förtjänar.” (enligt citat i Brodow mfl 1991, s. 260). Om den andra delen 

konstateras att samtiden inte brydde sig så värst mycket om den men att det är den som blivit det 

man idag kommer ihåg och värderar  högt.  ”De fem raderna (Jag  längtar  hem)”  sägs  vara  den 

svenska litteraturens mest citerade dikt om hemlängtan och citeras i sin helhet. 

Efter detta behandlas  Dikter med några ord och diktsamlingen hävdas vara mindre praktfull 

och  bullersam än  första  delen  i  Vallfart  och  vandringsår, men  samtidigt  är  dikterna  inte  lika 

avslipade och enkla som andra delen. Man får en känsla av att Heidenstam vill imponera snarare än 

bikta  och  förkunna.  Man  pekar  också  på  att  Heidenstam  nu  börjar  kretsa  allt  mer  kring 

fosterlandskärleken och han beskrivs som ”vår store patriot”.  Dikterna i  ”Ett  folk” får stå  som 

exempel på hans patriotism. Om ”Medborgarsång” sägs att Heidenstam var för mycket aristokrat 

för att hans krav på allmän och lika rösträtt ska verka äkta. 

Efter detta kommer någon sida om Karolinerna. Det är dock inte det första prosaverket som 

nämns. Mellan presentationen av Vallfart och vandringsår och Dikter skriver Brodow mfl (1991, s. 

260) att  ”efter att  ha förlyft  sig på en stor idéroman,  Hans Alienus,  återvänder Heidenstam till 

lyriken”. Den till  formen mer traditionella romanen  Endymion nämns inte alls. Om  Karolinerna 

sägs att här förhärligas övermänniskoidealet, att den stor hjälte inte behöver följa de regler som 
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vanliga  människor  följer.  I  det  här  stycket  förklaras  Heidenstam  också  ha  sympatiserat  med 

nazismen: ”Men både hjältedyrkan och den starka nationalismen fick sin obönhörliga konsekvens i 

att Heidenstam på 30-talet sympatiserade med nazismen” (Brodow mfl 1991, s. 262). I inget annat 

läromedel förekommer något liknande uttalande. Istället för Karolinerna är det de två romanerna i 

Folkungaträdet som beskrivs som två av vår tids bästa historiska romaner. 

Kapitlet avslutas med några ord om Nya dikter som anses vara Heidenstams ”konstnärligt mest 

helgjutna verk” och är enkel på samma sätt som redan i Ensamhetens tankar, det vill säga andra 

delen av debutverket. Dikterna sägs koncentrera sig på de enkla känslorna, de stora livsfrågorna och 

många  innehåller  ett  starkt  dödsmedvetande.  Slutligen  beskrivs  Heidenstam  som  en  hyllad 

diktarfurste. Vad som är skillnaden på att vara en hyllad diktarfurste och en nationalskald framgår 

dock inte av texten. 

Kapitlet om Lagerlöf börjar med ett referat av hennes Nobelföreläsning där hon säger att hon 

känner så stor tacksamhetsskuld till Tegnér, Runeberg, H C Andersen och många fler och hur hon 

på detta sätt nästan utplånar sin egen insats. Om detta skriver Brodow mfl (1991, s. 263):

Vid sidan av Vilhelm Moberg är Selma Lagerlöf den största epikern (berättaren) i vår litteratur. 

Men man blir inte en stor författare bara genom att återberätta vad man hört. Visst står Selma 

Lagerlöf i tacksamhetsskuld till den folkliga berättartraditionen i Värmland och den medeltida 

legendlitteraturen, men det  är bara byggstenar som hon använder för att  konstruera sin egna 

mycket personliga och genomtänkta romaner och noveller. Lika stor betydelse som berättelserna 

hade säkert hennes egen uppväxt. 

Brodow mfl  (1991)  är  ju  här  mycket  tydlig  med  att  romanerna  är  hennes  egna  och att  de  är 

genomtänkta, och således inte bara frukten av inspiration utifrån. Efter citatet följer en tillbakablick 

på hennes uppväxt. Viktigt för hennes författarkarriär anses höftskadan ha varit, detta eftersom det 

tidigt gjorde henne till en betraktare. 

Efter denna bakgrundsteckning presenteras debutverket  Gösta Berlings saga. Först refereras 

En saga om en saga, även om det inte framgår av lärobokstexten. Man tar upp Lagerlöfs problem 

med  att  skriva  med  den  under  80-talet  vedertagna  nyktert  realistiska  stilen.  Det  finns  också 

beskrivet hur hon först  försökte skriva på vers och sedan försökte skriva det som en scen i ett 

drama. Sedan hittade hon så småningom sin stil, som beskrivs som en rytmisk prosa med många 

utrop.  Ett  försök görs  sedan att  referera  handlingen  även  om det  sägs  vara  nära  nog omöjligt 

eftersom den består av flera fristående episoder som knyts samman av Majorskan på Ekeby och 

hennes  kavaljerer,  med Gösta Berling i  spetsen.  I  Brodow mfl  (1991, s.  265)  tas  de moraliska 

dimensionerna upp: 
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Mot varandra står i romanen å ena sidan glädjen, festligheten, fantasin och skönheten och å andra  

sidan arbetet, ansvaret och den vardagliga pliktuppfyllelsen. Svårigheten är att förena dessa två. 

Selma Lagerlöf är oerhört inspirerad när hon skildrar de glada festligheterna och livsberusningen, 

men djupast inne är hon här liksom i alla sina senare verk moralist. Men det är ingen grå och 

livsförnekande moral hon predikar. När människorna gör de goda gärningarna får de ofta framstå 

som lysande hjältar med ett skimmer av glädje och godhet över sig. Både när hon skildrar Gösta  

Berling som den livsberusande erövraren och som den förtvivlade botgöraren är det hjälten Gösta 

Berling som skildras. 

Delkapitlet ”Själens sjukdom och kärlekens makt” börjar med att författarna konstaterar att Lagerlöf 

framstår som ”en förnuftig, anspråkslös, vardaglig och lite blek gestalt” (Brodow mfl 1991, s. 265) 

och att det är underligt att hon kan beskriva underliga människor och övernaturliga företeelser så 

bra som hon ändå gör. Som exempel får sedan de två romanerna En herrgårdssägen och Kejsarn av 

Portugallien stå, som tidigare inte givits särskilt stort utrymme i läromedlen. Här omnämns också 

en ”dagbok från barndomen”. Enligt Nordlund (2005) rör det sig inte alls om några dagböcker, utan 

om böcker Lagerlöf skrivit i vuxen ålder. Huruvida de ens bör ses som självbiografiska diskuteras 

också av Nordlund i ett helt kapitel (”Självbiografi, memoarer eller fiktion”). 

Romanen  Jerusalem får  precis  som debutverket ett  eget kapitel  och romanen beskrivs som 

uppbyggd  kring  pliktkollisioner:  ”mellan  kallelsemedvetande  och  ansvar  för  det  fortbestående, 

mellan kärlekslöfte och plikten mot fädernesgården” (Brodow mfl 1991, s. 266). Den första delen 

beskrivs som ett  storslaget verk ”som på ett  lågmält  och nästan isländskt sätt  gestaltade starka 

känslor och personligheter med resning” (ib.). Också den verkliga bakgrunden tecknas, men man 

poängterar  också  att  Lagerlöf  återgett  händelserna  fritt.  Jerusalem ihop  med  Legender och 

Kristuslegender beskrivs som de böcker som givit Lagerlöf internationellt rykte. 

Den tredje bok som får ett eget kapitel är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Där 

fokuserar man på hur Lagerlöf lyckats skriva moraliserande, utan att likt tidigare läroböcker bli 

träigt moraliserande. Man nämner att boken är skriven på uppdrag av lärare, men man poängterar 

också att Lagerlöf själv funderade ut utformningen. 

Det sista delkapitlet i Lagerlöf-kapitlet har titeln ”Selma Lagerlöf och publiken” och här tar 

man upp några olika aspekter på Lagerlöf och hennes författarskap. Bland annat nämns att hon 

ibland talade offentligt för fred och kvinnans jämställdhet, vilket Brodow mfl (1991) finner helt 

konsekvent då hon vid en rösträttskongress 1911 var nobelpristagare och godsägare, men ändå inte 

fick rösta.  Hennes åsikter  anses dock främst  finnas  i  hennes berättelser,  som enligt  Brodow är 

pacifistiska  (något  direkt  exempel  ges  inte)  och  ofta  framställer  starka  och  handlingskraftiga 
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kvinnor. Som exempel ges Majorskan i Gösta Berlings saga. 

Vidare  beskrivs  Lagerlöf  som en folkförfattare  och hur  hennes  publik ökade ännu mer då 

Körkarlen filmatiserades av Victor Sjöström. Att filmen är filmhistoriskt viktig framgår också. I 

Brodow-paketet hade ett helt kapitel ägnats åt filmatiseringar av Lagerlöf-romaner. Annars är det 

inte någon som lagt någon större vikt till denna del av Lagerlöfs gärningar, varken förr eller senare. 

Slutstycket är ett försök att förklara varför Lagerlöf blivit så populär: Det ”beror på att hon 

kunde skapa spännande intriger med många överraskande vändningar och att hon arbetade med 

enkla, renodlade personligheter. Dessutom handlar hennes böcker som de flesta stora myter om det 

godas kamp mot det onda, där det goda till slut avgår med segern” (Brodow mfl 1991, s. 267). 

2.6.3 Möt litteraturen

1998 ger Bengt Brodow och Ingrid Nettervik ut Möt litteraturen. Under den övergripande rubriken 

”De stora  berättarnas”  tid  presenteras  flera  författare  från  Balzac  och Dickens,  via  Tolstoj  och 

Runeberg,  till  de svenska nittitalisterna.  Det finns tre kapitel  som rör det sistnämnda, nämligen 

”Svenskt nittital”, ”Gustaf Fröding” och ”Selma Lagerlöf”. Verner von Heidenstam har alltså inget 

eget  kapitel,  och det  har  inte  heller  Erik  Axel  Karlfeldt.  Detta  motiveras  med att  Fröding och 

Lagerlöf är de författare som ”känns mest levande ett århundrade senare” (Brodow & Nettervik 

1998, s. 190). 

I kapitlet ”Svenskt nittital” är det dock Heidenstam och hans Renässans som får stå i centrum. 

Där sägs en behärskad livsglädje förkunnas och att glädje, spänning och skönhetsupplevelser hyllas. 

Här  tas  också  brytningen med det  litterära  åttitalet  upp,  men man poängterar  också att  många 

åttitalsförfattare själva ändrade inriktning under nittitalet. Heidenstam nämns också i det över 10 

sidor långa kapitlet om Strindberg där Strindbergsfejden diskuteras. Där ställs frågan vem som var 

den störste författaren, Strindberg eller Heidenstam? Svaret pekar i Möt litteraturen ganska entydigt 

på Strindberg, eftersom Heidenstam, som sagt, inte fått något eget kapitel och har programskriften 

Renässans som enda omnämnda text. 

Kapitlet om Selma Lagerlöf är nästan fem sidor långt och påminner starkt om det i Dikten och 

vi (Brodow 1991), till exempel är delkapitlen desamma. Kapitlet är något förkortat, men i princip 

finns inga skillnader att peka ut. 
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2.6.4 Brodow mfl, sammanfattning 

I Svenska för gymnasiet (Brodow mfl 1967, 1968) presenteras Heidenstam, Lagerlöf, Fröding och 

Karlfeldt  i  kapitlet  ”Nittitalet”  i  första  årskursens  bok,  men  någon  djupare  förklaring  till  vad 

nittitalet innebär ges inte. Vad gäller Heidenstam väljer man i Brodow mfl (1967) att peka på hans 

nationella sida och presenterar de texter som kan ses som just nationella. Han anses vara ett barn av  

sin tid i fråga om detta. I Lagerlöfs fall får  Gösta Berlings saga och  Jerusalem visa hur hennes 

författarskap utvecklats. I tredje årskursens bok får endast Heidenstam ta plats av de två, och här får 

man göra en nära bekantskap med Heidenstams författarskap med fokus på tankeinnehållet. Hans 

programskrifter och hur han förverkligar innehållet i dem i sina skönlitterära verk tas också upp. 

Också  i  Brodow mfl  (1991)  ligger  fokus  på  Heidenstams mer  nationella  texter,  men  man 

diskuterar också hur synen på honom förändrats under 1900-talet. Både hans prosa- och poesi-verk 

tas upp, men det är poesin som presenteras utförligast. Hos Lagerlöf presenteras tre texter närmare: 

Gösta Berlings saga, Jerusalem och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. 

Skillnaden mellan Dikten och vi (Brodow mfl 1991) och Möt litteraturen (Brodow & Nettervik 

1998) är ett tydligt exempel på vad som händer med litteraturhistorierna för gymnasieskolan under 

1990-talet – något jag dock inte kunnat undersöka närmare. Fram till och med mitten av 50-talet  

blev läromedlen allt mer omfattande, för att sedan bantas ner allt mer. I  Dikten och vi (1991) är 

skildringarna kortfattade, men vi känner ändå igen den kanon och den bild som vi vant oss vid 

under 1900-talet. Men i  Möt litteraturen går det inte längre att korta ner, utan man måste plocka 

bort. Detta på bekostnad av Heidenstam, som nu framstår som en person vars betydelse för nittitalet 

beror endast på en programskrift. Här har jag inte tittat närmare på hur Gustaf Frödings väg genom 

litteraturhistorien  sett  ut,  men  det  är  knappast  så  att  man  i  de  tidigaste  litteraturhistoriska 

översiktsverken för gymnasieskolan hade kunnat utläsa att det endast skulle finnas plats för honom 

och Selma Lagerlöf av nittitalisterna i gymnasieskolans litteraturhistoria. 

2.7 Hugo Rydén mfl

1977 kom ett helt nytt läromedel skrivet av Hugo Rydén, Gunnar Stenhag, Dick Widing, Lennart 

Husén, Runo Lindskog och Lars Melin ut. Det heter Litteraturorientering för gymnasieskolan. Jag 

har tittat på den trettonde tryckningen från 1990, men huruvida några förändringar har gjorts mellan 

tryckningarna omnämns inte. 1989 gav Hans Rydén ut ett  nytt  läromedel,  Litteraturhistoria för  
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gymnasieskolan, denna gång ihop med Dick Widing, Dixie Eriksson, Runo Lindskog och Gunnar 

Stenhag. Jag har undersökt den första upplagan. 

2.7.1 Litteraturorientering för gymnasieskolan

Verner  von  Heidenstam  och  Selma  Lagerlöf  har  varsitt  eget  delkapitel  i  kapitlet  ”Nittital”  i 

Litteraturorientering för gymnasieskolan (1990). I det kapitlet har också Gustaf Fröding, Erik Axel 

Karlfeldt och Hjalmar Söderberg egna kapitel, och dessutom finns ett inledande kapitel benämnt 

”Åttital  och  nittital”.  Omfångsmässigt  får  Fröding  mest  plats  med  över  tre  sidor,  tätt  följt  av 

Lagerlöf och sedan Heidenstam, och sist kommer Karlfeldt och Söderberg med en dryg sida var. 

Det är inte första gången vi ser Söderberg presenterad som en av nittitalisterna, det blev han också i 

två tidigare verk i undersökningen: Warburgs och Alvings. 

Delkapitlet som introducerar nittitalet fokuserar som rubriken antyder – ”Åttital och nittital” – 

på  skillnaderna  mellan  de  två  årtiondena  i  svensk  litteraturhistoria.  Åttitalet  har  inte  blivit 

presenterat tidigare. Strindberg är den enda åttitalsförfattare som finns med i boken, varför kapitlet 

med honom i fokus heter just ”Strindberg”. Introduktionen är kortfattad, bara tre stycken lång och 

ett stycke ägnas åt åttitalismen, ett åt symbolismens framväxt i Frankrike och ett åt det svenska 

nittitalet. Det sista stycket är som följer: 

I  Sverige  debuterade  i  början  av  90-talet  en  rad  diktare,  som mer  eller  mindre  anknöt  till 

symbolisternas  program.  De  tog  inte  upp  samtidens  problem  i  samma  utsträckning  som 

åttitalisterna,  och  de  var  nationalistiska.  Nittitalisterna skildrade  gärna  sin hembygd och  det 

gamla bondesverige. Vid den här tiden fanns ett starkt intresse för sådant: Skansen och Nordiska 

museet tillkom då. Men motsättningarna mellan åttital och nittital skall inte överdrivas, även om 

de två författargrupperna upplevde dem som stora. Strindberg, vår främste åttitalist, var med sina 

drömspel den främste svenske symbolisten i slutet av 1800-talet. (Rydén mfl 1990, s. 245.)

Den här presentationen av nittitalet skiljer sig ganska mycket från andra vi har sett. De två främsta 

nyheterna är att man på ett uttryckligt sätt jämför nittitalisterna med symbolisterna, vilka krävde 

mer fantasi, romantik och skönhet i litteraturen, och att ingen av nittitalisterna nämns med namn. 

Att nittitalisterna anknöt till symbolismen och att man säger att Strindberg med sina drömspel var 

den främste av de svenska symbolisterna för ju tankarna till att Strindberg också skulle ha varit den 

störste nittitalisten. 

I  kapitlet  om Heidenstam beskrivs  han som en av dem som först  utformade nittitalismens 
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program  som  krävde  fantasi,  livsglädje  och  skönhet  i  litteraturen,  vilket  är  nästan  samma 

formulering  som i  presentationen av symboliken,  utöver  att  'romantik'  är  utbytt  till  'livsglädje'. 

Debutverket Vallfart och vandringsår presenteras ihop med att man berättar om Heidenstams resor i 

Orienten och man pekar ut att samlingens dikter ofta har sydländska och orientaliska motiv, men 

också  dikterna  i  ”Ensamhetens  tankar”  pekas  ut  och  sägs  uttrycka  författarens  längtan  till 

hembygden, varefter hans fem rader ”Jag längtar hem” citeras. Hembygden sägs också vara viktiga 

motiv i Heidenstams diktning i stort och de två dikterna ”Sverige, Sverige, Sverige, fosterland” och 

”Medborgarsång” får stå som exempel på detta, även om den sistnämnda också ansetts ställa krav 

på demokratiska reformer. 

Heidenstams historiska intresse sägs vara det som ligger bakom Karolinerna och Svenskarna 

och deras hövdingar. Förstnämnda verk beskrivs som en berättelsesamling som fångade soldaternas 

mod och kraft i svåra situationer och sistnämnda sägs ha lästs av och fascinerat tusentals svenska 

skolbarn.  Historieboken  hör  inte  till  de  texter  som  har  ansetts  som  centrala  för  Heidenstams 

diktning, men beskrivningen av den här påminner en del om Steffen (1917). Verket omnämndes 

också av Brodow mfl (1966), som dock menade att den knappast varit populär bland skolbarnen, 

åtminstone inte i jämförelse med Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. 

Heidenstam sägs 1910 ha nått en ställning som den store svenske nationalskalden. Brodow mfl 

(1991) menade ju exempelvis att Heidenstam hade ambitionen att vara det, men att han då inte 

faktiskt var det. Hos Rydberg mfl  var Heidenstam nationalskald, hos Brodow mfl var det endast 

hans ambition. 

Heidenstam anses i sitt sista verk Nya dikter visa upp sina bästa sidor som författare, vilka är 

hans  ”förmåga  att  kort  och  uttrycksfullt  gestalta  allmänmänskliga  upplevelser  av  naturen, 

skapelsens  mysterium och vördnaden  för  livet”  (Rydén mfl  1990,  s.  247).  Heidenstam-kapitlet 

avslutas med en dikt ur diktsamlingen. 

Sedan följer delkapitlet om Selma Lagerlöf med de första meningarna i En saga om en saga: 

”Det  var  en gång en saga,  som ville  bli  berättad och förd ut  i  världen.  Det  var  helt  naturligt,  

eftersom den visste med sig, att den redan var så gott som färdig” (enligt citat i Rydén mfl 1990, s.  

247). Texten beskrivs som en självbiografisk skiss där hon berättar om sin barndom och utbildning 

och om hur hon ”mötte sagan”. Efter presentationen av sagan, som ju alltså är Gösta Berlings saga, 

hävdas att vissa av händelserna i boken bygger på historier Lagerlöf hört i sin barndom, men att det 

mesta är en produkt av hennes fantasi. Om Gösta Berlings saga skriver Rydén mfl ett kort referat 

och man pekar på att romanen både är en romantiserande hyllning till gångna tiders livsglädje och 

ett  fördömande  av  kavaljerernas  sysslolösa  tillvaro.  Denna  dubbelhet  anses  vara  något  som är 

typiskt för Lagerlöf. Några ord sägs också om stilen som anses vara ”romantisk med ålderdomliga, 

47



vackra ord, en mängd utrop och långa, böljande meningar” (Rydén mfl 1990, s. 248). 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige beskrivs därefter som ett beställningsverk och 

refereras kort. Fokus i referatet ligger på ramberättelsen om Nils Holgersson som under sin resa 

genom Sverige ”mognar och blir en bättre människa” (ib.). Detta är inte något som man tagit fasta 

på när man på andra ställen valt att diskutera det verket. Samtidigt kan mognaden till en bättre 

människa ses som något typiskt för Lagerlöfs diktning i stort. Det sista som sägs om boken är att 

”flera generationer svenska skolbarn har under 1900-talet gjort resan genom Sverige tillsammans 

med Nils Holgersson” (ib.).  

Därefter  beskrivs  romanerna  Jerusalem och  Kejsarn av Portugallien i  varsitt  stycke.  Båda 

refereras utan någon egentlig analys eller värdering. Vad gäller Kejsarn av Portugallien återberättas 

hela historien, inklusive slutet. Detta görs för att man ska kunna låta Klara-Gulla stå som exempel 

för de många karaktärer i Lagerlöfs diktning som ”upplever det godas makt och förändras under 

intryck av den uppoffrande kärleken” (Rydén mfl 1990, s. 249). Sedan får också En herrgårdssägen 

stå  som  exempel  för  den  uppoffrande  kärleken.  Efter  det  presenteras  Körkarlen där  det 

övernaturliga  inslaget  sägs  vara  mycket  starkt,  men  något  om  övernaturliga  drag  i  En 

herrgårdssägen nämns inte. 

Kapitlet om Lagerlöf avslutas med att Rydén mfl (1990, s. 250) försöker besvara frågan varför 

Lagerlöf blev en så berömd författare: 

Först  och  främst  är  hon  en  skicklig  berättare.  Hon  skriver  enkelt,  nästan  naivt,  men  ändå 

spännande och fantasifullt; hennes historier innehåller ofta överraskande vändningar. Motivet är 

nästan alltid  kampen mellan det  onda och det  goda.  De goda segrar,  men först  efter  många 

motgångar och besvikelser. I rätta ögonblicket bryter godheten fram hos hennes människor” 

Även om vi känner igen beskrivningen av Lagerlöf här måste man ändå tillstå att det är en skillnad 

på att kalla henne en skicklig berättare och att kalla henne en sagoförtäljerska (jfr Warburg 1904, 

Steffen 1936). Också Brodow mfl (1991) presenterade Lagerlöf som en stor berättare. 

2.7.2 Litteraturhistoria för gymnasieskolan 

Drygt  tio  år  senare,  1989,  gav  Hans  Rydén  ut  ett  nytt  läromedel,  Litteraturhistoria  för  

gymnasieskolan, denna gång ihop med Dick Widing, Dixie Eriksson, Runo Lindskog och Gunnar 

Stenhag. I denna litteraturhistoria har Heidenstam och Lagerlöf varsitt delkapitel i det större kapitlet 
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”Svensk realism” ihop med flera andra 1800-tals författare från Johan Ludvig Runeberg till Vilhelm 

Ekelund. 

En mycket kortfattad introduktion till nittitalismen finns i delkapitlet om Heidenstam. Där står 

att nittitalisterna ”hävdade att litteraturen främst borde ge fantasi och skönhet” (Rydén mfl 1989, s. 

252) och att detta skulle ha gjort att de kom i opposition med åttitalsförfattarna. I Rydén (1990) 

poängterades att det inte fanns någon större brytning mellan åtti- och nittitalsförfattarna, men här 

sägs inget förmildrande om oppositionen dem emellan. 

Kapitlet om Heidenstam fortsätter sedan under rubriken ”Nittitalisternas ledare” och här har det 

mesta behållits i sin helhet från Rydén mfl (1990). En viktig förändring görs dock. Mot slutet står 

fortfarande att Heidenstam blivit nationalskald och diktarfurste, men nu finns också några rader om 

Strindbergsfejden:  ”För  det  officiella  Sverige  var  [Heidenstam]  en  betydligt  mer  passande 

galjonsfigur än bråkmakaren Strindberg. De unga 1900-talsförfattarna hade en annan värdering: de 

hade lärt sig mycket av Strindberg och ansåg Heidenstam vara en deklamatorisk posör” (Rydén mfl 

1989, s. 254). 

Också kapitlet om Lagerlöf är i stora delar sig likt. Förändringar som ändå är värda att nämna 

är att referatet av Kejsarn av Portugallien nu har fokus på Jan i Skrolycka istället för på hans dotter 

Klara Gulla och slutar tidigare i berättelsen. Diskussionen koncentrerar sig kring att Jan i Skrolycka 

ska bygga på en person Lagerlöf hade hört talas om som barn. Beskrivningen av En herrgårdssägen 

har å sin sida förlängts och man pekar på hur fantasifull den är och på de övernaturliga inslagen. 

Båda dessa romaner fick stå som exempel på den självuppoffrande kärleken i Rydén mfl (1990) 

men nu sägs ingenting om detta. Stycket om Jerusalem har förlängts med några ord som säger att 

den första delen som skildrade ”den trygga bondevärlden och människornas invanda liv” (Rydén 

mfl 1989, s. 256) är romanens styrka, medan den andra delen med skildringar från Jerusalem är 

blekare. 

Svaret på frågan om vad som gjort Selma Lagerlöf så populär har också förändrats:

Först och främst därför att hon är en skicklig berättare. Hennes språk är enkelt och klart och 

hennes berättarteknik är naturlig – som i en saga. Men hon var ingen oreflekterad berättare utan 

komponerade sina romaner ytterst medvetet. De handlar ofta om människor som är i konflikt  

med sig själva, om kampen mellan godhet och ondska, och om hur fantasi och intuition leder 

människan rätt” (Rydén mfl 1989, s. 257.) 

Att  författarna  till  Litteraturhistoria lagt  till  meningen  om  Lagerlöfs  medvetenhet  vid 

romanskrivandet  kan  bero  på  att  Lönnroth  och  Delblanc  samma  år  givit  ut  Den  svenska 
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litteraturhistorien där Lagerlöfs berättande beskrivs som icke medvetet,  av vilket följde en stor 

debatt i svenska dagstidningar. 

2.7.3 Rydén mfl, sammanfattning 

Rydén mfl (1990) presenterar nittitalet på ett ganska speciellt sätt, genom att jämföra nittitalisterna 

och symbolismen. Ingen av de svenska nittitalisterna omnämns i introduktionen till strömningen. 

Heidenstam  beskrivs  som  nationalskald  och  diktarfurste  och  han  framstår  främst  som just  en 

diktare. Av hans romaner nämns endast  Karolinerna, men också läroboken Svenskarna och deras  

hövdingar anses vara central.  Lagerlöf beskrivs som en skicklig berättare och hos henne är det 

Gösta Berlings saga som återigen står i centrum, men flera andra romaner samt hennes lärobok om 

Nils Holgersson presenteras också kort. 

I Rydén mfl (1989) presenteras nittitalet kortfattat men på ett mer traditionellt sätt än i Rydén 

mfl (1991). Heidenstam beskrivs fortfarande som nationalskald och diktarfurste, men i och med ett 

tillägg om Strindbergsfejden framstår han inte i riktigt lika positiv dager. Vad gäller Lagerlöf har 

inga större förändringar gjorts, utöver att hon framstår som lite mer medveten i sitt berättande. 

3 Sammanfattning – utvecklingen under 1900-talet 

3.1 Nittitalet 

Redan i de allra tidigaste litteraturhistorierna vi undersökt sägs något om att det i skiftet mellan 

1880-  och  1890-tal  blir  en  brytning  eller  reaktion  mot  den tidigare  litterära  strömningen.  Hos 

Warburg, Steffen och Mjöberg är Heidenstams plats som strömningens banérförare klar, även om 

inte alla uttryckligen tar upp hans programskrifter. Strömningen börjar tidigt kallas nittiotalet, men 

också nyidealism och romantiserande diktare används för att  beskriva den. Den karaktäriseras i 

slutet  av  1800-talet  och  början  av  1900-talet  som  att  den  reagerade  mot  naturalismens 

skomakarrealism  och  gråvädersstämningar,  och  att  den  förespråkade  fantasi,  livs-  och 

skönhetsglädje.  Även  om politiska,  sociala  och  religiösa  frågor  är  viktiga  är  de  underordnade 

konsten. De författare som hos dessa tre anses viktigast för den litterära strömningen är Heidenstam, 
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Lagerlöf, Fröding, Karlfeldt, Hallström, Levertin och Söderberg. 

I  Alvings  (1932)  litteraturhistoria  presenteras  Heidenstam,  Lagerlöf,  Levertin,  Fröding och 

Karlfeldt i egna kapitel, medan sex andra presenteras i kapitlet ”Andra nittiotalsförfattare”. Alving 

lyfter fram Heidenstams, Levertins och Lagerlöfs debuter som det som skilde åtti- och nittital åt.  

Dikten ska skänka glädje och skönhet, och den ska vara lekfull, men ha etiska och humana ideal. 

Heidenstam beskrivs som den mest medvetna nittitalisten och i och med sina programskrifter som 

nittitalets teoretiker.  Samtidigt är  det,  enligt  Alving (1932), Lagerlöfs  Gösta Berlings saga som 

tydligast av debutanterna bryter mot åttitalet. 

Under 1940-talet  används både begreppet nittiotal  (Alving & Hasselberg 1952) och nittital 

(Hillman  mfl  1945)  om  strömningen.  Till  de  viktigaste  nittitalisterna  räknas  nu  Heidenstam, 

Lagerlöf,  Fröding och Karlfeldt,  och  denna position  behåller  de  fram till  1990-talet.  Alving & 

Hasselberg (1952) menar att brytningen med åttitalet främst ligger på det estetiska planet, och den 

främsta riktningen sägs vara lyriken. Heidenstams  Renässans står i fokus både hos dem och hos 

Hillman mfl (1945). Strömningen beskrivs i ungefär samma ordalag som tidigare och det gör den 

också i Brodow mfl (1967). I Brodow (1968) lyser dock Lagerlöf med sin frånvaro när de andra 

nittitalisterna presenteras närmare. 

En något annorlunda beskrivning av nittitalet finner vi på 1970-talet hos Rydén mfl (1990) som 

utgår från symbolismen. Nittitalisterna beskrivs som nationalistiska och som att de gärna skildrade 

sin hembygd. I avsnittet om Heidenstam beskrivs strömningen närmare som att den krävde fantasi,  

livsglädje  och  skönhet.  Det  sistnämnda  stämmer  väl  överens  med  hur  strömningen  beskrivits 

tidigare. Vad som är nytt och som sedan återkommer i senare litteraturhistorier är att man också 

betonar de nationalistiska, provinsiella och traditionella motiven. 

3.2 Verner von Heidenstam 

Från allra första början ses Heidenstam som den som banat väg för nittitalisterna. Det har beskrivits  

på olika sätt:  som ett  rop på renässans, med hänvisning till  hans programskrifter  eller  till  hans 

skönlitterära skrifter. Om det är något av Heidenstam vi känner igen i de första litteraturhistorierna 

från 1890-talet  och genom hela 1900-talet  är  det just  bilden av Heidenstam som nittitalisternas 

teoretiker. 

I början av 1900-talet är det främst författarnas verk som får stå i centrum. Först omkring år  

1930 börjar man teckna fylligare levnadsbeskrivningar, som till exempel i Mjöberg (1927), Alving 

(1932)  och  Steffen  (1936).  Vad  som  anses  intressant  är  hans  misslyckade  målarförsök,  resor 
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utomlands och vänskap med Strindberg, samt familjen och uppväxten på Olshammar. 

Heidenstam skrev både prosa och poesi och mottagandet var positivt. Enligt Warburg (1894, s. 

154) är Heidenstam både en framstående skald och en ”förträfflig prosaskildrare”. Steffen (1917) 

pekar ut motiven i Heidenstams diktning: i de tidiga verken är det skönhet, livsglädje och Orienten,  

medan det i de senare verken är hembygden, det folkliga och Sveriges historia. Mjöberg (1927) och 

Alving (1932) pekar ut samma utveckling i författarskapet. Det är endast motiven från den tidiga 

diktningen som i början av 1900-talet anses utmärkande för nittitalet, medan det mot slutet av 1900-

talet  är  nittitalets  mer  nationalistiska  drag  som  anses  utmärkande.  Dessa  drag  i  Heidenstams 

diktning uppmärksammades alltså tidigt, men ansågs inte som typiskt nittitalistiska. Framför allt var 

ju bilden av Heidenstam under början av 1900-talet mer komplex, då man såg till fler delar av hans 

diktargärning. 

I och med Alving & Hasselberg (1952) blir betoningen på Heidenstams mer nationalistiska 

diktning  märkbar,  det  utan  att  synen  på  själva  nittitalet  förändras.  Också  Brodow  mfl  (1967) 

fokuserar på det nationella och folkliga i Heidenstams diktning. I Brodow mfl (1968) ges en mer 

heltäckande bild av Heidenstams författarskap. I Brodow mfl (1991) är man dock tillbaka på de mer 

nationalistiska aspekterna av Heidenstams diktning, och man hävdar att  han sympatiserade med 

nazismen. Vid den här tiden anses ju dessutom det nationalistiska vara ett utmärkande drag för 

nittitalismen. 

Fram till 1940-talet är det svårt att uttala sig om någon egentlig kanon-bildning, utan i princip 

alla verk av författarna tas upp, i olika stor omfattning. I Hillman mfl (1945) ägnas  Vallfart och 

vandringsår, Hans Alienus, Dikter  (då speciellt delen Ett folk), Karolinerna och  Nya dikter mest 

utrymme. Från och med Brodow-paketet på 1960-talet börjar man dock se Heidenstam allt mer som 

en diktare och av hans prosa-verk är det Karolinerna och, i vissa läromedel, Svenskarna och deras 

hövdingar som tas  upp.  Programskrifterna  tas  också  fortfarande  upp,  då  ofta  i  anslutning  till 

introduktionen till nittitalet, snarare än Heidenstam. 

I Brodow mfl (1998) tycks Heidenstams roll ha minskat. Heidenstam återfinns i ett avsnitt om 

nittitalet  där  Renässans står  i  centrum.  Han  omnämns  också  i  kapitlet  om  Strindberg  där 

Stindbergsfejden diskuteras. Att han helt håller på att försvinna ur kanon går ju dock inte att avgöra 

utifrån  en  enda  litteraturhistoria,  även  om  det  är  den  som  kronologiskt  sett  avslutar  den  här 

undersökningen. 
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3.3 Selma Lagerlöf

När Warburg (1899) ska karaktärisera Lagerlöfs författarskap återkommer han om och om igen till  

hennes  fantasirikedom,  men  han  pekar  också  på  hennes  originalitet.  I  Warburg  (1904)  kallas 

Lagerlöf  för  en sagoförtäljerska,  vilket  hon också gör  i  Steffen (1936).  Senare återkommer det 

epitetet  då  och  då,  men  det  är  främst  under  det  tidiga  1900-talet  det  används.  Till  exempel 

poängterar  Mjöberg  (1927)  att  Lagerlöf  drogs  till  det  sagolika,  men  utan  att  kalla  henne 

sagoförtäljerska. I senare tid kan man peka på sagodragen i författarskapet, men man talar hellre om 

Lagerlöf som en stor epiker (Brodow mfl 1991) eller berättare (Rydén mfl 1990). 

Från  och  med  Steffen  (1917)  och  Mjöberg  (1927)  är  det  vanligt  att  man  pekar  på  de 

moraliserande dragen i Lagerlöfs diktning. Men det är först med Hasselberg mfl (1973) man börjar 

se problemet med att Lagerlöf samtidigt som hon i  Gösta Berlings saga är moraliserande också 

verkar hylla kavaljererna och deras livsstil. 

Att  Lagerlöf  snabbt  fick  världsrykte  tar  många tidiga  litteraturhistorier  upp.  Enligt  Steffen 

(1936)  tillhör  Gösta  Berlings  saga världslitteraturens  mästerverk,  medan  han  i  Steffen  (1917) 

menade att den inte lett till någon större framgång. Istället ska det ha varit  Osynliga länkar och 

Antikrist mirakler som givit henne världsrykte. Också Warburg (1904) hade pekat på vilken succé 

debuten gjorde både i Sverige och i våra grannländer. Mjöberg (1927) argumenterar för att även om 

Lagerlöf kritiserades för sin tillgjorda stil (vilket hon gjorde hos Warburg), speciellt i debutverket, 

så var hennes diktning vad som behövdes efter åttitalets ”svältkur” på fantasin. Mjöberg är mycket 

tydlig med att det är i och med  Gösta Berlings saga som man kan se det tydligaste brottet mot 

åttitalet. Alving (1932) drar samma slutsats. 

Redan i  Warburg (1904) fick  Gösta Berlings saga och  Jerusalem stå som de viktigaste av 

Lagerlöfs  texter.  Dessa  ses  sedan  som de  viktigaste  texterna  ända  in  i  våra  dagar.  De  flesta 

litteraturhistorier tar också upp andra texter och behandlar närmare, men vilka dessa är varierar. 

Variationen  verkar  dock  inte  vara  tidsberoende.  Till  exempel  väljer  både  Mjöberg  (1927)  och 

Brodow mfl (1991) att ta upp Nils Holgerssons underbara resa. 
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4 Slutord 

Som jag skrev inledningsvis hoppas jag att läsaren av den här uppsatsen nu fått en större förståelse 

av hur bilden av Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf växt fram, men också av nittitalet i  

stort. Som vi har sett räcker det knappast att läsa en litteraturhistoria för att få en heltäckande och 

rättvisande  bild  av  strömningen,  författarna  och  de  litterära  verken.  Olika  tider  och  olika 

läromedelsförfattare har lyft fram olika aspekter av den litterära strömningen och av Heidenstams 

och Lagerlöfs författarskap. 

Avslutningsvis skulle jag vilja passa på att tacka några personer. Först och främst riktar jag ett 

stort  tack till  min handledare Svante Lovén för viktiga synpunkter under arbetets gång, från de 

första  skissartade  idéerna  till  en  färdig  uppsats.  Dessutom  tack  till  Sofia  Cassel  och  Sara 

Hallbergson,  framför  allt  för  deras  kontinuerliga  peppande,  men  också  för  deras  ovärderliga 

korrekturläsning. 
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Bilaga 1

Nittitalet

Emile Zolas roman  Le Joie de vivre från 1884 utgavs samma år på svenska under titeln 

Livets glädje. Livsglädje blev snabbt ett av modebegreppen för dagen, som också började 

genomsyra det svenska åttitalet. Vad man åsyftade var en glädje över livet självt, en sinnenas 

och  livsviljans  egen  lycka.  Den  fick  ytterligare  näring  när  man  upptäckte  Nietzches 

filosofiska budskap,  som betonade ”den glada vetenskapen”,  livskampens stimulans  och 

viljan till  makt.  När den unge Heidenstam lanserade sin konstnärliga program i  skriften 

Renässans (1889), knöt han också an till det redan etablerade begreppet livsglädje men såg 

det i en annan belysning. Han lade tonvikten vid fantasi och skönhetssinne, vid personlighet  

och  traditionskänsla.  Han  betonade  det  inre  istället  för  det  yttre,  idealism  i  stället  för 

materialism. Det fanns drag av en ny romantik i hans konståskådning när han tog antiken 

och  renässansen  till  utgångspunkt  och  gjorde  dessa  epokers  ideala  konstuppfattning  till 

förebild.  Framför  allt  opponerade  han  sig  mot  naturalismen  som  litterär  metod  och 

karakteriserade  den  med  förklenande  tillmälen  som  ”gråväderslitteratur”  och 

”skomakarrealism”  och  anklagade  den  för  själlös  verklighetskopiering.  Idealismen  hos 

Heidenstam hade emellertid inte den filosofiskt spekulativa karaktär som hos romantikerna. 

Han behöll känslan för vad han kallade ”käck, drastisk realism”, och framför allt syftade han 

till  vad  han  senare  –  i  uppsatsen  ”Inbillningens  logik”  (1896)  skulle  benämna 

”inbillningsnaturalism”.  Diktarens  uppgift  var  att  konkretisera  och  gestalta  sina  inre 

föreställningar, sin fantasis produkter, ”att måla ande”. 

[...]

Även de andra författare som kom att dominera 1890-talet följde de paroller Heidenstam 

gett.  Per  Hallströms debutsamling fick den tidstypiska titeln  Lyrik och fantasier (1891). 

Selma Lagerlöfs  Gösta Berlings saga (1891) var en hyllning till  fantasin och skönheten, 

modifierad av ett verklighetssinne och en moralkänsla, som stod i kontrast till Heidenstams 

moraliska  indifferentism.  På  tidens  schism  mellan  realism  och  idealism  förklarade  sig 

Fröding  trött,  men  hans  ställningstagande  är  markerat  nittitalistiskt:  ”Det  ljugs,  när 

porträtterat grus/får namn av konst och fägring./En syn som svävar skön och ljus/i skyn, är  

sann som hägring.” Symptomiskt är att han i ett brev från 1894 frånkänner naturalismen 

dess verklighetsavbildande anspråk. 

[...]

Ingen av nittitalisterna gick dock så långt i att framhäva de inre visionernas supremat som 

Fröding.  Tvärtom  levde  en  realistisk  verklighetskänsla  kvar.  Som  framgått  hade 

folklivsskildringen intagit en central ställning i åttitalisternas produktion. Den hade ofta haft 

en social och tendentiös karaktär och hade skildrat landsbygdsbefolkningen som genuin och 

57



oförstörd av den moderna civilisationen. Av nittitalisterna var det bara Albert Engström och i 

viss  utsträckning  Fröding  som  gick  i  åttitalets  fotspår.  Hos  Heidenstam,  Lagerlöf  och 

Karlfeldt  och  i  hög  grad  också  hos  Fröding  blir  folklivsskildringen  som  regel  

hembygdsskildringen, genomsyrad av en varm människoteckning, en besjälad naturskildring 

och  en  sympatiserande  delaktighet  i  allmogekultur  och  lantlig  livsföring.  Provinsens 

kulturella egenart framhävs, men också dess hemmahörighet i en större nationell enhet. I 

Ola  Hanssons  Resan  hem (1894)  blir  det  provinsiella  nostalgi  och  hemlängtan  ur 

exilförfattarens perspektiv. Om provinsen för åttitalet ofta var grå, fattig och trist, blev den  

för nittitalet blomstrande och munter och kulturellt rikare än man tidigare sett den. Medan 

storstadslivet  framträdde  i  en  resignerad  och  dekadent  skymningsatmosfär,  kom 

landsbygden att framstå i ljus och vital dager och borgade med sin närhet  till  natur och 

genuint folkliv för en nationell särart och samhörighetskänsla.

Ur Olsson och Algulin (2002): Litteraturens historia i Sverige,sidan 329-332. 
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Bilaga 2

Verner von Heidenstam, bibliografi

Vallfart och vandringsår, 1888 
Endymion, 1889
Renässans, 1889 
Pepitas bröllop, 1890 – ihop med Levertin
Hans Alienus, 1892
Dikter, 1895
Karolinerna, 1897 
Heliga Birgittas pilgrimsfärd, 1901 
Folkungaträdet: Folke Filbyter, 1905 
Folkungaträdet: Bjälboarvet, 1907 
Svenskarna och deras hövdingar, 1908 
Nya dikter, 1915 
När kastanjerna blommade, 1941 – utgiven postumt

Selma Lagerlöf, bibliografi

Gösta Berlings saga, 1891
Osynliga länkar, 1894
Antikrists mirakler, 1897
Drottningar i Kungshälla, 1899
En herrgårdssägen, 1899
Legender, 1899
Jerusalem, del 1-2, 1901-1902
Herr Arnes penningar, 1904
Kristuslegender, 1904
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, del 1-2, 1906-1907
En saga om en saga och andra sagor, 1908
Liljecronas hem, 1911
Körkarlen, 1912
Kejsarn av Portugallien, 1914
Troll och människor, del 1-2, 1915-1921
Bannlyst, 1918
Zachris Topelius, 1920
Mårbacka, 1922
Löwensköldska ringen, 1925
Charlotte Löwensköld, 1925
Anna Svärd, 1928
Ett barns memoarer, 1930
Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, 1932
Höst, 1933
Meli, 1934
Från skilda tider, del 1-2, 1943-1945 – utgiven postumt
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