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Abstrakt 

 

Föreliggande undersökning analyserar ett urval stil- och språkliga drag i tre av Selma 

Lagerlöfs romaner: Gösta Berglings saga (1891), En herrgårdssägen (1899) och Kejsarn av 

Portugallien (1914). 

     Analysen är av stilistisk karaktär och har avsett att visa eventuella likheter och skillnader 

mellan de tre romanerna. Metoden utgår från Cassirer (1970) där ett urval aspekter av 

relevans för denna undersökning har analyserats. Dessa är aspekter på berättarperspektiv, 

samt språkliga och allmänt stilistiska aspekter, som redogörs både kvalitativt och kvantitativt.  

    Resultatet i föreliggande undersökning visar att Lagerlöfs språk och stil under det 23-åriga 

tidspann som analyserats är tämligen enhetlig. Det finns inga större skillnader mellan Gösta 

Berlings saga från 1891, En herrgårdssägen från 1899 och Kejsarn av Portugallien som 

utkom 1914. Vad gäller berättarperspektivet innehar samtliga tre romaner en allvetande 

berättare, men där det i Gösta Berlings saga och Kejsarn av Portugallien även finns avsnitt 

utifrån ett förstapersonsperspektiv (s.k. jag-form). Lagerlöf lyckas även i samtliga tre romaner 

att skapa närhet till läsaren, genom att bjuda in läsaren i handlingen. 

    Avseende de språkliga och allmänt stilistiska aspekterna, genererar Lagerlöf att hålla sig 

konsekvent i sin stil, men skillnader så som i användandet av skiljetecken finns i resultatet.  

Romanerna präglas för övrigt av långa meningar, med flera satser och även där är det 

marginella skillnader som skiljer romanerna åt. Användandet av anaforer visar att Gösta 

Berlings saga är den roman som sticker av, då det i denna roman är tydligare än i de andra 

två, men annars tenderar Lagerlöf att använda anaforer, likaså sagostil och bildspråk i sina 

romaner. 

      

Nyckelord: En herrgårdssägen, Gösta Berglings saga, Kejsarn av Portugallien, Selma 

Lagerlöf, språk, stil 
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1. Inledning 

Selma Lagerlöf har kommit att anses som en enastående och respekterad författare, mycket 

genom kraften av sitt sätt att skriva. Å ena sidan lyckades Lagerlöf med sin förmåga att ladda 

sina berättelser med hemlighetsfullhet, men å andra sidan behålla logiken och tydligheten, 

som visade hennes förmåga att berätta en historia utan att fördärva den. Lagerlöf anses 

nyskapande, med inslag av en djärv enkelhet och rytmen och de enkla satsbyggnaderna i 

hennes verk bjuder läsaren till ett lyssnade, då det var tänkt att hennes berättelser skulle läsas 

högt (Edström 2003:192).  

     1909 kom Selma Lagerlöf att tilldelas Nobelpriset i litteratur, enligt Svenska Akademiens 

motivering ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens 

själfullhet, som prägla hennes diktning”.  

     Värt att begrunda är även att Selma Lagerlöf 1914 valdes in i Svenska Akademien, dock i 

en kultur som i stort sett utgjorde – och fortfarande utgör en mansdominerad arena (Edström 

2005:57). Selma Lagerlöfs inval i Svenska Akademien visade starkt 1890-talisternas 

etablering i den litterära offentligheten, vilket innebar att man tillhörde etablissemanget om 

man en gång varit på det nya litterära fältet (Edström 2002:424). Hennes största insats i 

Akademien var den minnesskrift hon gjorde inför hundraårsminnet av Zacharias Topelius 

födelse (Edström 2002:426).  

     Flera utländska Lagerlöfstudier har gjorts, exempelvis visar Smedberg Bondessons (2011) 

artikel på detta. Artikeln syftar till att utforska språket och utvidga gränserna för litteraturen, 

sett ur ett italiensk-svenskt perspektiv. Lagerlöf skrev till exempel 1897 Antikrists mirakler, 

där hon försökte forma och skildra en vision av Sicilien inifrån kulturen som om romanens 

berättare och karaktärer verkligen var födda där. Smedberg Bondesson menar att detta är 

nödvändigt för att skifta perspektiv, men också för att samtidigt se saker och ting inifrån och 

utifrån, för att kunna ifrågasätta sig själv och sin kultur, lika mycket som den andra kulturen 

(2011:234). Att Selma Lagerlöf nådde ut på den nationella scenen, så väl som på den 

internationella förfaller uppenbart, och Gösta Berglings saga torde vara vår litteraturs 

nationalepos om vi äger något sådant (Edström 2002:319). Oscar Levertin menar att den är 

”det mest svenska, som någonsin diktats”, men även författaren André Bellessort som översatt 

Lagerlöf till franska anser att detta verk speglar den svenska folksjälen (Edström 2002:319).  

     Valet av romaner i föreliggande undersökning är av sådan karaktär som belyser Lagerlöfs 

författarskap, och de undersökta aspekterna. Jag har valt Gösta Berlings saga för att detta är 

Lagerlöfs debutroman och exempelvis skriver Lagerroth om hur Lagerlöfs flitiga besök på 
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teatrar och operor bidragit till sonetternas förståelse, som sedan Lagerlöf transformerat till 

verbal text och därmed bidragit till debutromanens speciella karaktär (2005:21) Vidare är det 

En herrgårdssägen, och att valet föll på denna roman är av anledningen till Lagerlöfs 

Nobelpris 1909, då hon bland annat mottog det på grund av En herrgårdssägen och en rad 

andra böcker. Slutligen är det romanen Kejsarn av Portugallien som utkom 1914, det vill säga 

efter Nobelpriset och sägs ha inneburit en horisontförändring i Lagerlöfs författarskap. 

Fokuset som tidigare hållits på bönderna övergick till lantarbetarklassen, vilka tillhörde de 

understa i den sociala hierkin, och därav förändrades Lagerlöfs skrivsätt (Edström 2002:433). 

     Lagerlöfforskningen har vid sidan av de stora forskningsinsatserna även blivit föremål för 

andra, mindre undersökningar. Ser vi till de stora doktorsavhandlingarna ”har var och en på 

sitt sätt fördjupat och nyanserat förståelsen av verken” (Karlsson & Vinge 2005:7). Trots att 

alltså Lagerlöfs romaner varit huvudfokus i flera tidigare studier, saknas ännu studier som 

beskriver stilen ur ett rent språkligt och kronologiskt perspektiv. Föreliggande undersökning 

är således av sådan karaktär, och ska försöka visa likheter och skillnader mellan de tre 

romanerna som analyserats.  

      

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande undersökning är att visa eventuella likheter och skillnader mellan tre 

av Selma Lagerlöfs romaner: Gösta Berglings saga (1891) En herrgårdssägen (1899), och 

Kejsarn av Portugallien (1914), genom att analysera ett urval stildrag och språkliga drag. Jag 

kommer exempelvis att betrakta aspekter på berättarperspektiv, men även språkliga och 

allmänt stilistiska aspekter, såsom skiljetecken, meningslängd och meningsbyggnad.  

Frågeställningarna som ligger till grund i undersökningen är:  

 Hur ser stilen och språket ut i Lagerlöfs tre romaner? 

 Kan man se en förändring i stilen och språket över det 23-åriga tidspann som 

undersöks, det vill säga från debutromanen Gösta Berglings saga 1891 till 

utgivningen av Kejsarn av Portugallien 1914? 
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1.2 Forskningsöversikt – tidigare forskning 

Lagerlöfforskningen har det senaste decenniet varit intensiv och flera tidigare uppsatser har 

behandlat författaren själv, hennes sätt att berätta, identiteten, samt språket och tematiken 

(Karlsson & Vinge 2005). Verken av Selma Lagerlöf har genom åren analyserats och 

studerats ur flera olika litterära infallsvinklar. Nedan följer en redogörelse av tidigare 

forskning avseende de verk som behandlas i föreliggande undersökning. 

     Vad gäller tidigare forskning beträffande Gösta Berlings saga kan Vivi Edströms (1960) 

avhandling Livets stigar: tiden, handlingen och livskänslan i Gösta Berlings saga nämnas, då 

denna redogör för intressanta analyser av innehållet. Edström lyfter bland annat fram Gösta 

Berlings sagas stiliserande element som uppgått till en enhet, och skriver:  

 

Med sin kraftfulla behärskning av uttrycksmedlen har Selma Lagerlöf funnit en helhetston som i 

regel upphäver risken för att boken skall verka disparat. Ytterst framträder en romantisk idealtid 

i vilken de arkaiserande och tidsilluderande effekterna på ett lyckligt sätt förlorar sig. (Edström 

1960:35)  

 

Vidare redogör Edström för beskrivningen av trakten, det geografiska perspektivet och säger: 

”Den stora samlande beskrivningen i Landskapet, vilken inte bara innefattar rummet utan 

också tiden, har en fiktivt autentisk prägel.” (Edström 1960:46–47)  

     I Selma Lagerlöfs värld (2005) utvecklar Edström sin forskning kring romanen och gör en 

jämförelse mellan Lagerlöf och Karlfeldt, som båda i stort sett tillhör samma skede. Verken 

hon analyserar är Lagerlöfs Gösta Berlings saga och Karlfeldts diktsamlingar Fridolins visor 

och Fridolins lustgård. Edström menar att ”i Karlfeldts dikning om lust och lek och vild 

livskänsla finns mycket som påminner om Selma Lagerlöfs debutverk” (2005:58). Vidare 

menar Edström att diktsamlingarna på grund av sina rubriker kan relateras till Gösta 

Berglings saga. Edström skriver: 

 

Karlfeldt placerar en hjälte i centrum, bygger sina dikter kring en figur som fått en stark 

identitet i vår litterära tradition. Fridolin dansar full av det söta vin nu och alltid – Gösta 

Bergling, han som till och med drack ur nattvardsvinet, stiger ständigt upp i predikstolen. Båda 

ingår som mansmyter i vårt mentala arv. Ingen av dem är särskilt individualiserad, de står som 

figuranter eller symboler för dikt och inspiration och för den vilda och fria livskänslan. 

(Edström 2005:58–59) 
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Lagerroth (2005) gör även hon en analys av Gösta Berlings saga, där hon som tidigare nämnt 

redogör för teatern och hur viktig inspirationskälla den var vid skrivandet av romanen. Selma 

Lagerlöfs flitiga besök på teatrar och operor resulterade i skrivandet av sonetter och Lagerroth 

skriver: 

 

Sonetterna blir ett led i förståelsen av hur det är denna av henne så starkt upplevda värld på 

scenen, som i vissa avseenden blivit transformerad till verbal text och därmed bidragit till 

debutromanens speciella karaktär. (Lagerroth 2005:21) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Gösta Berlings saga genom sin speciella karaktär, 

präglad av de teatraliska sonetterna också knyter an ”till äldre genrer och stilar som ibland ger 

boken en arkaiserande, snarast ahistorisk prägel.” (Edström 1960:23)  

     Edström (2002) lyfter i den omfattande biografin Selma Lagerlöf Livets Vågspel fram flera 

av Selma Lagerlöfs andra verk, där hon bland annat gör en analys av romanen En 

herrgårdssägen.  

     Tolkningen av det inre livets rörelser var som alltid Lagerlöfs mål för hennes skrivande, 

och En herrgårdssägen anses av många vara hennes mest fulländade berättelse (Edström 

2002:218). Berättelsen innehåller flera psykologiska dimensioner och Edström menar att 

romanen ”skildrar initiationens alla faser – och fasor – fram till klarsyn och bekräftelse”.     

Edström diskuterar även begreppet identitet och menar att Lagerlöf tog upp frågan om jaget, 

sökandet och den undermedvetna processen, långt innan begreppet ens blev centralt inom 

psykologin. I sin redogörelse belyser hon romanen utifrån flera aspekter, så som sagan och 

sägnen, det första mötet, konst och kommers och så vidare.  

     Sammanfattningsvis har det alltså i och med utgivningen av En herrgårdssägen skett en 

förändring innehållsmässigt i Lagerlöfs skrivande, då hon lyckas väva in det psykologiska, det 

vill säga det som finns inom människan. 

     Kejsarn av Portugallien har även den ingått i flera tidigare undersökningar, bland annat 

har Carina Kullgren (2005) studerat faderskapet i romanen. Kullgren beskriver romanen som 

en av våra tragiska klassiker, då den till en början avoga inställningen till flickebarnet kom att 

förbytas till en gränslös och ovillkorlig kärlek som resulterade i offrandet av det egna 

förståndet (2005:211).  

     Edström (2002) gör en utförlig analys av romanen, och menar som tidigare nämnt att det 

med Kejsarn av Portugallien i Lagerlöfs författarskap sker en horisontförändring (2002:433). 

Från att tidigare hållit fokus på bönderna, övergår nu fokuset till lantarbetarklassen. I och med 
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att dessa tillhörde de understa i den sociala hierarkin, förändras Lagerlöfs skrivsätt. Edström 

redogör för de förändringar som gjordes, bland annat illusionskapandet för ett talat språk. 

Istället för att skriva och skrev Lagerlöf å, åv istället för av och så vidare. 

     Edström lyfter fram det faktum att Kejsarn av Portugallien både blev en publikseger och 

en kritikersuccé (2002:445). Sammanfattningsvis kan man säga att det skett en förändring i 

Lagerlöfs språk och stil i och med utgivningen av Kejsarn av Portugallien. Den tydliga 

horisontförändringen påvisar talspråket i hennes roman, något som tidigare inte funnits.  

     I ovanstående redogörelse för tidigare forskning kring Selma Lagerlöfs romaner kan man 

dra slutsatsen att flera tidigare studier gjorts, studier som är närliggande min, men såvitt jag 

vet inte är av renodlad stilistisk karaktär. Vi kan ta fasta på att Gösta Berlings saga är av 

speciell karaktär, på grund av teaterns betydelse (Lagerroth 2005:21). Även kan man genom 

En herrgårdssägen framhäva tolkningen av det inre livets betydelse som var ett mål för 

Lagerlöfs skrivande (Edström 2002:218). Betydelsefullt är även vikten av Selma Lagerlöfs 

författarskap i och med hennes roman Kejsarn av Portugallien, och nedan följer ett citat som 

redogör för detta: 

 

Kejsarn av Portugallien anses av många som en av Lagerlöfs mest betydelsefulla böcker. Den 

kan jämställas med berömda romaner av Dostojevskij och Bernanos, menar Sven Stolpe, som 

särskilt framhåller hur konstnärligt fulländad den är. (Edström 2003:144) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är av fortsatt intresse att analysera Lagerlöfs verk, 

inte minst språket och stilen som den här undersökningen avser att göra.  

     Cassirer (1970) analyserar Hjalmar Söderbergs Historietter utifrån en metod där han 

betraktar sammanfattande synpunkter, såsom motiviska aspekter, aspekter på 

berättarsynvinkel och komposition, språkliga och allmänt stilistiska aspekter och så vidare 

(Cassirer 1970:107–172). Under de olika avsnitten redogör sedan Cassirer för de olika 

aspekterna i historietterna. I föreliggande undersökning har jag valt att gå tillväga på samma 

sätt i analysen av Lagerlöfs romaner, varav valet av undersökta aspekter är sådana som anses 

av relevans för min undersökning (se nedanstående avsnitt, 1.3 Material och metod).  

     När det gäller forskning kring stil säger Cassirer: ”med stil avser jag relationerna mellan de 

innehållsliga och formella aspekterna hos en text och dessa relationers verkan på en läsare” 

(1970:7). För att kunna beskriva en stil krävs uppställningen av ett par frågeställningar eller 

hypoteser, som sedan kan visa de stil- och språkliga dragens eventuella effekter.  
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Cassirer talar också om ordparet språk och stil, där han menar att språket är stilens material 

(2003:37). Detta leder till att det ibland är svårt att skilja på begreppen språk och stil i en text.        

     Avslutningsvis säger Cassirer: ”Det är samspelet mellan de formella och de innehållsliga 

faktorerna som är av intresse, och det är det unika i detta samspel som gör varje text…” 

(Cassirer 1970:140) 

      

1.3 Material och metod  

Materialet i föreliggande undersökning består av tre av Selma Lagerlöfs romaner, skrivna 

mellan 1891 och 1914: Gösta Berlings saga (1891), En herrgårdssägen (1899) och Kejsarn 

av Portugallien (1914). Romanerna är originalutgåvor och återfinns på litteraturbanken.se. I 

den löpande texten refereras romanerna med hela titeln, men förekommande citat innehåller 

endast förkortningar: Gösta Berlings saga (GB), En herrgårdssägen (EH) och Kejsarn av 

Portugallien (KP). Jag har valt att betrakta respektive roman var för sig, för att i resultatet 

diskutera likheter och skillnader dem emellan. I slutet följer även en sammanfattande 

diskussion. Materialet för undersökningen har begränsats enligt vad som preciseras nedan, 

och resultatet redogörs under rubrikerna 2.1 Aspekter på berättarsynvinkel och 2.2 Språkliga 

och allmänt stilistiska aspekter. Sidorna det avser i respektive verk är: 

 Gösta Berglings saga: s. 31-53, kapitel ett och två 

 En herrgårdssägen: s. 25-42, kapitel två och tre 

 Kejsarn av Portugallien:  

s. 7-14, avsnitt ”Det klappande hjärtat”, 

s. 15-19, avsnitt ”Klara Fina Gulleborg”,  

s. 32-38, avsnitt ”Julmorgonen”, samt  

s. 44-47, avsnitt ”Besöket i bondgården”. Avsnitten ingår alla i kapitel ett. 

 

Valet av sidor gjordes efter inläsningen av de första 60 sidorna i respektive roman, som efter 

en helhetsbedömning lett till analysen av de olika aspekterna. Jag syftar på aspekter på 

berättarperspektiv (2.1) och språkliga och allmänt stilistiska aspekter (2.2). 

     Metoden som använts i föreliggande undersökning utgår från indelningen i Cassirer 

(1970), men jag har endast valt att fokusera på de delar som anses vara av relevans för denna 

undersökning (se ovanstående).  

     Avsnitt 2.1 Aspekter på berättarperspektiv (berättarsynvinkel hos Cassirer) har jag genom 

läsningen i det undersökta materialet valt att betrakta hur romanen är berättad.  
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Cassirer (1970:122) talar om kontakten mellan berättare och läsare, varför jag valt att även 

undersöka detta i Lagerlöfs romaner. Hur är hennes berättande och vilka eventuella likheter 

och skillnader finns det romanerna emellan? Jag anser att det är av relevans att ta med denna 

aspekt, då detta belyser en författares stil. Avsnitt 2.1 är av kvalitativ karaktär, där 

språkligheterna inte redovisas genom tabellformer, utan redovisas genom exemplifieringar av 

olika språkliga företeelser istället.   

     I avsnitt 2.2 har de språkliga och stilistiska aspekterna av relevans för denna undersökning 

analyserats. Dessa är skiljetecken (2.3.1), meningslängd och meningsbyggnad (2.3.2), 

anaforer (2.3.3), samt sagostil och bildspråk (2.3.4), och presenteras bland annat i form av 

tabeller (Tabell 1 och Tabell 2), med underliggande resonemang och exempel.    

     Tillvägagångssättet har varit sådant att jag skrivit ut det undersökta materialet och därefter 

räknat. Jag har räknat skiljetecken, såsom punkter, kommatecken, kolon, semikolon, 

utropstecken och frågetecken. Därefter har jag valt att betrakta hur många kommatecken det 

finns i snitt per mening, detta genom att dividera antalet kommatecken med antalet meningar. 

Sedan lyfter jag fram övriga undersökta skiljetecken och redogör för hur Lagerlöf använder 

dem. Cassirer analyserade nämligen skiljetecken i Söderbergs Historietter och förklarade 

detta med följande ord: ”skiljetecknens förmåga att uttrycka och väcka känslor är såvitt jag 

vet inte undersökt” (Cassirer 1970:128).  Detta är även något som jag inte har funnit i tidigare 

Lagerlöfforskning, vilket jag därför har valt att pröva på de tre romanerna (2.2.1). Analysen 

av meningslängd och meningsbyggnad (2.2.2) har gjorts genom att jag räknat antalet 

meningar (i det undersökta materialet), för att sedan räkna antalet satser som delats in i en-, 

två- eller flersatsiga meningar. Därefter har en procentsats beräknats och givit utslag för ett 

snitt för respektive roman. Utläsningen av detta är för att se om Lagerlöf är enhetlig och 

konsekvent i hennes skrivande.   

     Avsnitt 2.2.3 och 2.2.4 presenteras däremot i ett resonerande avsnitt, där frågeställningarna 

som ligger till grund är: vilka anaforer möter vi i Lagerlöfs verk, samt hur är sagostilen och 

bildspråket i dem?  

     Det har gjorts en begränsning i förhållande till Cassirers material, och jag har valt att 

utelämna de andra avsnitten, då jag anser att de inte är relevanta för min undersökning. Fokus 

i föreliggande undersökning är som tidigare nämnt att visa eventuella likheter och skillnader i 

de tre romanerna genom att analysera de olika aspekterna (2.1 och 2.2 med underliggande 

avsnitt). Jämförelsen mellan romanerna görs direkt i resultatet, under de olika avsnitten i form 

av resonerande slutsatser, men även i uppsatsens sista del, sammanfattande diskussion (3.).    
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2. Resultat 

Resultatdelen redogör för några aspekter på berättarperspektiv i Gösta Berlings saga, En 

herrgårdssägen och Kejsarn av Portugallien, och redovisas i avsnitt 2.1. De språkliga och 

allmänt stilistiska aspekterna följer sedan, och redovisas i avsnitt 2.2. 

 

2.1 Aspekter på berättarperspektiv  

En författares närmande till läsaren görs oftast genom det berättarperspektiv som tas i bruk för 

berättandet. I detta avsnitt avser jag att redogöra för hur Lagerlöf hanterar denna aspekt. 

Berättaren har jag valt skriva om som ”hon”, då jag antar att berättaren är författaren Lagerlöf 

själv.  

     I Gösta Berlings saga är det en allvetande berättare, där det allvetande berättandet blandas 

med berättandet i jag-form. Till exempel beskriver hon i det första kapitlet landskapet: 

 

Jag skulle ju helst nöja mig med att säga om sjön, att den heter Löfven, att den är lång och smal, 

och att den sträcker sig från de stora ödsliga skogarna i norra Värmland ända ned till Vänerns 

lågland i södra; och om slätten, att den löper fram på ömse sidor om sjön; och om bergen, att de 

med sina vågiga kedjor omsluta hela dalen. (GB:31) 

 

Vidare skriver hon: ”Men detta kan ej vara nog, med bättre ord måste jag skildra mina 

barndomsdrömmar sjö och barndomshjältars hemland.” (GB:32). Berättandet i det första 

kapitlet övergår sedan till ett allvetande berättande, till exempel:  

 

Dock må man märka, att på tjugutalet var ej trakten på långt när så uppodlad som nu.  

Skog och sjö och mosse var då mycket, som nu kan odlas. Folket var ej heller så talrikt och 

vann sitt uppehälle dels genom körslor och dagsverken vid de många bruken, dels genom  

att arbeta på främmande orter; åkerbruket kunde ej föda dem. (GB:35-36) 

 

Det första kapitlet avslutar hon sedan i jag-form genom att skriva: ”Det är några af deras 

minnen, som jag nu skall skildra.” (GB:36). Här visar hon läsaren det som komma skall, och 

sedan löper ett allvetande berättande där hon skildrar de olika karaktärerna, men också 

handlingen: ”Se dem rundt om bålen, kavaljerer vid kavaljerer! Tolf äro de, tolf män. Inga 

dagsländor, inga modehjältar, utan män, hvilkas rykte sen dör i Värmland, modige män, 

starke män.” (GB:39), ”Alla dessa ryktabare män kunna spela ett eller flere instrument.” 

(GB:40) etc. Sedan möter man återigen jag-form i berättelsen: ”Främst af dem alla, som sutto 
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kring bålen, vill jag nämna Beerencreutz…” (GB:40). I sitt berättande följer hon karaktärerna 

tätt, redogör för handlingen och dess samtal och dialoger, samt beskriver hon de olika 

karaktärerna som om hon känner dem: ”Rutger von Örneclou, kvinnotjusaren, klädd i 

spännhalsduk och peruk, utstyrd i krås och sminkad som en kvinna.” (GB:40). Dialogerna 

som finns redogörs till exempel som nedan:  

 

Tagen de sju bruken detta år, tagen dem själfva, kavaljerer, och gifven mig majorskan! 

Tror du, vi äro lika nedriga som hon? ropar patron Julius. Ekeby och alla bruken  

vilja vi ha, men majorskan får du sköta om själf. Hvad säger Gösta, hvad säger Gösta? frågar 

den blide Löwenborg. Gösta Berling måste tala. Man måste höra hans mening vid ett så viktigt 

afgörande. Detta allt är galenskap, säger Gösta Berling. (GB:49) 

 

En herrgårdssägen är även den berättad av en allvetande berättare, där hon beskriver historien 

utan att vara en del i den. Däremot blandar hon i denna roman inte berättandet med jag-form.  

Redogörelsen för karaktärernas tankar och känslor visar på det allvetande berättandet som 

används, till exempel: ”Och när han hörde bräkandet, började han tro, att han skulle bli 

vansinnig.” (EH:31-32), ”Han inbillade sig, att han nu genast måste fara och säga till henne, 

att han förlorat så mycket pengar, att han ej kunde gifta sig på många år.” (EH:33) etc.      

Dialoger och samtal redogörs på samma sätt som i Gösta Berlings saga, till exempel: ”– God 

dag, du lilla Guds ängel! – sade hon till honom. – God dag, Ingrid – sade ängeln.” (EH:40).  

     Precis som i föregående två romaner möts man av en allvetande berättare i Kejsarn av 

Portugallien, men där man i denna roman verkligen bjuder läsaren på huvudkaraktärens 

innersta tankar. Här lyckas Lagerlöf med den så kallade mundus-inversus-metoden, det vill 

säga att hon använder kejsarn (Jan) som berättarhorisont där han ständigt konfronteras med 

verkligheten, vilket bjuder in läsaren till nya perspektiv på berättandet. Till exempel ställer 

Jan Andersson från Skrolycka retoriska frågor till sig själv, som visar läsaren på sådant som 

har varit, och som fortfarande är:  

 

Varför är du så lite ansedd i socken, min snälla Jan Andersson? Varför blir du alltid tebakasatt 

för andra? Du vet, att det finns di, som är likaså fattiga som du å likaså klena te å arbeta, men 

ingen blir så förbisedd som du. Vad kan det vara för fel på dej, min snälla Jan Andersson? 

Detta var en fråga, som han hade gjort sig ofta förr, fast förgäves. Han hade nog inte något  

hopp, att han skulle finna svaret på den nu heller. Kanske det inte var något fel på honom, när 

allt kom omkring? Kanske rätta förklaringen var den, att både Gud och människor var orättvisa 

mot honom? (KP:10-11) 
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Vidare och uppseendeväckande i Kejsarn av Portugallien är det upplevda talspråket som 

tydligt genomsyrar romanen och som påvisar den horisontförändring som tidigare studier har 

visat. I denna roman har det i Lagerlöfs stil skett en utveckling, och det kan uppfattas mer 

intimt och dialektalt än i de andra två romanerna. Denna roman inbjuder även läsaren till fler 

samtal och dialoger än i de andra två, men som sagt också till de innersta tankarna:  

 

Du kunde ha låtit dom tatt jänta, sa Kattrinna. Jag är rädd för att du faller med’na. Skulle jag ha 

låtit dom tatt barnet? Du vet inte vad du säjer. Såg du inte vem det var? Vad skulle det ha varit 

för farligt å låta’na åka med brukspatrons på Duvnäs? Jan Andersson i Skrolycka tvärstannade. 

Var det brukspatrons på Duvnäs? sa han och såg ut, som skulle han ha vaknat ur en dröm. Visst 

var det han! Vem trodde du att det var? Ja, var hade Jan varit med sina tankar? Vad var det för 

ett barn, som han hade gått och burit på? Vart hade han ämnat sig? I vilket land var det han hade 

vandrat? Han strök sig över pannan med handen och såg litet förlägen ut, då han svarade 

Kattrinna. Jag trodde, att det var kung Herodes av Judaland och Herodias, hans hustru! (KP:37-

38) 

 

Berättandet i jag-form förekommer precis som i Gösta Berlings saga även i Kejsarn av 

Portugallien: ”Jag undrar just om nån tänker, att jag är glad åt å ta emot det här barnet, 

mumlade han, där han satt, och med detsamma sparkade han till en liten vedpinne, så att den 

flög ända ut på gården.” (KP:7), ”För det är allt nätt opp den värsta olycka, som jag kunde 

råka ut för.” (KP:7), ”Nu kommer väl barnungen te å skrika, så jag inte får nån ro då heller.” 

(KP:8).    

     Sammanfattningsvis kan man säga att Lagerlöf genom sitt berättarperspektiv i de tre 

romanerna skapar en tydlig närhet till läsaren. Oavsett berättarperspektiv lyckas Lagerlöf 

fånga in de olika karaktärernas roller i handlingen, samtidigt som hon även gör en 

utomordentlig redogörelse för deras tankar och känslor, det vill säga främst huvudpersonernas 

inre medvetande. De retoriska frågorna i exempelvis Kejsarn av Portugallien bjuder verkligen 

in läsaren i berättelsen.  

     Vidare kan man säga att berättarperspektivet fastän det görs ur samma perspektiv, visar på 

skillnader, till exempel när Lagerlöf i Gösta Berglings saga och Kejsarn av Portugallien går 

in och berättar i jag-form, som inte förekommer på samma sätt i En herrgårdssägen. Även 

kan man utläsa de språkliga dragen, det vill säga att alla tre romaner innehar den ålderdomliga 

svenskan, men att man i Kejsarn av Portugallien ser det tydliga talspråket, något som inte 

förekommer på samma sätt i Gösta Berlings saga och En herrgårdssägen.  
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2.2 Språkliga och allmänt stilistiska aspekter   

2.2.1 Skiljetecken 

Hur ser användandet av skiljetecken ut i Lagerlöfs romaner? I nedanstående tabell följer de 

skiljetecken jag har valt att betrakta, och med hjälp av denna tabell, samt av exemplifieringar 

ska jag vidare föra ett resonemang som ska försöka svara på denna fråga. 

 Gösta Berglings saga En herrgårdssägen Kejsarn av 

Portugallien 

Punkter 266 159 263 

Kommatecken: 

totalt/per mening 

500/ 1,57 253/ 1,56 380/ 1,24 

Kolon 6 0 1 

Semikolon 11 0 0 

Utropstecken 32 1 15 

Frågetecken 19 2 28 

Tabell 1: Antal skiljetecken per roman 

 

Tabell 1 visar antalet skiljetecken i de tre romanernas undersökta sidor (se avsnitt 1.3 Material 

och metod). Det är uppenbart att Lagerlöfs användande av skiljetecken i de tre romanerna 

innehar förmågan att uttrycka och väcka känslor. Jag menar att hon genom användandet av 

dessa skapar struktur och sammanhang för det berättade. Främst syftar jag på utropstecken 

och frågetecken, som hon lyckas sätta ut på rätt plats, där de får funktionen att uttrycka och 

väcka känslor, exempelvis genom en anföring, ett påstående, eller en retorisk fråga. Punkterna 

talar för sig själva, de avslutar en mening, om inte ett utropstecken eller frågetecken står för 

avslutningen.  

     Talande i de tre analyserade romanerna är det höga antalet kommatecken Lagerlöf 

använder. Nedan följer exempel på hur hon använder kommatecken: 

 

1. Som skiljetecken mellan huvudsats och bisats (en eller flera), före konjunktion: 

”Dock må man märka, att på tjugutalet var ej trakten på långt när så uppodlad som 

nu.” (GB:35), ”De försvann åt öster inåt den allra djupaste skogen, men de stannade 

inte där heller, utan så småningom kom de till synes i en skogsbacke ovanför 

Lobyn.” (KP:44) 
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2. Som skiljetecken mellan huvudsats och huvudsats (en eller flera), före konjunktion: 

”Ingrid hörde tydligt hvarje ord ängeln talade, men hans röst liknade ej något hon 

hört förut.” (EH:40), ”De undra väl, för hvems skull han är ute denna natt.” (GB:44)  

 

3. Efter tilltalsord i anföring: ”God dag, du lilla Guds ängel!” (EH:40), ”Ja, för det å för 

en annan sak också. Ja, go’ natt! (KP:31) 

 

4. Som skiljetecken mellan anföring och anföringsverb: ”Arbeta”, tänkte han, ”arbeta 

får jag göra alla dar från morron te kväll, men hittills har jag teminstingen fått fred 

om nätterna.” (KP:8), ”Du fördömelsens konung”, ropa de, ”med den häxan skall du 

aldrig mer uppgöra ett blodskrifvet kontrakt; hon skall dö.” (GB:48) 

 

5. Vid uppräkning: ”Om I ej funnens, då skulle dansen dö, sommaren dö, rosorna dö, 

kortspelet dö, sången dö, och i hela detta välsignade land skulle ingenting annat 

finnas än järn och brukspatroner.” (GB:43), ”Affärer, gossar, affärer, måste bort på 

stunden, annars skulle jag så gärna stå till er tjänst, i hvilken som helst roll.” (GB:46) 

 

Tydligt kan det utläsas att användning av kommatecken är frisk, samt något som ibland 

försvårar läsandet av texten. Vidare använder Lagerlöf även kommatecken: 

 

6. Mellan två huvudsatser utan konjunktion: ”Han höll det högt i luften, lågan kastades 

bakåt av luftdraget och lämnade efter sig en lång svans gnistor och rök.” (KP: 37), 

”Hvad är det mer, kavaljerer få ej bli gamla!” (GB:47) 

 

7. Före konjunktionen och mellan två huvudsatser: ”Han begrep förstås genast vad detta 

betydde, och nu blev han sittande tyst en lång stund utan att visa varken sorg eller 

glädje.” (KP:9), ”Synernas och inbillningarnas rike öppnade sig för henne med stark 

lockelse, och midt på dagen kunde hon låta arbetet falla och sjunka ned i en dröm.” 

(EH:37)  

 

Avseende jämförelsen mellan de tre romanerna i användandet av kommatecken finns både 

likheter och skillnader. I alla tre romaner är antalet kommatecken fler än punkter. I 

debutromanen Gösta Berlings saga är det 1,57 kommatecken i snitt per mening, medan det i 

En herrgårdssägen är 1,56, det vill säga likt snittet i Gösta Berlings saga. Det torde uppfattas 
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genom läsningen att det skulle vara fler kommatecken i Gösta Berlings saga, men sådant är 

inte fallet. I Kejsarn av Portugallien finns ett mindre antal kommatecken per mening, efter 

uträkning ligger kommatecken i snitt per mening på 1,24.  

     Vad säger då detta om stilen i Lagerlöfs romaner? Det höga antalet av kommatecken beror 

på det höga antalet satser. Selma Lagerlöfs stil och valet av långa meningar, med flera satser 

(redovisas mer utförligt i 2.2.2) är vanligt förekommande och exempelvis skriver Lagerlöf: 

 

Främst af dem alla, som sutto kring bålen, vill jag nämna Beerencreutz, öfversten med de  

stora hvita mustascherna, killespelarn, Bellmanssångaren, och jämte honom hans vän och krigs-  

kamrat, den tystlåtne majoren, den store björn jägaren Anders Fuchs, och som den tredje i laget 

den lille Ruster, trumslagaren, som länge varit öfverstens tjänare, men vunnit kavaljersrang 

genom skicklighet i punschbrygd och i generalbas. (GB:40) 

 

Här kan man tydligt se användandet av kommatecken och på vilket sätt Lagerlöf skriver, det 

vill säga en lång mening med totalt nio kommatecken. En herrgårdssägen karaktäriseras även 

den av långa meningar och flera kommatecken per mening. Nedan följer ett exempel: 

 

Men då han kommit hem från Upsala och tagit reda på ställningen och verkligen fann, att 

gården måste säljas, om han ej rätt snart kunde förtjäna en hel mängd pengar, så kastade han alla 

andra planer öfver bord och beslöt att gå ut som gårdfarihandlande, som hans farfar gjort. 

(EH:28) 

 

Kejsarn av Portugallien där kommatecken i snitt per mening är 1,24, uppvisar också 

användandet av flera kommatecken i en mening, till exempel:  

 

Ute regnade det, så att det stod som spön i backen, och det var inte utan, att han fick sin del med 

regnvädret, fast det skulle heta, att han satt under tak. (KP:7) 

 

Värt att uppmärksamma här är längden på meningen, den är kortare men innehar ändå flera 

kommatecken. Sammanfattningsvis kan man säga att Lagerlöf friskt använder kommatecken i 

alla tre romaner, men att det skiljer sig åt en aning, vilket redogjorts i ovanstående resultat. 

Vidare kan användandet av övriga skiljetecken diskuteras, där det bland annat i En 

herrgårdssägen varken förekommer kolon eller semikolon. Ett lågt påträffande av dessa 

skiljetecken ser man också i Kejsarn av Portugallien, som jag skulle vilja säga tyder på en 
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förändring i stilen. I Gösta Berlings saga använder Lagerlöf exempelvis semikolon för att 

binda ihop två eller flera satser: 

 

Vänerns lågland i det södra; och om slättern, att den löper fram på ömse sidor om sjön; och om 

bergen, att de med sina vågiga kedjor omsluta hela dalen. (GB:31) 

 

Semikolon ser man som sagt varken i En herrgårdssägen eller i Kejsarn av Portugallien 

(observera att detta avser det undersökta materialet) och jag skulle vilja säga att detta beror på 

debutromanens speciella karaktär, det vill säga de oerhört långa och mycket detaljrika 

meningarna.  

    Vad gäller utropstecken och frågetecken i de tre romanerna är det Kejsarn av Portugallien 

som innehar flest frågetecken, medan Gösta Berlings saga har flest utropstecken. I En 

herrgårdssägen finns endast ett utropstecken och två frågetecken. Detta visar en tydlig 

skillnad från de andra två romanerna. Resultatet till detta är berättandet i En herrgårdssägen 

och att den enda dialog som förekommer är den mellan Ingrid och ängeln, där också det enda 

påfunna utropstecknet, samt de två frågetecken finns: ”God dag, du lilla Guds ängel! – sade 

hon till honom.” (EH:40), […] och spelade på din morfars fiol en hel dag? […] (EH:40), 

”Tror du, att jag glömt detta?” (EH:40). Vad gäller de andra två romanerna förekommer 

utropstecken och frågetecken minst 15 gånger i respektive roman. Utropstecken används i 

Gösta Berlings saga bland annat vid uppmaningar, men också vid interjektioner: ”Hit nu med 

stolar, med allt som duger att sitta på!” (GB:38), ”Hurra! hurra!” (GB:38). På samma vis ser 

man detta i Kejsarn av Portugallien, dock endast hälften så många utropstecken. När det 

gäller de förekommande frågetecken i Gösta Berlings saga och Kejsarn av Portugallien 

används dessa ofta i dialoger eller i retoriska frågor: ”Mår ni illa då?” (KP:13), ”Kanske den 

rätta förklaringen var den att både Gud och människor var orättvisa mot honom?” (KP:10-11). 

Däremot är skillnaden antalet frågetecken som visar att Lagerlöf utökat dialogerna och de 

retoriska frågorna i Kejsarn av Portugallien jämfört med Gösta Berlings saga och En 

herrgårdssägen.  

     Avslutningsvis kan man säga att användandet av skiljetecken tydligt visar på likheter och 

skillnader. De mest märkbara skillnaderna är användandet av alla skiljetecken i Gösta 

Berlings saga, men som inte används på samma sätt i de andra två romanerna. En 

herrgårdssägen sticker ut genom att endast ha ett utropstecken, två frågetecken och inga 

kolon eller semikolon. Även är det ett lågt användande av kolon och semikolon i Kejsarn av 

Portugallien, vilket betyder att debutromanen Gösta Berlings saga är det verk där Lagerlöf 
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använt fler skiljetecken. Dessa hjälper många gånger att bryta upp texten och göra den 

lättöverskådlig och rymlig, men även stjälper de ibland genom att sättas ut alltför ofta. Jag 

syftar först och främst på det höga antalet kommatecken som jag tydligt har redogjort för i 

detta avsnitt. 

 

2.2.2 Meningslängd och meningsbyggnad 

Aspekt Gösta Berlings saga En herrgårdssägen Kejsarn av 

Portugallien 

Antal meningar 317 162 306 

Antal satser 866 433 689 

Antal meningar m en 

sats/procent 

83/ 26 % 32/ 20 % 104/ 34 % 

Antal meningar m två 

satser/procent 

104/ 33 % 54/ 33 % 100/ 33 % 

Antal meningar m fler 

än två satser/procent 

130/ 41 % 76/ 47 % 102/ 33 % 

Tabell 2: Meningsbyggnad 

 

Tabell 2 visar att antalet satser i de tre undersökta romanerna är mer än dubbelt så stort som 

antalet meningar. Likheter som finns romanerna emellan är antalet meningar med två satser, 

som uppgår till 33 % i respektive roman, men också antalet meningar med en sats och antalet 

meningar med fler än två satser, som uppgår till 67 % om man räknar ihop dem.  

     Utläsningen av skillnader, om än små sådana kan man se när man betraktar romanerna en 

och en. I debutromanen Gösta Berlings saga uppnår antalet meningar med en sats 26 %, 

medan det endast är 20 % i En herrgårdssägen och hela 34 % i Kejsarn av Portugallien. Vad 

gäller antalet meningar med fler än två satser är det En herrgårdssägen som med hela 47 % 

ligger i topp, följt av Gösta Berlings saga på 41 % och Kejsarn av Portugallien på 33 %. 

Således kan man utifrån en helhetsbedömning dra slutsatsen att det i Lagerlöfs tidigare 

romaner, Gösta Berlings saga och En herrgårdssägen, vanligare förekommer meningar med 

två satser eller fler än två satser, än vad det gör i Kejsarn av Portugallien. Sammantaget är det 

74 % med två eller fler satser i Gösta Berlings saga, 80 % i En herrgårdssägen och 66 % i 

Kejsarn av Portugallien.  

     Ser man sedan till de tre romanerna som en enhet, ligger meningar med en sats på ungefär 

27 %, meningar med två satser på ungefär 33 % och meningar med fler än två satser på 
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ungefär 40 %. Resultatet stämmer bra överens med resultatet i tabell 1, som visar antalet 

skiljetecken i de tre romanerna. De 27 % meningarna med en sats är ofta lätta att se i de tre 

romanerna och förekommer blandat, så som i början av ett stycke, men också mitt i stycken: 

”Men bergen vilja ej lyssna till sådant tal.” (GB:34), ”Där är lustighet och stoj.” (GB:39), 

”Djupt bekymmer afmålar sig på Göstas ansikte.” (GB:43) etc. ”Gunnar Hedesgård 

Munkhyttan låg i en fattig skogssocken långt borta i Västerdalarna.” (EH:25), ”Han klädde 

sig i bonddräkt och köpte varor och började genomströfva landet som handelsman.” (EH:29), 

”Ni vet kanske hvad tiomila skogen vill säga.” (EH:30), ”Han blef dock ej riktigt vansinnig.” 

(EH:33) etc. ”Efter detta kom en än starkare förtvivlan över honom.” (KP:8), ”Mitt framför 

kaffebordet stod barnmorska med ett bylte på armen.” (KP:12), ”Det gick ingen nöd varken 

på honom eller barnet.” (KP:17), ”Hon tycktes inte alls tänka på vad detta var för en farlig 

plats.” (KP:33) etc.  

     När det gäller två- eller flersatsiga meningar skriver Lagerlöf exempelvis på det här viset:  

 

Gösta Berglings saga 

Hur kan någon tro, att kavaljersflygeln sofver! (GB:38) 

 

Där satt den store krigaren kusin Kristoffer, som aldrig kom utanför kavaljersflygelns väggar, 

annat än då en björnjakt eller ett oförväget äfventyr var att förvänta, och bredvid honom farbror 

Eberhard, filosofen, som ej för lust och lek dragit till Ekeby, utan för att ostörd af 

näringsbekymmer få fullfölja sitt stora arbete i vetenskapernas vetenskap. (GB:41) 

 

En Herrgårdssägen 

Människorna skulle ej hafva kunnat lifnära sig där, om de ej haft rätt att draga ut öfver  

hela landet och idka gårdfarihandel. (EH:25) 

 

Under all ståt, hvari han lefde, ville han alltid komma ihåg hvad han varit, och på kontoret, där 

han skötte sina affärer, och dit alla människor kommo, hängde kramsäcken och den rödmålade 

hemgjorda fiolen rätt öfver gubbens pulpet. (EH:27) 

 

Kejsarn av Portugallien 

När han hade kommit in på den tanken, tog han händerna från ögonen och försökte ge sig en  

morsk uppsyn. (KP:11) 
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Strax efteråt började hjärtat på att klappa i bröstet på honom, såsom det aldrig förr hade gjort, 

och med detsamma var han inte längre frusen, och inte kände han sig ledsen och bekymrad och 

inte ond heller, utan allt var bra. (KP:13) 

 

Sammanfattningsvis kan man om Lagerlöfs stil säga att det i hennes romaner uppenbart 

förekommer en produktion av långa meningar, med två eller fler satser, men ensatsiga 

meningar är också förekommande. Det är även de ensatsiga meningarna som uppvisar 

skillnad mellan romanerna då dessa procentuellt uppnår 26 % i Gösta Berlings saga, 20 % i 

En herrgårdssägen och 34 % i Kejsarn av Portugallien. Precis som förekomsten av de 

ensatsiga meningarna visar en skillnad mellan romanerna, så gör meningarna med fler än två 

satser också det. Förvånansvärt är som sagt längden på meningarna i En herrgårdssägen, som 

under läsningens gång uppfattades kortare än i Gösta Berlings saga, men resultatet på 47 % 

visar att det således i denna roman förekommer fler meningar med fler än två satser. Gösta 

Berlings saga ligger på 41 % avseende meningar med fler än två satser, och Kejsarn av 

Portugallien på 33 %. Värt att uppmärksamma är även den likartade procentindelning i 

Kejsarn av Portugallien, det vill säga att de olika meningslängderna ligger nära procentuellt, 

om man jämför med de andra två romanerna som har större procentmarginaler.  

     Slutligen kan man säga att det finns tydliga likheter, men också skillnader mellan 

romanerna som ovanstående resultat påvisat.  

 

2.2.3 Anaforer 

I Gösta Berlings saga kan man finna några karaktäristiska inslag av användandet av anaforer. 

Ett tydligt exempel på detta är första stycket i kapitlet ”Julnatten”, där Lagerlöf skriver:  

 

Sintram heter den elake brukspatronen på Fors, han med den klumpiga apkroppen  

och de långa armarna, med det kala hufvudet och det fula grinande ansiktet; han, hvars  

lust är att anstifta ondt. Sintram heter han, som endast tar skojare och slagskämpar till drängar 

och endast har grälaktiga, lögnaktiga pigor i sin tjänst, han som hetsar hundar till raseri genom 

att sticka nålar i deras nos och lefver lycklig midt bland hätska människor och ilskna djur. 

Sintram heter han, hvars högsta glädje är att ikläda sig den lede fiendens gestalt, med horn och 

svans och hästhof och luden kropp, och plötsligt framträdande ur dunkla vrår, ur bakugn eller 

vedskjul, skrämma rädda barn och vidskepliga kvinnor. Sintram heter han, som glädes åt att 

förbyta gammal vänskap i nytt hat och att förgifta hjärtat med lögn. Sintram heter han – och en 

gång kom han till Ekeby. (GB:37). 
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Det är tydligt att det upprepade anaforiska Sintram heter han är det som binder samman 

meningarna, det vill säga genom att fungera på ett liknande sätt som polysyndeton. Vidare 

förekommer fler anaforer i Gösta Berlings saga, till exempel: 

 

Hit nu med stolar, med allt som duger att sitta på! Hit med trebenta skomakarestolar och 

tomma lårar! Hit med trasiga, gamla länstolar utan ryggstöd och fram med den medlösa kapp-  

släden och den gamla karossen! (GB:38) 

 

Även här är det anaforiska hit det som tydligt visar en effekt av det skrivna, genom att ordet 

hit ger stycket ett sammanhang och en betydelse, där en röd tråd följs från första hit, ner till 

utropstecknet.  

     En herrgårdssägen tenderar också att ha anaforiska inslag, men inga så tydligt renodlade 

anaforer som i Gösta Berlings saga. Som sagt finns tendenser till det som skulle kunna 

uppfattas anaforiskt, och Lagerlöf skriver till exempel:  

 

Han klädde sig i bonddräkt och köpte varor och började genomströfva landet som handelsman. 

Han trodde, att han med bara ett par års handel skulle förtjäna nog för att betala  

skulderna och rädda gården. Och för så vidt det rörde gården, hade han lycka med sitt företag. 

Men öfver sig själf drog han ned en förfärlig olycka. Då han hade gått med kramsäcken  

i omkring ett år, föll det honom in, att han skulle försöka förtjäna en stor penningsumma på en 

gång. Han drog då långt norrut i landet och köpte en stor skara getter, visst ett par hundra… 

(EH: 29) 

 

Genomgående är ordet han som jag anser binder samman detta stycke och klargör för ett 

sammanhang. Däremot är avsaknaden av det tydligt förekommande anaforiska som finns i 

Gösta Berlings saga, vilket därav är en skillnad mellan dessa två romaner.  

     Kejsarn av Portugallien har precis som de andra två romanerna anaforer eller tendenser till 

anaforer, till exempel: 

 

Han började sjunga en psalm i skogen. Han hade dålig sångröst och hade aldrig sjungit förr, så 

att någon hade hört det. Han var så klen att hålla tonen, att han inte en gång vågade sjunga i 

kyrkan, men nu måste han däran, det fick gå, hur det ville. Han såg, att grannarna blev litet 

förvånade. (KP:34) 
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Här är återigen ordet han, som även förekommer i En herrgårdssägen, och verkar som ett 

bindeord i ovanstående stycke. Lagerlöf visar flera exempel i Kejsarn av Portugallien där hon 

väljer att påbörja meningarna i ett stycke med ett och samma ord, till exempel:  

 

Det kunde just ha kommit trollpacket att röra på sig. Det började redan susa och viska från det 

ena trädtrollet till det andra. Det knarrade till uppe i grenarna, som om de skulle försöka sätta 

sig i rörelse. (KP:34) 

 

Ett annat exempel är första stycket från avsnittet ”Besöket i Bondgården”, där Lagerlöf som i 

Gösta Berlings saga med anaforen Sintram heter han binder samman och skapar ett 

sammanhang i stycket genom anaforen de:  

 

De gick förbi den skuggiga björkhagen, där de annars brukade slå sig ner. De gick förbi 

smultronbacken, ja, de gick till och med förbi den lilla slingrande Tvättbäcken utan att stanna. 

De gick hand i hand, de var tysta och allvarliga, liksom för att visa, att det var något högtidligt, 

som förestod dem. De försvann åt öster inåt den allra djupaste skogen, men de stannade inte där 

heller, utan så småningom kom de till synes i en skogsbacke ovanför Lobyn. (KP:44) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det i Lagerlöfs alla tre romaner förekommer anaforer 

och tendenser till anaforer, men jag vill ändå påstå att Gösta Berlings saga sticker av, då 

användningen av anaforerna känns mer genomtänkta och renodlade i sitt sammanhang. Jag 

tänker först och främst på stycket med anaforen Sintram heter han, där Lagerlöf använder sig 

av tre ord som anafor och som följer stycket från början till slut. Således kan man säga att 

Lagerlöf genom användandet av anaforer tydligt visar samspelet mellan de formella och de 

innehållsliga faktorerna, då dessa i ett ensamt sammanhang inte skulle ha någon verkan.  

 

2.2.4 Sagostil och bildspråk 

I Gösta Berlings saga förekommer tydliga anspelningar på sagostil, till exempel genom 

motivet som anknyter till chevaleriets tid, det vill säga riddarna kring det runda bordet:  

 

Tolf voro vi, då vi styrde världen däruppe på Olympens molnhöljda topp, och tolf, då vi som 

fåglar bodde i Ygdrasils gröna krona. Hvarhelst dikten gick fram, där följde vi. Sutto vi ej tolf 

man starka kring kung Arturs runda bord, och gingo ej tolf paladiner i Karl den stores armé? En 

af oss har varit Tor, en Jupiter, sådant måtte hvar man kunna se på oss än i dag. (GB:46) 
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Även skildrandet av det underbara kavaljerslivets fröjder uppvisar likheter med sagostilens 

tonfall: 

 

Vi ha länge väntat er här på Ekeby, ty ni har väl svårligen tillgång till något annat paradis. Här 

lefver man utan att så eller spinna, som ers nåd kanske redan vet. Här flyga de stekta sparfvarna 

i ens mun, här flyta bäskt öl och sött brännvin omkring i bäckar och strömmar. Här är ett bra 

ställe, märk det, ers nåd! (GB:45-46) 

 

Vad gäller bildspråk är den starka anknytningen till tidigare epoker, så som medeltiden och 

romantiken förekommande, och beskrivningar med karaktärsdrag från dess tid skapar en 

bildförståelse hos läsaren: ”I sällskap med dessa två såg man ofta den lille klotrunde patron 

Julius, kvick, lustig och väl begåfvad: talare, målare, vissångare och anekdotberättare.” 

(GB:40-41). Även beskrivningen i det första kapitlet där Lagerlöf redogör för landskapet, 

belyser ett starkt bildspråk: 

 

Alltjämt är han vacker, men har mistat ungdomsyran och mannakraften – han är en sjö som  

alla andra. Med två armar famlar han efter vägen till Vänern, och då den är funnen, störtar han 

sig i ålderdomssvaghet utför stupande branter och går med en sista dånande bragd in  

i hvilan. (GB:33) 

 

Läsaren kan genom denna beskrivning skapa sig en bild av hur sjön ser, vilket visar att 

Lagerlöf lyckats väva in ett bildspråk i sitt berättande.  

     En herrgårdssägen innehar även den en sagostil och jag skulle vilja säga att sagan på 

något sätt genomsyrar romanen, precis som titeln talar för. Gunnar Hede och Ingrid skulle 

kunna uppfattas som prinsen och prinsessan, där de är varandras räddare. I sagornas värld 

uppstår ofta hot och problem, precis som vi finner i En herrgårdssägen, där det finns ett hot 

att förlora hemmet, men också sig själv. 

     Symboliskt och relaterat till sagostilen är också prästfrun som ständigt klagar över Ingrid, 

vilket fick mig som läsare att tänka på den elaka styvmodern som man möter i dagens sagor, 

exempelvis Askungen. Nedan följer ett exempel som visar på detta: 

 

Synernas och inbillningarnas rike öppnade sig för henne med stark lockelse, och  

midt på dagen kunde hon låta arbetet falla och sjunka ned i en dröm. Men prästfrun, som var en 

rask och hård arbetsmänniska, tyckte ej om detta. Hon klagade öfver att flickan var lat och trög 

och pinade henne med stränghet, så att hon blef helt förskrämd och olycklig. (EH:37) 
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Vidare skulle jag också vilja säga att det psykologiska tydligt lyser igenom och att det är 

”jaget” som är det centrala. Under huvudkaraktären Gunnar Hedes kamp om att behålla sin 

gård är han ute i skogen, det är snöstorm och skapar ett inre kaos hos Hede. Detta torde även 

uppfattas som ett lysande bildspråk i romanen, då Lagerlöf genom beskrivningen av miljön 

och vädret också lyckas fånga in huvudkaraktärens mående:    

 

Det var vilda, öfvergifna skogen, alls ingen hjälp att få. Det ena djuret efter det andra sjönk ned 

utmed vägen. Snön yrde fram omkring dem och täckte öfver dem. Då Hede såg tillbaka på 

denna rad af drifvor vid vägkanten, som alla gömde en djurkropp, och ur hvilka man  

kunde se horn och klöfvar sticka fram, började det att svindla för hans hjärna. […] Allt detta 

verkade så förfärligt på Hede att han kände, att han höll på att bli tokig. (EH:32) 

 

I Kejsarn av Portugallien gör Lagerlöf ingen drastisk förändring som skulle tyda på att 

hennes stil har förändrats, utan även denna roman belyser sagostilen, men också historien. När 

Jan Andersson går in i sina egna tankar, eller när hans föreställningar om exempelvis skogen 

beskrivs, kan detta av läsaren uppfattas som en saga: 

 

Granarna var uråldriga och grova här uppe på höjden. Och när man såg dem i skenet från  

blossen, med stora snöklumpar på grenarna, kunde man inte undgå att märka, att flera av dem, 

som man förut hade trott vara träd, inte var annat än troll, med vassa ögon under de vita 

snöhättorna och med långa, skarpa klor stickande fram under de tjocka snövantarna. […] Det 

kunde just ha kommit trollpacket att röra på sig. Det började redan susa och viska från det ena 

trädtrollet till det andra. Det knarrade till uppe i grenarna, som om de skulle försöka sätta sig i 

rörelse. (KP:33-34) 

 

Trollens förekomst är oftast det man möter i sagor, vilket visar på att just sagan finns i denna 

roman. Avseende historien som jag nämnde ovan är det, det bibliska jag syftar på och detta 

finns tydligt i romanen, till exempel: 

 

Var blossbärare gick i spetsen för en liten skara människor. De flesta var tysta, men alla var 

glada till sinnes. De tyckte sig vara ute och vandra som de tre vise män, lysta av en stjärna, för 

att söka den nyfödde judakonungen. (KP:33) 
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Vidare finns i denna roman fler sådana här historiska och symboliskt bibliska inslag, till 

exempel:  

 

Då Jan såg kyrkan, kom han ovillkorligen att tänka på ett fattigt folk i Palestina, som en natt  

hade varit ute och gått och burit med sig ett litet barn, deras enda tröst och glädje. De kom ifrån 

Betlehem, och de skulle gå till Jerusalem, därför att barnet måste omskäras i Jerusalems tempel. 

(KP:36) 

 

Även bildspråket berikar denna roman och metaforiskt redogör exempelvis Lagerlöf vädret: 

”Det var mulen himmel och mörkt som i en säck, men det var inte kallt, utan nästan ljumt i 

luften och alldeles stilla, såsom det brukar vara så där inemot slutet av december.” (KP:32)  

     Sammanfattningsvis kan man säga att det i samtliga tre romaner förekommer sagostil och 

bildspråk. Detta resulterar i att det inte finns någon skillnad avseende denna stil- och 

språkaspekt i de analyserade romanerna. Lagerlöf genererar att hålla god balans i berättandet, 

med inslag av sagostil och bildspråk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3. Sammanfattande diskussion  

Syftet med föreliggande undersökning har varit att analysera ett urval stil- och språkliga drag i 

tre av Selma Lagerlöfs romaner: Gösta Berlings saga (1891), En herrgårdssägen (1899) och 

Kejsarn av Portugallien (1914), för att visa eventuella likheter och skillnader mellan 

romanerna. Först och främst måste man säga att denna analys inte på något sätt har varit 

heltäckande, då det varit ett begränsat urval material som analyserats i de tre romanerna. 

Avseende de språkliga, såväl som de innehållsliga elementen är endast de av relevans för 

denna undersökning analyserade, varav det torde finnas en anledning att misstänka att det 

finns en begränsning som påverkar några allomfattande slutsatser om stilen och språket i 

Selma Lagerlöfs verk. Det förekommer dock somliga skillnader i det analyserade materialet, 

men för att se ytterligare skillnader som skulle kunna säga något om stilen hos Lagerlöf, 

skulle man förslagsvis kunna titta på andra aspekter än de som använts i föreliggande 

undersökning.  

     Som resultatet tydligt visar kan vi i de tre analyserade romanerna se större delen likheter, 

men också vissa skillnader. Berättarperspektivet med den allvetande berättaren står i fokus i 

samtliga tre romaner, varav det i Gösta Berlings saga och Kejsarn av Portugallien även 

förekommer förstapersonsperspektiv. Lagerlöf lyckas genom sitt berättande skapa närhet till 

läsaren och bjuder in denne till handlingen, genom att redogöra för de olika karaktärernas 

tankar och känslor. Språkligt sett är den tydligaste skillnaden mellan romanerna det talspråk 

vi finner i Kejsarn av Portugallien, annars är det den ålderdomliga och ibland svårlästa 

svenskan som regerar.   

     Lagerlöfs produktion av långa meningar, med flera satser genomsyrar samtliga tre 

romaner, dock kan man ändå säga att det i användandet av skiljetecken finns en skillnad. 

Faktum är att det höga antalet kommatecken finns i samtliga tre romaner, men övriga 

skiljetecken, så som kolon, semikolon, utropstecken och frågetecken används inte på samma 

sätt i det undersökta materialet. I Gösta Berlings saga används samtliga analyserade 

skiljetecken, medan man i En herrgårdssägen varken ser kolon eller semikolon, samt endast 

ett utropstecken och två frågetecken. Kejsarn av Portugallien däremot har precis som i Gösta 

Berlings saga flera utropstecken och frågetecken, men endast ett kolon och inga semikolon. 

Som redan nämnt beror detta på materialets innehåll och att det låga antalet utropstecken och 

frågetecken i En herrgårdssägen beror på de få dialoger som förs, medan vi i de andra två 

romanerna få ta del av fler samtal och dialoger.  



24 

 

Metoden i föreliggande undersökning har som tidigare nämnt utgått från Cassirers (1970), 

men med ett begränsat antal analyserade stil- och språkliga drag. Cassirer har exempelvis 

under rubriken Språkliga och allmänt stilistiska aspekter hela 19 språkliga drag som han 

analyserar, medan det i föreliggande undersökning varit ett begränsat antal, valt utifrån 

relevans för denna undersökning. Analyser av användandet av skiljetecken har som nämnt 

inte påträffats i tidigare Lagerlöfforskning, och detta var därför av intresse. Även Cassirer 

saknade detta i sin studie och förklarade sin motivering med orden: ”skiljetecknens förmåga 

att uttrycka och väcka känslor är såvitt jag vet inte undersökt” (Cassirer 1970:128), vilket 

således motiverade mitt val att ta med denna aspekt i analysen avseende Lagerlöfs språk och 

stil. Vad gäller användandet av skiljetecken vill jag hävda att Lagerlöf lyckats i användningen 

av dem, att skapa förmågan att uttrycka och väcka känslor.  

     Vidare analyserades i denna undersökning meningslängd och meningsbyggnad och 

procentsiffror visade att produktionen av meningar med två eller fler satser var vanligast 

förekommande, men att samtliga romaner även har flera ensatsiga meningar. Skillnader som 

kunde utläsas var de procentuella skillnader, det vill säga antalet satser per mening. En 

herrgårdssägen visade ett oväntat resultat, då det under inläsningen torde upplevas som om 

Gösta Berlings Saga var den som skulle innehålla flest långa meningar med flera satser.  

     Cassirer (1970:140) talar om ”samspelet mellan de formella och de innehållsliga 

faktorerna” i en text och detta samspel karaktäriseras tydligt i Lagerlöfs samtliga tre romaner. 

Användandet av anaforer finns i det undersökta materialet och visar starkt på att Lagerlöf 

håller sig konsekvent inom sin stil. De finns i samtliga tre romaner, men Gösta Berlings saga 

tycks som sagt sticka av och stå för de tydligaste märkbara anaforerna. De som används 

samverkar med innehållet och skapar ett tydligt sammanhang i texten, vilket belyser vikten av 

det samspel som alltid eftersträvas i en text.  

     När det gäller användandet av sagostil och bildspråk är således detta något som berikar 

samtliga tre romaner, och jag skulle vilja säga att detta tämligen för stilintrycket, spelar en 

underordnad roll. Jag menar att Lagerlöf genom sitt sätt att väva in dessa stildrag i 

berättelserna, lyckas göra dem mer levande.  

     Vad kan man då säga om stilen och språket i Lagerlöfs tre romaner? Det är uppenbart att 

stilen i de analyserade romanerna uppvisar stora likheter, men även skillnader. Man kan inte 

säga att det skett någon drastisk förändring i Lagerlöfs stil under det 23-åriga tidspann som 

undersökts, men det analyserade materialet visar somliga skillnader som ändå tyder på 

marginell förändring. En sammantagen bedömning är att Lagerlöf i de första två analyserade 

romanerna endast varit etablerad under ett par år, vilket för hennes språk och stil kan ha 
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inneburit en begränsning, som hon med åren och med erfarenhet kunnat utveckla. Jag tänker 

främst på att hon i och med utgivningen av Kejsarn av Portugallien använder sig mer av ett 

talspråk, vilket betyder att en utveckling har skett. Om denna beror på något speciellt är 

däremot svårt att säga. Personligen anser jag att Lagerlöf i och med Nobelpriset 1909 kanske 

fick en bekräftelse för den författare hon verkligen var, och därför vågade gå utanför de 

traditionella ramarna i sitt skrivande. Utifrån en helhetsbedömning är det svårt att säga att 

någon av romanerna sticker ut markant, precis som det är svårt att säga om det skett någon 

tydlig förändring, men återigen vill jag hävda att mitt resultat uppvisar nyanseringar i 

Lagerlöfs språk och stil.  

     I föreliggande undersökning hade jag inledningsvis en förhoppning om att se fler märkbara 

skillnader, men det redogjorda resultatet visar på fler likheter än skillnader. Oavsett detta 

anser jag att man genom att analysera ett urval stil- och språkliga drag, faktiskt kan säga något 

om Lagerlöfs språk och stil. Först och främst kan man säga att hon är konsekvent i valet av 

berättarperspektiv där hon som sagt tydligt skapar en närhet till läsaren. När det gäller de 

språkliga och allmänt stilistiska aspekterna tenderar hon att hålla sig konsekvent i 

användandet av skiljetecken, men även förekommer märkbara skillnader. Användandet av 

anaforer, samt sagostil och bildspråk genomsyrar samtliga tre romaner, men Gösta Berlings 

saga sticker av en aning i användandet av anaforer. Som tidigare nämnt lyckas Lagerlöf 

genom att väva in dessa stildrag skapa sammanhang mellan det formella och innehållsliga, 

vilket starkt karaktäriserar hennes verk. 

     Avslutningsvis och av betydelse – vad kunde ha gjorts annorlunda, samt vad kan göras i 

framtiden? Resultatet i föreliggande undersökning blev som sagt inte det väntade, då det inte 

skiljer sig så mycket mellan romanerna. Frågan är hur detta kommer sig? Först och främst kan 

urvalet diskuteras och om det har varit tillräckligt stort för att upptäcka fler synbara 

skillnader, för att dra slutsatsen om att det har skett en förändring i Lagerlöfs stil. Därför vore 

det önskvärt för framtida forskning att utöka urvalet, eller analysera de stil- och språkliga drag 

som inte analyserats i denna undersökning. Cassirer (1970) redogör som sagt för fler aspekter, 

eventuellt skulle framtida forskning kunna fokusera på detta. Även tidspannet på 23 år skulle 

kunna utökas, det vill säga att man exempelvis jämför debutromanen Gösta Berlings saga 

från 1891, med hennes sista utgivna roman. Vidare finns det en uppsjö av olika språkliga drag 

som man skulle kunna betrakta, vilket betyder att man kan analysera språket djupare.  

     Syftet med föreliggande undersökning har varit att visa eventuella likheter och skillnader 

mellan romanerna och min förhoppning är att jag influerar fler att vidare analysera stil- och 
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språkliga drag hos författare, eller till och med att utöka detta studium avseende Lagerlöfs 

språk och stil.  
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