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Selma Lagerlöf i Torgny Lindgrens prosa

I tre verk anspelar Torgny Lindgren på Selma Lagerlöfs författarskap, 
nämligen i novellerna ”Selma och Verner” ur Legender (/012) och 
”3omas Manns begravning” ur I Brokiga Blads vatten (/000), samt i 
romanen Pölsan (4554). I denna korta studie skall jag visa hur Lind-
gren relaterar sin egen litteratursyn till det lagerlöfska författarskapet.

I inledningen till novellen ”Selma och Verner” skildrar Torgny 
Lindgren ett möte mellan Selma Lagerlöf och Verner von Heiden-
stam. Året är /046 och författarna möts en sommardag ”vid Vätterns 
strand, ett stycke från Olshammar”.7 Lindgren skildrar ingående de-
ras färd från Mårbacka respektive Övralid; hon har tagit tåget med-
an han mirakulöst nog har vandrat över Vätterns vatten. Mötet för-
klaras som en olovlig rendezvous, ett bipolärt förbund mellan två 
konkurrerande konstnärer, ett svar på en ”und8ydd kärlek”,9 eller 
som det heter i novellen:

Selma och Verner var de två största diktarna i sin tid.
 Lagerlöf och von Heidenstam.
 Och de visste båda att de egentligen hörde samman, att om de så myck-
et som räckte handen åt varandra så skulle de komma att häktas in i var-
andra som de två halvorna av ett blixtlås och att all beblandelse mellan 
dem vore brottsligare än ett äktenskap mellan syskon.
 Men de brukade samtala, i telefon eller ropande till varandra från 
skilda hörn i jättelika rum.
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 De hade fötts med ett års mellanrum, båda invaldes i Svenska akade-
mien, de <ck Nobelpriset, de bodde båda på stora vita herrgårdar ute i 
den lummiga nordiska ödsligheten och de skulle till sist dö nästan sam-
tidigt.=

Drivkra>en bakom återseendet är essentiell, Selma och Verner har 
båda drabbats av skrivkramp och väntar om inte förlösning så i alla 
fall lindring genom mötet med sin litterära motspelare.

Mötet mellan de båda författarna framstår som en kamp mot tyst-
nad och ordlöshet, målet som en ”fälttågsplan mot tigandet och dis-
kretionen”.? E>er en komisk dialog kring hur det är möjligt för Ver-
ner att gå på vattnet kommer Selma och han gemensamt fram till 
att de inte har så mycket att säga varandra. Nu rubbas statusförhål-
landet till Selmas fördel. Lindgren låter henne få övertaget då hon 
ser Verners ålderdom och rädsla inför livet. Men bakom tanken på 
Selma som ideal ligger också föreställningen om en likhet mellan 
naturlagarna och konsten, att människan tänjer naturens gränser 
liksom konstnären utforskar konstens. Eller som Selma säger om 
vattenundret: ”Det strider mot naturens eviga lagar”, varpå Verner 
svarar: ”Mot dem har jag stridit hela mitt liv”. Selmas replik inbjuder 
läsaren att tolka novellen så att om naturens lagar, Guds världsord-
ning, har upphört att gälla så har även konstens möda förlorat sin 
mening. Denna tolkning understryker även hans sista replik: ”I så 
fall. Då har vi inte särskilt mycket att säga varandra.”@ Verner vand-
rar hemåt över Vätterns vågor, kvar sitter Selma på en sten och ser 
honom, liksom alla hans förhoppningar om ny skaparkra>, ”krym-
pa” och ”försvinna”.

Kring Selmas fortsatta öde formar Torgny Lindgren ett alternativ 
till ordlösheten. Hon går ner till vattenbrynet och kliver i den djupa 
sjön. Hon visar sig mirakulöst nog kunna gå på bottnen och först tre 
timmar senare stiger hon upp vid Askersund. Vid första anblicken 
skapar Lindgren symmetri i form av två fantastiska inslag. Verners 
vandring över Vättern anspelar helt uppenbart på mirakelberättel-
sen om hur Jesus går över Gennesaretsjöns vatten för att stilla lär-
jungarnas oro. Men ironiskt nog är det inte Verners ”kristuslikhet” 
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som är föredömlig utan Selmas undervattensvandring. Anledning-
en är att Verners mirakulösa vandring inte gör det omöjliga möjligt 
i någon djupare mening. Om sjöns yta och djup här får symbolisera 
naturens och konstens begränsningar så har det betydelse om man 
går på ytan eller på djupet. I Lindgrens litterära föreställningsvärld 
kan äkta konst endast skapas underifrån genom levt liv. Om Selma 
sägs det att hon kliver i vattnet ”prövande”, ”sakligt” och ”dystert”.A 
En sådan prövning har inte Verners ”ytliga” vandring inneburit. Det 
framgår med all tydlighet i novellslutet då han återvänder hem, i 
grunden helt oförändrad:

Heidenstam, som bevisligen hade gått på vattnet, en verksamhet som 
betänkligt liknar just diktandet och berättandet, han skrev aldrig mera 
en verkligt användbar rad.B

Den ytliga konsten kan endast förbli ordlös, medan nedstigningen 
i livet eller självet frigör skapandet. Eller som Lindgren formulerar 
det tidigare i novellen: ”[D]e tyngdes av skuldkänslor för sin oför-
mågas skull, att skapa konst är ett sätt att göra bot och bli oskyldig.”C 
Selma har utsatt sig för denna prövning, bestått provet och återvun-
nit den förlorade skaparkra>en:

Och sedan diktade Selma Lagerlöf slutet av berättelsen om Anna Svärd 
och Ett barns memoarer och Dagböckerna och ännu mycket mer, hon 
skrev allt detta trots att hon faktiskt hade varit nere på femtio, ja kanske 
sextio meters djup.D

Den yttre vandringen visar sig spegla en inre förvandling. Selma 
skriver romaner om barndomen och dagböcker om sitt jag. Och 
detta ”trots” att hon har gått under vattnet. Nedstigningen till det 
inre barnet och självet blir således ett villkor för konstnärlig resning, 
liksom att uppstigningen under detta ”trots” utgör en förutsättning 
för den nya skapelsen.
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Även i novellen ”3omas Manns begravning” används Selma La-
gerlöf som ett föredömligt exempel på litterärt skapande. Som när 
novellens författarjag möter en annan författare över en middag i 
Belgrad och kommer i samspråk med honom om det litterära ska-
pandets villkor:

Selma Lagerlöf och Knut Hamsun och 3omas Mann, sade min tjeckiske 
vän, högre kan litteraturen aldrig nå. Andlighet, ironi och munterhet, de 
tre har alltsammans, Mann och Hamsun och Lagerlöf.7E

Torgny Lindgren ly>er fram tre av de många författarskap som har 
in8uerat honom. Upphöjelsen grundas på de tre egenskaper som 
sägs vara förenade i vart och ett av författarskapen. Samma tre egen-
skaper är framträdande i Lindgrens egen prosakonst.77 Det är med 
andra ord frågan om det inte snarare rör sig om en kommentar över 
hans eget skrivande än en karakteristik över författartriaden. Egen-
skaperna analyseras emellertid inte närmare. Istället övergår diskus-
sionen till det återkommande temat i Lindgrens författarskap, det 
vill säga frågan vad som kännetecknar ett meningsfullt konstnärligt 
skapande, en fråga som i novellen besvaras dialogiskt. Den tjeckiske 
författarkollegan ger där sin syn på de tre uppburna författarskapen: 
”Vi kan härma dem, sade han, mer kan vi inte göra. […] som konst-
när, lade jag till, härmar man ingen.”79 Författaren intar en resigne-
rad ståndpunkt som bemöts av det som kan betraktas som normen, 
jagets invändning mot att imitationen av andra konstnärers verk 
skulle vara förenligt med konstnärligt skapande. I det fortsatta sam-
talet blir oenigheten än mer tydlig:

 Och i nästa sekel, sade han, kommer litteraturen att vara död.
 Då måste något annat komma i stället, sade jag. Något som är lika 
nödvändigt som litteraturen.
 Nej, sade han. Människan sjunker. Hon kommer aldrig mer att nå upp 
till litteraturens nivå.7=
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Dialogen understryker novellens tema om relationen mellan kon-
sten och döden. Författarens pessimistiska litteratursyn, liksom att 
han får sista ordet, gör samtalet i sig till en av novellens många varia-
tioner över vanitasmotivet. Jagets invändning att något annat skall 
komma att ersätta litteraturens funktion väger just i denna passage 
lätt mot talet om litteraturens förgänglighet. De upphöjda förfat-
tarna tillhör en för8uten tid e>er vilken människan och litteraturen 
enbart kan sjunka, allt enligt den pessimistiske författaren.

Tolv år senare möts de återigen över en middag, nu i Zürich, och 
författaren berättar historien om 3omas Manns begravning:

Hyllningen gäller ju inte er utan den store avlidne, sade den sovjetiske 
funktionären. Och kanske inte heller i första hand honom, utan allt det 
han representerade: Humanismen! Munterheten! Ironien! Bildningen! 
Det konstnärliga samvetet!7?

Ironiskt nog är det en sovjetisk partifunktionär som tecknar 3omas 
Manns minne, ord som förmedlas av den tidigare litteraturpessimis-
tiske författaren. De tre konstnärliga dygderna från det första citatet 
om Hamsun, Mann och Lagerlöf återkommer här, liksom talet om 
humanism och det konstnärliga samvetet. Den låga tilltron till män-
niskan och talet om imitation som konstens enda möjlighet är nu 
överspelade. Kvar återstår en positiv människosyn och en moralisk 
medvetenhet som ideal för konsten.

*

I romanen Pölsan är det inte författaren Selma Lagerlöf som Torgny 
Lindgren anspelar på utan ett av hennes verk, närmare bestämt Gös-
ta Berlings saga. Mycket förenklat handlar romanen om hur huvud-
personerna Robert Maser och Lars Högström med besatthet söker 
e>er den ultimata och livgivande pölsan.7@ Motorcykelburna som 
de är <nkammar de den västerbottniska geogra<n, smakar av pöl-
sor och möter allsköns personligheter.

En augustidag förirrar de sig och kommer till en gård i Raggsjö på 
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gränsen till Lappland, där en av romanens centrala scener utspelar 
sig. Gårdsplanen är tom men inne i köket <nner de en ensam pojke 
som sitter och ritar med en svart krita på en vit kartongbit:

Jag försöker rita av Gösta Berling, sade han utan att se upp. Jag läser i 
Gösta Berling om kvällarna, jag vill veta hur han egentligen såg ut.7A

Pojken berättar att han är ensam hemma, att hans föräldrar farit till 
kyrkogården för att se e>er de många familjegravarna, vare>er sam-
talet fortsätter:

Vad heter du? frågade Lars Högström.
Jag heter Torgny. Torgny Lindgren.7B

Pojken har uppenbarligen levt sig in i Gösta Berlings värld och sö-
ker nu gestalta Berling i bild. Meta<ktionen, att pojken bär förfat-
tarnamnet, ger ett komiskt intryck. Men denna paratext signalerar 
även ”biogra<”, att avsnittet är angeläget, särskilt som textens ämne 
rör konstens väsen. Återigen möts vi av ett förgängelsemotiv knu-
tet till konst. Av dialogen mellan pölsajägarna och ”Torgny Lind-
gren” framkommer att pojken har lungsot och ovissa framtidsut-
sikter. Men hans livshållning är inte uppgivenhet utan tacksamhet 
över allt ont som han kommer att undvika. E>er en lång katalog av 
faror och risker som pojken säger sig kunna undgå övergår dialogen 
i växlingar mellan komiska och allvarsamma partier som cirkulerar 
kring temat om konstens relation till döden. På frågan om han blir 
sorgsen och gråter svarar han:

Vi västerbottningar brukar släppa ut gråten vid naveln, svarade han. Då 
är det ingen som märker någonting.
 Sedan frågade han: Tror herrarna att Gösta Berling möjligen kan ha 
varit en aning vindögd?
 Gösta Berling har inte funnits i verkligheten, sade Lars Högström, han 
är bara uppdiktad. Av Selma Lagerlöf.
 Det gör ingen skillnad, sade han.7C
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Tragikomiken kring den dödssjuke pojken är uppenbar. Litteratur 
och skrönor uppfyller honom, förvillelser som försonar honom med 
sin utsatthet. Konsten tröstar när trons villkor framstår som osäkra, 
eller som pojken uttrycker det:

I björkåssläkten, på morssidan alltså, tror vi mest bara på Gud, men i 
lindgrensläkten härifrån Raggsjö tror vi mer på Jesus Kristus. Många 
tror ju inte på någonting särskilt. Ibland är mina föräldrar troende, ib-
land inte. Så vi får väl se.
 Sedan tillade han en fråga: Men Gösta Berling, han var präst och tro-
ende?
 Ja, sade Lars Högström. Ja, det var han.7D

I pojken Lindgrens värld är det som om litteraturen har tolkningsfö-
reträde framför en 8ertydig verklighet. Ironiskt nog är det den för-
supne prästen Berling som får garantera en möjlig tro. I sitt svar ut-
vecklar Lars Högström detta genom en monolog om fördelarna med 
att bli vuxen, att kunna ”välja sin tillvaro” och ”fritt söka det största 
och angelägnaste och mest tillfredställande i livet”.9E Här råder tvek-
samhet huruvida Lars Högström och Robert Maser avser tron el-
ler tillfredsställelsen att <nna den perfekta pölsan, särskilt e>ersom 
pölsan har beskrivits med religiösa övertoner tidigare i romanen.

I slutet av denna centralscen bjuder pojken Torgny Lindgren 
dem på Raggsjöns egen pölsa och gästerna tackar honom genom 
att sjunga två läsarsånger. Däre>er blir det tyst sånär som på tick-
andet från köksklockan, och berättelsen koncentreras kring pojkens 
upplevelse:

Lyssnaren och iakttagaren på vedbänken satt blick stilla med gapande 
mun och händerna tryckta mot nyckelbenen. Detta skulle han aldrig 
glömma, han skulle minnas det så länge han levde. Vad nu det kunde 
innebära.97

Torgny Lindgren skildrar en epifanisk scen där gossen Lindgren får 
en obeskrivbar upplevelse av livstro genom den upphöjande kon-
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sten, genom sångerna, genom sina föreställningar om Gösta Ber-
ling. De avslutande orden om vad konstupplevelsen egentligen inne-
bär ligger i linje med hur Torgny Lindgren använder de lagerlöfska 
motiven. När Lindgren närmar sig Selma Lagerlöf skildrar han med 
ömsint humor ett författarideal som innebär att gå på djupet av till-
varon, att genom en mödosam resning nå förnyad skaparkra>.
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