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Who knows what will finally happen  

or where I will be sent, yet already  

I have given a great many things away,  

expecting to be told to pack nothing, 

except the prayers which, with this thirst, 

I am slowy learning. 

ur Mary Olivers ”Thirst” 

 

 

 

 

”Och så skall jag säga dig,  

om du inte vet det förut,  

det är något förtrollande fängslande,  

nästan bedövande, i att skriva.  

Inte för att jag ännu  

åstadkommit något fullt bra,  

men det är i alla fall roligare  

än allt annat i världen.” 

Selma Lagerlöf, 22 januari 1939 
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1. Inledning 
Den amerikanska poeten Mary Oliver inleder sin dikt Thirst med orden ”Another morning and 

I wake with the thirst for the goodness I don´t have”. Att törsta innebär att fysiskt behöva släcka 

det behov som speglar kroppens vätskebalans. Det hör till allt skapat att törsta och 

mänskligheten delar den egenskapen också med Jesus, såsom evangelisten Johannes beskriver 

det i sitt fjärde kapitel. Där möter Jesus en kvinna och kommer att samtala om vatten och dess 

källa och innebörden av orden röjer större betydelser än dess materia. Istället rör sig samtalet 

mot tro, liv och människans relation med Gud. Selma Lagerlöf skriver i sitt bondeepos 

Jerusalem, en titel med såväl geografiska som bibliska och teologiska förtecken, om den 

väckelserörelse som drog genom Sverige på 1800-talet. Lagerlöf skildrar hur en andlig törst 

delar en bygd i två och en skara troende, hellgumianerna, far till staden Jerusalem för att där 

leva i kristet syskonskap med varandra i väntan på Kristi återkomst. En av eposets mer 

betydande karaktärer, Gertrud, insjuknar och vägrar dricka av det vatten hennes vän Gabriel 

vill ge henne, eftersom hon tror att det är förgiftat. Han får, i hennes feberyra, intala henne med 

ett slags återberättad pseudoverklighet i deras samtal, att han hämtar vatten från 

”paradisbrunnen”, så som hon begär, namnet också för aktuellt kapitel. Hon dricker vattnet och 

tillfrisknar. Berättelsens karaktärer och händelseförlopp hålls samman genom begreppet 

levande vatten. Lagerlöf skriver i sitt författarskap återkommande om människans relation med 

Gud, så också i Jerusalem, och i prosan får karaktärer och händelser skildra både inre och yttre 

skeenden i att leva med en gudstro. 

Mötet mellan bibel och kultur ger återkommande uttryck i konsten, såsom bildkonst, 

filmkonst, musik och litteratur. I den västerländska kulturen är bibeltolkning och konst invävda 

i varandra. Bibliska berättelser och därmed teman, bär en allmänmänsklig föreställning, där 

arketyper gör avtryck i språk, metaforer och ordspråk. De ingår i sin tur i människors 

livshållning, världsuppfattning och referensmaterial, oavsett om människan i fråga är troende 

eller inte. Bibeln som litteratur, oavsett trosgrund, har något att berätta om det mänskliga livet, 

och moderna kulturyttringar bär också tillbaka tolkningsmöjligheter in i bibeltexten. Eftersom 

exegetiken tenderar att fokusera på ord och begrepp, medan andra kulturyttringar ofta mer 

bearbetar teman, så kan konst, såsom skönlitteratur, ibland bearbeta teman i texterna som 

exegetiken förbiser. Det finns därför ett möte mellan bibel och kultur som gagnar både 

exegetiken och konsten i ständigt aktuellt studium. 
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1.1. Problemformulering och syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka intertextuella relationer mellan två narrativ; 

Johannesevangeliet 4:1-42 och Selma Lagerlöfs Jerusalem; ”Paradisbrunnen”, som delar flera 

centrala begrepp; källa, vatten, törst, samt fenomenet möte, vilka samtliga strålar samman i 

konceptet levande vatten. Dessa centrala begrepp och händelsen kan överföras till vad jag i 

uppsatsens kallar markörer mot bakgrund av det intertextuella systemets utformning (se 1.4.2.). 

Begreppen och fenomenet skapar framträdande konturer för de båda narrativens tema och 

händelser. Intertextualitet är inte uppsatsens metod, utan dess studieobjekt. Jag avser med andra 

ord inte att pröva metoden som sådan, och uppsatsen skrivs inte utifrån ett kritiskt granskande 

valideringsfokus. Istället vill jag undersöka intertextualitetens form och uttryck såsom den 

föreligger i relationen mellan Johannesevangeliet 4:1-42 och Selma Lagerlöfs Jerusalem; 

”Paradisbrunnen”. Genom ett sådant studium vill jag bidra till utvecklingen och fortlevnaden 

av kulturorienterad bibelvetenskap. Problemformuleringen lyder: Hur ser den intertextuella 

relationen ut mellan Johannesevangeliet 4:1-42 och Selma Lagerlöfs Jerusalem; 

”Paradisbrunnen” med avseende på berättelsernas karaktärer, händelser och tema i relation till 

begreppen källa, vatten, törst och fenomenet möte? 

 

1.2. Arbetsfrågor 
Som en hjälp till att besvara problemformuleringen använder jag mig av några arbetsfrågor som 

på olika sätt belyser de perspektiv som har något att säga om uppsatsens ärende. Den första 

arbetsfrågan berörs redan i bakgrunden medan arbetsfråga 2, 3, 4, 5 och 6 besvaras genom såväl 

analys som diskussion i kapitel 3 och 4. 

1. Vilka innebörder i tema och teologi finns att finna i Joh 4:1-42 utifrån de för narrativet 

centrala begreppen källa, vatten, törst och möte? 

2. Hur kan begreppen källa, vatten, törst och möte tolkas i Selma Lagerlöfs Jerusalem; 

”Paradisbrunnen”? 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan karaktärer, händelser och teman i Joh 4:1-42 

och Selma Lagerlöfs Jerusalem; ”Paradisbrunnen”? 

4. På vilket sätt kan gestaltningen av kvinnan vid Sykars brunn och andra karaktärer i 

Joh 4:1-42 berika tolkningen av karaktärer och händelser i ”Paradisbrunnen”?  

5. På vilket sätt kan gestaltningen av Gertrud och andra karaktärer i ”Paradisbrunnen” 

berika tolkningen av karaktärer och händelser i Joh 4:1-42?  
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1.3. Avgränsningar 
Uppsatsen har inte som ärende att besvara eller täcka in det litteraturvetenskapliga perspektivet 

av ämnet, även om skönlitteratur utgör del av primärmaterialet. I förgrunden ligger min egen 

vilja med språket och berättelsen, en kärlek till skönlitteraturen och berättelsen. Studien 

genomförs inom ämnet nytestamentlig exegetik, inte inom litteraturvetenskap, och gör därför 

inte anspråk på att utförligt kunna redogöra för litteraturvetenskapens landvinningar, utan fokus 

ligger på exegetiken. Min studie beaktar Johannesevangeliet och Lagerlöfs Jerusalem-epos, 

men fokus ligger tydligt på de avgränsade narrativen: berättelsen om den samariska kvinnan 

vid Sykars brunn (Joh 4:1-42) och kapitlet ”Paradisbrunnen”, samt mötet dem emellan.  

 

1.4. Teori och metod 

1.4.1. Narrativ metod och kulturorienterad bibelvetenskap 
Den klassiska bibelvetenskapen har med ett historisk-kritiskt perspektiv eftersträvat att nå 

välgrundade omdömen om den historiska situationen med avseende på datering och lokalisering 

för text likväl som kontext. Den moderna bibelvetenskapen rymmer också en medvetenhet 

kring att forskaren själv har en förförståelse utifrån såväl tolkningshistoria som sitt eget 

sammanhang. Tord Larsson skriver om risken att teologen, med syfte att undersöka bibeltextens 

kontext, blundar för de år av forskning som utförts fram till dags dato.1 Gustaf Wingren har 

uttryckt att varje nytt teologiskt bidrag behöver ha samband med den tradition det växer fram 

ur.2 Med postmodernismen förändrades det bibelvetenskapliga forskningsfältet och 

bibelvetenskapen har slagit följe med andra textorienterade akademiska kunskapsområden så 

som litteraturvetenskap och post-strukturalistisk filosofi. Det innebär att studieobjektet inte 

avgränsas till textenheten i sig, utan också den egna vetenskapliga ansatsen och metoden blir 

föremål för undersökning.3 I utvecklingen av bibelvetenskapen kom den att i allt större 

utsträckning ställa frågan kring objektivitet som ledande begrepp och istället se till tolkning 

som möjlig utgångspunkt. Interdisciplinärt med bland annat litteraturvetenskap har 

bibeltextliga enheter undersökts som narrativ, det vill säga som berättelser, där karaktärer, 

intrigen, berättarens perspektiv och den kulturella kontexten blir betydelsefull för uttolkningen 

av den bibliska textens ärende.4  

                                                 
1 Tord Larsson, God in the Fourth Gospel: A Hermeneutical Study of the History of Interpretations (Stockholm: 

Almqvist & Wiksell International, 2001), 15. 
2 Gustaf Wingren, Växling och kontinuitet: teologiska kriterier (Lund: Gleerups, 1972). 
3 Lina Sjöberg, Genesis och Jernet: Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser 

(Hedemora: Gidlunds förlag, 2006), 17-18. 
4 Michael H. Burer. ”Narrative Genre. Studying the Story” i Interpreting the New Testament Text: Introduction 

to the Art and Science of Exegesis, red. D.L. Bock & B.M. Fanning (USA: Crossway, 2006), 198-204. 
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Med en helhetssyn på narrativet som genre beskriver Michael Burer hur det i 

koncentrerad form kan beskrivas som en ”story”5 där läsaren får följa karaktärer genom olika 

händelser som tillsammans bildar en intrig, ofta med en inledande konflikt med påföljande 

upplösning. Centralt är storyns karaktärer, främst protagonisten6 som konfronteras med 

antagonisten, men beroende på narrativets komplexitet kan dessa vara flera. En karaktär som 

Paulus går till exempel från att vara antagonist till protagonist i Apostlagärningarna. Ur 

teologiskt perspektiv är däremot Gud alltid den yttersta protagonisten. Karaktärerna kan 

beskrivas platta (ensidigt, stereotypt) eller runda (komplexa, utvecklade). Hur karaktären 

beskrivs, vad den gör och säger leder fram till dess roll eller funktion i storyn, huruvida den är 

fristående eller står i omedelbar relation till en annan. Dessutom kan karaktärerna förändras 

över tid, vilket benämner dem statiska eller dynamiska, något som påverkar storyn.7 

Karaktärernas agerande samt mono- och dialoger utgör grunden för storyns intrig (plot), storyns 

rörelse. Intrigen byggs upp av just karaktärerna och händelserna och läsaren har själv till uppgift 

att läsa det som en sammanhängande enhet. Intrigen bygger inte bara på händelser och 

meningsutbyten utan avslöjar också djupare skikt av narrativet såsom värden och idéer. 

Berättarens perspektiv, som skriver i första eller tredje person, har betydelse för intrigens sätt, 

men också för dess egentliga ärende och motiv. Bredvid de litterära redskapen i texten finns 

även en bakomliggande kultur eller kontext som innefattar vida begrepp såsom 

världsuppfattning, etisk och juridisk hållning, värderingar och samhälleliga strukturer. Läsaren 

behöver vara observant på kulturella markörer som skiljer sig från den egna och söka tillgång 

till den kunskap som berättar om det bakomliggande.8 

Lina Sjöberg beskriver i sin avhandling Genesis och Jernet: Ett möte mellan Sara 

Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser (2006) hur kulturorienterad bibelvetenskap9 

undersöker bibelns relation till kulturuttryck, i betydelsen konst, litteratur, musik och film. 

Bibelns relation till kulturuttryck kan undersökas receptionskritiskt, riktat mot till exempel 

genus, normativitet och ideologi och studerar då hur bibel omformas i kulturuttryck, men den 

kan också undersökas dialogorienterat. Den dialogorienterade analysen använder kulturuttryck 

                                                 
5 Story kan översättas till intrig eller möjligen handling och är narrativets dramatiska struktur. I förekommande 

fall använder jag det engelska begreppet för att urskilja benämningen från andra beskrivande termer. 
6 Från grekiskans prw/toj; först och agonisth/j; bl.a. tävlande. 
7 De många liknelser Jesus ger i evangelierna är exempel på hur karaktärer, i ett mikroperspektiv, förändras från 

liknelsen första uppenbarelse till dess förklaring. 
8 Burer, 198-199. 
9 I den engelskspråkiga traditionen används samlingsbegreppet ”Biblical studies/Cultural studies” med 

förgreningen ”new literary criticism”. Sjöberg översätter till svenskans ”kulturorienterad bibelvetenskap” vilket 

jag alltså använder för denna uppsats. Kulturorienterad bibelvetenskap avgränsas inte till enbart litterärkritiska 

metoder utan kan använda också andra konstuttryck såsom bildkonst, filmkonst och musik. 
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och bibeltext samtidigt och Sjöberg utvecklar utifrån det en intertextuell metod för att kunna 

föra tillbaka reception i bibeltext.10 Enligt Burer är narrativets särart att storyn har förmåga att 

fånga åhörarens uppmärksamhet och delaktiggöra denne i händelser, karaktärer och emotioner. 

Så är det med skönlitteraturen likväl som den bibliska. Bibelns texter har dessutom ärende som 

rör människans livsgrund.11 Därför får tolkningen en potential för livsförändring och den ingår 

också i kulturarvet. Sjöberg skriver att ”nyckelord och karaktärer har inlemmats i det svenska 

språket, berättelser och ideologi har påverkat människors livssyn och präglat den svenska 

skönlitteraturen på många sätt”.12  

Sjöberg uttrycker också att kulturorienterad bibelvetenskap har möjlighet att fånga de 

emotionella och mellanmänskliga aspekter som tidigare metoder för bibeltext haft svårt att 

hantera eftersom de på något sätt är känsliga eller upprörande. Det är emellertid just sådana 

aspekter som den bibelrefererande skönlitteraturen ofta tar upp och behandlar.13 Jag för ett 

resonemang som säger att berättelsen, även när den har fiktiva förtecken, rymmer uppfattningar, 

mönster och beskrivningar som speglar människors levda liv. Därför menar jag att det finns en 

inneboende möjlighet också i skönlitteraturen att säga något om bibliska texter när dessa får 

mötas. Jag söker inte ett försanthållande, en sannare tolkning av kvinnan vid Sykars brunn, men 

vill undersöka hur ”Paradisbrunnen”, som är ett skönlitterärt narrativ, kan kasta nytt ljus över 

tolkningen av vissa centrala begrepp genom att skapa ett intertextuellt möte. Begreppen källa, 

törst, vatten och fenomenet möte är centrala både i den bibliska berättelsen och den skönlitterära 

berättelsen, och de kan därför göras till föremål för ett intertextuellt studium.14 

 

1.4.2. Intertextualitet 
Intertextualitet, där ”intertext” betyder ”mellan text” kommunicerar mellan texter och språkets 

idéer och rör sig mellan historia, samtid och vision. Intertextualitet beskriver textuella relationer 

där mening och syften tolkas utifrån hur textenheter bär på system, koder och traditioner, ett 

slags redan innehavda förförståelser Det meningsbärande är alltså i sig självt relationellt.15  

Begreppet intertextualitet myntades i början av 1960-talet av den bulgariska lingvisten, 

                                                 
10 Sjöberg, 20-21. 
11 Burer, 198. 
12 Sjöberg, 15. 
13 Sjöberg, 23. 
14 Jag vilar till hög grad på Sjöbergs motiveringar för intertextualitet som analysmetod av mötet mellan biblisk 

och skönlitterär text. Bl.a. skriver hon att den inriktning en forskare väljer inte bara kommer ur hens 

vetenskapliga sfär utan lika mycket beror på ”meningsfrågor och värderingar och djupgående psykologiska och 

sociologiska präglingar” (s. 23). Hon skriver också att hon tror att ”skönlitteraturen uttrycker en vishet som kan 

berika vetenskapen” (s. 24).  
15 Graham Allen, Intertextuality: The New Critical Idiom (London: Routledge, 2000), 10. 
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filosofen och språkanalytikern Julia Kristeva men fick sin innebörd genom den ryska 

litteraturteoretikern Michael Bachtin.16 Sjöberg argumenterar för att den tolkning som följer 

med en läsning är en existentiell reaktion - om läsningen medför en förståelse. Därmed är en 

tolkning en ”existentiell händelse i läsaren som ibland händer och ibland uteblir”.17 Det kan ses 

i relation till den franske filosofen Paul Ricoeur (1913-2005) som redogör för ett dialektiskt 

förhållande mellan att förklara, innebärande att frilägga strukturer, och att förstå, i betydelsen 

att kunna tillägna sig en diskurs med hjälp av sina egna kategorier. Förklarandet är i sig inte 

tillräckligt, alla förklaringar är förankrade i ett subjekt. Förståelse är i sig inte heller enskilt 

bärande eftersom den står i relation till texten, förstår och förklarar den.18
 Tidigare forskning 

kan då användas som nycklar och öppna för ny förståelse. Genom att strukturanalysera en text 

lyfts förut dolda innebörder fram och det som har beröringspunkter med varandra sammanfogas 

till sammanhängande enheter, vilket bland annat används inom fenomenologisk hermenutik.19 

Den förklaring som är resultatet av friläggandet av textens struktur kan vara en hjälp i att följa 

dess riktning, och skönlitteratur kan här ha förmåga att ta upp tema som den exegetiska, 

vetenskapligt orienterade läsaren kanske annars går förbi. Att läsa intertextuellt ger då läsaren 

en roll som innefattar kunskap, men också kunnande och insikt. 

Intertextualitet inom bibelvetenskap introducerades i slutet av 1980-talet genom 

essäsamlingen Intertextuality in Biblical Writings20 där teoretiska resonemang förs jämsides 

med exempel på biblisk intertextualitet, samt Richard Hays Echoes of Scripture in the Letters 

of Paul (1989). Hays skriver att den intertextuella förbindelsen mellan texterna “can be implicit 

rather than voiced, perceptible only within the silent space framed by the juncture of two 

texts”.21 Den bibliska intertextualiteten förhåller gammaltestamentliga texter till 

nytestamentliga dito och utgår från vad Hays kallar ”hermeneutical points”; citat, allusioner 

och ekon. Direkta citat återför den nytestamentliga kontexten till den gammaltestamentliga 

medan ekon är vaga spår som också omedvetet, men inbyggt i språket, ger förnimmelse av ett 

skriftligt arv. När Hays talar om allusioner finns flera kriterier att beakta, vilka Hays menar bör 

förekomma parallellt för att säkerställa allusionen. I kriterierna ingår: hypertextens författares 

tillgänglighet till hypotexten; kvantitet av verbrepetitioner eller syntaktiska mönster, 

                                                 
16 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception” i Litteraturvetenskap: En inledning, red. Staffan 

Bergsten (Lund: Studentlitteratur, 2002), 52. 
17 Sjöberg, 45. 
18 Paul Ricoeur, Från text till handling: en antlogi om hermeneutik, red. Peter Kemp och Bengt Kristensson 

(Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag, 1993), 65-98. 
19 Boel Englund, ”Hungern efter entydighet. Om Ricoeurs både-och och samhällsvetenskapens andra” i Text och 

existens, red. Stefan Selander och Per-Johan Ödman, 119-142 (Göteborg: Daidalos, 2005). 
20 Utkom 1989 med underrubriken Essays in honour of Bas van Iersel med Sipke Draisma som redaktör. 
21 Richard Hays, Echoes in Scripture in the Letters of Paul (USA: Yale University Press, 1989), 155. 
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upprepande referering till kontexten; tematisk koherens; historisk rimlighet, innefattande 

författarens medvetna intention; tolkningshistoria samt tillfredsställelse. Den sistnämnda 

punkten utgör en resonerande aspekt.22 Hays resonemang utgör, trots begreppets unga ålder, en 

vedertagen vetenskaplig grund för intertextualitet inom bibelvetenskapen, men förhåller sig 

alltså enbart till en inombiblisk kontext. Det vill säga, hypo- och hypertext, de narrativ som 

ställs i intertextuellt möte, kommer båda från den bibliska texttraditionen. Det är nu inte 

avgränsningen för det aktuella studiet, som istället behandlar tvärvetenskaplig intertextualitet. 

Jag vidgar användningen av Hays teoretiska perspektiv och terminologi till att omfatta också 

andra skönlitterära texter eftersom denna uppsats behandlar tvärvetenskaplig intertextualitet. 

Några av Hays ”hermeneutical points” känns däremot igen i det system jag använder. 

Även om begreppet intertextualitet är förhållandevis nytt inom samtliga vetenskapliga 

discipliner ses intertextualitet som en ”ofrånkomlig aspekt av litteraturen och vårt förhållande 

till det förflutna”.23 Enligt Sjöberg rymmer intertextualitet en språksyn där språket utgör en 

organisk komplexitet som inte kan avskiljas från sitt sociala sammanhang. Språket har historia, 

motiv och är känsligt för influenser. Med sådan livshållning kan vi säga att språket i princip har 

möjlighet att uttrycka allting som ingår i tillvaron. Språket är materia eftersom tillvaron och 

människan i den är det.24 Intertextualitet har möjlighet att mellan skönlitteratur och biblisk 

litteratur söka fram mellanmänskliga och emotionella aspekter av berättelsen. Intertextualiteten 

kan upplevas av läsaren, som har förenande roll och utgör mötesplats. Ändå är läsaren mer en 

perifer förmedlare och texten är fortsatt det centrala.25 Det kan ses i ljuset av att befinna sig i 

vad Sjöberg kallar ett ”existentiellt rum”26 där sanning både utmanas och vidgas. Sjöberg 

resonerar med Julia Kristevas tankar om människan i möte med abjektet. Abjektet är en 

funktion hos överjaget, som utmanar subjektet och har förmåga att stöta bort sådant som är svårt 

att hantera.27 Jag uppfattar det som ett glapp mellan den verklighet som förväntas upplevas och 

den förnimmelse som säger att verkligheten rymmer mer än det objektiva. Kristeva menar att 

det framför allt är religionen och konsten som kan hantera upplevelsen av abjektion eftersom 

de båda skildrar det som inte går att tala om.28 Genom bland annat läsning blir det existentiella 

                                                 
22 Hays, 15 ff. 
23 Olsson, 52. 
24 Sjöberg, 26. 
25 Sjöberg, 27-28. 
26 Sjöberg diskuterar det existentiella rummet i relation till ”symboliskt universum” enligt Berger och Luckmann 

(Social Construction of Reality, 1991) och Kari Syreenis ”interpretative space” (”Wonderlands: A Beginners 

Guide to the Three Worlds”, i Svensk Exegetisk Årsbok, 1999) men håller dessa båda för snäva för den 

intertextualitet hon själv arbetat fram system för. 
27 Engelskans abject och franskans abjecte kan översättas som uselhet, något föraktligt eller i termer av missnöje. 
28 Sjöberg, 323. 
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rummet då en möjlighet att nå ett slags sanning som möter en människas inre, hennes 

emotionella och mellanmänskliga aspekter, som den förväntan på verklighetsuppfattning inte 

förmår.29 Trepartssamtalet mellan bibeltext, skönlitterär text och läsare bär då förmåga att 

studera inte bara ur ett narratologiskt tolkningsfokus utan också de existentiella reaktioner som 

en bibeltext med sitt ärende och ur ett teologiskt perspektiv söker göra. 

För att kunna undersöka dessa aspekter arbetar Sjöberg tar fram ett system som delar in 

bibelreferenser i tre nivåer; markör, sätt och effekt, vilka tillsammans utgör ett system för analys 

av fragmentarisk intertextualitet och som kan användas för att analysera ”prosatexter som 

infogar referenser till bibelns berättelser”.30 Metoden är utarbetad genom en läsning av Sara 

Lidmans Jernbaneepos men den kan överföras till att analysera även andra svenska 

skönlitterära romaner som refererar till Bibeln, och systemet kan utvidgas på varje nivå.31 

Sjöberg har utgått från tre olika livshållningar i Jernbaneeposet32 men min uppsats utgår istället 

från de centrala begreppen källa, törst, vatten och fenomenet möte. Nedan beskriver jag 

metoden såsom Sjöberg utarbetat den samt hur jag med viss vidgning och överföring använder 

den i föreliggande uppsats. 

 

1.4.3. Tillvägagångssätt 
Markörens nivå är basal och materialbunden och visar på var intertextualiteten syns genom 

textmärken, det vill säga markörer. Enkla markörer utgörs av citat eller referat (uppenbar länk 

skapas), allusioner (signalerar en möjlig associationsbana som är vag, förhandlingsbar och 

därför behöver användas med försiktighet och i uppbyggnad med andra markörer) samt 

egennamn.33 Citat och referat kan tolkas för sig själva, men allusioner och namn bör stå i 

relation till andra markörer och bilda större enheter. Detta ger sammansatta markörer, till vilka 

läsaren kan knyta textuellt material som inte uppfattas som markörer, men som bygger upp 

teman och/eller motiv. Motiv utgörs av en viss händelsekedja genom karaktärslikheter, 

relationsmönster och specifika handlingar medan ett tema är mer abstrakt än motiv och kan 

utgöras av till exempel ”frälsning” eller ”försoning”. Tema aktualiserar större delar av helheten, 

till skillnad från markören som fungerar i närkontexten.34 

Sättets nivå innebär att ta fram hur referenser i bibeltext används stilistiskt genom att ta 

fram intertextualitetens form. Intertextualitetens sätt beskriver hur referensen förhåller sig till 

                                                 
29 Sjöberg, 324. 
30 Sjöberg, 154. 
31 Sjöberg, 173. 
32 Sjöberg redogör för detta i kap. 5: ”Det gamla, det nya och hedendomen”, s. 102-153. 
33 Sjöberg, 155-156. 
34 Sjöberg, 157-158. 
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bibeltexten, det vill säga dess förhållningssätt, och innefattar utläggande (prosan lägger ut orden 

om en bibeltext), komprimerande (en biblisk textenhet sammanfattas), förvrängande, 

parodierande eller en blandande.35 När intertextualitetens sätt istället talar om hur referensen 

uttrycks i prosan talar Sjöberg om ett uttryckssätt. Det kan vara argumenterande (att prosans 

karaktärer argumenterar med hjälp av något slags bibelreferens), åskådliggörande (en 

bibelreferens är förklarande till en person eller företeelse), humoristiskt eller poetiserande 

(prosan förskönas genom att förmedla en association till bevingad hypotext, men kan också 

vara mytologiserande).36  

Effektens nivå ser till innehållslig effekt av referensen och ställer frågan vad 

intertextualitet gör. Effekten eftersöks i den läsare som först noterat markören och uppfattat 

dess form och återfinns i läsarens tolkningsmöjligheter.37 Effekten kan innebära förstärkning 

(kan ses i ljuset av metaforer som och analogiförhållanden, där det andra förhåller sig till det 

första som det fjärde till det tredje38) där Bibeln som hypotext lånar ut sin auktoritet till den 

skönlitterära hypertexten, kontrastering (förstärkningens motsats) och kritik. Effekten kan 

också utgöras av identifiering, vilket är den kanske vanligaste effekten av en bibelreferens 

intertextuella relation till en karaktär i skönlitteraturen, eller vara förebådande. I det fallet 

skapar en införd bibelreferens en förväntan eller beredskap hos läsaren för en viss 

händelseutveckling.39  

 

Idén att läsa de båda narrativen i ett slags dialog med varandra föddes med det att jag kom i 

kontakt med Sjöbergs metod för intertextualitet under mina grundläggande teologistudier. Att 

Lagerlöfs Jerusalem har starka teologiska referenser återfinns i eposets grundläggande idé, där 

en förväntan på Jesu återkomst utgör både den inre och yttre berättelsen (vilka jag beskriver 

utförligare under 2.2.4). För mig som läsare har just avsnittet som Lagerlöf titulerar 

”Paradisbrunnen”40 sedan många år tillbaka återkommit som ett slags referens, eller kanske en 

fråga jag ställt, till just narrativet om den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Vad Hays 

beskriver som ekon, och Sjöberg som motiv, har hos mig förut varit associationer som rör 

vatten, tro och läkedom, men som med en vetenskaplig referensram nu får ett system att ställa 

frågor utifrån. Sjöbergs metod ger en form och metod för att undersöka hur det intertextuella 

                                                 
35 Sjöberg, 159-162. 
36 Sjöberg, 163-168. 
37 Sjöberg, 168. 
38 Sjöberg hänvisar här till Aristoteles utläggning om analogiförhållanden och menar att sättet förstärkning lägger 

tyngdpunkt på den företeelse som en metafor representerar, s. 169. 
39 Sjöberg, 170-173. 
40 Som enkom med sin titel innehållande ”paradis” uppenbarligen refererar till Genesis. 
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mötet förhåller sig men utifrån ett bibelvetenskapligt perspektiv. För att besvara den uppsatta 

problemformuleringen och möta uppsatsens ärende använder jag i huvudsak Sjöbergs system 

och det är Sjöberg begreppsinnebörder jag avser när jag använder den terminologi som ingår i 

markörens, sättets och effektens nivå. Inledningsvis går jag igenom forskningsläget för 

uttolkningen av Joh 4:1-42. Med hjälp av olika kommentarer, som jag presenterar under 1.5.2, 

beskriver jag de centrala begrepp och det fenomen som är betydelsefulla för narrativet Jesus 

och den samariska kvinnan. 

• källa/brunn 

• törst 

• vatten 

• möte/samtal  

 

Till detta tillkommer punkten mission som framträder som ett starkt tema i Joh 4:1-42. I det 

andra steget finner jag ut markörer, sätt och effekter i Lagerlöfs ”Paradisbrunnen”. Jag har 

arbetat metodiskt genom att färgmarkera i den skönlitterära texten och på så vis låta markörens, 

sättets och effektens nivå framträda. Det analytiska arbetet leder fram till att textens semantiska 

struktur friläggs. Det tredje steget blir att jag återför analysen av ”Paradisbrunnen” tillbaka in i 

bibeltexten. Det utgör sammantaget analysdelen i kapitel 3. Nivåerna i metoden har till del, men 

inte uteslutande, skett stegvis. Med analysen har ytterligare markörer upptäckts, varpå 

arbetsgången upprepats ett flertal gånger. Det fjärde steget innebär att jag diskuterar analysen i 

relation till bakgrund, men också i relation till frågor som arbetet väckt. 

 

1.4.4. Angränsande forskning 
Det finns ett flertal intertextuella studium att tillgå vad gäller den engelskspråkiga och 

exegetiska bibliografin och enstaka studentuppsatser har använt intertextualitet på olika vis.41 

Den bibliska kontexten kan också stå i intertextuellt möte med annan religiös text. Abdulla 

Galadari skriver i Quranic Hermeneutics: Between Science, History, and the Bible (2018) om 

intertextualiteten och polysemi, mångtydighet, och ställer Koranen i relation till bland annat 

Johannesevangeliet. Med intertextualitet vinklat mot kulturorienterad bibelvetenskap finns till 

exempel Mikael Sjöbergs avhandling Wrestling with textual violence: A case study of the 

                                                 
41 Se t.ex. Sebastian Selvéns ”I will go now to my pyre”: Isaks bindande läst genom J.R.R. Tolkiens The Lord of 

the Rings för teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Jag skrev min egen kandidatuppsats med en överförd 

och omformulerad metodologi av intertextualitet när jag ställde Paulus i skeden av förföljelse, omvändelse och 

efterföljare i relation till Mendelssohns oratorium Paulus. 
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Jeptahah narrative in Antiquity and modernity with special regard to gender (2004). Sjöberg 

gör en analys av Domarbokens berättelse om Jefta och jämför sex versioner; tidiga judiska 

återberättelser av bibeltexten, ett musikaliskt oratorium från 1800-talet samt två skönlitterära 

romaner från 1900-talet. Intresset ligger i berättelsernas tvetydigheter och Sjöberg menar att 

den våldsamma berättelsens tolkningar behöver granskas för att vi ska förstå hur den fortsätter 

att fungera i den moderna kulturen. Det finns också studier av bibeltexter i relation till den 

svenska skönlitterära kontexten, vilket är fokus i denna uppsats. Stefan Klint skriver i sin 

avhandling Romanen och evangeliet. Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa 

(Norma, 2001) om föreställningar om Gud och Jesus inom Pär Lagerkvists författarskap, 

framför allt i romanen Det eviga leendet (1920) och romanen Barabbas (1950). Klint intresserar 

sig för olika former av Jesusgestaltning i texterna och studerar relationen mellan de bibliska 

texterna och dessa konstnärliga framställningar. Han gör det med en receptionskritisk ansats. I 

Margareta Brandby-Cösters avhandling Att uppfatta all mänskligt. Underströmmar av 

lutherska livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap (2001) ställs Lagerlöfs författarskap i 

relation till tesen att det genomgripande ”medvetet eller omedvetet, ger uttryck för bärande drag 

i en klassisk lutherdom som man teologiskt kan blottlägga  [---]”.42 Fyra lutherska tankefigurer 

ställs i dialog med Lagerlöfs skönlitterära produktion, framför allt de större romanerna, vilket 

mynnar ut i reflektioner kring ”Människan i dubbelhetens liv”. Brandby-Cösters slutsats är att 

det i författarskapet finns avtryck av lutherska underströmmar som uttrycker just det 

spänningsfyllda ”i, men inte av världen”. Av nämnda avhandlingar och studier använder jag 

just Brandby-Cösters i första hand, eftersom den har mycket att tillföra i reflektionen kring 

Lagerlöfs författarskap. 

 

1.5. Material 

1.5.1. Primärmaterial  
Primärmaterialet innefattar två narrativ: Johannesevangeliet 4:1-42 och Selma Lagerlöfs 

Jerusalem II: I det heliga landet, kapitel ”Paradisbrunnen” (s. 92-116). Joh 4:1-42 utgör vad 

Sjöberg kallar hypotexten, det vill säga den tidigare skrivna textenheten och som den senare 

förhåller sig till.43 Joh 4:1-42 är även känt som ”den samariska kvinnan vid Sykars brunn” och 

i Bibel 2000 titulerat ”Jesus och den samariska kvinnan”. För narrativet använder jag Nestle-

                                                 
42 Margareta Brandby-Cöster, Att uppfatta all mänskligt: Underströmmar av lutherska livsförståelse i Selma 

Lagerlöfs författarskap (Karlstad University Press, 2001), 9. 
43 Sjöberg beskriver Gérard Genettes strukturalistiska system, så som beskriven i Palimpsest. Literature in the 

Second Degree (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1997) och använder begreppen hypo- 

respektive hypertext utifrån dess grundläggande betydelse. Sjöbergs intertextuella metod är dock mer 

hermeneutiskt präglad, vilket också blir min ingångspunkt för uppsatsen. 
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Aland 28 [NA28], en vedertagen textkritisk utgåva. Det andra narrativet, hypertexten och alltså 

den senare skrivna texten, är alltså Selma Lagerlöfs Jerusalem II: I det heliga landet, kapitel 

”Paradisbrunnen” (nedan förkortat JPb). I uppsatsens analys och diskussion använder jag 

företrädesvis förkortningen JPb. Utgåva är av mindre betydelse i sammanhanget då 

skönlitteratur inte revideras, men jag använder en utgåva tryckt 1952 (Albert Bonnier). 

 

1.5.2. Sekundärmaterial 
Jag har medvetet valt divergerande kommentarslitteratur för att nå bredd i tolkning av och 

perspektiv på avsnittet ur Johannesevangeliet. De presenteras här i kronologisk ordning efter 

utgivningsår. Raymond E. Brown, professor emeritus vid Union Theological Seminary [UTS], 

var en amerikansk, katolsk präst och en av de första katolska forskarna att appplicera historisk-

kritisk ansats i sin bibelforskning. Han representeras här genom kommentarverket The Gospel 

According to John: Introduction, Translation, and Notes (1966). Britten och metodisten 

Charles Kingsley Barrett verkade vid University of Durham och invaldes 1961 till FBA; Fellow 

of the British Academy. Han var under en tid ordförande för internationella Society for New 

Testament Studies. Jag använder hans The Gospel According to St John: An Introduction with 

Commentary and Notes on the Greek Text (1978). René Kieffer (1930-2013) föddes i Frankrike 

men kom till Sverige som dominikansk präst 1965. Han blev professor i Nya testamentets 

exegetik vid Uppsala Universitet efter att där ha disputerat med en avhandling om 

Johannesevangeliet. Ur serien KNT (Kommentarer till Nya Testamentet) representeras han med 

Johannesevangeliet 1-10 (1987). Amerikanen Craig S. Keener är en evangelical och 

pentekostal pastor vid African-American Bapstist Church i Philadelphia samt verksam 

professor vid Asbury Theological Seminary. Jag använder hans The Gospel of John: A 

Commentary (2003). Francis J. Moloney är australiensare och representeras genom sin The 

Gospel of John (2005) ur serien Sacra Pagina. Moloney är romersk-katolsk präst samt professor 

vid Australian Catholic University. Anglikanen Richard Bauckhams The Testimony of the 

Beloved Disciple: Narrative, History and Theology in the Gospel of John (2007) är inte en 

sedvanlig kommentar utan beskriver tematiskt utvalda fenomen som är karaktäristiska för det 

johanneiska evangeliet. Jag använder det kapitel kommenterar Johannes karaktäristiska 

historieskrivning och dess betydelse av topgrafier. Amerikanskan Jo-Ann A. Brant skriver för 

Paideia kommentaren John (2011) och uppmärksammar såväl bakgrundskontexten som 

receptionshistoria. Brant är verksam professor vid Goshen College och har specialiserat sig på 

Johannesevangeliet inom ramen för den grekisk-romerska kontexten.  
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1.6. Disposition 
Kapitel 1 inleder uppsatsen med problemformulering, metod, avgränsning och material. Kapitel 

2 beskriver bakgrunden och presenterar de två narrativen utifrån författarskap, tema och ärende. 

Det inkluderar en historisk tillbakablick på det historiska sammanhanget för romanen 

Jerusalem och beskriver något av den historiska situationen där bibliska referenser ingick som 

invävd kunskap i samtiden för romanens författande. Kapitel 3 är uppsatsens analyskapitel där 

intertextualiteten mellan Joh 4:1-42 och Lagerlöfs Jerusalem; ”Paradisbrunnen” undersöks. I 

kapitel 4 diskuterar jag resultaten från analysen i kapitel 3 och sätter dem i relation till den 

historiska situationen som kapitel 2 beskriver. Jag diskuterar också den vetenskapliga metoden 

och lyfter fram frågor som studiens analys ställer. I kapitel 5 presenterar jag uppsatsens slutsats. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning (summary) samt käll- och litteraturförteckning.  
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2. Bakgrund 

2.1. Johannesevangeliet 

2.1.1. Tolkningshistoria 
Ett led i att förstå Johannesevangeliet och att utifrån ett avgränsat narrativ göra uttolkningar 

förutsätter exegetiska kunskaper om textens struktur och översättningar. Det finns också en 

poäng med insikter om evangeliets tolkningshistoria. Tord Larsson utgår i sin avhandling God 

in the Fourth Gospel: A Hermenteutical Study of the History of Interpretations (2001) från att 

tolkningshistorien bär med sig de kunskaper som ligger till grund för vår kunskap idag. 

Avhandlingen avgränsas av ett specifikt tema; att söka efter de viktiga drag som komponerar 

begrepp (”notion”) om Gud i det fjärde evangeliet. Nedan presenterar jag en sammanfattning 

av tolkningshistorien så som Larsson beskriver den i nämnda undersökning, eftersom den har 

betydelse också för min egen uttolkning av Johannesevangeliet. Den hermeneutiska 

tolkningshistorien ger underlag för den narrativa genren som undersöker karaktärer, händelser 

tema och symbolik och där Gud i alla sammanhang är den ultimata protagonisten. Ur ett 

exegetiskt resonerande perspektiv rör det den yttersta abstraherade nivån, nämligen narrativets 

teologi. Larsson ställer med det avgränsade temat också frågor till Johannesevangeliet om Gud 

och Guds essens. Det är en fråga som berör Lagerlöfs författarskap generellt44 och som i hög 

grad genomsyrar den inre berättelsen i Jerusalem (vilket jag återkommer till att beskriva under 

2.2.4.2). Larsson hermeneutiska utgångsperspektiv står i samklang med denna uppsats 

teoretiska perspektiv. 

 

Under 1500-talets reformation ansågs bibel och Ordet som suveränt. Bredvid ett stort intresse 

för paulinsk teologi var också den johanneiska dito i ropet. Martin Luther (1483-1546) föreslog 

till och med i Deutsche Messe att söndagens eftermiddagsgudstjänst skulle sättas åt sidan till 

förmån för utläggningar av Johannesevangeliet.45 Hans eget arbete med Johannesevangeliet 

utgick från en problematiserande horisont med fokus på Guds obegriplighet, att Gud beskrivs 

bortom människans förstånd och medvetande. De mänskliga kognitionerna sträcker sig till att 

uppfatta pseudo-Gud och mötet med Gud sker först när Gud själv väljer att uppenbara sig. 

Förmågan att se Gud i mänsklig gestalt kommer an på tro. Enligt Luther beskrivs Gud, inte som 

en domare, men som en leende, välvillig Fader och en barmhärtig tröstare.46 Samtida John 

                                                 
44 Se t.ex. Brandby-Cösters inledande kapitel om förutsättningar (s. 3-6) för den avhandling som jag presenterat 

under 1.5.2. 
45 Tord Larsson, God in the Fourth Gospel: A Hermenteutical Study of the History of Interpretations (Lund: 

Studentlitteratur, 2001), 22. 
46 Larsson, 51. 
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Calvins (1509-1564) tolkningsfokus återfinns i Guds handlande med människan, i motsats till 

ontologiska uttalanden om Guds essens. Bärande begrepp om Gud rör ändå att Sonen är en 

essens med, och samma väsen som, Fadern. Guds gudomlighet är både dold och uppenbarad i 

Kristus, liksom att korset både döljer och uppenbarar Guds ära. Orienteringen rör sig ständigt 

mot praxis. Gud handlar genom att bland annat ge och upprätthålla liv, älska, utvälja och utföra 

mirakler.47 

Larsson skriver att 1800-talet utgör den kronologiska tidens nästa höjdpunkt inom 

exegetiska studier. Larsson studerar här den konservative anglikanen Brooke F. Westcott 

(1825-1901) och den tyske liberalteologen Heinrich Julius Holtzmann (1832-1910). Med 

Westcotts tolkning av Joh framkommer ingen enhetlig bild av Gud. Gud och Fadern är inte 

synonyma, men Fadern är densamma som Gud. Samtidigt står Gud och Fadern i 

spänningsförhållande; Gud är okänd och okännbar, statiskt transcendent, vars värld är orörbar. 

Fadern är å sin sida nära, kännbar, aktiv och ger sin Son till världen som ett kärlekens tecken. 

Också Sonen är Gud, i uppenbarad gestalt och med helig Ande som avgörande förmedlare.48 

Westcotts beskrivningar av Fadern kan nästan överföras till Holzmanns beskrivningar av Gud. 

Här är Gud nära, aktiv och i intim relation till sin skapelse. Kunskap om Gud förmedlas genom 

Sonen som är Ordet inkarnerad. Gud är sann, absolut existerande och ur ett fundamentalt 

perspektiv den enda verkligheten.49 

Rudolf Bultmann (1884-1976) representerar 1900-talets religionshistoriska 

tolkningsfront kombinerad med existentialismen. Bultmanns gudsbild utgår från 

uppenbarelsen, att Gud ställer sig i relation till människan genom sin uppenbarelse. Ordet är 

den främste Uppenbararen; initialt och förberedande som för-inkarnerad; konkret och historiskt 

som inkarnerad genom Jesus; och med himmelsfärden närvarande för all tid. Jesus uppenbarar 

Guds gudomlighet och är Gud uppenbarad, vilket samtidigt uppenbarar Gud som kärleksfullt 

handlande, men också en människa bland människor. Kunskap om Gud går förlorad i samma 

stund som människan försöker distansera sig tillräckligt för att undersöka Gud, och det finns en 

relationell utmaning i att inte kunna eller ha förmåga till att kontrollera Gud.50 Raymond E. 

Brown (1928-1998) representerar i sin tur den nya katolska exegetiken kombinerad med 

historiska spekulationer kring den johanneiska skolan. Larsson menar att trots en intention att 

göra icke-metafysiska tolkningar beskriver Brown essensen just i metafysiska termer; Jesus är 

                                                 
47 Larsson, 89. 
48 Larsson, 129-130. 
49 Larsson, 161-162. 
50 Larsson, 202. 



 

16 

 

Gud och inte bara gudomlig. Det kristologiska perspektivet slår igenom till att bli evangeliets 

främsta ärende, att beskriva Guds ära genom Jesus och hans återuppståndelse och uppstigning.51 

 

2.1.2. Joh 4:1-42 Den samariska kvinnan vid Sykars brunn 
För läsning av den koinegrekiska texten av Joh 4:1-42 använder jag Nestle-Alands 28:e upplaga 

(vilket jag också hänvisat till under 1.5.1.). Det är också den textkällan jag anvisar läsare till 

som vill gå till grundtext men jag redogör här kort för narrativets yttre berättelse: 

Jesus lämnar Judeen och beger sig till Galileen efter att ha förstått att fariseerna fått höra om 

hur han vinner fler lärjungar än Johannes Döparen. Jesus tar vägen genom Samarien. Han 

kommer fram till staden Sykar och Jakobs källa. Där sätter han sig trött ned. Lärjungarna har 

gått in till staden efter mat. En samarisk kvinna kommer för att hämta vatten och Jesus önskar 

får något att dricka av henne. Ett samtal tar då fart, vilket i begrepp rör sig om vem som har rätt 

be vem, om vatten, om källan, om törst och otörst, om heliga platser och Messias. När kvinnan 

fört Messias på tal svarar Jesus att ”Det är jag, den som talar till dig”. I samma stund kommer 

lärjungarna tillbaka och förvånas över det samtal som pågår Kvinnan lämnar brunnen och går 

till staden för att berätta om vad som hänt. Lärjungarna och Jesus kommer i samtal och Jesus 

använder en liknelse om skörd och arbete. Många samarier har kommit till tro på Jesus efter att 

kvinnan berättat om honom. De ber Jesus att stanna hos dem, och han blir hos dem i två dagar. 

 

2.1.3. Joh 4:1-42 enligt kommentarer 

2.1.3.1. Narrativets avgränsning och relation 

Det samtal Jesus fört med Nikodemus i Joh 3 har redan låtit läsaren veta att den som blir 

pånyttfödd av vatten och ande och bekänner att Jesus kommer från himlen med vittnesbörd, 

kommer att få se Guds rike (Joh 3:5; 3:33). Det avsnittet presenterar också det ena av två teman 

som sammanbinder berättelsen om Jesus och den samariska kvinnan vid brunnen med de 

föregående kapitlen i evangeliet. Barrett beskriver hur sektionen, bredvid det gemensamma 

temat som förmedlar att det judiska och gammaltestamentliga uppfylls i Jesus, också 

återkommer till det gemensamma temat vatten. I 2:6 är vatten del av rituell rening (vattnet 

transcenderas genom transformation) och i 3:6 del av religiös rit (vattnet transcenderad genom 

helig Ande).52 Det fjärde kapitlet, i mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan, vidgas 

kontexten utanför judendomen. Moloney påpekar att dessutom har aktuellt narrativ föregåtts av 

en berättelse där judarnas reaktion på Jesus, med ingen tro, liten tro och autentisk tro, börjar 

                                                 
51 Larsson, 230. 
52 Charles Kingsley Barrett, The Gospel According to St John: An Introduction with Commentary and Notes on 

the Greek Text. 2 ed. (London: SPCK, 1978), 288. 
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med det första miraklet i Kaana (2:1-12) och kommer att efterföljas av en berättelse där 

samarierna reagerar, genom ingen tro, liten tro och autentisk tro, på det andra miraklet i Kaana 

(4:43-54) varpå en större textenhet inom evangeliet också avslutas.53 Kontexten för den utvalda 

perikopen utgörs däremot av ett samtal där törst, källor, vattnet som gåva och liv diskuteras. 

Kieffer redogör för att samtalet fördjupar kunskapen om levande vatten (v. 7-15) som Jesus, 

Messias, kan ge (v. 16-26). Hans verk fullbordas med att många samarier kommer till tro på 

honom (v. 39-42), men det är först efter att en av deras egna, kvinnan, har gått med bud om vad 

som hänt; att hon mött en man som sagt henne ”allt som jag har gjort”. Textens enhet utgörs av 

att Jesus utför det himmelska uppdraget genom sin uppenbarelse för kvinnan och genom 

samariernas tro på honom.54 

Moloney beskriver att Joh 4:1-6 utgör det sceneri där narrativets händelser utspelar sig 

och inom vilket dess karaktärer rör sig, talar och agerar. Platsen är avgränsad och tiden är linjär. 

Förutom Jesus och hans lärjungar är samtliga medverkande karaktärer samarier och alltså icke-

judiska.55 Brown problematiserar den geografiska beskrivningen genom att diskutera den 

historiska autenticiteten. Han antyder att det faktum att Jesus tar vägen genom Samarien kan 

vara efterkonstruerad för att forma ett riktigt sceneri56 och förbiser därmed bland andra Barrett 

och Moloney som för in det i vers 4 förekommande e)/dei som tolkas som en språklig markering 

för den gudomliga nödvändigheten av händelsen.57 Barrett menar däremot att troligheten för 

resan genom Samarien kan återfinnas i Josefus beskrivningar av resandevanor för tiden då 

Samarien var under romerskt styre.58 Keener för också fram mission som del av Jesu gudomliga, 

och därmed nödvändiga, uppdrag och refererar vidare till när evangelisten i övrigt använder 

former av dei=.59 Bauckham resonerar kring den historieskrivning som är typisk för evangelisten 

och som innefattar en anmärkningsvärd tydlighet av samtliga narrativs geografi och topografi. 

Bauckham kartlägger att samtliga evangelister nämner 30-35 namngivna platser var. Men där 

synoptikerna har 2-8 namngivna, för sitt evangelium unika, platser, nämner Johannes 17 dito. 

                                                 
53 Francis J. Moloney, The Gospel of John. Sacra Pagina. ed. by Daniel J. Harrington (Collegeville: Liturgical 

Press, 2005), 114. 
54 René Kieffer, Johannesevangeliet 1-10. KNT. (Uppsala: EFS-förlaget, 1987), 109-110. 
55 Moloney, 113. 
56 Raymond E. Brown, The Gospel According to John (USA: Doubleday & Company, 1966), 165. 
57 Barrett, 230; Moloney; 116. 
58 Barrett, 230, 
59 Former av dei= används i 3:14; 3:30; 9:4, 10:16, 12:34 och 20:9 och då bl.a. i samband med att upphöjas, utföra 

gärningar, leda folket och uppstå från döden. Ordet har sin grund i verbet de/w, då i betydelsen behöva, vilket i 

pres konj eller imp form tar innebörden av absolut nödvändighet. 
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Bauckham menar att Johannes topografiska precision talar för att narrativen och dess detaljer 

inte ska läsas symboliskt utan som realistisk historieskrivning, dock som teologisk sådan.60 

Brant gör, ensam bland kommentatorerna, en direkt referens till en av denna uppsats 

grundläggande teoretiker; Mikhail M. Bachtin. Brant använder Bachtins språkterm ”kronotop” 

vilket inom litteraturvetenskapen betecknar hur förhållandet mellan tid och rum ger essens till 

ett narrativ. Bachtin skriver i sin essä Kronotopen: Tiden och rummet i romanen att ”I den 

litterära kronotopen sker en förening av rums- och tidskännetecken i en meningsfull och konkret 

helhet. Här förtätas tiden, pressas samman och blir konstnärligt-åskådlig ---”.61 Brant använder 

Bachtin som argument för att beskriva hur evangelisten Johannes inte bara använder tiden som 

instrument, utan också platsen. Händelsen med Jesu möte med den samariska kvinnan beskrivs 

i termer av att den plats där det avgränsade narrativet utspelar sig förvandlar den plats som haft 

helig innebörd förut nu, utan förändring av geografi eller synbara strukturer, genom Jesus själv 

får ny helig betydelse.62  

 

2.1.3.2. Källan 

Kieffer noterar, angående Jakobs källa, att grundtexten i vers 6 och 14 använder phgh/, dvs 

”källa”, men i vers 11 och framåt istället fre/ar; ”brunn”. Kieffer med flera menar att Joh kan 

beskriva att det handlar om en brunn som fylls med vatten från en levande källa, i motsats till 

brunnen som fylls på med regnvatten.63 Ordets rot härstammar från ”fontän” med innebörden 

av ett aldrig stilla vatten.64 Jakobs brunn som begrepp återfinns inte i övriga textkällor även om 

Jakob möter Rakel vi brunn (1 Mos 29:1-12) och Kieffer funderar på om Johannes förutsätter 

den här kunskapen hos läsaren.65 Brant tar upp att ett flertal kommentarer genom tiderna sett 

det aktuella narrativet som en spegling av just Jakob och Rakel, men framhåller att det är mer 

komplext än så.66 Keener och Brown pekar på referensen till Moses och hans möte med sin 

tillkommande Sippora (2 Mos 2:15 ff), vilket understryks av sambandet med tidigare nämnda 

dei=, som används i Joh 3:14 som också nämner Moses när han hänger upp en orm på sin stav.67 

Ändå framhåller Keener sambandet som högst osäkert. Jakobs källa har inte textligt stöd i till 

                                                 
60 Richard Bauckham, The Testimony of the Beloved Disciple: Narrative, History, and Theology in the Gospel of 

John (USA: Baker Academics, 2007), 96-99, 102. 
61 Mikhail M. Bachtin. Det dialogiska ordet (Gråbo: Anthropos, 1988), 14. 
62 Jo-Ann A. Brant, John (USA: Baker Publishing Groups, 2011), 67-68. 
63 Kieffer, 102.  
64 Fredrick William Danker, The Concise Greek-English Lexicon of the New testament (USA: University of 

Chicago Press), 376. I Uppenbarelseboken refererar dock ordet till en öppning som leder till underjorden. 
65 Kieffer, 102. 
66 Brant, 81. 
67 Brown, 169; Keener, 591. 
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exempel gammaltestamentliga källor, men patriarken får här en roll som, i relation till Jesus, 

lyfter fram Jesus suveränitet. Moloney menar att även om den exakta positionen för källan är 

osäker är Jakobsreferensen ett litterärt grepp som för in vattnet som gåva som ett begrepp i 

narrativet.68 Flera kommentarer lyfter fram att flera pilgrimer sedan 300-talet e.Kr. nämner en 

brunn, vilken senare kom att byggas in i kyrka. Brunnen är djup och förutsätter den topografi 

Joh beskriver. Brown pekar på att geografiska beskrivningen i Joh kap 4 stämmer väl överens 

med lokalt palestinskt område; lokaliserat till Gerisimberget.69 

 

2.1.3.3. Törst 

Törst är den egentliga förutsättningen till narrativet, att Jesus och den samariska kvinnan möts. 

Törsten är fysisk så till vida att Jesus själv beskrivs som trött och ber om vatten. Moloney 

poängterar att det är för en ordentlig vilas skull som Jesus sitter ned vid brunnen; e0kaqe/zeto 

ou#twj e)pi\ th|~ phgh=|, och att verbet e0kaqe/zeto har en durativ innebörd, det vill säga är utsträckt 

i tiden.70 Kommentarerna menar ganska samstämmigt för att tröttheten kommer sig av dels 

vandringen, där Jesus och hans lärjungar är på väg från Judéen till Galileen samt att det är mitt 

på dagen.71 Keener skriver fram tröttheten och törsten som del av Jesu mänsklighet och 

egentligen dödlighet, en poäng som Keener menar i sin tur understryker realiteten i Jesu 

inkarnation.72 Det ord som i v 6 används för Jesu trötthet, kekopiakw/j73, förekommer endast 

en gång till i Joh och då inom aktuell textenhet; 4:38. Begreppet beskriver där trötthet på grund 

av skördearbete. Barrett tar i relation till det dock upp att begreppet är mer vanligt i utombibliska 

grekiska texter och att det är ett, av evangelisten Johannes, oskickligt försök att beskriva Jesus 

i mänskliga termer.74 

Kvinnan har, trots timmen, vandrat till källan för att hämta vatten vilket återkommande 

problematiseras utifrån kvinnans utsatthet i den sociala sfären. Eftersom timmen innebär ett i 

övrigt tämligen stillastående samhälle har det först fram teorier som säger att kvinnan står i 

avskildhet från andra (återupptas under 2.1.3.5). Brown nämner att andra påpekat det möjligen 

konstruerade sambandet med tiden för Jesu korsfästelse, där han i den sjätte timmen uttrycker 

                                                 
68 Moloney, 116. 
69 Brown, 169. Gerisimberget utgör en samarisk helighet vilket finner sin referens i bl.a. 5 Mos11:29. Ett tempel 

på platsen förstördes 127 f.Kr. av judarna, vilket finns med i den sociala motsättning som påpekas i Joh 4:9. 
70 Moloney, 121. 
71 Brown, 169; Kieffer, 102; Moloney, 121. 1917 års översättning skriver ut ”det var vid den sjätte timmen” 

vilket följer grundtextens w(/ra h}n w(j e(/kth. 
72 Keener, 591. 
73 eg. kopia/w; uttröttas. Kommer från ko/poj vilket har innebörd av att ha deltagit i uttröttande aktivitet men 

konnoterar även att uppleva ångest/nöd. 
74 Barrett, 231. 
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en törst (Joh 24:28)75 men bland andra Kieffer markerar teorin som i sammanhanget tämligen 

orimlig.76 Timmen innebär däremot en förmodad ökad törst hos såväl kvinnan som Jesus varför 

brunnen blir en punkt de båda, i viss mån oredovisade anledningar, dras till. De har sökt sig till 

vatten. 

 

2.1.3.4. Vatten 

Jesus öppnar samtalet i narrativet och med den samariska kvinnan genom att i imperativ form 

begära vatten; do/j moi pei=n. Barrett lyfter att Johannes på alla sätt och i alla sina narrativ 

markerar att det är Jesus som äger initiativet.77 Kvinnan svarar med ett ifrågasättande, hänvisar 

genom sugxrw~ntai78, och markerar därigenom den sociala barriär som menar att samarier och 

judar inte kan ha något med varandra att göra, alternativt inte använda något tillsammans. Det 

överförs här till att dela vattenkärl. Renhetslagar innebar en avskildhet ålagd de samariska 

kvinnorna som enligt Mishna går med orenhet genom ”sina menstruationer alltifrån vaggan” 

vilket alltså tillskrivs också det kärl hon förmodligen druckit ur.79 Kvinnan förstår ännu inte att 

vem Jesus är varför upphävandet av ”orenheten” också ännu är fördold. Jesus kommenterar det 

med ”Om du visste vad Gud har att ge” innebärande om du förstod Guds gåva. Här används 

också begreppet u(/dwr zw=n; levande vatten. Innebörden konnoterar vatten som upprätthåller 

och skapar liv och används i gammaltestamentliga texter, då som metafor för gudomlig 

aktivitet80 men återkommer också i Joh 3:5 och 6:63 då vattnet är förbundet med Anden.81 I v 

14 beskrivs vattnet som ett flöde som ger evigt liv ”Vars vatten springer upp med evigt liv”. 

Grekiskans a(/llomai betyder hoppa/springa och används vanligen om varelser som hoppar eller 

gör snabb rörelse. I LXX är det tillämpat på när helig Ande faller över Simson och Saul (Dom 

14:6, 1 Sam 10:10). Begreppet levande vatten rymmer också möjligheten att identifiera Jesus 

som Messias när vi följer samtalet och hur det rör sig på flera tolkningsplan. Jesus har precis 

sagt att den som dricker av det vatten som finns i Jakobs källa blir törstig igen. När Jesus vidare 

                                                 
75 Relationen mellan Jesu törst vid källan och hans törst på korset är beskrivet i den romersk-katolska sekvensen 

Dies Irae, Vredens dag, där orden Quaerens me sedisti lassus; redimisti crucem passus enligt Katolska liturgiska 

nämnden [www.kln.se] kan översättas till ”Det var för att uppsöka mig som du trött satte dig ned, du återlöste 

mig genom att lida korsets död (och en sådan möda får inte ha varit förgäves)”. 
76 Brown, 169; Kieffer, 102.  

w#ra h}n w(j e3kth har allmän acceptans av att avse mitten på dagen vilket innebär att solen står högt. Med den 

värme det medför är samhälle och åkrar förmodligen stillastående, det pågår ingen jakt, djurskötsel, juridiska 

överläggningar och till och med strider kan pausas i samband med middagen. 
77 Barrett, 232. 
78 sugxra/omai, ung. ha förbindelse med, men dess dekosntruerade mening kan utläsas ”använda tillsammans 

med”. 
79 Brown, 170, Barrett, 232; Kieffer 107. 
80 Se t.ex. Jer 2:13. 
81 Keener, 601; Barrett, 234. 
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säger att han kan ge av det vatten som släcker all törst, gör han anspråk på en makt som övergår 

patriarkens. Det kommer enligt Keener an på att det vatten Jesus ger övergår det vatten från den 

levande källa som förut varit det enda som kunnat ge religiös renhet.82 Att Jesus här benämns 

Messi/aj83 förekommer endast på två ställen i hela Nya Testamentet; här i Joh 4:25 samt i 1:41.84 

Kieffer och Brown beskriver att också utomkanoniska skrifter rymmer benämningen. Det 

koptiska Tomasevangeliet använder begreppet ”sprudlande källan” om Jesus, och Tomas 

behöver inte Jesus som lärare längre, när han druckit av den sprudlande källan, det vill säga fått 

insikterna om hans lära i sitt innersta.85 

En omdiskuterad detalj är att kvinnan låter vattenkrukan stå när hon går till sitt folk för 

att berätta om vad som hänt. Enligt Kieffer antyder evangelisten att kvinnan inte längre behöver 

sin vattenkruka eftersom Jesus visat sig kunna ge henne ett vatten som ger evigt liv.86 Moloney 

redogör för vidden av tolkning där det bland annat anförts att det symboliserar hur kvinnan 

fortsatt vill ha en sexuell relation med Jesus, men Moloney poängterar att innebörden av att hon 

nu har tillgång det eviga livet i det här fallet inte refererar till evighet efter döden utan beskriver 

en livets fullhet som har sin begynnelse i nuet.87 Brant ensam föreslår att det, i relation till att 

lärjungarna har kommit, är ett uttryck för gästfrihet, att hon skänker dem vatten.88 

 

2.1.3.5. Jesus och den samariska kvinnan 

Som nämnt har den ensamma kvinnans uppenbarelse i evangeliet problematiserats utifrån 

uteblivna sociala förväntningar då hon bland annat antas inte vara välkommen bland andra 

kvinnor. Samarierna menas vara ett mycket religiöst folk varför kvinnans eventuella 

”regelbrott” också tillskrivs hennes (brustna eller uteblivna) religiositet och då förmodligen en 

sexuell omoral, det vill säga äktenskapsbrott.89 Keener påpekar bland annat att just 

könsöverskridande samtal vid brunnar kunde leda till äktenskap, och anför att det i staden Rom 

förekom att män badade i floden Tibern vilket drog till sig ”promiskuösa kvinnor” som sökte 

sig förbindelser. Keener anför det som del av resonemanget kring varför mötet mellan Jesus 

och den samariska kvinnan är kontroversiellt.90 Jesus för i samtalet fram att hon haft fem män, 

                                                 
82 Keener, 622. 
83 Messias. Arameisk och hebreisk motsvarighet av det grekiska Xristo/j; Kristus. 
84 Berättelsen om de första lärjungarna. Andreas har mött och umgåtts med Jesus, och möter senare på dagen sin 

bror Simon och säger till honom: ”Vi har funnit Messias.” 
85 Brown, 169; Kieffer, 104. 
86 Kieffer, 107. 
87 Moloney, 123, 134. 
88 Brant, 87. 
89 Keener, 593. 
90 Keener, 596-597 
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och att hon nu lever med en man hon inte är gift med, och med den juridiska samtida kontexten 

innebär det att fem män lämnat henne, genom död eller skilsmässa. Omständigheterna förmodas 

vara kända i staden Sykar91, där de befinner sig, vilket motiverar både kvinnans ensamhet och 

val av tidpunkt.92 Brant påpekar att även om kvinnan lever i skam, är det inte ett aktuellt tema 

i narrativet, varför det är direkt olämpligt att tolka narrativet utifrån det.93 Men det finns ett 

tolkningsutrymme som här avser en polyteism, eller flackande religiositet. Moloney menar att 

beskrivningen av kvinnan snarare indikerar att hon representerar, inte sig själv, men hela det 

samariska folket. Här finns en tradition av att samarierna ska ha dyrkat fem olika gudar.94 Brant 

problematiserar den typen av ställningstagande som Moloney gör avseende karaktärs-

beskrivningen som metafor för en grupp eller ett folk.95 Hon menar att istället för att läsa 

Johannesevangeliet utifrån metaforiskt perspektiv bör läsaren beakta att evangelisten 

återkommande beskriver karaktärerna med andra följder än vad vi kan förvänta oss. Så är det 

till exempel med Nikodemus som, utifrån fariseisk status trotsar kutymen och skänker i 

samband med gravläggningen myrra i avsevärd mängd. Vidare menar Brant att läsaren ska 

behandla varje karaktär i narrativet som en individ men vara sensibel för de förutsättningar som 

den socialt eller etniskt delade identitet innebär, för att kunna utläsa hur Johannes använder 

transformation som litterärt grepp.96 Samtalet mellan Jesus och kvinnan är, oavsett, 

anmärkningsvärt utifrån att de båda utgör polariseringar till varandra, sett till sociala strukturer 

och därmed förväntningar.97 Brown förtydligar att den grekiska handskrift som har med 

tillägget ou(/twj efter ”satt ned”, understryker ungefär ”omedelbart”, eller ”without more 

ado”98.  

Samtalet bygger, liksom Jesu samtal med Nikodemus, i grunden på ett missförstånd. 

Kvinnan ser i Jesus en törstig resande, en jude – men han är Messias, Guds son, ”Guds gåva”, 

den som kan ge levande vatten, till och med större än patriarken Jakob.99 Mötet rymmer en 

process som rör sig från att handla om Jakobs källa till att frågan om vem Jesus är uppenbarar 

sig. Kieffer skriver: ”Som en skicklig pedagog och själavårdare berör mästaren allt djupare 

                                                 
91 Barrett (s 231) m.fl. är överens om att staden Sykar är den moderna staden Askar. Även om staden inte 

återfinns i textkällor för tiden finns det liknande Suchar eller Sichar i bl.a. Talmud. 
92 Keener, 595. 
93 Brant, 82. 
94 Moloney, 121, 131. Se 2 Kung 17:24 ff. 
95 Det grekiskt-romerska stilgreppet återfinns hos Teofrastus (371-287 f.Kr.) och hans The Characters i vilken 

typkaraktärer beskrivs med egenskaper, bl.a. Den ironiske mannen, Smickraren, Den skamlöse, m.fl. Fulltext 

hittas på https://www.eudaemonist.com/biblion/characters/ 
96 Brant, 70. 
97 Kieffer, 109. 
98 Brown, 169. 
99 Barrett, 229. 
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skikt i kvinnans medvetande.”100 Skikten utgörs av törsten efter levande vatten, en inneboende 

önskan att få överge sin situation och den människa hon nu är men också en längtan efter 

Messias, en profet, som skall uppenbara allt.101  

 

2.1.3.6. Mission 

När den samariska kvinnan går till staden och sitt folk och ber dem komma för att se Jesus 

knyter hon an till sitt konkreta liv vilket enligt Brant talar för att evangelisten inte bara beskriver 

en allegori. Kvinnan speglar med sitt vittnesbörd, att de ska komma och se en man som ”sagt 

mig allt som jag har gjort” (4:29) en sällsynt uppenbarelse från Jesus själv.102 Han har precis 

sagt henne att ”Det är jag, den som talar till dig” när hon frågat om han är Messias. Keener 

jämför den samariska kvinnans ord i 4:29; deu~te, i)/dete (kom så får ni se) med Filippos ord i 

1:46; e)/rxou, kai\ i)/de (kom och se). Liksom Filippos blir kvinnan genom sin handling en förebild 

för att vara ett vittne, dessutom får hon med sig många samarier från staden. Hon placeras 

därmed i nivå med Jesu lärjungar och Keener läser in att hon är en av dem Jesus ber för när han 

i Joh 17:20 ber för ”alla som genom deras ord tror på mig”.103 Vers 39-42 beskriver sedan hur 

samarierna kommer till tro på Jesus genom kvinnans ord och Jesus stannar då hos dem i två 

dagar. Grekiskans me/nw har sin särskilda tyngd med det att Johannes återkommande använder 

ordet vid högtidliga tillfällen. Den barriär som förut lagt avstånd mellan judar och samarier är 

nu övervunnen.104 Med samvaron över dagarna bekräftas samariernas tro, och härefter kommer 

många fler till tro. Folket återför till den samariska kvinnan att också de erfarit Jesus 

personligen, att de själva hört honom och därför ”vet att han verkligen är världens frälsare”. 

Begreppet kan ha gammaltestamentliga konnotationer.105 I Nya testamentet förekommer 

begreppet endast här och i Luk 2:11 och kan stå i komparerande relation till den jordiska 

regerande makten, att Jesus är mer än en kejsare, utan en frälsare.106 Moloney menar att även 

begreppet använts i vida kretsar är dess sparsamma förekomst i evangelierna betydelsefullt och 

inom det johanneiska evangeliet bör det därmed tolkas ur johanneisk kontext. Det innebär att 

han är världens frälsare.107 

 

                                                 
100 Kieffer, 110. 
101 Kieffer, 110. 
102 Brant, 87. 
103 Keener, 622. 
104 Moloney, 146. 
105 Se t.ex. Ps 24:25; 25:5, 27:1. 
106 Kieffer, 109. 
107 Moloney, 147. 
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2.2. Selma Lagerlöf och hennes värld 

2.2.1. Selma Lagerlöf 

2.2.1.1. Uppväxt, liv och diktning 

Selma Lagerlöf föds 20 november 1858 på gården Mårbacka, platsen där hon också kommer 

att dö 16 mars 1940, 81 år gammal, i sviterna efter en hjärnblödning. Hon blir det femte barnet 

i en syskonskara med föräldrarna Louise och Erik Gustaf Lagerlöf. Selma föds med en 

höftledsluxation108 vilket gör henne låghalt livet igenom. Skadan omnämns i hennes livs början 

när grannfrun, moster Wennervik, spår Selma på begäran av hennes föräldrar. Det blir också 

sagt att hon ska leva ogift. Om den händelsen, och sin egen födsel, skriver Selma Lagerlöf 

texten ”Två spådomar” 1915. Överlag utgör verklighetens händelser och karaktärer och deras 

omständigheter, personer i familj, släkt och samhälle förgrunder för Lagerlöfs författarskap. 

Till exempel hämtas skolmiljön och läraren i Kejsaren av Portugallien från skolhuset i Östra 

Ämtervik och läraren, tillika klockaren, Nils Melanoz. Gammelfrua på Mårbacka, Lisa Maja 

Wennervik, är i Gösta Berlings saga gift med Liljecrona, en av kavaljererna.109  

Lusten till litteraturen väcks tidigt och Selma läser redan vid 7 års ålder romaner och 

versberättelser ur Odysséen och Illiaden samt Tegnérs versepos Fithiofs saga.110 Det är med sin 

första romanläsning, indianboken Oceola av Mayne Reids, hon beslutar sig för att bli 

författare.111 Senare i livet skildrar hon den påverkan som läsningen gav henne i tidiga år, med 

orden: 

”Det är en ny värld, som jag plötsligen har upptäckt. Det är livets hela 

rikedom, som för första gången uppenbaras för mig. Det är kärlek, 

hjältedåd, sköna, ädla människor, nedriga skurkar, faror och fröjder, lycka 

och nederlag. Det är framförallt en konstfullt sammanslingrad räcka av 

händelser, som ger spänning och förväntan.”112 

 

                                                 
108 Det vill säga med höften ur led. Höftkulan är förskjuten ur sitt normala läge, ett inte helt ovanligt tillstånd. I 

modern tid screenas alla barn för den kongenitala skadan och kan behandlas med fixerat läge under de första 

månadernas tillväxt. Under Selmas tid innebar istället skadan en låghalthet och förmodligen sekundär artros med 

smärtor och rörelseinskränkningar. Litteraturhistorien har återkommande pekat på Selmas låghalthet som ”inte så 

feminint attraktivt” vilket skulle förklara hennes val att bli författare, något som säger mycket om patriarkala 

maktstrukturer genom tiderna och ingenting om Selma Lagerlöfs litterära talang och gåva.  
109 Anna Nordlund & Bengt Wanselius, Selma Lagerlöf: Sveriges modernaste kvinna (Stockholm: Bokförlaget 

Max Ström, 2018), 9-20. 
110 Senare, 1896, skall hon med Tegnérs prosa som förgrund skriva librettot till operan Frithiofs saga, tonsatt av 

Elfrida Andrée, Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist (och telegrafist). 
111 Selma Lagerlöf, Troll och människor, Stockholm: Albert Bonnier förlag, 1915. 
112 Nordlund & Wanselius, 23. 
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Barnen Lagerlöfs utbildning skedde i hemmet, för tiden ett inte helt ovanligt 

utbildningssystem i de borgerliga familjerna, då folkskolereformen 1942 ännu inte realiserats 

landet igenom. När bröderna skickades till läroverk, ännu stängda för flickor, fick Selma och 

hennes syster Anna fortsatt hemundervisning genom guvernanten Anna Melanoz. Selma 

utbildade sig senare till lärarinna, i Helsingborg, och med avslutade studier fick hon tjänst vid 

Elementarskolan för flickor i Landskrona. Under sina år här publicerades hennes debutroman, 

Gösta Berlings saga. 

Selmas kärlek till litteraturen och romanen växte fram under en tid då romanen som 

genre var ett relativt nytt begrepp i Sverige och hennes författargeneration var den första som 

levde i kontexten av rik mångläsningskultur av underhållningslitteratur. Hennes popularitet till 

trots ville kritiken inte tystna. Istället för författare användes omnämningar som ”sagotant” och 

det är inte en helt självvald titel att Gösta Berling har en ”saga”, och inte något annat. Lagerlöf 

skulle komma att åtnjuta stora ekonomiska framgångar för sin litteratur och i april 1907, då 

några år hade gått efter publiceringen av Jerusalem I och II, promoverades hon till hedersdoktor 

vid Filosofiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Av nyhetsrapporteringen drar Anna 

Nordlund slutsatsen att Lagerlöf till slut blivit oantastlig för etablissemanget.113  

När Selma Lagerlöf lades till sin sista vila den 23 mars 1940 sändes begravningen i 

Östra Ämterviks kyrka i radio och refererades i sin helhet av Sven Jerring. Biskop Arvid 

Runestam var officiant och sade bland annat: 

”Selma Lagerlöf fick gå till sagan för att få fatt på de äkta 

människorna. Gripna ur dagens verkliga människovärld skulle de inte ha 

tett sig trovärdiga. Men när de steg fram ur sagans skimmer kände vi igen 

dem, såsom dem vi själva hemligen är eller ville vara.  

Därför är sagans folk så allmängiltigt mänskligt.” 

 

2.2.1.2. Religiositet i Lagerlöfs författarskap 

Brandby-Cöster skriver att Lagerlöfs författarskap återfinns i brytningstiden mellan 

liberalteologi och dialektisk teologi samt att hon skriver i uppbrottets tid, då enhetskyrkan får 

ge vika för demokratiska strävanden och mångkulturalitet. Dessutom menar Brandby-Cöster att 

Lagerlöf lever med arvet av den äldre lutherdomen, men i en tid då den nya, som söker tala om 

Gud i världen, just håller på att formulera sig. I ett brev till Elise Malmros skriver hon 1899: 

                                                 
113 Nordlund & Wanselius, 185-186. 
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”Jag tror på Gud mer än jag någonsin gjort förr, men jag tror ej på prester. Och lägg märke till 

att Gud inte tycker religioner.”114 Gunnel Weidel skriver 1964 i sin avhandling om rådande 

religionssamtal och med dessa en kyrkokritik. Om Lagerlöfs litteratur menar Weidel att dessa 

kretsar kring trosfrågor med teman såsom Guds styre, livet efter döden, samt människornas och 

världens bättring.115 Nordlund & Wanselius beskriver att Lagerlöf betraktats som en 

bekännande kristen men att hennes författarskap lyser igenom av misstro mot kyrkan som 

institution och återkommande beskrev predikanter med det som perspektiv. Hon berättas här 

tro på det ”gudomliga i människan och människans uppgift att förvalta sina möjligheter i 

jordelivet”.116 

 

2.2.2. Väckelserörelsen och apokalyptik 
Den samtid Lagerlöf författar i är en tid av väckelserörelse, apokalyptik och emigration. Det är 

särdrag som speglas i hennes författarskap och inte minst i Jerusalem. Därför är en inblick i de 

rådande omständigheterna för romanens tillblivelse av intresse. Med 1800-talet mötte en äldre 

världsbild en vetenskaplig dito där särskiljandet mellan rationalism och romanticism gav ett 

spänningsförhållande som påverkade såväl individ som samhälle. Folkrörelserna växte fram i 

form av väckelserörelse, nykterhetsrörelse och arbetarrörelse, vilka gav underlag för nya 

gemenskapsbildningar med utvalda intressen som sammanhållande fokus. Liberalismens idéer 

om individens friheter och rättigheter utmanade inte bara samhället utan också den svenska 

enhetskyrkan.117 Genom kritik, dels mot den struktur och organisation som var tätt 

sammanvävda med samhällets lagar och författningar, dels mot de teologiska bakgrunderna till 

sakramenten, rättfärdiggörelse och dess inverkan på det personliga troslivet. Det teologiska 

fokuset sågs genomgå en förskjutning från (kyrko-)gemenskapen som yttre sammanhållande 

enhet till individen som egen och självbärande förmåga till väckelse och tro. Den nyandliga 

väckelsen ses samtida med den industriella revolutionen med förändrade samhällsförhållanden, 

sociala förutsättningar men också politiskt klimat. Dissenterlagen 1873 öppnade upp för fria 

samfundsbildningar vilket understödde kristna gemenskapsbildningar och friare andliga 

sökvägar.118 Bredvid baptismen och missionsförsamlingar förekom också en apokalyptiskt 

                                                 
114 Margareta Brandby-Cöster, 73-74. Citat är hämtar från sid 74 och refererar i sin tur till Ulla-Britt Lagerroths 

Lagerlöfsstudier från 1958. 
115 Gunnel Weidel, Helgon och gengångare – Gestaltningen av kärlek och rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning 

(Lund: CWK Gleerup, 1964), 11. 
116 Nordlund & Wanselius, 396. 
117 Cecilia Wejryd, ”Från enhetssamhälle till mångreligiöst samhälle”, i Berntson, M, Nilsson, B. och Wejryd, C. 

Kyrka i Sverige (Polen: Artos & Normas bokförlag, 2012), 243 ff. 
118 Dissenterlagen 1873 gav inte den mångfald av samfund som först siats om. I realiteten var det initialt den 

romersk-katolska kyrkan samt Missionsförbundet som med lagligt stöd sökte samfundsrätt och det skulle dröja 
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präglad förkunnelse där Jesu återkomst var nära förestående, tidens slut nära och väckelsen och 

människors omvändelse brådskade. En sådan förkunnare var bland andra Fredrik Franson, som 

efter tid som missionär i Utah och Nebraska återvände till Sverige för att där sprida den 

evangelisation han fått med sig från den amerikanske väckelseevangelisten Dwight L. Moody. 

Franson inspirerades av de engelska plymouthbrödernas grundare J.N. Darby och gav 1897 ut 

Himlauret eller det profetiska ordet med tydliga uträkningar och argument för den yttersta 

tidens tillblivelse och är ett 1800-talets eskatologiska stämningstecken.119 Det apokalyptiska 

draget var i sig inte unikt för sin samtid, men särskilt framträdande under 1800-talets sista 

decennier, i jämförelse med hur det lyfts fram i kyrkans historia.120 

 

2.2.3. Jerusalemfararna från Nås  
Med intresse för apokalyptik121 bildade den norskfödda Anna Spafford (1842-1923) och hennes 

make Horatio Spafford (1828-1888) under 1800-talet senare del en eskatologisk sekt med 

namnet ”The Overcomers” efter att ha influerats av Dwight L. Moody. Sekten flyttade till 

Jerusalem för att dels leva i gemenskap, egendomar inkluderade såsom beskrivet i 

Apostlagärningarna, dels för att kunna möta den återvändande Kristus på Olivberget år 1881, 

då han enligt beräkningar skulle återvända.122 Horatio avled 1888 och 1895 möttes Anna 

Spafford och den från Bohuslän utvandrade Olof Larsson i Chicago där han bildat den 

karismatiskt präglade församlingen ”Svenska evangeliska kyrkan”. En stor del av dessa anslöt 

sig till ”spafforditerna” och följde med till Jerusalem. Väl där fick Larsson i uppdrag att 

tillsammans med sin hustru fara till hennes hemby, Nås i Dalarna, och hämta den svenska 

församlingsgruppen av ”Svenska evangeliska kyrkan”. Här hade Fransons bok Himlauret berett 

marken för att följa den apokalyptik som förebådade Kristi återkomst. 1896 utvandrade 37 

Nåsbor till Jerusalem, i efterhand kallade ”Larsoniter”, övertygade om att den yttersta tiden var 

inne. Resan till det jordiska Jerusalem var en anhalt på vägen till den himmelska staden och det 

eviga livet. Spaffords sekt bytte namn till ”The American Colony” och leddes med sträng 

disciplin.123 Eftersom de trodde tidens slut var nära fanns inte skäl för att utbilda barnen, hålla 

                                                 
innan andra samfund kom att nyttja den juridiska rätten. Se Oloph Bexell, Sveriges Kyrkohistoria 7: 

Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid (Trelleborg: Verbum, 2003), främst kapitel 4; Dissenterlagen 1873 

öppnar för fria samfundsbildningar, s 94-107. 
119 Bexell, 246. 
120 Wejryd, 286. 
121 Apokalyptik betecknar dels den litteratur som genom gudomlig uppenbarelse söker tolka världsloppet och 

avslöja dess slut, dels den tankeriktning som är förbunden med den övertygelsen. I den bibliska kontexten söker 

apokalyptiska skrifter, såsom profetböcker, bära fram varning och tröst till sin samtid.  
122 Yaakov Ariel & Ruth Kark. ”Messianism, Holiness, Charism and Community: The American-Swedish 

Colony in Jerusalem, 1888-1933.” Church History 65, no. 4 (1996): 641. 
123 Bexell, 249. 
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en ordnad ekonomi eller se till generationernas fortsatta levnad. Kolonin praktiserade därmed 

avskildhet män och kvinnor emellan som kallades bröder och systrar och med det sexuell 

avhållsamhet och förbud mot giftermål. Barnen hölls från sina föräldrar och Anna Spafford 

hade rollen som hela kolonins moder.124 Spafford citerade Joh 13:34 för att motivera enheten 

och kärleken i kolonin, och utåt sträckte den sig i form av välgörenhet mot alla, oavsett etnicitet, 

religion och med önskan om att tillgodose behov. Inåt i kolonin, var medlemmarna däremot 

kontrollerade och hölls med mycket sträng disciplin. Bröderna och systrarna var inte betrodde 

med egen ekonomi och all korrespondens genomgick stränga kontroller. Det förekom också en 

hierarkisk skillnad mellan amerikanarna och svenskarna, där de sistnämnda beskriv 

underkuvade av framför allt Spafford, men i det allmändagliga livet tillbakahållna i större 

utsträckning än kolonins ursprungliga medlemmar.125 Med Anna Spaffords död tog ledarskapet 

över av dottern Bertha som, i likhet med sin mor styrde med sträng disciplin men utan karisma 

och anspråk på profetiska och helandegåvor. 1933 upplöstes kolonin efter en tid, då andra 

generationens medlemmar i stor utsträckning brutit upp, av en inriktning som fokuserat mer på 

sjukvård och välgörenhet än den religiösa inriktningen som sökt den perfekta kristna 

gemenskapen i väntan på Kristi återkomst.126 

 

2.2.4. Bondeeposet Jerusalem 
Romanen Jerusalem ges ut i två omgångar; 1901 och 1902, och delas upp i I: I Dalarne samt 

II: I det heliga landet. Eposet innehåller en skönlitterär version av Jerusalemfararna från Nås, 

och Lagerlöf ska ha nåtts av nyheten om församlingen genom en tidningsnotis. I samband med 

en halvår lång resa till Egypten, Palestina, Turkiet, Grekland och Italien besöker Lagerlöf och 

Sofie Elkan Jerusalem och kolonien där och väl hemma skriver hon på beställning av Bonniers 

årskalender Svea några noveller om Ingmarssönerna. Nordgren beskriver att en ingivelse får 

Lagerlöf att föra in Ingmarssläkten i det förberedande arbete som ska mynna ut i eposet 

Jerusalem, men sammanvävt i ett sammanhang av flera generationer av Ingemarssläkten, vilka 

har sin hemtrakt i Dalarna.127 Ingemarsgården utgör en central plats som binder samman olika 

karaktärer i släktskap, äktenskap, vänskap och generationer. Ingemarssläkten beskrivs 

genomgående som rättrådiga, gudfruktiga men också allvarsamma människor och inledande i 

romanen berättas hur en ung karl plöjer en tidig sommarmorgon. I det att han betraktar 

omgivningen och sig själv i den tänker han: ”Hur kan det komma sig, att jag stundom gör mig 

                                                 
124 Ariel & Kark, 644. 
125 Ariel & Kark, 651-652 
126 Ariel & Kark, 656. 
127 Nordlund & Wanselius, 152. 
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så svåra bekymmer och tycker, att det är tungt att leva? Kan det behövas något mer än solsken 

och vackert väder för att vara säll som ett Guds barn i himmelen?”128 Förbindelsen mellan 

människa och Gud är därmed tydliggjord från första blad och utgör inom det litterära verket en 

förutsättning för de fiktiva karaktärernas livsvärld.  

 

2.2.4.1. Den yttre berättelsen 

Eposet Jerusalem handlar till sin yttre struktur om dels Ingmarssläkten och livet i Dalarna, dels 

Hellgumianerna, deras resa till Jerusalem och livet i kolonien där. Lagerlöf skriver om sin 

samtid, där den väckelserörelse som påverkade 1800-talets Sverige också beskrivs i eposet. 

Släkten Ingmarsson, som står för ett starkt gårdsarv i trakten då äldste sonen alltid får namnet 

Ingmar Ingmarsson och tar över gården, är ledande i bygden. Ingmar, ännu för ung för att 

ansvara för gården, får stå tillbaka för äldre syster Karin Ingmarsdotter. Ingmar förälskar sig i 

Gertrud, skolmästare Storms dotter, och tycket är besvarat. Skolmästare Storm har i sin tur 

hamnat i glapp med kyrkoherden efter att ha byggt ett missionshus där ordet får förkunnas ovigt. 

Efter år av ensamt förkunnande i missionshuset blir Storm ifrågasatt då flera röster vill höras. 

Frågan rör rätten till Guds ord och förmåga och rätt att förmedla tro. I samma veva anländer en 

kringresande predikant, Hellgum, och med det sätts bygden i en rörelse som till slut delar den i 

två. Hellgum anmodar att ett annat liv väntar i Jerusalem, dit de ska fara och ansluta sig till 

andra kristna som vill leva som de. Till en början får han inga anhängare då han inte har den 

ordets gåva som bygden redan erfarit i andra predikanter. Men efter en händelse, där Karin 

Ingmarsdotter efter ett samtal med Hellgum återfår liv i sina förlamade ben i samma stund som 

hennes dotter klättrat upp på spishällen, vänds ryktet om hans förmåga till att vara en ”helig 

Guds man”, ”sänd för att hjälpa och hela”.129 Rörelsen tar fart och planerna på Jerusalemresan 

konkretiseras. Det innebär bland annat att familjer och släkter delas, unga lämnar gamla och 

barn lämnar sina föräldrar. Karin säljer Ingmarsgården för att finansiera resan och Ingmar gifter 

sig, för arv och traditions skull, med dottern till den man som köpt gården då den är bortlovad 

som bröllopsgåva till henne. Gertrud förtvivlar och beslutar sig för att resa med hellgumianerna 

till Jerusalem. Med följer också bland andra barndomsvännerna Gabriel och Betty. 

Väl i Jerusalem förenas svenskarna med en kristen koloni, ledd av Mrs Gordon, och får 

där finna sig i ett liv med andra livsregler än de är vana vid. I kolonien lever inte män och 

kvinnor sida vid sida utan separerat, och äktenskapets förbund ställs åt sidan i ljuset av att tidens 

slut är nära. Svenskarna får uthärda svåra umbäranden i hetta, torka och sjukdom. Karin 

                                                 
128 Selma Lagerlöf, Jerusalem I: I dalarne (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1959), 7. 
129 Lagerlöf, Jerusalem i: I Dalarne, 119. 



 

30 

 

Ingmarsdotters flicka dör i sjuksäng och meningen med vistelsen börjar ansättas av tvivel. 

Gertrud söker efter Kristus, väntar tålmodigt vid Olivberget men tycker sig ha sett honom på 

Jerusalems gator. Också Gertrud drabbas av sjukdom och hamnar i svår feberyrsel. I ett samtal 

med vännen Betsy och Gabriel fabricerar han att han, efter att Gertrud menar sig bli frisk av 

bara ett enda vatten, går till den källa som har sitt språng i Paradiset.130 Gertrud övertalas dricka 

och tillfrisknar. Ingmar Ingmarsson har anlänt till kolonien för att hämta hem Gertrud, 

dittvingad av sin hustru Barbro som inte står ut med att leva med en man som inte älskar henne. 

Ingmar tar ur Gertrud att det är Jesus hon sett på Jerusalems gator och lyckas övertala både 

henne, Mrs Gordon men också Gabriel, att Gertrud och Gabriel ska få återvända hem. För 

Ingmar är det uppenbarat att kärleken mellan honom och Gertrud är borta, men att något växer 

mellan henne och Gabriel. Ingmars band till Barbro är också redan fäst och starkt och väl 

hemma i Nås igen väntar honom där en nyfödd son och en försoning med Barbro. 

 

2.2.4.2. Den inre berättelsen 

Gertrud har redan i barnaår levt med ett stundande Jerusalem för ögonen. När kyrkoherden 

besöker familjen Storm sitter Gertrud och leker med trästumpar och glasbitar. Han kommer sig 

för att fråga vad flickan gör när hon svarar: 

 

- Om bara kyrkoherden hade kommit en liten stund förut! sade barnet. Jag hade en så vacker 

socken med både kyrka och skolhus. 

- Nå, var har du den nu då? 

- Jo, nu har jag förstört socken, nu håller jag på att bygga upp ett Jerusalem --- 

- Vad säger du? avbröt prästen. Säger du, att du har förstört socken för att bygga ett 

Jerusalem? 

- Ja, sade Gertrud, det var en så vacker socken. men vi läste om Jerusalem i skolan i går, och 

nu har jag förstört socken för att bygga ett Jerusalem.131 

 

Bortom strukturerna av den yttre berättelsen i Jerusalem, som rör Ingmarssläkten och 

människorna i Nås, Dalarna samt kolonien i staden Jerusalem, finns en inre berättelse. 

Människorna som Lagerlöf berättar om lever i uppbrott och hemkomst, i relationer som skaver, 

i avstånd från varandra och hela liv, med längtan efter försoning, helhet och läkedom. Det 

religiösa anslaget är fastställt genom första bladets beskrivning av hur en Ingmarsson går i 

                                                 
130 Det är också dessa tre karaktärer; Betsy, Gabriel och Gertrud som ingår i aktuellt kapitel. Några perifera 

personer förekommer som kort nämns men som inte har betydelse med sina karaktärer, utan som funktioner. 
131 Lagerlöf, Jerusalem I: I Dalarne, 48. 
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samtal med Herren, ett berättardrag som återkommer eposet igenom. Kontexten utgörs i hög 

grad av människor som lever i relation till Gud och frågan om den personliga tron och dess 

betydelse för hur livet ter sig är ett genomgående tema. Gertruds lek om barnaåren både 

gestaltar romanens egentliga berättelse, men förebådar samtidigt strukturen som den påminner 

om det bakomliggande temat. Det pekar i sin tur både på den lokala kontexten och som 

människor i Sverige genomlevde som vardag, där väckelsen såväl skapade gemenskaper som 

splittrade samfund, familjer och relationer – men också mot en teologisk poäng där jordelivet 

står i blek hävd mot den himmelska. Jerusalem som den himmelska staden är ett löfte bortom 

jorden, ett soteriologisk löfte för den troende. Relationen mellan hypo- och hypertext utgörs av 

att Lagerlöf bearbetar samma teman som evangelisten Johannes gör i 4:1-42. Det handlar om 

törst som förändrar människors liv i jakt på ”otörsten”, om hur mötet mellan de som inte bör 

samtala förändrar människor från att behöva till att inte längre göra det, och om hur plats, tid 

och materia kan transformeras på grund av tro. 

 

2.3. Levande vatten i Lagerlöfs författarskap 
I Höst och berättelsen Det rena vattnet berättar Lagerlöf hur Vår Herre och Sankte Per tar in på 

värdshus men får nattsömnen störd av fyra berusade män. Nästkommande dag går de på 

gudstjänst men när Sankte Per får se att den predikande prästen var en av de störande 

nattgästerna lämnar han kyrkan. Senare blir han törstig och trots att Vår Herre låter honom se 

att källsprånget är en maskstungen, slemövertäckt dödskalle dricker sig Sankte Per otörstig med 

motivet att det inte spelar någon roll då vattnet är så gott. Lagerlöf skriver ut betydelsen av att 

en människa intar mänsklig gestalt inför sin kallelse såsom Gud skapat henne och det med 

vatten som symbol för Guds ord, men hon gör det genom gudscitat: ”Ack, Sankte Per, Sankte 

Per!” sa Vår Herre. ”Att vattnet kan vara rent, även om det rinner fram ur en dödskalle, det 

begriper du, men du förstår inte, att Guds ord är så heligt och okränkbart, att det bevarar sin 

härlighet, även om det uttalas av en syndares mun.”132 Brandby-Cöster använder också just 

”Paradisbrunnen” och Gertruds törst som textenhet när hon analyserar lutherska underströmmar 

i Lagerlöfs författarskap. Episoden ingår i en av fyra lutherska tankefigurer, här den första; 

”Löftet som har blivit oss givet; Ordet och tron” med underrubriken ”Livets vatten”. Brandby-

Cöster argumenterar för att Gertrud får ”passivt del av en tillit som hon inte är herre över men 

som gör henne till mottagare av liv”.133  

 

                                                 
132 Selma Lagerlöf, Höst (Stockholm: Bonniers, 1933), 164. 
133 Brandby-Cöster, 88. 
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I bakgrundskapitlet har jag försökt berätta något om de båda narrativ som utgör primärmaterial 

i uppsatsen, och bredvid dess strukturer och innehåll beskriva något om författarna, deras 

samtid och litterära stil. Tillsammans med den problemformulering som styr uppsatsen och med 

arbetsfrågorna till hjälp går jag nu över till uppsatsens analys.  
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3. Analys 
Jag redovisar min analys tematiskt utifrån begreppen källa (3.1.); törst (3.2.); vatten (3.3.); möte 

(3.4.); mission (3.5.), och jag redovisar dem i den ordningen. Temana är rubricerade med citat 

ur ”Paradisbrunnen”. Jag väljer att redovisa analysen så och för varje temata beskriva 

intertextualiteten med dess nivåer av markör, sätt och effekt, och håller mig därmed inom den 

narrativa, berättande, kontexten. De begrepp som hör till metodens system och den 

bakomliggande teorin finns därför invävt i den berättande texten. Jag börjar dock med att 

sammanfatta ”Paradisbrunnens” upplägg och berättelse samt återge en komparativ skiss av de 

båda berättelserna, vilket möter Burers redogörelse för narrativets strukturer.134 

 

Paradisbrunnen 

I kapitlet ”Paradisbrunnen” berättar först Lagerlöf att sommaren i Jerusalem är hård och för 

med sig torka och sjukdom. Det har också drabbat kolonien. I sjukdomstillståndet lider de sjuka 

av en brinnande törst och de längtar efter vatten. Det vatten som samlats i underjordiska 

cisterner i Jerusalem är unket och dåligt, men kokas, filtreras och kyls och trugas de sjuka. 

Några av männen i kolonien spanar efter moln och regn och kommer i samtal med varandra om 

brunnar och källor. Hellgum menar att kung Hiskias källa finns att finna någonstans i 

ökentrakten, men ingen vill gå för att söka efter den. Istället talar Gabriel om ett vatten från 

hemtrakten, Dalälven, och sällskapet tystnar. Nästa enhet beskriver hur flera av de svenska 

bönderna i kolonien, och Karin Ingmarsdotters flicka, dör i sjukan. I huset börjar det talas om 

att återvända hem till Sverige, men när Karin öppet ställer frågan om någon hört Guds röst säga 

dem att dra därifrån tystnar samtalen. De beslutar sig för att uthärda Guds beslut med dem och 

fattar ett mod så starkt, att amerikanerna i kolonin, ”sågo med förvåning”.135 

 Nästa händelse utspelar sig i Gertruds kammare och utgörs av ett samtal. Gertrud ligger 

sjuk i sängen och har sin vän Betsy hos sig. Efter en stund kommer Gabriel dit, trots att han inte 

borde, men Betsy har inte hjärta att köra ut honom. Hon ser att han tror att Gertrud ska dö i 

sjukdomen och Betsy beskrivs har ”inte hjärta att neka honom att få se henne så länge som 

möjligt. Det är ju den bästa vän han har.”136 Betsy försöker få Gertrud att dricka av 

cisternvattnet men Gertrud vägrar. Betsy får lämna rummet till förmån för sin mor och Gabriel 

blir ensam kvar med Gertrud. Han möter henne i samtalet om en brunn som har sin källa i 

paradiset, och genom ett slags återberättad pseudoverklighet förmår han henne till slut att 

                                                 
134 Burer, 198-204. 
135 JPb, 100, 
136 JPb, 101. 
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dricka. Lagerlöf beskriver inte att Gertrud reagerar som de andra sjuka på vattnet, som klagat 

över magsmärtor och förgiftning. Istället tillfrisknar hon snart. 

 

Jämförande strukturer 

JPb 

 

Karaktärer Gertrud (rund, dynamisk, central, troende) 

Gabriel (rund, dynamisk, central, budbärare) 

Betsy (plattare, funktion av motstånd) 

Kolonien (bakgrund/kontext) 

Händelser Samtal, tro, hämtar vatten, tro, dricker, vill ge vidare 

Plats Kammaren, pseudoverkligheten rör sig till och från en brunn - 

Jerusalem 

Perifert: staden, kolonien 

Joh 4:1-42 Karaktärer Samariska kvinnan (rund, dynamisk, central, troende) 

Jesus (rund, dynamisk, central, budbärare men också bärare) 

Lärjungarna (plattare, funktion av motstånd) 

Samarierna i staden (missionsföremål, bekräftande roll) 

Händelser Samtal, tro, bjuds vatten, dricker vatten, hämtar folket, berättar 

vidare, tro 

Plats Sykar (Gerisim), Jakobs (Sykars) brunn 

Perifert: staden 

 

 

3.1. Källa: ”Den har sin källa i paradiset” 
Det råder sommar i Lagerlöfs Jerusalem och efter det knappa vinterregnet är staden och dess 

invånare drabbade av vattenbrist och sjukdom. Det vatten som finns i botten av de underjordiska 

cisternerna i Jerusalem är unket och dåligt. De inledande raderna i ”Paradisbrunnen” använder 

de refererande markörerna brunn och vatten som förebådande argument för den törst och 

längtan efter vatten som skall komma att rama in hela kapitlet och de samtal som förs i det. 

Brunnar, vatten, flöden, sjukdom och Guds vilja utgör var för sig fragmentariska 

intertextualiteter men bildar tillsammans sammanhängande teman som åskådliggör vad JPb 

berättar om; att tro kan förändra materia på sådant vis att det får en annan effekt än den först 

förväntade. 

Vännen Betsy, i sammanhanget en ganska platt karaktär, bjuder Gertrud, en i romanen 

central, drivande, rund karaktär och i det utvalda kapitlet i absolut fokus, på vatten. Det är 

hämtat ur cisternerna, och Betsy hävdar att ”det finns inte bättre vatten i hela Jerusalem”.137 

Hon har tilltro den brunn som finns. Gertrud vill inte lyssna till det, där hon ligger i sjuksängen. 

Hon börjar istället tala om en annan brunn som får sitt vatten från paradiset. Brunnen utgör 

markör på flera sätt; enkelt som en återkommande referens samt som allusion, särskilt som 

                                                 
137 JPb, 102. 
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brunnen är central för det samtal som står i fokus i kapitlet ”Paradisbrunnen”, samt sammansatt 

med brunn som tema. Skillnaden på den brunn som grävts av människohand och samlats vatten 

i och den källa som har en naturlig tillförsel av vatten åskådliggör innebörden av brunn 

respektive källa när det återförs in i bibelberättelsen. Kieffer har, som nämnt i 

bakgrundskapitlet, tagit upp att bibeltexten i Joh 4:1-42 rymmer såväl phgh/ (källa) som fre/ar 

(brunn),138 vilket jag tolkar beskriva samma åtskilda förutsättningar som Lagerlöf tycks göra 

när hon ställer cisternvattnet mot vattnet från paradisbrunnen. Det stillastående vattnet som 

samlats har inte den inneboende möjligheten som det rörliga vattnet har.139 Källans karaktär 

inverkar även på hur människor ser på den utifrån helighet, historia, tradition och betydelse och 

rör religiositet och livshållning. Den samariska kvinnan anför den brunn som Jakob gett folket 

som motargument när hon retoriskt frågar Jesus om han menar sig större än den forne patriarken 

(4:12). Innebörden i hennes och Betsys ord möts här och skönlitteraturen förstärker de bådas 

mening att det vatten som finns sedan förut är det bästa som finns att tillgå. Ingen av 

karaktärerna ifrågasätter att det vattnet inte lindrar törsten mer än för stunden. Gertrud, och 

Jesus, har istället en annan tanke om källan. Gertrud hör inte på Betsy och svarar henne med en 

klagan som rymmer en referens: 

 

- Det skulle inte kännas så svårt, om jag inte visste, att här finns gott vatten --- Tänk, att jag 

ska dö av törst, då det inne i Jerusalem finns en hel brunn full med friskt, rent vatten!140 

 

Med ett utläggande förhållningssätt berättar Gertrud sedan om den nämnda brunnen och 

förtäljer hur en fattig vattenbärare, som varit på brunnens botten när han jagat efter ett tappat 

ämbar, hamnat i paradiset. Där har vattenbäraren brutit en kvist från ett träd i lustgården, vilken 

slagit ut med gröna blad när han kommit åter upp till Jerusalem. När Gertrud nu talar om 

paradisbrunnen och dess källa kan hennes ord läsas mångtydigt. Brunnen är placerad inne i 

Jerusalem och dess källsprång i paradiset ”ligger och slumrar och väntar på oss”141, som Gertrud 

säger till Betsy. Liksom samtalet vid Sykars brunn i Joh 4:1-42 rör sig på flera nivåer, genom 

orden om brunnens fäste och den möjlighet det rymmer, rör sig samtalet mellan Gertrud och 

Betsy i JPb på flera nivåer. Det skildrar Gertruds hopp om räddning från den kamp hon för - 

inte bara mot febern, utan också mot hennes modlöshet i väntan på Kristus: 

                                                 
138 Kieffer, 102.  
139 Brown, 169 
140 JPb, 103. 
141 JPb, 105. 
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- Den där brunnen är den enda i hela Jerusalem, som alltid har gott vatten, sade hon. Och det 

kommer sig därav, att den har sin källa i paradiset.142 

 

Den källa som springer ur paradiset, Edens lustgård143, den plats som 1 Moseboks inledande 

kapitel berättar att Gud gav åt människorna att leva i, är en flod som bevattnar trädgården. Det 

är ett vatten som hör till den tid som ännu inte erfarit syndafallet. När Gertrud börjar tala om 

paradisbrunnen är det dess ursprung som är avgörande för vilket vatten det kan erbjuda, vilket 

förstärker hur Jesus talar om det i Joh. Paradiset bär med sig innebörder av något oförstört och 

ursprungligt och Gertrud tillskriver paradisbrunnen en räddande förmåga, då den har ”rent, 

friskt vatten”.144 Återfört till Joh 4:1-42 lovar Jesus den samariska kvinnan ett ”levande vatten”, 

u(/dor zw~n, vilket har innebörd av just friskt levande vatten, men betyder också ett vatten som 

skapar och upprätthåller liv. Begreppet har gammaltestamentliga referenser och i Sak 14:8 

beskrivs vattnet i relation till Herrens dag som skall komma: ”Den dagen skall friskt vatten 

strömma ut ur Jerusalem” och Barrett förtydligar vattnet som metafor för Guds heliga Ande.145 

Gertrud skildras sätta sin tro och tillit till en brunns vatten hon ännu inte erfarit. Berättelsen som 

nått henne rymmer ett löfte där Gud når människan genom en brunn och dess vatten och hon 

tror att det är det enda som kan hjälpa henne i hennes sjuka. Det är en tro som gränsar till 

övertygelse, då hon trots sin oupphörliga klagan över ”den förfärliga, brännande törsten, som 

plågade henne”146, vägrar ta emot det vatten som hon vet kommer ur cisternerna, det vatten som 

står stilla. 

 

3.2. Törst: ”Jag är inte sjuk av annat än törst” 
De sjuka i kolonien talar ständigt om ”brunnar och strömmar”.147 Även Gertrud törstar svårt 

men kan inte förmå sig att dricka av det vatten från cisternerna som kokts åt henne och hon 

klagar:  

 

”Varför ger ni mig inte vatten då? snyftade Gertrud. Jag är inte sjuk av annat än törst. Jag 

skulle bli bra i samma ögonblick, som jag finge dricka gott vatten.”148 

 

                                                 
142 JPb, 104. 
143 Namnet Eden anspelar på ett hebreiskt ord för ljuvlighet. 
144 JPb, 106. 
145 Barrett, 233. 
146 JPb, 102. 
147 JPb, 102. 
148 JPb, 102. 
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Markören törst ställs i relation till liv och död, och att få törsten släckt rymmer ett löfte större 

än att återställa en uttorkning. Också Jesu törst signalerar mer än kroppens behov av vatten 

enligt Keener; den signalerar hans dödlighet.149 Eftersom vattnet i Paradisbrunnet är 

otillgängligt för Gertrud när hon talar med Betsy misströstar hon men säger att ”det är väl inte 

meningen, att vi ska få se paradiset redan här på jorden”.150 Det är en fråga som rör den andliga 

aspekten av att inte kunna dricka sig otörstig på det vatten som bjuds och associerar till källans 

stillastående eller rörliga vatten.151 Lagerlöf beskriver att de sjuka som försökt släcka sin törst 

med vatten från cisternerna klagar över magsmärtor och anklagar sin omgivning för förgiftning. 

När Gertrud dricker samma vatten blir hon otörstig, det vill säga hon blir snart frisk. Effekten 

av hur törsten släcks eller förblir både kontrasterar och kritiserar hur törsten bokstavligen ställs 

åt sidan i Joh 4:1.42. Den samariska kvinnan ställer ned sin vattenkruka, och det finns en 

samstämmighet hos flera, om än inte alla, kommentarer att det symboliserar ett slags 

otörstighet. Kvinnan behöver inte längre sin kruka, för Jesus har gett henne ett annat vatten.152 

Den samariska kvinnan och Gertrud talar båda utifrån ett behov som de vill befrias ifrån. 

Gertrud vill bli otörstig. Den samariska kvinnan likaså. De önskar båda ett slags bot mot den 

törst som inte tycks kunna släckas. I båda samtalen ryms tolkningen att törsten byter skepnad 

och JPb poetisar genom Lagerlöfs språk vad den samariska kvinnan begär. Beskrivningen i 

hypertexten av Gertruds törst, kan återföras in i hypotexten och där berika förståelsen av den 

kvinna som begär det vatten som gör att hon ”aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten” 

(4:15). Uttolkningar av Joh 4:1-42 pekar mot att ett liv med Jesus innebär ett liv med hälsa. Det 

har innebörd av en andlig, själslig hälsa, eftersom mötet med Guds son och mottagandet av det 

levande vatten han ger också bär med sig ett löfte om evighet.153 Det står i kontrast mot det 

jordiska liv som avbryts av sjuka eller den avsaknad av gudsrelation som innebär att frälsning 

uteblir.  

Törsten kan, liksom så många andra begrepp i både Joh 4:1-42 och JPb, läsas 

mångtydigt. Törsten är samtidigt fysisk och andlig. Törsten skildras förmå hellgumianerna att 

lämna Dalarna för ett liv i Jerusalem, och där söka en annan livshållning som uttrycker deras 

tro, och överfört till det bibliska narrativet är det törsten som förmår barriären mellan man och 

kvinna, och mellan samarier och judar att suddas ut. Keener lyfter fram att den troendes 

upplevelse av Guds heliga Ande kan ersätta platsen för templet, det vill säga den materia som 
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förbundit människan med Gud, och att den är en av betydelserna som går att uttolka från 

narrativet om Jesus och den samariska kvinnan.154 Brant har som tidigare nämnt beskrivit hur 

språktermen ”kronotop” betecknar hur förhållandet mellan tid och rum ger essens till ett 

narrativ. Det argumenterar för att den plats där samtalet äger rum heliggörs, inte av den tradition 

genom patriarken Jakob som den samariska kvinnan anför, utan genom Jesus själv. Det 

innefattar såväl brunnen som vattnet.155  

När jag för in Keeners och Brants tankar till JPb upptäcker jag att de ställer frågor till 

såväl kapitlets karaktärer som till hela hypertexten, och det kommer sig av den tematik som 

utgör en språngbräda för det skönlitterära narrativet. Om tid och plats kan heliggöras genom 

Gud och Guds heliga Ande, och genom Jesus uppenbarad – vad är det då som sätter bondefolket 

från Nås i rörelse? Vad får de att bege sig från hemtrakten till Jerusalem och varför är inte Nås 

nog? Så snart frågan är ställd vill den samtidigt vända tillbaka. Den berättelse som JPb 

beskriver, enskilt och som del i den sammantagna berättelsen Jerusalem, kan tolkas kritisera 

bibeltexten. Gertrud har sökt efter Jesus på Jerusalems gator och hon har väntat på honom vid 

Olivberget156, vilket kan läsas som att hon underkänner Guds förmåga att uppenbara sig där hon 

befunnit sig innan, att heligheten är förbundet med en specifik plats. I så fall är det hennes törst 

som har fört henne till ”den rätta platsen”. Återfört till Joh 4:1-42 är det så också med den 

samariska kvinnan, och när hon går till källan för att hämta vatten sitter Jesus och väntar på 

henne, också han med en törst.  

I JPb berättar Lagerlöf att Gabriel, efter att Gertrud till slut druckit av vattnet, också 

dricker ur hennes glas. Han delar vattenkärl med henne, men har inte gestaltats ha den sortens 

törst eller sjuka som hon har. I JPb har samtalet mellan Gabriel och Gertrud överbryggat den 

inom kolonin uppsatta barriären för umgänge mellan man och kvinna och nu dricker Gabriel ur 

Gertruds glas. Han vänder det så att hans läppar kommer på samma plats som hennes läppar 

har berört. Gabriels beskrivs reflektera över situationen: 

 

Vad hade det kommit åt honom? Varför blev han så stormande lycklig över detta, att Gertrud 

hade somnat, och vad var det för en makt, som hade gett honom kraft att berätta en sådan 

historia?157 
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Gabriel tycker inte att det är hans egen förmåga som fått Gertrud att dricka vattnet. Han skildras 

ha hjälp av en annan makt än sin egen och den får Gertrud att gå ur den tidigare oron och finna 

ro. Allusionen är som enskild markör svag, men i relation till andra mer sammanhängande 

markörer väljer jag ändå att föra fram den. Gabriel är den som ger Gertrud vatten men uppfattar 

sig stå i absolut relation med en annan makt, vilken ger honom förmågan. I Joh 4:1-42 är det 

Jesus som ger den samariska kvinnan ”vatten”, men med annan innebörd och han beskriver sig 

stå i absolut relation med en annan makt än sig själv när han senare talar med lärjungarna: ”Min 

mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk” (4:34). Gabriel beskriver 

en lycka i det uppdrag han har utfört. Jesus talar inte i termer av emotioner, men han uttrycker 

sig ”få sin mat”, och alltså få det han behöver. 

 

3.3. Vatten: ”Det vattnet, som du längtar så mycket efter” 
Lagerlöf upprepar återkommande hur vatten är den sjukes enda längtan och där det rätta vattnet 

har en näst intill magisk dimension när hon skriver att: 

 

”Alla de sjuka hade samma brinnande längtan och åstundan. De bådo alla om en dryck vatten, 

bara en enda munfull vatten. Det var, som skulle de inte behöva något annat än detta för att bli 

friska.”158 

 

För människorna i kolonien duger inte vilket vatten som helst. De sjuka bjuds av det vatten som 

hämtats från cisternerna, de underjordiska behållare som samlat vatten under Jerusalem. Trots 

att det är filtrerat och kylt tycker de sjuka att det luktar unket och smakar illa. De vägrar dricka 

av det.159 Så gör också Gertrud när hon bjuds av samma vatten av sin vän Betsy. Hon vägrar ta 

vattnet i sin mun och vill ha ett annat vatten. Motståndet tar fysisk form när hon skvimpar ut 

vattenglaset på täcket.160 Föreställningen om ett vatten som botar får i sammanhanget andra 

konnotationer än den rent fysiska. Vattnet kan vara sjukt i sig, och fel sorts vatten hotar istället 

den sjukes liv än räddar det. Frånvaro av det drickbara vatten som hjälper ställer de i tvivel över 

sina livs mening och tänder en längtan till hemtrakten. Gabriel har talat med några av männen 

i kolonien om Dalälven, att den ”strömmar ännu idag”, och Lagerlöf skriver att ”De tre karlarna 

sade inte ett ord. De sutto skygga med nedfällda ögonlock. Sedan Dalälven hade blivit nämnd, 

kunde ingen förmå sig att tala om Palestinas källor och floder”.161 
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Kunskapen om ett vatten som i generationer gett folket liv och släckt deras törst återfinns i Joh 

4:12. Den samariska kvinnan utmanar Jesus genom att ifrågasätta om han skulle vara större än 

”vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den…”. Talet om vatten rymmer mer 

än dess materia. Vattnet bär ett inneboende löfte om att förse släkte efter släkte med det de 

behöver. Skillnaden mellan olika vatten finns med också i den bibliska texten. Jesus talar om 

för den samariska kvinnan att ”den som dricker av det här vattnet (ur Jakobs källa) blir törstig 

igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag 

ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv” (Joh 4:13-14). Vi vet att det vatten, i 

form av materia, som Gertrud till slut dricker, är hämtat ur de underjordiska cisternerna. Ändå 

blir hon hjälpt av det, men andra inte. Hypertexten hjälper till att ställa en fråga kring vad det 

”vatten” är och utgörs av, som ger något slags tro, läkedom och otörst?  

 Läsningen av JPb har genom den förvrängda verkligheten som Gabriel återberättar och 

som beskriver samma tema som Jesus talar om i Joh, som en vandring till paradisbrunnen, en 

möjlighet att identifiera vattnet till det möte som uppstår. Det är skillnad på det vatten som 

Betsy ger Gertrud och det som Gabriel ger, trots att materian är densamma. Det är först när 

materian har transformerats genom mötet, samtalet och berättelsen, som vattnet dricks – och 

hjälper. Gertruds möte med Gabriel och det samtal de för har Brandby-Cöster beskrivit som en 

tillit i vilken Gertrud kan överlåta sig och bli del av en berättelse hon själv inte agerar i.162 När 

Gabriel och Betsy ställs i relation till huruvida de förhåller sig till de sociala barriärerna eller 

inte når läsningen ännu en dimension. Betsy står för ett motstånd som kolonin beslutat och där 

en gräns mellan män och kvinnor, oavsett deras tidigare relationer, har lagts fram. Det ingår i 

ett renhetsideal som konstrueras genom avhållsamhet från möten. Gabriel och Gertrud korsar 

den barriären och förmår skapa hälsa, paradoxalt nog, genom mötet med varandra. Det överför 

jag till Joh 4:1-42 där både Jesus och den samariska kvinnan korsar de sociala barriärer som 

hävdar renhet genom avstånd från varandra, både ur sociokulturellt och könsstrukturerat 

perspektiv. Det liv som kan kallas produktivt i betydelsen av liv som fortsätter vara levande, 

tycks stagnera i kolonin – bokstavligt talat, med den införda sexuella avhållsamheten. Men 

törsten förblir också i dem och i narrativet berättar Lagerlöf att flera av dem dör av det. Gertrud 

kommer senare i hypertexten att återvända hem till Dalarnas Nås där livet fortsatt, bokstavligt 

talat. Barn har fötts, äktenskap har slutits och vardagen har sin gång. I återföring till de bibliska 

narrativen, både i och utanför Johannesevangeliet, vet vi att flera av de människor som erfar 

Jesu räddning, genom helande och bot, fortsätter att leva. Till exempel berättar evangelisten 
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Markus och Lukas hur Simons svärmor botas från feber av Jesus, som talar den till rätta, och 

genast stiger kvinnan upp och börjar betjäna dem.163 Jag pekar alltså på att det uteblivna mötet, 

eller vattnet för att tala med innebördsliga termer, ”fryser” livet, får det att stagnera – och det 

är oberoende av plats och tid. Men mötet, alltså när vattnet ges, får livet att fortsätta och 

återupptas där det befinner sig eller ta en ny vändning, men levas. Den skönlitterära 

gestaltningen läser jag i ljuset av hur Larsson beskriver tolkningshistorien och där Westcotts 

och Holzmanns uttolkningar säger att Gud ger sig till världen genom sin son Jesus. Det är en 

gåva som enligt Westcotts är ett kärlekens tecken164. Med Holzmanns beskrivningar ges 

kunskapen om Gud genom Sonen, och Sonen är Ordet inkarnerad165 och jag associerar till den 

samtalande Jesus i Joh 4:1-42 där Jesus avslöjar sig för den samariska kvinnan. Deras samtal 

når ett slags uppenbarande och samtidigt litterärt klimax i flerdimensionellt läsande när han, 

som reaktion på hennes vetskap om att Messias kommer, säger: ”Det är jag, den som talar till 

dig”.  

När Gertrud följt Gabriel till paradisbrunnen och hem igen har innebörden av såväl 

brunn som dess vatten transformerats och överförs i vad som speglar ett slags realpresens när 

hon räcks ett glas vatten, samma glas som Betsy bjudit henne. Lagerlöf skildrar samtalets 

förlösning: 

 

[---] tog han vattenglaset, som stod på bordet, detsamma, som Betsy förut hade bjudit Gertrud, 

och räckte det till henne. 

- Vill du nu smaka vattnet från paradiset, Gertrud? sade han och rösten skalv av ängslan. Han 

blev nästan förfärad vid att se Gertrud sätta sig upp och gripa efter glaset med båda händerna. 

Hon drack ur halva glaset med stor begärlighet. 

- Gud välsigne dig! sade hon. Nu får jag nog leva.166 

 

3.4. Möte: ”Den bästa vän han har” 
Gabriel och Gertrud bör inte vara ensamma i hennes kammare. Det går emot de ordningar som 

satts upp i kolonien de rest till och de säger att män och kvinnor inte visats ensamma 

tillsammans. I kolonin har skapats sociala barriärer med religiösa förtecken. Det sociala livet 

som Lagerlöf skildrat ligger bakom den spänning samtalet mellan Gertrud och Gabriel innebär 

och har ett flertal gånger utgjort refererande markör. Det samtal som utspelar sig mellan Gertrud 
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och Gabriel är med sitt ämne, struktur och utfall allusioner till det samtal som utspelar sig 

mellan Jesus och den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Det ställs frågor, på snudd till 

anklagelser, men samtalet blir efter stund allt mer fördjupat. Begreppen, vilka utgörs narrativens 

markörer i form av referat och allusioner, transformeras från materia till transcendens och den 

brunn och det vatten som de båda paren talar om går från fysiska frågor till att röra tro. Mötet 

och samtalet emellan Gertrud och Gabriel är också ett motiv som kan återföras till hypotexten, 

och utgörs av ett flertal referenser. Dessa låter läsaren veta att barriären existerar, samt att den 

är på väg att korsas. De religiöst sociala ordningarna har beskrivits tidigare i Jerusalem, men 

när Betsy nu ser Gabriel komma in i rummet, oroad över Gertruds hälsa, berättar Lagerlöf att: 

 

…Betsy vände sig häftigt mot honom för att visa honom ut ur sjukrummet. Men när hon såg 

Gabriel in i ansiktet, blev hon helt hjärtängslig och fick stort medlidande med honom. ”Å 

herregud, han tror visst, att Gertrud ska dö” tänkte hon. --- och hon sade till sig själv: ”Det är 

bäst att den stackaren får bli kvar att här inne. Jag har inte hjärta att neka honom att få se 

henne så länge som möjligt. Det är ju den bästa vän han har”. Gabriel fick alltså stå kvar 

innanför dörren och kunde nu höra varje ord, som Gertrud sade.167 

 

Det är för törstens skull som mötet ändå blir. Så är det för Gabriel och Gertrud168 och så är det 

för Jesus och den samariska kvinnan. Samtalet mellan Gertrud och Gabriel rör sig över flera 

sidor, i jämförelse med hur samtalet mellan den samariska kvinnan och Jesus håller sig till 20 

verser, och i hypertexten finns såväl utläggande och åskådliggörande av samtalets essens. Det 

handlar om ett förtroende och en tillit som byggs upp genom att Gabriel möter Gertruds längtan 

om ett annat vatten än det som bjuds henne: 

 

- Jag sitter och undrar om jag inte borde gå och hämta hem sådant där vatten åt dig, sade han.  

[---] Han tyckte sig märka, att Gertrud hade fått nytt liv vid utsikten, att han skulle gå och 

hämta vattnet, fastän hon alltjämt gjorde svårigheter.169 

 

Allt eftersom Gabriel berättar om sin strapats in till Jerusalem och paradisbrunnen lever sig 

Gertrud in i berättelsen. Brandby-Cöster menar att samtalet som utspelar sig mellan Gertrud 

och Gabriel är tillitsskapande och därmed förmår skapa en ny verklighet, i vilken Gertrud kan 

                                                 
167 JPb, 101-102. 
168 Keener, 591; Moloney, 121. 
169 JPb, 106-107. 



 

43 

 

ta emot vatten och dricka det. Verklighetsskapandet är direkt överförbar till bibliska texter, och 

kan exemplifieras med nattvardens instiftelseord enligt Brandby-Cöster som använder sig ab 

begreppet realpresens. Orden och den berättelse de skapar möjliggör alltså ett löfte om fortsatt 

liv170 och kan sättas i omedelbar relation till sakramenten: 

 

Att ordet, såväl Bibelns ord och sakramenten som våra vanliga ord, kan bli 

”ordet i vår makt”, dvs används för manipulation eller förtryck, kan tyckas 

klart. Men människan kan också komma i det levande ords makt, där ordet 

inte utgörs av manipulation eller förtryck utan som Grundtvig säger, 

”skapar vad det nämner”.171  

 

Det samtal som utspelar sig mellan den samariska kvinnan och Jesus föregås inte av år av 

vänskap där tillit kunnat byggas upp. Ändå delar de en del gemensamma föreställningar. På 

bara några meningar kommer de att tala om essensen av ett vatten och dess betydelse. Samtidigt 

står samtalet i relation till ett annat samtal, som utspelat sig i Johannesevangeliets tredje kapitel. 

Då har Jesus och Nikodemus talat med varandra, men med annat utfall. Den tro Nikodemus får 

i samtalet med Jesus är initialt tveksam och han tiger egentligen om den fram till Jesu död. 

Ändå är det samme Jesus som den samariska kvinnan talar med i Joh 4:1-42. I det samtalet 

diskuterar de vatten som släcker törst och Jesus erbjuder henne det. Då vill hon ta emot det. Här 

följer en dialog som rör sig kring att kvinnan haft fem män och inte är gift med den hon nu lever 

med. När Jesus säger detta högt kallar kvinnan honom för profet. Hon tillskriver honom 

förmåga att se det uppenbara. Snart kommer Jesus avslöja ytterligare något mer, men då om sig 

själv. Genom analysstegen kan flera markörer läggas samman och bilda enheter som 

tillsammans utgör en intertextuell väv som binder samman epostexten med hypotexten. Sättets 

nivå utgör således analysens form där markörens utgjort materialet. Med förförståelsen av 

sociala barriärer samlas markörer som genom stilistiska sätt får effekt för hur den bibliska texten 

kan tolkas. Människors sätt att under ovanliga omständigheter och med andra ärenden än att 

upprätthålla religiösa renlighetsregler kan medföra situationer som i förlängningen innebär 

rörelser i den upplevda hälsan eller gudsrelationen. Det innebär här att Gabriel, liksom Jesus, 

medvetet korsar en förmodad inre men också yttre gräns för en annan människas skull och vi 
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anar att båda är karaktärer som handlar genom kärlek. När Betsy lämnar Gabriel ensam med 

Gertrud beskriver Lagerlöf att Betsy:  

 

”förstod med ens hur mycket Gertrud hade varit för Gabriel  

---det är ju den bästa vän han har”.  

 

Beskrivningen av Gabriel i JPb och i Jerusalemeposet i stort talar om en man som vill sin nästa 

väl och handlar utifrån kärlek och omsorg, vilket utgör ett karaktärsdrag och sätt vi känner igen 

från Jesus. Gabriel framstår då som utsänd av den helige på samma sätt som änglar i de bibliska 

narrativen är Guds budbärare. Gabriel utgör också den enda namnmarkören i narrativet som gör 

en tydlig referens till bibliskt material, men den begränsar sig inte till den aktuella bibeltexten 

i Johannesevangeliet. Gabriel känner vi som den ärkeängel som benämns tre gånger i Bibeln; 

Dan 9:21; Luk 1:19 samt Luk 1:26/27. Det hebreiska namnet har betydelsen av ”Guds man” 

eller ”en av Guds starka” och karaktären innefattar att vara ett sändebud. Det blir också Gabriel 

som, med sitt namn som markör, åskådliggör en identifiering, och kommer med budskapet om 

att paradisbrunnens vatten har nått henne. Först då dricker hon vattnet, det vatten som är hämtat 

ur cisternerna men som Gertrud tror kommer från paradiset. 

 

3.5. Mission: ”Så de andra blir friska” 
När Gertrud har druckit av vattnet, det vatten hon tänker sig är från paradisbrunnen, ber hon om 

Guds välsignelse över Gabriel och uttrycker en tro över att nu få leva. Gabriel försäkrar henne 

att mer vatten finns, varpå Gertrud inte vill hålla på vattnet för egen del utan dela med sig till 

andra. Det är hennes första reaktion när tilliten har yttrats högt och hon ber Gabriel: ”Jag vill, 

att du ska ge de andra sjuka också av det här vattnet, så att de med blir friska.172 Hjälpen Gertrud 

uppfattar sig bli vid med det vatten som hämtats upp till henne vill hon dela med sig av. I 

dimensionen av att få leva vill hon inte göra det ensam., och reaktionen att sträcka den vidare 

är omedelbar. Om den samariska kvinnan berättas i Joh 4:28 att ”Kvinnan lät sin vattenkruka 

stå och gick bort till staden och sade till folket där: Kom så får ni se en man som har sagt mig 

allt som jag gjort.” Att det är Gertrud som gestaltar både den som ställer sin tillit till en brunn 

med ett särskilt vatten samt vill dela med sig av det vattnet till andra äger en innebörd i sig. De 

litterära karaktärerna kan hjälpa oss se vidden av den försoning som ligger i att genom sin 

handling utföra den förlåtelse de själva tagit emot.  
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Keener skriver att Joh 4:1-42 utgör ett narrativ i stark kontrast mot det föregående och 

det ingår att det förut har beskrivits hur den sociala eliten framstått som tvetydiga i sin tro, 

emedan den samariska kvinnan gestaltar ett socialt bottenskikt men uppvisar en tro så stark att 

den lockar ”många samarier från staden” till Jesus.173 Den teologiska effekten av återföringen 

från JPb till Joh 4:1-42 utgörs av att Jesus uppenbarar sig, eller uppenbarar Gud genom sig, och 

är en verksam makt som handlar genom också de människor som man först inte räknar med. I 

Johannesevangeliet återfinns inte Jesusorden om hur ”de sista skall bli de första” men utgör en 

teologisk tanke som ställer Joh i relation till synoptikerna genom berättelsen.174  

Bauckham menar att den Jesus evangelisten Johannes berättar om inte är i första hand 

en lärare, men att hans undervisning ingår i hans gärningar. Hans uppdrag är utföra det verk 

Fadern har gett honom för att världen ska frälsas.175 På så vis står Jesus i ständig relation till 

Fadern i sina gärningar. Brandby-Cöster menar att man inte kan räcka över något som man själv 

behöver för att kunna leva. Jag vill ställa dessa två tankar mot det samtal som Gertrud och 

Gabriel för och vilka effekter det får för att sedan återföra det till hypotexten. Den törst som 

Gertrud plågas av delar hon med alla de andra sjuka i kolonin, men det finns en grundläggande 

törst som karaktärerna delar som mänskliga varelser och som andliga varelser inom ramen för 

eposet som helhet. Törsten har förändrat deras liv. Gabriels och Gertruds samtal sker på flera 

plan, liksom evangelietexter som regel också alltid gör det. Gabriel förmår att möta Gertrud i 

hennes törst efter det hon inte har eftersom också han är en törstande varelse. Nyss har han talar 

med några av de andra kolonisterna om Dalälven och hur torkan i Jerusalem tänt en hemlängtan 

i honom. Inte heller han har erfarit otörsten.  

Med Brandby-Cösters tanke och Bauckhams utläggning om Jesu uppdrag hålls det 

gemensamma tema samman som säger att törsten inte kan stillas av annat än den eller det som 

har sitt grund i paradiset; det levande vattnet respektive Gud. Det har både Joh 4:1-42 och Jpb 

gemensamt med varandra. Också Jesus står i relation i treenigheten och är törstande samtidigt 

med att kunna erbjuda otörsten, men inte utan Fadern. Det relationella utläggandet i JPb berättar 

att Gertrud själv inte når till paradisbrunnen och dess vatten, utan en annan får vara medlare 

och utförare av vattnet som gåva. Det speglar strukturen av Joh 4:1-42 men poetiserar och 

åskådliggör den teologiska betydelsen av samtalet mellan Jesus och den samariska kvinnan. 

Samtalet i sig och den gärning Jesus utför genom att, synligt för alla, tala med någon på andra 

sidan barriären och skänka henne otörsten är i sig själv en del av Jesu uppdrag. Utan samtalet 
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kan missionen inte bli av. Utan den samariska kvinnan kan inte ”många i staden” komma till 

tro på Jesus. Genom den intertextuella läsningen blir JPb kritiserande av Joh 4:1-42 och de 

uttolkningar som föreslår olika sätt att dels frånta kvinnan sin riktighet, men också platsen. 

Istället för att utreda topografier och andra historisk-kritiska perspektiv, men inte heller 

ifrågasätta dess relevans, pekar hypertexten istället mot den teologiska innebörden av det 

bibliska narrativet. Guds essens gör maktanspråk på vara tillvarons yttersta beslut, men är 

samtidigt relationell inom treenigheten, men också med sin skapelse. Det lyfter betydelsen av 

en karaktär som fått utstå uttolkningar som i sig själva marginaliserat både en kvinna (kvinnan 

vid brunnen) och ett folk (samarierna).  
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4. Diskussion 

4.1. Gertrud, den samariska kvinnan, Gabriel och Jesus 
Keener påpekar att den samariska kvinnan inte har något namn, trots att hennes tro är signifikant 

starkare än den i föregående kapitel beskrivne Nikodemus, som namnges. Keener tillskriver det 

litterära greppet vara en johanneisk ironi men nämner att mindre än 10% av kvinnorna namnges 

i de tidiga palestinsk-judiska skriftkällorna och det inkluderar inskriptioner.176 Därför 

problematiserar inte Keener frågan. Bauckham har å sin sida fört fram att evangelisten Johannes 

har ett karaktäristiskt berättardrag i det detaljerade historiebeskrivningen.177 Det tycks dock inte 

inkludera namn generellt, eller om det inte blir en fråga då det inte är ett mansnamn som 

uteblivit. Det namnlösa i karaktären kan diskuteras ur feministisk teologisk synvinkel och har 

sin absoluta rättmätiga plats i samtida exegetik. Med god vilja kan jag se hur det namnlösa, det 

eventuellt litterärt ironiska, får plats i det teologiska temat där den mest osannolika karaktären 

får stor betydelse för att berätta om Gud uppenbarad genom Jesus. Problemet är att det tycks ha 

bidragit till att teologer läst kvinnan som en platt karaktär. Här finns en kritisk hållning 

gentemot en nästan karikatyr-liknande läsning av kvinnor i Bibeln utifrån ett sexualiserat 

perspektiv, såsom bland andra Moloney redovisar.178 Det är emellertid inte särskilt troligt att 

det perspektivet skulle spegla någon sorts realitet, och förhöjer dessutom inte narrativets 

teologiska poäng. Tvärtom finns skäl att söka det fördolda i den karaktär som blir avgörande 

för mångas, i detta falla, samariers, tro på Jesus – särskilt som det är ett trosfäste som slår över 

socioetniska barriärer.  

Brant menar att evangelisten Johannes retorik nyttjar ett tudelat men nära 

sammanlänkad värdesystem bestående av dels renhetskonceptet, dels det dualistiska 

förhållandet mellan ära och skam. Systemet förklarar andra templets judendoms sociala 

interaktioner och den bredare kulturella antropologiska uppfattningen om heder och skam. 

Enligt Brant genereras skam bland annat av att sociala statusbarriärer korsas. Samtidigt och 

paradoxalt är ett visst mått av synliggjord skam del av en familjs heder, men då förbehållet 

kvinnors beteende.179 Med Brants argument anser jag att Jesus själv upphäver, utifrån hur han 

agerar, evangelisten Johannes retorik och dess innebörd sett till narrativet om den samariska 

kvinnan. Både Jesus och kvinnan överträder sociala förväntningar och barriärer endast genom 

det samtal de för, men initiativet ägs av Jesus. I likhet med narrativet om Gertrud och Gabriel, 

som också i sitt samtal trotsar sociala förväntningar och de renhetsregler som satts upp inom 
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kolonien, innebär överträdelsen det motsatta mot vad som bör ske. Där en uppställd lag har 

brutits uteblir straff och den förväntade ”ohälsan” i form av skuld och behov av förlåtelse eller 

bot, och istället skapas tro och hälsa. Det skönlitterära narrativet vädjar till att agerandet och 

händelsen har högre syfte och utfallet innebär att Gertrud dricker ett vatten som får henne att 

behålla livet. Det är också innebörden av den tro den samariska kvinnan erhåller av det vatten 

Jesus erbjuder henne, och som hon, allegoriskt, tar emot. Gränserna och barriärerna korsas 

därmed inte bara, utan upphävs. Det är en transformation som pekar mot en kristologisk teologi. 

I både Joh 4:1-42 och JPb är det något i samtalen som medför förändringar. 

Karaktärerna ställs i dialogisk relation med varandra, men också sig själv och som effekt, Gud. 

Lagerlöfs berättarstil utgår i mångt och mycket av resonerande och samtalande av eposets 

karaktärer, dels inåtvänt funderande och i böneliv men också kommunikativt med varandra. 

Orden som sägs förändrar situationen, förhållanden och förutsättningar. De håller på avstånd 

och de drar nära. Så är det också med de samtal som förs i bibliska texter och konkret samtalet 

mellan den samariska kvinnan och Jesus. Här uteblir det inre resonerandet och enskilda 

monologer är alltid riktade till en lyssnare. Men skönlitteraturen har ett ärende av att tillföra 

både emotioner som det mellanmänskliga till karaktärerna som betyder något för oss också i 

samtiden. Den moderna exegeten vill söka bibeltextens innebörd för nuet och här menar jag att 

prosa kan bidra med något som fattas oss i identifieringen med bibeltexternas narrativ. Det är 

också så jag uppfattar möjligheten med läsningen sett ur det existentiella rummet.180 

Abjektionen, glappet och avståndet, får utrymme att undersökas här. Den intertextuella 

läsningen mellan Gabriel och Jesus uppfattar jag skildrar en tillfredsställelse men också 

nödvändighet i att utföra ett uppdrag som står en annan till tjänst, och det med hjälp av en annan 

makt än sin egen. Det skönlitterära narrativet sm beskriver Gabriels emotioner lyfter då frågor 

om Jesu känsloliv: Blev Jesus lycklig av att se den samariska kvinnan finna en tro på att det var 

Messias hon hade framför sig? Gladdes han med de människor som blev hjälpta genom honom? 

Vi vet att Jesus på andra platser i Johannesevangeliet beskrivits i vredesmod, som när han med 

en piska rensar i templet (2:13 ff) och i sorg, som när han gråter över Lasaros död (Joh 11:33), 

men Jesus beskrivs aldrig reflektera över sitt känsloliv, inte heller skrattandes. Skildringen av 

Gabriel berikar läsningen av Joh 4:1-42 genom att söka efter dolda innebörder i berättelsen, 

men också genom att fråga efter fler mänskliga aspekter hos Jesus än de fysiska, särskilt som 

just detta avgränsade narrativ tydligt talat om Jesu törst och där tidigare tolkning framhållit just 

mänskligheten som viktig.181 
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Keener m.fl. menar att Jesus korsar minst tre signifikanta gränser i narrativet Joh 4:1-42; den 

socioetniska barriären som relateras till relationen mellan de judiska och samariska folken; 

könsbarriären i ett avskilt möte med en ensam kvinna; samt en moralisk barriär som förs in 

genom den tillskrivna karaktären kvinnan antas ha med sitt leverne.182 För det sistnämnda finns 

en enskild diskussion kring just detta, men som barriär betraktat vill jag återföra den till JPb. 

Gertrud, som lämnat sin familj med skolläraren som far, har försatt sig själv och sin familj – 

kanske inte i avskildhet – men på avstånd i den sociala sfären – men beskrivs vara den som vill 

ge av det ”levande vattnet” till de andra. Bandet mellan Gertrud och den samariska kvinnan 

utgörs av att i sina karaktärer beskrivits som något ”orena”, att de med sina liv stått andra emot 

ur socialt perspektiv. Tidigare i Jerusalem berättar Lagerlöf om hur Gertrud varit förälskad i 

Ingmar Ingmarsson, Karis bror, och tycket är från början besvarat. I hellgumianernas allt större 

avskildhet från resten av bygden hamnar Ingmarsgården utom släkten en tid och Ingmar tar ett 

beslut som kommer att skilja honom från Gertrud: 

 

- Gå hem till Gertrud, mor Stina, och säg henne, att jag har svikit henne och sålt mig för att få 

gården! Bed henne, att hon aldrig mer tänker på en sådan stackare, som jag är!183 

 

Gertrud blir utom sig av sorg och beskrivs famla med förståndet. Hon drar sig undan allt folk, 

och till slut sina nära och ber till slut Gud ”ta skräcken ifrån henne”.184 När hon söker efter 

korna som rymt från sin hage hamnar hon vid en bäck och får i dess vattenspegel se Jesus. 

Mötet förändrar Gertrud och när han gått förbi henne tar han hennes sorg med sig: ”Allt ont 

försvann som en helad sjukdom och efterlämnade hälsa och styrka”.185 Det är efter detta som 

Gertrud tar beslutet att följa med hellgumianerna till Jerusalem. Hon har en tid levt åsidosatt av 

en social barriär där hennes sorg avskilt henne från gemenskapen. Beslutet att resa bygger ännu 

en barriär, med religiösa förtecken och kommer ställa henne i än fler avskildheter. I kolonien 

finns de inomgruppsliga förordningarna, men Gertrud kommer också att lida svårt att den 

barriär som läggs mellan kolonien och folket i Palestina, mellan henne och Jerusalem. Den 

otillgänglighet som Lagerlöf beskriver kring Gertrud överför jag till den samariska kvinnan. 

Barriärer håller henne avskild från gemenskaper av flera skäl, men liksom Gertrud förmår hon 

förmedla tro vidare till andra. Vittnesbördet trotsar den oförmåga som gränssättningen innebär. 

                                                 
182 Se t.ex. Keener, 593. 
183 Lagerlöf, Jerusalem I: I Dalarne, 187. 
184 Lagerlöf, Jerusalem I: I Dalarne, 199. 
185 Lagerlöf, Jerusalem I: I Dalarne, 205. 
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Dessutom menar jag att intertextualiteten också här bidrar med en rundare läsning av den 

samariska kvinnan och ifrågasätter en ibland karikatyrisk tolkning utifrån det sexualiserade 

perspektivet. Jag menar inte att det inte skulle vara sant, men att det finns skäl att läsa med fler 

aspekter än så. Det glapp mellan sig och andra som Gertrud lever med i byn hemmavid har ett 

ursprung också det i den erotiska eller sexualiserade relationen, men har också innebörder av 

religiös hemvist, vem hon tror på och vad hennes tro kan förmå göra för henne. Speglat mot 

den samariska kvinnan finns igenkänning, särskilt som de fem män hon sägs ha haft kan läsas 

mångtydigt. Jag menar inte att intertextualiteten erbjuder en annan sanning, men kan berika 

läsningen ur ett samtidshermeneutiskt perspektiv, och det kan i sig ha ett värde både för den 

exegetiska läsningen och den skönlitterära.  

Jag finner utifrån det också skäl att fördjupa frågorna kring det samtal som utspelar sig 

mellan Gabriel och Gertrud och vad det innehåller, utöver den tillit som Brandby-Cöster lyfter 

fram.186 Lagerlöf beskriver att Gabriel blir lycklig av att se Gertrud finna ro och han söker sina 

läppar till den plats på glaset där hon haft sina. Lagerlöf skildrar en kärlek i narrativet och den 

rör sig, liksom så mycket i berättelsen på flera plan samtidigt; den tycks både erotisk och 

kristlig. Samtidigt som Gabriel handlar som i kärlek till sin nästa gör han det genom att bryta 

mot något slags bud som kolonin har satt upp. Gabriel handlar ur ett perspektiv som om han 

stod i en nära gudsrelation, ur ett annat får handlingen honom att fjärmas från Gud. Så gör också 

Jesus. Jesus handlar av kärlek, på heligt uppdrag av Gud på en nivå, vilket speglar det Larsson 

menar att Wescott argumenterar vara Guds essens – att han ger sig själv till världens räddning, 

lever i den som Guds kärlekstecken.187 Samtidigt handlar han mot religiösa kutymer och sociala 

förväntningar, vilket i ”världens” ögon fjärmar honom från Gud. Sammanförande för de båda 

berättelserna är den effekt som handlingen har på den andra parten i samtalet; Gertrud och den 

samariska kvinnan. De blir hjälpta, de skänks otörst och den vill de dela med sig av. Den 

handling som i båda fallen är samtidigt kärleksfull som regelvidrig, botar törst och pekar mot 

en makt bortom karaktärerna själva.  

 

4.2. Helig mark, heligt vatten 
Uttolkningar av Joh 4:1-42 pekar mot att ett liv med Jesus innebär ett liv med hälsa. Det har 

innebörd av en andlig, själslig hälsa, eftersom mötet med Guds son och mottagandet av det 

levande vatten han ger också bär med sig ett löfte om evighet. Det står i kontrast mot det jordiska 

liv som avbryts av sjuka eller den avsaknad av gudsrelation som innebär att frälsning uteblir. 

                                                 
186 Brandby-Cöster, 87. 
187 Larsson, 129-130. 
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Jesus återkommer till källan som liknelse i Joh 7:37 där han säger att den som är törstig skall 

komma till honom och dricka, och att tron ger en inre ström av flytande vatten. Det är ord som 

senare återkommer i Uppenbarelseboken och sägs då från tronen (21:6) och som ett löfte till 

den som hörsammat när Anden och Bruden säger ”Kom” (22:17). Bibliska narrativ som 

innefattar källan som central återfinns även i gammaltestamentliga texter. Jeremia skriver att 

Herren anklagar folket för trolöshet med orden: 

 

”Ty mitt folk har begått en dubbel synd: de har övergett mig,  

källan med det friska vattnet, och huggit ut cisterner,  

cisterner som spricker och inte håller vatten.”188  

 

Lagerlöf skildrar en religiös rörelse, bokstavligt och bildligt, som förmår människor och 

Gertrud särskilt beskriven att både söka heliga platser och förändra sin trosgrund. Det är rörelser 

som står i nära relation till varandra. Jeremias ord ekar av såväl Lagerlöfs beskrivning om de 

underjordiska cisternerna i Jerusalem, som Gertrud inte vill dricka ur och som smakar och gör 

illa för de andra sjuka som dricker av det, och Sykars brunn i Joh 4:1-42. När Jesus talar med 

den samariska kvinnan argumenterar han med henne genom att nämna de fem män hon haft 

och att hon nu lever utom äktenskap. Oavsett om det handlar om faktiska män och relationer 

som bejakar sexualitet eller om det skildrar polyteism bekräftar Jesus i samtalet att kvinnan är 

i något slags rörelse. Kvinnan svarar med att erkänna Jesus som profet och börjar tala om 

platsens helighet och arv. Skulle hon själv inte ha förmåga att tala utifrån bilder eller med flera 

teman samtidigt? Utifrån den tid som kvinnan lever i finns en tillgänglighet till det symboliska 

språket och som återkommer i de bibliska texterna. Bara gudsbilden och dess omskrivningar är 

föremål för bilder och liknelser. Det finns en logik i att det är ett språk som är i bruk i fler 

sammanhang än den nedtecknade. När jag inledningsvis för uppsatsen skriver att språket 

skildrar kultur och tro är det inte exklusivt för min egen samtid. Det är troligt att språket alltid 

burit med sig symbolvärden och arketyper, även om dessa förändrats över tid. Liksom Lagerlöf 

skildrar i Jerusalem, men också återkommande i sitt författarskap, är religionen och dess uttryck 

grunden för människornas existens.  

 

                                                 
188 Jer 2:13 
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I relation till det återupptar jag tanken med hur det stillastående vattnet i de underjordiska 

cisternerna speglar det stillastående livet i kolonin. Brandy-Cöster menar att Lagerlöfs 

författarskap bland annat skildrar ”kallelsens olika riktningar”. I Jerusalem finns dels 

dalabonden Ingmar Ingmarsson, han som blir vid sin gård, som svarar mot en kallelse i klassisk 

luthersk mening; den är bunden vid att Gud styr, och människan är här bunden vid att handla 

för sin medmänniska i första rummet. Branby-Cöster tar upp Wingrens uttalande om att 

kallelsen hör hemma på jorden och inte i himlen. Jag menar att den här kallelsen kan läsas in i 

mötet mellan Gabriel och Gertrud och därför i mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan. 

Dessa båda är i rörelse över barriärer genom det livgivande, rörliga vattnet189. Det skrivs fram 

genom att dessa båda narrativa par står i kontrasterande relation de i sammanhanget perifera 

karaktärerna, men som utgör ett slags motstånd i narrativen. Dessa svarar mot den kallelsen 

Brandy-Cöster menar Lagerlöf skildrar som pietistisk. Den växer ur det inre, är pietistisk och 

den personliga fromheten eller gudligheten som mål. Den förhärskar bland hellgumianerna och 

blir i sista hand särskiljande och splittrande.190 Den är som cisternvattnet; stillastående – och 

därför blir också människorna det. Det speglar hur barriärer förblir fasta, för kolonien och 

hellgumianerna likväl som de har gjort med samarierna i relation till judarna. Jag menar att 

skönlitteraturen också här förstärker, fördjupar, och i läsningen berikar, innebörden av det 

vatten som är så centralt för bibelberättelsens teologiska implikation. 

Platsen, Jerusalem, rymmer i hypertexten betydelse av att spegla karaktärernas 

religiositet. De har sökt sig dit för att där få sin törst släckt och de har inte kunnat göra det i 

Dalarna. Det är inte Dalälvens vatten som frälser Gertrud, inte heller cisternvattnet, utan det 

som ”slumrar under Jerusalem“191. Det paradisiska temat med Jerusalem som ett slags himlens 

fäste är en stark drivkraft i det skönlitterära narrativet som helhet. Bauckham har fört fram 

vikten av evangelistens tydliga geografiska referenser192 vilket argumenterar mot bland andra 

Keener193 och Moloney194 som tolkar platsen underställd den litterära stilen eller 

argumentationen. Den plats som pekas ut för källan landar för Brown med flera på 

Gerisimberget, vilket ger betydelse för det samariska folkets förhållande till platsen som 

helig.195 Det stärker den samariska kvinnans argument och här möts hennes och Gertruds tanke 

om att en särskild plats härbärgerar helighet. Såväl hypotexten som hypertexten kommer 

                                                 
189 Keener, 601; Barrett, 234. 
190 Brandby-Cöster, 170-171. 
191 JPb, 105. 
192 Bauckham, 97. 
193 Keener, 591. 
194 Moloney, 121. 
195 Brown, 169. 
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däremot att peka i annan riktning och genom samtalen som skildras transformera såväl vattnet 

som den källa vattnet hämtas ifrån. Det speglar den essens av Gud i Johannesevangeliet som 

Larsson tillskriver Calvins argumentation, att Guds gudomlighet är både dold och uppenbarad 

i Kristus och uttrycks i handlingen.196 Analysen ställer också en fråga kring huruvida Gertrud 

underkänner Guds förmåga att uppenbara sig på eget initiativ, om det är hennes egen törst som 

kan föra henne till den rätta, i betydelsen heliga, platsen. Ur ett troenderesonemang är tanken 

tydligt kritisk, men säger kanske också något om den samtid hypertexten formuleras i där 

väckelserörelsen inte förflyttade enskilda, av varandra oberoende personer till Jerusalem eller 

andra heliga platser, så mycket som grupper eller samfund. Samtalet mellan Gertrud och 

Gabriel innebär samtidigt att heliggörandet förflyttas från platsen paradiset och platsen 

Jerusalem, till det vatten som Gertrud får i sin hand och som bortom materian återfinns i hennes 

egen tro. Det är den skönlitterära gestaltningen av vad som sker i Joh 4:1-42 också, att platsen 

den samariska kvinnan ser heliggjord genom patriarken Jakob ger vika för heliggörandet av ett 

annat vatten, det som Jesus kan ge. Med den mångtydiga läsningen av begreppet utifrån JPb 

återfinns heliggörandet i den tro som uppstår i samtalet med Jesus. Det återför JPb till 

tolkningshistorien av Johannesevangeliet och bland andra Luthers tankar om att förmågan att 

se Gud i mänsklig gestalt kommer an på tro.197 För även om det finns ett levande vatten, 

förbundet med helig Ande, som bär möjlighet att så att säga bota törsten,198 vad är dess 

betydelse om det inte möts av en tro? Gertrud dricker samma vatten som de andra sjuka, den 

samariska kvinnan möter samme Jesus som Nikodemus, men effekten är inte densamma. 

Frågan är då vad som skapar tro i samtalen. Här finns något att fortsätta undersöka, och jag ser 

möjlighet att göra det utifrån frälsningsorientering likväl som själavård, eller i något slags 

kombination.  

 

4.3. Språkspel  
Vattnet och dess källa som allusion och metafor står för ett slags arketyp som jag frågar mig 

om den gått förlorad i samtiden? Den moderna tidens kapacitet till problemlösning innebär en 

parallell urholkning av behoven, så länge kontexten håller sig inom ”västvärlden”. Det kan 

tänkas isolerat som tankegång, men det är det sammanhang jag som student, teolog och exeget 

befinner mig, och det är ur det perspektivet som uppsatsen har sin utformning. Vattenkällan var 

förut, och är ännu på många håll i världen, den plats som äras som helig, en viloplats längs 
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färden eller som boplats. Så ser vi inte på vattenkällan nu. Vi åstadkommer den istället efter 

vårt konstruerade behov. Prosans beskrivning av vattnet och dess källa, här paradisbrunnen, 

återför något av innebörden i begreppet. Det återberikar språkspelet där vatten som livgivande, 

fysisk och andlig materia, har sin betydelsefulla plats. 

Att använda intertextualitet för att skapa möte mellan bibel och skönlitteratur kan väcka 

frågor, i mångt och mycket för att det som ingång i bibelvetenskap inte är prövat i så stor 

omfattning att kunskapen är omedelbar. De frågor jag själv ställt under studiens gång kan 

sammanfattas till en enda, övergripande och stavas: v a r f ö r? Svaret är inte entydigt, men jag 

vill föra ett resonemang som svar och jag väljer att exemplifiera med en detalj ur det bibliska 

narrativet. Jesus har precis bekänt sig vara den Messias kvinnan vetat skall komma när Jesus ”i 

detsamma” kommer tillbaka. Samtalet avbryts alltså abrupt av deras ankomst och uppvisade 

förvåning. Då låter kvinnan sin vattenkruka stå och beger sig till staden där hon berättar vad 

som hänt, vem hon mött och vad det gjort med henne. Detaljen med vattenkrukan har jag 

beskrivit varit omskrivet vad gäller såväl innebörd som trolighet. Troligheten är i sig ifrågasatt 

samtidigt som innebörden av andra tolkats vara en sexuell förhoppning199 alternativt en 

teologisk symbolisk beskrivning av den nu funna ”otörsten”200. Den intertextuella läsningen 

bidrar med fler perspektiv, bland annat det att läsa karaktären ”den samariska kvinnan” än mer 

runt. När Gertrud fått dricka av vattnet vill hon först av allt att Gabriel ska ge av det vattnet till 

de andra sjuka i kolonien. Hon skildras ha en omedelbar reaktion som riktar sig vidare mot 

andra. Så somnar hon i godan ro. Nästa gång som Jerusalem II: I det heliga landet berättar om 

Gertrud får hon syn på en man som hon tror är Kristus. Hon följer honom en bit inne i staden 

innan hon förlorar honom ur sikte. När hon återvänder mot kolonin möter hon Ingmar 

Ingmarsson som är på besök, egentligen för att hämta hem Gertrud, och hon utbrister: 

 

- Jag har sett Kristus! Ett så hänfört utrop hade knappast ljudit över de kala markerna och 

kullarna utanför Jerusalem sedan de dagar då de fromma kvinnorna vände om från den 

övergivna graven och ropade till apostlarna: ”Herren är uppstånden!”.201 

 

Lagerlöf skildrar den omedelbara, storslagna reaktionen på att ha mött den man tror är Kristus. 

Den är ofiltrerad och oreflekterad, omedelbar i sitt uttryck och med den skönlitterära skildringen 

ställs en fråga till Joh 4:1-42: När den samariska kvinnan uppfattar sig ha mött den Messias hon 
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och hennes folk har väntat på bör reaktionen vara emotionellt våldsam? Om kvinnan istället 

läses rund blir frågan; vilken människa skulle i den situationen ordna med att bjuda in Jesus till 

något slags sexuellt möte? Bjuda lärjungarna på vatten? Är hon inte omskakad av samtalet och 

vill berätta ”evangeliet” att hon mött Messias, att världens frälsare har kommit? Vem springer 

då omkring med en tung vattenkruka? Här återkommer vi till exegetikens ärende. Som 

vetenskapligt ämne behöver exegetiken förhålla sig till samtidens forskningsläge och 

utveckling och vidareutveckla metoder för att finna nya vägar att gå. Samtidigt får inte 

exegetiken släppa taget om rottrådarna och bege sig av från sitt ursprung. Det textmaterial som 

exegetiken uppehåller sig vid är nämligen aldrig neutralt. Det är, som Sjöberg skriver, ett 

material som har ”enormt inflytande över samhällen och människor genom historien”.202 

Berättelserna utgör också tolkningsgrund för samfund och dogmer, för livshållning och 

personlig tro. Vi har, i den samtid som benämns postsekulär, möjlighet att ”ösa ur de källor” 

som finns till buds och som berikar vår läsning av de bibliska narrativen. Skönlitteraturens 

gestaltning har förmåga att föra in allmänmänskliga och mellanmänskliga läsningar och på så 

vis personliggöra bibeltexten genom intertextualitet. I relation till det menar jag att intertextuell 

läsning av JPb och Joh 4:1-42 har möjlighet att återuppväcka arketyper som med den moderna 

tiden gått om intet. En sådant arketypiskt begrepp är till exempel ”källan”. Källan har fram till 

ganska nyligen i människans historia varit viktig genom att den utgör och symboliserar en plats 

där det finns tillgång till vatten. Förutom funktionen av törstsläckare och betydelse i hushållen 

har källorna varit rastplatser och mötesplatser. Jag tror det ingår i den moderna människans 

uppfattning, åtminstone i den västerländska kulturen, att grundläggande behov förlorat sin 

betydelse som ekolod för människans levnad. Allt kan konstrueras, och det konstruerade tycks 

snarare skapa behov vi inte visste att vi skulle navigera efter. Jpb skriver tillbaka källan också 

som en helig plats, avgörande för människans liv och tro – och i prosan suddas gränsen mellan 

vad som är liv och tro ut. Jag menar att det är av stort värde att återuppväcka en sådan arketyp 

som källan utgör, eftersom den moderna samhällskonstruktionen inte längre visar på vikten av 

dem. 

 

4.4. Metoddiskussion 
Sjöbergs system är utarbetad uteslutande genom läsning av Sara Lidmans Jernbaneepos men 

hon skriver fram en övertygelse om att den kan användas på andra skönlitterära romaner som 

refererar till Bibeln. Frågan som uppstår blir nu: Gör Selma Lagerlöfs Jerusalem det? Frågan 
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rymmer mer än tolkningsmöjligheten som läsare, utan berör också vad Hays anför som 

kriterium för bland annat allusionen som markör, den att författaren har avsiktlig referens.203 

Härmed vidrörs ett område som gör forskaren, läsaren och i detta fall mig själv, till en presumtiv 

litterärteologisk detektiv, som behöver finna och klargöra belägg för avsiktliga referenser och 

att jag själv skulle ha funnit ut på vilket sätt referensen är konstruerad. Men detta är inte min 

metod och inte uppsatsens ärende. Istället medger den att läsaren finner referensen inom det 

språkspel som den bibliska texten i möte med skönlitteraturen bjuder. Jag menar att exegetiken 

egentligen förutsätter en intertextualitet i många avseenden och i flera metoder. Begrepp som 

”paradis”, ”kalk” och ”förbund” läses troligt ganska omedelbart som refererande till sin 

hypotext och tolkar, i detta fall in, i nämnd ordning, skapelseberättelse, den första nattvarden 

och patriarken Abrahams berättelse. På samma sätt är det med de centrala begreppen källa, 

törst, vatten och fenomenet möte – med den skillnaden att de inte står enskilt bärande som 

markörer på det sätt som nämnda paradis, förbund och kalk skulle ha gjort, men tillsammans 

skapar de en tydlig intertextuell markör. Sjöberg vidhåller att enkla markörer, framför allt 

allusionen, inte bör stå ensam och använda enskilda associationsbanor till stöd för systemets 

uppbyggnad. Jag anser att jag inte heller gör det mer än i enstaka fall, vilket jag också markerat 

i analysen. Det gemensamma byggandet av allusioner, teman, referat och motiv bjuder en väv 

av referenser som kan säga något om de centrala begrepp och det fenomen204 som visat sig 

viktiga i narrativet evangelisten Johannes berättar om.  

Jag kan inte med bestämdhet hävda att Selma Lagerlöf refererar medvetet till bibeltexten 

i de fall jag själv läst in referenser, och jag påstår inte att Jerusalem; ”Paradisbrunnen” är en 

litterär spegling av Joh 4:1-42. Så är inte förhållandet i intertextualiteten. Men jag hävdar att 

Jerusalem i sin helhet, ur tematiskt perspektiv, och tätt fragmentariskt refererar till Bibeln. De 

stora dragen utgörs av en berättelse där splittring söker ett enande, där längtan söker ett slags 

hemkomst, där sjuka söker bot, törst söker vatten och kärleken vill något för sin nästa. Det är 

temata som ofrånkomligen kan översättas till det utvalda, avgränsade narrativ som Joh 4:1-42 

utgör. Jag tror att tematiken besitter möjlighet att vidgas utanför avgränsningen. För Sjöberg är 

intertextualitet inte i sig en metod utan studieobjektet. Intertextualiteten nås genom det system 

av markör, sätt och effekt som hon utarbetat genom intertextualiteten själv. Det är som en 

vetenskaplig loop där teori och metod går in och ur varandra. Förhållningssättet ligger inte 

särskilt långt ifrån den historisk-kritiska ansatsen som bibelvetenskapen under lång tid förhöll 

sig till tämligen uteslutande. Att förhålla sig med objektivitet och söka något slags sanningar i 
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den historieskrivning som ett evangelium för fram förutsätter en läsare som förmår ställa sig i 

tjänst till ansatsen grundläggande teorier. Oavsett metodologi förhåller sig studenten, läsaren 

och forskaren lojal till den förutbestämda ansatsen. Sjöberg skiljer på de praktisk läsning och 

professionell läsning när hon diskuterar den tolkande läsarens mandat och ansvar. En 

professionell intertextuell läsning kan prövas av andra professionella läsare då den sker i 

offentligheten.205 När jag ställer Lagerlöfs prosa i intertextuellt möte med Johannesevangeliet 

är det jag som student och presumtiv exeget som utgör mötesplatsen, och blir därmed ett 

trepartssamtal med tre distinkta parter. Den intertextuella läsningen berikar tolkningen på 

sådant sätt att karaktärer i Johannesevangeliet kan läsas mer runda och spegla såväl emotionella 

som mellanmänskliga aspekter, men anspråk på någon absolut sanning kan ändå inte göras. 

Sjöbergs system för intertextualitet är inte fullständigt i sig. Det är också så att även om jag 

läser som nytestamentlig exeget och samtidshermenuetiker, håller jag öppet för att min läsning 

speglar också mina egna emotionella och mellanmänskliga aspekter. Det kan ses som en 

vetenskaplig svaghet, men är också en av dess styrkor. Dessa villkor att vara en tolkare 

förankrad i ett specifikt sammanhang delar jag med alla läsare och bibeltolkare genom alla tider, 

och medvetenheten om detta kan bara föra det vetenskapliga studiet framåt. 

 

4.5. Förslag till framtida forskning 
Denna uppsats har ett ärende som avgränsats, genom omfånget för uppgiften, men i 

medvetenhet om att de två narrativen ingår i större berättelser. Uppsatsens syfte är uppfyllt och 

frågeställningarna som beskrevs i inledningen har behandlats. Studien väcker dock frågor för 

vidare studium och ytterligare intresse från min sida att framöver kunna bearbeta Lagerlöfs 

bondeepos i sin helhet och fortsatt använda intertextualitet som mötesplats med bibliskt 

material. Johannesevangeliet i sitt hela omfång kan mycket väl utgöra ”dialogens andra part”. 

Det finns goda skäl att fortsätta studera Johannesevangeliet tematiskt utifrån de frågor som 

Lagerlöf ställer genom Jerusalem och möjliga teman att bearbeta skulle då kunna vara: 

 

• Tro som inre och yttre rörelse; Gestaltning av det personliga och mellanmänskliga livet 

i relation till gudstro samt livshållningsfrågor. Det kan ses i ljuset av det själavårdande 

samtalet och svarar mot en interdisciplinär ansats. 

 

                                                 
205 Sjöberg, 323. 
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• Den förlorade arketypen och dess återkomst; Det kan ställas i ljuset av den historielöshet 

som i återkommande lyfts fram vara ett problem i samhället, sprunget ur undersökningar 

som visar på svenskarnas brist på historiemedvetande och kulturell och religiös 

orientering. När medvetenheten om den historiska berättelsen om oss själva bleknar 

verkar också språket spegla det. Då förlorar orden sin innebörd och symboler och 

arketyper förlorar sin bärkraft. Det är intressant, och kanske också angeläget, att ur ett 

teologiskt perspektiv studera sådana relationer, eftersom ordet är en grundläggande 

bärare av de troendes, och kyrkans, berättelse. 
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5. Slutsats 
Lagerlöf berättar om människor vars religiositet utgör grunden för deras existens. Genom hela 

eposet Jerusalem, och i ”Paradisbrunnen” än tydligare, framhålls att tron är en kraft som både 

slår isär och förenar. Tron förmår människor att bryta upp utifrån sin kallelse. Essensen i JPb 

är att tro kan vara avgörande för en människas hälsa och att hennes liv räddas, vilket skildras 

genom karaktärer och händelser. Genom referat, allusioner, motiv och teman (markörer), 

utlägger, argumenterar, åskådliggör och poetiserar (sätt) narrativet i JPb vilket förstärker, 

kontrasterar, identifierar och kritiserar (effekt) de begrepp som är karaktäristiska för berättelsen 

i Joh 4:1-42. Joh 4:1-42 och ”Paradisbrunnen” delar flera centrala begrepp; källa, vatten och 

törst samt fenomenet möte, vilka strålar samman i konceptet ”levande vatten”. Samtliga har 

flera innebördsliga plan. Källan kan vara en helig plats likväl som en geografisk lokalisering 

(Gerisimberget, Jerusalem), bundet till en person vilken den enskilde står i relation till (Jesus, 

Gabriel), men också uppstå och finnas inom karaktären själv (den samariska kvinnan, Gertrud). 

Det relaterar omedelbart till vatten som släcker törsten, men vatten har också innebörd av tro. 

Det gestaltas genom karaktärerna i Joh 4:1-42 och ”Paradisbrunnen” genom att ha en 

begynnande rörelse i törsten, som i sin tur förflyttar människor geografiskt likväl som i sin 

trosgrund. Tron berättas i de båda narrativen komma ur ett samtal som mellan den samariska 

kvinnan och Jesus, samt mellan Gertrud och Gabriel. Samtalen rör sig på flera plan och 

sammanför materia med något transcenderat som leder till transformation. Den 

transformationen tycks vara beroende av karaktärernas möte där det törstliga behovet bekräftas 

och skänks en otörst. Samtalet är djupt relationellt och bärs av tillit och löften. 

 

Joh 4:1-42 och ”Paradisbrunnen” gestaltar karaktärernas gudslängtan och berättar hur tron själv, 

och/eller i handling förflyttar eller upphäver sociala, etniska och könsstrukturerade barriärer. 

Vattnet och dess källa är en bärande metafor för att beskriva 1) ur narrativt perspektiv hur 

avskildhet kan transformeras till gemenskap och delar till enhet, samt 2) ur metodologiskt 

perspektiv hur analys av en till synes fragmentarisk intertextualitet kan frilägga en 

sammanhängande tematisk enhet och teologisk bearbetning. Intertextualitet visar sig kunna 

berika förståelsen för karaktärer och händelser i ett narrativ och har möjligheten att fördjupa 

innebörden av de centrala begrepp som narrativen vilar på. Studien ställer också frågor om trons 

natur, om förlusten av arketyper, samt indikerar att intertextualitet är intressant inom det 

exegetiska forskningsfältet generellt, och en möjlig fortsättning på föreliggande studie. 
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Summary 
The present study investigates the intertextual relation between John 4:1-42 and the chapter 

"Paradisbrunnen" in the novel Jerusalem, by the Swedish author Selma Lagerlöf. The two 

narratives share several key concepts: well; thirst; water; and the phenomenom meeting, all held 

together by “living water”, an important theme both to the passage of John and to the Jerusalem-

epos. By means of a method developed by Lina Sjöberg, the intertextual relation is analysed on 

three levels of interpretations; marker, way, and effect. The study offers a brief presentation of 

the history of interpretation of Joh 4:1-42, in addition to the life and work of Selma Lagerlöf, 

as situated in the 20th century Swedish context.  

 

The analysis shows that the key concepts: well; thirst; water and the pfenomenon meeting, both 

in John 4:1-42 and Lagerlöf´s “Paradisbrunnen” is held together by the theme “living water”, 

all on several fundamental planes. The well may be a sacred place as well as a geographical 

location (Mountain Gerizim, Jerusalem), be relationally bound (to Jesus and Gabriel), but also 

arise and exist within the character itself (the Samaritan woman, Gertrude). It relates to water 

that quenches thirst, but water also has the meaning of faith. It is portrayed by the characters in 

John 4:1-42 and "Paradisbrunnen" by having an incipient movement in the thirst, which in turn 

moves them geographically as well as changes how the faith is expressed in everyday life. The 

narratives tells how faith is an effect of the conversations between the Samaritan woman and 

Jesus, and between Gertrud and Gabriel. The transformation is indicated mediated by the 

conversations and seems to be dependent on how thirst is confirmed and bestowed upon. The 

conversation is deeply relational, borne by trust and promises. 

 

Conclusion: John 4:1-42 and “Paradisbrunnen" portrays the characters godly desires, and tells 

how faith itself, or when acted, moves or repeals social, ethnic and gender-structured barriers. 

The water and its source are supporting metaphors for describing 1) from a narrative 

perspective, how seclusion can be transformed into community and parts to unity, and 2) from 

a methodological perspective, how analysis of a seemingly fragmentary intertextuality can 

expose a coherent thematic unit and theological processing. Intertextuality proves to be able to 

enrich the understanding of characters and events in a narrative and has the possibility to deepen 

the meaning of the key concepts that are fundamental to the narrative. The study also raises 

questions about the nature of faith, about the loss and need of retrieval of archetypes and 

indicates that further exegetic studies of intertextual relations are of interest in general as well 

as a possible continuation to the present thesis. 
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