
EXAMENSARBETE

Bakom och genom ordet
Selma Lagerlöf i brev och historieskrivning

Ylva  Degerlund

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen 270/300/330 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui

opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu

iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas

 

 

 

 

 

Bakom och genom ordet 

Selma Lagerlöf  

i brev och historieskrivning 
 

 

 

Ylva Degerlund 

2010 

 

Luleå Tekniska Universitet 

Lärarutbildning 

S7002S 

Institutionen för Språk och Kultur 

 
 



Förord 
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Abstrakt 

The object of this study has been to establish how language is used to present and establish a 

person’s identity. The studied language usage is that of renowned author Selma Lagerlöf and 

the language studied is that of her personal correspondence. This language picture is placed 

alongside the public depiction of her and a comparison of sorts is made.  The chosen method 

has been to study Lagerlöf’s private correspondence and to compare her language markers in 

those to the literature history’s picture of her. In order to comprehend and use the collected 

information theories concerning gender and letters throughout history are used. The result has 

been that there is a vast divergence between the language markers used in private and those 

used in public settings. It has further brought to light that the public identity diminishes the 

person Selma Lagerlöf as being lesser due to her gender. Viewed from a didactic point it is 

alighted that a combination of already existing school materials in combination with a wider 

view is a valuable teaching aid. What this study shows is mainly a means towards an end, in 

other words, a way to show the students how to find out for themselves whether a presented 

picture is valid or not. 

Key words: language, gender, identity, letters, literary history, teaching aid 
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”I begynnelsen fanns Ordet” 

Inledning 

Som människa i allmänhet, men som blivande gymnasielärare i synnerhet känner jag en 

otrolig passion inför språket som förmedlare av signaler och antydningar. Vad är språk 

egentligen och hur skapar det en bild av språkanvändaren? Språket i sig är ett mäktigt 

instrument som äger förmågan att både exkludera och inkludera. Exkludering sker genom att 

inte berätta allt eller genom att använda sig av en nivå på språket som inte alla kan relatera 

till. Inkludering å andra sidan sker genom att med språket kreera en intimitet, en sfär där det 

språkliga uttrycken unifierar och är av positiv karaktär (Bijvoet 2007, Norberg 2007). Det är 

en omedveten självklarhet att individer väljer olika sätt att uttrycka sig beroende på i vilken 

kontext samtalet sker, alltså med vem som samtalet förs och i vilket sammanhang: ”I varje 

social situation, i varje medveten, reflekterad tanke är människan beroende av språket. Dock 

är språkets fundamentala betydelse för våra liv oftast relativt osynlig för oss, något vi sällan 

funderar över. Språket är något vi bara har.” (Edlund, Erson & Milles 2007, s. 11)  

Vill man syna hur språkbruket varieras beroende på kontexten ytterligare så åskådliggörs det 

faktum att det finns olika syften med att presentera sig, vissa egenskaper äger större tyngd 

beroende på vad som ska göras och i vilket sammanhang (Einarsson 2009). Detta är som sagt, 

någonting som till viss del sker obetänkt, men även någonting som reglerar hur man ser på 

andra människor. Det finns onekligen ett rätt och ett fel sätt att tala beroende av kontexten 

man befinner sig i: ”[…] olika sidor av en människas identitet kommer till uttryck i olika 

situationer; man kan säga att individer, medvetet eller omedvetet, >>iscensätter<< eller prövar 

olika identiteter i olika sammanhang.” (Edlund, Erson & Milles 2007, s. 23) Att (be)döma 

andra utifrån deras språkliga (o)förmåga är någonting som görs mer eller mindre automatiskt. 

Genom att aktivt medvetandegöra sig själv om språket som ett odisputerbart maktmedel, för 

vilket annat medium innehar samma förmåga att påverka, så öppnas även sinnena för att 

verkligen se vad som sägs och hur det framförs. Med dessa medel till hands bedömer man och 

gör (mer rättvisande) antaganden om andra människor (Einarsson 2009). Språket som 

”identitetsmarkör”, det vill säga hur man genom sitt språk visar vem man är både inför andra, 

men även inför sig själv (Norberg 2007, Bijvoet 2007, Edlund, Erson & Milles 2007, Säljö 

2005) är essentiellt för alla: ”En av språkets många funktioner är att markera eller ge uttryck 

för vem man är. Språket kan med andra ord fungera som identitetsmarkör […]” (Bijvoet 

2007, s. 119). Att positionera sig själv är bland det svåraste men även bland det viktigaste 

man gör, detta är någonting som ungdomar, på väg att skapa den egna identiteten brottas med. 

Vikten av den positionering är odiskutabel då identiteten är den som visar varje människas 

unika egenart, den är med andra ord vad som skiljer en människa från en annan. 

Som lärare framförallt, men även som vuxen bör man vara medveten om hur språket används 

för att skapa den egna identiteten, vad är syftet med de valda orden, vad söker de förmedla? 

”På individplanet är vårt sätt att tala och att resonera, d.v.s. den språkliga varietet vi uttrycker 

oss på, ja, till och med enskilda ord […] betydelsefulla inslag i vår personliga identitet och i 

den bild av oss själva som vi skapar för vår omgivning.” (Norberg 2007, s. 11) Att således 

medvetandegöra sig själv om det egna språkbruket är som lärare ett nödvändigt steg för att 

kunna ge eleverna en språklig plattform att stå på. Det viktigaste är ändock att kunna se och 

bekräfta den språkliga identitetsplattform som eleverna håller på att konstruera. Ser man till 

styrdokumenten står det i skolverkets förslag (23 september 2010) rörande ämnet Svenska: 

”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka 
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sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, sakprosatexter och olika typer av medier lär 

hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.” (www.skolverket.se) I den nya 

läroplanen GY2011 står det att eleverna i kursen Människans språk skall förstå: ”Språks […] 

betydelse kulturellt, politiskt och socialt till exempel språk som […] identitetsmarkör […]” 

det står vidare att läsa att ämnets syfte är att: ”[…] eleverna utvecklar kunskaper om språk 

som system, kulturbärare och socialt fenomen”. Inom Svenskämnet på gymnasienivå står som 

mål att eleven: ”skall kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som 

exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort”, det står även att eleven: 

”skall kunna variera sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare.” I läroplanen för 

gymnasieskolan (Lpf94) fastslås det att den: ”skall främja alla människors lika värde [och] 

jämställdhet mellan kvinnor och män” samt att: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart” samt, ”främja förståelse för andra människor.” 

Att som pedagog ta hänsyn till att det finns fler sanningar än en medför även ett ansvar att inte 

servera en färdig bild utan nyansera och ge fler bilder som eleverna själv får studera. Genom 

detta tillvägagångssätt ges eleverna en möjlighet att själva forma sig en egen uppfattning, 

vilket man gör om man ser situationen som en del av en helhet och inte bara en lösryckt bit. 

Om eleven endast ges den bild som återfinns i gymnasieskolans läromedel är bilden inte 

alldeles heltäckande utan väldigt snäv och ensidig. Hur beskrivs författare i skolans läromedel 

och vilken bild vill de ge av sig själva? Ser man till detta kan det för studenterna vara av vikt 

att få ta del av båda dessa bilder. Selma Lagerlöf och hennes person och författarskap är starkt 

förankrat till skolans värld och bilden av henne kan kännas som att den ristats i sten men 

faktum kvarstår att en förändring över tid är skönjbar. En bidragande orsak till denna 

förändring från Selma Lagerlöf, den gamla ungmön, är naturligtvis sammankopplad med att 

Lagerlöfs privata brevkorrespondenser har offentliggjorts. När det gäller offentliga personer 

är det lätt att dra förhastade slutsatser som baseras på någonting som citerats i media som 

dessutom kan vara taget ur sin ursprungliga kontext eller till och med förvrängt. Dessa ord 

läggs ändå till bilden av den personen. Ett förfluget ord satt på pränt kan förfölja en person 

hela livet, det blir som en stämpel som inte går att tvätta bort.  

Var finns sanningen, ligger den i medias eller offentlighetens händer eller hålls sanningen 

endast av språkanvändaren själv? 
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”Allt som Herren skapat har ett syfte” 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Selma Lagerlöf beskrivs i läromedel som 

författare och hur hon beskriver sig själv som författare och människa i personliga brev. Jag 

vill också undersöka hur dessa bilder, offentliga och privata, korrelerar. För att uppnå detta 

syfte ställdes följande frågor: 

 Vilka epitet används i litteraturhistorieskrivningen i skolans läromedel för att beskriva 

Selma Lagerlöf? 

 Vilka identitetsmarkörer använder sig Selma Lagerlöf av för att beskriva sig själv och 

sitt författarskap i privata brev? 

 Finns det några skillnader och/eller likheter mellan ovan nämnda epitet och 

identitetsmarkörer? 

Tanken med detta arbete är således att undersöka på vilket sätt Selma Lagerlöf framställer sig 

privat och jämföra dessa bilder med hur hon framställs offentligt i litteraturhistorieskrivningen 

i skolan. För detta ändamål har de brevkorrespondenser som Lagerlöf haft med Sophie Elkan 

och Valborg Olander använts och den bild av denna privata Selma Lagerlöf kommer att 

ställas mot den ”kända” bilden av sagotanten Selma Lagerlöf. Den ”kända” bilden är i detta 

fall den bild som elever fått sig till livs genom skolans läroböcker samt ur 

litteraturhistorieskrivningen. 
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Viktiga definitioner 

Några centrala begrepp är återkommande i undersökningen och det är därför på sin plats att 

här redogöra närmare för dem. 

 

Epitet 

Med epitet avses de biord som ställs till huvudordet, i detta fall personen, för att karaktärisera, 

eller ange dess egenskaper. (Nationalencyklopedin) 

 

Identitetsmarkör  

Med identitetsmarkör avses de ord som används för att beskriva den egna personen (Bijvoet 

2007, Forsell 2005). Ordet i sig är egentligen en sammansättning av två separata ord som var 

för sig betyder I) den egna och andras uppfattning om sig själv (identitet enligt 

Nationalencyklopedin). Identiteten är även det som definierar den enskilda människans 

unikhet och formas och omformas under hela livet (enligt en konstruktivistisk definition).  II) 

att via ett specifikt ord således markera eller fastslå någonting (markör enligt 

Nationalencyklopedin). I detta sammanhang avses det hur en person genom det språkliga 

ordvalet visar vem hon är eller vem hon vill framställa sig som.  

 

Läromedel  

Med läromedel avses här tryckta, traditionella läroböcker (Graeske 2010) som används i 

skolans undervisning rörande litteraturen och dess upphovsmän/kvinnor samt den tid som 

dessa levde i och speglade. Det kan vara både allmänna litteraturhistorieskrivningar såväl som 

anpassade litteraturböcker avsedda för att ge en snabb överblick om den författare vars verk 

man ska läsa och/eller arbeta med.  

Offentlig bild 

Med offentlig bild avses den bild av Selma Lagerlöf så som den framställs och framkommer i 

skolans läromedel. Den offentliga sfären (bilden) innefattar både en kulturell offentlighet, som 

kan vara litteratur och en politisk offentlighet där politik, samhälle och ekonomi ingår 

(Habermas 2003). 

  

Privat bild 

Med privat bild av Selma Lagerlöf avses den bild så som hon framställer sig själv för 

närstående, i detta fall Sophie Elkan och Valborg Olander. Den privata sfären (bilden) 

innefattar den intima sfär där familjen och hemmet ingår samt den sociala sfär som utgör 

arbetsplatsen (Habermas 2003). 
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”Och Ordet blev människa och bodde bland oss” 

Bakgrund 

I detta kapitel förankras uppsatsens syfte i en bakgrund som innehåller en kort presentation av 

Selma Lagerlöf samt tidigare forskning som anknyter till uppsatsens syfte.  

Selma Lagerlöf 

Vem var ikonen och sagoberätterskan Selma Lagerlöf? De allra flesta känner henne som 

författaren bakom Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, men hon var avsevärt mer 

än bara det. Selma Lagerlöf är en av våra mest älskade kvinnliga författare, kanske till och 

med en av de allra största berättarna av sin tid och hon är dessutom den svenska kvinnliga 

författare som översatts mest. Hon föddes den 20 november 1858 och debuterade 1891 med 

romanen Gösta Berlings saga. Selma Lagerlöf fick, som första kvinna, Nobelpriset i litteratur 

1909 och hon kom att bli den första kvinnan i Svenska Akademien. Lagerlöf har av Hjalmar 

Gullberg (1898-1961) i dennes tal när han efter Lagerlöfs död valts in i Svenska Akademien, 

beskrivit henne som vår mest betydelsefulla svenska kvinna sedan den heliga Birgitta 

(Sveriges Radio Minnen). Selma Lagerlöf är en personlighet med många epitet varav 

språkkonstnär, visionär och sagoberätterska är några. Ser man till dessa epitet är det är tydligt 

att Lagerlöfs ursprung och hennes språk samt det faktum att hon är kvinna ligger henne i fatet. 

Flera senare studier visar på detta (Nordlund 2005, Edström 2002, Toijer-Nilsson 1992 & 

2006). Lagerlöf karaktäriseras indirekt genom sitt författarskap och det är vissa egenskaper 

hos henne som särskilt framträder. Lagerlöf bedöms ha någonting som benämns som: ”[…] 

moraliskt ädelmod, d.v.s. gåfvan att förstå människor och förlåta dem, utan att ha fällt någon 

dom om hvilka, som skola stå på högra äller vänstra sidan.” (Nordlund 2005, s. 56) Detta 

innebär, enligt de samtida kritikerna (Nordlund 2005), att hennes karaktärer äger en 

trovärdighet som vittnar om en förmåga som ligger långt bortom det som ”[…] en ung värnlös 

qvinna med fröken Lagerlöfs blygsamhet och glänsande talang” (Nordlund 2005, s. 58) borde 

ha tillräckliga kunskaper att skriva om. Men man ska inte tro att all kritik var positiv utan 

hennes tro på sig själv och sitt författarskap gavs skarp kritik: ”Ty sjelfkritik eger hon väl icke 

af naturen, och det mottagande hennes arbete rönt från vissa håll, skall svårligen hafva 

bidragit att skaffa henne den.” (Nordlund 2005, s. 60) Huruvida detta uttalande vittnar om 

avundsjuka eller om okunskap får vara osagt, men när Lagerlöf fick ta emot Nobelpriset var 

motiveringen i alla fall följande: ”[…] på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom 

och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning […]” (Sveriges Radio 

Minnen).  

 

Söker man på nätet får man en myriad med träffar på namnet Selma Lagerlöf, det finns allt 

från tidningsartiklar till bloggar som handlar om författaren och/eller hennes liv eller 

författarskap. Ser man på Wikipedia, den naturliga sökmotorn på Internet för många 

skolelever, framträder för en relativt utslätad och komprimerad bild av Selma Lagerlöf. Hon 

porträtteras genom sitt författarskap och sina utmärkelser men även genom de brev som hon 

skrivit till Sophie Elkan och Valborg Olander. I dagspressen, ibland andra tidningarna 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har ett flertal artiklar om Selma Lagerlöf publicerats 

och dessa har till viss del ställt bilden om Selma Lagerlöf som den gamla ungmön som sitter 

ensam på Mårbacka på skam. Detta samt det faktum att Lagerlöfs korrespondens 

offentliggjordes 1990 och ett urval brev till Sophie Elkan publicerades (Toijer-Nilsson 1992) 

gav allmänheten tillgång till en del av Selma Lagerlöf som tidigare varit dold. 2006 fick 

allmänheten ytterligare en pusselbit till enigman Selma Lagerlöf då delar ur korrespondensen 

med Valborg Olander publicerades (Toijer-Nilsson 2006). Det kan kännas förmätet att påstå 

att man genom att läsa kan veta vad som försiggick i huvudet på brevskrivaren, men visst 
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finns det en underliggande känsla i breven som pekar på att vänskap inte är det enda som 

upplevs mellan brevskrivarna. Det var Lagerlöfs egen önskan att dessa brev inte skulle 

publiceras eller läsas förrän hon varit borta i 50 år (Toijer-Nilsson 1992).  

 

Selma Lagerlöfs båda brevvänner, Valborg Olander och Sophie Elkan var viktiga för henne 

och de var så pass olika att de fyllde varsin viktig funktion för Lagerlöf. Hos en fanns hjälpen 

och stödet och hos den andra fanns slagfärdigheten. Valborg Olander brevväxlade i nästan 

fyrtio år med Selma Lagerlöf. ”Hos Valborg fick Selma […] gensvar, här fanns en känslornas 

ömsesidighet.” (Toijer-Nilsson 2006, s. 5) Valborg Olander var adjunkt och utbildad lärarinna 

och hon kom genom sitt samröre med Selma Lagerlöf att påverka och verka rådgivande i 

hennes författarskap (Toijer-Nilsson 2006). Enligt Toijer-Nilsson (2006) blev Valborg 

Olander för Selma Lagerlöf: ”[…] den trygga vardagen, den outtröttliga hjälparen” (Toijer-

Nilsson 2006, s. 6) och hon blev även den som: ”[…] satte Selma Lagerlöfs väl framför sina 

egna intressen […]” (Toijer-Nilsson 2006, s. 6). Sophie Elkan, som idag kanske mest är känd 

för sin relation med Selma Lagerlöf var även hon författare. Efter Sophie Elkans död gick 

hennes tillhörigheter till Selma Lagerlöf som då lät ställa i ordning ett rum på Mårbacka för 

att förvara hennes tillhörigheter i, det så kallade Elkanrummet (Toijer-Nilsson 1992). Selma 

Lagerlöf beskriver i ett brev till Valborg Olander arten av sin och Elkans relation i förhållande 

till den med Olander: ”Vi göra henne ingen orätt, ty jag tycker om henne som förr och kärlek 

vill hon ej ha, bara glad att slippa.” (Lagerlöf, red. Toijer-Nilsson 2006, s. 11) 
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”Hela jorden hade samma språk och samma ord”  

Tidigare forskning 

Som tidigare påtalats, finns en uppsjö av forskning rörande fenomenet Selma Lagerlöf och 

därför har ett urval varit nödvändigt. Detta urval är baserat på bland annat berörandet av den 

privata Lagerlöf genom hennes brevkorrespondens till tidigare nämnda recipienter, Sophie 

Elkan och Valborg Olander. Urvalet är vidare baserat på huruvida studierna tecknar en 

offentlig, kontra privat bild av Lagerlöf. Forskningen som här presenteras är således sådan 

som är relevant för denna uppsats syfte.  

Av mest relevans för uppsatsen bedöms Anna Nordlunds avhandling Selma Lagerlöfs 

underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1996  (2005) vara, både baserat 

på innehåll men även på dess relativa nytillkommenhet. Nordlund fokuserar på, just som titeln 

antyder, Selma Lagerlöfs livsresa genom/via sitt författarskap. Nordlund analyserar hur 

Lagerlöf porträtteras i litteraturhistorieskrivningen, vilket är någonting som även jag sett 

närmare på. Nordlunds slutsats är att Lagerlöf på grund av sitt kön inte på långa vägar 

tillskrivits den faktiska betydelse som hennes författarskap haft för just svensk litteratur. 

Nordlund inleder visserligen genom att skriva att: ”Selma Lagerlöf reser genom 

litteraturhistorien som en drottning” (Nordlund 2005, s. 11) men hon visar även på den: ” […] 

ambivalens […]” (Nordlund, s. 11) som präglar Lagerlöfs kollegor och de samtida (och 

senare) kritiker som skrivit om hennes verk. Nordlund fastslår att Lagerlöfs författarförmågor 

klassats som kvinnliga och därför av en lägre genre. Nordlunds frågeställning och syfte är just 

tanken att: ”[…] kvinnliga författarskap har nedvärderats och uteslutits ur en manligt 

dominerad litteraturhistorieskrivning” (Nordlund, s. 12) och hennes fokus ligger på vad hon 

själv benämner som: ”[…] den traditionella litteraturhistoriska behandlingen av Selma 

Lagerlöf […]” (Nordlund, s. 13). Nordlund fokuserar även på hur man inom 

litteraturhistorieskrivningen separerar ”manligt” och ”kvinnligt” och att det i dessutom är det 

manliga som är norm. Nordlund vill således undersöka om det kan vara så att Lagerlöfs 

författarskap bedöms utifrån premissen av vilket kön hon har. Nordlund noterar även den 

förändring som skett över tid genom att påtala att epiteten ”sedlighetsdanaren” och 

”sagoförtäljerskan” har ersatts av ”den radikala konstnären” och ”Feministen” (Nordlund, s. 

16). Nordlund visar även hur Lagerlöf själv bidrog till den initialt påtalade ambivalensen till 

hennes verk och hennes person då hon som Nordlund skriver: ”Behagfullt spelade […] sin 

drottningroll och aktade sig för att stöta sig med manliga litteraturforskare och kolleger i det 

litterära etablissemang, som hon privat kunde häckla i frispråkiga brev.” (Nordlund, s. 17)  

Detta synsätt som Nordlund presenterar har varit danande för den inriktning som denna 

uppsats tagit, språk och genus har visat sig vara så sammankopplade att det har upplevts som 

omöjligt att försöka separera dem. Nordlunds avhandling slutar med att Nordlund konstaterar, 

på basis av det resonemang hon fört samt baserat på den genusteori som hon lutar sig mot, att 

Lagerlöfs egenart som författare förminskats och förringats på grund av hennes ursprung och 

kön. Hennes värde har således, anser Nordlund, reducerats på grund av att hon är kvinna. 

Nordlund skriver att Lagerlöf i början av sin karriär sågs som ”[…] ’en liten skolmamsell’ 

[…]” (Nordlund, s. 33) som satt på sin kammare och inte visste vad som hände ute i världen. 

Hennes debutverk Gösta Berlings saga sades vara en mix av det allra bästa och det allra 

sämsta. En kritiker skrev: ”Men detta verk är verkligen högst märkligt – det är den 

sällsammaste brygd av gott och ont jag sett – reminiscenser och fraser ur den sämsta av alla 

litteraturer […] och sidor, som äro beundransvärda av fantastisk kraft och liv.” (Nordlund, s. 

33) Detta något dubbla mottagande till trots anses Lagerlöf idag vara en av de stora nydanarna 

inom just svensk litteratur och hon beskrivs som originell och absolut värdig att se närmare 
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på. Selma Lagerlöf debuterade under en tid då kvinnliga författares prestationer inte ansågs 

som likvärdiga deras manliga motsvarigheters och kvinnor ansågs till och med inkapabla att 

skriva någonting helt nytt och innovativt. Därför tillskrevs Lagerlöf epitet som isolerad och 

”skolmamsellig”, allt för att hennes debut skulle kunna sägas vara tillkommen som av en 

händelse och inte sprungen ur någon märkvärdig begåvning. Här tar man alltså inte hänsyn till 

att hon är utbildad lärare. Detta kan, enligt Nordlund, ha att göra med den framväxande 

feministiska lärarkåren vilken naturligtvis väckte anstöt hos de manliga lärarna. Dessa 

framförde då bilden av dessa lärarinnor som kvinnor som på ett eller annat sätt undertrycker 

sin sexualitet. Detta med att få utlopp för sina lustar sågs nämligen som starkt knutet till 

förmågan att skapa någonting nydanande och originellt. Selma Lagerlöfs debutverk ansågs 

visserligen vara erotiskt laddat men ändå präglat av en naivitet som skulle bero på hennes 

egna bristande erfarenheter på det sexuella planet.  

Nordlund fortsätter genom att redogöra för hur Lagerlöf drivs av sin passion, nämligen att 

författa och sin vilja att bli den bästa. Nordlund berättar även om hur Lagerlöf senare i livet 

omtalar att hon visst blivit sårad och stukad av den kritik som hon erhållit och Nordlund 

menar att Lagerlöf efter debuten aldrig mer ägde den tro på sin förmåga som hon haft innan. 

Nordlund spekulerar vidare i om det är denna ”vingklippning” som är det uttryck som 

Lagerlöf själv använde, som fått henne att ikläda sig rollen som ”sagoförtäljerska”, den roll 

som är allmänt förknippad med hennes författarskap. Trots de som kritiserat hennes stil och 

språkliga (o)förmåga (hennes sätt att använda språket får mestadels beröm) så fortsätter 

Lagerlöf med sin författargärning och kan sedermera ställa sig jämsides de andra stora 

författarna av sin tid vilka de flesta var män. En recensent skriver om Jerusalem:  

Hvem har väl på länge i vår svenska litteratur behandlat ett ämne som är så stort eller, för att 

använda det häfdvunna uttrycket, så manligt som hon? Mot jargongen som säger, att qvinnan 

endast kan skapa i smått, vill jag svara: läs inledningen till denna dikt i de gamla sagornas anda, 

och Ni skall inse ert misstag, läs vidare, och Ni skall åter och åter erkänna, att ett dylikt omdöme 

är falskt. (Nordlund, s. 90) 

Ett annat omdöme som också betonar styrkan i Lagerlöfs berättarkraft är följande som skrevs 

hela tolv år efter debuten: ”Af naturen tillhör hon säkerligen vår litteraturs rikaste 

diktarlynnen. Redan från början finnas hos henne förenade trenne, sällan fredligt samboende 

gåfvor: en orädd och visionär inbillningskraft, flödande ursprunglig berättargåfva och en 

känslans rikedom, som måste skänka allt, lefvande och dött, ett famntag av djup och mild 

mänsklighet.” (Nordlund, s. 103)  

Nordlund återkommer till Lagerlöfs förlorade självförtroende och påtalar att denna förlust 

även varit en tillgång utan vilken exempelvis Gösta Berlings saga och En saga om en saga 

inte skulle ha kommit till. Dessa, menar Nordlund stammar ut just denna känsla av att inte 

tillhöra, att inte bli förstådd. Hennes utanförskap är således en av orsakerna till hennes 

framgång och denna känsla är bidragande till att det tog Lagerlöf så pass länge att bli 

publicerad, för skrivit hade hon gjort hela sitt liv. I En saga om en saga beskriver hon det 

själv på följande sätt: ”Den blef aldrig någonsin vad den skulle ha blifvit. Det var dess olycka, 

att den hade fått gå och vänta så länge på att bli berättad. Om den ej blef tillbörligen tuktad 

och efterhållen, berodde det mest däraf, att dess författarinna var så alltför lycklig att 

ändtligen få skrifva den.” (Nordlund, s. 107) Trots denna presumtiva inblick i Lagerlöfs eget 

liv via hennes saga så menar Nordlund att det finns lite av Selma Lagerlöf själv i hennes verk. 

Hon fortsätter, fastän hennes stora berättarbegåvning ger henne sagostoff, att själv stå utanför 

de sagor hon förtäljer. Vidare skriver Nordlund om Lagerlöfs erövring av läsare även utanför 

Sveriges gränser och hur hennes berättarstil uppfyllde alla de stilistiska, moraliska och etiska 

krav som fanns på litteraturen under 1800-talet: ”Endast den hvars själ allt från barndomens 
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dagar mättats med sägner, och som med en rik fantasi förenade i ett kärleksfullt sinne, kunde 

djärfvas att söka tolka hemligheterna i denna andra och osynliga värld […]” (Nordlund, s. 

123).  

Nordlund hävdar, i likhet med flera andra forskare och kritiker (både samtida och senare) att 

Lagerlöfs författarskap i början av 1900-talet ligger helt ”rätt i tiden”. Lagerlöf agerar, enligt 

Nordlund, som förnyare av det svenska språket och hon skapar brilliant karaktärer med ett 

psykologiskt djup placerade i en trovärdig verklighet. Hon bedöms äga en förmåga att göra 

även de trivialaste händelser till event fyllda med djup och realitet. Lagerlöf anammande 

Freuds teorier och gav sina karaktärer en personlighet baserade på dessa tankar kring jaget, 

detet och överjaget. Nordlund har även tagit del av Elin Wägners (1882-1949) biografi om 

Selma Lagerlöf (Selma Lagerlöf I & II, 1942, 1943) som denna skrev strax efter Lagerlöfs 

död. Wägner spinner vidare på det faktum att det återfinns så lite av Lagerlöf själv i hennes 

diktning, Wägner menar till och med att: ”[…] intrycken av den offentliga personen och 

upplevelsen av författarskapet verkade oförenliga.” (Nordlund, s. 222) Wägner spekulerar 

även över huruvida Lagerlöf spelar en roll när hon är ute i offentligheten. Denna presumtiva 

roll, samt den bild av henne som Wägner tycker sig skymta sammanfattar Wägner på följande 

sätt: ”Hon kan icke bara vara en. När hon själv tecknat konturerna av en Selma Lagerlöf, 

anmäler sig för den som är förtrogen med hennes verk en annan, mindre snäll, mera 

fantastisk, mycket mera kunnig i livets vilda och heta spel, än vad en blott åskådare kan vara.” 

(citat från Nordlund, s. 222) Wägner, som själv träffade Lagerlöf beskriver hur hon genom 

denna biografi som hon ombetts skriva vill: ”[…] göra upp med ’den kloka, blida och 

harmoniska sagoberätterskan, provinsdrottningen och sevärdheten, höljd av ära och lagrar 

vilken alla ser för sina ögon då namnet Selma Lagerlöf nämns.” (citat från Nordlund, s. 223) 

Nordlund berättar även hur Wägner var den som först vågade ställa frågan om Lagerlöfs 

vänskap med Sophie Elkan och Valborg Olander måhända kunde vara av sexuell art, att den i 

alla fall var mer än vänskaplig. Detta var på den tiden ett tämligen tabubelagt ämne så 

antydningarna fick stanna vid just antydningar. Nordlund citerar Wägner när denna skriver 

att: ”Hon valde vänskapens värld, och där lärde hon sig tala känslornas språk under hänförelse 

och lidande, under uppoffringar och som mottagare av offer, under upprördhet och trygg tillit, 

oftast dyrkad, men någon gång till sin stora lycka och olycka i stånd att dyrka själv.” 

(Nordlund, s. 224) 

En annan som tecknat Selma Lagerlöfs livshistoria är Vivi Edström som i sin bok Selma 

Lagerlöf. Livets vågspel (2002) beskriver hur hon genom ovan nämnda Elin Wägner mötte en 

Lagerlöf som inte återfanns i Lagerlöfs författarskap. Här fanns en kvinna som speglats mer 

genom sin privata korrespondens än genom sina utgivna verk. Edström inleder med att påtala 

att när det är just brev som används som källor: ”[…] finns det […] både fällor och 

begränsningar. Också i brev kan man utöva förställning. […] Dessutom bör man hålla i 

minnet att […] också adressaten är medskrivande. Selma Lagerlöf anpassar sig påtagligt efter 

dem hon skriver till, van som hon ju också var att växla mellan berättarroller.” (Edström 

2002, s. 9) Edström menar att syftet med denna bok är att försöka i möjligaste mån teckna 

Lagerlöfs ”livstext”. Edströms bok är mer än Nordlunds (2005) inriktad på Lagerlöfs biografi 

och leverne. Edström tar avstamp i Lagerlöfs författarskap där hon menar att Lagerlöf till viss 

del går att finna och hon skriver: ”Jag menar att hon [Lagerlöf] rymmer en enorm 

livsbejakelse […] Det stora temat i hennes diktning är livet självt, koncentrerat i kärleken 

[…]” (Edström, s. 12). Edström tar, liksom Nordlund (2005), upp det epitet som Lagerlöf 

erhållit som ”sagoförtäljerska” och hur hennes berättargeni reducerades till ett slags kvinnlig 

intuition och spontanitet. Den som främst stod för skapandet av denna bild var, enligt både 

Nordlund (2005) och Edström: ”Oscar Levertin [1862-1906], 1890-talets ledande kritiker 
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[som] byggde upp myten om den naiva sagoberätterskan, när han identifierade henne med 

kvinnliga urbilder som spinnerskan, väverskan och nornan.” (Edström, s. 12) Att på detta sätt 

bli reducerad till någonting mindre än hon var menar Edström, liksom Nordlund (2005) var 

någonting som sårade Lagerlöf och orden kom att förfölja Lagerlöf genom livet.  

Edström refererar även till de brevsamlingar som använts som underlag för denna uppsats, de 

som redigerats av Ying Toijer-Nilsson (1992, 2006), och Edström menar att de är: ”[…] en 

fortlöpande dagbok eller som telefonsamtal på pränt.” (Edström, s. 7) Edström går sedan in på 

Lagerlöfs vänskapsrelationer till både Sophie Elkan och Valborg Olander och om Lagerlöfs 

möte med Elkan skriver Edström att det var: ”Kärlek vid första ögonkastet […]” (Edström 

2002, s. 171). Lagerlöf slits mellan hopp och förtvivlan och Edström skriver att Lagerlöfs 

brev till Elkan är synliga bevis på hur Lagerlöf försöker komma till någon slags ro med sina 

känslor. Lagerlöf skriver att ingen kärlek är ful men att allt rus är övergående. Med det menar 

Edström att Lagerlöf är medveten om att den första flammande förälskelsen så småningom 

kommer att falna och då menar Lagerlöf att hon kommer att få ro igen. Men Edström hävdar 

ändå att: ”Breven speglar hennes nästan desperata försök att komma till rätta med detta som är 

hennes livs stora – som jag tror allra största – besvikelse: att den älskade har sina känslor 

förankrade på annat håll.” (Edström, s. 174) Denna känsla av att bara få ta del av en liten del 

av Elkans kärlek desillusionerar Lagerlöf. Edström menar att Lagerlöf slutligen inser att 

Elkans tvära kast som spänner över hela känsloregistret är kopplat till Elkans egna 

kärleksupplevelser med en gift man. Istället kliver en ny person in på scenen som är Lagerlöfs 

liv, en person som kunde vara allt det som Elkan inte förmådde, Valborg Olander intar 

scenen. Nu påbörjas ett mödosamt dubbelarbete för Lagerlöf som på något sätt vill behålla de 

båda väninnorna men inte såra vare sig den ena eller den andra. Passionen ställs mot 

tryggheten och Lagerlöf skriver till Elkan att hon är hennes vare sig hon vill eller inte, tills 

döden skiljer dem åt. Det är ändå hos Olander som Lagerlöf finner förbehållslös kärlek. 

Edström målar bilden av en kvinna som vill ha kakan och äta den, ingen av väninnorna är 

utbytbar, de fyller båda viktiga funktioner för Lagerlöf och hon är villig att ”trolla lite med 

orden” för att hålla alla på gott humör.  

Olander blir för Lagerlöf den entitet ur vilken Lagerlöfs självkänsla återbyggs, i ett brev till 

Olander skriver Lagerlöf: ”’Jag har ju stor begåvning, det är inte värt att krusa med, men min 

själ är i ständig hunger och den behöver allt det stränga arbetets spänning för att vara i ro. Och 

om jag inte har arbete, så behöver jag kärlek, eller stor framgång.” (Edström, s. 288) Till detta 

har Edström fogat orden ”Så talar ett geni.” (Edström, s. 288) Edström fortsätter med att 

beskriva hur det måhända kunde vara så att detta dubbelspel höll en viss charm och Lagerlöf 

använder hela sitt icke ansenliga språkregister för att förmå både Elkan och Olander att stå vid 

hennes sida. En ansenlig skillnad finns dock, som Edström påtalar, det är att Olander utan 

förbehåll, utan egen vinnig och med stora uppoffringar verkligen finns där när Lagerlöf 

behöver henne. Lagerlöf skriver till Olander att: ”[…] ingen har älskat mig som du” (Edström, 

s. 290) men detta förändrar enligt Edström inte Lagerlöfs relation till (med) Elkan utan de 

fortsätter att umgås och resa tillsammans på samma sätt som innan Olander kom in i bilden. 

Edström sammanfattar Lagerlöfs relationer; Elkan och Lagerlöf hade många gemensamma 

intressen, de var båda författare och Elkans disposition och lynne fick Lagerlöf att bli spontan 

och livfull. Hos Olander å andra sidan fann Lagerlöf den famn som hon sökte, en trygghet och 

ett stöd och en aldrig svikande lojalitet. Lagerlöf själv beskriver slutligen, enligt Edström, 

Mårbacka som sitt livs kärlek: ”Jag kan väl säga att Mårbacka varit mitt livs stora kärlek, min 

käraste dröm var att få köpa det tillbaka och min lycka att få bygga och odla och förbättra 

där.” (Edström, s. 461) 
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En forskare som ingående studerat Selma Lagerlöfs privata brev är Ying Toijer-Nilsson som 

utgett brevsamlingarna Du lär mig att bli fri, Selma Lagerlöf skriver till Sophie Elkan (1992) 

och En riktig författarhustru, Selma Lagerlöf skriver till Valborg Olander (2006). Dessa båda 

volymer har varit mycket viktiga i denna studie då Selma Lagerlöfs bruk av 

identitetsmarkörer kommer att analyseras i ett urval av dessa utgivna brev. Toijer-Nilsson 

skriver inledningsvis i om sitt urval: ”Jag har läst och valt ut, läst om och valt ut igen.” 

(Toijer-Nilsson 1992, s. 5) Brevväxlingen till Sophie Elkan sträcker sig från 1893-1921 och 

urvalet är 8-10 brev per år: ”[…] i avsikt att spegla Selma Lagerlöfs författarskap [och] 

vänskapens olika faser […]” (Toijer-Nilsson 1992, s. 6) Breven till Valborg Olander är 

tillkomna mellan 1901-1939. Breven, fortsätter Toijer-Nilsson, är exakt återgivna och de enda 

ändringar som Toijer-Nilsson själv gjort är i de maskinskrivna breven. Toijer-Nilsson påtalar 

även att Lagerlöf ofta klagade i sina brev till Olander över sin oförmåga att skriva felfritt just 

på maskin, men Toijer-Nilsson skriver att hon bara ändrat sådant som uppenbarligen är 

felskrivet. Toijer-Nilsson avslutar sin inledning i En riktig författarhustru, med att konstatera 

att: ”I det rikt varierade materialet speglar alltså både brevens utseende och innehåll 

människan bakom det som skrivs.” (Toijer-Nilsson 2006, s. 8)  

Breven i de båda brevsamlingarna är, som Toijer-Nilsson påpekar mycket olika varandra, hon 

skriver: ”I breven till Sophie Elkan släpper Selma Lagerlöf den behärskade försiktighet, som i 

regel utmärker hennes brev […] Selma Lagerlöfs brev bär vittnesbörd om en intellektuell 

stimulans, som inte återfinns i hennes övriga korrespondens och jag har läst tusentals brev 

bl.a. för mina tidigare utgåvor.” (Toijer-Nilsson 1992, s. 5) Toijer-Nilsson berör det faktum 

att brev är privata och bör endast läsas av den tilltänkte mottagaren: ”Att läsa andras brev, 

också om det gäller offentliga personer och lång tid har gått, kan kännas som ett intrång. Men 

jag som dagligen vänt gulnade papper och tytt suddig blyertsskrift, har funnit något av en 

absolution i själva breven. De båda författarinnorna [Lagerlöf och Elkan] anade tidigt att 

deras brev hade litteraturhistoriskt intresse” (Toijer-Nilsson 1992, s. 6). Toijer-Nilsson 

konstaterar att Lagerlöf kunde raljera genom att skriva: ”När ska vi offentliggöra denna 

brefvexling? Det blir vår litterära succes.” (Toijer-Nilsson 1992, 6)  

Toijer-Nilssons brevutgåvor visar även på en annan sida av framgången, även en celebritet 

och firad författare har måsten och med framgång följer ansvar: ”Och så glömma 

människorna bort litet, att jag har fått nobelpriset. Bara de göra detta så skall jag bli välbergad 

igen.” (Toijer-Nilsson 1992, s. 365) Inför Sophie Elkan och Valborg Olander klär Lagerlöf 

dessa funderingar i ord och då framträder den Selma Lagerlöf som inte bara skriver för att få 

sätta ord på pränt utan även skriver för att leva. Mårbacka slukar pengar, både i drift och 

genom restaureringar och ombyggnationer: ”Jag måste tjäna nu för bygget.” (Toijer-Nilsson 

1992, s. 498) och hon har många att sörja för: ”Klagar jag mycket över pengar? Du [Sophie 

Elkan] minns väl, att du brukade säga, att du trodde, att man aldrig fick så mycket, att inte 

utgifterna växte i jämnhöjd […] Min svårighet nu är, att jag måste ge bort så mycket.” 

(Toijer-Nilsson 1992, s. 365) Lagerlöf sammanfattar problematiken med att vara tvungen att 

förtjäna sitt uppehälle och det ansvar och de problem som medföljer hennes framgång: 

Jag står liksom vid en vändpunkt i livet. Alla vill bjuda mig och rycka mig ut i livet […] men med 

författarskapet bleve det nog slut för en lång tid framåt. Och författare är det väl ändå min kallelse 

att vara framför allt annat. En […] man […] kunde både spela en roll i livet och i poesien, men jag 

får välja endera. Min ekonomi, ja jag menar allt det, som jag vill använda mina pengar till tvingar 

mig också att arbeta. (Toijer-Nilsson 2006, s. 74) 

Lagerlöf skriver även: ”Detta är verkligen att skriva för pengar, men frågan är om det är så 

förkastligt. Skriver man bra för pengar, så är det likaså rätt som att bara skriva för ära och 

berömmelse.” (Toijer-Nilsson 2006, s. 198) Vad hon menar med detta anser jag är att de 
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mindre noveller hon åtar sig att skriva drygar ut kassan och dessa texter tillkommer av 

monetära skäl: ”Sedan dess har jag gjort färdig en saga eller legend, som jag sänder till en 

jultidning. Jag får väl ett par hundra kronor för den.” (Toijer-Nilsson 2006, s. 97) Någonting 

som också är framträdande är hur, liksom ekonomin, även Lagerlöfs personliga relationer går 

i vågor, ibland uppåt bara för att göra en djupdykning och när allting nästan känns för tungt 

att bära skriver Selma Lagerlöf till Valborg Olander: ”Jag var så rik och nu är jag fattig.” 

(Toijer-Nilsson 2006, s. 23) 

När det gäller litteraturhistorieskrivningen kan man i Anna Williams studie Stjärnor utan 

stjärnbilder, kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997) 

läsa om kvinnliga författares vara eller icke vara i litteraturhistorieskrivningen. Williams har 

således i sin studie tydligt visat hur genussystemet verkar i litteraturhistorieskrivningen. 

Denna studie är sålunda intressant och relevant för denna uppsats. Detta grundar sig på två 

saker; dels hennes litteraturhistoriska forskning och dels hennes genusinriktning. Genus 

definieras här av Williams som: ”[…] en social och kulturellt konstruerad könsidentitet […]” 

(Williams 1997, s. 24) som är ständigt pågående och omfattar både biologisk och kulturell 

identitet. Som tidigare nämnts har det under detta arbete visat sig vara omöjligt att separera 

det språkliga från den kvinnliga identiteten hos Selma Lagerlöf. Williams studie handlar om: 

”[…] könsperspektivet i litteraturhistorien” (Williams, s. 12) och hon har koncentrerat sig på 

olika tidsepoker varav Selma Lagerlöfs era är en av dem. Williams urvalsbedömning är 

baserad på att många fler kvinnliga författare publicerades just under denna period. Williams 

inleder med att fastslå att: ”När man börjar titta närmare på hur våra litteraturhistoriker 

presenterar de kvinnliga författarna blir det snart tydligt att författarens kön ar av avgörande 

betydelse för hur författarskapet uppfattas och tolkas.” (Williams, s. 14) Williams definierar 

även vad litteraturhistoria betyder och menar att det inte bara är styrt av genretillhörighet utan 

även att dess syften har varierat över tid: ”Det litteraturhistoriska verket är alltid beroende av 

sina föregångare.” (Williams, s. 30) Williams anser vidare att de fåordiga kvinnliga inslagen i 

litteraturhistorieskrivningen kan förklaras av olika saker; kvinnorna skrev ”lågstatuslitteratur” 

och deras forum för publikationer var inte, som männen, alltid böcker utan lika ofta i 

tidskrifter. Detta, att publicera just i tidskrifter är synnerligen relevant för Selma Lagerlöf då 

hon ansågs skriva just kvinnolitteratur så som sagor, sägner och romaner, men även genom att 

hon publicerats i olika tidskrifter (Nordlund 2005, Toijer-Nilsson 1992, 2006). Williams 

fastslår att den litterära kanon premierar manliga författare. Litterär kanon definierar Williams 

som: ”[…] den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den 

allmänt accepterade bilden av litteraturens historia.” (Williams, s. 36) Detta till trots anses 

Lagerlöf vara en del av den svenska litterära kanon. Kanon är av SAOL definierat som ett 

visst urval (ett slags rättesnöre) av litteratur som anses ha haft en betydande påverkat på 

samhället/nationen/kulturen samt av Williams som: ”[…] ’en historisk konstruktion, produkt 

av en urvalsprocess som legat i händerna på en viss grupp och dess intressen” (Williams, s. 

13). Williams skriver att:  

Åttitalsdecenniet är […] ett unikt decennium ur ett kvinnolitterärt perspektiv. De kvinnliga 

författarna publicerade sig i stor omfattning, och de gav sig med kraft in i den samtida debatten 

och offentligheten med sina skönlitterära verk. Sedlighetsfrågan, kvinnofrigörelsen och 

förhållandet mellan könen diskuterades i tidens romaner och noveller. (Williams, s. 55) 

Trots att Lagerlöf inte debuterade förrän 1891 så är hon ändå en produkt av den tiden (1880-

talet) och av den rörelse som drev kvinnofrågorna framåt. Hon anses även vara en stark 

kontrast till åttiotalets ”gråväderslitteratur” alltså den realistiska litteratur som präglar 1880-

talet (Olsson & Alguilin 2009). Williams skriver att det var just den manliga stilen på 

författandet som premierades, en stil som enligt Williams: ” […] var precis, klar och befriad 
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från överdrifter” (Williams, s. 127) vilket i mångt och mycket är raka motsatsen till Lagerlöfs 

fantasirika och fantastiska berättelser (Nordlund 2005). Williams fortsätter genom att fastslå: 

”Att jämföra de kvinnliga texterna med de manliga […] visar tydligt kvinnornas medvetenhet 

och närvaro i tidens strömningar. Samtidigt mäts de dock mot en manlig norm […]” 

(Williams, s. 146). De i litteraturhistorien nämnda kvinnliga författarna reduceras enligt 

Williams till att (liksom Lagerlöf enligt Nordlund 2005) vara präglade av deras uppväxt och 

levnadsförhållanden. Deras litterära verk bedöms därför som varande produkter sprungna ur 

deras omständigheter snarare än deras författarbegåvning. ”Det är också tydligt att de 

kvinnliga författarna just på grund av sitt kön särbehandlades och placerades i särskilda 

’kvinno’fack, att deras litterära uttryck redan från början särbedöms utifrån det faktum att de 

tillhör det andra könet.” (Williams, s. 183) Williams menar slutligen att det är tydligt att 

1900-talets svenska litteraturhistoria har ett kön. Williams återkommer ständigt till det faktum 

att hon anser att det är den manlige författaren som är norm och att det är utifrån dessa 

kriterier som alla författare bedöms, både manliga och kvinnliga. Williams konkluderar 

genom att fastslå att denna distinktion mellan just manligt och kvinnligt är en form av 

maktmedel: ”Att särskilja innebär […] att behålla sin makt och position.” (Williams, s. 188) 

och hennes recept på förändring är en integrering av kvinnor och genustänkande i 

litteraturhistorien.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att forskningen om Selma Lagerlöf på senare tid försökt 

nyansera bilden av hennes författarskap. Min förhoppning är att i denna uppsats nyansera 

bilden av Selma Lagerlöf ytterligare.  
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”Med tanke på de händelser som återges i denna skrift” 

I detta kapitel presenteras metod, teori, material, urval och genomförande. 

Syftet med uppsatsen är, som tidigare påtalats, att i Selma Lagerlöfs privata brev söka 

språkliga identitesmarkörer samt att jämföra denna bild med offentlighetens epitet rörande 

henne. Först kommer metodavsnittet, sedan teoriavsnittet, som innehåller genusteori sedan ett 

materialavsnitt som behandlar brevteori, att presenteras och slutligen presenteras själva 

genomförandet.  

Metod och teori 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod används. En 

kvalitativ undersökningsmetod fokuserar på karaktärer och egenskaper hos någonting och den 

besvarar även frågor som hur eller varför någonting är beskaffat på ett visst sätt (Svenning 

1999). Enligt Jarl Backman (1998) kan man i kvalitativa studier se verkligheten som en såväl 

social som kulturell betingelse. Här söks kunskapen och förståelsen hos 

undersökningssubjektet ställt i såväl sitt historiska som sitt kulturella sammanhang. En 

kvalitativ metod är en metod som inte främst försöker finna mätbara resultat eller fakta utan i 

stället fokuserar på just kvalitén eller kärnan i det som undersöks. Det resultat som 

framkommer baseras på subjektiva fakta och grundar sig på tanken att objektivitet måhända 

inte existerar utan att allt är baserat på en subjektiv åskådning: ”Den subjektiva identiteten 

byggs alltså upp av de egenskaper vi själva (eller andra) anser att vi har.” (Einarsson 2009, s. 

41) Teoretiskt sett står uppsatsen på tre ben där språksociologi, brev- och genusteori varit 

avgörande. Nedan redogör jag för mina utgångspunkter. 

Den valda metoden är att analysera hur Selma Lagerlöf beskriver sig själv och sitt 

författarskap i privata brev samt studera de epitet som återfinns i litteraturhistorieskrivningens 

och skolans litteraturmaterial rörande Selma Lagerlöf. Dessa identitetsmarkörer och epitet 

jämförs sedan för att se hur de korrelerar med varandra. Människans språk definierar 

individen och skapar den identitet som andra ser: ”Identitet är således ytterligare en dimension 

i individens liv som är kopplat till hennes interaktiva sociala liv. I samspelet med sin 

omgivning försöker hon skapa sig en plats (eller positionera sig) genom att språkligt 

>>konstruera sig själv<< som en viss person.” (Edlund, Erson & Milles 2007, s. 23) Språket 

är således en social betingelse och existerar inte utan interaktion (Einarsson 2009, Bijvoet 

2007, Norberg 2007, Säljö 2005). Individens identitet är alltså föränderlig och i olika 

situationer, eller olika miljöer, såsom offentliga kontra privata, kan samma individ fylla olika 

funktioner: ”Vi har alltså flera sociala >>jag<<, som vi kompetent anpassar >>till olika behov 

och förväntningar som är knutna till olika sociala miljöer<<.” (Edlund, Erson & Milles 2007, 

s. 23)  

Språksociologi 

Det är genom språket som människan skiljer sig från alla andra arter och det är just genom 

språket som människan ser sig själv och skapar den egna identiteten: ”[…] identiteter 

konstrueras […] också i människors rikt varierade språkliga mötessituationer.” (Edlund, 

Erson & Milles 2007, s. 24) Att det finns en koppling mellan språket och identiteten påpekar 

Vygotskij (Säljö 2005) och han säger samtidigt att det är just språket som möjliggör den 

sociala samvaron mellan människor. Det är således språket som ligger till grund för mänsklig 

interaktion. Vygotskij menade att: ”[…] det är genom sociala och kulturella erfarenheter som 

människan i samspel med andra formas som tänkande, kännande och kommunicerande 

varelse [samt att] Människors medvetande formas i stor utsträckning genom språkliga 

praktiker […]” (Säljö 2005, s. 111-112). Man kan vidare i Språksociologi (Einarsson 2009) 
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läsa att identiteten är föränderlig och skapas, omskapas, bekräftas och förnekas beroende på i 

vem man talar till och var man befinner sig. ”Under hela livet ’ser vi oss själva i oändligt 

många ’speglar’ som andra människor håller upp för oss. Vi ’underhandlar’ hela tiden om 

vem och vad vi är med andra människor, både vänner och fiender, främlingar och bekanta.’” 

(Einarsson, s. 40-41) Den mänskliga (personliga) identiteten är någonting som bara kan finnas 

i relationen till andra och är beroende av interaktionen med andra människor. Identiteten och 

individualiteten är alltså förankrad i kommunikationen med andra (Einarsson 2009, Bijvoet 

2007, Norberg 2007, Säljö 2005) . 

Genusperspektiv 

Ytterligare en viktig utgångspunkt i uppsatsen är ett genusperspektiv. Språk, identitet och 

genus är tydligt sammankopplade och för att studera litteraturhistoriens epitet och författarens 

egna identitetsmarkörer om författarskapet och människan har jag använt mig av genusteorier 

som tar upp könsmaktsystemets bärande principer. Genusforskaren och historikern Yvonne 

Hirdman har i sin studie Genus- om det stabilas föränderliga former (2001) diskuterat hur 

genuskontraktet eller genussystemet, som jag här valt att kalla det, verkar. Hirdman hävdar att 

genussystemet bygger på faktorerna särskillnad (dikotomi) och över-underordning (hierarki) 

där mannen utgör normen. Hirdman inleder sin studie genom att fastslå att klass, ras, 

nationalitet och etnicitet inte är det enda som skapar skillnader. Hon konstaterar att det finns 

en sak till av relevans att hålla i minnet: ”Ty där finns systrar, döttrar, mödrar och hustrur som 

lever andra liv bredvid, under helt andra villkor.” (Hirdman 2001, s. 5) Med detta menar 

Hirdman att samma villkor inte gäller för kvinnor som de gör för män. Detta är någonting som 

även Williams har påtalat och som vidare kan kopplas till Lagerlöf och hennes författarskap. 

(Nordlund 2005, Edström 2002) Hirdmans tanke och, som hon skriver, drivkraft är: ”Att 

blottlägga hur det görs genus och hur genus verkar är, vid sidan av de konkreta handlingarna 

för att förändra verkligheten [vilket enligt Hirdman är] den mest verksamma strategin för att 

underminera genusgörandets fortsatta orättvisor.” (Hirdman, s. 6)  

Genus definierar Hirdman som sprunget ur: ”[…] latinets gen-ere, slag, sort, släkte, kön.” 

(Hirdman, s. 11) men även ur engelskans gender som: ”[…] betyder både slag/sort som genus, 

men också kön som i det ’täcka könet’, ’the fair gender’.” (Hirdman, s. 11) Hirdman använder 

sig även av ordet ”könsroll”, som skulle beteckna att gender och kön inte bara har med män 

och kvinnor att göra utan att det även innefattar: ”[…] sociala processer” (Hirdman, s. 12) det 

vill säga relationerna mellan människor. Hirdman talar, likväl som Williams, om att det 

kvinnliga historiskt sett är underlägset det manliga, vilket inte kommer som någon direkt 

överraskning. Hirdman fortsätter på det hon initialt påtalat, nämligen att det inte är lätt att 

bryta mönster som varit verksamma i årtusenden. För att belägga detta citerar Hirdman Philus 

från Alexandria som levde ca 100 e.Kr när han säger: ”Det manliga är mer komplett […] ty 

det kvinnliga är ofärdigt […]” (Hirdman, s. 19). 

Antagandet att kvinnligt skulle vara mindre dugligt återklingar i kritikernas recensioner av 

Lagerlöf (Nordlund 2005, Edström 2002) men även i förklaringar till varför kvinnor skulle 

vara bättre brevskrivare än män. Hirdman menar således att denna tanke att kvinnan skulle 

vara mindre än mannen har funnits ända sedan antiken och att det är svårt att bryta vanans 

makt. Hirdman hänvisar även till Darwin för att stärka denna grundtanke. Darwins tankar 

menar Hirdman är ett bra exempel på hur stor särskiljningen mellan könen verkligen är och 

hur djupt rotad tanken är: ”Mannen […] har en uppfinningsrikare själ [än kvinnan] Hans 

hjärna är absolut större.” (Hirdman, s. 38) Detta uttalande sökte Darwin (och andra med 

honom) att påvisa genom att trycka på det faktum att volymen på en manlig hjärna var tio 

procent högre än en kvinnlig hjärna. Hirdman, liksom Nordlund (2005) och Williams (1997) 



 
- 16 - 

 

fastslår att det är mannen som anses som norm, den måttstocken utifrån allt jämförs. Hirdman 

menar att detta (mannen som norm) inte har så mycket med Darwins tanke att göra, alltså inte 

med biologiska faktorer, utan att: ”Det handlar om en jämförelse mellan kvinna - och 

människa.” (Hirdman, s. 59) Denna tanke är intressant även i Lagerlöfs liv och författarskap 

då hon jämförs med sina manliga kollegor och deras författarskap är den rådande norm som 

gäller. Hirdman påtalar ett faktum som även Williams (1997) tar upp, nämligen maktfaktorn. 

Hirdman säger att när det gäller genusmönstret får man: ”[…] en social bottensats av hierarki 

och isärhållning som vi kan kalla för ett genussystem, eller om man så vill en genusordning.” 

(Hirdman, s. 75)  

Hirdman förklarar även grundtanken i det så kallade ”genuskontraktet” vilket enligt henne är 

just separationen mellan manligt och kvinnligt: ”Poängen med att skapa ett begrepp som 

’genuskontrakt’ är att skapa ett ’fundament’ att teoretisera utifrån som inte hela tiden rör på 

sig. Tvärtom gäller det att begreppsbinda den orörlighet i historien som präglat könens 

villkor.” (Hirdman, s. 88) Detta har Hirdman tydligt visat genom de citat genom århundradena 

som hon presenterar (exempelvis det från 100 e.Kr som presenteras ovan). Hirdman vill rucka 

på tanken om manligt förstånd kontra kvinnligt oförstånd och hänvisar till Mary 

Wollstonecraft (1759-1797) vars teorier i A Vindication of the Rights of Woman (1792) säger 

att: ”[…] kvinnor är människor, människor äger förnuft, alltså bör kvinnor få utveckla sitt 

förnuft och inte förneka eller deformera det.” (citat från Hirdman, s. 105) I sin studie Stjärnor 

utan stjärnbilder (1997) praktiserar Williams Hirdmans teorier om genuskontraktet och hon 

slår fast där att särskiljandet mellan könen är mycket tydlig även i 

litteraturhistorieskrivningen. Williams (1997) hävdar vidare att tal om ”kvinnolitteratur” är 

förringande, litteraturen bör bedömas likvärdigt beroende på genre eller ämnesval inte 

beroende på om författaren är en man eller en kvinna. Hirdman cementerar slutligen tanken 

att det inte längre bör vara relevant att tala i termer om manligt och kvinnligt utan att termen 

mänskligt istället bör användas vilket är någonting som även jag tagit fasta på i min uppsats. 

Brevteori 

I denna studie utgörs en del av mitt material av brev. Brevteori är således ett område som är 

av intresse för denna uppsats. För att kunna studera brev så måste en viss kunskap om brevets 

funktion, form och teori finnas. Svårigheten med att studera just brev tas upp av exempelvis 

Anna Nordenstam (2007) när hon, med all rätt påpekar att trots att man har breven framför sig 

aldrig kan se och uppleva den fysiska brevsituationen och vad den säger om brevskrivaren. 

Denna uppsats bygger till stor del på brev som studerats för att sedan ligga till grund för 

analysen rörande Selma Lagerlöfs språkliga identitetsmarkörer. Brevet var under Lagerlöfs 

era det självklara sättet att kommunicera. Då var brevet det sätt som erbjöd mest intimitet, 

även om det är ibland hände att brev lästes högt för fler än den tilltänkte mottagaren: ”Du 

[Valborg Olsson] får lov att läsa upp detta för Gerda.” (Toijer-Nilsson 2006, s. 172) Även om 

telefonen gjorde sitt inträde så erbjöd telefonsamtalet inte alls samma privata sfär som brevet. 

Lagerlöf påtalar själv detta problem: ”Jag tyckte inte om att höra dig i telefon, det var alltför 

svårt […] nu stod jag mitt ibland människor och kunde inte säga dig något, som jag kände det 

[…]” (Toijer-Nilsson 2006, s. 63). 

Stina Hansson, vars syfte är att undersöka just svensk brevskrivning och de: ”[…] regler, 

normer, stilmönster och konventioner, som svenska brevskrivare haft att förhålla sig till under 

olika tider.” (Hansson, 1988, s. 11) skriver i sin avhandling Svensk brevskrivning. Teori och 

tillämpning (1988) om just brevskrivandet. Hon påtalar hur brevställarna växte fram som 

fenomen i och med att romantiken tog med sig retoriken in i brevens värld. Hon fortsätter med 

att revidera detta uttalande genom att säga att förvisso är konsten att komponera en 
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brevställare en retorisk konst eftersom den lär ut hur man skall uttrycka sig men det är 

samtidigt bara en del av retoriken. Den del som återfinns är brevställarnas förmåga, eller 

konsten att fånga intresset hos den tilltänkte läsaren av brevet. Som parentes kan tilläggas att 

en brevställare är en person som formulerar brev som kan användas som underlag för 

människor som annars inte skulle skriva brev på grund av sin bristande förmåga att 

komponera dem samt att det fanns brevställarlitteratur att tillgå på biblioteken. Hansson 

skriver vidare att det just under 1800-talet skedde en ökning av just brevundervisningen och i 

Sverige fanns ett ansenligt antal stora ”brevställare” som Hansson väljer att kalla dem.  

Nu är det ju förvisso så att de brev som kommer att undersökas i denna uppsats inte stammar 

från någon förskriven mall men formen av brevet är allmänt vedertagen och enligt Hansson 

var breven uppbyggda efter följande modell: ”[…] 1) Titulaturen, 2) Inledningen, 3) Ämnets 

afhandling eller framställning, 4) Slutet, 5) Tecknande av ort och datum, samt 6) 

Underskriften” (Hansson, s. 68). Detta upplägg följs inte till punkt och pricka av Selma 

Lagerlöf men formen är ändå till stor del densamma. Selma Lagerlöfs brev torde falla under 

två skilda kategorier av brev, nämligen vad Hansson kallar: ”[…] ’Moraliska Bref’: brev 

knutna till umgänges- eller sällskapslivet” (Hansson, s. 68-69) och ”egentliga Bref” vilket har 

en rad subkategorier, bland annat tackbrev, brev med förmaningar och förebråelser och brev 

med uppdrag och förfrågningar. Anknytningen till denna uppsats återfinns inte bara i det 

formalia som Hansson presenterar utan även i det faktum att,: ”Äldre tids brevteori får […] ett 

stort litteraturhistoriskt och litteraturvetenskapligt intresse” (Hansson, s. 11) vilket är av 

intresse både ur brev- men även ur författaraspekt vad gäller Selma Lagerlöf. Hansson tar 

slutligen upp ett problem som även jag stött på, nämligen urval och representativitet. Hansson 

skriver att hennes tanke varit att: ”[…] söka klarlägga relationerna mellan brevens uttryckssätt 

[…] och därtill också söka väga in andra faktorer […] den relation som brevet speglar, den 

miljö och den tid som det tillhör.” (Hansson, s. 107) 

En annan viktig aspekt när brev skall studeras är dess funktion. Detta, men även brevet som 

fenomen tas upp av Kristina Persson i hennes avhandling Svensk brevkultur på 1800-talet. 

Språklig och kommunikationsetnografisk analys av en familjebrevväxling (2005). Syftet som 

hon formulerar är att hon söker: ”[…] vara ett bidrag till en textsorts [brevets] historia” 

(Persson, 2005, s. 10) och Persson använder sig av följande två infallsvinklar i sin analys; 

brevskrivningen/brevväxlingen som en vardaglig aktivitet och brevskrivningen/brevväxlingen 

som en social aktivitet. Persson menar att hon eftersträvat att: ”[…] undersöka olika aspekter 

av språkbruket i breven.” (Persson, s. 10) Hon skriver vidare att brevet under 1800-talet 

fungerade både som en konstform men även som ett kommunikationsmedel. Att 

brevskrivandet blev en mer allmängiltig företeelse menar Persson beror på flera faktorer, men 

att möjligheten att få fram ett brev till dess adressat inom en rimlig tid var en bidragande 

orsak.  

Persson tar även, liksom Hansson (1988), upp brevställarlitteraturen och dess framväxt och 

hon påpekar att brevställarna visserligen låg till grund för breven som skrevs men att 

brevskrivarna själva tog sig en viss litterär frihet i sitt författande av sina brev. Persson tar 

också upp den retoriska aspekten i breven och påtalar att brevmallarna hade sin grund i just 

den retoriska traditionen eftersom den med enkelhet kunde anpassas efter vad man ville skriva 

om och till vem. Persson tar vidare upp hur denna brevställarlitteratur skapar, eller i alla fall 

möjliggör, ett nytt ideal inom brevskrivandet, nämligen det naturliga, ett brev skall kännas 

som om den som skrivit det pratar till adressaten. Persson fortsätter på temat muntlighet inom 

brevskrivandet när hon tar upp att även om brevskrivandet i sig är ett skriftligt fenomen och 

brevväxling är en stor del av den skriftliga kulturen på 1800-talet så är det trots allt det 

muntliga som är norm både vad gäller språket såväl som situationen. ”Privatbrevet är också 
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tillkommet i och avsett för en situation som vi gärna förknippar med det talade språket, 

nämligen närmiljön eller den privata domänen.” (Persson, s. 26) Persson fortsätter sålunda 

genom att beskriva brevskrivandet som ett slags muntlig dialog som sker över stora avstånd. 

Hon pekar på de likheter som finns med ett muntligt samtal, nämligen att brevet fordrar ett 

svar, frågor ställs, saker vänds och vrids på och detta är inte en ensidig kommunikation utan 

kräver lika mycket av korrespondenten som recipienten.  

Detta naturliga tilltal i brevet var någonting som, enligt Persson, kvinnor skulle vara bättre 

lämpade för att åstadkomma och detta var knutet till att de inte antogs ha samma bildning som 

männen. Detta stämmer emellertid inte in på vare sig Selma Lagerlöf, Sophie Elkan eller 

Valborg Olander som alla var studerade kvinnor och mycket kompetenta skribenter utan är 

mer knutet till århundradet dessförinnan (eller en rest från Darwins tankar om kvinnans 

underlägsenhet jfr. Hirdman 2001). Persson nämner även en intressant aspekt, nämligen att 

brevgenren ”[…] har också ägnats intresse i relation till kvinnliga författare” (Persson, s. 15) 

och även om Persson själv inte berör detta i sin avhandling så påtalar hon att: ”Brevets status 

som litterärt objekt och brevskrivningen som konstform är en vidsträckt intresseinriktning.” 

(Persson, s. 13) Persson tar även upp de faktiska sakförhållandena som gjorde brevformen så 

populär under 1800-talet nämligen tillgången till just papper och pennor. Hon tar även upp det 

faktum att den under första delen av 1800-talet inte hade någon konkurrent som förmedlare av 

nyheter och händelser mellan personer.  

Persson går vidare in på genusaspekten av brevskrivandet och pekar på de olika möjligheter 

som män respektive kvinnor hade under 1800-talet. Hon visar också på att skillnaderna inte i 

enbart kan förklaras genom genusaspekten utan att skillnader även förekommer beroende på 

vilken miljö som brevskrivaren hör hemma i och även Hansson (1988) påtalar att de som 

författade brev var bildade. Persson nämner också att: ”Ett ökat intresse för privatlivets 

historia och genushistoria har inneburit att den vardagliga privata brevskrivningen har 

uppmärksammats, eftersom privatbrevet var en av de få genrer som var socialt möjliga att 

verka i för en kvinna.” (Persson, s. 15) Slutligen tar Persson upp en för denna undersökning 

relevant fråga, nämligen huruvida det hos dessa brevskrivare kunde finnas någon tanke på att 

breven skulle kunna läsas av allmänheten, detta skulle i så fall ha kunnat påverka 

brevinnehållet. ”Att brevskrivare hade publicering i åtanke är givetvis ett förhållande som är 

svårt att belägga, men mot bakgrund av att ett brev gärna cirkulerade i vänkretsar och att det 

dessutom fanns en vurm för det självbiografiska skrivandet kan man tänka sig att i någon 

mening offentliga personer som var drivna skribenter funderade i sådana banor.” (Persson, s. 

41) Persson avslutar med att konstatera att då de brev som hon analyserats tillkommit inom en 

familj så anser hon sig kunna göra antagandet att de är trovärdiga speglingar av en personlig 

ton.  Hon skriver även att: ”Vetskapen om att ett brev kanske skulle nå en större publik […] 

talar egentligen för […] att begreppet privat måste förstås […] som en gränslinje mellan de 

olika relationerna inom en familj eller en vänkrets.” (Persson, s. 41) Detta har jag tagit fasta 

på, vilket omnämns i urvalet, nämligen att de för uppsatsen analyserade breven inte bara 

speglar personlig och avslappnad kommunikation utan även familjaritet, då brevväxlingarna 

mellan Lagerlöf och Elkan och Lagerlöf och Olander spänner över nästan fyra decennier. 

Material och urval 

I min studie har jag använt mig av brev och läromedel för att undersöka bilderna av Selma 

Lagerlöf. Brevmaterialet omfattar utgivna brev vilka finns publicerade i; Du lär mig att bli fri, 

Selma Lagerlöf skriver till Sophie Elkan (Toijer-Nilsson 1992) och En riktig författarhustru, 

Selma Lagerlöf skriver till Valborg Olander (Toijer-Nilsson 2006). När jag refererar till 

breven nämner jag således titeln på den utgåva där brevet förekommer. Den allmänna eller 
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offentliga bilden baseras på litteraturhistorieskrivningen samt på gymnasieskolans 

litteraturhistorieskrivning. Den baseras vidare på två av de många biografier som skrivits om 

författaren och personen Selma Lagerlöf, Selma Lagerlöf – Livets vågspel (Edström 2002) och 

Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1966 (Nordlund 

2005) men även på både Dagspress (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) och Sveriges 

Radio där inte bara Selma Lagerlöf själv figurerar utan även personer som känt henne uttalar 

sig om människan och ikonen Lagerlöf.  

De läromedel som studerats är läromedel som i dag används i gymnasieskolans 

litteraturkurser, de är de nyaste och de mest frekvent använda i den gymnasieskola som 

tillfrågades. De brev som studerats är ett urval ur de brevutgåvor av Selma Lagerlöfs brev till 

väninnorna Sophie Elkan och Valborg Olander som sammanställts av Toijer-Nilsson (1992, 

2006). Dessa urval baserades på två faktorer, tillgänglighet och representativitet. 

Gymnasiematerialet är framtaget av en verksam gymnasielärare som varande den litteratur 

som används under denna gymnasieskolas litteraturhistorielektioner. De båda 

brevsamlingarna finns att tillgå och de spänner över ungefär samma tidsrymd. De kan även 

anses vara representativa för att ge en rättvisande bild av Selma Lagerlöf då hennes 

korrespondens bedöms vara autentisk så till vida att den speglar den privata kvinnan Lagerlöf 

i rollen som författaren och kvinnan Selma Lagerlöf. Någonting som bör finnas med i 

bakhuvudet är att detta urval är baserat på ett redan gjort urval. Toijer-Nilsson (1992, 2006) 

hävdar i sina förord till de två studerade brevutgåvorna att hennes urval är baserat på att hon 

ville visa de brev som hon ansåg vara representativa för det som hände både i Lagerlöfs 

privata liv och i hennes författarskap. De tankar som funnits kring detta privata som brev 

faktiskt är har debatterats, men det är som Toijer-Nilsson (1992) fastslår, nämligen att både 

Lagerlöf själv, i sin korrespondens med Sophie Elkan insett värdet som låg i dessa brev och 

till och med skojat om en publicering. I fallet med breven till Valborg Olander är det Olander 

själv som tagit beslutet rörande en publikation av breven. Detta anser jag frigör även mig från 

eventuella etiska och moraliska dilemman då jag på intet sätt försöker påvisa någonting som 

kan antas vara dolt utan helt enkelt försöker få en skymt av människan bakom myten. De båda 

brevkorrespondenserna omfattar totalt 3379 brev skrivna av Selma Lagerlöf men urvalet, som 

gjorts av Ying Toijer-Nilsson (1992, 2006) har decimerat brevantalet till lite drygt 500 brev. 

Då detta omfång fortfarande är ansenligt har valda delar av breven studerats, nämligen de 

partier i breven där Selma Lagerlöf omtalar sig själv och/eller sina känslor. Alla brev har 

sedan närlästs för att slutligen användas i fragmentarisk form för att på så sätt kunna särskåda 

de partier som är av intresse för undersökningen. Toijer-Nilssons (1992, 2006) urval baserar 

sig, som tidigare nämnts, på att de brev som är medtagna är på något sätt representativa för 

den tid de skrevs och för den utveckling som skedde i Selma Lagerlöfs relation till Sophie 

Elkan och Valborg Olander. 

Genomförande 

Genomförandet påbörjades genom närläsning av de båda brevpublikationerna Du lär mig att 

bli fri, Selma Lagerlöf skriver till Sophie Elkan (1992) och En riktig författarhustru, Selma 

Lagerlöf skriver till Valborg Olander (2006). Närläsning innebär att flera olika aspekter 

figurerar med i läsandet, hänsyn tas till både inom- och utomtextuella faktorer. Inomtextuella 

faktorer är sådant som återfinns i själva texten så som personer, handling, motiv och teman 

men även den språkliga utformningen. Utomkontextuella faktorer är sådant som inte återfinns 

i själva texten men som kan antagas vara behjälpliga i förståelsen av densamma. Exempel är 

författarens liv, personlighet, samhället som författaren levde i samt vilka idéer och tankar 

som kan ha påverkat författaren. När man närläser en text är det i första hand den 

inomkontextuella aspekten som studeras. (Bergsten, 1998) Fokus under läsningen låg på 
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Lagerlöfs egna beskrivningar av jaget och de identitetsmarkörer som hon använder. Dessa 

identitetsmarkörer analyserades sedan på både inom- och utomkontextuell nivå samt i viss 

mån även genom ett historiskt och/eller socialt perspektiv, där genusperspektivet var en 

central utgångspunkt. När texterna lästs igenom och de språkliga identitetsmarkörerna 

identifierats sammanställdes en bild över den privata Selma Lagerlöf så som hon beskriver sig 

själv och sitt författarkap i breven till Sophie Elkan och Valborg Olander. Dessa 

identitetsmarkörer diskuterades sedan i ur ett genusperspektiv där kön var en avgörande 

faktor. Ytterligare en variabel som måste vägas in i undersökningen är tidsaspekterna då ord 

tenderar att förändras i betydelse över tid, vissa ord ändrar innebörd medan andra helt enkelt 

slutar existera. De ord som studerats har, sett från den tiden då de användes fram till dags dato 

inte förändrats över tid, däremot har deras användande i dagligt tal decimerats och stavningen 

har förenklats avsevärt.  

I analysen, som består av en diskussion kring läromedlens epitet och de valda 

identitetsmarkörerna och deras betydelse och funktion, redovisas först den privata bilden av 

Lagerlöf utifrån breven till Sophie Elkan och Valborg Olander och sedan den offentliga bilden 

sedd genom läromedlens epitet. I analysen av breven fokuseras ett urval av de 

identitetsmarkörer som Selma Lagerlöf använt i sina privata brev och i analysen av 

läromedlen fokuserades de epitet som använts om författaren Selma Lagerlöf i de valda 

läromedlen. Denna privata bild jämfördes med den offentliga bilden av Selma Lagerlöf. Så 

vad visade då analysen?  
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”Skall detta ordsvall inte besvaras, skall en pratmakare få sista ordet?”  

Analys 

I detta kapitel analyseras de identitetsmarkörer och epitet så som de framkommer i privata 

brev och i skolans litteraturhistorieskrivning. För att ytterligare klargöra varför distinktionen 

mellan epitet och identitetsmarkör gjorts hänvisar jag till Liljestrand (1993) som menar att en 

identitetsmarkör är ett personligt grepp som avser att i en social kontext skapa och markera 

den egna identiteten. Skillnaderna, och vikten av denna särskillnad, är att identitetsmarkören 

är den personliga uppfattningen om självet, medan ett epitet (se avsnittet om definitioner) är 

ett yttre omdöme. 

Valborg och Sophies Selma 

Hur beskriver då Selma Lagerlöf sig själv och sitt författarskap? Under sina långvariga 

brevväxlingar med Sophie Elkan och Valborg Olander, använder Lagerlöf sig bland annat av 

identitetsmarkörer som ”humbug” och ”optimist” för att beskriva sig själv och sitt 

författarskap. Andra återkommande markörer är ”sangviniker” och ”egoist”. Nedan analyseras 

några identitetsmarkörer som är återkommande i breven.  

Humbugen och optimisten 

Lagerlöf använder sig av identitetsmarkörerna: ”Jag är en riktig humbug” (En riktig 

författarhustru, Selma Lagerlöf skriver till Valborg Olander 2006, s.108) och optimist för att 

beskriva sig själv. Vad säger då dessa ord om författaren Selma Lagerlöf? En humbug, som 

inte är ett vardagsord idag och därför kräver en förklaring, är, enligt Svenska Akademiens 

Ordlista, en person som är en bluff och måhända är det så hon ser sig, åtminstone 

inledningsvis i sin karriär, som en posör, som bara låtsas vara författare: ”Ack, den som bara 

kunde författa.” (En riktig författarhustru, s. 340) Humbugen, som tidigare definierats som en 

bluff, en posör hänger säkerligen ihop med hennes osäkerhet. Hur skulle hon, den tystlåtna 

hemmadottern, kunna bli och känna sig som en författare, det kändes förmodligen både 

förmätet och oförenligt. Osäkerheten kan vidare kopplas till den tanken att det manliga 

författandet är det ”rätta” (Nordlund 2005, Williams 1997) och att Lagerlöfs egna ambitioner 

och förmågor inte föll inom den ramen: ”Min egen mycket anspråkslösa bok kommer nu i 

dagarna.” (Du lär mig att bli fri, s. 429) Trots detta så finns det inom henne en liten röst som, 

uppbyggd av andra, som exempelvis Eva Fryxell (1829-1920), säger åt henne att hon visst har 

talang och tillräcklig begåvning för att nå sin dröm, detta som varit hennes enda dröm, att få 

skriva och livnära sig på detta (Toijer-Nilsson 1992). Fryxell kan sägas vara den som 

”upptäckte” Lagerlöf och var på sin tid känd som en förkämpe för kvinnors rättigeter 

(Edström 2002). 

Denna osäkerhet till trots så skriver hon att hon är en:”[…] optimist […]” (En riktig 

författarhustru, s. 63) vilket hon bevisar genom sin tro på den egna förmågan.  Lagerlöf 

känner av pressen att prestera och slits mellan tro, hopp och förtvivlan rörande sitt 

författarskap: ”Kanske är jag själf förvillad af en dröm och tror, att jag har gjort mer än jag 

verkligen har förmått.” (En riktig författarhustru, s. 42) Detta tecknar en komplex dualism 

som måhända inte betyder mer än att Lagerlöf, liksom alla, då och då drabbas av osäkerhet 

och tvivel över den egna förmågan. Osäkerheten kan även höra samman med att författandet 

skulle följa vissa regler, det skulle vara sakligt och rakt (jfr. Williams 1997) tvärt emot 

Lagerlöfs prosa. Trots detta eller kanske sammantaget med hennes grundmurade optimism 

och vetskapen att hon faktiskt förmår skapa odödlig prosa gör att hon vågar fortsätta på sin 

utstakade väg:  
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Nu, då jag […] lämnat en bok bakom mig med all den spänning detta medförde, känner jag lifvet 

mycket tomt och innehållslöst. Jag har ju stor begåfning, det är inte värdt att krusa med, men min 

själ är just därför i en ständig hunger och den behöfver allt det stränga arbetets spänning för att 

vara i ro. Och om jag inte har arbete så behöfver jag kärlek, eller stor framgång […] Om jag inte 

vore så svår att roa, så skulle jag väl ha det härligt […] (En riktig författarhustru, s. 17). 

Lagerlöf skriver om ett av sina verk som mottagits med blandade recensioner att: ”Det skall 

glädja mig, när den blir såpass gammal, att den [Körkarlen ] kan läsas med övertygelse om att 

den är ett mästerverk, ty mästerverken behöva mogna.” (En riktig författarhustru, s. 92) Detta 

signalerar med all tydlig önskvärdhet att här är en kvinna som minsann vet vad hon förmår, 

men trots detta så drabbas hon av ångest när hon jämför sina berättelser med andras verk: ”Jag 

är ej missnöjd med mig själf, men jag tycker det är så föga märkvärdigt det jag skrifver och så 

otroligt enkelt och lätt.” (Du lär mig att bli fri, Selma Lagerlöf skriver till Sophie Elkan 1992, 

s. 179) Denna osäkerhet bottnar i att Lagerlöf, liksom hennes omgivning, jämför och mäter 

hennes verk mot den manliga norm som råder inom litteraturvetenskapen (Williams 1997). 

Trots att orden och författandet flöt på så var Lagerlöf i behov av uppskattning och beröm och 

hon kunde inte förstå i början av sin karriär att inte Sophie Elkan kände på samma sätt: 

Det gläder mig, att du [Sophie Elkan] blifvit firad. Hvarför tycker du inte om det? Det tar jag som 

ett slags bekräftelse på att jag har rätt att förstöra min tid med romanskrifning och för mig finnes 

bara och har aldrig funnits mer än den enda lidelsen att få författa. Jag är ej själfständig nog ännu 

att kunna skrifva, utan att någon tyckte om det. Då skulle jag i all evighet få förbli lärarinna och 

aldrig helt och hållet ägna mig åt min kallelse. Därför är jag nöjd med att firas och skulle känna 

mig osäker, om det ej ägde rum. (Du lär mig att bli fri,s.11-12) 

Någonting som hon inser med åren är att berömmelse inte bara är av godo, givetvis möjliggör 

det mer än det hindrar, men med offentlighetens ögon ständigt på sig och världen för sina 

fötter är det svårt att finna verkligheten, hon sammanfattar detta genom att skriva: ”Jag såg 

mer intressanta saker förr, tror jag, Nu göres bjudningarna för mig, talen hållas för mig. Jag är 

hufvudpersonen […]” (Du lär mig att bli fri, s. 16). Lagerlöf konstaterar även att: ”[…] fåfäng 

blir man också av allt festtalandet.” (En riktig författarhustru,  s. 87) Trots detta milda obehag 

så finner Lagerlöf ändå att hennes största glädje är just att känna sitt värde, detta menar hon är 

universellt: ”Det är det vi vilja vi människor. Känna oss uppskattade. Det ger oss rätt att 

finnas till. Det ger allt: krafter, mod, helsa. Och att lefva är det förnämsta. Jag förstår hvad de 

sägade som påstå att det centrala i lifvet är kärleken, men det är bara ett medel. Det centrala i 

lifvet är att lefva eller att känna sig lefva […]” (Du lär mig att bli fri, s. 22). 

Sangvinikern och amfibien 

Lagerlöf fortfar genom att omnämna sig själv både som: ”[…] ohjälpligt sangvinisk […] 

därför kan jag vänta med ro” (En riktig författarhustru, s. 49) och som en amfibie. Att hon 

säger sig själv vara en sangviniker, återigen ett mindre vanligt ord, alltså en som tar dagen 

som den kommer (Nationalencyklopedin) kanske måste tas med en nypa salt även om 

Lagerlöf förstår att inte oroa sig alltför mycket över sådant som ligger utanför hennes 

kontroll: ”Men det är inte värt att göra sig gråa hår för dylikt [pengar]. Det skall väl komma 

bättre tider om något år.” (Du lär mig att bli fri, s. 487) Även i andra avseenden kan spår av 

sangvinikern skönjas: ”Jag skulle nog önska, att vi inte behöfde vara förståndiga, att alla 

människor tålde vid att höra att vi hålla af hvarandra, men så förstår jag nog också att det är 

en stor sak med hemligheten. Den bevarar och skyddar för banalitet, den gör oss glada åt 

hvarje stund vi kunna stjäla oss till.” (En riktig författarhustru, s. 11) Lagerlöf skriver även 

om svårigheterna med att kunna möta Valborg Olander på tu man hand: ”Vi komma att råkas 

genom en helt besynnerlig slump och själarnas sympati” (En riktig författarhustru, s. 35) 

vilket kan tyckas mycket sangviniskt, men i själva verket var detta möte noggrant iscensatt av 

Lagerlöf för att likna en slump.  
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Detta sammanfaller relativt väl med hur hon även använder identitetsmarkören ”amphibie” för 

att måla upp bilden av sig själv: ”Det är som jag säger, jag är af amphibieras med kallt blod, 

utan kroppsvärme, trögt humör, en otrolig förmåga att vara lat, men ändå en viss fart i mig då 

jag blir uppruskad och tvingad.” (Du lär mig att bli fri, s. 139) Denna benämning återkommer 

i ett brev till Elkan där Lagerlöf skriver: ”Du skall aldrig förstå mig rätt, om du ej slår dig på 

att studera kräldjur. Jag behöfver varma och strålande människor […] de kallblodigas enda 

längtan är sinnesrörelse, då inbilla de sig för ett ögonblick att de lefva och stå i jämnhöjd med 

öfriga djurslag.” (En riktig författarhustru, s. 18) Att Lagerlöf känner sig annorlunda är 

uppenbart och detta utanförskap gjorde hennes författarkall till det allra viktigaste, det var 

detta som skänkte henne en identitet större än den som ansetts vara hennes lott i livet, 

hemmadottern och ungmön. 

Egoisten och skeptikern 

Det är uppenbart att Lagerlöf frekvent framställer sig som en ”egoist” i breven, hon förväntar 

sig att andra ska hjälpa henne. Valborg Olander underbygger detta genom att genom livet vara 

just en hjälp och ett stöd i sådana sysslor som upptog tid som Lagerlöf ville lägga på sitt 

skrivande: ”Och så skönt som det är att tänka på att du snart kommer och bara tänker på mitt” 

(En riktig författarhustru, s. 41). Denna begäran är genomgående genom hela brevväxlingen, 

Lagerlöf önskar och Valborg Olander uppfyller: ”Du får lof att alltid vara mig trogen du får 

aldrig bli ond på mig och aldrig tvifla på mig och framför allt får du inte flytta ifrån mig. […] 

Jag tycker ju förstås, att jag är förfärligt egoistisk, som vill ha dig helt för mig, men jag tror, 

att det är vår lycka det gäller.” (En riktig författarhustru, s. 28-29) Lagerlöf utvecklar detta 

ytterligare när hon skriver: 

Jag har aldrig behöft dig [Olander] så väl som nu, men jag har ju också annat att ta hänsyn till, och 

det är säkert att jag måste på något sätt lasta av ännu mera av det, som stör och upptar mina tankar 

[…] Du är den enda människa som inte stör mig därför att du vill se mig arbeta. Andra vill nog 

också, att jag skall arbeta, men inte så att det sker med uppoffring av deras egen trevnad. Men jag 

medger att jag är en förfärlig människa att leva med. Som du ser tar jag inga hänsyn när jag vill 

skriva såsom jag nu vill det. (En riktig författarhustru, s.137-138) 

Även om Lagerlöf säger att hon emellanåt hungrar efter vardag: ”Det finns allt i blodet hos 

mig innerst inne en fasligt stor kärlek till det borgerligt hyggliga” (En riktig författarhustru, s. 

43) så vill hon inte besväras mer än nödvändigt av allt skrivande som följer med det 

vardagliga. Tiggarbrev, brev från förläggare, transaktioner och likande överlåter hon på 

Olander: ”[…] jag har varit så pinad af affärsbrev denna veckan.” (En riktig författarhustru, s. 

10)  

Lagerlöf skriver vidare att hon dessutom är: ”[…]en skeptisk, blaserad människa […]” (Du 

lär mig att bli fri, s. 14) som känner till den mänskliga naturen och hur framgång väcker 

anstöt och skapar konflikter: ”[…] jag vill hellre förtjäna mina pengar själf än att få sådana 

där pris. Det väcker så mycken afund.” (En riktig författarhustru,  s. 50) Denna skepticism 

och insikt i människans inre är även synligt i hennes privata relationer, som när hon söker 

gjuta olja på vågorna i ett brev till Sophie Elkan: ”Ser du, det är mycket pröfvande, då du är 

afvundsjuk. […] Lifvet blir fullt af grå vantrefnad och jag mister en slags inre säkerhet och 

jämvikt. Det är mycket svårt att vara till pina för den man tycker om.” (Du lär mig att bli fri, 

s. 164-165) Det är således Lagerlöfs egen förmåga som påverkar hennes tro på vad människor 

säger då hon anser sig känna till den mänskliga naturen och dess inte alltid så ädla karaktär. 

Den lidelsefulla visionären 

Att Lagerlöf styrs av sin ärelystnad är uppenbart, både för att bli känd, men även för att bli 

hågkommen och naturligtvis för att kunna få ihop pengar för att kunna köpa och underhålla 
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det pengaslukande Mårbacka: ”I dagarna har jag roat mig med att köpa en liten bit 

Mårbacka.” (En riktig författarhustru, s. 50) samt: ”Det har kommit in mycket pengar […] 

men det behövdes också […]” (En riktig författarhustru, s. 239). Lagerlöfs ärelystnad kan här 

likställas med hennes vision, både för sitt författarskap men även för sitt privatliv: ”Det där 

Nobelpriset är verkligen en språngbräda till allt möjligt om man vill begagna sig av det.” (Du 

lär mig att bli fri, s. 347) Hennes vision var att efter sin död bli hågkommen som en stor 

författare, inte som en kvinnlig författare, utan bara som en författare. Dessa tankar återfinns 

hos Nordlund (2005), Hirdman (2001) och Williams (1997) som ett återkommande 

genustänkande och särskiljande på grund av genustillhörighet inom litteraturen. Det allra 

främsta i hennes liv var hennes kall, att skriva och hon ville inte att annat skulle uppta hennes 

liv. När hon blev tillfrågad om att tillträda en plats i Svenska Akademien så rör sig hennes 

funderingar kring huruvida hon i och med att acceptera denna position samtidigt pensionerar 

sig själv, detta skrämde henne (Sveriges Radio Minnen). Lagerlöfs visioner inskränkte sig inte 

enbart till hennes skrivande, i ett avseende fungerade skrivandet även som ett medel för att 

återfå Mårbacka och till Olander berättar hon om denna dröm: ”Min lefnadsplan är vidare att 

köpa mitt gamla hem på landet och bo där […] På sommaren […] kan du få vara fri. Men på 

vintern vill jag ha dig. Du tycker kanske att detta är dumma framtidsplaner, men jag skall säga 

dig att hvad jag drömmer brukar gå i uppfyllelse.” (En riktig författarhustru, s. 23) När 

inspirationen tryter så finns Mårbacka ständigt där, pockande på mer pengar för att bibehållas 

och underhållas: ”En besynnerlig hjärna ändå, som jag har. För pengar vill den inte arbeta 

numera, inte för ära, inte för plikt, men för den gamla eländiga gården.” (Du lär mig att bli fri, 

s.303) Lagerlöf skriver även på samma tema: ”Jag kunde skriva […] förr, när jag var fattig 

och hade det obekvämt, nu har jag det visst för bra […] Därför sitter jag nu här [på Mårbacka] 

i ett hus utan WC, utan elektricitet och utan värmeledning och skall försöka se vad det kan 

hjälpa.” (En riktig författarhustru, s. 138) 

Lidelsefullheten, kärleken och författarkallets kraft lyser igenom i all Lagerlöfs 

korrespondens. Lagerlöf skriver i ett brev till Elkan, på temat kärlek: ”[…] nu har jag funnit 

en trollpacka, verkligen en äkta, en riktig en af dem som tar en och håller en fast. Lifvet är 

dock en högst underbar rik och härlig inrättning.” (Du lär mig att bli fri, s.15) Detta att Elkan 

skulle vara en trollpacka berör Lagerlöf även i ett brev till Olander: ”Tänk att jag är bergtagen 

ett par månader hvart år. Det är mycket sorgligt och obegripligt, men ingen kan hjälpa det och 

när jag kommer ut ur berget är jag densamma, som jag var förut.” (En riktig författarhustru, s. 

57) Lagerlöfs liv var ingalunda enkelt och smärtfritt, hon levde ut sitt långa liv i ensamhet, 

men i sina brev framställer hon sig som lidelsefull och passionerad: ”Men du [Sophie Elkan] 

skall ej tro, att jag är någon isbit. Åh allt annat. Lidelsefull till den grad - - - för se innerst i 

mig bor minsann ett vilddjur.” (Du lär mig att bli fri, s. 39) Lagerlöf själv definierar kärlek på 

följande sätt: ”Därför sätter jag nu definitionen på kärleken så här: behofvet att äga en annan 

för att känna sig ha rätt att lefva. Den ingen kan älska måste dö.” (Du lär mig att bli fri, s. 24) 

Att inte få leva så som hon skulle ha velat måste ha plågat henne enormt och att dölja sin 

lycka och sina känslor måste ha känts som ett tungt ok att bära: 

Jag behöfver bara tänka på dig för at känna mig genomträngd af lycka. Jag skulle nog önska, att vi 

inte behöfde vara förståndiga, att alla människor tålde vid att höra att vi hålla af hvarandra, men så 

förstår jag nog också att det är en stor sak med hemligheten. Den bevarar och skyddar för banalitet, 

den gör oss glada åt hvarje stund vi kunna stjäla oss till. Ingen, ingen i världen har älskat mig som 

du och därför tillhör jag dig. (En riktig författarhustru, , s. 11) 

Dessa tankar satta på pränt, vars mening man endast kan spekulera över då innebörden gick i 

graven med Lagerlöf kan ändå antas vara en kärleksförklaring. Lagerlöf funderade mycket 

över kärleken och dess outgrundlighet och kom till slutsatsen: ”Jag tror ibland att Guds vilja 
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är att jag skall stå ensam” (En riktig författarhustru, s. 27) eftersom vägen för henne var så 

krokig och snårig. Dessa brev innehåller en uppsjö av känslor, Lagerlöf sparar inte på krutet 

varken när det gäller att ge eller att banna, liksom alla kärlekshistorier så pendlade även dessa 

någonstans mellan hopp och förtvivlan. Det är ställt utom allt tvivel att Lagerlöf var beroende 

av både Sophie Elkan och Valborg Olander, men behoven var av mycket olika art. Valborg 

Olander var tryggheten, lugnet och stillheten, den som togs för given: ”Förlåt mig! Det var 

inget fel på kärleken, men jag stackare var för svag att visa den.” (En riktig författarhustru, s. 

228) Relationen till Sophie Elkan var som en tornado, den pendlade mellan ljus och mörker, 

men den var aldrig tråkig, och det är kanske inte Lagerlöf själv som sammanfattar den bäst 

utan Elkan: ”[…] jag älskade dig till slut och du älskade mig från början. […] du visste ej 

hvad en riktig vän ville säga, förrän du hade mig.” (Toijer-Nilsson 1992, s. 440) Att Lagerlöf 

inte kunde foga sig i de konventioner som fanns för kvinnor på den tiden, återigen infinner sig 

en särskiljning mellan manligt och kvinnligt, mannen skall försörja och kvinnan skall ta hand 

om hem och familj (Williams 1997), tar sig olika uttryck, men att hon inte ser sig själv som en 

uppoffrande maka är klart: ”När man absolut inte kan fördraga något herrskap öfver sig, så är 

det väl bäst att vara ogift […]” (Du lär mig att bli fri, s. 19) Att Lagerlöf förblev ogift är ingen 

nyhet men trots detta så finns det relationer i hennes liv som påminner om äktenskapets och 

Lagerlöf uttrycker sin förtvivlan över hur relationen utvecklar sig:  

Du [Olander] har också drömt, och jag kommer verkligen och ber dig, att rifva sönder dina 

förhoppningar för min skull. Kanske mest därför att jag vill fortfara att älska dig. Du har ej vetat 

hur svårt det skulle vara för mig att mista dig, inte sant? Om jag såge någon lycka för dig i det du 

vill göra skulle jag ej skrfiva, nu gör jag det ändock därför att vi stå hvarandra i mycket närmare 

förhållande än vanliga vänner. Jag känner mig så förenad med dig att jag tycker du begår något 

slags äktenskapsbott, då du bryter med mig. (En riktig författarhustru, s. 23) 

Men hon återtar detta uttalande redan i nästkommande brev till Olander där hon bedyrar att 

hon är beredd att släppa Olander fri: ”Du får inte tro att jag skrifver bara för att ge mig ett litet 

sken af ädelmod sedan jag vet att det är försent utan det är min fullaste öfvertygelse att du bör 

gå […]” (En riktig författarhustru, s. 24) Något senare tillfogar Lagerlöf i ett brev: ”Jag för 

min del känner mig som en stor slösare som skänker bort det bästa han äger bara af 

oemotståndligt begär att få ge, och jag sörger öfver den tomma framtiden, men jag kunde inte 

hålla dig kvar mot din egen lust.” (En riktig författarhustru, s. 16) Är inte detta en smula 

kärlek?  

Författarinnan och konstnären 

Lagerlöf hade alltid skrivit och hon ville själv tro att det hon skrev var bra: ”’Ser mamma jag 

har en så förfärligt stark tro på snillet inom mig, hur skulle jag annars kunna skrifva och ge ut 

något. Jag tror allt att detta är den bästa bok, som finns på svenska, och när man talar om fel i 

den och att jag skall bli bättre kan jag ej rätt förstå det.’” (Nordlund, 2005, s. 48) Hon hade 

alltid diktat och lekt med orden, hon ägde otvivelaktigt förmågan men kände även pressen: 

”Min ärelystnad plågar mig” (En riktig författarhustru, s. 99), av att vilja åstadkomma 

någonting varaktigt: 

[…] min verkliga historia […] Den är en enda variation öfver ordet vilja. Det är verkligen som om 

ingenting vore mig medfödt, utan som om jag skapat min begåfning själf genom att önska fram 

den. Jo, ärelystnaden är mig nog medfödd och rimmarförmågan, men så knappast något mer. Men 

om du [Sophie Elkan] visste hur dum jag varit och ännu är […] Det är en förödmjukelsernas 

historia, och det skall behöfs mycket solsken för att få bort den tyngd som den lagt på mig.  (Du 

lär mig att bli fri, s. 20) 

Hon beskriver sitt kall som ett surrogat för andra upplevelser och förhoppningar:  
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[…] folket i min släkt [har] nästan alla varit versdiktare […] men utan betydenhet förstås. En gång 

skulle väl så familjen, efter så många bemödanden, alstra någon slags äkta begåfning. Jag vill 

antaga att det är, jag, ty det är nödvändigt att tro på sig själf. Och tänk nu på, att jag allt sedan jag 

var åtta år trott detta om mig själf. Det har varit det centrala i mitt lif, inte kärlek, eller hem, som 

för andra kvinnor. (Du lär mig att bli fri, s.12)  

Lagerlöf vill till varje pris nå ut, inte alienera och detta är en ständigt återkommande fråga för 

henne i hennes författarskap: ”[…] man måste verkligen fråga sig själv om det man äventyrar 

står in förhållande till det, som kan vinnas.” (En riktig författarhustru, s.65-66). För Lagerlöf 

var författandet lika viktigt som luft och vatten: ”Det svider och bränner inom mig av längtan 

att åter känna mig som författare. Jag behöver komma bort från verkligheten.” (Du lär mig att 

bli fri, s. 441) Men denna verklighetsflykt, som hon själv uttrycker det som skapade ett annat 

behov: ”Jag har bara levat fantasi och skönhetsliv både då jag skrivit och då jag rest i en lång 

rad av år. Jag var så hungrig efter verklighetens torftighet, då jag kom hit, som man kan 

hungra efter vardagsmat efter en kalasvecka” (En riktig författarhustru, s. 76) och detta 

förverkligade hon i och med restaurerandet av sitt kära Mårbacka. Att Selma Lagerlöf inte var 

en vanlig kvinna är nog ställt utom allt tvivel, hon föddes under en tid då förväntningarna på 

kvinnor var helt annorlunda än vad de är idag. (Nordlund 2005, Hirdman 2001) Lagerlöf själv 

beskriver detta på följande sätt: ”[…] min själfkänsla är så stor. Jag har alltid känt mig som en 

hel och harmonisk personlighet och som gift eller ogift som vilde eller kulturmänniska […] är 

jag öfvertygad om att jag skulle känt mig lefva på egen bekostnad, ej på någon annans, vara 

till för min egen skull ej för en annans.” (Du lär mig att bli fri, s.47) Detta visar tydligt att 

Lagerlöf inte räddes att gå sin egen väg, oavsett om det ansågs vara passande för en kvinna 

eller ej. Att hon började författa tillskriver hon sin livssituation: ”Hvarför skulle man skrifva 

om man ej hade tråkigt? När allt omkring en är rikt och öfverfullt faller man minsann ej på 

den tanken att taga fram något ur sig själf.” (Du lär mig att bli fri, s. 113)  

Således har här den privata bilden av Selma Lagerlöf tecknats av författaren själv och vilken 

bild är det egentligen som framträder? Att Lagerlöf begåvats med både intelligens och 

förmåga är allmänt känt. Att hon presterat fantastiskt fantasirika och mångsidiga verk likaså. 

Lagerlöf tecknar bilden av en författare som sprungit ur tvånget att författa, där visionen var 

starkare än människan. Däremot är visionen inte enbart ett konstuttryck utan, som tidigare 

påtalats, ett medel att nå målen, i detta fall inte bara ära och berömmelse utan även tillräckligt 

med kapital för att kunna köpa och underhålla Mårbacka. Kanske man kan säga att Lagerlöf 

var en driven marknadsförfattare som även såg författandet som en möjlig ekonomisk karriär 

”Är jag ej märkvärdig att förtjäna pengar. I år har jag fått in jämnt 4000 utan att skrifva en 

rad. I skolan, där jag knogat hvar dag, har jag däremot fått in 300, precis.” (Du lär mig att bli 

fri, s. 57) Här ser man i bilden av en ensam kvinna som axlar ett ansvar både inför sig själv 

(viljan att författa ställd mot rädslan att inte bli omtyckt som just författare), men även inför 

omvärlden, och dessutom ror det iland (hon vinner både erkännande, vänskap och Mårbacka, 

men till ett pris). Denna totala fokus på att ”bli någon” att ”lämna ett avtryck” styr Lagerlöfs 

tillvaro, det är efter den måttstocken hon lever sitt liv. Allt hon görs vägs efter hur det 

kommer att spegla henne i offentlighetens ljus. Att tiden spelar in är otvivelaktigt sant, det var 

förvisso ännu svårare att vara kvinna och ta sig framåt då än vad det kan antas vara idag.  

Lagerlöf själv beskriver en fokuserad och driven person med ett stort mått självkänsla och 

självkännedom. Hon har dessutom en avväpnande förmåga att vara ödmjuk i sitt privata liv 

även om hon inte räds att be om det hon anser sig behöva, med detta åsyftas det egoistiska 

drag som tecknats ovan. Trofast och disciplinerad är också sådant som kännetecknar den 

privata Lagerlöf, hennes vänskapsförhållanden är livslånga, hennes ekonomiska åtaganden 

likaså och disciplinen handlar om hennes författande. Kärleken då? Som sagts kan det bara 

spekuleras och antagas kring detta, att hon var passionerad är klart, att hon hade starka känslor 
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och levde ett fullt liv förefaller självklart. Att hon skriver att hennes författande kom sig av att 

hon inte hade något egentligt ”liv” får tas med en nypa salt, men ett faktum är ju att skrivandet 

i alla fall gav henne ett ”annat liv”.  

Ger man sig sedan i kast med den offentliga bilden av Selma Lagerlöf finner man att det är 

svårt, för att inte säga omöjligt att skilja författaren Lagerlöf från kvinnan Lagerlöf och detta 

grundar sig på ett flertal orsaker, varav den främsta är att Lagerlöf själv var mån om att 

bibehålla och upprätthålla en viss bild av sig själv i offentlighetens ljus. Hur framställs då 

Selma Lagerlöf i skolans läromedel? Hur ser den offentliga bilden ut av henne? 

Författarinnan Selma Lagerlöf 

I litteraturhistorien presenteras ofta Selma Lagerlöf som en kvinna sprungen direkt ur den 

Värmländska myllan med dess sagor och sägner. Hon beskrivs som en hembygdsskildrare 

med livlig och nyskapande fantasi och med en säregen förmåga att teckna trovärdiga 

karaktärer. Lagerlöf beskrivs vidare som en författare med starkt förankrade etiska 

ståndpunkter och en aldrig sinande tro på mänsklig godhet. Fortsätter man att läsa i 

Litteraturhandboken (Linell 1999) frammanas bilden av lärarinnan som blir författarinna. 

Man beskriver hennes stil som personlig, talspråksmässig och fantasifull. I Litteraturens 

historia i Sverige (2009) kan man läsa att Lagerlöf fått flera prestigefyllda utmärkelser, att 

hennes stil är utpräglat poetisk samt att: ”Hon var den överlägset mest genuina 

berättarbegåvningen i sin generation. Framför allt genom sina sagoberättelser och legender 

skulle hon vinna en stabil ryktbarhet långt utanför Sveriges gränser. Hon blev en av de mest 

översatta svenska författarna genom tiderna.” (Litteraturens historia i Sverige, s. 305)  

 

I de läromedel som jag studerat kan man läsa följande om Selma Lagerlöf. I Möt Litteraturen 

(Brodow & Nettervik, 1998) framställs Lagerlöf som en kombination av ödmjukhet inför sina 

prestationer som författare men samtidigt med en stark tro på sig själv och sin förmåga. Det 

står vidare att läsa om Lagerlöfs bakgrund, hemmet Mårbacka, hennes medfödda lyte 

(låghaltheten) och hennes känsla därav att vara ful och de framställer henne som: ”[…] en 

iakttagare istället för en medlevande […]” (Brodow & Nettervik, 1998, s. 196). Detta 

stämmer väl överens med Williams (1997) teser kring hur litteraturhistorien beskrivit 

kvinnliga författare utifrån deras yttre omständigheter, som en produkt snarare än en talang. 

Även Graeske (2010) påtalar detta och konstaterar att de kvinnliga författare som ges 

utrymme i skolans läromedel tecknas ofta som ”särlingar” och inte som ”nydanare”. I Möt 

Litteraturen (1998) berättas vidare att hon utbildade sig till lärarinna och att hennes ensamhet 

och känsla av utanförskap kanske var en drivande anledning till att hon sökte sig till diktens 

och fantasins värld.  Lagerlöfs författarstil presenteras som en högst egen och personlig stil, 

ett tvärt kast från den samtida litteraturens realistiska stil. Vidare står det att Lagerlöf förvisso 

var moralist, men inte av den livsförnekande och torra sorten utan att det budskap som hon 

vill framföra är att kärlek och goda gärningar gör vardagliga och alldagliga människor till 

hjältar. Hennes popularitet tillskrivs att hennes böcker handlar om: ”[…] det godas kamp mot 

det onda, där det goda till sist avgår med segern.” (Brodow & Nettervik, s. 199)  

 

I läromedlet Svenska timmar, litteraturen (Skoglund, 1999) så är rubriceringen på segmentet, 

”Selma Lagerlöf- ingen barnslig sagotant” (Skoglund, 1999, s. 128) och här påtalas även att 

Lagerlöf, ”[…] var en miljövän långt innan ordet fanns.” (Skoglund, s. 128) Här bör 

syftningen ligga på hennes bidrag (till skolan) genom läroboken Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige och hur hon i den visar på det vackra som är Sverige. Man kan vidare läsa 

att Lagerlöf debuterade: ”[…] utan rädsla för de starka orden, de gnistrande färgerna och den 

romantiska känslosamheten […]” (Skoglund, s. 128) och även här sägs det att realism inte är 
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någonting som passar henne. De tar även upp Lagerlöfs återkommande tema; kärleken och 

dess kraft. Texten återknyter sedan till rubriken och vidareutvecklar tanken om hur Lagerlöf 

likt Freud går in i människans skrymslen och vrår och exponerar det som ligger fördolt där.  

 

Som sista valda läromedel kan man i Litterära vägar, litteraturhistoria (Stalfeldt, 1999) läsa 

om Selma Lagerlöfs höftskada, hennes uppväxt på Mårbacka och hur hon på grund av skadan 

och hemskolningen är ett ensamt barn som försjunker i fantasier (jfr. Williams 1997) På 

Mårbacka fick Lagerlöf höra mängder av fantastiska och fantasifulla skrönor om människor 

och händelser vilket skulle komma att prägla hennes författarskap. Lagerlöfs vinst i en litterär 

tävling för några kapitel ur Gösta Berlings saga skulle ha gett henne självförtroende och mod 

att färdigställa boken som inte fick så märkvärdiga recensioner. Det berättas vidare att man 

här tog ett stort steg bort från den litteratur som varit ledande, den lite gråa och realistiska 

tonen ersattes av fantasirika och färggranna skildringar. Även här påtalas att Lagerlöfs 

litteratur präglas av tanken om kärlekens kraft och dess förmåga att uträtta storverk. De 

avslutar genom att säga att: ”Selma Lagerlöf var en märklig och ovanlig svensk författare. 

Hennes fantasikraft var större än de flestas och hon hade mera än kanske någon annan samtida 

förmågan att berätta.” (Stalfeldt, 1999, s. 335) 

Skolmamsellen 

Som tidigare forskning visat hör benämningen: ”[…] ’en liten skolmamsell’ […]” (Nordlund, 

2005, s. 33) till stor del ihop med en del av de andra omdömen som används för att beskriva 

och/eller förklara vem Selma Lagerlöf var. Att på detta sätt förkvinnliga henne var ett sätt att 

särskilja henne från hennes manliga kollegor. (Nordlund 2005, Hirdman, 2001, Williams, 

1997) Att ordet liten tillfogats vill på något sätt förringa hennes förmåga, denna förmåga som 

tillskrivs hennes isolerade och ensamma liv, det skulle således vara hennes isolation som 

frammanat hennes berättarbegåvning. Hon sågs alltså som: ”[…] en iakttagare istället för en 

medlevande […]” (Brodow & Nettervik, 1998, s. 196).  Här är betydelsen av orden ”en liten 

skolmamsell” nedlåtande och har en tydlig åsyftning till att hon är kvinna. Edström (2002) 

citerar Sven Delblanc (1931-1992) som i Den svenska litteraturen (1989) beskriver Lagerlöfs 

författarskap på följande sätt: ”Hon har inte förnyat vårt språk, ej vår människokunskap, ej 

heller har hon lyckats använda dikten som instrument för idédebatt. Hon är en atavism, en 

lysande relik från berättarkonstens äldsta tider. Att göra henne medveten och modern är att 

förneka hennes unika originalitet. I sina bästa verk utvecklar hon en episk urkraft, som borde 

garantera deras liv så länge svenska språket består.” (Edström 2002, s. 13) Edström säger 

vidare att: ”Det finns beundran i hans sammanfattning, men den är samtidigt förrädiskt 

reducerande.” (Edström 2002, s. 13) Detta epitet som skolmamsell är någonting som återfinns 

i litteraturhistorieskrivningen vilket återigen kan kopplas till Nordlunds (2005), Hirdmans 

(2001) och Williams (1997) tankar kring mannen som norm inom litteraturen. 

Blygsamheten, moralen och bristen på självkritik 

Ying Toijer-Nilsson (Flickan som inte fann sig i sin kvinnoroll, 29 juni, 1970, Sveriges 

Radio) berättar om några otryckta memoarutkast av Selma Lagerlöf där Lagerlöf själv skrivit: 

”[…] vad jag är dum, okunnig och oduglig, vad ska jag ta mig till för att visa att jag verkligen 

duger till något?” Toijer-Nilsson skriver att Lagerlöf på intet sätt hörde hemma i den 

traditionella kvinnovärlden, hon hade helt enkelt inte de färdigheter som räknades som 

tillhörande denna värld. Hon passade inte in och vändpunkten kom enligt Lagerlöf själv vid 

hennes möte med Eva Fryxell: ”Jag fick tacka Eva för att hon i sin tid uppmuntrade mig att 

resa ut i världen och bli något, och det var jag glad åt.” (Toijer-Nilsson 2006, 161) Denna 

blygsamhet eller osäkerhet verkar oförenligt med den kritik som hon får utstå av hennes 

samtida kritiker: ”Ty sjelfkritik eger hon väl icke af naturen, och det mottagande hennes 
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arbete rönt från vissa håll, skall svårligen hafva bidragit att skaffa henne den.” (Nordlund 

2005, s. 60) som således menar att hennes framgång gett henne ett övermod. Detta ansågs 

även oförenligt med den gängse kvinnorollen. (Nordlund, 2005, Hirdman 2001, Williams 

1997) Men detta är bara en av många uppfattningar och hon har även tillskrivits: ”[…] 

moraliskt ädelmod […]” (Nordlund 2005, s. 56) och det torde i detta fall höra samman med 

att hon i sina verk bibehåller tron på det goda trots att hon inte räds att porträttera människan i 

all sin fulhet men detta moraliska ädelmod kan även tillskrivas hennes offentliga epitet som 

sedlighetsdanare. En som vågat sig på att rucka denna uppfattning är Sven Stolpe (1905-1966) 

(Selma, kärleken och kvinnosaken, 25 december, 1983, Sveriges Radio) och han säger att: 

”Rätt många tror nog att Selma Lagerlöf var något av en kysk vestal […]”. Han fortsätter med 

att säga att Selma visserligen var: ”[…] en fantasirik kvinnlig diktarinna av en sådan genialitet 

som hon inte behöver personligen ha upplevat passion och kärlek för att kunna skildra dessa 

själslägen” men att detta för honom förefaller alltfor otroligt. Han säger att till och med 

Sophie Elkan sagt att man, för att kunna skriva realistiskt om kärlek, måste ha både levt och 

älskat, och det menade Elkan inte att Lagerlöf gjort. Stolpe konkluderar genom att säga att: 

”Frågan är om någon annan svensk författare så ofta och så lysande har skildrat, inte åtråns, 

men kärlekens och passionens vulkaniska makt över en människa”. 

Isoleringen och visionen 

Andra epitet som förekommer vid beskrivningen av Selma Lagerlöf är ”isolerad” och 

”visionär”. I läromedlen kan man läsa att Lagerlöf vuxit upp isolerad från omvärlden (Brodow 

& Nettervik 1998, Stalfeldt 1999), hemskolad och varandes hemmavid tills hon slutligen 

började på läroverket. Denna isolering, menar läromedlen, men även litteraturhistorie-

skrivningen, skulle bero på Lagerlöfs lyte, hennes höftskada som gör henne låghalt och som 

anses ligga till grund för det allmänna antagandet att Lagerlöf skulle förbli hemmadottern, den 

ogifta som skulle ta hand om modern. Som Lagerlöfs privata brev visar så fann hon 

ensamheten välbehövlig för författandet och drog sig frivilligt undan. Isoleringen och 

visionen går lite hand i hand, att vara isolerad är skiljt från att vara ensam, att vara isolerad 

implicerar att valet inte varit ens eget utan att isoleringen är påtvingad av yttre omständigheter 

som man inte rår på. Att vara kvinna och författare gör automatiskt att det språk och den stil 

som författaren används inte kopplas samman med den stora litterära traditionen. Istället 

framstår författaren som apart och udda (Graeske 2010), som sprungen ur tvång snarare än 

begåvning. (Williams 1997) 

Visionären Lagerlöf återfinns i hennes författarskap: ”Af naturen tillhör hon säkerligen vår 

litteraturs rikaste diktarlynnen […] en orädd och visionär inbíllningskraft, flödande 

ursprunglig berättargåfva och en känslans rikedom […]” (Nordlund 2005, s. 103) Visionen 

innefattade ära, berömmelse och detta åtföljdes av de ekonomiska förutsättningarna att skapa 

det liv som Lagerlöf önskade, visionen om författaren på Mårbacka. 

Den offentliga Lagerlöf återfinns naturligtvis även i bilden av privatlivets Lagerlöf, men det 

är som kvinna Lagerlöf porträtteras i offentligheten, inte främst som författare. En kvinnlig 

författare förvisso, men även en ”liten skolmamsell”. Denna benämning förringar hennes 

faktiska, och dokumenterade, framgång. Hennes förmåga förminskas och reduceras på detta 

sätt tills bara ett slags urkraft tillkommen liksom av en slump återstår (Williams 1997). Har 

inte genustänkandet kommit längre än så? Kan det anses omöjligt att likställa Lagerlöf med 

sina samtida manliga författarkollegor och konstatera att ja, de skrev storartad litteratur. 

Lagerlöf var absolut en driven och medveten projektör som aktivt sökte försörja sig på 

skapandet, och lyckades. Trots detta verkar det som att det enda tillåtna är att uppmuntrande 
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fastslå att Lagerlöf hade en vision, hon hade skaparkraft, trots att hon var kvinna, hon 

tillskrivs sålunda bara författandets gåva inte genialitet. (Williams 1997) 

”en människa sätts på prov genom diskussion” 

När så offentlighetens Lagerlöf tecknats genom litteraturhistorieskrivningen och genom olika 

biografier över hennes liv och författarskap så ska den privata Lagerlöf här försöka tecknas. 

Här ställs sedan det inre mot det yttre, det emotionella, öppna och sårbara mot det polerade, 

behärskade och officiella i ett försök att finna Selma Lagerlöf, kvinnan bakom de stora orden 

och de många utmärkelserna. Vad man måste komma ihåg är att det är den sammantagna 

bilden, det vill säga både det inre och det yttre som skapar helheten, man kan inte säga att den 

privata Selma Lagerlöf är den enda rätta, utan hon är, som alla människor, en produkt av 

många saker och händelser och inte minst sin tid. (Nordlund 2005, Williams 1997)  

Diskussion 

När man således har öppnat detta privata, det som Selma Lagerlöf själv i ett brev till Valborg 

Olander fruktar och förfäras över, att inte bara hennes verk utan även Lagerlöf själv ska 

studeras och analyseras så slås man inte minst av hur komplex och versatil hon förefaller: 

”Borde jag inte först få bäddas i min grav? […] Det är ju inte mina böcker utan mitt 

uppträdande som människa, som skall kalfatras. Hela mitt jag uppreser sig mot detta” (Toijer-

Nilsson 2006, s. 254-255). Trots att Lagerlöf själv kommenterat intresset för hennes privata 

korrespondens (Toijer-Nilsson 1992) och det faktum att många brev lästes av fler än 

mottagaren (Persson 2005) så skräms hon av tanken på att hennes person skall synas. I dessa 

privata brev till hennes förtrogna framträder således bilden av en mångfacetterad, driven och 

självsvåldig kvinna, en kvinna som klart bryter mot den manliga norm som råder inom 

litteraturen (Williams, 1997). Det står klart att det inte var för inte som Selma Lagerlöf var en 

hyllad författare som behärskade språkets alla vinklar och prång. Ser man på Lagerlöf i olika 

läromedel så framträder en annan person, visserligen har den altererats under årtiondena men i 

grund och botten så är den baserad på tanken att Selma Lagerlöf levt ett skyddat, solitärt och 

liksom betraktande liv (Brodow & Nettervik 1998, Stalfeldt 1999). Vidare skulle det vara, 

som hon själv uttrycker det i ett tidigt brev till Sophie Elkan som att hon lever genom sina 

karaktärer: ”[…] eftersom jag aldrig lefver själf, så har jag en så stor förmåga att lefva i 

andras lif, och ett stort behof af det.” (Toijer-Nilsson, 1992, s. 12) Att Lagerlöf här själv anser 

sig leva ett ”icke-liv” måste tillskrivas att dessa ord tillhör en relativt ung Lagerlöf, en som 

ännu inte blivit den uppburna och beresta kvinna hon sedermera kom att bli. 

Skillnaden mellan den privata och den offentliga bilden är stora. De visar att offentlighetens 

Lagerlöf, som återfinns i litteraturhistorieskrivningen och i olika läromedel, var mycket mån 

om att porträttera sig själv som en individ som förvisso var en celebritet, men inte en som för 

den skull sökte hävda sitt eget värde annat än som just författare. Att hon fått utstå kritik för 

sitt, enligt Elin Wägner, bristande engagemang och sin foglighet, känns obefogat och till viss 

mån orättvist. Det är orimligt att tänka att man som betraktare känner till alla fakta och 

därmed omöjliggörs en rättvis bedömning eftersom man inte kan yrka på någon förtrogenhet 

om vare sig anledningar och/eller val (Nordlund 2005).  Lagerlöfs egna brev visar hennes 

engagemang men även hennes rädsla att genom detta engagemang stöta sig med allmänheten, 

alltså sina läsare, och hon säger själv att ”folk” har större tilltro till hennes kraft och förmåga 

att förändra än vad hon själv har (Toijer-Nilsson 1992, 2006). Den bild som återfinns i det 

berörda offentliga materialet visar en kvinna som visserligen är ett författargeni, men som 

trots detta ändå placeras i ett ”kvinnofack” färgat av den tidens uppfattningar (Williams 

1997). Senare biografier (Nordlund 2005, Edström 2002) visar på en komplexitet som inte 
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tidigare kommit fram, men det verkar finnas en rädsla i att grumla vattnen alltför mycket. Att 

diskutera Lagerlöfs privatliv baserat på hennes sexuella preferenser känns trivialt och 

spekulativt, att hon hade ett kärleksliv av någon fason får man hoppas, för hennes skull, men 

vari den består är för Lagerlöf att veta och för oss att fundera över.  

Likheterna återfinns främst i epiteten rörande hennes berättarbegåvning, visionen och 

visionären Lagerlöf (Nordlund 2005, Toijer-Nilsson 1992, 2006). Lagerlöf framställer sig som 

både självsvåldig och envis, vilket framgår inte minst genom hennes brevkorrespondens 

(Toijer-Nilsson 1992, 2006). Det Lagerlöf ville, det genomfördes. Sammantaget visar 

Lagerlöfs egna ordval på att hon i sanning var begåvad, medveten om detta, hon var inte 

temperamentsfull utan begrundande och eftertänksam, detta drag blir mer och mer tydligt 

allteftersom hon åldras (Toijer-Nilsson 1992, 2006). Någonting annat som förenar den privata 

brevbilden med den i uppsatsen presenterade offentliga bilden är Lagerlöfs osvikliga 

människokännedom, både som författare och som väninna så kunde hon avläsa och känna av 

människor (Nordlund 2005, Toijer-Nilsson 1992, 2006). Det förefaller slutligen som att 

Lagerlöf var synnerligen anpassningsbar och hennes val framstår som både kloka och 

genomtänkta. Lagerlöf valde aktivt att vara en celebritet och trots dess baksida så känns det 

som att hela hennes liv varit en resa fram till att bli just ikonen och författaren Selma 

Lagerlöf. Återigen kan klara paralleller till dåtidens (och förvisso nutidens) genusroller dras, 

Lagerlöf avvek från denna norm och valde istället att vara just anpassningsbar vad gällde både 

offentliga uttalanden som offentligt fällda kommentarer om andra författare (Hirdman 2001, 

Williams 1997). Lagerlöf var hårdast kritiserad av sig själv och av de kritiker som var hennes 

samtida då hennes författarskap skiljde sig så från de gängse normer som utstakats (Nordlund 

2005, Toijer-Nilsson 1992, 2006). Visionären Lagerlöf såg den väg som var hennes och valde 

helt enkelt inte att gå den redan upptrampade stigen utan ville se var den smalare stigen kunde 

leda henne. 

Vad detta säger om personen Selma Lagerlöf är framför allt att hon var människa, måhända 

upphöjd och firad, ytterligt begåvad och ödmjuk, men ändå bara människa med fel och brister, 

rädslor och förhoppningar. Lagerlöf var inte villig att låta sig begränsas av att hon råkade vara 

född som kvinna utan hon ville, liksom de flesta, lämna efter sig någonting av sig själv när 

hon inte längre skulle finnas och hennes arv blev en av våra största litterära skatter. Inte dåligt 

för en liten värmländsk skolmamsell! Den privata och den offentliga bilden som tecknats, är 

av förklarliga skäl, för alla är vi mer än en, inte helt förenlig, men det framgår tydligt att 

Lagerlöf var ansedd och välsedd av de allra flesta även under sin egen tid (Nordlund 2005). 

Att hon innehade den särställning som hon hade gjorde att hon trots allt kunde leva ett liv i 

någotsånär frihet. Likheterna är, som påtalats, mestadels rörande Lagerlöfs författarskap där 

de allra flertalet var överens om hennes begåvning och förmåga, detta är i och för sig inte så 

konstigt då den privata Lagerlöf var just det, privat, ja rent av hemlighetsfull. Lagerlöf tillstår 

det själv i ett brev till Valborg Olander där hon skriver: ”[…] jag är af en hemlighetsfull 

läggning […]” (Toijer-Nilsson 2006, s. 10). 
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Sammanfattning och slutsats 

Syftet som låg som grund för uppsatsen var att söka kärnan i hur Selma Lagerlöf framställer 

sig själv i privata brev samt hur hon framställs i skolans läromedel. Detta realiserades genom 

att först identifiera de identitetsmarkörer och epitet som förekommer i brev och läromedel, för 

att sedan med hjälp av dessa söka besvara de inledande frågeställningarna. Den didaktiska 

intentionen var att visa hur en person, sedd bara genom ett medium, blir en endimensionell 

och förenklad individ. Genom att illustrera hur man genom att väga in flera olika synvinklar 

möjliggör en djupare och mer nyanserad förståelse lär eleverna sig att kritiskt granska olika 

typer av information. Detta ger dem verktygen att kunna dra egna slutsatser baserade på deras 

ackumulerade kunskaper och inte basera slutsatsen bara på läromedlets bild.  

Inledningsvis ser man genom Lagerlöfs egna ord hur bilden av en ung kvinna som härbärgerar 

en dröm framträder. Denna kvinna är, trots att hon stöter på hinder, såsom att hon är kvinna 

under en tid när kvinnors möjligheter var färre än de är idag, villig att våga sina vingar. 

Hennes väg mot framgång är kantad med personliga uppoffringar och mödor men även av 

vänskap, hopp och förtröstan. Drömmen om att bli någon, att få tillbaka barndomshemmet 

och att bli hågkommen är saker som Lagerlöf uppnår med bravur. Genom berömmelsen 

synliggörs en målmedveten kvinna som äger en vilja och en tro på sig själv som gör att hon 

vågar leva sitt liv så som hon själv stakat ut det. Hade Lagerlöf levt idag hade hennes öde 

måhända sett annorlunda ut, hon hade öppet kunna leva med sin Valborg Olander om hon så 

hade önskat och ingen hade tänkt närmare på det. Hade Lagerlöf varit en produkt av vår tid 

skulle hon förvisso även nu ha varit en i särklass kapabel författare men det är onekligen som 

en produkt av sin era som hon framträder som en ikon och en orädd pionjär. Idag skulle hon 

som kvinna varit en av många medan hon då var en på miljonen både som kvinna och som 

författare. Men, så som jag ser det så är det som kvinna av sin tid, nyskapande, banbrytande 

och trotsande dåtidens konventioner och normer, samt som produkt av de omständigheter som 

formade henne som hon förblir odödlig, det är även detta som gör att även dagens elever i 

skolan läser om Lagerlöf. 

Som blivande pedagog anser jag att det är viktigt att ta del av många delar av en helhet och 

själv forma den till en sanning. Tar man just språket som identitetsmarkör så är man inne på 

svårdefinierbart område, detta är beroende av egenuppfattning, interaktioner med andra och 

baseras inte bara på ordförståelse och verbal förmåga: ”Den sociala innebörden av språklig 

variation är därför en viktig komponent i språket. Det finns information som vi inte kan 

undvika att meddela den som lyssnar […] Det är dels fakta om oss själva, som kön […] och 

[…] personliga egenskaper […]” (Norberg 2007, s. 12). I styrdokumenten står det även att 

eleverna skall tillskansa sig de reskap de behöver för att kunna språkligt fungera som 

individer i sociala sammanhang (GY2011). Att kunna se och avläsa situationer och förhålla 

sig korrekt till dessa är ingenting som är medfött utan är en ständigt pågående process som 

människan är mer eller mindre bra på (Norberg 2007, Bijvoet 2007, Edlund, Erson & Milles 

2007). Som pedagog är det ens uppgift att synliggöra och förklara det som känns främmande 

och svårt och detta åskådliggörs tydligt via språkliga jämförelser. Att genom en känd 

författare ge eleverna ett smakprov på språklig förmedling och hur man med språket kan 

konstruera en mer eller mindre sann bild av ens identitet gör processen överskådlig och 

greppbar (Bijvoet 2007, Norberg 2007). Om man på detta sätt använder sig av en så pass känd 

och kanoniserad författare som Selma Lagerlöf för att visa på hur identitet inte är en odelbar 

helhet utan att den består av alla de ord som används när man talar om sig själv görs detta 

fenomen överskådligt och påtagligt (Bijvoet 2007, Norberg 2007). Att vidare visa hur alla 

människor genom språket formar sin identitet samt hur de ord som de använder analyseras 

och tolkas av omgivningen och bidrar till att forma deras bild av den som talar. Språket 
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avslöjar mer om oss än vi tror, de ord vi använder för att omnämna eller förklara oss själva 

formar omvärldens bild av vem vi är (Bijvoet 2007, Norberg 2007, Edlund, Erson & Milles 

2007). Att använda sig av en jämförande undersökning som denna ökar inte bara den egna 

medvetenheten rörande språket som identitetsmarkör utan det blir även påtagligt för eleverna 

om de på detta sätt kan se och jämföra olika språkliga bilder av en individ. 

Slutligen är det uppenbart att man för att kunna läsa av en annan människa måste 

medvetandegöra sig själv om ett flertal saker; Vad har jag för förutfattade meningar om 

personen i fråga? Finns det någonting som gör att jag inte kan tolka de ord som sägs? Har jag 

negativa eller positiva associationer till orden som används? Men det allra viktigaste ligger i 

det egna valet av språkliga identitetsmarkörer (Bijvoet 2007, Norberg 2007), här måste man 

stanna upp och ställa sig frågorna; vem är jag och vem vill jag vara? Språk i sig kanske inte 

uppfattas som någonting märkvärdigt, människor pratar mer eller mindre utan att tänka sig för 

(Edlund, Erson & Milles 2007). Men tänker man efter så är det onekligen intressant hur vi 

människor använder oss av språket, detta märkvärdiga instrument som ger oss en sådan 

särställning här på jorden. Den slutsats som jag nått vid läsande av Lagerlöfs privata brev 

framställer sig som en passionerad författare och vän och att hon älskade innerligt och evigt. 

Hennes stora kärlek var skrivandet, men till stor del som ett medel att uppnå det hon förutsatt 

sig, nämligen att uppnå sina drömmar; att kunna finansiera ett återköp av Mårbacka och att bli 

(er)känd. Vidare anser jag att det, trots att vägen hit varit lång, faktiskt kan skönjas en 

förändring i receptionen och uppfattningen av Lagerlöf. Hon har trots allt gått från att vara 

”nornan” och ”naturbarnet” till att vara den ikon hon är idag (jfr Nordlund 2005, Williams 

1997). Det känns därför inte som alltför förmätet att luta mig tillbaka i förvissningen att det 

inte är möjligt att teckna Lagerlöf som bara en kvinna, som författare, som älskarinna eller 

som lärarinna. Alla försök att göra det decimerar henne. Slutsatsen blir således att Selma 

Lagerlöf, författaren och privatpersonen bakom och genom ordet, naturligtvis var alla dessa 

saker, och mer, men att göra henne full rättvisa är att tillskriva henne identitetsmarkören och 

epitetet människa framför alla andra.  
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Rubrikcitaten är tagna ur Bibel 2000 

”I begynnelsen fanns Ordet” (Joh. 1:1) 

”Och Ordet blev människa och bodde bland oss” (Joh. 1:14) 

”Hela jorden hade samma språk och samma ord” (1 Mos. 11:1) 

”Allt som Herren skapat har ett syfte” (Ords. 16:4) 

”med tanke på de händelser som återges i denna skrift” (Est. Gr. 9:26) 

”Skall detta ordsvall inte besvaras, skall en pratmakare få sista ordet?” (Job 11:2) 

”en människa sätts på prov genom diskussion” (Syr. 27:5) 


