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SIG V A R D  A. L IN D Q V IS T

Om Selma Lagerlöfs konstnärliga medvetenhet

Selma Lagerlöfs första verk börjar som bekant med en skildring av inspira
tionens makt. Gösta Berling håller sin sista predikan:

Han tyckte, att kyrkgolvet med alla åhörarna sjönk djupt, djupt ner och att taket 
lyftes av kyrkan, så att han såg in i himmelen. Han stod ensam, helt ensam i sin predik
stol, hans ande tog sin flykt mot den öppnade himlen ovan honom, hans röst blev stark 
och väldig, och han förkunnade Guds ära.

Han var en inspirationens man. Han övergav det skrivna, tankarna kommo ner över 
honom som en flock tama duvor. Han kände det, som om det inte var han själv, som 
talade [...].

Så länge inspirationens eldtunga lågade över honom, talade han, men när den hade 
slocknat och taket sänkt sig ner över kyrkan och golvet kommit upp igen långt, långt 
nedifrån, då böjde han sig ner och grät [...]. (Gösta Berlings saga, s. 8.)

Gösta Berlings upplevelse av ingivelse tycks inte ha varit okänd för Selma 
Lagerlöf personligen. »Han tyckte, att kyrkgolvet med alla åhörarna sjönk 
djupt, djupt ner och att taket lyftes av kyrkan» kan sammanställas med hennes 
egen bekanta skildring av hur idén till förstlingsverket blev henne medveten: 
»[...] började marken gunga under henne. Hela långa Malmskillnadsgatan 
från Hamngatsbacken ända upp till brandstationen hävde sig mot himlen och 
sjönk ner igen, hävde sig och sjönk.» (En saga om en saga, s. 9.)

Men större värde har andra källor. Från tiden för Selma Lagerlöfs arbete 
med Gösta Berlings saga finnes exempelvis en rad uttalanden, som behandlar 
frågan om hennes arbetssätt, hennes syn på inspirationen. En del är tidigare 
citerade, andra dras här fram för första gången.

Till Helena Nyblom som mycket välvilligt anmält de till Iduns pristävling 
insända kapitlen —  tryckta separat och utgivna i februari 1891 — skrev Selma 
Lagerlöf och tackade. Därvid tilläde hon apropå Wirséns recension av samma 
utgåva:

[...] jag har ej skrifvit af mitt eget arma förstånd utan jag vet att just det han mest 
skrattar åt har kommit öfver mig som en ingifvelse omöjlig att motstå. (18.3.1891. 
Kursiverat här.)

Redan i detta tidiga uttalande ställer författarinnan alltså reflexion mot in
spiration, uträkning mot ingivelse, medvetet mot omedvetet, och hennes egen 
värdering av alternativen är inte att ta miste på. — Till samma adressat skrev 
hon för övrigt ett par månader senare:

Min kamp med språket är tung öfver all beskrifning, det är blott då jag är mycket 
upprörd jag kan skrifva ledigt och utan att behöfva rätta och ändra hvarje mening. 
(25.5.1891.)
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Och strax därefter fick Helena Nyblom en utförlig redogörelse för Selma Lager
löfs författarmödor:

[...] någon gång kan jag komma i så där god fart vid arbetet, men då har jag ofta 
i veckor förut gått och,grubblat och gjort utkast, nå så har hjärnan ändtligen fått det 
färdigt och då skrifver jag i brusande fart. Men i allmänhet skrifver jag långsamt och 
sökande både efter ord och tankar. Det är högst sällsynt att jag vet hvad jag vill skrifva, 
då jag börjar ett kapitel, det bygger så småningom upp sig själf. Tror Ni på inspiration? 
När jag lyckas skrifva något, som jag tycker om, är det mig, som om jag bara vore 
ett språkrör för en annan.

Det kan ju omöjligen vara jag, som är både trögtänkt och har svårt att uttrycka mig, 
som kan skrifva sådana saker, som Ni säger att man längtar efter. Det är väl några 
omedvetna själskrafter som då äro i rörelse. Ni har väl ock känt Er vara en annan, 
då Ni skrifver. De lockar mig mycket, alla dessa egendomliga själstillstånd. Jag tänker 
att vi ej på långt när genomforskat alla vår själs hjälpkällor och så tänker jag, att vi 
behöfva hafva fullt herravälde öfver dem alla, innan här blir bättre på jorden. (8.6.1891.)

Till en annan av beskyddarinnorna, Eva Fryxell, skrev den unga författarinnan:
Ingen kan bättre än jag veta hur litet jag förmår af min egen viljas kraft. Jag kan 

blott genom studier och arbete söka göra min själ mottaglig för en allt större och renare 
ingifvelse, men derutöfver förmår jag nästan intet af min egen medvetna sträfvan. 
(10.2.1892.)

Sammanfattningsvis kan dessa uttalanden sägas innehålla följande: Selma 
Lagerlöfs arbete är oftast »långsamt och sökande», »någon gång» går det fortare, 
men då har hon »ofta i veckor gått och grubblat och gjort utkast». När så 
»hjärnan ändtligen fått det färdigt», skriver hon »i brusande fart». De gånger 
författarinnan verkligen tycker sig lyckas, känner hon sig vara »en annan» 
eller »språkrör för en annan». Denna »ingifvelse» eller »inspiration» sättes i 
samband med »några omedvetna själskrafter». Selma Lagerlöf är mycket intres
serad av »dessa egendomliga själstillstånd», vilka ännu inte alls är »genom
forskade» och detta inte bara för det egna diktandets skull utan för mänsklig
hetens, som behöver ha »fullt herravälde öfver dem alla, innan här blir bättre 
på jorden».

Erland Lagerroth, som i sin avhandling Landskap och natur i Gösta Berlings 
saga och Nils Holgersson (1958) gör allt för att ta död på uppfattningen om 
Selma Lagerlöf som »sagoberätterskan», tycks inte ha tagit tillräcklig hänsyn 
till material av här redovisad art, trots att hans avhandling till största delen 
rör sig om Gösta Berlings saga. Han hänvisar visserligen till de av Bengt Ek 
i Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga (1951) anförda brevutdragen, delvis 
desamma som här använts, men kallar dem en aning överlägset för »Selma 
Lagerlöfs lovsånger till inspirationens under» (s. 357, not 70). Han framhäver 
i stället hennes beläsenhet och hennes kvalifikationer som »medvetet beräknande 
konstnär» (s. 95). I sammanfattningen av sin mening har han dock försiktigtvis 
dragit sig tillbaka: »Den spontant-irrationella sidan av hennes geni uteslöt inte 
[...] den metodiskt-intellektuella, och i själva verket ligger grunden för hennes 
storhet i att hon på en gång hade både dessa begåvningsarter och förstod att 
arbeta lika effektivt på båda vägarna» (s. 96). Erik Hj. Linder opponerar sig 
och menar, att Lagerroth har överskattat »vad han kallar de ’intellektuella 
momenten i diktskapandet». (Samlaren 1958, s. 118.)
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Både Lagerroth, som nedvärderar »inspirationens under», och de föregångare, 
som utsattes för hans kritik, har emellertid gjort samma misstag. De tror, att 
Selma Lagerlöf i sina uttalanden enbart syftar på något allmänt romantiskt be
grepp, övertaget från romantikerna. I själva verket torde hon inte stanna där
vid. Hon talar om »hjärnan», om »omedvetna själskrafter», som man ännu ej 
»genomforskat». Detta och mycket annat tyder på att hon relativt väl kände 
till samtidens tankar inom psykologi och närliggande områden.

Ett arbete, som hon tycks ha studerat med stor iver, är Harald Höffdings 
stora Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring. I hennes falubibliotek står 
verkets tredje upplaga (1892) tillsammans med senare skrifter av den europeiskt 
ryktbare danske psykologen. 1897 sände hon Antikrists mirakler till honom. 
»Jag ville därmed af börda mig något af den stora tacksamhetsskuld jag stod i 
till Er för mångfaldig undervisning, som Ni gifvit mig genom era skrifter», 
skrev hon ett par år senare till honom (21.11.1899). I detta brev finner man 
också några rader, som äger stor relevans i detta sammanhang:

Jag skulle önska, att det stode i min makt att riktigt säga Er hvad det är, som jag 
haft mest nytta af i Edra böcker men jag törs varken tala eller skrifva filosofi, jag är 
knappast så vidt kommen att jag kan läsa den. Men det var dock så att inledningen till 
Er Psykologi kastade ljus öfver massor af ting, som jag märkt hos mig själf, framför 
allt i fråga om författarskap, inspiration och så vidare, ting som jag ej förut kunde se 
i sitt sammanhang och ge sin naturliga förklaring. Det var mig framför allt underbart, 
att min hjärna arbetade utan att jag visste därom och att den stundom kunde fram
bringa massor af idéer, som jag ej medvetet tänkt ut.

Det omedvetna eller undermedvetna — Höffding använder båda benäm
ningarna — tycks alltså, såsom Ek antyder (s. 165), ha tilldragit sig stor upp
märksamhet från Selma Lagerlöfs sida.

Av intresse är vidare att lägga märke till att hon tydligen först och främst 
sökte applicera psykologins resultat på sitt eget arbete, »framför allt i fråga 
om författarskap, inspiration och så vidare». Hon tycks hysa ett obegränsat för
troende för det undermedvetnas förmåga att lösa de författartekniska problemen. 
Intresset därför var inte tillfälligt. Även Valborg Olander berättar i sina An
teckningar om Selma Lagerlöf (s. 82), att »S. L-f ’brottades’ intensivt med ut
formningen av sina idéer. Hon talade ofta om att undermedvetandet arbetade 
för henne, så att t. ex. om hon på kvällen slog bort de grubblande tankarna, 
hade undermedvetandet klarat upp saken åt henne, tills hon vaknade.»

Innan resonemanget förs vidare kan det vara lämpligt att visa, att vad som 
ovan sagts inte gäller enbart tiden för tillkomsten av Gösta Berlings saga. När 
Selma Lagerlöf i novellen Gustav Adolfs dröm av år 1894 skriver: »Tankar 
stego upp mot medvetandets tröskel men rycktes genast ned av andra, som också 
ville upp» (Från skilda tider I, s. 148. Kurs här.), så är det knappast ett egen
händigt skapat uttryck hon använder. Snarare är det hämtat ur någon samtida 
psykologisk handbok. Och då hon i En herrgårdssägen (1899) talar om »ett 
hemligt samförstånd, som hade legat så djupt under medvetandet, att intet män
niskoförstånd kunde nå fram till det» (s. 85. Kurs. här.), så är detta inte enbart 
ett poetiskt uttryck.

Hösten 1901, då Jerusalem I utkom, svarade Selma Lagerlöf på en tysk rund
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fråga angående den litterära inspirationens väsen. Den publicerades av någon 
anledning först 1932 i Die literarische Welt, där Stellan Arvidsson uppmärk
sammade den. Endast den tyska texten är tillgänglig:

Für mich stellt sich die Sache so dar, dass ich von einer bestimmten Begebenheit, 
der ich beigewohnt oder über die ich gelesen habe oder über die ich berichten hörte, 
zunächst eine Anregung empfange. Wenn ich an ihr etwas dichterisch verwendbares 
finde, beschäftigt sie lange meine Gedanken, ich sammle Material, aber darstellen kann 
ich noch nichts. Erst zuletzt kommt der Augenblick, da die Erzählung vollkommen 
fertig gestaltet gleichsam aus meinem Bewusstsein heraustritt und ich sie ohne Anstrengung 
niederschreiben kann. Sie sehen, dass es dasselbe Verfahren ist, das man bei der Lösung 
eines mathematischen Problems anwendet. Man sucht aus dem was man über ein Ereignis 
sprechen hörte, herauszufinden, wie es vor sich gegangen ist, wie die Menschen, die 
dieses oder jenes taten, geartet waren, und allmählich wird alles deutlich und klar, als 
hätte man ein Rätsel gelöst.

Ich glaube, ich habe noch nie eine Erzählung geschrieben, zu der ich die Anregung 
nicht von der Aussenwelt empfangen hätte; dagegen geschieht es mir zuweilen, dass ich 
eine Erzählung nach einem bestimmten, von Beginn an feststehenden Gedanken geschrie
ben habe, obwohl dieser Gedanke, der gleichsam in der Erzählung verborgen lag mir erst 
bei ihrem Abschluss ganz bewusst geworden ist. So brauche ich oft Wochen oder Monate, 
für grosse Kompositionen sogar Jahre des Denkens und Vorbereitens, bis die Bilder 
von dem Zeitpunkt an, da sie mir zuerst vorstellten, im Geist vollendet wurden und 
mühelos gestaltet werden konnten.

Som bakgrund för detta uttalande måste man räkna med arbetet på Jerusalem I, 
som ju krävde ett mycket stort förarbete, bl. a. hennes livs längsta resa. Men 
överensstämmelserna med uttalandena från 1891 är stora och viktiga. 1901 
säger sig Selma Lagerlöf alltså aldrig ha skrivit något utan att impulsen kommit 
»von der Aussenwelt». Visst kan en tanke vara den sammanhållande faktorn 
i en berättelse, men denna tanke har ofta inte blivit henne fullt medveten förrän 
vid berättelsens avslutning. Materialsamlandet spelar en stor roll, och bearbet
ningen av stoffet tar veckor, månader och år, men när det är färdigt inom 
henne, kan det utan svårighet gestaltas i skrift. Jämförelsen med matematisk 
problemlösning verkar tagen ur någon psykologisk handbok, t. ex. Ribot, Minnets 
sjukdomar (sv. övers. 1890). (Ex. s. 31, noten.)

Men källan kan också ha varit en annan. 1899 utkom nämligen del 14 av 
Viktor Rydbergs Samlade skrifter, där bl. a. en artikel från 1859 är av visst 
intresse i detta sammanhang.1 Rydberg ger där en stor programförklaring an
gående det omedvetnas roll i det mänskliga självlivet. Först några rader för att 
anknyta till Selma Lagerlöfs jämförelse med matematisk problemlösning:

Kircher räknade lika bra som Kepler och var lika flitig observatör, men fann dock 
icke lagarna för planeternas rörelser. Denna upptäckt kom som en hastig ljusstråle i 
Keplers medvetande; [...] Arkimedes fann efter långa och fruktlösa grubblerier, i ett 
extatiskt ögonblick och till sin egen överraskning, den märkvärdiga satsen, att ett klot, 
en kägla och en cylinder med samma genomskärning förhålla sig som 1:2:3.  [· · ·] Lika 
plötsligt och i form av ingivelse erhöll han den bekanta upptäckt, som grundläde hydro- 
statiken.

1 Artikeln har tidigare uppmärksammats darna (Nordisk tidskrift 1954). Av dessa är
av Warburg i hans Rydbergsbiografi, av Vic- Nymans bidrag i detta sammanhang av största
tor Svanberg i Rydbergs Singoalla och av Alf intresset.
Nyman i uppsatsen Viktor Rydberg och an-
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Rydberg talade alltså samtidigt om »den vetenskapliga, poetiska och konstnär
liga verksamheten» och visade på dess beroende av »inspirationen».

Varifrån ingivelsen, varifrån dessa gnistor, vilka slag på slag, som ur ett elektriskt 
batteri, framspringa i ett snilles arbete? Man tänker sig icke till snilleblixtar, man ut- 
svettar dem icke, man rycker dem icke från himmelen med tillhjälp av en kedja pre
misser och konklusioner. De framträda plötsligt ur det omedvetna, och när man säger 
att de härleda sig ur »fantasien», säger man med ett annat ord ingenting annat än vi här.

Det intressanta i detta sammanhang är, att Rydberg på känt romantiskt manér 
sammanställer den poetiska verksamheten inte bara med vetenskapens »snille
blixtar» och konstnärens arbete utan också — i fråga om beroendet av det 
omedvetna själslivet — med »instinkten», »aningen», »samvetet», »den religiösa 
känslan», »det extatiska tillståndet — vi erinra oss nyplatonikerna», »second 
sight», »all spådomskonst och vidskepelse». Artikeln är skriven med anledning 
av en spiritistisk epidemi i Göteborg, och Rydberg förklarar seancernas fenomen 
— »vad vi själva bevittnat» —  med utgångspunkt från mediernas omedvetna 
jag. Hans hållning är påfallande positiv.

Påtagligast är det omedvetnas och det medvetnas växelverkan och övergående i var
andra i det magnetiska tillståndet, då en viss från den vanliga avvikande stämning i 
organismen låter överraskande krafter hos människoanden (t. e. klarseendet) framträda, 
vilka annars äro fördolda.

Det »magnetiska tillståndet» motsvarar närmast vad vi skulle kalla »hypno- 
tiskt» tillstånd. Alla dessa här nämnda fenomen ges en metafysisk anknytning:

Själen bör ej förblandas med medvetandet, vilket, för att tala bildligt, endast är dess 
yta, varunder döljer sig ett djup av omedvetenhet, ur vilket man just har att upphämta 
nyckeln till kunskapen om det medvetna själslivet. Det medvetna och det omedvetna 
äro poler av samma odelbara väsen; det senare är det först existerande, ur vilket det 
förra utvecklar sig, och likasom roten, genom vilken den tänkande anden är förenad med 
och alltjämt emottager impulser ur det allmänna, av guddomliga, harmoniskt skapande 
krafter genomträngda naturlivet.

Rydbergs ställning som auktoritet för Selma Lagerlöf är väl känd. Det finns 
all anledning att anta, att hans ord också i frågor som denna om inspirationen 
har vägt tungt. Likaså bör hans positiva intresse för spiritismen, »nybuddhaismen» 
och teosofin ha väglett henne. Selma Lagerlöfs kontakt med spiritismen kan 
beläggas redan på 1880-talet och med teosofin 1891.2 Att dessa under sekel
slutet mycket aktuella tankeströmningar också spelade in på hennes syn på den 
poetiska inspirationen, kan visas med några rader till den kände teosofen 
Torsten Hedlund, som tydligen någon tid efter publiceringen av Jerusalem I 
sänt henne ett entusiastiskt brev.

Jag är på det djupaste rörd öfver Ert bref, som kom just nu. Ni menar, inte sant, 
att det ej är mitt nuvarande ganska obetydliga jag, som skrifver mina böcker, utan att 
jag har en innermänniska, som upplefvat mångahanda, och som bistår mig i de kräfvande 
ögonblicken. Detta har jag länge trott vara hemligheten med all inspiration. Jag tycker 
mycket om denna föreställning, dels därför att den skyddar mig för all personlig stolthet

2 Se därom i Samlaren 1960: Sigvard A.
Lindqvist, Om Selma Lagerlöfs förhållande till 
spiritism och teosofi.
9 - 6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962



och fåfänga dels därför att den kommer mig att tro godt om människornas utvecklings
möjligheter.

Ni visar väl ej detta bref för någon, ty man skulle bara tycka det vara förmätet, att 
jag ej tror, att jag skrifver så bra att ej mina egna krafter kunde nå upp till det, men 
Ni förstår nog, att jag talar om värkliga fakta i själslifvet.

Samma tankegångar återkommer inte fullt ett år senare i ett brev till kritikern 
Hellen Lindgren, som utbett sig vissa upplysningar för att skriva en artikel 
om henne i Idun. Selma Lagerlöfs svar innehåller bl. a.:

»Om jag tror på naturinspirationen?» Hvad skall jag säga. Jag tror fullt och fast att 
det finns en innervarelse, det omedvetna, eller hur Ni vill kalla det, som talar till alla, 
men somliga kunna höra talet, andra kunna det ej. Jag märker ju ock, att hjärnan arbetar 
omedvetet, gör i ordning en novell under en natt t. ex. som man på kvällen ej såg någon 
möjlighet att utföra. Men på samma gång, så tror jag inte, att någon begåfning kan 
komma till sin rätt utan bildning och stränga studier. Den obildade är så sällan originell, 
då han skrifver böcker. Han kan vara det i tal, men ej i skrift. (Publicerat i Svensk 
litteraturtidskrift 1950 av Bengt Ek.)

Hittills har i diskussionen införts följande möjligheter till påverkan utifrån 
på Selma Lagerlöfs uppfattning av diktverkens tillkomst: Höffding, Ribot, 
Rydberg, spiritism och teosofi. Exempeln kunde mångfaldigas. Det slutande 1800- 
talet rymmer vid sidan av positivismens och materialismens företrädare en rad 
»vetenskapliga mystiker» som du Prel och populärförfattare som spiritisten 
O. A. Busch (som Selma Lagerlöf stod i personlig kontakt med), vilka alla fram
häver »det omedvetna» såsom det mänskliga själslivets centrum och kraftkälla. 
Buddismen influerar tänkare såsom Schopenhauer och Hartmann (Det omed
vetnas filosofi). Vid mitten av århundradet hade vetenskapsmännen vågat er
känna, att magnetismen (mesmerismen) byggde på ett psykiskt fenomen, som 
därefter — isolerat från den metafysiska överbyggnaden — kallades hypnotism. 
På 1880-talet hade Charcot funnit, att hysterin även hade psykiska orsaker. 
Bland hans lärjungar fanns bl. a. Freud, som mot den här skisserade bakgrunden 
i relativt ringa grad ter sig som nyskapare. På ett annat plan visserligen men 
i ofrånkomligt samband med tidens idéer stod Bergson och Hans Larsson. Den 
senares Intuition (1892) måste ha tilltalat Selma Lagerlöf och hennes diktar- 
kolleger på 1890-talet, vilka i denna skrift kunde läsa att diktningen genom 
sin förmåga till intuitivt seende »står högre än vetenskapen» (s. 16). Hans 
Larsson skrev bl. a. därom (främst tydligen med tanke på lyriken):

Diktaren kan — och detta är från teknisk synpunkt hemligheten af hans konst —  i ett 
ord, i en utförd bild, en lycklig sammanställning gripa tillsammans en mängd föreställ
ningar [...]. Tanken är hos honom finare än hos andra (s. 16).

Han vände sig också mera allmänt mot realism och positivism:

Vår tid är rädd för mystik. [...] Vår tid har drifvit anspråken på allmän begriplighet 
betänkligt långt. [...] Den stora visdomen måste vara mystisk, om hon är än så klart 
tänkt och utsagd. Det är en väsentlig del af tidens lif, som man vill hafva oss att stryka 
ut som om det aldrig varit, eller som om det endast varit något vi drömt och hvilket 
icke är värt att akta på, nämligen just det högsta som människor i vår tid upplefva, 
det som de erfara i sina största ögonblick. Allt detta, som då är till för dem —  det är 
mystik (s. 75).

130 Sigvard Lindqvist
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Mitt syfte med att dra in denna sekelslutets allmänna tendens till mystik 
kring »det omedvetna» är att mot mitt eget resonemang om hur Selma Lager
löfs diktartyp skall beskrivas, rikta den kraftigaste invändning som kan tänkas: 
Hon säger bara vad samtidens psykologer och tänkare har sagt före. Till stöd för 
denna invändning kan anföras, att hon — såsom Lagerroth (s. 98) mycket rik
tigt framhävt —  ägde en relativt stor beläsenhet. Dock kan den inte på långa 
vägar jämföras med t. ex. Strindbergs, när det gäller exempelvis psykologisk 
facklitteratur.

Här skall genast erkännas, att invändningen äger stor tyngd och att den redu
cerar värdet av Selma Lagerlöfs uttalanden. Men förklarar den allt? Mot detta 
talar främst, att Selma Lagerlöf dels under en lång period — snart sagt under 
hela sin författarbana — ständigt återkommer till »undermedvetandet» som ett 
direkt hjälpmedel i arbetet och dels gång på gång ger konkreta exempel. Ett 
sådant, som gäller ett verk från här behandlad tidsperiod men är nedskrivet långt 
senare, skall här anföras:

Jag hade väl varit teosof eller spiritist för länge sedan, om jag hade haft några 
erfarenheter, några bekantskaper med Högre Världar, men det enda, som jag säkert har 
erfarit, har varit den poetiska intuitionen, som har kommit över mig med en kraft och 
en styrka, att jag alls icke vågat tro, att den kom från mig själv. Läs t. ex. sidorna om Fru 
Sorg i En Herrgårdssägen, det är en sådan hel ingivelse. Jag skrev ner den utan att 
veta vad som skulle stå på nästa blad. Men sådan poetisk ingivelse kommer ju på så 
många människors del. Jag har tänkt mig, att det var något, som kom från själens under
medvetna djup. (Odaterat brev till teosofen Stella Rydholm, Mårbacka och Övralid II, 
s. 79·)

Med all rätt understryker Lagerroth i sin avhandling, att författarinnans 
En saga om en saga (1902) följdes av en stark mytbildning, men han har knap
past rätt då han ger författarinnan hela skulden därtill. Sedan man läst de 
bekanta orden om hur pennan började gå »nästan av sig själv», om hur sidorna 
fylldes med en hastighet, som hon aldrig drömt om, om hur hon på tre dagar 
åstadkom tre hela kapitel, osv., finner man dock följande rader, som genom sin 
realism gör de föregående troligare. »Emellertid lät inte många av kapitlen 
skriva sig så i ett andetag. De flesta fordrade långt arbete. [...]» (s. 13).

Man kan dessutom mitt i den romantiserande skildringen lägga märke till den 
psykologiska realismen. »Obekanta ting och tankar eller rättare sagt, sådant, 
som hon aldrig hade anat att hon ägde inne i sin hjärna, trängde sig ner på 
papperet.»

Levertin, som visserligen om En saga om en saga sade, att litteraturhistorien 
näppeligen kommer att nöja sig med »denna lyriska skildring», föll som bekant 
i Svenska gestalter (1903) själv in i en romantisering av Selma Lagerlöfs konst. 
Troligen var det kontrasten till genombrottslitteraturen, som förledde till över
driften. »I en tid, som framför allt förefaller erfaren och gammal», »i en tid, 
då den intellektuella beräkningens vågskål afgjordt väger öfver omedelbar
hetens» och »i en tid af tvifvel och misstro» framstod Selma Lagerlöf som 
»den mest underbara litterära anomali jag vet» (s. 253).

Ellen Key skrev i Iduns julnummer 1903 en hyllningsartikel till henne och 
gick i den ännu längre än Levertin.

Selma Lagerlöf äger icke sig själf, emedan andan äger henne, den anda, som lefver
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i Odysséen och Eddan, i djurfabeln och folksagan, i medeltidslegenden och den isländska 
ättsagan, i kämpavisan och vallarlåten. När hon medvetet griper efter något, i stället för 
att endast låta händerna fyllas, då går det henne likt barnen i sagan, som sågo guldbladen, 
de själfva brutit i älfvornas värld förvandlas till spånor. [...] Improvisationens begrepp 
är lika oskiljaktigt från hennes skapande som från Bellmans [...]. ’Jordanden’ har i samma 
grad verkat genom båda; till Europa och kulturen stå i de i ringa skuld, hos naturen 
och folksjälen i dess större.

I brev till Betty Warburg (20.12.1903) reagerade Selma Lagerlöfs nära vän 
Sophie Elkan mycket kraftigt på denna tydligt Langbehn-inspirerade artikel:

Selma har mig veterligen aldrig skrifvit något utan att hon har ett realistiskt underlag 
att fantisera öfver —  ofta en tidningsnotis, någon kulturskildring, en muntlig berättelse 
om något som skett. Sedan ljuger hon öfver det och stället det på hufvudet och får allt 
till sitt. Detta gäller Gösta, Antikrist, Jerusalem, liksom det gäller allt det jag känner 
af hvad Selma diktat.

I första ögonblicket är man frestad att betrakta Ellen Keys ord som rent 
nonsens, speciellt genom jämförelsen med Bellman, som man ju vet bättre 
besked om nu, men vid närmare granskning blir man villigare att tillägga att 
dem något om än litet värde. Sophie Elkans ord »Sedan ljuger hon öfver det» 
ter sig först fräscha och realistiska, men i grund och botten ger de ett grod
perspektiv på Selma Lagerlöf. Orsaker finns därtill. Sophie Elkan föraktade 
Ellen Key, hennes eget författarskap präglades av ytpsykologi, och förhållandet 
till Selma Lagerlöf led vid denna tid av en inre spänning, sedan Valborg Olander 
uppträtt på scenen. Sophie Elkans värdering av t. ex. En herrgårdssägen och 
partier av Jerusalem skiljer sig också markant från Selma Lagerlöfs. Hon fort
sätter för övrigt sitt ovan citerade brev:

Och den som känner till Selmas sätt att skrifva, vet också att hon har oändligen svårt 
att finna sin form och att den i början är mer än knagglig och att det är först det trogna 
oändliga arbetet som gör den till det den är. Det hon skrifver med full inspiration 
finner formen genast, men det är väl så med alla skribenter mer eller mindre.

»Det trogna oändliga arbetet» hade Selma Lagerlöf själv efter arbetet på den 
besvärliga Jerusalem II all anledning att betona, såsom också sker i ett brev 
till Elise Malmros 4.11.1902:

Jag måste först i månadtal sitta stilla och tänka, så gäller det att få ned det uttänkta 
på papperet, så att tänka om igen för att se alla fel och så att skrifva om och fila och 
granska för att få allt rätt. Hvad jag ej kunnat få riktigt ligger och gnager och värker 
i hjärnan, tills det blir uttänkt och tillrättalagdt.

De falska alternativens fälla kan undvikas. Både Ellen Keys och Sophie Elkans 
synsätt torde ha sitt berättigande, även om Ellen Keys andel av sanningen döljes 
bakom en svulstig mytbildning. På grund av denna har diskussionen här i stort 
sett byggts på material från tiden före 1903.

Redan efter presentationen av ovanstående material kan man antyda lös
ningen av det uppställda problemet om Selma Lagerlöfs beroende av »inspira
tionen», om förhållandet mellan det »spontant-irrationella» och det »metodiskt- 
intellektuella» i hennes begåvning — såsom hon själv ser den. Efter en längre 
eller kortare period »des Denkens und Vorbereitens» överlåter hon —  fullt med
vetet och avsiktligt — själva det syntetiserade arbetet, skapandet, åt »hjärnan»,
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»det omedvetna» eller »undermedvetandet», vilka hon ibland kallar inspiration, 
intuition eller ingivelse. Medvetet tar Selma Lagerlöf det undermedvetna i sin 
tjänst. —  Vill forskaren, sedan hävda en annan uppfattning, åligger honom en 
tung bevisbörda. Bl. a. måste han med belägg från andra samtida författare 
påvisa klara paralleller. Författarinnans uppfattning om sig själv är självklart 
inte helt pålitlig, men det är det enda vittnesmål som står till buds.

När det undermedvetna inte alltid är författarinnans lydiga tjänarinna, klagar 
hon över att arbetet går trögt och tungt. Det är för övrigt påfallande, hur ofta 
»hjärnan» i hennes uttalanden spelar rollen av ett självständigt arbetande, av 
hennes vilja oberoende organ. Hon skriver exempelvis:

Ni har rätt i att detta har varit ett dåligt år, jag har producerat alldeles för litet och 
för obetydliga saker, men jag antar, att min hjärna behöfde vila efter den« öfveransträng- 
ning, som han måste underkasta sig i fjol höst, då Antikrists Mirakler kommo ut. (Brev 
till Marie Franzos 17.12.98.)

Ja, det har varit ett dåligt år, men nu hoppas jag, att min hjärna skall vara så vänlig 
att vilja producera litet. (Brev till Georg Nordensvan 19.12.98.)

[...] förklarar Ni där för mig, hvarför min hjärna kämpar med en sådan massa mot
stridiga tänkesätt och religionsformler. (Brev till Troels Lund 1.1.99.)

Det var mig framför allt underbart, att min hjärna arbetade utan att jag visste därom 
[...]. (Ur ovan citerade brev till Höffding 21.11.99.)

I våras var jag så utmärkt bra på väg. [...] Men så måste jag i maj börja tänka på 
mina öfversättare, börja skrifva rent och sända af de första, färdiga kapitlen åt många 
skilda håll. Och ser du detta tyckte inte hjärnan om. Den blef i misshumör [...]. (Brev 
till Elise Malmros 20.10.01.)

Ja nu skall jag ej skrifva längre bref utan arbeta ut det andra. Det är då bra förargligt, 
då inte hjärnan kan bli färdig i tid, utan kommer så här långt efter och säger som så, 
att nu vet jag hur allt bör vara. (Brev till Elisabeth Grundtvig 13.11.02.)

Sammanfattningsvis kan man mot bakgrunden av här sammanställt material 
konstatera, att den aktuella tendensen inom Lagerlöf-forskningen att understryka 
Selma Lagerlöfs egenskap av »medvetet beräknande konstnär» (Lagerroth 1958) 
är en aning överdriven. Ett senare bidrag i denna riktning ger Vivi Edström i 
avhandlingen Livets stigar (1960), där grundsynen avslöjas i uttryck såsom:

Eftersom Gösta Berling främst av bokens personer skall uttrycka verkets episka grund
hållning, blir han en gestalt utan egentlig individualitet (s. 174).

[...] hjältens förhållande till omvärlden [...]. Gösta Berling skall nämligen inte bara 
framstå som oemotståndlig på det erotiska planet. Han skall också ha folkhjältens dimen
sioner (s. 213).

Motivet skall visa att om kärleken stärkes, hotas det moraliska livet. (s. 221. Samtliga 
kursiveringar gjorda här.)

Påståenden av detta slag leder dock till så svåra verifikationsproblem, att deras 
värde ter sig högst begränsat. För varje enskilt fall skulle krävas ett direkt 
uttalande av författaren, dessutom någorlunda samtidigt med författandet.

I en senare uppsats, Episoder och enhet. En studie i Selma Lagerlöfs konst
form (MLFÅ 1961), har Vivi Edström klarare formulerat sin syn på författa
rinnans arbetsmetod och därigenom fört diskussionen ett stycke framåt. Hon 
särskiljer två olika problem, å ena sidan kompositionen, enheten, och å den
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andra den enskilda berättelsen, episoden. I praktiken behandlar hon dock huvud
sakligen kompositionen men låter slutsatserna gälla författarskapet som helhet.

Vivi Edström har också, tillsammans med andra, visat att Selma Lagerlöf 
hade stora svårigheter att brottas med, när det gällde avslutningen av Gösta 
Berlings saga, och att hon just under denna slutfas av arbetet kände sig 
tvungen att skärpa »bokens grundkonstruktion» genom olika åtgärder (avh. s. 
104). Att dessa kompositionsproblem verkligen var både »medvetna» och »in
tellektuella» är ett faktum, som dock inte utan vidare kan tas till intäkt för 
tal om en medveten planering av helheten redan från skrivarbetets början. 
Likaväl kan det anses tala för motsatsen. Frånvaron av en genomtänkt plan 
skapade svårigheterna. För övrigt gäller det att komma ihåg, att det här är 
frågan om kompositionen, inte i första hand »episoderna» eller berättelserna, 
även om de sist tillkomna eller omskrivna bär tydliga spår av tvånget att 
tvinga samman de motspänstiga delarna till en större enhet.

Givetvis finns det ingen rimlig anledning att frånkänna Selma Lagerlöf all 
medvetenhet i konstnärliga frågor, men däremot tycks det mig finnas goda skäl 
att starkare än i fråga om många andra författare betona det irrationella draget 
i hennes författarpersonlighet.

Man erinrar sig slutligen författarinnans svar till en tidigare forskare, som 
i alltför hög grad litade på hennes medvetenhet:

Jag skulle gärna vilja säga Er att Ni (men detta är inte något som Ni behöver ändra) 
har en för stark tro på författares planläggning av sina arbeten. För mig åtminstone har 
det alltid varit så, att en roman har vuxit upp ur ett ringa frö, sedan har stam, gren och 
löv så småningom vuxit fram, tills trädet blivit färdigt, men det har aldrig funnits någon 
planritning, som då man uppför ett byggnadsverk. Jag inbillar mig, att det hela blir 
trovärdigare, då det så där växer fram och inte bygges, mer likt naturens egen verkstad, 
menar jag. (Brev till Stellan Arvidsson 4.4.1932, Mårbacka och Övralid I, s. 238.)


