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Abstract  
At Kungliga Biblioteket in Stockholm you can find over 40 000 letters sent to Selma 
Lagerlöf. Many of her readers wrote and asked for her help, and the letters show that she 
helped a lot of people with money as well as with writing advice. People from all over the 
world asked her for money to be able to study, to finish their written works, or just to get 
through the day. Others want her to read their texts and poems, because they wish to hear her 
opinion or wonder if she can put in a good word for them at some publisher. This essay 
illuminates the question why so many people had this confidence in Selma Lagerlöf. Via a 
discussion of this subject it is possible to get closer to an understanding of the function of her 
authorship. The picture of Selma Lagerlöf as a helpful and caring person was built up partly 
through media and critics, partly because of the themes and style in her works. The high level 
of communication in her texts is of big importance when it comes to the result of her total 
work.  
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1. Selma Lagerlöf – litterär mecenat och förmedlare av dialog  
Inledning och syfte 

  
Tidigt i våras, när de första blomstren i Mårbacka väna trädgård lockats fram av solstrålarna, 
vågade ett ungt och okänt Pennskaft söka sig dit. Hennes längtan hade osägliga gånger förut 
gått den vägen. Kanske det var den, som betvang blygheten och hjälpte henne fram.  
     Den ryktbara ägarinnan visade inte bort henne. Hon blev ombedd att stiga in och fick 
under några flyende ögonblick känna sin varelse genombävas av den lycka mötet med en 
stor personlighet skänker den unga.1 

 
De 40 000 läsarbrev till Selma Lagerlöf som finns bevarade på Kungliga Biblioteket i 
Stockholm visar att det var många som gärna ville bli ”ombedda att stiga in” under 
författarinnans hjälpande och skrivande hand. I läsarbreven är förfrågningarna om litterär och 
ekonomisk hjälp många. Vissa skriver för att hylla författarinnans litteratur, andra skriver 
långa och personliga brev om sin livssituation medan några bara vill gratulera på 
födelsedagar. Tidigare har det knappt forskats på området men glädjande nog har det nyss 
dragits igång ett projekt kring brevsamlingen, som är bland de större som finns bevarade i 
Sverige. Den här uppsatsen kommer genom nedslag i brevsamlingen att fokusera på de 
brevskrivare som bad Selma Lagerlöf om hjälp, och avslutningsvis reflektera över hur det 
kom sig att hon blev litterär och ekonomisk mecenat.  
     Huvudsyftet med uppsatsen är att genom min läsning och gestaltning av brevsamlingen 
komplettera förståelsen av Selma Lagerlöfs författarfunktion. Förutom ett inledande avsnitt 
som sammanfattar det lilla som finns skrivet om brevsamlingen, har jag valt att dela upp min 
framställning i två huvudavdelningar. I den första delen kommer jag att fokusera på 
läsarbreven och genom exemplifiering försöka ge en överblick av hur hjälpförfrågningarna 
ofta såg ut. Jag kommer främst att lägga vikt vid de brevskrivare som söker litterärt och 
ekonomiskt stöd; många ber henne att läsa manus, tipsa om förlag, ge ett bidrag för att 
finansiera skrivprocessen eller studier och så vidare. Här vill jag också uppmärksamma och 
studera Selmas egen syn på sig själv som mecenat.  
     Den andra avdelningen kommer jag ägna åt att försöka närma mig olika förklaringar till 
varför så många valde att vända sig till henne. Det finns flera enkla och uppenbara 
motiveringar, som att hennes böcker berörde människor, hon var rik och känd, fick 
nobelpriset och var kvinna. Men det finns andra författare som skulle kunna passa in under 
samma beskrivning; varför var Selma Lagerlöf speciell i det avseendet att så otroligt många 
människor bad om hennes hjälp? Vilken bild målade media och allmänheten upp av 
författarinnans person? Finns det stilistiska drag i hennes berättelser som kan ha uppmanat 
läsarna att ta kontakt? Det är alltså inte individen bakom den smått leende kvinnan på vår 20-
kronorssedel som är intressant i detta sammanhang, utan snarare bakgrunden till varför det 
fallit sig så att Selma Lagerlöf, nu som då, på olika sätt finns representerad i många svenskars 
plånbok.

                                                 
1 Kvinna, 1916 
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1.1 Allt har sin tid. Metod 
 
Eftersom du nu också håller på med en biografi, så vill jag varna för några fel, som göres i 
nästan alla biografier. Biografierna låta inte händelserna utveckla sig i ordnad följd, som 
man gör i en roman utan gör ständiga hänsyftningar på framtiden.2  

 
I enlighet med Selmas egna, ovanstående ord till vännen Valborg Olander vill jag successivt närma 
mig en helhetsbild av henne som mecenat och därför har jag valt att låta avsnitten ha olika 
utgångspunkt och angreppsvinkel. Jag kommer därför också att i stor utsträckning använda 
olika källor i de olika avdelningarna. I den första delen kommer läsarbreven att få tala för sig 
själva, för att jag ska komma så nära kärnan i dem som möjligt. Det har naturligtvis varit 
omöjligt för mig att gå igenom hela brevsamlingen, och därför har ett slumpmässigt urval 
gjorts. Jag har uppskattningsvis gått igenom cirka femton pärmar med 200-300 brevsidor i 
vardera pärm. Då samlingen är sorterad på efternamn har det varit svårt att begränsa min 
analys till en viss tidsperiod, men de flesta av mina exempel är hämtade från mellan 1910-
1940, de sista trettio åren i författarinnans liv.  
     Det säger kanske något om både min egen och andras syn på Selma Lagerlöf, att jag tycker 
att det känns konstigt att benämna henne vid bara efternamn, som man ju brukar i mer 
vetenskapliga framställningar. Det krockar med min egen bild av henne, som om jag 
distanserar en god vän genom att referera till henne/honom som vilken känd person som helst. 
Samtidigt känns det både bakvänt och till viss del som att jag nedvärderar hennes betydelse 
som författare genom att tänka så. Men det är någonstans här som man kan ana ursprunget till 
varför så många väljer att skriva till henne; förtroendet som läsarbreven indikerar närmar sig 
påfallande ofta den tillit som man kan tänka sig att de flesta endast har för sina närmaste. Så 
här skriver en manlig läsare som under flera år lånar pengar till sina lärarstudier i ett brev 
1917: ”Ni har ett rum i mitt hjärta, ett rum bonat av vördnad, beundran och tacksamhet.”3  
     Det stora förtroende som framgår i breven utgör naturligtvis en av grundstenarna i Selma 
Lagerlöfs roll som hjälpare. Jag vill därför ta avstamp i den tillit som många av läsarbreven 
visar på, och ge exempel på hur man motiverar sitt förtroende. Vidare, i denna uppsatsens 
första del, kommer jag att ge exempel på brevskrivare som behöver ekonomiskt stöd för att 
kunna författa eller klara sina studier, samt belysa på vilket sätt som Selma Lagerlöfs läsare 
genom korrespondens sökte litterär hjälp. 
     Jag vill också komplettera min presentation av läsarbreven med brev som Selma själv har 
skrivit, för att få insikt i hur hon hanterade korrespondensen. Informationen är främst baserad 
på Selmas brev till två av hennes närmaste vänner: Sophie Elkan och Valborg Olander. Jag 
har valt att begränsa mig till de brev som finns sammanställda av Ying Toijer-Nilsson i Du lär 
mig att bli fri (1992) och En riktig författarhustru (2006). Jag har prioriterat bort andra 
publicerade brev dels på grund av brist på utrymme, dels för att breven till de två vännerna 
förefaller mest relevanta i sammanhanget och för att korrespondenserna löper över en längre 

                                                 
2 Toijer-Nilsson, Ying (2006) En riktig författarhustru. Selma Lagerlöf skriver till Valborg Olander, Stockholm: 
Bonniers, s.156 
3 Man, 1917 
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tid. Som komplement till detta material kommer Elin Wägners biografi om Selma från 1943 
att användas, eftersom den ligger så nära författarinnans samtid.  
     Först i uppsatsens andra huvuddel kommer jag att ge utrymme för dagens forskning och 
nutida, större publikationer om Selma Lagerlöfs biografi och författarskap. För att få teoretisk 
tyngd i mitt resonemang kommer jag att använda mig av Michel Foucaults essä ”Vad är en 
författare?” (1969). Utifrån Foucaults resonemang vill jag utveckla den första delens 
inledande avsnitt om läsarnas stora förtroende för författarinnan och genom hänsyn till såväl 
äldre, som nyare källor ”knyta ihop säcken”.  
     Eftersom det finns så pass mycket skrivet om Selma Lagerlöf har jag varit tvungen att göra 
ett urval. Vivi Edströms biografi om Selma, Livets vågspel (2002), är den av de nyaste och 
mest omfattande studien om författarinnans liv. Genom att lägga Edströms analys Selma 
Lagerlöfs litterära profil (1986) bredvid ovan nämnda biografi avser jag kunna ge en bild av 
Selmas författarfunktion, och på så sätt kunna urskilja mer konkreta grunder till hur och 
varför så många människor valde att skriva till Selma Lagerlöf och be om hjälp. Genom en 
jämförelse mellan Selmas skrivteknik och två analyser av vänbrevet som genre, den ena av 
Marie Löwendahl och den andra av Kerstin Dahlbäck, vill jag slutligen visa på vilket sätt som 
författarinnan kan sägas vara en förmedlare av dialog samt vilken betydelse detta kan ha haft 
för författarfunktionen.  
 

 
 
 

1.2 Brevforskarna berättar. Tidigare forskning 
Selma Lagerlöf var väl medveten om att hennes brevsamling skulle intressera den 
efterkommande forskarvärlden. Så här skriver hon i sitt testamente från 1933:  
 

…manuskripten och breven deponeras i Kungliga Biblioteket i Stockholm, att breven 
förseglas med villkor att de icke får öppnas förrän femtio (50) år efter min död och att brev, 
som härröra från då levande personer, allt fortfarande icke få hållas tillgängliga för 
allmänheten och forskare, förrän brevskrivaren avlidit, samt att manuskripten och breven 
icke få överlåtas.4 

 
En kort tid efter att Selma gick bort 16 mars 1940 blev Nils Afzelius, bibliotekarie på 
Kungliga Biblioteket och på långt håll släkting till författarinnan, ansvarig för att sortera och 
ordna det efterlämnade materialet. Samlingen genomarbetades en första gång av Afzelius 
under en månad på Mårbacka, och flyttades senare över till Kungl. Biblioteket sorterad i 
kategorier som ”Svenskt”, ”Hjälpsökande”, ”Släkt och vänner” och så vidare. Men det var 
först 1950 som materialet formellt deponerades från Mårbackastiftelsen till Kungliga 
Biblioteket i enlighet med Selmas önskemål.5  
                                                 
4 Knochenhauer, Ann-Charlotte (2006) ”Selma Lagerlöf-samlingen – en av de mest betydande på Kungl. 
Biblioteket”, Parnass nr 2 2006 s. 25-30, Järfälla: DELS Tidskrifter AB, s.25 
5 Ibid. s. 25-26 
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     Fram till 1990 har breven från läsarna således inte varit tillgängliga för allmänheten. När 
man idag vill studera breven finns de monterade och samlade i pärmar, sorterade på 
brevskrivarnas efternamn. Nu har litteratur- och Lagerlöfforskarna Maria Karlsson och Jenny 
Bergenmar tagit sig an utmaningen att i ett forskarprojekt undersöka läsarbreven närmare. 
Hittills har de producerat två artiklar om ämnet och nedan följer en sammanfattning av dessa.6  
 
 
 
1.2.1 Läsarnas Lagerlöf och litteraturhistoria 
Det är alla typer av människor som skriver till författarinnan; ”läsare från slott och koja, 
gammal och ung, man som kvinna och de skriver i en uppsjö av olika ärenden.”7 Man skriver 
från Nordens alla länder, från Tyskland och för många utvandrade svenskar i USA betydde 
hennes böcker mycket, inte minst Nils Holgerssons underbara resa. På så sätt kan breven 
också sägas avspegla dåtidens Sverige, Europa och även andra delar av världen. Antalet brev, 
cirka 40 000 från runt 17 000 olika avsändare, gör att samlingen är den näst största som finns 
bevarad i Sverige (störst är Astrid Lindgrens). Bergenmar och Karlsson menar att materialets 
omfång beror mycket på att läs- och skrivkunnigheten var så hög i Selma Lagerlöfs samtid 
och genom det kan vi idag bilda oss en uppfattning om hur läsningen av hennes böcker såg ut. 
Forskningen kan få svar på frågor om vilka som läste hennes böcker och varför de gjorde 
sådan succé. Breven gör det också möjligt att komma närmare Selmas roll som författare. 
Bergenmar och Karlsson påpekar att följden av detta är att vi kan se skillnader i hur de 
”vanliga” läsarna såg på och tänkte kring hennes litteratur, jämfört med kritikernas analyser 
och således teckna en ”läsarnas litteraturhistoria”.8  
 

Breven vittnar […] om ett känslomässigt engagemang och en läsart som innebar att man 
identifierade sig med miljö, budskap och karaktärer. Den berördhet som tematiseras verkar 
ha varit en mycket viktig drivkraft bakom läsningen.9  

   
Maria Karlsson har studerat manliga avsändare i Lagerlöf-samlingen från 1915 som är ett 
intressant år eftersom Selma Lagerlöf relativt nyss fått Nobelpriset 1909, 1914 har hon valts 
in i Svenska Akademien och samma år utkommit med Kejsarn av Portugallien. Maria 
Karlsson visar bland annat att Selma och hennes verk inte bara fascinerade kvinnor, männen 
identifierar sig i lika stor utsträckning med författarens karaktärer; inte minst när det gällde 
Kejsarn av Portugallien. Karlsson menar att runt en fjärdedel av dessa brev är skrivna av 
hjälpsökande. Vidare konstateras det att många av de skrivande fick ekonomisk hjälp, 
samtidigt som stora delar av författarinnans släkt, vänner och anställda fick stöd från hennes 

                                                 
6 Det är överlag lite forskat på brevskrivning, både nationellt och internationellt. I uppsatsens andra huvudavsnitt 
kommer jag att komma in på denna mer allmänna brevforskning. 
7 Bergenmar, Jenny/Karlsson, Maria (2006): ”Läsarnas Lagerlöf”, Parnass nr 2 2006 s. 31-35, Järfälla: DELS 
Tidskrifter AB, s.32 
8 Ibid. s.32 - 34 
9 Ibid. s.33 
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medel. Detta i kombination med återköpet av Mårbacka tog hårt på hennes ekonomi10. Så här 
skriver Selma till en släkting 1912:  
 

Om morbror visste hur ont om pengar jag har alltsedan jag fick Nobelpriset! Förut var jag 
riktigt smått förmögen, men nu förslår ingenting. Det är som vore det ingen välsignelse med 
de pengarna.11    

 
Många av 1915 års manliga brevskrivare ber om hjälp med sina litterära alster. Vissa vädjar 
mer sakligt till författarinnan som kollega, men många uttrycker sig känslosamt och berättar 
personligt om sina liv och drömmar om att bli författare. Liksom Selma Lagerlöfs böcker 
väckte känslor hos många av brevskrivarna, försöker de spela på hennes medkänsla. Männen 
ber att Selma Lagerlöf ska läsa deras texter, ge ett omdöme, skänka pengar för publicering 
eller att hon ska lägga ett gott ord för dem hos förlagen.12  
     Jag kommer att återvända till delar av brevforskarnas texter längre fram i uppsatsen, men 
först vill jag redogöra för mina egna iakttagelser av läsarnas Lagerlöf.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Karlsson, Maria (2007), ”Läsarnas Lagerlöf, 1915 års män skriver till Selma Lagerlöf” De nio, Litterär 
kalender 2007, s. 75-93, Stockholm: Nordstedts, s. 78-81 
11 Ibid. s. 81 
12 Ibid. s. 82-92 
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2. Litterära läsare. Gestaltning av brevmaterialet  
I följande avsnitt kommer jag att försöka exemplifiera, presentera och i viss mån sammanfatta 
delar av den stora samlingen läsarbrev. Det är inte helt lätt att strukturera och sortera 
brevskrivarna i kategorier, eftersom många passar in under flera etiketter vilket kommer att 
märkas i min redovisning. Även om det är stora delar av brevsamlingen som jag inte hunnit 
titta på, vill jag hävda att mina iakttagelser kan ses som relativt allmängiltiga. Vid läsning av 
breven märker man ganska snabbt att det figurerar många ”typiska” brevskrivare och jag har 
försökt att ta fram just sådana exempel. Det är genom dessa exempel som en naturlig struktur 
av följande avsnitt har växt fram. Av hänsyn till brevskrivarna och deras släktingar kommer 
jag endast att ange brevskrivarens kön, samt årtalet som brevet är skrivet i fotnoten.  
 
 
 
 
2.1 Författat förtroende  
En ung man13 som under flera år korresponderade med Selma Lagerlöf, utgör ett övergripande 
och välbeskrivande exempel på hur författarinnan fungerade som mecenat; både när det gäller 
litterär och ekonomisk hjälp. Han får mellan 1910-1915 bidrag till uppehälle för att kunna 
studera och han skriver med jämna mellanrum och berättar om sina studier och livet runt 
omkring. Han uttrycker flera gånger att han önskar återbetala, åtminstone delar av det lånade 
beloppet. Vid några tillfällen berättar han om en nära väninna som han träffat genom 
studierna, och samtidigt som han lovordar hennes intelligens och goda hjärta försäkrar han 
gång på gång att de bara är vänner. Det visar sig att hans väninna har fallenhet för att skriva 
och liksom många andra ber han Selma i ett brev att läsa igenom ett dikthäfte skrivet av 
vännen, för att hon ska säga sin ”mening om vad det kan vara värt i litterärt avseende.” Vi 
kommer att få anledning att återkomma till denna väninna.  
     Studentens korrespondens med Selma visar också på vilket otroligt förtroende och vilken 
stor öppenhet som många av brevskrivarna visar. I början av hans studiers sista termin skickar 
han följande brev till författarinnan: 
 

Fröken Selma Lagerlöf. 
När ni läser det här, är jag död. Har gjort det själv. Ni får förlåta mig, jag kan inte leva 
längre.  
 
Eder 
(…)14 

 
Vad grundas detta förtroende på? Vilka skäl uppger man som anledning till att man skriver 
och hur legitimeras det? De tre orsaker som främst framgår av breven är tacksamhet 

                                                 
13 Man, 1910 – 1915 
14 Ibid. 1915 
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till/upphöjande av henne som författare, innehållet i hennes böcker samt att man hört att hon 
ofta hjälper behövande. 
 

Vad vore Värmland utan Selma Lagerlöf? Vad visste världen om Värmland utan Gösta 
Berling? Vad vore Sveriges litteratur utan Selma Lagerlöf? För mig skulle den ha förlorat 
det bästa, väsentligaste och käraste av allt. 15 

 
Som citatet ovan visar kände många brevskrivare tacksamhet gentemot Selma Lagerlöf för de 
böcker hon skrivit, och många gånger kopplar man samman innehållet i hennes böcker med 
henne själv som person. När föreningen ARBETE 1936 ska ordna ett lotteri skriver de till 
Selma med förhoppning om att hon ska skriva några rader som de kan lotta ut. 
 

Med kännedom om den varma känsla för dem som lida, vilken framgår i all Eder geniala 
diktning, den känsla, vilken givit oss andra så mycket av hjärtats sanna rörelse tillgodo, 
vågar jag för mina många skyddslingars räkning tillskriva Eder.16  

 
En kvinna som önskar medel för att kunna bygga en stuga antyder samma sak: ”Förlåt mitt 
djärva tilltag, men utav det allt vad jag läst av eder, tror jag mig bli förstådd”.17 En annan 
kvinna som vill bli lärarinna ber om råd om hur hon ska gå tillväga för att finansiera det hela. 
”Har genom böcker lärt mig känna i Doktor Lagerlöv18 en god och erfaren vän, som jag vågar 
få hoppas bedja om några goda råd.” 19 

     En intressant brevväxling uppstår då en man skriver följande rader till Selma Lagerlöf 
1936: 
 

Ni vidrör ju och behandlar de problem, som ligga djupast i människosjälen, så att det väl är 
rätt naturligt att själens strängar dallra när någon spelar på dem med den förmåga, som är 
Eder given.20 

 
I detta första brev diskuterar och hyllar han författarinnans litteratur. I de nästkommande 
breven visar det sig att författaren Max Dauthendey 21är mannens svåger. Han har fått brev 
från Romain Rolland22 angående en av hans svågers böcker som gjort stort intryck på honom 
och berättar att Rolland ska ge sitt stöd till Dauthendeyvännerna och i senare brev framgår det 
att Selma också gett en hjälpande hand: 

 

                                                 
15 Man, 1938 
16 Föreningen ARBETE, 1936 
17 Kvinna 1935 
18 Förvånande många stavar Selmas efternamn fel. Jag lämnar det framöver utan kommentar.  
19 Kvinna, 1927 
20 Man, 1931 
21 1867–1918, tysk författare 
22 Selma Lagerlöf och Romain Rolland (1866–1944, fransk författare) brevväxlade mellan 1909 och 1936. 
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För Eder stora vänlighet att ställa Eder till förfogande för uppropet till Dauthendeyfonden, 
ber jag hjärtligt få tacka, ävensom för Eder gåva till Dauthendeyfonden, vilken insatts å 
konto i Göteborgs bank.23 

 
Men långt ifrån alla brevskrivare antyder att de läst hennes böcker och ryktet sprider sig 
snabbt om Selmas generositet, både genom media och från mun till mun. En kvinna skriver 
om en granne ”här en dag som sade att Dr Lagerlöf har stor förståelse för de fattiga”.24 Många 
skriver och berättar att de läst i tidningen eller hört på radion att hon hjälper många 
behövande. En kvinna som inom en snar framtid är fullärd frisör skriver: 
 

 Men pengar fattas mig att fortsätta på egen hand. Och så har jag läst om att Dr. Lagerlöv 
har hjälpt så många behövande, har jag tagit det djärva steget att fråga om jag också kunde 
räknas bland dom lyckliga som fått hjälp.25 

 
En man som ber om pengar för att kunna fullfölja sina studier, berättar: ”vad jag under min tid 
i Värmland hört om doktorns godhet mot behövande, har gjort, att jag nu vågar göra en 
vördsam förfrågan, om Doktorn skulle kunna hjälpa mig något.”26 

     Jag väljer att här lämna läsarnas förtroendeförklaringar för att gå vidare med direkta 
medelförfrågningar. I uppsatsens andra och avslutande del återkommer jag till ämnet, men då 
ur en mer analyserande synvinkel.  
 
 
 
 
2.2 Nöden har ingen lag 
Många av dem som skriver till Selma Lagerlöf för att be om pengar ber om ursäkt för sitt 
”djärva tilltag att tillskriva Doktor Lagerlöf” men hänvisar till att ”nöden har ingen lag”, man 
förstår att många lever under mycket kärva förhållanden i Sverige under den här tiden.  
     Ett stort antal av dem som ber om hjälp får den också. Studenten, som senare tog livet av 
sig, är långt ifrån ensam om att få sina studier finansierade och många författande skriver och 
undrar om hon inte kan ge ekonomiskt stöd; antingen till underhåll medan skrivandet pågår, 
eller till tryck- och utgivningskostnader.  
     En man som har skrivit och publicerat en del artiklar, skriver till Selma 1938 för att han 
vill ta en kurs i svenska språkets form och satslära. Han vill nämligen skriva en bok ”som giva 
ett levande intryck av vårt eget landskap”27 (Dalsland), men tror inte att hans språkkunskaper 
och skrivförmåga räcker till för att göra det på ett bra sätt. Han skriver: ”Jag försäkrar att 
Dalsland har lika mycket vackert att betrakta som Värmland. Värmland har blivit berömt och 
känt genom sina många författare och skalder”. Han kontaktar författarinnan med 

                                                 
23 Man, 1934 
24 Kvinna, 1926 
25 Kvinna, 1934 
26 Man, 1926 
27 Man, 1938 
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förhoppning om bidrag till sina studier, eftersom ”Jag har alltid hört att Fröken Lagerlöf varit 
en ädel, givmild och god människa, som så många gånger förut räckt fattiga människor en 
hjälpande hand.” Det är inte alltid man ber om hela uppehället för sina studier. En kvinna28 
exempelvis, som fått stipendium, ber, efter att ha förklarat sin fattiga livssituation med många 
syskon och hemmasysslor, om att få den summa som fattas. Det är många tragiska och fattiga 
öden som beskrivs i breven, och man är inte rädd för att berätta om sin misär. 
     Andra medelsökande verkar söka sympati genom att berätta om litterära drömmar och 
många skickar i ”förbifarten” med några dikter som de skrivit. En man frågar 1911 om pengar 
till sina studier, samt bifogar några dikter som han önskar att Selma ska läsa och han ber 
henne: ”säg ett ord om dem”.29 Året innan tillskriver en kvinna Selma Lagerlöf, och skildrar 
sig själv som fattig och invalid. Kvinnan har skrivit några verser som hon önskar att 
författarinnan ska läsa och granska: ”Skulle ni inte anse mina verser värda någon uppmuntran 
så torde ni väl ändå kunna vilja skänka en fattig flicka något som hjälp i kampen på 
tillvaron.”30 
     Det är många av brevskrivarna som vill ägna sig åt att skriva, men som helt enkelt inte har 
tid och råd. En äldre kvinna31 skriver att hon börjar känna sig gammal, och att hon nu kommit 
till insikt att hon vill nedskriva sina intryck och tankar i prosa. Hon har tidigare skrivit en del 
poesi och varit i kontakt med andra poeter som tyckt att hon ska fortsätta. Hon vill nu skriva 
en bok, men menar att hon omöjligt kommer orka skriva om hon måste arbeta samtidigt. 
Därför ber hon Selma Lagerlöf om uppehälle för ett år, eller närmare bestämt 500 kronor. 
Samtidigt skickar hon också med några dikter och prosastycken och hon hoppas genom 
bokens utgivning kunna betala tillbaka pengarna. 
     En ung kvinna kommer 1931 med en liknande förfrågan. Så här inleder hon sitt brev:  

 
Snälla rara författarinna! 
Jag tager mig friheten att fast vi äro okända för varandra att tillskriva författarinnan och vill 
härmed även vädja till författarinnans över hela Sverige berömda hjälpsamhet. Jag har en 
sådan lust att skriva dels poesi dels prosa samt ibland även en liten berättelse men jag är ur 
stånd att öka min lilla kunskap till något högre mål då jag erhållit blott vanlig folkskola. 
Som jag genom vårt folkbibliotek läst författarinnans flesta böcker och särskilt fäst mig vid 
Gösta Berlings saga jämte författarinnans tidigaste barndom32, tog jag mod till mig och 
skriver nu till författarinnan och beder om en liten hjälp.33 

 
Hon berättar vidare att hon lever under fattiga förhållanden med många syskon och att hon 
vill hjälpa sina föräldrar ekonomiskt, men när hon arbetar hinner hon inte skriva. Hon hoppas 
att författarinnan ska skänka familjen pengar och att hon senare ska läsa igenom en berättelse 
och ge ett omdöme om den. 

                                                 
28Kvinna, 1925 
29 Man, 1911 
30 Kvinna, 1910 
31 Kvinna, 1937 
32 Ett barns memoarer gavs ut 1930 
33 Kvinna, 1931 
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     Andra brevskribenter har kommit längre i sina författarskap, men behöver ändå 
ekonomiskt stöd. Så här formulerar en ”på visst sätt debutant” från Karlstad sina önskemål till 
Selma Lagerlöf:  
 

Författarinnan  
Dr. Selma Lagerlöv 
Mårbacka  
Sunne 
 
Undertecknad, på visst sätt debutant, har för närvarande under utgivning av 1. st diktsamling 
hos Sv. Allmogeförlaget. För nämnda diktsamling har jag för tryckning enligt kontrakt 
betalat 100:- Kr. Skulle betala ytterligare 100:- Kr nu den 25/1. Som jag totalt missräknat 
mig ifråga om lovad hjälp är min sista utväg att vända mig till Doktorinnan med en 
vördsam, varm vädjan om ett lån å. 50:- på 40. dagar.  
 
Hur otroligt det än låter, finns det ännu folk med heder i kroppen. Ock skall det vara mig 
högst angeläget att inom föreskriven tid återbetala beloppet.  
 
I förhoppning om att doktorinnan ej låter mig förgåves (sic!) vädja till Edert hjärtas bästa 
känslor.  
 
Tecknar vördsammast 
[…]34  

 
I senare brev tackar han för pengarna och säger återigen att han avser betala tillbaka inom 40 
dagar. Längre fram i korrespondensen framgår det att krångel har uppstått med förlaget och 
återbetalningen skjuts upp.  
     En norsk man35 berättar 1915 i ett brev att han har skrivit böcker och artiklar under sex år, 
att de har fått gott mottagande av kritiker och att han fått bra betalt. Men i och med kriget blev 
allt mycket svårare, han måste nu arbeta heltid på en tidning och trots att han jobbar mycket 
långa dagar räcker pengarna inte till. Norrmannen uttrycker att hans nästa bok måste vara bra 
och berättar att han nyligen också har skrivit ett manus till en pjäs som han fått bra respons på. 
Pjäsen har blivit renskriven på maskin i flera exemplar, men nu har han inte råd att hämta ut 
de färdiga manuskripten. I senare brev tackar han för pengarna som Selma skänkt och han 
skickar henne sitt manus. Selma verkar ha framfört kritik kring ett specifikt stycke i pjäsen, 
och längre fram i korrespondensen försöker han förklara hur han menat att karaktärerna skulle 
framställas. Han skriver att han ska omarbeta stycket.  
     Men nöden saknar inte bara lag, den verkar inte heller ha någon gräns; det finns exempel 
som visar hur orealistiska många av brevskrivarnas förväntningar var. En ung man36 skriver 
till Selma och berättar om sitt sjukliga tillstånd och sina fattiga föräldrar. Det förefaller som 

                                                 
34 Man, 1935 
35 Man, 1915 
36 Man, 1937 
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om brevskrivaren efter att ha förklarat sin livssituation tycker att det är ganska naturligt att 
fråga om inte författarinnan skulle kunna adoptera honom.  
     Många gånger är tiggarbreven ren mjölkning, och snarare krav än förfrågningar. En man37 
skriver till Selma 1940 och menar att Selmas gåva i form av två medaljer till Finlandshjälpen 
inte var nog – hon borde ha skänkt hela sitt Nobelpris med tanke på sina ekonomiska 
förutsättningar!38 Men få är så direkta med sina krav. En man39, som första gången skriver till 
Selma 1932, utgör ett gott exempel på hur hjälpsökande successivt kan övergå till utnyttjande. 
Jag har här valt att redogöra för delar av korrespondensen genom att beskriva några enskilda 
brev i kronologisk ordning.  
 
11/2 1932 
Mannen berättar att han ska skriva en bok om ”bemärkta kvinnor i Värmland”, och vill 
naturligtvis att ett kapitel ska handla om Selma Lagerlöf. Han efterfrågar därför fotografier, 
biografiska fakta och undrar om hon vill skriva ett litterärt bidrag särskilt för hans bok.  
 
16/1 1933 
Arbetet med boken har uppskjutits något, men är nu på gång igen. Han tackar för porträtt och 
bekräftelse av biografiska uppgifter. Han frågar återigen om ett litterärt bidrag och önskar 
besöka Mårbacka under våren för att redovisa hur långt boken har kommit.  
 
17/3 1933 
Mannen tackar för besöket på Mårbacka och skriver att han träffat Emma Björklund, och 
undrar om han i boken får nämna att hon ”är identisk med den Emma Laurell som bland annat 
förekommer i ’Ett barns memoarer’”.  
 
14/9 1933 
Han beskriver sin bok, som nu utvidgats och ska berätta om mellan 1500 till 2000 
kvinnoöden, som har anknytning till Värmland. Han skriver: ”Så litar jag förstås på doktorns 
halva löfte om ett litterärt bidrag, ty utan det får boken dock ej den önskade effekten”.  
 
19/2 1934 
Mannen verkar ha varit på Mårbacka igen, eftersom han tackar för det vänliga mottagandet. 
Han frågar Selma om råd, angående var/hur han ska placera bilder från Mårbacka i boken.  
 
21/3 1934 
Han tackar för de blommor som författarinnan skickat honom, dedicerade till de värmländska 
kvinnorna.  
 
 

                                                 
37 Man, 1940 
38 Fryksdalens Gille startade senare en insamling och köpte tillbaka medaljerna. 
39 Man 1932-1936 
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6/7 1934 
Mannen tackar för sitt senaste besök på Mårbacka och berättar att han har varit sjuk en period. 
Hans förlagskapital börjar ta slut och han ber därför Selma om ett lån på 300 kronor.  
 
11/7 1934 
Han tackar för pengarna. 
 
29/9 1934 
Selma har hjälpt honom med korrekturen av avsnittet om henne och Mårbacka, han tackar för 
det. 
 
12/6 1935 
Boken har utkommit men har inte gett den förtjänst som mannen hade hoppats på. Han har 
därför en skuld på cirka 15.000 kronor. Han skriver att han tror att enda utvägen för honom är 
att göra en till liknande bok, denna gång om Östergötlands kvinnor. Han ber Selma om ett 
bidrag.  
 
8/7 1935 
Han ber om ett bidrag, han står i skuld till sin bror, och försäljningen av boken går fortsatt 
trögt. Brevet är märkt som ”obesvarat”.40 
 
25/11 1935 
Ber om bidrag för att kunna förbättra sin livssituation. Brevet är märkt som ”svarat nej”.  
 
20/2 1936 
Mannen är i Stockholm och har sålt cirka 60 exemplar av sin bok. Han ber om pengar till 
tågbiljetter för att kunna imponera på sin fästmö. Han skriver att ”pengar finns, men…”, och 
antyder att han vill kunna tala om för fästmön vem han fått biljetterna från. Brevet är märkt 
som ”obesvarat”.  
 
     På detta sätt utvecklas flera korrespondenser; vördnadsfulla förfrågningar övergår 
allteftersom till kravfyllda och riktigt fräcka anspråk. Men det finns som sagt också många 
brevskrivare som visar stor respekt inför Selma Lagerlöf, vilket kanske blir extra tydligt bland 
dem som vädjar till hennes författarförmåga för att få litterär hjälp. 
 
 

                                                 
40 Vissa av breven har en kommentar i något av hörnen, det kan vara korta uttryck som ”obesvarat”, ”svarat nej” 
eller liknande.  



13 
 

2.3 Författardrömmar 
Det är många som skriver till Selma Lagerlöf för att berätta om sina författarförhoppningar 
och/eller be om ett omdöme om sina ”diktförsök” eller ett utlåtande kring ”deras värde för en 
tilltänkt publicering”41. En kvinna vill ha författarinnans åsikter om sina sånger, samt veta om 
”Fröken Lagerlöf finner dem värda att utgivfas”42 och en man önskar få ett utlåtande ”över 
samtidigt översända lilla diktverk […] Minsta lilla råd och anvisning emottages med största 
tacksamhet”.43 En annan kvinna vill skriva ett filmmanus och frågar Selma om råd: ”Kostar 
det mycket penningar? Huru skall det skrifvas? Som en hel roman? […] Vart skall det skickas 
för att blifva infört?”44 Hon hoppas vidare på att Selma ska fullborda och iordningställa det 
som hon så småningom ska skriva.  
     Genom att titta på de brevskrivare som gett upphov till korrespondens framgår det att 
många också får svar på sina böner. En kvinna vill att Selma ska läsa två av hennes böcker, då 
ingen av dessa ”har erhållit recension”45. I ett senare brev tackar hon för svaret på det förra 
brevet, som givit tröst och styrka. En journalist46 skickar 1911 en samling historiska 
berättelser och hoppas på ett omdöme från författarinnan. Två månader senare skriver han för 
att tacka för besväret och bedömningen av hans manuskript. 1915 för en annan man fram sitt 
varma tack för det vänliga brev som Selma skrivit med anledning av hans 
”Ungdomsdrömmar”. Han har skickat sina dikter till henne, och ber om ursäkt för att ”jag ej 
nedlagt nog omsorg med det tekniska och formella vid utarbetandet af mina dikter”47 men 
lovar att nästa gång ”icke bryta mot formens och versmeterns lagar”. Han tackar för 
uppmuntran och överseende.  
     Som jag tidigare nämnt skulle vi få tillfälle att återkomma till studenten som tog sitt liv, 
och hans väninna med litterära färdigheter. Fem år efter att han begått självmord skriver 
nämligen en kvinna till Selma; det går naturligtvis inte att bevisa att det är just denna kvinna 
som studenten tidigare nämnt, men efter att ha läst följande brev är åtminstone mina tvivel få:  
  

Selma Lagerlöf! 
När jag nu skriver till Eder, gör jag det inte därför att Ni är den berömda författarinnan – 
utan därför, att Ni är en människa, som varit god mot en, som jag hållit mycket av.  
 
Under dessa fem år, som gått sedan […] dog, har jag åter och åter tänkt på Eder med 
tacksamhet för vad Ni gjorde för honom. Men jag ville vänta med att skriva till Eder, vänta, 
till dess jag också kunde sända boken om honom.  
 

                                                 
41 Kvinna, 1935  
42 Kvinna, 1909 
43 Man, 1936 
44 Kvinna, 1915 
45 Kvinna, 1913 
46 Man, 1911 
47 Man, 1915 
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När min ensamme, olycklige vän dog, gjorde det mig så ont att tänka, att han gått bort utan 
att lämna spår efter sig i livet. Han hann inte bliva något, inte uträtta något. Och ändå var 
han så rik till sin själ – – – Men det var inte många, om ens någon, som visste det –  
 
Det var då jag förstod, att jag, som känt honom bäst, måste samla mina minnen om honom 
till en bok. Jag ville skildra honom så, att också andra människor kom att hålla av honom. 
Jag kunde inte uthärda att tänka, att han, som givit mig så oändligt mycket, skulle försvinna 
ur världen, då hans stoft myllades ned på Uppsala kyrkogård. Jag ville där skulle finnas mer 
kvar än blott ett namn på en gravsten.  
 
Så skriver jag boken – – – Det är min största sorg, att jag lyckats så ofullkomligt att giva 
bilden av honom. Att boken handlar mer om mig själv och mina strider – än om den döde – 
– – 
 
Ellen Key, som läste igenom boken för ett par år sedan, fick mig till att delvis omarbeta den. 
I sommar har den äntligen blivit färdig. Har ej kunnat röra den förr. Först nu när jag levat 
mig ut ur sorgen över den döde – och åter blivit knuten till livet – kan jag sända min bok ut i 
världen.  
 
Jag ville ha givit er ett tryckt exemplar – men det är visst svårt att få ut en bok för en okänd 
debutant. Manuskriptet har jag fått utan [oläsligt ord] från Bonnier. – Kanske är det inte gott 
nog. Det gör mig bitterligt ont, att jag kanske aldrig skulle kunna infria mitt löfte till den 
dödes minne – att han skall försvinna fullkomligt utan spår efter sig – – – Ack – Ni förstår 
mig nog! 
 
Vill Ni inte läsa min bok – och vill Ni inte efter fem år taga emot tacket. Som jag burit på så 
länge? Tack för att Ni var god mot honom, att Ni gjorde hans liv ljusare, när ni gav honom 
tillfälle att lämna ’[oläsligt ord]kvarnen’ för böckerna! 
 
Kanske vet ni inte varför hans öde var så mörkt och tungt. Men jag tror inte Ni dömer 
honom, för att han själv gav sig döden. Tack för det också! 
 
När Ni läst boken – törs jag bedja Eder då, att Ni, om Ni finner den god nog, hjälpa mig att 
få den ut i världen – hjälpa mig att bevara hans minne av livet – – – 
 
Eder tacksamma  
[…]48 

 
I ett andra brev tackar kvinnan Selma Lagerlöf för ”att Ni med intresse vill taga del av boken 
om min döde vän!”  
     Förutom tips och råd om skrivandet är det fler än studentens väninna som önskar att Selma 
med sitt kända namn ska ”dra i några trådar” för att deras alster ska bli utgivna. En man49 vars 
högsta önskan är att bli författare, skickar 1916 ett manuskript som han hoppas att hon ska 
                                                 
48 Kvinna, 1920 
49 Man, 1916 
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läsa. Han önskar också att hon efteråt ska kunna lägga ett gott ord för honom hos förläggaren, 
då det är så svårt för nybörjare att bli uppmärksammade. Två år senare skickar han en tidning 
i vilken han har skrivit en artikel. Han hoppas nämligen att på rekommendation av Selma få 
bli publicerad i Idun. 
     Dessa förfrågningar kommer inte bara från svenskar utan människor från olika delar av 
världen vill ha hennes hjälp. 1928 skriver en man från Ryssland, som för tillfället är lärare i 
ryska vid Lunds universitet, till Selma med anledning av att han har gjort en översättning av 
Ivan Sjmeljovs novell Den aldrig sinande kalken. Han menar att novellens budskap stämmer 
väl överens med Selmas verk, och önskar därför att hon ska skriva ”2-3 sidor om boken, 
vilket skulle bli ett oskattbart stöd för novellen och tjäna som förord”50. En annan förfrågan 
kommer från en engelsman 1934.  
 

”I am sending you, under seperate cover, a booklet of the German astronomer Karl Neupert 
entitled ”DIE NEUE AERA”, as well as a few leaflets. 
 
At present I am translating and preparing a new work of Mr. Neupert for England. 
 
The reason of my writing to you is to ask you whether you can tell me to whom, or to which 
scientific body, Mr. Neupert’s work could be submitted for examination. 
 
Perhaps you could also tell me which publishing firm would probably be interested in a 
work like this.”51 

 
 
 
2.3.1 Litterära förfrågningar till kvinnan Selma Lagerlöf 
I flera brev framgår en vädjan till, och ett förtroende för Selma Lagerlöf som kvinna. En 
kvinna skriver två långa brev till författarinnan. I det första brevet från 1930 beskriver hon sin 
livssituation som mycket ensam efter att hennes föräldrar gått bort. Hon har gift sig med en 
man som inte är så mycket för umgänge, och hon kommer inte särskilt bra överens med sin 
släkt. Dessutom är hon sjuk, och känner att hon är en ekonomisk belastning. Kvinnan önskar 
därför kunna tjäna lite egna pengar på att skriva: 
 

Om det funnes någon, som ville läsa något av det skrivna och uppriktigt bedöma och 
uppriktigt säga mig antingen – eller. […] Hur tycker Doktor Lagerlöf, att jag skall göra? 
Eller kanske finns det någon annan jag kunde vända mig till och visa det skrivna. Helst till 
en kvinnlig person, har så stor respekt för männens kritik. Kvinnorna kunna ju vara lika 
skarpa, men det är i alla fall ens eget kön, och de förstå väl, i så fall mera det skrivna.52 

 

                                                 
50 Man, 1928 (Ryssland) 
51 Man, 1934 (England) 
52 Kvinna, 1930 
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Men i det andra brevet 1934 resignerar hon, och verkar vilja förneka att hon bett om sådan 
hjälp. Selma har svarat på hennes första brev, och som kvinnan uttrycker det ”Doktor 
Lagerlöf ansåg sig för gammal därtill” när det gällde att läsa hennes alster. Selma har dock 
skänkt henne frimärkskostnader på två kronor, vilket hon säger sig haft stor glädje av då hon 
kunnat skicka en del texter till tidningar, och vissa har blivit publicerade. Hon menar nu att 
varför hon skrev första gången, berodde på att hon önskade att Selma skulle skriva en 
berättelse om hennes liv, som hon i rättfärdande syfte kunde visa för sin makes släkt.  
 

Jag tänkte, att Doktor Lagerlöf, som kan skildra så levande – kanske velat skrivit en novell 
eller annat, där min levnads gärning kunnat framträda i en vackrare dager […] När de sedan 
kanske fått läsa detta, måhända de kanske förstått, att de också haft något fel. 53 

 
     I liknande brev finner man också en vädjan till Selmas moderlighet. En kvinna54 beskriver 
sitt liv och berättar att hennes föräldrar skiljdes när hon var ett år: 
  

Jag njuter att läsa om sagohemmet Mårbacka, där allting andas kärlek och godhet. Mamma 
smeker mig aldrig, ty hon har aldrig förstått sig på barn eller ungdom, och att de ha behov av 
ömhet. […] Nu kommer min andra stora fråga: Kan jag bli författarinna? Det har alltid varit 
min högsta önskan, men jag törs inte tro, att den kan gå i uppfyllelse. 

 
Hon skriver att hennes bästa ämnen i skolan är litteraturhistoria och uppsatsskrivning. ”Jag 
älskar vacker svenska, både prosa och poesi, och skulle så gärna vilja skriva en bok, men hur 
skall jag våga, och hur skall jag kunna?” 
     Det är inte bara kvinnor som hänvänder sig till Selmas moderlighet. 1939 skriver en 
ensamstående pappa till författarinnan med anledning av att hans dotter tycker om att skriva 
sagor. Dottern verkar ha en viss förmåga, då hon blivit publicerad i SvD och DN samt fått läsa 
sagor i radion. ”Giv ett moderligt råd för min lilla dotters skull.”55 Han vill att Selma ska 
bedöma dotterns begåvning och skickar med några sagor som hon skrivit. Han undrar på 
vilket sätt som han ska uppmuntra dottern. 
      
       
                                                                        *   *   * 
 
 
Under tiden som jag suttit med breven till Selma Lagerlöf har jag flera gånger känt en viss 
svindel. Att sitta med ett material som så direkt är hämtat från verkligheten är naturligtvis en 
häftig upplevelse. Gång på gång slås man av en undran över hur författarinnan själv hanterade 
verkligheten som varje dag damp ner i hennes brevlåda. Det finns gott om underlag som visar 
på hennes känslor inför de många breven och människorna bakom dem, och det är detta 
material som nästa avsnitt ska ägnas åt.  
                                                 
53 Kvinna, 1934 
54 Kvinna, 1938 
55 Man, 1939 
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2.4 Biktfadern och brevsamvetet. Elkan, Olander och Wägner 
De brev från Selma Lagerlöf till Sophie Elkan och Valborg Olander, som sammanställts av 
Toijer-Nilsson i Du lär mig att bli fri (1992) och En riktig författarhustru (2006), innehåller 
många exempel på hur Selma Lagerlöf ställde sig till att vara sitt lands anförtrodda hjälpare. 
Det framgår att brevskrivningen tog mycket av hennes tid, att hon ofta kände sig stressad av 
detta och att hon drabbades av dåligt samvete när hon inte hann svara på breven. Bilden som 
målas upp av hennes egen syn på sig själv som mecenat är dock relativt allmängiltig, det vill 
säga; det är svårt att specificera en identifikation som litterär hjälpare skiljd från den som 
konfessor och ekonomisk värnare. Således ämnar jag skildra Selmas bild av sig själv som 
hjälpare i allmänhet. För att kunna bilda mig en neutral uppfattning, som inte är alltför färgad 
av de två vänrelationerna, kommer jag i följande stycke att komplettera brevinformationen 
med den andra delen av Elin Wägners biografi över Selma Lagerlöf: Från Jerusalem till 
Mårbacka (1943).  
     Det är ett äventyr att läsa Selma Lagerlöfs brev till sina närmaste. Kanske blir det än mer 
intressant när man läser dem parallellt; tonen och innehållet i breven skiljer sig avsevärt 
beroende på mottagare, inte minst ifråga om läsarbreven och gåvor till allmänheten.  
     När Selma skriver till Sophie, är hon ibland rädd för vad vännen ska tycka. Det kan handla 
om att inte verka snål eller att inte klaga för mycket om pengar. Korrespondensen Lagerlöf-
Elkan handlar om politik, författarskap och skrivande kollegor. Och om deras kärlek såklart. 
Men medan deras förhållande påminner om en stormig, känsloladdad, ofta svartsjuk och 
mycket lång tonårsförälskelse; handlar relationen till Valborg om trygghet, uppbackning och 
ett behagligt vardagsliv som delas av två människor som länge levt ihop. Valborg fungerade 
under många år som Selmas sekreterare och hjälpte till med brevskrivning, korrektur och 
renskrivning. Kanske blev det därför mer naturligt, om inte oundvikligt, för Selma att tala mer 
öppet med henne om alla tiggarbrev och ekonomiska frågor. Även Sophie var till stor hjälp 
när det gällde författarinnans litterära alster, men hennes kritik handlar oftare om det rent 
estetiska och innehållsmässiga.  
     I sitt tacktal på nobelfesten 1909 uttryckte Selma att hon kände sig stå i skuld till en rad 
människor, så som andra författare, översättare, kritiker, Svenska Akademien och även sina 
läsare. Hon talar i en fiktiv dialog med sin döda far, som svarar henne att: ”även om du stode i 
så stor skuld till alla dessa som du räknar upp, vilket du inte gör, och inte heller tror att du gör, 
så har du betalt den med de verk du skrivit. Och vill du betala mer, så skriv vidare…”56 Talet 
trycktes sedan i ett flertal tidningar och när det 1915 trycktes i Troll och människor hade flera 
namn fått läggas till på listan över vilka hon stod i skuld till – många reagerade nämligen och 
påpekade att Selma minsann borde känna skuld gentemot dem också.57   
     Redan innan nobelpriset var förfrågningarna från allmänheten om hjälp många, men både 
själva priset och hennes tal verkar haft en ökande effekt. Wägner skriver att: ”Nu satte sig 
halva Sverige ner att skriva brev för att be Selma om pengar. Om hon uppfyllt allas 
önskningar, skulle hon efter en kort tid ha skänkt bort Nobelpriset två gånger om.”58 Sedan 
                                                 
56 Wägner, Elin (1943) Selma Lagerlöf. Från Jerusalem till Mårbacka, Stockholm: Bonniers, s. 73 
57 Ibid. s. 74 
58 Ibid. s. 76 
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dess stressades Selma av den eviga skulden, inte minst eftersom hon avtalat med sig själv att 
alla brevskrivare skulle få ett svar, hon skulle hjälpa så många hon kunde och även dem hon 
inte kunde vara behjälplig skulle få svar på sina brev och ett artigt nej.59 Redan 1908 skriver 
hon till Sophie Elkan att: 

 
Jag håller på att bli melankoliker till följd av tiggarbrev. Om det bara vore obekanta ginge 
det väl an, men det är bekanta, släktingar, gamla elever. Det är gränslöst. 
     Dessutom får jag varje dag bortemot en 10 brev. Jag arbetar i mitt anletes svett, men jag 
kan inte se någon ända på skrivandet.60 

 
Under 1910 betalade hon ut 19 000 kronor i understöd för närstående personer.61 I september 
1911 skriver hon till Sophie: 
 

Jag har dessutom på släktingar och andra förlorat nietusen kr. förut i år, utan att ha den 
minsta glädje av dessa pengar. Detta gör att jag alltid har ont om reda pengar. Men jag har 
inte velat tala om dessa förluster för jag har fått för mig att du tycker att jag klagar för 
pengar. Men var dock alltid övertygad att jag gör allt mitt möjliga för mina släktingar för det 
förtjänar jag.62  

 
Breven innebar alltså både mycket pengar och arbete, men som tur var fanns Valborg till 
hands och hjälp. I så gott som varje brev till Valborg uttrycker Selma sin tacksamhet: ”Du gör 
ju också en sådan storartad nytta. Mitt brevsamvete har varit alldeles lugnt, sedan du for.”63 
Valborg var behjälplig med breven även då hon inte fanns på plats hemma hos Selma. Många 
av breven, särskilt de tyska, skickades vidare till Valborg per post. Så här kunde Selma 
resonera kring de medskickade breven:  
 

Jag sänder ett par brev. Kanske du kan sätta ihop något småtrevligt till de små söta barnen 
på ett vykort. […] Han som vill ha bidrag till en tidskrift är bara att säga nej till, därför att 
jag så ytterst sällan skriver i tidskrifter, utan är upptagen av större verk.64  

 
Eller så här:  

Jag har fått en besvärlig inbjudan från en fransk ”akademi” igen. Men som jag alls inte vill 
skänka dem några pengar tänker jag be dig svara hövligt avböjande, att jag inte vill gå in i 
utländska föreningar, då jag har så mycket att betala till härhemma. Eller också inte svara 
alls. Vilket tycker du?65 

 

                                                 
59 Wägner (1943) s. 145 
60 Toijer-Nilsson, Ying (1992) Du lär mig att bli fri. Selma Lagerlöf skriver till Sophie Elkan, Stockholm: 
Bonniers, s. 321 (svar på brev 8/12 1908) 
61 Wägner (1943) s. 77 
62 Toijer-Nilsson (1992) s. 369 (svar på brev 1-2/9 1911) 
63 Toijer-Nilsson (2006) s. 112 (4/10 1915) 
64 Ibid. s. 96 (8/3 1913) 
65 Ibid. s. 98 (20/6 1913) 
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Varje brev och förfrågan krävde en avvägning, och det framgår av materialet att det inte alltid 
var så lätt att bestämma vilka som skulle hjälpas. Elin Wägner exemplifierar Selmas velande 
och samvetskval på följande sätt:  
 

Man kan i hennes dagboksanteckningar följa den taktik som användes av de mest rutinerade 
bland Selmas klienter och se hur den lyckades. Där står ena dagen att X har fått nej på en 
anhållan om låt oss säga 2000 kronor att sätta bo för. Kort därpå dyker X upp igen och får 
åter nej. Det går en liten tid och så står där utan vidare: skickat X 1000 kronor. Det kan 
också hända att X är en person som vill bli skald. Selma antecknar: svarat X att jag ej kan 
hjälpa honom att bli skald. Det kan då hända att X blir mycket sårad och kanske oförskämd, 
och att Selma besvär honom att bära sin börda som hon bär sin.66  

 
Men i vissa fall var Selma mycket bestämd och ville inte alls skänka pengar:  
 

Jo, jag har tänkt så här för mig själv. Kan du ge Strindberg en hedersgåva? Nej, det kan jag 
inte. Jag kan inte ge den en hedersgåva, som jag anser borde sitta på fästning, därför att han 
har begått värre än mord. Hade det varit fattigunderstöd hade jag kunnat, men inte 
hedersgåva. […]En hyllning åt vår största diktare! Det kunde ju vara, men en hedersgåva åt 
den största skurk, som finns i detta land.67  

 
Det är naturligtvis svårt att bilda sig en bestämd uppfattning om hur Selma resonerade kring 
vilka hon valde att hjälpa. Så här skriver hon i ett brev till Afzelius 1931:  
 

Jag hoppas, att Ni och Gretl vill tillåta mig att en gång i världen få litet roligt för mina 
pengar. Det är annars så, att utom de, som gå till dagligt bröd här på Mårbacka, används de 
andra mestadels till människor, som stå på randen av bankrutt eller till kassörskor, som 
kommit på balans eller till sjuka och blinda, ja i allmänhet till misslyckade och hjälplösa 
individer, så att jag tycker, att de äro som bortkastade, fast det kanske är hjärtlöst. Jag ville 
mycket hellre göra en liten glädje åt unga, friska, framåtsträvande människor, och då jag i 
dag har fått en oväntad inkomst på en översättning, så vill jag fråga om Ni skulle vilja 
mottaga 1000 kr att användas till en förströelse nästa sommar.68  

 
 
     Elin Wägner målar i sin biografi om Selma Lagerlöf upp en rörande och personlig bild av 
författarinnan. Hon återkommer många gånger till Selmas godhet och vilja att hjälpa andra 
människor. Wägner skriver angående de många hjälpsökande att: ”Hon måste ju säga nej 
gång på gång, men hon var så snäll att ett enda nej kunde kosta henne en sömnlös natt.”69 Vid 
ett tillfälle 1920 då de båda kvinnorna befann sig i Stockholm, frågade Selma Elin Wägner 
om hon tyckte att det var orätt av henne att behålla Mårbacka. Wägner svarade att hon inte 
kunde förstå att Selma hade dåligt samvete för att hon bodde kvar i sitt eget hem, varpå Selma 

                                                 
66 Wägner (1943) s. 144-145 
67 Toijer-Nilsson (1992) s. 359-360 (besvarat 29/3 1911) 
68 Knochenhauer (2006) s. 27 
69 Wägner (1943) s.193 
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försökte förklara att hon skulle kunna hjälpa många fler om hon gjorde sig av med gården. 
1921 skrev Selma i ett brev till Valborg att de hjälpsökande har ökat så pass mycket att hon 
ger upp och låter byggnadsarbetet på Mårbacka sätta igång.70 ”Men man känner sig ibland 
som en mördare”71, skriver hon.  
     Selma Lagerlöf fortsätter under hela sitt liv att skänka pengar och hjälp till släktingar, 
vänner, obekanta, diverse föreningar och organisationer. Ett exempel som känns relevant att 
nämna i sammanhanget är då hon 1924 skänker intäkterna från filmatiseringen av Gösta 
Berlings saga, 20 000 kronor, till en pensionsfond för äldre författarinnor.72 Hon måste som 
sagt avböja många förfrågningar, men när hon väl har bestämt sig för att hjälpa någon då gör 
hon det grundligt. I ett brev till Valborg 1926 förstår man att en ny taxeringsordförande har 
kommit till Östra Emtervik. Tidigare har Selmas skyddslingar som fått periodiskt understöd 
inte behövt skatta på de summor hon givit dem, men nu vill den nya ordföranden ha 
adressuppgifter för att deras kommuner ska kunna beskatta dem. Så här resonerar Selma själv:  

 
Jag funderade på skarpen och slutet blev, att jag ringde på till den nye ordföranden och sade 
att om skatt skall utkrävas av de fattiga stackare, som jag lämnar understöd, så vill jag hellre 
stryka dem från min lista och betala skatten själv samt anhöll att få deklarationen åter. Detta 
får jag också. Det blir dyrt, men i alla fall bättre än att svara och förklara allt det andra. Jag 
kommer evigt att sakna lille Andersson.73 Det är mycket orätt av staten att beskatta 
periodiska understöd. Inte kan jag låta Titti Borg eller fru Ghobé eller Abdon Furuhage 
skatta för deras små gåvor.74  

  
     Selma Lagerlöf var dock viss om att ”Det är den vänliga omsorg man tar om folket, som 
hjälper mer än pengar”75. Men ibland var det svårt att få grepp om och förstå den stora roll 
hon både blivit tilldelad och tagit på sig. Hon skriver till Valborg 1919: ”Hur skall jag kunna 
vara biktfader för främmande människor.”76 Och 1936, fyra år innan hennes bortgång: ”Det är 
bra besynnerligt annars, att det är så många, som vilja begagna sig av mig till allt möjligt som 
jag rakt inte förstår.”77 Ja, det är fortfarande bra besynnerligt varför så många människor 
skrev till Selma Lagerlöf. Det är därför som uppsatsens andra och avslutande del på ett mer 
djupgående sätt inleds med en diskussion om hur bilden av Selma som mecenat målades upp 
och spreds i Sverige och utomlands. 

                                                 
70 Wägner (1943) s. 166 
71 Ibid. s.166 
72 Ibid. s. 201 
73 ”Lille Andersson” är den tidigare taxeringsordföranden. 
74 Toijer-Nilsson (2006) s. 213 (22/4 1926) 
75 Toijer-Nilsson (1992) s. 487 (18/8 1919) 
76 Toijer-Nilsson (2006) s. 151 (30/9 1919) 
77 Ibid. s. 309 (8/1 1936) 
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3. Verkan av Selmas verk 
I det här skedet skulle det vara lätt att börja skildra vilken hjälpsam och på många sätt 
fantastisk människa Selma Lagerlöf var. Jag skulle kunna berätta om henne som 
kvinnosakskvinna och pacifist, om hennes enorma fantasi och vilja att nå och påverka världen 
och om hur hon var och är mer än en mysig sagotant. Men för det första har det redan gjorts 
och för det andra är det inte hennes privata personlighet som är intressant för min analys. Det 
som bör vara fokus här är istället bilden av henne som person och kanske framförallt som 
författare. Hur gick det till när förtroendet för henne bland folket byggdes upp och varför 
valde så många att vända sig till henne i brev?  
     Det kan tyckas att svaren på dessa frågor torde vara ganska simpla; hennes berättelser, 
sägner och legender berörde människor ända in, hon hade en träffsäker stil som gick hem, hon 
blev känd, hon var kvinna, hon fick nobelpris och blev rik, hon blev ännu mer känd, och så 
vidare. Men många av dessa kriterier skulle kunna passa in på flera personer och författare i 
hennes tid; varför ansågs hon annorlunda och hur spreds uppfattningen av henne som sådan? 
Varför skrev man inte brev i liknande utsträckning till andra författare? Innan jag går vidare 
med denna diskussion finner jag det viktigt att tydliggöra mer precist vad det är jag är ute 
efter. Jag vill därför  utreda begreppen ’läsare’ respektive ’författare’ eftersom jag tror att 
dynamiken dem emellan kan hjälpa mig en bit på vägen i förståelsen av Selma Lagerlöfs 
författarroll.  
 
 
 
3.1. Analys av Selma Lagerlöfs författarfunktion 
Jag har i min tidigare presentation av breven refererat till dem som ’läsarbrev’. Men hur 
definierar man egentligen en läsare? Maria Karlsson frågar sig i en diskussion om breven till 
Selma var man ska dra gränsen för vad en läsning är. Måste man ha läst en eller flera böcker, 
eller räcker det med några kapitel, några rader? Om man läst på baksidan av en bok eller sett 
reklam för den, ska man betraktas som en läsare då? Vidare refererar Karlsson till Alberto 
Manguel som menar att en person vid läsning av en bok läser in både författaren och personen 
bakom författaren i texten. Det är alltid intressant för läsaren att veta vem författaren är, vilket 
kön eller vilken ålder denna har och så vidare. Samtidigt, påpekar Karlsson, ”är 
författarbilden alltid påverkad av det författade”78, vilket betyder att även personer som inte 
läst något av en författare i viss mån har en uppfattning av författarskapet.79  
     Även om Michel Foucault i essän ”Vad är en författare?” (1969) så gott som exkluderar 
kvinnor helt i sitt resonemang, kan man i hans text finna några intressanta utgångspunkter 
ifråga om författarrollen. Han avser utreda ”förhållandet mellan text och författare, det sätt på 
vilket texten pekar mot denna figur som åtminstone till det yttre tycks befinna sig utanför 
texten och föregå densamma.”80 Foucault diskuterar kring problematiken med ett 
                                                 
78 Karlsson (2007) s. 77 
79 Ibid. s. 77 
80 Foucault, Michel (1969) ”Vad är en författare?”, Modern litteraturteori. Från rysk formalism till 
dekonstruktion. 2 (1993) Hansson/Entzenberg, Lund: Studentlitteratur AB, s. 329 
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författarnamn och menar att det i sin funktion skiljer sig avsevärt från ett vanligt egennamn. 
Detta beror på att författarnamnet inte bara är en del av en diskurs, det står i relation till en rad 
olika diskurser. Namnet på en författare fungerar dels som ett vanligt egennamn, men det gör 
det också möjligt att se samband mellan olika texter, utesluta andra samt jämföra dem med 
texter skrivna av andra personer.81  
 

Det verkar sålunda som om författarnamnet, till skillnad från egennamnet som går direkt 
från diskursen till den reella utanförvarande individ som har producerat den, på något vis 
löper på gränsen till texterna, ger dem konturer, följer deras kanter, tydliggör deras 
tillvarelseform, eller åtminstone karakteriserar dem. Det demonstrerar uppkomsten av en 
viss grupp diskurser, och hänför sig till deras status inom ett samhälle och inom en kultur. 
Författarnamnet kan inte ses som en mantalsuppgift bland andra, inte heller hör det till 
verkets fiktion; det är beläget i den brytningspunkt som är grunden för en viss grupp av 
diskurser och deras egen tillvarelseform.82  

 
Foucault menar vidare att dessa diskurser är laddade med en ”författarfunktion” som han 
karaktäriserar genom fyra kännetecken, vilka jag för tydlighetens skull har valt att återge i 
punktform:  
 

• författarfunktionen är knuten till det juridiska och institutionella system som innesluter, 
bestämmer och artikulerar diskursernas universum 

• den utövar inte sitt inflytande på ett uniformt sätt i alla diskurser, under alla tidsåldrar 
och i alla civilisationsformer 

• den definieras inte genom den spontana attributionen av en diskurs till dess 
upphovsman, utan genom en serie av specifika och komplexa operationer 

• den refererar inte enbart till en individ, utan kan samtidigt ge utrymme för flera egon, 
för flera subjektspositioner som olika klasser av individer kan besätta83 

 
     Vad har då detta för betydelse för min analys av Selma Lagerlöfs författarroll? Kanske är 
det så att Karlssons och Foucaults resonemang får relevans först när man lägger dem samman. 
Det verkar dessutom näst intill omöjligt att göra en bestämning av begreppen ’läsare’ 
respektive ’författare’ både när det handlar om en specifik person eller en allmän och okänd. 
Det som förenar författare och läsare är uppenbart de skrivna texterna, verken – verket. Men 
som Foucault uttrycker det: ”Vad är ett verk?”84 I brukligt tal kan det syfta på en specifik bok 
men det kan också fungera som ett samlingsord för en författares alla skrifter. Vänder man sig 
till diverse uppslagsböcker är definitionen av ’verk’ ”arbete” eller ”resultat av arbete”. Men 
handlar det bara om publicerade arbeten? Bör man räkna med de noter och anteckningar som 
författaren gjort i marginalen? Ska sekundärlitteratur som biografier och forskningsanalyser 
ingå? De är ju i förlängningen också ett resultat av en författares arbete. Och hur gör man med 

                                                 
81 Foucault (1969) s. 335 
82 Ibid. s. 335-336 
83 Ibid. s. 341 
84 Ibid. s. 331 
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personer som Selma Lagerlöf där vi har tillgång till såväl brev som uttalanden och samtal med 
olika personer?  
     ”Läsarens roll har ofta diskuterats. Mest radikal är åsikten att det i själva verket är läsaren 
som skriver texten, att verket skapas i läsakten. Utan läsare, inget verk, om det hårdras.”85, 
påpekar Karlsson. Men, frågar sig Foucault: ”Är inte ett verk det som en författare har 
skrivit?”86 Denna diskussion är intressant eftersom det är just ’verket’ som är mellanhand och 
språkrör mellan läsare och författare, och således utgör verket både orsak och verkan i denna 
relation. Samtidigt är jag medveten om att jag på intet sätt avser att göra en djupdykning i 
Selmas litterära skrifter. Det är inte hennes skrivna ’verk’ jag är ute efter, utan det jag vill 
komma åt är Selma Lagerlöfs ’verkan’ som liksom författarnamnet inte kan ”ses som en 
mantalsuppgift bland andra, inte heller hör det till verkets fiktion; det är beläget i den 
brytningspunkt som är grunden för en viss grupp av diskurser och deras egen 
tillvarelseform.”87 Det handlar alltså inte om det direkta mötet i verket mellan författare och 
läsare, utan snarare om resultatet av det. ’Verkan’ som begrepp kan sägas vara en utvidgad 
version av Foucaults ’författarfunktion’ i kombination med definitionen av ’verk’ som 
”resultat av arbete”. Nedan följer en mer ingående förklaring på vad jag menar:  
     Såväl författare som läsare ingår i ett samhälleligt, ständigt föränderligt system i vilket 
förutsättningarna för olika diskurser skapas; universum, samhälle, tid och rum är nyckelord 
som väl illustrerar denna utgångspunkt. Detta innebär att både författare och läsare är 
påverkade av de samhällsstrukturer och den samtid de lever i. Genom en författares verk 
bildar läsare och författare tillsammans en läsupplevelse, där varje läsning är unik. Resultatet 
av verket, och mötet mellan läsare och författare, passerar som genom ett aktuellt bundet filter 
bestående av media och sekundärverk, den ”allmänna åsikten”, den privata sfären, egen nutid 
och individuellt nu-rum. En person som idag läser Selma Lagerlöf uppfattar exempelvis 
böckerna annorlunda än vad man gjorde i hennes samtid, trots att den grundläggande 
samhällsstrukturen, om än förändrad och utvecklad, är sig relativt lik. Som jag tidigare 
påpekat genom Foucaults resonemang, är skapandet av en författarfunktion en mycket 
komplex och mångskiktad procedur. Det är när verket och läsupplevelsen möter det 
nutidsbundna filtret som det går att ana ”den brytningspunkt som är grunden för en viss grupp 
av diskurser och deras egen tillvarelseform.”88 En författares verkan är den totala summan av 
de många diskurser som författarnamnet står i relation till. Den påverkar således alla ovan 
nämnda faktorer gång på gång och en allmän helhetsbild av författaren och författarskapet 
bildas.  
     Det är naturligtvis svårt att kartlägga Selma Lagerlöfs totala verkan, men jag vill 
åtminstone snudda vid den. I följande stycken har jag gjort ett urval av sådant som jag 
uppfattar som faktorer inom Selma Lagerlöfs verkan, vilka också kan ses som anledningar till 
varför så många människor valde att skriva till henne och be om hjälp. Min tanke är att ta 
utgångspunkt i medias framställning av Selma och hennes verk, för att successivt närma mig 

                                                 
85 Karlsson (2007) s. 77 
86 Foucault (1969) s. 331 
87 Ibid. s.335-336 
88 Ibid. s.336 
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det som kan uppfattas som den gemensamma läsupplevelsen vid läsning av hennes böcker. På 
så sätt hoppas jag kunna skönja såväl Selmas sociala som litterära verkan.  
 
 
 
 
3.2. Selma, folket och den store Leviatan. Social verkan 
 

Uppfattningen om Selma Lagerlöfs personliga vanlighet eller vanliga personlighet har varit 
mycket spridd.89  
 

När Selma Lagerlöfs bidrag Ur Gösta Berlings saga vann Iduns litterära pristävling1890 
gjorde hon på riktigt entré i den litterära och offentliga världen. Många hyllade henne, medan 
andra avfärdade hennes stil och framställningssätt. Vivi Edström påpekar i Livets vågspel 
(2002): ”Att Gösta Berlings saga publicerades i två omgångar var både bra och dåligt. Hon 
blev känd på kuppen. Men eftersom romanen inte var färdig tvingades hon möta kritiken mitt 
under den ömtåliga skaparprocessen.”90 Att hon så tidigt blev föremål för debatt har säkert 
haft sin betydelse; dels är en debatt mer intressant för allmänheten än ett ensidigt hyllande, 
dels ger den upphov till mer skriverier och därmed ökad publicitet. Så här kommenterar 
Selma själv sin debut i ett brev 1891:  
 

Nu sedan jag varit framme och förvånat världen, blivit omskriven i alla Sveriges tidningar 
och erkänd än som snille, än som galning, tycker jag att jag kan andas fritt. Jag har visst 
aldrig varit mindre högfärdig än nu, men det är en stor befrielse, att man nu äntligen vet vem 
och vad jag är.91 

 
”Förvånat världen” det var nog precis vad Selma Lagerlöf hade gjort och fortsatte att göra. 
Helena Nyblom kommenterade författarinnan i Svensk tidskrift på följande sätt:  
 

När snön länge har legat på jorden, så misströstar man slutligen om, att det någonsin skall 
bli sommar igen. […] Något liknande känner man, när man efter en så lång, kall och 
glädjelös period, som vi haft i litteraturen, plötsligt hör en ny skalds röst.92  
 

Oscar Levertin, eller ”den store Leviatan som Selma och Sophie kallar denne skräckinjagande 
smakdomare”93, var en av dåtidens främste litteraturkritiker. I ett brev till Heidenstam häpnar 
han över Selmas debut och skriver om ”en liten skolmamsell, en liten en, som aldrig varit 
utom Sveriges landamären, men som levat ensam och har hela en glömd och undangömd 
provinsmystik i sig”94. Vivi Edström menar att Levertin var en av dem som bar fram synen på 
                                                 
89 Wägner (1943) s. 107 
90 Edström, Vivi (2002): Selma Lagerlöf. Livets vågspel, Stockholm: Natur och Kultur, s. 125 
91 Ibid. s.127 
92 Ibid. s.126 
93 Ibid. s. 209 
94 Edström, Vivi (1986): Selma Lagerlöfs litterära profil, Stockholm: Rabén & Sjögren, s. 187 
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Selma som ett naivt barn med författarförmåga, och därav kan man också ana att 
sagotantsstämpeln uppkommit. Han är fascinerad av hennes böcker och sätt att skriva och 
hyllar henne ofta, men samtidigt framhåller han åsikten om att hon liksom ett barn fungerade 
intuitivt och spontant; det är ingen planerad tanke bakom hennes alster. Resultatet blir 
upplyftande och mästrande av samma recensent.95 Men intressant nog var Levertin inte först 
med att framställa Selma på detta sätt offentligt. Redan 1891 skriver kvinnosakskvinnan 
Sophie Adlersparre i Dagny att:  
 

den yngsta av våra diktare, Selma Lagerlöf, är också den vågsammaste. Men denna 
vågsamhet är icke av hänsynslöshetens eller övermodets art: den har snarare något av den 
barnsliga, okunniga naivitetens. Hon lyder ingen skola, trotsar inget parti, hon endast 
ignorerar dem och går i all troskyldighet sina egna vägar.96 

 
Även om synen på Selma Lagerlöf som ett naivt fantasibarn är en ren förolämpning, tror jag 
att den inte bara hade negativa sidor. Den fungerade avdramatiserande och tillförde ett 
skimmer av ofarlighet, det gav signaler till gemene man att ”även om etablissemanget hyllar 
hennes böcker kanske även jag kan förstå och ta till mig dem”. Detta förstärkte den 
uppfattning som många läsare redan hade, vilket också framgår i breven; den här författaren 
förstår mig, trots att hon är så känd. Den inställningen skulle också kunna förklara att så 
många vågade be om både litterär och ekonomisk hjälp. 
     Selma Lagerlöf strävade från början efter att nå ut till alla människor och redan på Gösta 
Berlings saga tillämpade hon begreppet ”folkbok”. Hennes böcker kom ut i billighetsupplagor 
vilket gjorde att även arbetarklassen hade råd att köpa dem. Dessutom spreds berättelserna 
genom filmatisering av vissa alster som exempelvis Gösta Berlings saga, Körkarlen och Herr 
Arnes penningar. 97 Hennes 50-årsdag bär med sig många exempel på hur bilden av henne 
målades upp såväl nationellt som internationellt. I många svenska skolor slutade den vanliga 
undervisningen klockan tolv, varpå man ägnade eftermiddagen till att hylla författarinnan.98 
Så här skriver Elin Wägner om uppslutningen kring Selmas 50-årsdag:  
 

Hon blir hedersledamot i Sveriges allmänna folkskollärarförening, hon staplar 
hyllningsadresser på hög. Hon får veta att hon är den största författare som vår jord och vårt 
språk fostrat, att hon träffat vårt folk i hjärteroten, att hon är en fe med ett trollspö. 
     Danskarna avgav genom en av sina talesmän ett löfte att läsa Selma Lagerlöf på svenska i 
tusentals exemplar. Viborgs Nyheter skrev att svenskarna i Finland förstod henne till och 
med bättre än hennes egna landsmän. Tyska hyllningsartiklar försäkrade att ingen utländsk 
författare var tillnärmelsevis så älskad i Tyskland som Selma Lagerlöf. Man talade om 
Tusen och en natt, om Bröderna Grimm, H. C. Andersen och Dickens.  

                                                 
95 Edström (2002) s.12-13 
96 Ibid. s.128 
97 Edström (1986) s. 190-191 
98 Wägner (1943) s. 63-64 
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     I 300 amerikanska tidningar publicerades ordagrant samma välmenta hyllningsartikel, 
där det bland annat meddelades den upplysningen att Selma Lagerlöf var enkel och naturlig 
som ett barn.99 

 
Samtidigt får hon erkännande på erkännande från Svenska Akademien. 1904 fick hon en 
förtjänstmedalj i guld och 1909 kom Nobelpriset. 1914 valdes hon in som ledamot med 
välkomstorden: ”Den akademi, som framför andra nämnes den svenska, har vid olika tillfällen 
visat hur högt den skattar eder. Nu har den tagit steget fullt ut genom att kalla eder, den första 
kvinnan i vår krets, till sin ledamot.”100 Denna kombination av uppskattning på alla nivåer, 
från barn och arbetare till Svenska Akademien, är det som enligt min mening gjorde att Selma 
Lagerlöf blev den hon blev i allmänhetens ögon.  
     Innan jag fördjupar mig mer i det författades verkan, vill jag först återgå till Foucaults 
definition av en författare. Författarfunktionen bestäms som jag tidigare nämnt av en rad olika 
diskurser. Foucault går dock vidare i sin diskussion och hävdar att det också finns författare 
som befinner sig i en position som han kallar för ”transdiskursiv” vilka också är ”grundare av 
diskursivitet”. ”Dessa författare är unika i så måtto att de inte blott är författare till sina böcker 
och verk. De har frambringat ytterligare något: en möjlighet till och ett regelverk för 
produktion av andra texter.”101 Foucault exemplifierar med Freud och Marx och påstår vidare 
att romanförfattare ”egentligen aldrig är författare till annat än sin egen text”.102 Det är endast 
i detta sammanhang som han väljer att inkludera kvinnliga författare, genom att hävda att bara 
för att Ann Radcliffe banade väg för den gotiska romanen betyder det inte att hennes 
författarfunktion överskrider hennes eget verk. ”När jag däremot talar om Marx eller Freud 
som ’grundare av diskursivitet’ menar jag att de inte blott öppnat vägen för ett visst antal 
analogier, utan att de även möjliggjort (i minst lika hög grad) ett visst antal skillnader.”103  
     Foucault drar förhastade slutsatser och är onödigt exkluderande på flera sätt. Selma 
Lagerlöfs verkan är mer än nog bevis för att en romanförfattare (och kvinna!) kan överskrida 
sitt eget verk: 40 000 läsarbrev talar ganska väl för sig själva. Hon betydde mycket för 
människor i sin samtid och utgör fortfarande en viktig del i det svenska kulturarvet.  Det 
handlar om en författarfunktion som inte bara är symbol för svensk litteratur, utan även för 
Sverige som land. Selma Lagerlöfs litteratur fungerar idag inte bara som ett arv utan, som 
Vivi Edström nedan uttrycker det, en fond för vad Foucault kallar ”ett visst antal skillnader”:  

 
Vi behöver bara tänka på Tage Aurell, Sara Lidman, Birgitta Trotzig, Kerstin Ekman, Astrid 
Lindgren, Göran Tunström, Torgny Lindgren – och för att gå baklänges i tiden: Agnes von 
Krusenstjerna, Martin Koch, Hjalmar Bergman, Per Hallström. Det är svårt att tänka sig 
dem utan Selma Lagerlöf som fond. Då menar jag förstås inte att dessa författare är 
imitatörer – de har också haft uppgiften att skriva med henne som motstånd.104 (min kurs., 
jämför Foucault i not 103.) 

                                                 
99 Wägner (1943) s. 65-66 
100 Edström (2002) s. 424 
101 Foucault (1969) s. 342 
102 Ibid. s. 342 
103 Ibid. s. 343 
104 Edström (2002) s. 13-14 
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I denna bemärkelse påverkar Selma Lagerlöf då som nu stora delar av den litterära 
marknaden. I skrivande stund väntar två jubileer av författarinnan; dels vill man fira att det 
var 150 år sedan hon föddes, dels hundraårsjubileet för hennes nobelpris. Runt om i 
Värmland, i Landskrona och Falun (alla platser där hon under perioder uppehöll sig) samt i 
Stockholm kommer det ordnas evenemang och utställningar. En dvd-box med filmatiseringar 
av hennes verk har redan getts ut av Svensk Filmindustri och Svenska Filminstitutet, 
Riksbanken lanserar i vår två minnesmynt och i Tyskland ska hennes bild synas på frimärken. 
Istället för att fortsätta överbevisa det uppenbara, att Selma Lagerlöf är grundare av 
diskursivitet, väljer jag att gå vidare och ge utrymme för det skrivna verkets verkan, som trots 
allt är grunden till diskursen Selma Lagerlöf.  
 
 
 
 
3.3 Dialog i text. Litterär verkan 
Vad är det i Selma Lagerlöfs böcker som får människor att reagera så starkt, som gör att de 
bildar sig en uppfattning om henne som en godhjärtad och lyssnande person, och som får dem 
att skriva brev till henne? Delar av svaret ligger i dynamiken mellan läsare och författare som 
jag tidigare diskuterat. Vivi Edström benämner i Selma Lagerlöfs litterära profil 
författarinnan som ’epikern’, ’pedagogen’, ’symbolisten’ och ’psykologen’. När jag läser 
detta tänker jag på kvinnan som bad om medel till en stuga som skrev: ” utav det allt vad jag 
läst av eder, tror jag mig bli förstådd”105, och på kvinnan som ville bli lärarinna: ”Har genom 
böcker lärt mig känna i Doktor Lagerlöv en god och erfaren vän, som jag vågar få hoppas 
bedja om några goda råd.” 106 Eller på mannen som beskrev hur ”själens strängar dallra när 
någon spelar på dem med den förmåga, som är Eder given.”107  
     Bakom alla de exempel som jag i uppsatsens första del visade på ligger bilden av Selma 
Lagerlöf som just epiker, pedagog, symbolist och/eller psykolog.  Vad är den minsta 
gemensamma nämnaren för dessa begrepp? Jo, de är alla förmedlare av en dialog; epikern 
berättar sin historia muntligt i samspel med sin publik, pedagogen ledsagar och undervisar 
genom kommunikation, symbolisten vill nå fram med ett budskap och genom metaforer kan 
mottagaren bilda en personlig version av innebörden, och psykologen vill genom samtal 
hjälpa sin klient.  
     Maria Karlsson och Jenny Bergenmar påpekar att de saker i Selmas böcker som kritikerna 
klankade ner på, ofta är det som läsarna uttrycker uppskattning för. De exemplifierar med de 
sentimentala och melodramatiska drag som förekommer i författarinnans berättelser, vilka av 
en del kritiker uppfattats som ofrivilliga stilbrott. Men Karlsson och Bergenmar påpekar att: 

 
Frågan är om de inte snarare ska betraktas som medvetna strategier för att uppnå den 
direktkontakt med läsaren som är genomgående i hela Selma Lagerlöfs författarskap. De 
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melodramatiska greppen används för att ställa läsaren inför moraliska konflikter och 
existentiella krissituationer samt för att insistera på förändring av förhållanden som var 
aktuella för samtiden. Selma Lagerlöf använder sig ofta av en berättare som direkt vänder 
sig till både fiktiva karaktärer och läsaren med frågor och uppmaningar. Berättaren visar 
själv ett känslomässigt engagemang i händelseförloppet. Även detta betraktades som ett 
mindre estetiskt lyckat grepp, men är effektivt för att göra läsaren till medagerande i texten. 
Selma Lagerlöfs författarskap bär också tydliga spår av muntligt berättande, som ju 
förutsätter en närvarande berättare och en direkt tilltalad åhörare.108  

 
Det finns många exempel på hur Selma Lagerlöf i sitt sätt att skriva uppmanar läsaren till 
kommunikation. Till exempel var hennes tanke att berättelserna skulle läsas högt. ”Rytmen 
och den enkla satsbyggnaden inbjuder till ett omedelbart lyssnande”,109 skriver Edström. Och 
genom att hon lämnar utrymme för reflektion i gestaltningen uppmanas läsaren till dialog. I 
ett brev till Helena Nyblom berättar Selma om hur hon använder sig av läsaren som 
medskapare: ”Jag är så trött på att läsa vad jag själv vet, som man så ofta får göra att jag ofta 
tänker: ’Det där behöver jag ej skriva det tänka de ut själva.’”110 och ”Jag tar alldeles 
medvetet mina läsare till hjälp”.111  
     Hon var mån om att hennes berättelsers strukturer skulle växa fram naturligt, vilket som 
sagt var något som kritikerna gärna kommenterade. Även på senare tid har kritiker som Sven 
Delblanc menat att Selma var dålig på att organisera sina texter.  Men, som Vivi Edström 
uttrycker det när hon förklarar Selmas ståndpunkt; ”Hur kan man kräva enhet och 
sammanhang i en bok som skildrar en kaotisk process?”112 Edström påpekar att ”Delblanc 
själv är så påverkad av Lagerlöf att han inte kunnat få syn på henne.”113 Så här beskriver 
Selma med egna ord hur hennes romanintriger utvecklas:  
 

För mig åtminstone har det alltid varit så, att en roman har vuxit upp ur ett ringa frö, sedan 
har stam, gren och löv så småningom vuxit fram, tills trädet blivit färdigt, men det har aldrig 
funnits någon planritning, som då man uppför ett byggnadsverk. Jag inbillar mig, att det hela 
blir trovärdigare, då det så där växer fram och inte bygges, mer likt naturens egen verkstad, 
menar jag.114   
 

Precis som intrigens framåtskridande skulle kännas naturlig, ville Selma Lagerlöf att de 
fiktiva karaktärerna skulle bottna i en reell grund. Hon skriver till Sophie Adlersparre: ”Kan 
jag få tag i en bit verklighet och förvandla den till poesi är jag nöjd.”115 Hon vill skildra ”det 
vida landet själen”116 och menar att hon ”skriver så som jag innerst är”117. Vivi Edström 

                                                 
108 Bergenmar, Karlsson (2006) s.33 
109 Edström (1986) s.192 
110 Edström (2002) s. 126 
111 Edström (1986) s.194 
112 Edström (2002) s. 161 
113 Ibid. s.13 
114 Edström (1986) s. 200 
115 Ibid. s.190 
116 Edström (1986) s.200 
117 Ibid. s.199 



29 
 

framhåller att Selma engagerade sig i sin tids samhälleliga debatt men att hon samtidigt inte 
vill binda sig till en bestämd ideologi eftersom det skulle hämma författarskapet; ”Jag har 
själv varit både Farbror Eberhard och unga grevinnan och förstår dem båda.”118 Denna 
grundläggande öppenhet gör naturligtvis att hennes berättelser blir tillgängliga för en bredare 
publik och läsaren får större möjlighet att känna igen sig själv. Hon applicerar sin egen själ i 
sina alster och låter läsaren fylla ut de medvetna tomrummen. Detta i kombination med 
Selmas val att skildra ”de grundläggande mänskliga problemen”119 och ”det gemensamma, 
anonyma kulturarvet, själva ’den folkliga urgrunden’”120 gör att man kan ana varför 
människor blir berörda av hennes böcker och varför så många trodde att hon skulle förstå dem 
och deras problem. Hon skriver till Sophie Adlersparre: ”att framlocka det poetiskt sköna ur 
de tarvligaste förhållanden, det är min uppgift”121 122 
 
 
 
3.3.1 Så som ett vänbrev 
Som mitt resonemang visar var Selma Lagerlöf förmedlare av dialog på flera sätt, och med 
detta i åtanke kanske vi har funnit en av förklaringarna till varför så många tog 
korrespondenskontakt med henne. Men diskussionen ges ytterligare en dimension när man 
jämför Selmas litterära stil med skrivtekniska drag som är typiska för vänbrevet som litterär 
genre under 1700- och 1800-talet. Denna aspekt är också intressant eftersom 
”/b/revväxlingens fragmentariska karaktär och oavslutade struktur i obalans kan ses som en 
förelöpare till den moderna berättelsen med dess öppna karaktär.”123 Följande resonemang 
bygger på exempel från två analyser av vänbrevet, den ena av Marie Löwendahl i Min 
allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal (2007) och den 
andra av Kerstin Dahlbäck i ”Brevet som fri form”, Brevkonst (2003).  
     Precis som Selma Lagerlöfs texter är vänbrevet laddat med ”försök att i skrift imitera hela 
den talsituation som omger samtalet. […] Det sker genom att skribenten refererar till det 
skrivande jaget, till det skrivna, till adressaten”.124 Dahlbäck skriver: 
 

Tillsammans med korta meningar och samordnade satser, utrop och frågor, som inte 
nödvändigtvis är retoriska, avbrott och interpunktion illuderar växlingarna den muntliga 

                                                 
118 Ibid. s.201 
119 Edström (1986) s.191-192 
120 Ibid. s.192 
121 Ibid. s.186  
121 Det kan här vara intressant att spekulera i det som Maria Karlsson (2007) frågar sig i samband med de 
hjälpsökande brevskrivarna: ”Fanns det en tanke bakom att framställa sig själv som den miserablaste av 
karaktärer i en av Selma Lagerlöfs egna böcker?” (s.80) 
 
123 Dahlbäck, Kerstin (2003): ”Brevet som fri form”, Brevkonst, 2003, redaktörer: Helgeson/Nordenstam, s. 151-
166, Eslöv: Symposion,  s. 161 
124 Löwendahl, Marie (2007) Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal, 
Göteborg/Stockholm: Makadam,  s.90-91 
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konversationen, imiterar dess tempo, bryter upp brevet och förhindrar att det blir en 
monoton monolog.125 

 
Som citaten ovan visar är likheterna många och slående, och de kan dessutom förklara vissa 
kritikers kommentarer till Selmas författarskap. Överensstämmelserna fortsätter: 
Genrenormen för det familjära brevet under 1700-talet var att det skulle vara utformat 
”’naturligt’ och ’spontant’, i motsättning till den klassiska retorikens fasta schema. 
Övergångarna mellan olika ämnen bör ske associativt; att hoppa från det ena till det andra ses 
här som ett värde”126, påpekar Löwendahl och fortsätter: ”Brevskriverskan skriver det som 
faller henne in, eller åtminstone skall läsaren uppfatta det så. Det finns ingen hierarki mellan 
olika ämnen, t.ex. att det viktigaste kommer först, och sprången mellan det som behandlas är 
ibland stora.”127 Dahlbäck är inne på samma spår: Det litterära vänbrevet kännetecknas alltså 
”av stämningskasten, de medvetna stilbrotten, bildspråket och bildtätheten”128.  
     Att strukturen i Selma Lagerlöfs litterära framställningssätt inte var en slump (som många 
kritiker tog för givet) blir tydligt i följande citat där hon i ett brev till Sophie Elkan uttrycker 
sin ilska över att Heidenstam ”stulit” hennes stil:  
 

Det är min stil (minus galenskaper) men när jag läser den högt skall du höra att det är så. Det 
är min idé med småkapitel. Det är mina effekter att låta snåla bli frikostiga, fega tappra, (det 
är så enkelt och simpelt bara att vända ut och in på människorna.) […] Det är också mitt sätt 
att flyga från det ena till det andra utan sammanhang. […] Det är som om han stulit något 
ifrån mig.129 
 

     Delar av brevforskningen visar att många brevskrivande kvinnor hade ”en stark tendens till 
naivisering i framställningen av det egna jaget”130. Det är den borgerliga uppfattningen där 
kvinnan är förpassad till hemmet och på många sätt jämställs med barnet som gör sig påmind. 
Huruvida kritiker, från Levertin och Adlersparre till Delblanc, blandat samman detta synsätt 
med Selma Lagerlöfs person och litterära stil kan jag enbart spekulera i. Men med tanke på att 
hennes litterära program på så många punkter sammanfaller med brevgenren, är det inte 
omöjligt att en undermedveten överföring mellan de båda har gjorts. Detta kan naturligtvis 
även ha uppfattats direkt av läsarna, och utan kritikernas åsikter haft den avdramatiserande 
effekt som jag tidigare nämnde.  
     Svårigheten med denna teori är just att den kan visa på en undermedveten process hos 
läsaren vilket gör den svår att bevisa. Det är knappast så att de läsare som skrev brev till 
Selma Lagerlöf under läsning av hennes romaner tänkte: ”men oj då, det här påminner 
minsann om ett personligt vänbrev”. Men brevgenren uppkom trots allt av naturliga orsaker – 
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126 Löwendahl (2007) s. 103 
127 Ibid. s. 104 
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129 Toijer-Nilsson, Ying (2003), ”’De där litteraturforskarna, som skola läsa mina bref…’”, Brevkonst, 2003, 
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människor vill kommunicera med varandra, och faktum kvarstår att det idag finns bevarat 
över 40 000 läsarbrev ställda till Selma Lagerlöf.  
 
 
 
 
 
4. Avslutande ord och sammanfattning 
Med de nedslag jag har gjort i den stora brevsamlingen tycker jag mig ha kunnat återge en väl 
avvägd och rättvis gestaltning av korrespondensen med de hjälpsökande brevskrivarna, inte 
minst av dem som bar på författardrömmar. Att lämna ifrån sig ett litterärt alster, be om ett 
omdöme och/eller ekonomisk hjälp samt att berätta om sina innersta problem och funderingar 
– allt detta visar på vilket stort förtroende människor kände för Selma Lagerlöf. Den stora 
fråga som länge figurerat inom litteraturvetenskapen om i vilken utsträckning och med vilken 
rätt man kan dra slutsatser om en författares personlighet utifrån hennes/hans verk är 
fortfarande obesvarad; och man kan nog utgå ifrån att svaret skiftar från fall till fall. Men när 
det gäller Selma Lagerlöf kan man utifrån brevkorrespondensen ana att läsarna, åtminstone till 
viss del, hade riktiga insikter om författarinnans vilja att hjälpa. Hon hjälpte många människor 
på olika sätt, genom såväl ekonomiska tillskott och litterära tips, som i rollen som ”biktfader”. 
Med Selmas brev till de närmaste vännerna som bakgrund kan vi få det bekräftat, och genom 
dem kan vi också få vetskap om vilken stressande och tidskrävande faktor breven var i hennes 
liv.  

Det är ändå ganska underligt att något som upptog så stor del av hennes tid och som 
oundvikligen måste ha påverkat hennes författarskap ännu inte har fått större betydelse i 
Lagerlöf-forskningen. Till och med i Edströms Livets vågspel, som annars är så heltäckande, 
är brevskrivningen relativt sparsamt representerad. Min uppsats är bara en liten del av början i 
arbetet med att komplettera helhetsbilden av Selma Lagerlöfs författarskap och diskurs. 
Läsarbrevsamlingen öppnar upp för en rad nya möjligheter när det gäller att bilda sig en 
uppfattning om Selma Lagerlöfs författarfunktion, både ifråga om hennes sociala och litterära 
verkan. Resultatet av hennes verk befinner sig någonstans i dynamiken mellan läsare och 
författare; hon skrev med sin själ som insats och lämnade medvetet hålrum som läsaren själv 
fick möjlighet att fylla. Bilden av hennes person förstärktes av media och inte minst av ryktet 
som spreds från mun till mun. Min analys visar att det stora omfånget brevskrivare också kan 
ha berott på just de öppna och kommunikativa dragen i hennes litteratur. Jag hoppas och tror 
således att jag i min uppsats lyckats fånga några av de många delar som tillsammans utgör 
helhetsbilden av diskursen Selma Lagerlöf – litterär mecenat och förmedlare av dialog. 
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