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Abstract 
The aim of the essay is to investigate how important Selma Lagerlöf was to her native home 

Östra Ämtervik. Foremost, it is her engagement in the municipal politics and the social 

welfare of the poor that is of interest in this investigation. To establish how important she was 

it is necessary to examine people’s opinion of her. Both personal and public views are of 

importance and will be looked at. Her influence is also studied from a perspective of power 

through her personal resources.        

The method used can be described as a biographical representation, although with limits 

as only a fragment of Selma Lagerlöf’s life is investigated. Moreover, her life has been 

analyzed through Pierre Bourdieu’s Concept of Capital, (cultural-, social-, symbolic- and 

economic capital), which describes what her personal resources and position of power were.        

As this essay shows Selma Lagerlöf had extensive Bourdieu’s capital, and that this, 

combined with a keen interest in local society, engaged her in the local community. In 

municipal government, Selma Lagerlöf always supported arguments regarding donation of 

money to fund projects, activities and to help people economically. In addition, she was very 

interested in transportation issues, in steep contrast to most women in her time. Her private 

contributions to the community were mostly to find people work and to donate money to 

those in need, but also to finance different projects in Östra Ämtervik.        

The fact is that both her contributions and people’s opinion of her prove that she was 

important to Östra Ämtervik. Her ability to help the local community indicate power due to 

her position and resources.  
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1 Inledning 
Selma Lagerlöf är en av Sveriges genom tiderna främsta författarinnor. Hon har skrivit ett 20-

tal böcker och tack vare dessa tilldelades hon Nobelpriset i litteratur redan 1909. Hon blev då 

den första svenska kvinnan som fått ta emot detta prestigefyllda pris. Det var inte förrän i 

somras då jag jobbade som guide på Mårbacka som jag verkligen fick lära känna denna hylla-

de författarinna, Selma Lagerlöf, men genast föddes ett stort intresse.         

Författarinnan Selma Lagerlöf var på många sätt fascinerande. Förutom att hon var den 

första i Sverige som fick nobelpriset i litteratur, invaldes hon också i svenska akademin 1914. 

Hennes samhällsengagemang är väldokumenterat; hon kämpade för freden, kvinnors rösträtt 

och skänkte pengar till välgörenhet.  

       Även på den lokala arenan, i sin hembygd Östra Ämtervik, var hon involverad i samhälls-

livet och den lokala politiken. I det avseendet var hon förmodligen unik bland samtida förfat-

tare. Selma Lagerlöf satt med i kommunalfullmäktige och kommunalnämnden och hon var en 

av ledamöterna i fattigvårdsstyrelsen. Hon var alltså politiskt aktiv, men det var framför allt 

på det ekonomiska planet som hon gjorde mest för bygden. Hon förvandlade hemmet Mår-

backa till ett storjordbruk, och anställde folk från Östra Ämtervik och bidrog därmed till att 

höja sysselsättningen. I syfte att ge människor arbete och ekonomisk trygghet, startade hon en 

omfattande produktion av marknads varor. Dessutom kunde hon också skänka pengar om det 

behövdes.         

Det mesta som har skrivits om Selma Lagerlöf har av naturliga skäl kretsat kring hennes 

författarskap. Genom att analysera hennes böcker har en del författare försökt komma åt män-

niskan Selma Lagerlöf. Trots att Selma Lagerlöf var aktiv både på den stora och på den lilla 

arenan så har det som skrivits om hennes liv i första hand handlat om de stora händelserna 

t.ex. Nobelpriset, kampen för fred och kvinnosaken. Hennes engagemang i hembygden har 

däremot bara nämnts i förbigående, om det ens har omnämnts. Vad hon gjorde för hembygden 

anser jag vara av stort intresse eftersom det visar hennes betydelse för orten genom hennes 

maktställning. Undersökningen av Selma Lagerlöfs1 engagemang i hembygden kan således 

sägas bygga på ett maktperspektiv. Uppsatsen visar hur hon lyckades tillskansa sig ovanligt 

stor makt som kvinna och hur hon använde sig av sin maktposition.  

    

                                                

 

1 Fortsättningsvis kommer namnet Selma Lagerlöf förkortas till S.L. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att försöka avgöra vilken betydelse S.L. hade 

för sin hembygd. Det blir därmed viktigt att undersöka vilka konkreta insatser hon gjorde för 

Östra Ämtervik, i första hand inom kommunalpolitiken och fattigvårdsstyrelsen. Förhopp-

ningsvis kan detta också ge en bild av vilka frågor som intresserade henne. För att bedöma 

hennes betydelse för orten är det av vikt att undersöka hennes relation till ortsbefolkningen, 

liksom den bild av henne som olika människor förmedlat. De personliga minnesbilderna av 

S.L. kommer att relateras till olika tidningars framställning av henne, vilket bör ge en finger-

visning om hennes betydelse. De konkreta insatserna och bilden av henne kompletterar var-

andra i undersökningen om hur hon var en tillgång för Östra Ämtervik. S.L. blev med tiden en 

välbärgad, berömd och vördad kvinna. Av den orsaken blir det intressant att studera S.L. ut-

ifrån Bourdieus kapitaltillgångar, dvs., undersöka hur god ekonomi, goda kontakter, god ut-

bildning etc., givit henne stor makt. Dessutom är tanken att se hur hon utnyttjade sina samlade 

tillgångar och sin makt.   

För att besvara syftet kommer följande forskningsfrågor vara av stor betydelse:  

 

Vilka insatser har S.L. gjort för sin hembygd?  

 

Drev hon några speciella frågor i den lokala politiken, dvs. fanns det vissa områden 

som intresserade henne mera än andra?  

 

Hur har hon själv och hennes insatser bedömts på det lokala planet och nationellt? 

 

Vilken betydelse hade S.L. ur ett maktperspektiv, dvs., vilka kapitaltillgångar inneha-

de hon och hur har hon utnyttjat dem?  

1.2 Avgränsningar 
S.L. har haft ett långt och innehållsrikt liv, men pga. tidsbristen finns det inte möjlighet att 

undersöka mer än en begränsad del av detta och då har jag valt att undersöka vad hon gjorde 

för hembygden eftersom detta ännu inte ventilerats särskilt ingående inom tidigare forskning. 

Framför allt har uppsatsen fokuserat på hennes kommunalpolitiska engagemang i Östra Äm-

tervik.        

Uppsatsen har dessutom fått en kronologisk avgränsning, jag kommer endast att undersö-

ka de år som Selma Lagerlöf var ledamot av kommunalfullmäktige, kommunalnämnd och 

fattigvårdsstyrelse. S. L. var verksam inom alla tre områden under åren 1919-1933, men detta 
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är en ganska lång period, 14 år, att gå igenom protokoll så här var en annan avgränsning nöd-

vändig – nämligen att bara gå igenom de protokoll där S. L. var närvarande. 

1.3 Material och metod 
Nästan allt material som S. L. efterlämnat finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm, där 

finns bl.a. det rika brevmaterialet om 42000 brev. Materialet i Stockholm är synnerligen stort 

och jag hade ingen aning om var jag skulle börja. Tyvärr ligger materialet för långt bort för att 

åka dit flera gånger, så för att åka dit måste man veta exakt vilket material man vill titta i och 

då kräver det att man vet vilka personer som S. L. brevväxlat med om just vad hon gjorde i 

lokalpolitiken. Eftersom jag till att börja med inte hade dessa uppgifter började jag istället 

söka material på hemmaplan.        

Det visade sig snart att förväntningarna på materialet som fanns här i Värmland, hade 

varit alldeles för höga. Jag hade hoppats att det skulle finnas material bevarat som rörde Mår-

backa eller socknen, men det enda som fanns var de kommunala protokollen, tidningsartiklar 

och folkminnesuppteckningar. Ändå anser jag att för min problemformulering så var materia-

let egentligen tillräckligt.        

För att kunna undersöka S.L:s aktivitet inom lokalpolitiken har jag på Arkivcenter i Karl-

stad använt protokoll från kommunalfullmäktige och kommunalnämnden 1919-1933. Fattig-

vårdsstyrelsens protokoll för dessa år har också undersökts. För alla dessa protokoll gäller att 

jag har fokuserat på dem som S. L. antecknats som närvarande.        

När det gäller de källor som beskriver S. L. som person bör man ha ett källkritiskt öga, 

eftersom dessa vittnesmål är personligt färgade. Människor har förmodligen medvetna eller 

omedvetna motiv bakom sina uttalande (att glorifiera eller svärta ned). Källorna som beskri-

ver bilden av S.L. är indelade i två läger: den privata bilden och den offentliga. Den privata 

bilden av Selma Lagerlöf ges främst av arbetstagarna (de beskriver henne i första hand som 

arbetsgivare), samt några få andra människor i bygden. Denna information fanns att tillgå i en 

folkminnesuppteckning2 över S. L. Folkminnesuppteckningen har en hel del brister såsom 

motsägelsefulla sagesmän, avsaknad av årtal, källkritik och ibland nödvändiga förklaringar. 

Folkminnesuppteckningarna fanns bevarade på Mårbacka. Till den privata bilden hör också 

den senare skriftliga intervjun med Ivar Olsson3 som jag studerat. Likaså böckerna Mårbacka 

och Övralid I, II4 och Käraste Selma Lagerlöf5 har här använts som källor. Väpnargård har 

                                                

 

2 Holmberg, M, Folkminnesuppteckningar från Mårbacka och Östra Ämtervik, I. Helsingfors 1951. 
3 Broström, M, intervju med Ivar Olsson 1987. 
4 Thulin, S (red.), Mårbacka och Övralid. Minnen av Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam del I & II. 
Uppsala 1941.  
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intervjuat fem före detta arbeterskor på Mårbacka, som alla jobbat som jungfrur eller köksor, 

vilka ger sin bild av Selma Lagerlöf och Mårbacka. Thulins bok innehåller vittnesmål från 

olika personer utanför socknen som varit i kontakt med S.L. och här delar de med sig av sina 

intryck och minnen.        

För att balansera den privata bilden har även den offentliga bilden undersökts. På Värm-

landsmuseum fanns en klippsamling med tidningsartiklar som sträckte sig över 10 kartonger. 

De flesta artiklar rörde hennes litterära framgångar men det fanns några få som inriktade sig 

på hennes liv på Mårbacka. De senare var blandade svenska tidningsartiklar från 1922 fram 

till 1956. 

       En del av det material som använts fick jag låna från f.d. intendenten på Mårbacka, Rag-

nar Ramström. Detta material var S.L:s testamente, tidningsartiklar, en uppsats, och böcker.        

Slutligen reste jag till KB i Stockholm för att undersöka några brev som troligtvis några 

av hennes medarbetare i kommunalfullmäktige skrivit. Förhoppningen var att något som rörde 

politiken skulle diskuteras i breven eller att deras omdömen och relation till S.L. skulle kunna 

utläsas. Det var få personer som skrivit något som var användbart för undersökningen. Några 

brev visade sig vara utomstående personer med samma namn som några av kommunfullmäk-

tigeledamöterna. Det blev ingen riktig fullträff vad gäller brevmaterialet men viss intressant 

information framgick ändå.  

1.3.1 Biografi som historisk metod 
För att få en struktur på uppsatsen har den fått en biografisk vinkling. Jag gör alltså inte an-

språk på att ha skrivit en biografi, eller använt den biografiska metoden som sådan, eftersom 

det kräver en heltäckande bild och framför allt att man har god tid på sig att sätta sig in i män-

niskan man ”biograferar” och hennes samtid. Ändå kan man se vissa likheter mellan min upp-

sats och en biografi, eftersom jag utgår ifrån en människas liv.                

Att skriva biografier är att levandegöra människor. För att skriva om dem måste vi förstå 

dem och deras samtid.6 En välgjord biografi visar inte bara upp framsidan, dvs. personens 

offentliga liv och deklarerade åsikter, utan också baksidan, dvs. personens privatliv. Biografin 

ska visa människan bakom masken. 

       Biografin är en spjutspetsforskning, där förhållandet mellan individ och samhällets struk-

tur är av avgörande betydelse. Biografen måste kunna se det unika och det generella samtidigt 

för att avgöra om en persons handlingar är unika eller samhällsbetingade.7 Det finns nämligen 

                                                                                                                                                        

 

5 Väpnargård, M, Käraste Selma Lagerlöf, Örebro 1989. 
6 Linné, A; Skog-Östlin, K, Biografi och kollektivbiografi s. 11. 
7 Ambjörnsson, R; Ringby, P; Åkerman, S, Att skriva människan s. 19, 209. 
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en lagbundenhet som är samma för alla människors liv, därför behöver individen också jämfö-

ras med andra individer i samma sociala rum.8  

       Människan formar och formas av omvärlden. Därför är det också viktigt att inte skilja på 

personen och dess handlingar.        

Av den som skriver en biografi krävs en medvetenhet av de problem som kan uppstå och 

vilka de vanligaste fallgroparna är. Ofta väljer man att studera en person som man är särskilt 

intresserad av och så var det även i mitt fall. Därmed finns en risk att skriva likt en hagiografi, 

(att upphöja en person till skyarna), eller att överbetona det unika och bortse från det generel-

la, eller att bortse från obehagliga sanningar om den person man skriver om. I skrivandet av 

en biografi måste man försöka låta bli att tolka efter egna värderingar, känslor och upplevel-

ser.9         

I min uppsats undersöker jag inte bara S.L:s liv utan även samtiden när det gäller kom-

munen och fattigvården. Förhoppningsvis leder detta till en större helhetsbild, där både gene-

rella strukturer och individens unika personlighet framträder.  

1.4 Tidigare Forskning om Bourdieus teori 
       Underlaget för teorin tar sitt avstamp från Donald Broadys sammanfattande text Kapital-

begreppet som utbildningssociologiskt verktyg.10 Broady riktar in sig på Bourdieus centrala 

begrepp och ger en grundläggande förklaring av dessa. Tyngdpunkten läggs på det kulturella 

kapitalet. Dessutom undersöks utbildningssociologins funktioner. Broady ger läsaren ett vik-

tigt verktyg för att kunna omsätta begreppen i praktiken.  

       Som ytterligare hjälp till teoribildningen har Per Månsons Moderna samhällsteorier11 

(2000) kommit till användning. Månson har tillägnat Bourdieu ett kapitel där han först berät-

tar om vem Bourdieu var och sedan berättar han grundläggande om hans teoriutveckling. 

Månsons fokus ligger på klassamhällets reproduktion, vilket Bourdieu behandlat på olika sätt. 

Månson visar också exempel på Bourdieus konkreta empiriska undersökningar. 

1.5 Teori 

1.5.1 Bourdieus kapitalbegrepp som teori 
En passande teori för att beskriva Selma Lagerlöfs makt är Pierre Bourdieus kapitalbegrepp. 

Pierre Bourdieu var en fransk professor i sociologi. Han var dessutom ledare för ett institut 

                                                

 

8 Linné et al. s. 21, 25. 
9 Ambjörnsson et al, a.a. s. 21ff, 108 f, 205f. 
10 Broady, D, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Uppsala Universitet 1998. 
11 Månson, P (red.), Moderna samhällsteorier. Stockholm 2000. 
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och ett forskningscentrum.12 Bourdieus undersökningar har visat att det kapitalistiska samhäl-

let är ett klassamhälle som reproducerar sig som ett sådant. De flesta av hans undersökningar 

handlar om hur samhällseliten utnyttjar utbildningssystemet för att stärka sin ställning. Det är 

dock möjligt för de övriga sociala klasserna att nå elitpositioner och vägen dit undersöker han 

också. Hans eget liv är ett exempel på en sådan klassresa genom utbildningen. Bourdieu föd-

des som bondson men genom att ta sig fram genom elitskolor nådde han elitpositionen i sitt 

samhälle.  

       Bourdieu har haft stor betydelse för samhällsdebatten. Hans begrepp kulturellt kapital är 

idag allmängods, liksom att kultur och bildning är lika betydelsefullt för samhällets maktut-

övning och klassamhällets reproduktion som kontrollen över ekonomiskt kapital.13 Kapital 

förklaras som symboliska eller materiella tillgångar. Det han kallar symboliskt kapital är att 

”vissa människor eller institutioner, examina eller titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten 

åtnjuter tilltro, aktning, anseende, renommé, prestige”.14 Symboliskt kapital är vad sociala 

grupper igenkänner som värdefullt och tillerkänner värde. Kulturellt kapital är t.ex. en förtro-

genhet med finkulturen och ett kultiverat språkbruk. Det kulturella kapitalet är dessutom bild-

ning och förhållningssätt. De som inte föds in i en gemenskap med stort kulturellt kapital kan 

skaffa sig detta genom utbildning, vilket Bourdieu själv gjorde. Socialt kapital är t.ex. släkt- 

eller vänskapsband. Ekonomiskt kapital är materiella tillgångar och kunskap om ekonomins 

spelregler. Ibland kan man även prata om utbildningskapital (betyg, examen) och vetenskap-

ligt kapital (anseende inom den lärda världen).15 

       Bourdieu har visat att människors smak eller avsmak för något inte är personligt utan 

visar på social tillhörighet och ger uttryck för de olika kapitaltillgångarna. Det centrala mo-

mentet i Bourdieus teori är omformningen och reproduktionen av kapitalvärdena, vilket för-

klarar hur makt och position i ett samhälle kan omvandlas och reproduceras. Kapitalformerna 

kan ständigt förändras, utökas, minskas eller konverteras. Konverteringen betyder egentligen 

inte att en kapitalform försvinner och en annan tar vid utan att en stor volym av ett visst kapi-

tal kan leda till en annan kapitalform.16         

Bourdieus teori är förvisso grundade på förhållanden i det franska samhället, men hans 

teori går i stor utsträckning att använda på svenska förhållanden.17   

                                                

 

12 Månson, a.a. ss. 379 f. och Broady, D, a.a. s. 3. 
13 Månson, a.a. s. 372, 382. 
14 Broady, a.a. s. 6. 
15 Ibid. ss. 3-9. 
16 Ibid. s. 15 och Månson, ss. 396, 406. 
17 Broady, a.a. s. 22. 
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       Min teoriundersökning grundar sig till största delen på tidigare forskning, eftersom det är 

genom att se på hela hennes liv som det är möjligt att upptäcka kapitaltillgångarna. Men de 

flesta kapitaltillgångar visar sig även till viss del i undersökningsmaterialet.  

1.5.2 Genusaspekten som teori 
Samhället S.L. levde i var patriarkaliskt men hon själv var inte fångad i patriarkatets bojor. 

Hon hade tidigt brutit sig ur den traditionella kvinnorollen, då hon tog steget och blev en ut-

bildad lönearbetande kvinna. Dock var lärarinneyrket en typisk utväg för de kvinnor som inte 

ville gifta sig. Vissa saker som engagerade henne var typiskt för borgarklassens kvinnor, t.ex. 

att kämpa för fred och kvinnlig rösträtt och att ställa upp i filantropiskt arbete. På många 

andra sätt uppträdde hon tvärtemot vad som förväntades av en kvinna. Efter att hon köpt till-

baka fädernesgården, styrde hon den likt en man och en godsägare. Dessutom deltog hon i 

kommunala aktiviteter, vilket inte heller var särskilt kvinnligt.  

       Det är alltså inte självklart att placera in henne under genusteorin, därför ansågs den 

mindre lämplig för just denna undersökning. Förvisso, hade teorin kunnat fungera till viss del 

på S.L., och särskilt väl i kombination med en annan teori exempelvis Bourdieus kapitaltill-

gångar. Men på grund av uppsatsskrivandets tidsbegränsning kommer endast kapitalformerna 

att undersökas utförligt i denna uppsats. Genus kommer ändå att finnas med i uppsatsen här 

och var som en naturlig del.            



 

8

 
2 Selma Lagerlöf 

2.1 Tidigare forskning om Selma Lagerlöf 
Lagerlöfforskningen har naturligtvis till större delen varit inriktad på de böcker S.L. skrivit. 

Litteraturkritiker har studerat och analyserat hennes böcker för att genom dem skapa sig en 

bild av S. L. som person. Jag vill istället skapa mig en bild av henne genom att studera hennes 

liv och handlingar, samt ögonvittnesskildringar av S. L.  

       Vid studiet av S. L:s liv är det framförallt tre böcker som har varit till stor hjälp; Selma 

Lagerlöf18 utgiven i två delar av journalisten Elin Wägner, Livets Vågspel19 av litteraturpro-

fessorn Vivi Edström och Selma på Mårbacka20 av journalisterna Reijo Rüster och Lars 

Westman.    

     Elin Wägner var liksom S.L. engagerad i kvinnors rättigheter och de båda hade dessutom 

träffats vid flera tillfällen. Wägners biografi är en psykoanalytisk skildring där hon försöker 

nå det mystiska och svårgripbara som hon finner i S.L:s personlighet. Hon skriver uttömman-

de om S. L:s liv från ung flicka till gammal kvinna och hon utgår från egna och andras per-

sonliga minnen och S.L:s självbiografier. Dessutom utgår hon från S.L:s böcker och utkast till 

böcker i tolkningen av hennes personlighet. Wägner menar att S.L. skrivit in sig själv i berät-

telserna och att man utifrån dem kan avläsa S.L:s tankar, känslor och funderingar. De delar 

som jag fokuserat på i böckerna rör den tid S.L. bodde på Mårbacka.   

       Livets vågspel handlar till övervägande del om S.L:s litterära verksamhet som analyseras 

och relateras till hennes liv. Liksom Wägner försöker Edström tolka S.L:s personlighet utifrån 

de böcker S.L. skrivit. Även om Edström byggt levnadsteckningen på litteraturen är hon noga 

med att beskriva scenen, dvs., hur både livet och tiden tedde sig vid de tidpunkter då S.L. 

skrev böcker, och det visar sig ofta att scenen påverkat böckernas utformning. Edström skild-

rar både de stora och små händelserna i S.L:s liv, även hennes liv hemma på Mårbacka.  

       Rüster och Westman inriktar sig mera på S.L:s liv än på hennes böcker. Här berättas om 

skiftande händelser ur hennes liv, bl.a. en del om vad hon gjorde i hembygden och lite grann 

om förhållandet mellan Selma Lagerlöf och ”östämtingarna”. Boken är skriven med en jour-

nalistisk stil och bjuder på många historier, dock är boken möjligen inte lika källkritisk som 

Edströms bok när det gäller behandling av fakta. Den är heller inte lika detaljerad, men den är 

lättläst och fängslande. 

                                                

 

18 Wägner, E, Selma Lagerlöf I. Från Mårbacka till Jerusalem. och Selma Lagerlöf II. Från Jerusalem till Mår-
backa. Stockholm 1954. 
19 Edström, V, Selma Lagerlöf. Livets vågspel. Stockholm 2002. 
20 Rüster, R; Westman, L, Selma på Mårbacka. Stockholm 1996. 
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2.2 Bakgrundsteckning över Selma Lagerlöf 
Selma Lagerlöf föddes den 20 november 1858, som näst yngst i en syskonskara av fem barn. 

Hon växte upp på gården Mårbacka tillsammans med föräldrar, syskon, faster och farmor.21 

Som liten drabbades hon av en höftsjukdom och blev därför mera stillasittande än sina sys-

kon. Då brukade hon sitta och lyssna på sin farmors berättelser, vilka enligt S. L. själv, kom 

att bli hennes stora inspirationskälla.22 S. L. läste mycket och när hon blev lite äldre visade 

hon sig vara mycket duktig på att skriva bl.a. poesi och teatermanus. Det var också genom en 

hyllningsdikt på ett bröllop som Eva Fryxell, dotter till prosten Anders Fryxell, fick upp ögo-

nen för hennes talang. Eva Fryxell uppmuntrade S. L. att studera.23 Tidigare hade hon. fått 

utbildning i hemmet genom guvernanter och hennes egna framtidsutsikter var att själv bli en 

sådan eller sällskapsdam.24 Med Eva Fryxells stöd började S. L. Högre Lärarinneseminariet i 

Stockholm 1882.25 Detta var mot sin fars vilja, han gillade inte yrkesarbetande kvinnor.26  

I det samhälle som S.L levde i fanns det gott om ogifta kvinnor. Det fanns från mitten av 1800-
talet i Sverige ett överskott av ogifta oförsörjda kvinnor ’av bättre familj’.[….] Eftersom det pat-
riarkala samhället ville slippa försörja dessa ogifta kvinnor öppnades portarna till ett stort antal 
yrken och snart fanns de självförsörjande kvinnorna på posten, vid telegrafen, i undervisningen, 
på sjukhusen.27  

Det var i början av 1900-talet som antalet yrkesarbetande kvinnor snabbt ökade. När det gäller 

undervisningen fanns det 1880 4408 kvinnliga folk- och småskollärare och redan år 1900 var 

de över 10 000 kvinnor.28 Det fanns nu en möjlighet för kvinnor att försörja sig utan att gifta 

sig och den möjligheten utnyttjade S.L.         

Under tiden som S. L. studerade, avled hennes far och varken brodern eller svågern29 

orkade få gården på fötter. Mårbacka måste därför säljas på auktion. Detta tog S. L hårt.30 

Efter studierna fick S. L. anställning nere i Landskrona och där jobbade hon som lärarinna i 

10 år innan hon blev författare på heltid.31 Det var egentligen författare hon vill bli och inte 

                                                

 

21 Familj: Pappan löjtnant Erik Gustaf, mamman Elisabeth Louise och syskonen Daniel, Johan, Anna, Gerda. Se 
Edström, Livets vågspel s. 32, 34-38, 42-45 för mera information om familjemedlemmarna. Gården Mårbacka 
var en liten herrgård med ett självförsörjande jordbruk. Rüster, R, Westman, L, Selma på Mårbacka s. 29, 34  
22 Edström, a.a. s. 39. Edström tvivlar dock på att farmor har inspirerat S. L. särskilt mycket då S. L. var 5 år då 
farmodern dog.  
23 Ibid. s.50, 75-76. 
24 Parnass Nr 5/1994 s. 36. Rüster, Westman, a.a. s. 10 påstår dock att chanserna för giftermål var små då hon 
inte var särskilt vacker och dessutom låghalt, samt att S. L själv inte skulle ha haft höga förväntningar. 
25 Högre Lärarinneseminariet var en mycket fin utbildning och även här fick hon möjlighet att visa sin skicklig-
het som skribent. Edström, a.a. s. 84. 
26 Brodern Johan hjälpte henne med pengar under det förberedande året på Sjöbergska Lyceet, sedan skickade 
fadern motvilligt pengar. Ibid. ss. 78-79. 
27 Ibid. s.79.  
28 Kyle,G, Handbok i svensk kvinnohistoria, s.131. 
29 Yngsta systern Gerdas man, Johan Ahlgren. 
30 Edström, a.a. s. 113. 
31 Parnass a.a. s. 36. 
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lärarinna, men läraryrket hade blivit vägen ut i det offentliga livet. Det var också i Landskrona 

som hon skrev sin första roman, Gösta Berlings saga (1891). 

2.2.1 Välgörenhetsarbete i Landskrona 
Det var i Landskrona som hennes samhällsengagemang först visade sig. S.L. har själv formu-

lerat detta så här: ”Vad som mest intresserade mig under dessa tidiga Landskronadagar, det 

var de många sociala frågor, som rörde sig i tiden. Allt, som angick undervisning, fred, nyk-

terhet, kvinnosak, fattigvård, fängslade min uppmärksamhet”.32 Genom medlemskap i en sy-

förening med socialt engagemang tog hon snart del av stadens välgörenhets- och sällskaps-

liv.33 Enligt Wägner var det lika mycket en stark ansvarskänsla för de fattiga som sällskapsli-

vets lockelse som gjorde att hon deltog i den sociala verksamheten, men framförallt var syftet 

att glömma oron då hon hade problem med diktandet.34 Edström däremot betvivlar inte äkthe-

ten i S.L:s engagemang, och menar att skrivkrampen inte hade med det att göra. S.L. hade 

själv uttryckt sig som socialist i ett brev till en väninna.35 Dock var det enligt Edström svårt 

för S. L ”att få ett personligt förhållande till de fattiga. Tiden bestäms av den stora klyftan 

mellan ’hög och låg’, där man också gjorde stark skillnad mellan ’bildad’ och ’obildad’. Den 

klyftan kan hon inte överbrygga [...] ’att komma dem in på livet och ge dem personlig kärlek 

och sympati, det når jag ej till’”.36 S. L. ställde upp i välgörenhetsarbetet, tex. var hon med 

och ordnade basar och hon hade också aftonskola för fattiga arbeterskor.37 Bredvid skolhuset 

låg landets största sockerfabrik och det var för de kvinnor som arbetade där som S.L. tillsam-

mans med den socialt engagerade vännen Elise Malmros startade aftonskolan.38  

       Den ”filantropiska verksamheten var en av de få offentliga arenor som var öppna och 

godkända för kvinnor”39 Att kvinnor började intressera sig för fattigvård, nykterhet och fred 

var ganska typiskt för många av 1800-talets borgarkvinnor.40 Man bör hålla i minnet att S. L. 

ännu ej var en förmögen kvinna utan en lågavlönad lärarinna som dessutom skulle försörja sin 

                                                

 

32 Edström, a.a. s.106. 
33 Ibid. s. 104.  
34 Elin Wägner, Selma Lagerlöf (I) ,s. 129 f. 
35 Det nämnda brevet var adresserat till studiekamraten Matilda Widegren, Edström, a.a. s. 104. S.L. verkar dra 
sig åt socialismen. Då hon 1895/96 reste till Italien på bildningsresa upprördes S.L. av de sociala orättvisor hon 
mötte, och om detta skriver hon till Elise Malmros. Ibid. s. 193. 
36 Ibid. ss. 104 f 
37 Wägner (1), s. 130. 
38 ”Selma Lagerlöf fick sitt genombrott i Landskrona” Tillgänglig online 
www.landskronadirekt.com/kultur/selma.htm Man hade vänt sig till skolrådet, (under kyrkans ledning), för att få 
låna undervisningslokal. Men svaret blev nej pga. sanitära skäl. (Rädsla för löss). Hur det löste sig med lokal 
framgår dock inte.  
39 Edström, a.a. s. 106 refererar till Karin Johanisson. Enligt Kyle, a.a. s. 200, är välgörenhetsföreningar den 
äldsta kända formen av kvinnosammanslutningar. 
40 Kyle, a.a. s. 176. 

http://www.landskronadirekt.com/kultur/selma.htm
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mor och faster som bodde hos henne. När det gällde släkten ställde S.L. alltid upp så mycket 

hon bara kunde. 

       1897 bosatte S. L sig i Falun och köpte där ett hus 1907.41 Samma år köpte hon tillbaka 

Mårbacka, först själva huset och några år senare även marken.42 Huset i Falun behöll hon. 

Mårbacka var hennes kärlek enligt henne själv: ”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.”43  

       Hennes stora litterära framgångar gav henne ett stort inflytande i det annars så patriarkala 

samhället. Framförallt kvinnorörelsen drog nytta av henne. Genom S. L. ville de visa att en 

kvinna kunde göra karriär och åstadkomma betydelsefulla saker. I gengäld fick S. L. stöd i sitt 

författarskap, så egentligen var det ett ömsesidigt utbyte. S. L. var dock ingen aktiv medlem 

av kvinnorörelsen men hon arbetade i dess anda. 1911 höll hon det berömda talet ”Hem och 

stat” där hon talade för kvinnlig rösträtt.44 Dessutom var S. L. en sann fredsvän. 1933 skrev 

hon på ett upprop för de tyska judarna, vilket resulterade i att hon blev svartlistad i Tyskland 

och hon förlorade läsare på sin största marknad.  Ett annat exempel på fredsarbete är när S.L. 

skänkte Nobelprismedaljen och Svenska Akademins stora guldmedalj till Finlandsinsamling-

en för att de skulle smältas ned och gå till mat och kläder, vilket skedde strax innan hennes 

död.45 Att få Nobelpriset innebar inte bara fördelar, varje dag fick hon tiggarbrev från olika 

håll i världen. Det fanns naturligtvis ingen möjlighet att hjälpa alla, men hon svarade på de 

flesta brev och ibland skickade hon med pengar. Då hon fick förfrågan om hon kunde tänka 

sig bli fostermor åt en fattig pojke som råkade heta Nils Holgersson tog hon sig an uppgiften. 

Pojken växte upp på Mårbacka och fick en lantbruksutbildning.46  

                                                

 

41 Edström, a.a. ss. 210, 212. 
42 Brunius, J, Mårbacka  ss. 103, 110, Husköp 1907 med hjälp av författarpengar och köp av marken (110 tunn-
land jord, 40 tunnland skog) 1910 tack vare Nobelprispengarna. 
43 Edström, a.a. s.471. Genom brev från Ernst Chöler som jag tog del av på KB visar det sig att han i sina brev 
försökte övertala S.L. att köpa huset så kanske hade han en del i ansvaret att hon faktiskt vågade köpa huset.  
Exempelvis skriver han: ”du gjorde både ditt namn och ditt land en stor heder, om du köpte det” och att det skul-
le glädja många om hon gjorde det. Ur Selma Lagerlöfs personarkiv, L1:1, brev från Ernst Chöler 12/10 1906, 
KB:s arkiv. 
44 Eckerholm, P, ”Selma Lagerlöf – en kvinnosakskvinna?” ss. 6, 10. Dessutom hade S. L. 1917 skrivit ännu ett 
tal för kvinnosaken men talet hölls inte av henne själv. 1919 höll hon ett segertal efter att rösträttsreformen ge-
nomförts. 
45 Rüster, Westman ss. 165, 173. S.L:s medaljer smältes dock aldrig ned, istället återköptes de av Frykdalens 
gille.  
46 Ibid. s.16, 129. 
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2.2.2 Samhällsengagemang i Östra Ämtervik 
Av Mårbacka skapade S. L. ett storjordbruk (110 tunnland jord, 40 tunnland skog), vilket sys-

selsatte ca 80 personer.47 Hela familjer bodde där och ytterligare personer kom dit och gjorde 

dagsverken. Det stora antalet arbetstagare var en av orsakerna till att gården aldrig blev lö-

nande, men trots det ville hon inte avskeda någon. Hon var också angelägen om att arbetarna 

skulle trivas på hennes gård. Hon gav dem mer i lön än vad granngårdarna betalade sina an-

ställda. På julafton ordnade hon med kalas med kaffe och julklappar till de anställda och deras 

familjer.48 I övrigt ordnade hon med sjukersättningskassa49, och öppnade bibliotek för de an-

ställda samt satte 100 000 i en fond som arbetarna ärvde vid hennes död. S. L. var tidig med 

att skaffa sig nya jordbruksmaskiner för att underlätta för arbetarna. För att öka sysselsätt-

ningen startade hon dessutom projekten Mårbacka havremjöl 1925 och Mårbacka havrekex 

1935.50 Tyvärr gick havreprojektet bara bra till en början.  

       S. L. engagerade sig inte bara för arbetarna på sin gård utan hon var även involverad i 

bygdens förehavanden. S.L:s arbete för bygden ligger framför allt inom fattigvårdens och 

kommunalpolitikens sfär. Karl Otto Zamore och Wägner hävdar (till skillnad från Edström 

och Rüster/Westman) att det inte var med intresse som hon gick med i de kommunala uppdra-

gen. Zamore menar att politik inte intresserade henne särskilt mycket överhuvudtaget förutom 

då det gällde kvinnors rösträtt. Han nämner som exempel att S. L. avböjde en plats på höger-

partiets valsedel till 2:a kammaren i Värmlands län.51 Om det nu var av pliktkänsla och av 

kärlek till hembygden snarare än ett uppriktigt och djupt intresse för politiska spörsmål som 

fick henne att ställa upp i kommunala uppdrag i Östra Ämtervik, så verkade i alla fall S.L. ha 

haft ett visst inflytande i fullmäktige då hon ibland kunde få de manliga ledamöterna att rätta 

sig efter hennes vilja.52 Före sin tid som ledamot i kommunen hade hon utfört två stora projekt 

och det var regleringen av Ämtan och ett vägbygge.53 S.L. stod också för det mesta av skatte-

                                                

 

47 80 personer enl. Edström, a.a. s.465 och 50 personer enl. Rüster, Westman, a.a. s.69.  
48 Rüster, Westman, a.a. s. 19, 82, 84, 105.  
49 Skapade sjukförsäkringssystem 1929 med fri läkarvård, sjukhusvistelse, fri medicin och en krona i ersättning 
om dagen. Ohlson, J, Selma på Mårbacka  s. 18. 
50 Edström, a.a. ss.470 f. och Rüster/Westman ss.156, 162. Havremjölsprojektet innebar inte bara ökad syssel-
sättning på gården utan också att granngårdar kunde sälja sin havre. Hennes medarbetare i kommunalnämnden, 
Ragnar Chöler, förband sig att mala 200 000 hg havre till skrädmjöl i sin kvarn mot betalning av 8 öre hektot. 
Ur: Selma Lagerlöfs personarkiv, L1:1, brev från Ragnar Chöler 26/5 1925, KB:s arkiv.  
51 Zamore, K. O., Selma Lagerlöf, ss. 138 f och Wägner a.a.(II) ss. 166 f.  
52 Rüster, Westman s. 63 ger exempel på ärendet ang. rivning av kyrkomuren, vilken ej revs då S.L. var emot 
rivningen. 
53 Edström, a.a. s. 471 och Rüster, Westman, a.a. ss. 63, 80. Ämtan var en älv som vållade mycket bekymmer för 
bönderna, vilket även hade givit hennes far bekymmer, men S.L. betalade alltså Ämtans reglering. När en väg till 
Sunne skulle byggas var det hon som gick in med pengar.  Om dessa händelser har jag inte funnit något i min 
egen undersökning, detta pga att det hände innan S.L. blev ledamot och att jag inte funnit exakt årtal. 
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intäkten i socken och hon investerade pengar i elektrifiering av Östra Ämtervik.54 Dessutom 

kunde människor komma till S. L. för att få råd eller hjälp med något.55  

       Selma Lagerlöf dog, den 16 mars 1940, vid en ålder av 81 år. I testamentet bestämde hon 

att Mårbacka skulle bli en minnesgård och skötas av en stiftelse. Sedan 1942 har gården stått 

öppen för allmänheten att besöka.   

  

                                     Bild: porträtt av Selma Lagerlöf fotograferat av Henry Goodwin 1916.56  

                                                

 

54 Rüster,Westman a.a. s.12, 470 och Wägner (II) a.a. s. 86, 166. S.L. gick i borgen då Ö Ä skulle elektrifieras.  
55 Rüster,Westman s. 108. 
56 Källa: Edström, a.a. opaginerat. 
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3 Kommunalpolitiken 

3.1 Tidigare forskning om kommunalpolitiken 
Undersökningen om kommunen bygger huvudsakligen på tre böcker. Kjell Östberg, docent i 

historia och en framstående forskare, har skrivit Kommunerna och den svenska modellen57  

som i huvudsak handlar om socialdemokratin. Han undersöker hur det såg ut när socialdemo-

kraterna tågade in i politiken under mellankrigstiden, och vad detta kom att innebära för den 

fortsatta politiken. Boken har varit användbar för min undersökning, då mycket av det han 

skriver om är generellt för alla partier. Framför allt ägnar han ett kapitel åt kvinnorna i kom-

munalpolitiken, vilket jag fann särskilt intressant. 

       Erik Wångmar har skrivit boken Att skriva stads- och kommunhistoria58 som här använts 

för att söka fakta om kommunens utveckling. Boken är tänkt som ett verktyg, som en hjälp att 

skriva stads- eller kommunhistoria. Förutom att boken ger en översikt över olika områden 

som kommunen behandlar tas också konkreta exempel och frågeställningar upp om hur man 

kan jobba vidare med texten. För egen del har jag endast använt mig av översikterna, eftersom 

min undersökning i första hand inte är att skriva kommunhistoria utan att undersöka hur en 

viss person verkade i kommunpolitiken. 

       I Från bystämma till kommunalfullmäktige59 undersöker Ali Nordgren sin hemkommun 

Torps60 utveckling från bystämman till kommunalfullmäktige. Den del av boken som varit 

mest intressant för mig är förstås där tiden 1919-1944 behandlas. Nordgren skriver inte bara 

om fullmäktige utan om kommunen i sig. Nordgren själv var ordförande i kommunalfullmäk-

tige 1919- 1926, och därmed insatt i kommunens angelägenheter. Samtidigt behöver man vara 

källkritisk över just detta faktum att han var ordförande i den kommun han skriver om. 

3.2 Bakgrundsteckning över kommunalpolitiken 

3.2.1 Kommunernas utveckling före 1919 
Vid 1862 års kommunalförfattningar fanns en strävan att göra kommunerna oberoende av 

staten. De ca 2400 socknarna kom nu att kallas för landskommuner istället. Medelfolkmäng-

                                                

 

57 Östberg, K, Kommunerna och den svenska modellen. Socialdemokratin och kommunalpolitiken fram till Andra 
världskriget. Stockholm 1996. 
58 Wångmar, E, Att skriva stads- och kommunhistoria. En handledning för forskning med stads- och kommunhi-
storiskt källmaterial. Stockholm 2005. 
59 Nordgren, A, Från bystämma till kommunalfullmäktige. Den kommunala självstyrelsens utveckling i Torp. 
Sundsvall 1945. 
60 Torp är den till ytan största socknen i Medelpad. 
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den var ca 1500 för de flesta landskommuner, endast ett femtiotal hade över 5000 invånare. 

Det fanns vid denna tid 88 städer och ett tiotal köpingar.61  

       I 1862 års kommunala lagstiftning uppdelades sockenangelägenheterna i dels den borger-

liga kommunen och dels den kyrkliga kommunen. De ”världsliga” sockenangelägenheterna 

låg nu under kommunalstämman.62 I landskommunerna var kommunalstämman det högsta 

beslutande organet.63 Samma år, 1862, ersatte kommunalnämnden sockennämnden, vilken 

skulle utgöra kommunens centrala verkställighetsorgan och även ha inseende över de andra 

kommunala förvaltningsorganen.         

3.2.2 Kommunernas utveckling efter 1919 och deras organisation 
       En utomordentligt stor förändring var att rösträtten blev allmän 1919. Den graderade ska-

lan togs bort och rösträtten blev oberoende av skattskyldigheten. Förutom lågavlönade arbeta-

re var det de gifta kvinnorna som tillkom som väljarfolk.64  

       1919 lagstadgades att alla kommuner med över 1500 invånare skulle ha fullmäktige. Ti-

digare var fullmäktige bara obligatoriskt för kommuner med över 3000 invånare.  

       Närvaron på stämmorna var inte alltid så hög. Ojämn närvaro ökade också risken för att 

beslut som fattades inte var representativa för folkmeningen. Det betydde att en intressegrupp 

i vissa fall kunde driva igenom beslut som i första hand gynnade dem själva.65 Även Nordgren 

tar upp detta problem och tillägger att liknande förslag kunde leda till olika resultat beroende 

på vilka som kom till mötena. Stämmornas tillfälliga deltagare hade ingen skyldighet att sätta 

sig in i ärenden för att följa deras utveckling, därför ser man sällan någon kontinuitet i deras 

arbete.66  

3.2.3 Kommunens uppgifter 
Det fanns vissa begränsningar för kommunernas självstyre. För det första fick kommunernas 

aktiviteter inte kollidera med statens. Kommunerna fick inte heller fatta beslut som stod i strid 

med statliga förordningar. Förutom skol- och fattigvårdsförordningar fanns förordningar så-

som brand-, byggnads- och ordningsväsende samt hälsovård. Kommunerna medverkade vid 

elektrifieringar, telefoninstallationer och avlopp. Vidare fick kommunen driva el- och vatten-

verk, badanläggningar och slakthus t.ex. men det var inte tillåtet att teckna aktier i enskilda 

företag eller driva ”spekulativa” företag.  

                                                

 

61 Östberg, K, Kommunerna och den svenska modellen, ss. 66 ff. 
62 Nordgren, A, Från bystämma till kommunalfullmäktige. s. 149. 
63 Östberg, a.a. s. 71. 
64 Nordgren, a.a. s. 188, 217, Östberg, a.a. s. 66 f. 
65 Wångmar, E, Att skriva stads- och kommunhistoria. ss. 65, 77, 82. 
66 Nordgren, a.a. s. 219. 
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       Kommunalnämndens uppgift som lagstadgades 1918 var att bereda de ärenden som 

stämma eller fullmäktige skulle besluta om.67 Fullmäktige följde oftast den linje som kommu-

nalnämnden föreslagit, men så var det främst kommunalnämndens ledamöter som deltog i 

fullmäktige.68 

       Några av fullmäktigegruppens vanligaste ärenden var budgetberedningar, skattefrågor 

och löne- och anställningsförhållanden. Dessutom utfördes byggen av skolor, ålderdomshem, 

vägar och andra investeringar i den lokala infrastrukturen. Arbetslösheten, bostadsfrågan och 

dyrtidstilläggen har också varit viktiga frågor.69  

       Nordgren skriver att arbetslösheten var ett stort bekymmer i Torp under 20-talet. Kom-

munen tillsatte arbetslöshetskommittéer som hade till uppgift att sysselsätta de arbetslösa, då 

fullmäktige vägrade utbetala arbetslöshetsunderstöd av den principiella orsaken att de arbets-

lösa skulle hjälpas genom beredning av arbete och inte understöd. Undantagsvis utbetalades 

ändå arbetslöshetsunderstöd.70   

3.2.4 Kvinnornas roll i politiken 
Från och med 1862 hade kvinnor som betalade skatt rösträtt, men var inte valbara till kom-

munala uppdrag. 1889 kunde kvinnor väljas till fattigvårdsstyrelser och skolråd och 1910 till 

stads- och kommunfullmäktige. Mellan 1907-1909 utvidgades kvinnors kommunala rösträtt. 

Det blev lättare för gifta kvinnor att rösta, men andelen kvinnliga röster var emellertid fortfa-

rande lågt. 1919 fick alla kvinnor lika rösträtt som männen.71 Formellt sett har kvinnor sedan 

1925, haft tillgång till statliga tjänster utom inom kyrkan och det militära.72 Trots det visade 

det sig segt att bryta ned de gamla patriarkaliska strukturerna i samhället.  

       Det blev en politisk segregering där kvinnor jobbade i kvinnoorganisationer och med 

kvinnopolitiska frågor.73 Typiska kvinnofrågor ansågs vara frågor angående skolan, fattigvår-

den, bostadsfrågan och nykterhetsfrågan. Det var stadgat att Fattigvårdsstyrelse och Barna-

vårdsnämnd måste ha åtminstone en kvinnlig ledamot. Övriga nämnder där det var vanligt att 

kvinnor satt med var t.ex. nykterhetsnämnd, hälsovårdsnämnd, skolråd/skolstyrelse och pen-

sionsnämnd. Däremot fanns väldigt få kvinnor inom kommunens ledande organ dvs., kom-

munalnämnd, drätselkammare och beredningsutskottet. I början av 1930- talet var det fortfa-

                                                

 

67 Nordgren, a.a. s. 232. 
68 Wångmar, a.a. s. 83. 
69 Östberg, a.a. s. 71ff., 236 f. 
70 Nordgren, a.a. ss. 267 ff. 
71 Östberg, a.a. s. 222. 
72 Baude, A et al. Från fattigdom till välfärd. s. 95. 
73 Även på arbetsmarknaden fanns speciella kvinnosfärer; elementär kvinnoundervisning men ej vetenskaplig, 
sjukvård men ej läkarkompetens, statliga tjänster men ej ämbeten. Se Kyle, a.a. s. 106. 
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rande 99,9 procent män som besatt de viktigaste kommunala posterna. Ett annat problem var 

att kvinnor i fullmäktige bara undantagsvis satt mer än en valperiod, ofta lämnade de posten 

innan mandatperioden var slut.74 Även om nu kvinnor till största delen var utestängda från 

den formella kommunalpolitiska arenan lyckades de ofta ändå driva och utveckla de frågor 

som senare kom att bli centrala i välfärdsbygget.75   

                   

                                                

 

74 Östberg, a.a. s. 221 ff samt Wångmar, a.a. s. 97 ff. 1919 var det totalt 4 % kvinnor som var fullmäktigeleda-
möter. Detta antal sänktes med tiden till 1% 1930 och översteg inte 4% förrän 1942 (då med 5%).  
75 Östberg, a.a. s. 249. 
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4 Fattigvården 

4.1 Tidigare forskning om Fattigvården 
En tidig bok skriven redan 1926, vilken utgjort underlag för min undersökning av fattigvår-

den, är Den offentliga fattigvården76 skriven av Märta Björnbom Romson. Boken är skriven 

för att visa hur fattigvården ska fungera och organiseras. Den tar upp hur arbetet går till, vilka 

uppgifter kommunen har, kostnader etc. Denna bok har varit till stor hjälp för att förstå hur 

fattigvården sköttes, och tack vare den har jag fått ut mera av de protokoll som studerats. 

       En något nyare bok är Från fattigdom till välfärd77 skriven av Annika Baude et al. Boken 

ger en bild av den svenska socialpolitikens utveckling, från fattigvårdstyrelser till socialstyrel-

ser och samhällets utveckling från början av 1900-talet fram till 70-talet. Det mesta handlar 

om tiden efter den som jag undersöker men viss information om tiden före 1940 kan man få. 

Baude et al. undersöker även jämlikhetspolitiken inom olika sociala grupper, men detta ligger 

utanför mitt undersökningsområde.  

       Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige 1918-199778 av Daniel Rauhut 

beskriver utvecklingen från fattigvård till socialvård. Rauhuts undersökning går delvis ut på 

att hitta en norm för nivåerna av understöd under en längre tidsperiod, vilket dock inte är sär-

skilt betydelsefullt för min undersökning. Boken är ändå intressant i denna undersökning i och 

med att tiden innan 30-talet behandlas t.ex. 1918 års fattigvårdslag, typer av understöd och 

grupper av understödstagare. Tyvärr behandlar större delen av boken tiden efter min period. 

       Vidare har jag studerat En modern socialpolitiks födelse79 av Åsa Folkesson. Här lycka-

des jag hitta en författare som har koncentrerat sin undersökning till samma tidsperiod som 

jag. Folkesson undersöker här Växjös fattigvårdsstyrelse. Hon undersöker hur socialpolitiken 

utvecklades strax före och efter det som blev välfärdsstaten samt kommunens inställning till 

de fattiga och hur arbetet med att hjälpa dem såg ut.  

4.2 Bakgrundsteckning över fattigvården 
När socknarnas ansvarsområden delades upp 1862 i en kyrklig församling och en borgerlig 

kommun blev fattigvården en av kommunens viktigaste uppgifter.80 1847 kom den första all-

männa fattigvårdsförordningen. Sedan följdes denna av nya 1853, 1871 och 1918, varav den 

                                                

 

76 Björnbom Romson, M, Den offentliga fattigvården. Stockholm 1926. 
77 Baude, A; Holmberg, P; Myrdal, A; Svensson, R, Från fattigdom till välfärd. En studie i svensk jämlikhetspo-
litik. Stockholm 1978. 
78 Rauhut, D, Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige 1918-1997. Lunds Universitet 2002. 
79 Folkesson, Å, En modern socialpolitiks födelse – kommunal socialpolitik betraktad genom Växjö stads fattig-
vårdsstyrelses verksamhet 1915-1935. Växjö 2000. 
80 Wångmar, a.a. s. 133. 
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senaste trädde i kraft 1 jan. 1919 och var alltså gällande då S. L. började sitt arbete i fattig-

vårdsstyrelsen.81       

4.2.1 Fattigvårdens organisation och uppgifter 
I förordningen 1871 bestämdes att samtliga kommuner skulle ha fattigvårdsstyrelse, men i 

landskommunerna kunde kommunalnämnden även fungera som fattigvårdsstyrelse.82 Be-

slutanderätten i fattigvårds mål tillkom kommunalfullmäktige (på landet) eller stadsfullmäkti-

ge (i staden). Deras uppgifter var att välja fattigvårdsstyrelse, anta fattigvårdsreglemente, be-

vilja medel till fattigvården och göra upp utgifts- och inkomststat samt besluta om inrättandet 

av fattigvårdsanstalter. För verkställning och förvaltning av fattigvårdsfrågor ansvarade fat-

tigvårdsstyrelsen. Fattigvårdsstyrelsens uppgift var att bevilja fattigvård. Innan fattigvård be-

viljades krävdes noggranna förundersökningar så att behovet av understöd förelåg för de per-

soner som ansökt om det, eller om de kunde bli avhjälpta på annat sätt. Fattigvårdsstyrelsen 

bestämde storleken på understödet och kontrollerade så att understödet verkligen kommit till 

sin rätt. Dessutom skulle undersökning göras om socknen hade rätt till ersättning för lämnat 

understöd. Ibland fick fattigvårdsstyrelsen tjänstgöra som barnavårds- och nykterhetsnämnd. 

       Det fanns ett krav på att minst en av ledamöterna och minst en av suppleanterna skulle 

vara en kvinna. En anledning till detta var att den största delen av understödstagarna var kvin-

nor och barn.83 

       Fattigvårdsstyrelsen skulle sträva efter att förebygga fattigdom. När det gäller samarbete 

med välgörenhetsföreningar visar Folkessons undersökning av Växjö att där nästan inte fanns 

något samarbete överhuvudtaget med de privata filantropiska föreningarna. Förmodligen be-

rodde detta på att fattigvårdsstyrelsen började se sig som en överordnad hjälporganisation.84  

4.2.2 Verksamhetens funktion 
Den nya Fattigvårdslagen från 1918 ansågs mera radikal än den tidigare från 1871.85 Den of-

fentliga fattigvården skulle hjälpa alla nödställda oavsett orsaken till deras armod, däremot 

inträdde den i sista hand om ingen annan möjlighet att bli hjälpt fanns.86 Enligt 1918 års fat-

tigvårdslag var det kommunens skyldighet att bistå:  

                                                

 

81 Björnbom Romson, M, Den offentliga fattigvården s. 4 samt Folkesson, Å, En modern socialpolitiks födelse. s. 
29. 
82 Wångmar, a.a. s. 134. 
83 Björnbom Romson, a.a. ss. 10 ff.  
84 Folkesson, a.a. s. 38, 55 ff. 
85 Rauhut a.a. s.  20. 
86 Björnbom Romson a.a. s. 5 ff. 
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Var och en som till följd av ålderdom, sjukdom eller eljest bristande kropps- eller själskrafter är 
oförmögen att försörja sig med eget arbete, och som saknar medel till sitt uppehälle, skall sålun-
da erhålla fattigvård, om behovet icke annorledes avhjälpes.87  

Detta innebar hjälp till mat, husrum, kläder läkarvård och mediciner samt undervisning för 

minderåriga. Samhället kunde även utdela frivillig fattigvård där de tyckte den behövdes.88  

       Det fanns tre villkor som måste uppfyllas för att den fattige skulle tilldelas hjälp: sköt-

samheten, försörjningsplikten och hemortsrätten.        

Skötsamheten betydde att vissa beteenden inte accepterades såsom dryckenskap och ar-

betsovillighet. Understöd lämnades inte heller om man misstänkte att det inte skulle komma 

att användas på rätt sätt.89      

       Försörjningsplikten innebar att den offentliga fattighjälpen inte sågs som en gåva utan 

som ett lån som skulle betalas tillbaka i den mån det var möjligt. En understödstagare kunde 

alltså tvingas betala tillbaka det understöd de erhållit. Kunde de inte själva betala kunde anhö-

riga (föräldrar/make/maka) eller arbetsgivare få betala tillbaka understödet. Dessutom omyn-

digförklarades understödstagarna av lagen 1918.   

          Hemortsrätten var en ständig konflikt mellan kommunerna som krävde ersättning av 

varandra för utbetalt understöd.90 Då en person råkade i nöd var det vistelsekommunen (den 

kommun personen befann sig i oavsett om det var en tillfällig visit) som skulle meddela fat-

tigvård och om personen var mantalsskriven i en annan ort hade han hemortsrätt där och det 

betydde att vistelsekommunen kunde kräva ersättning av denna för utgiven vård. Detta för att 

ingen skulle lämnas ”att duka under” i väntan på avgörandet vilken kommun som skulle be-

kosta vården.91        

Understöd fanns i två former: öppen fattigvård, dvs. understöd i hemmet med pengar, 

naturaprodukter och utackordering i enskilt hem, eller sluten fattigvård, dvs. vård på anstalt.92 

1918 års Fattigvårdslag fastslog att varje kommun skulle ha, eller i alla fall ha tillgång till, ett 

ålderdomshem och ett fattighus.93 Det fanns dock en kritik mot att anstaltsvården i små kom-

muner inhyste både gamla och unga, friska och sjuka under samma tak. Det fanns också en 

                                                

 

87 Ibid. s.7 f. 
88 Rauhut a.a. s. 20. 
89 Folkesson, a.a. s. 40 f. 
90 Rauhut, a.a. s. 20 f., 37. 
91 Björnbom Romson, a.a. s. 32. Dock är det så att en person som flyttar in i en kommun och där blir mantals-
skriven, men som redan samma år faller fattigvården till last, får bibehålla sin förra hemortsrätt. Men om inte 
fattigvårdsbehovet uppträder förrän året efter är det mantalsskrivningsorten som är ansvarig för vården. Detta för 
att inte ett fattigvårdssamhälle som vet eller misstänker att en person behöver vård skall kunna lämpa över bör-
dan till en annan kommun. (Rauhut, a.a s. 21, 40 f.)  
92 Björnbom Romson, a.a. s. 34 f. 
93 Rauhut, a.a. s.20. 
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tanke om att anstalter var förslappande, istället ville man försöka med självhjälp, för att un-

derstödstagaren i framtiden skulle kunna försörja sig och sin familj genom arbete.94         

I och med 20-talskrisen och 30-talsdepressionen ökade arbetslösheten betydligt. Framför 

allt under 30-talet var det en kraftig ökning95 Många arbetslösa tvingades vända sig till fattig-

vården. En av fattigvårdens åtgärder var s.k. nödhjälpsarbeten som sattes igång under 1920-

talet, vilka gav mycket lägre löner än de lägsta marknadslönerna. Nödhjälpsarbetena fick inte 

konkurrera med den öppna marknaden.96 Mellan 1920-1933 ökade andelen understödda av 

fattigvården kraftigt. Antal kontantunderstödda 1919-1930 ökade från 200 000 till 250 000, 

och för perioden 1930-1932 ökade antalet från 250 000 till 500 000 till följd den ekonomiska 

krisen. Mellan 1923 och 1935 dominerades understödsbehovet av sjukdom, bristande arbets-

förmåga och arbetslöshet.97 ”Efter 1930-talet har den svenska fattigdomen, i absolut mening, 

avskaffats”.98 I slutet av 50-talet övertog socialhjälpen fattigvården och fattigvårdsstyrelserna 

förvandlades till socialnämnder.99    

                                                

 

94 Björnbom Romson, a.a. s. 20 ff. 
95 Rauhut, a.a. s. 80. 
96 Baude et al, a.a. s. 28. 
97 Rauhut, a.a. s. 85. 
98 Baude et al. a.a. s. 19. 
99 Ibid. s. 37. 
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5 Undersökningen 
I denna del kommer Selma Lagerlöfs engagemang i den lokala politiken samt Östra Ämter-

viks kommunal- och fattigvårds politik att undersökas. S.L. var ledamot av både kommunal-

nämnd och kommunalfullmäktige och hon satt med i fattigvårdsstyrelsen. Hon var ledamot i 

hälsovårdsnämnden och nykterhetsnämnden, om så inte under hela sin period som kommunal 

ledamot, så åtminstone under ett flertal år.  Utöver detta kommer den privata och den offentli-

ga bilden av S.L. att undersökas, för att se hur olika människor beskrivit henne. Tillsammans 

kan de olika undersökningsområdena säga något om hennes betydelse för bygden. 

       Återkommande i undersökningen kommer begreppet aktivitet att användas, därför vill jag 

här klargöra vad jag menar med aktivitet i Selma Lagerlöfs fall. Att hon går på sammanträde-

na trots sin brist på tid och sin höga ålder visar på intresse men även aktivitet i viss mening. 

När aktivt deltagande diskuteras menas framför allt då S.L. syns i protokollen och det framgår 

klart vad hon sagt eller gjort. Dock är inte protokollen ”diskussionsprotokoll”, dvs., hela dis-

kussioner redovisas inte utan endast resultaten av diskussionerna; vad som beslutats. I undan-

tagsfall är vissa uttalanden citerade. Annars är det sällan det står personliga åsikter och lik-

nande. Det är därför rimligt anser jag att anta att alla närvarande för det mesta la fram sina 

åsikter när förslag diskuterades, även om detta inte syns i protokollen. De enda gångerna S.L. 

synliggörs i protokollen är då hon ensam beslutar att göra något eller då hennes åsikter skiljer 

sig från andras. Det är svårt att bestämma hur aktiv S.L. var på mötena då hon ofta var frånva-

rande, men alltid med goda skäl, samt då närvaron på sammanträdena runt om i landet gene-

rellt sett var ganska låg. Definitionen av aktivitet kan därför tyckas godtycklig inom detta an-

vändningsområde. 

5.1 Kommunalpolitiken i Östra Ämtervik 
För att läsaren ska få en bild av hur kommunen såg ut, kommer en översikt av vilka olika 

ärenden som Östra Ämtervik hade att behandla, att redovisas kortfattat innan Selma Lagerlöfs 

insatser i kommunpolitiken diskuteras.  

       Den kanske viktigaste frågan för kommunen var att söka skattelättnad åt den skattetyngda 

kommunen. Hos staten söktes varje år skatteutjämning, men det var inte alltid man fick det. I 

slutet på varje år upprättas förslag till inkomst- och utgiftsstat för kommande år. Kommunen 

var också noga med mantalsskrivningen för om en person vistades för lite på orten borde den-
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ne mantalsskrivas någon annanstans.100 Det är tydligt att kommunen inte vill skatta för extra 

personer som tillfälligtvis vistades i kommunen.  

       När det gäller inkomster verkade hundskatten vara en viktig inkomstkälla.101 Varje år 

presenterades en lista över de personer som troddes ha hund men ändå inte betalat skatten. I 

ett protokoll 1929 stod faktiskt S. L. med på listan.102 Hundskattemedlen användes till olika 

ändamål i kommunen; ett år gick det till reparationer av kyrka och bårhus.103         

Kommunen var försiktig med utgifterna, men ställde ändå upp med kontinuerliga anslag 

till skiftande verksamheter t.ex. bidrag till nykterhetskommitténs arbete och Molkom folkhög-

skola samt tecknade andelar i Östra Emterviks Elektricitetsförening. Ledamöterna i nämnd 

och fullmäktige bekostades med en prenumeration av ”Landskommunernas Tidskrift”.104         

Under kommunalnämndens första år handlade många paragrafer om fattigvården efter-

som fattigvården ännu inte blivit en egen styrelse. Protokollen visade hur både nämnden och 

fullmäktige jobbade för att förbättra villkoren för de mindre bemedlade. Varje år anslogs 

pengar till de mindre bemedlade från kommunkassan. Men kommunen sökte också bidrag 

från staten till detta ändamål. Dyrtidsverksamheten var en viktig fråga. Kommunen gav de 

mindre bemedlade dyrtidsbidrag. Ett annat sätt att hjälpa till var att vissa personer kunde be-

frias från erläggande av mantalspenningar pga. sjukdom eller fattigdom. Taxeringsavkortning 

för vissa personer förekom också.105  

       Även hälsofrågor togs upp eftersom kommunalnämnden även fungerade som hälsovårds-

nämnd. 1925 bestämdes att kommunen skulle gå in och betala halva avgiften vid inom kom-

munen inträffade sjukdomsfall, oavsett den insjuknandes ekonomiska ställning.106 Tuberkulos 

var ett stort problem som man försökte lindra genom att bifalla dispensärnämnden107 4 öre per 

skriven sockenbo årligen under upprepade 5 – års perioder. Hygien var ett begrepp som nu 

tycktes bli taget på allvar. Hälsovårdsnämnden var ansvarig för den obligatoriska vacciner-

ingen och skötte inspektioner av slakterier.108        

Arbetslösheten verkade vara ett återkommande problem. I början på 20-talet försökte 

kommunen hjälpa de arbetslösa på olika sätt, bl.a. planerades en vägomläggning av Bössvi-

                                                

 

100 Mantalsskrivningen var ett återkommande ärende, se t.ex. KFP 7/8 1927. 
101 1928 var inkomsten från hundskatten 135 kr. Året efter beräknades den i budgetförslaget att bli 300 kr (20 
hundar à 15 kr.) Kommunalfullmäktigeprotokoll (KFP) 17/3 1929. 
102 Kommunalnämndsprotokoll (KNP) 10/3 1929. 
103 KFP 28/12 1921. 
104 Dessa ärenden förekommer i flera protokoll, se t.ex. KNP 14/7 1919, KNP 17/9 1926, KNP 29/9 1933, KFP 
20/10 1929.  
105 Ärendena återkommer i flera protokoll, se t.ex. KFP 18/7 1920, KNP 13/9 1924, KNP 11/5 1927. 
106 KFP 22/3 1925. 
107 Dispensär nämnden jobbade med framför allt TBC. 
108 Ärendena återkommer i flera protokoll, se som ex. KFP 22/3 1925, KNP 24/8 1924. 
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ken- Knutserud.109 I slutet på 20-talet och början på 30-talet diskuterades arbetslöshetsfrågan 

igen. De arbetslösa krävde kontant understöd till dem som ej kunde beredas arbete, men full-

mäktige såg hellre att de arbetade t.ex. vid olika vägarbeten.110 Vägarbeten för arbetslösa var 

kommunens sak, men även vissa andra vägfrågor diskuterades, vilka skulle kunna gynna 

kommunens relativt isolerade läge. Arbetslöshetskommittéer tillsattes då andra åtgärder varit 

otillräckliga. Kommittéerna skulle undersöka hur det såg ut med jobb och om man kunde tän-

kas få statsanslag. 1932 t.ex. tillstyrkte kommunalnämnden fullmäktige att begära 4000 kr i 

bidrag och lån av Landstinget för att lätta arbetslöshetsbördan.111 

       Vid några tillfällen försökte den borgerliga kommunen samarbeta med kyrkan. Kommu-

nen försökte förmå kyrkostämman att få ta över gamla skolhuset i Prestbol för att göra om det 

till bostadslägenheter för kommunens befattningshavare både borgerliga och kyrkliga. Kom-

munen ville dessutom att kyrkostämman skulle medverka i en investering av en järndörr mel-

lan kyrkvinden och kyrktornet pga. brandrisken (det var nämligen i tornet kommunens proto-

koll förvarades).112 

5.2 Selma Lagerlöf: ledamot i kommunalfullmäktige och kommunalnämnden 
Kommunalfullmäktigeval för 1919 hölls den 23 och 24 mars 1919.113 Tretton kommunalfull-

mäktige valdes för 4 år, dvs., 1 maj 1919 till 31 december 1922 och tolv valdes i två år, dvs., 

1 maj 1919 till 31 december 1920. Av de 622 giltiga valsedlarna som inkommit hade 436 rös-

ter lagts på ”De frisinnades” parti och resterande 186 röster lades på partiet ”Kommunalt 

samarbete”. Totalt upptog De frisinnade 18 platser och de återstående 7 platserna gick till 

Kommunalt samarbete.114 

       Kommunalfullmäktige höll sitt första sammanträde den 11 maj 1919 med dem som valts 

att sitta med. Listan redovisades och det visade sig att S.L. stod först på ”De frisinnades” lista 

över de ledamöter som skulle sitta i 4 år. Till personlig suppleant hade hon fått barnmorskan 

                                                

 

109 KFP 25/9 1921. 
110 KFP 3/4 1932. 
111 KNP 29/5 1932. 
112 KFP 17/7 1927, KNP 9/4 1929. 
113 Kommunalstämman protokoll (KSP) 23/2 1919. 
114 Kommunfullmäktigeval 1919, Länsstyrelsen. Kommunalt samarbete är ett högerparti. Det gick endast att få 
fram hur partipolitiken såg ut 1919, man kan ju tänka sig att partierna förändrades en aning på 14 år. Statistik 
över hur Värmland och hela Sverige 1919 röstade till 1:a kammaren, visar att näst efter Högern (43%) var de 
Liberala (33%) det populäraste partiet i Värmland och totalt i Sverige hade Högern 49 % och Liberala 22% lik-
som Socialdemokraterna. För vidare info se: Årsbok för Sveriges kommuner 1919.  
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fru Stina Nilsson. Övriga 23 ledamöter var män. S. L. visade sig dock inte vara närvarande 

vid detta första sammanträde. Först vid det tredje sammanträdet 6/7 1919 deltog hon.115        

Det är ungefär vid samma tidpunkt som Selma Lagerlöf för första gången är närvarande 

vid kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens sammanträde. Den 4 juli 1919 hälsades hon 

välkommen: ”Vid sammanträdets öppnande hälsade ordföranden Dr Selma Lagerlöfs inträde i 

nämnden och styrelsen och uttalade glädjen och tillfredsställelsen öfver att få tillgodogöra sig 

hennes rika erfarenhet i dess maktpåliggande arbeten till kommunens fromma.”116         

Undersökningen av protokollen visar att S. L. ofta var frånvarande, hon var inte ens på 

hälften av mötena. I de flesta protokoll har det noterats att hon hade ”laga förhinder”. S.L. var 

ofta ute på resor, hon bodde tidvis i huset i Falun och hon hade förutom skrivandet mycket 

som skulle tas om hand på Mårbacka. Annorlunda uttryckt var hon en mycket upptagen kvin-

na. Totalt var hon närvarande på 27 av 104 möten i kommunalfullmäktige och 52 av 133 i 

kommunalnämnden. Övriga ledamöter var givetvis också frånvarande till och från. 

5.2.1 Selma Lagerlöfs insatser i kommunalnämnd och kommunalfullmäktige 
På de möten där S. L. var närvarande får man anta att hon deltog aktivt som ledamot och att 

hon var med och tog beslut liksom de övriga ledamöterna. Vid några tillfällen synliggörs S.L. 

i protokollen. Första gången detta skedde var 19/10 1919 under ett möte med kommunalfull-

mäktige. Ärendet berörde en tuberkulossjuk pojke som en längre tid hade vistats vid Backåkra 

kustsanatorium på kommunens bekostnad. Frågan var nu om han skulle få stanna kvar eller 

om han kunde vårdas i hemmet. S. L med flera tyckte det var bättre att låta honom vara kvar 

på sanatoriet och betala ett par tusen kronor om det kunde göra honom bättre och endast ta 

hem honom om han kunde tänkas bli frisk i sitt hem. Inget beslut togs vid detta möte.117         

Året efter skänkte S.L. 100 kr för att öka anslaget till dyrtidsnämnden till 400 kr. Pengar-

na skulle gå till förmån för mindre bemedlade. Genom denna handling uttryckte S. L. sin för-

hoppning om att församlingen skulle kunna erhålla större statsbidrag. 118 

       Vid frågan om begärd löneförhöjning med 500 kr till ålderdomshemmets föreståndare 

och föreståndarinna skulle beviljas, ansåg S.L. och herr Båge att fullmäktige borde bifalla 

denna önskan eftersom de ”äro erkända av såväl fattighjonen som av församlingen för tillmö-

                                                

 

115 S.L. hade fått mer än hälften av partiets röster enl. Kommunfullmäktigeval 1919, Länsstyrelsen. KFP 11/5, 
18/5, 6/7. 
116 KNP 4/7 1919. Enligt KS protokoll 23/2 1919 invaldes S.L. redan denna dag att vara ledamot i kommunal-
nämnd och fattigvårdsstyrelse.  
117 KFP 19/10 1919, även folkminnesuppteckning s.226 (avskrift av protokoll). 
118 KFP 18/7 1920 samt KN 18/7 1920. 
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tesgående och duglighet”.119 Men då några andra var emot förslaget krävdes votering vilket 

resulterade i att löneförhöjningen ej bifölls.120 

       1921 kom en förfrågan från Sunne sjukstuga om Östra Ämtervik ville teckna ett frivilligt 

bidrag till byggandet av väntrum, mottagningsrum och rum för läkaren, vilket totalt uppgick 

till en kostnad av 18 000 kr. ”L. J. Olsson med instämmande av dokt. Selma Lagerlöv med 

flera yrkade på att kommunalfullmäktige redan nu skulle anslå en viss summa härtill”.121 

Kommunen beslutade att bidra med 1000 kr och om det inte vore tillräckligt för att täcka 

kostnaderna skulle de ställa upp med mera pengar förutsatt att övriga kommuner i Sunne di-

strikt gjorde detsamma.122        

Ett annat ärende som verkade intressera S. L. gällde en person i bygden som fått avslag 

på sin ansökan om att bedriva linjetrafik med bilomnibuss mellan Östra Ämtervik och Karl-

stad. ”Frågan omfattades mäd dät livligaste inträsse och alla talare uttryckte sin stora förvå-

ning över dylika motsträvigheter och påvisade vår kommuns isolerade läge ifråga om trafik-

möjligheter.”123 Eftersom kommunen var i behov av denna linjetrafik, beslöt fullmäktige att 

utse 4 personer som skulle framföra sin önskan till länsstyrelsen.  

Dokt. Sälma Lagerlöv tillfrågades om hon stälde sig till förfogande vid val till ifrågavarande 
uppdrag, hon avböjde dätta på grund av bristande tid män ärbjöd sig i stället skriftligen mäddela 
sig mäd landshövdingen. Fullmäktige tackade för hännes utlåvade tjänst.124  

S. L. skrev ett bevekande brev till landshövdingen där hon började med att beskriva socknen:  

Det är en sådan där liten stat, som är inklämd mellan mäktiga grannar, vilka just icke tycka sig 
behöva taga någon hänsyn till oss. Vi ha heller icke mycket att berömma oss av. Vi äro 2,000 
människor, som leva av jordbruk, här finns ingen industri, ingen rikedom, men folkmaterialet är 
gott, var och en försöker hålla sig uppe och man skulle göra det ännu bättre, om här funnes bätt-
re samfärdsmedel.125  

Det var tack vare hennes brev som vägfrågan blev ordnad, då den i lägre instans redan hade 

förkastats.126 

       En annan fråga som rörde transporterna var järnvägsfrågan, vilken diskuterades livligt. 

Fullmäktige skulle ta ställning till om de ville teckna ett belopp av 10 000 kr för tillkomsten 

av en järnväg mellan Sunne-Sundhult-Mon. Kommunalnämnden hade tillstyrkt ett avslag pga. 

att kommunen redan var högt skuldsatt. Det blev nu en diskussion där flera talare uttryckte sin 

önskan om en järnväg. Det beslöts att frågan skulle hänskjutas till kommunalstämman för att 

höra dennas åsikt om förslaget. Mötet ajournerades tills vidare. Kommunalstämman hade den 

                                                

 

119 KFP 2/11 1921, även folkminnesuppteckning s.233 f. 
120 Ibid. 
121 KFP 16/1 1921, samt folkminnesuppteckningar s.230. 
122 Ibid. 
123 KFP 31/8 1924.  
124 Ibid. 
125 Thulin, S, Mårbacka och Övralid I, s. 179 (Abraham Unger) 
126 Ibid. s. 179 samt Folkminnesuppteckningar s.225.  
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11/4 haft omröstning på förslaget och majoriteten hade yrkat avslag. Återigen diskuterades 

järnvägsfrågan i fullmäktige och ett förslag kom upp på att teckna 5000 kr. O. J. Eriksson 

yrkade på avslag enligt stämmans ståndpunkt. S. L. framlade nu sin åsikt och hon var för ett 

tecknande av 5000 kr. Genom sitt uttalande fick hon O. J. Eriksson att ändra åsikt. ”Herr O. J. 

Eriksson mäddelade att på grund av dokt Lagerlövfs yrkande avstod han från sitt avslagsyr-

kande ’han hade svårt för att gå emot hänne’”.127 Efter att ha hört flera talare blev det voter-

ing, vilket resulterade i en knapp majoritet för ett avslag. 128 

       1926 ansåg kommunen att den orätt hade fått avslag på sin ansökan om skatteutjämnings-

bidrag. Kommunalnämnden fann att ”de av Kunglig Befallningshavande anförda skälen sak-

nade laga grund” och beslöt tillstyrka fullmäktige att till Kungl. Maj.t ingå med förklaring i 

ärendet.129 S. L. tog till orda och föreslog att ordföranden och några ur nämnden skulle upp-

rätta förslag till skrivelse från fullmäktige till Kung. Maj:t.130        

Året innan S. L. avgick, lämnade hon en gåva, ett Dalaur från 1842, till kommunen. Uret 

skulle placeras i Sockenstugan eller i det blivande kommunalrummet. Gåvan mottogs med 

stor tacksamhet.131        

Slutligen, det sista ärendet som S. L. tog aktiv del i, gällde huruvida fullmäktige skulle 

bifalla kyrkostämmans begäran om ett anslag av 300 kr ”till utförande av planerings- och för-

sköningsarbeten å gamla kyrkogården”.132 O. J. Eriksson yrkade på ett avslag på denna begä-

ran. A. Viklund ”med lifligt instämmande af doktor Lagerlöf” framhåller det ”verkligt nöd-

vändiga uti, att något göres i denna sak”.133 Deras uttalande ledde till att O. J. Eriksson återtog 

sitt avslagsyrkande. Återigen var S. L. med och påverkade denne Eriksson att ändra sin åsikt. 

Nämnden beslöt nu att tillstyrka fullmäktige att ställa 300 kr till förfogande till arbetslöshets-

kommittén som skulle se till att utföra detta arbete.134 

       I december 1933 avgick S. L., 75 år gammal, från sin post. Hennes mandattid gick ut vid 

årsskiftet och hon hade bett att få dra sig tillbaka. Man behövde alltså hitta en efterträdare till 

henne men först ville man tacka henne för alla de år hon ställt upp för bygden. 

Med vördnad och beundran hafva Kommunalfullmäktige under en lång följd af år glatt sig åt att 
få räkna Doktor Lagerlöf till de kommunala befattningshafvarne, att se Doktor Lagerlöf med in-
tresse taga del i de kommunala angelägenheternas minsta detaljer. Att en person med Doktor 
Lagerlöfs ställning och sin tid så upptagen af helt andra göromål än handhafvandet af en liten 

                                                

 

127 KFP 21/3 1926. 
128 Ibid. 
129 KNP 21/5 1926. 
130Ibid. 
131 KFP 3/4 1932. 
132 KNP 29/5 1932. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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kommuns inre angelägenheter, uppoffrat sig genom att deltaga i kommunens skötsel, genom att 
bevista sammanträdena och der deltaga i ofta ledsamma rådplägningar och beslut, det uppskatta 
Kommunalfullmäktige mera än Doktor Lagerlöf helt visst kan tänka. Många och välvisa råd och 
förslag hafva vi under åren fått, och derför står Östra Emterviks kommun i stor tacksamhet till 
Doktor Lagerlöf. Som Doktor Lagerlöf nu ansett sig nödsakad att på grund af bristande krafter 
draga sig tillbaka från handhafvandet af kommunala angelägenheter, då är det med saknad och 
ledsnad, som Kommunalfullmäktige måste befria Doktor Lagerlöf från ledamotskap i kommu-
nalnämnd och fattigvårdsstyrelse, då är det med vördnad, Fullmäktige vilja uttrycka sin tack-
samhet för allt nedlagt, gagnande arbete.135  

I nästa punkt valdes S. L.s suppleant fru Stina Nilsson att ta över i kommunalnämnden.136   

 

Bild av Selma Lagerlöf och de andra ledamöterna i kommunalfullmäktige 1935.137  

5.3 Fattigvårdsstyrelsen i Östra Ämtervik 
En sammanställning av hur fattigvårds politiken i Östra Ämtervik såg ut kommer här att utgö-

ra bakgrunden, innan Selma Lagerlöfs arbete inom fattigvården redovisas.  

       Protokollen visade att de inrättningar som fanns var en fattiggård och ett vårdhem.138 Till 

fattiggården hörde ett jordbruk och ett skogsområde. Fattiggårdens arbetsföra vårdnadstagare 

jobbade på gården och det verkar som om de fick en liten slant för detta, t.ex. 1923 då ”flit-

penningar” utdelades till varje hjon à 50 kr.139 Till vårdhemmet kom en brokig skara männi-

skor. Det var inte bara gamla och sjuka utan även minderåriga barn och ensamstående mödrar 

med barn som inte klarade sig själva som hamnade här. Som exempel kan nämnas en ensam-

                                                

 

135 KFP 17/12 1933.  
136 Ibid. Det framgår ej i protokollet vilka som tar över de andra posterna som S. L. hade, kanske är det Stina 
Nilsson. Noterbart är också att S. L. ej var närvarande vid detta sammanträde. 
137 Vid det tillfället hade S.L. officiellt avsagt sig ledamotskapet så man kan ju fundera på varför hon är med på 
bilden. Bilden tagen ur Selma på Mårbacka, Rüster, Westman s. 62 f. 
138 Till att börja med verkar de existera parallellt men efter några år omnämns bara ålderdomshemmet så kanske 
upphörde fattiggården att existera. 
139 Fattigvårdsstyrelsen (FSP) 9/12 1923. 
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stående kvinna med två barn som ej fått understöd utbetalat av sin man. Hon hade blivit upp-

sagd från sin bostad och hade ingenstans att ta vägen. Tillsvidare togs hon och barnen in på 

ålderdomshemmet, samtidigt skulle kommunen försöka förmå mannen att betala understöd.140 

Alla vårdtagare på ålderdomshemmet bodde där inte gratis. De som hade pengar fick betala 

för sin vistelse. Det var inte alltid människor hamnade på ålderdomshemmet om de inte klara-

de sig själva. I första hand var det släktingar som tog hand om dem, förutsatt att släktingarna 

själva hade den möjligheten.141         

De flesta ärenden som inkom till styrelsen var enskildas begäran om understöd. Det kun-

de röra sig om både permanenta och tillfälliga understöd. Exempel på tillfälliga understöd var 

pengar till ett par skor/kängor, kläder och sängkläder. Ibland gavs inte kontantunderstöd utan 

de tilldelades ett visst belopp att handla matvaror för, eller fick varorna in natura hemskickade 

såsom mjölk, råg, havre.142 Det var inte alltid de enskilda själva utan också fattigvårdsstyrel-

sen som uppmärksammade vilka som behövde understöd. I något fall var det fråga om perso-

ner som vägrade ta emot fattigunderstöd även om de behövde det. Kanske tyckte personerna 

att det var genant att inte klara sig själva. I sådana fall försökte styrelsen få loss pengar från 

annat håll t.ex. ur sockenkassan.143         

På 30-talet började arbetslösheten allt mera bli en orsak till att erhålla fattigunderstöd. Ett 

exempel är en man som förlorat sitt arbete. Fattigvårdsstyrelsen såg då till att hans tre barn 

fick skolmat, och att familjen skulle få ta ut matvaror till en viss summa pengar om det skulle 

bli nödvändigt. Mannen ifråga bereddes arbete med skogsdikning vid ålderdomshemmet.144  

       Fattigvårdsstyrelsens uppgift var förstås att hjälpa dem som enligt lagen krävde understöd 

och styrelsen utredde noga hur varje fall förhöll sig. Om den som insjuknat själv saknade 

pengar och ingen annan fanns som kunde betala för dem så betalade fattigkassan. Fattigvårds-

styrelsen betalade för vård och medicin. Styrelsen skulle sedan, som i flera andra fall, söka 

gottgörelse från landstinget. Privatpersoner som lagt ut pengar på transportering av sjuka till 

sjukstugor och lasarett, kunde kräva ersättning av styrelsen för detta.145 Protokollen visade på 

fall där anhöriga självmant ville betala för sina släktingar, men i de flesta fall var det styrelsen 

som fick ta initiativ och återkräva pengar för utgiven vård. Även då anhöriga var villiga att 

betala, var det styrelsen som satte upp summan för återbetalningen som i följande belysande 

ärende. En kvinna skulle betala nästan 400:- i vårdkostnad plus begravningskostnad för sin 

                                                

 

140 FSP 28/8 1921. 
141 Sådana ärenden förekommer i ett flertal protokoll, se ex. FSP 12/10 1924, FSP 18/4 1931. 
142 Det finns otaliga ex. av understöd, se ex. FSP 19/3 1922, FSP 9/5 1926, FSP 17/9 1926. 
143 Se ex. FSP 18/6 1920. 
144 FSP 27/9 1931. 
145 Flera sådana ärenden förekommer, se ex. FSP 28/8 1921, FSP 23/5 1924. 
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mor. Kvinnan ville avbetala 15 kr i månaden, men det gick inte fattigvårdsstyrelsen med på. 

Istället skulle hon betala hela begravningskostnaden omedelbart och resten på mindre än ett 

år, vilket förstås betydde en högre månadskostnad.146 Vid bouppteckningar var kommunen 

med och krävde ersättning för de kostnader de lagt ut.147  

       Ett annat sätt att hjälpa de som hade det svårt var att betala ut pensioner, vilket blev sär-

skilt vanligt på 30-talet. Men redan 1924 tog styrelsen del av en skrivelse från fattigvårdsin-

spektören angående folkpensioner. I skrivelsen föreslogs förskottsutbetalningar ur fattigkas-

san till sådana personer som ”kunde hava olägenhet av, att pensionsmedel numera ej utbetala-

des oftare än kvartalsvis”.148 Ordföranden tillsammans med pensionsnämnden skulle upprätta 

en lista över personer som ansågs vara i behov av förskottsutbetalning och som skulle få 1/3 

av sin kvartalspension utbetald varje månad.149        

Det fanns många exempel på hemortsrättstvister i protokollen. Ibland blev det tvister som 

Konungens Befallningshavande fick avgöra. I vissa fall ansåg Östra Ämtervik sig vara skyldig 

att betala hemortsrätt och gjorde de inte det så krävde de att en annan kommun skulle betala. 

Det fanns exempel på när nyinflyttade eller tillfälligt boende efterfrågade hjälp fastän de 

egentligen fortfarande hade en annan hemortsrättskommun. Fattigvårdsstyrelsen ryckte alltid 

in med hjälp när det behövdes och undersökte sedan vilken kommun som var skyldig att ersät-

ta den utgivna vården. Styrelsen ville naturligtvis inte lägga ut pengar för sådana som inte 

tillhörde kommunen, därför var hemortsrätten en viktig fråga. Lika viktigt var det att försöka 

avhysa lösdrivare från kommunen.150 

       Det fanns många att hjälpa och budgeten var förstås en viktig fråga liksom att söka anslag 

från stat och landsting. Återkommande för varje år var att förslag till inkomst- och utgiftsstat 

upprättades. I ett protokoll fick styrelsen in inkomst i form av välgörenhet. Fattigvårdsstyrel-

sen mottog då en gåva på 24.25:- från kyrkoherden som skulle gå till beklädnad av fattiga 

barn. Pengarna gick till klädesinköp åt två pojkar.151 

5.4 Selma Lagerlöf som ledamot i fattigvårdsstyrelsen 
Selma Lagerlöf satt i fattigvårdsstyrelsen 1919-1933. Följande undersökning bygger på proto-

kollen 1920- 1933, eftersom fattigvården ingick i kommunalnämnden 1919, vilket redan re-

dovisats. Liksom i kommunalfullmäktige och kommunalnämnden hade hon ofta förhinder att 

                                                

 

146 FSP 13/1 1924. 
147 Se ex. FSP 19/3 1922. 
148 FSP 13/1 1924. 
149 Ibid. 
150 Ärendet återkommer med jämna mellanrum, se ex. FSP 9/3 1930, FSP 20/3 1932. 
151 FSP 12/10 1924. 
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delta. Totalt för åren 1920- 1933 deltog hon på 49 möten av 144. Hon har inte framträtt sär-

skilt mycket under sammanträdena, i alla fall inte av vad som kan utläsas i protokollen. En-

dast i två fall omtalas hon, men eftersom det inte är fråga om diskussionsprotokoll, får man 

ändå anta att hon aktivt diskuterade alla ärenden som förekom. 

5.4.1 Selma Lagerlöfs insatser i fattigvårdsstyrelsen 
Första året,1920, meddelade S.L. att det fanns en flicka inackorderad hos en bonde som gjor-

de dagsverken vid Mårbacka. Sunne Fattigvårdsstyrelse hade inackorderat henne där mot er-

sättning av 20 kr per månad, men ersättningen hade nu utan förklaring upphört. Ordföranden 

hade tillskrivit Sunne Fattigvårdsstyrelse för upplysning om upphörandet av utbetalningen 

men ännu hade ej svar inkommit. Flickan ansågs ha ett gott hem hos Johan Olsson men foster-

föräldrarna kunde inte sörja för henne utan ersättning. Styrelsen beslutade att tilldela flickans 

fosterföräldrar 20 kr i månaden samt att utkräva denna utgift av Sunne Fattigvårdsstyrelse.152 

Den 9/12 1923 var ärendet uppe igen för tredje gången, och denna gång tog man del av Ko-

nungens Befallningshavandes utslag i denna fråga. Enligt Konungens Befallningshavande 

skulle Sunne betala Östra Ämtervik 20 kr i månaden, räknat från 18/7 1920 till dess att under-

stödsbehovet upphörde.153         

Andra gången som S.L. synliggörs i protokollen är då det kom en räkning på 25 kr från 

sjukstugan i Sunne. Räkningen var för lämnad vård åt en kvinna från Mårbacka och denna 

erbjöd sig S. L. själv att betala.154 

5.5 Beskrivningar av Selma Lagerlöf 

5.5.1 Den privata bilden  
Den bild som förmedlas genom de personliga beskrivningarna och bedömningarna av S.L.  är 

mycket likartad. De ger alla samma positiva bild av henne. Selma Lagerlöf beskrivs av de 

flesta som snäll, rar, ”go” och vänlig. Enligt en arbetare uppträdde hon lika mot alla.155 Av de 

flesta beskrivs hon som mycket enkel och anspråkslös och inte det minsta högfärdig. Fast 

ibland när hon gick i sina tankar kunde hon glömma bort att hälsa.156 Dessutom var hon inte 

särskilt pratsam.157 S. L. höll till mycket i sitt bibliotek och kunde tyckas vara ganska ensam 

                                                

 

152 Fattigvårdsstyrelseprotokoll (FSP)18/6 1920. Ärendet är uppe till behandling igen 16/1 1921, då svar från 
Sunne inkommit, men man anser inte att Sunnes svar är ”godkänt” så man fortsätter kräva Sunne på pengar. 
153 FSP 9/12 1923. 
154 FSP 14/10 1923. Troligen var kvinnan en arbetare på Mårbacka. 
155 Folkminnesuppteckning, s. 17, 327 (Sagesman: Johan Engström). 
156 Ibid. s. 352 (Anna Engström). 
157 Ibid. s. 332 (Lina Olsson) 
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och innesluten i sig själv.158 S.L:s husföreståndarinna beskriver S. L. som en förståndig, rätt-

vis och ordentlig kvinna; det var lätt att ha med henne att göra och det var aldrig något krång-

el.159 En granne beskriver S. L. med följande ord: ädel, fin, ödmjuk, lite vemodig, och blyg, 

vilket ledde till att hon verkade stel men humor det hade hon. Hon var en enkel människa trots 

berömmelsen och ”trivdes bäst hemma med sitt folk”.160  Hon var generös och omtänksam 

mot de anställda och månade om folket i bygden. Folket kallade henne ”våran Selma”161 eller 

”Selma på Mårbacka”162 S. L. var medveten om sin betydelse för Östra Ämtervik, men gjorde 

aldrig någon stor sak av det. Hon var ”ödmjuk med stor värdighet, värdig med stor ödmjuk-

het”.163 Sin egen berömdhet varken överskattade eller underskattade hon.164        

Många sagesmän beskriver förhållandet mellan S. L. och folket i bygden. ”Vi tyckte allt 

om henne, för ho va så vänlig å rar. Visst bar en mer respekt för henne än för någon annan 

här, så en visst ju vem ho var. Inte kund en liksom gå å tal om va som helst me henna, 

tyckt’en”.165 Enligt en kvinna som bodde på Mårbacka som barn såg alla upp till S. L. och 

trivdes med henne som arbetsgivare liksom S.L. trivdes med dem. S.L. kände en ”stark social 

känsla för sina anställda” även om det var ett patriarkaliskt förhållande.166 En arbetare på 

Mårbacka späder på detta argument: ”Arbetarna på  Mårbacka tyckte mycket om Selma La-

gerlöf men man var ju även beroende av henne eftersom det var ont om jobb”.167 Förhållandet 

mellan arbetarna och S. L. var inte särskilt känslofyllt då S. L. ”hade svårt att visa känslor”.168 

S.L styrde över gården och de anställda som en riktig majorska, ”stilla och försynt men klokt 

och effektivt.”169         

Arbetarna kunde dock alltid vänta sig hjälp ifrån henne. Om man behövde råd eller hjälp 

av något slag kunde man gå till S.L.170 För sina arbetare var S. L. den bästa husbonde, och 

hon tog väl hand om dem.171 ”Va de nå fel, så va de bara att gå te henna, å så va en hjälpt”172 

S. L. var mån om sina anställda. ”Hon ville alltid veta hur folk hade det, och hon stöttade sina 

                                                

 

158 Väpnargård, M, Käraste Selma Lagerlöf, s. 96 (Hildur Nilsson och Cecilia Dahlström). 
159 Folkminnesuppteckning s. 325 (Ellen Lundgren). 
160 Ibid. s. 328 f. (Emilie Chöler). 
161 Ibid. 
162 Väpnargård, a.a. s. 85-112 (sagesmän: Hilda Jonsson, Hildur Nilsson, Cecilia Dahlström, Alma Nilsson och 
Edit Hagström). 
163 Thulin, Mårbacka och Övralid II . s. 91 f.  (Marika Stiernstedt) 
164 Ibid.  
165 Folkminnesuppteckning, s. 350 (Ellen Haglund). 
166 Östämtingen, 1990 (intervju med Ulla Hillesöy) och Thulin, a.a. (II), s. 138 (Elin Lagerlöf). 
167 Intervju med Ivar Olsson 1987. 
168 Ibid. 
169 Thulin, Mårbacka och Övralid I., s. 221 (Jalmar Furuskog). 
170 Ibid. s. 210 (Folke Svenson). 
171 Ibid. s. 190 (Nathan Hedin). 
172 Folkminnesuppteckning, s.327 (Johan Engström). 
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anställda och folket i trakten på olika sätt”173 ”Materiellt och ekonomiskt betydde Selma La-

gerlöf oerhört mycket för Östra Ämtervik”.174 Det gladde henne mera när folk ifrån bygden 

kom och ville tala med ”Selma”, än när gäster tilltalade henne med doktorstiteln, men S. L. 

kom aldrig så nära bygdens folk som hon hade velat och det grämde henne.175         

Många av sagesmännen gav exempel på hennes välgärningar för att belysa de egenskaper 

och omdömen som de anförde. Arbetarna beskrev S.L. i första hand som arbetsgivare och det 

är några handlingar som återkommer i deras berättelser som verkar ha varit betydelsefullt för 

dem. Att S.L. försökte bereda dem arbete i det längsta t.ex. genom havremjölsprojektet var 

något som uppskattades.176 När Selma fyllde 70 år donerade hon 1500 till en sjukkassa för 

alla som arbetade på Mårbacka. Varje dag avstod hon sin folkpension som istället gick till 

sjukkassan. Lite fick arbetarna själva betala (ca 2 kr/mån). Om de anställda inte var sjuka allt 

för länge så betalades sjukvård, lasarett, läkare och medicin åt dem. Detta ansågs mycket ge-

neröst.177  

       Förutom att skaffa arbete så betalade S.L. bra för det utförda arbetet, enligt en arbetare så 

höjde hon lönen kontinuerligt och då hon höjde, följde grannarna efter.178 Fast enligt en jord-

bruksarbetare fick han bättre lön då han 1938 blev medlem i Svenska Lantarbetarförbundet. S. 

L. måste då betala ut avtalsenlig lön och det tyckte hon inte om eftersom det betydde högre 

avgifter för henne.179 Jag påminner mig själv ha läst ett brev där S.L. uttrycker sin besvikelse 

över att arbetarna vill gå med i fackförbund, då hon anser sig ha varit mycket generös med 

löner och förmåner, så att de borde vara nöjda.        

S.L. skänkte frikostigt gåvor till grannar och underhavande. När S.L fyllde 60 år fick alla 

anställda en sparbanksbok med 50 kr insatta.180 Om underhavande blev skyldiga i gårdshan-

deln brukade hon helt enkelt dra ett streck över det.181 Julfirandet var en speciell företeelse på 

Mårbacka som både anställda och andra utanför socknen har berättat om. De anställda bjöds 

in till huset på kaffe, dans och julklappsutdelning. I testamentet hade hon åt de anställda done-

rat en summa pengar att dela på.182 

                                                

 

173 Frykdalsbygden 21/1 2003, (Hilding Bergqvist). 
174 Thulin, a.a. (I), s. 209 (Folke Svenson). 
175 Brodin, L, Fröken på Mårbacka. En bok om människan Selma Lagerlöf , s.128, 212. 
176 Folkminnesuppteckning, s. 36 (Ellen Axelsson). 
177 Ibid. s. 427 (Lina Olsson). Enl. Ellen Haglund, s.428, så var inte de som jobbade i huset med i sjukkassan. De 
fick andra förmåner. 
178 Ibid. s. 17 (Johan Engström).  
179 Intervju med Ivar Olsson 1987. 
180 Folkminnesuppteckning, s. 385 (Lina Olsson). 
181 Ibid. s. 153 (Karl T. Olsson). 
182 S.L:s Testamente. De som arbetade på Mårbacka vid hennes död fick 15 000:- att dela på, förutom inspektorn, 
husföreståndarinnan, trädgårdsmästaren, och hembiträde, vilka fick egna belopp. 
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Selma Lagerlöf hjälpte ofta till i det tysta, hellre än offentligt givande.183 Det var så 

många som bad henne om hjälp och hon försökte också hjälpa. ”Hon var mycket släktkär och 

lämnade nära och avlägsna anförvanter understöd för deras utbildning och hjälp i svåra situa-

tioner.”184 S.L. hjälpte även Grete Berges som var tysk judinna att fly under 2:a världskri-

get.185 

       S.L. sades delta i kommunala angelägenheter med stort intresse.  

Hon satte sig noga in i alla ärenden, och hon sade också alltid sitt hjärtas mening. Kanske me-
ningarna på sammanträdena ofta brötos, men sedan d:r Lagerlöf ytterligare utvecklat sina påstå-
enden och yrkanden, fattades det merendels beslut efter hennes önskan. Och det visade sig, att 
hennes förslag ofta voro de bästa. […] och även sedan hon slutat med det aktiva kommunalarbe-
tet, följde hon med aldrig svikande intresse ’vad sig i socknen tilldrog.186 

       Genom KB:s arkiv kan man få en aning om vad några kommunalfullmäktigeledamöter 

tyckte om S.L.  Hur pass nära och förtrogna kommunalfullmäktigeledamöterna var med S.L. 

varierade. Ernst Chöler stod hon på god fot med. Han var en gammal vän som hjälpte henne 

att köpa tillbaka Mårbacka.187 Likaså Ragnar Chöler stod henne nära. I breven kallar han hen-

ne för ”Bästa Tant Selma” och han bjuder in henne på sin dotters dop och önskar att hon ska 

bli fadder åt dottern.188 Detta visar att han såg upp till henne. Kyrkoherden Karl E. Magnus-

son har ett mera distanserat förhållande till S.L. Han titulerar henne ”Doktor Lagerlöf” och i 

de brev som finns skickar han julhälsningar och tackar för böcker som han fått.189 Av de le-

damöter som skrivit till henne verkade de alla uppskatta henne som den storhet hon blivit, 

även om vissa fortfarande såg henne som en gammal vän. S.L. användes också som påtryck-

ningsmedel i viktiga frågor. Ivar Nielmark skickade henne en petition som han ville att hon 

skulle skriva under. Petitionen gällde förbättring av postföringen i socknen.190  

       Hittills har bilden av Selma Lagerlöf varit mycket uppskattande, men det finns dock en 

historia bevarad om hur en sockenbo kunde känna avundsjuka för att S.L. verkade tjäna peng-

ar så lätt. En dag när Selma Lagerlöf mötte en bonde tillika en medarbetare i kommunfull-

mäktige frågade hon, för att vara vänlig, om skörden varit god. Bonden lär då ha svarat en 

aning syrligt: ”Vi som ska leva av jorden får allt arbeta, vi kan inte skriva en massa skrönor 

och få en massa betalt.” På detta svarade S.L. ”Jag uppskattar Eriksson för att han är en ärlig 

                                                

 

183 Thulin, a.a. (I), s. 192 (Nathan Hedin) och s. 200 (Karl Lagerlöf). 
184 Ibid. s. 196 (Karl Lagerlöf). 
185 Thulin, a.a. (II) s.269 (Grete Berges). 
186 Thulin, a.a. (I), s. 209-210 (Folke Svenson). 
187 Selma Lagerlöfs personarkiv, L1:1, Ernst Chöler, de flesta brev rör husköpet se exempelvis 26/4 1907, KB:s 
arkiv. 
188 Ibid. Ragnar Chöler odaterat brev 1926. 
189 Ibid. Karl E. Magnusson. De flesta brev innehåller ungefär samma information, se brev 31/12 1930 som ex-
empel. 
190 Ibid. Ivar Nielmark 6/3 1928. 
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och uppriktig person, även om han inte har förmågan att lyfta blicken så högt över torvan!”191 

Huruvida historien är sann eller inte kan bara spekuleras, men visst kan man tänka sig att det 

finns en liten smula sanning i den.  

5.5.2 Den offentliga bilden 
Tidningarna hade samma positiva inställning som den privata bilden när det gäller beskriv-

ningen av hennes egenskaper. Tidningarna använde ett mycket vackert språk när de beskrev 

S.L. ”Man har talat om det underbart lugna klara milda och djupa i hennes väsen, om den and-

liga godhet, den sinnets renhet, den ödmjuka värdighet och förstående människokärlek som 

utstrålar från henne.”192 S. L. porträtteras som ”den trogna vännen och beskyddarinnan, hjäl-

perskan och rådgiverskan”.193 Hon var ”den goda fén – en klok, mild, praktisk och förstående 

fé, vars blotta närvaro känns som en trygghet och ett stöd”.194 Artikeln hävdar att folket förut-

om tacksamhet även känner tillgivenhet och kärlek.195 

       ”Mårbacka är en godhetens högborg, och ’mor Selma’ är godheten själv.”196 För utomstå-

ende kan hon dock framstå som svårtillgänglig och skygg, men detta är en falsk bild påstår en 

artikel. Samtidigt var hon en vanlig vardagsmänniska, som levde ett enkelt liv bland sina 

sockenbor i Östra Ämtervik.197  

      Linus Brodin har skrivit två artiklar där han beskriver S. L. som generös och slösaktig, 

omväxlande rustik och sensibel, rakryggad och tillrättavisande men ej dömande. Han beskri-

ver henne som hjälpsam men lättlurad.198 

       Även i artiklarna talas om förhållandet mellan S.L. och folket  bygden. ”De flesta där 

[sockenbor] förstå kanske ej att i all hennes verkliga storhet uppskatta författarinnan, men 

människan älska och dyrka de, ty hennes storhet förstå de”.199 Eller annorlunda uttryckt: ”För 

folket i hemtrakten är hon inte ’sierskan på Mårbacka’, inte filosofie hedersdoktorn, inte no-

belpristagarinnan, inte ledamoten i svenska akademien – hon är rätt och slätt fröken Lager-

löf”.200 Detta ”fröken Lagerlöf” uttalades med respekt, vördnad och kärlek.201 

                                                

 

191 Väpnargård, a.a. s. 82. Jag har tidigare hört historien muntligen berättas.   
192 K.T, 18/11 1933. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
195 Ibid. 
196 Tidn. För Skaraborgs län 13/7 1942. 
197 Ibid. 
198 NWT 9/10 1956, NWT 29/12 1956. 
199 K.T. 18/11 1933. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 
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       Efter att ”mor Selma” dött var gårdsfolket oroliga för hur det skulle gå för dem. En inter-

vjuad arbetare säger att ”Det blir så tomt efter henne […] och nu vet jag inte hur man skall 

trivas här, när vi inte har Mor Selma mitt ibland oss. Det känns nästan svårare än om man 

skulle ha mist en av sina egna.”202  

       I artiklarna radas upp ett antal välgärningar som hon gjort. De flesta har redan nämnts 

t.ex. vägbygge, julfirande och hjälp med pengar i det tysta. Dessutom har hon ordnat med 

bibliotek för socknens ungdom.203 

       S. L. fick tusentals brev varje år med bön om hjälp men hon kunde naturligtvis inte hjälpa 

alla även om hon ville det, men hon hjälpte till så gott hon förmådde.204        

                                                

 

202 Stockholmstidningen 17/3 1940. 
203 NWT 4/11 1922. 
204 Göt. Morg. P. 30/12 1936. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Vad har S. L. gjort för hembygden? 
För det första var hon fr. o. m. 1919 ledamot i kommunalfullmäktige, kommunalnämnd och 

fattigvårdsstyrelse, vilket betyder att hon hade möjlighet att påverka sin bygd en hel del. 

Dessutom visar det sig både genom källor och tidigare forskning att hon har varit mycket 

hjälpsam ekonomiskt. Hon har skänkt pengar till släktingar men även till andra som i brev har 

tiggt pengar av henne. S.L. har även lagt ned en stor summa pengar i bygden både före och 

under sitt ledamotskap i kommunen. För att nämna några exempel har hon bekostat en väg, 

liksom utdikning av en besvärlig älv, höjt dyrtidsanslaget 1920 samt investerat i elektrifie-

ringen av Östra Ämtervik. Dessutom var det hon som stod för det mesta av skatteintäkten i 

socknen.         

För det andra har hon i det längsta försökt ge folk i bygden arbete. Hon hade alldeles för 

många anställda för att gården skulle bli lönande, istället var det författarpengarna som under-

höll gården. För att ytterligare öka sysselsättningen startade hon Mårbacka havremjöl och 

Mårbacka havrekex.        

Vid närmare eftertanke har hon även stärkt bygdens ställning genom att dra turister till 

Mårbacka, vilka fortfarande i hög grad kommer till Östra Ämtervik pga. hennes diktning.        

S.L. hade ett starkt förhållande till sin hembygd och ”östämtingarna”. Kanske var det 

därför hon ställde upp så mycket för sin omgivning. Bygdebefolkningens skildringar visade 

att de såg henne som ett stort stöd och att de gick till henne om de behövde råd eller hjälp.  

       Som undersökningen har visat var S.L. ofta frånvarande på kommunens sammanträdan-

den. Detta betyder dock inte att hon var ointresserad. S. L. var en upptagen kvinna, förutom 

att skriva böcker hade hon andra åtaganden som berömmelsen hade fört med sig. Om hon 

sedan åtog sig jobbet som kommunpolitiker och fattigvårdsledamot av ren plikt som en del 

författare hävdat eller om det var pga. ett brinnande intresse är inte lätt att veta. Jag för min 

del tror att det fanns element av dem båda. På ett sätt måste det ha varit av intresse att vara så 

pass insatt i bygdens angelägenheter som detta medgav, samt att det gav henne chans att på-

verka beslut i den riktning som hon önskade.        

Som tidigare forskning visat intresserade sig S.L. för kvinnors rätt och då framför allt 

rösträtten. Därför tycker jag inte det är orimligt att S.L. såg ledamotskapet som en möjlighet 

att utnyttja en kvinnlig rättighet. Tidigare forskning inom kommunalpolitiken visar annars att 

det var svårt att få kvinnor att ställa upp i mer än en mandatperiod. Att kvinnor förekom i fat-

tigvårdsstyrelsen var inte ovanligt, det var dessutom stadgat i lagen, men att kvinnor befanns i 
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högre befattningar som kommunalnämnd och kommunalfullmäktige var däremot inte lika 

vanligt. 

6.2 Vilka lokalpolitiska frågor intresserade S.L.?  
En viktig del i undersökningen var att se huruvida S.L. gjorde konkreta insatser eller yttran-

den samt om hon drev några speciella frågor. Det visar sig i protokollen att hon ibland tar 

ställning till vissa förslag, och det händer att hon får andra medlemmar att ändra åsikt. Frågor 

som engagerar henne är väg– och transportfrågor. S. L. var för både järnväg och linjeomni-

busstrafik, vilket skulle gynna inte bara henne som reste mycket och hade många gäster, utan 

hela bygden, som annars låg lite isolerat. Dessutom är hon för flera förslag där det ska skän-

kas bidrag till olika ändamål t.ex. till utbyggnad av sjukstugan i Sunne, upprustning av gamla 

kyrkogården, och anslag till dyrtidsnämnden. Det är intressant att se att det inte bara är typis-

ka kvinnofrågor som S.L. driver i nämnden och fullmäktige. Framför allt transportfrågor bru-

kar i allmänhet räknas som mäns intressesfärer, men i Östra Ämtervik är det S.L. som är be-

redd att gå längst i dessa frågor. Som ensam kvinna i nämnden och fullmäktige är hon inte 

heller rädd för att gå emot männens viljor.            

I fattigvårdsstyrelsens protokoll tar hon upp fattigunderstöd till en flicka och betalar en 

sjukvårdsräkning för en kvinna.  

       Vid undersökningen av S.L:s insatser i Östra Ämtervik är det kanske på sin plats att näm-

na kort hur kommunen i sig sett ut i förhållande till övriga kommuner under denna tid. Det 

visade sig att det inte fanns några större avvikelser från hur tidigare forskning beskrivit kom-

munfullmäktiges, kommunalnämnders och fattigvårdsstyrelsers organisation, uppgifter och 

funktion. När det gäller arbetslösheten, som var ett stort bekymmer under 20- talet och kanske 

ännu större på 30-talet, finns i Östra Ämtervik en tydlig likhet med problemen Nordgren 

nämner i sin kommun Torp och Folkessons undersökning av Växjö. Både i Östra Ämtervik 

och i Torp var fullmäktige ovilliga att betala ut understöd till arbetslösa, de ville hellre bereda 

dem nödhjälpsarbeten, och tillsatte därför en arbetslöshetskommitté som skulle lösa proble-

met. I Växjö blev det under 30-talet vanligt att arbetslösa vände sig till fattigvården.   

       Understöd innebar ibland intagning på ålderdomshem eller vårdhem. Till Östra Ämter-

viks ålderdomshem kom gamla, och fysiskt eller mentalt sjuka, men även minderåriga barn 

eller ensamstående mammor som inte kunde klara sin egen försörjning. Ändå hade det vid den 

här tiden fötts en medvetenhet om att det inte var bra att blanda så många olika slags männi-

skor. Men Östra Ämtervik var ett litet samhälle och hade kanske inga andra möjligheter. 
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       Det är få skillnader som framkommit men jag har urskiljt två stycken. Folkessons under-

sökning av Växjö visar att välgörenhetsföreningar och fattigvårdsstyrelse ej samarbetade, men 

i Östra Ämtervik fanns åtminstone ett exempel på då fattigvårdsstyrelsen fick bidrag i form av 

välgörenhet av kyrkoherdens insamling. Dessutom omnämns inte hälsa och hygien i tidigare 

forskning, men detta behandlas i Östra Ämtervik.  

       I det stora hela kan Östra Ämterviks kommun sägas vara en typisk kommun för den här 

tiden. 

6.4 Hur har S.L. och hennes insatser bedömts? 
Den privata bilden, dvs. människors personliga omdömen har jämförts med den offentliga 

bilden, dvs. den bild som tidningarna fört fram. Resultatet visade sig bli en ganska entydig 

bild av S.L. Bilden av S. L. som arbetsgivare, vän, bekant, celebritet etc. är mycket positiv. 

Hon beskrivs som snäll, omtänksam, generös, enkel och anspråkslös och de flesta bedyrar att 

hon inte var det minsta högfärdig. Enligt Brodins artikel kunde dock generositeten ta sig ut-

tryck i slösaktighet och hjälpsamheten gjorde henne i vissa fall lättlurad. Hon var inte särskilt 

talför som det verkar, lite blyg föreslås det. Tidningsartiklarna ger en än mer skön och roman-

tiserad bild av S.L. än de personliga minnesteckningarna.  

       Flera vittnesmål berättar om förhållandet mellan S. L. och folket i socknen. Förhållandet 

dem emellan verkar gott men inte hjärtligt. Arbetarna hade respekt för sin arbetsgivare, lik-

som folket i socknen hade respekt för den berömda författarinnan. Ett flertal vittnesmål häv-

dar också att förhållandet mellan S. L. och de anställda var patriarkaliskt. Naturligtvis är det 

så det måste bli, eftersom S.L. styrde gården och hade en stark social ställning i samhällshie-

rarkin, kunde hon aldrig riktigt komma ned på deras nivå. Förhållandet kunde aldrig bli hjärt-

ligt. Arbetarna var ändå nöjda med S.L. som arbetsgivare. De märkte att hon verkligen måna-

de om dem och om de behövde hjälp med något så ställde hon alltid upp.         

S.L. utförde också ett antal välgärningar som sagesmännen gärna refererat till för att be-

lysa den positiva bilden av henne. Som exempel kanske kan räcka att nämna att hon försökte 

ge arbete på olika sätt, och att hon skänkte pengar till privatpersoner och till socknens företag.         

Något som är viktigt att tänka på när vittnesmål undersöks är att det är svårt att definiera 

sanningshalten. När man beskriver en person handlar det om värderingar, baserade på vem 

man själv är och vilket förhållande man har till den man beskriver. Det är förmodligen lika 

svårt att säga positiva saker om någon man avskyr som att säga negativa saker om någon man 

håller kär. När det handlar om en sådan här stor personlighet är det kanske ännu svårare att 

säga något negativt. 
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Trots detta, finns det inga skäl till att betvivla S.L:s viktiga roll i socknen. De olika bil-

derna som ges förstärker varandra, vilket lutar till att bilden av S.L. som god och hjälpsam i 

mångt och mycket stämmer. Det kan invändas att S.L. medvetet försökte framföra en viss bild 

av sig själv, särskilt till journalister som hon själv pratat med, men då även anställda och 

andra i socknen framför en liknande bild så verkar den bilden ändå trolig. Även kommunle-

damöterna verkade ha en positiv och uppskattande bild av henne. Men naturligtvis kunde det 

säkert finnas en del avundsjuka såsom i den tidigare nämnda historien om bonden Eriksson 

som inte förstod hur S.L. slet för att få sin gård att bli lönande.  

       Många av hennes frivilliga hjälpinsatser för socknen betydde bakslag för hennes egen 

ekonomi, så därför är det tveksamt om hon skulle ha gjort så mycket om hon verkligen inte 

brydde sig om bygden. Hon hade inte behövt engagera sig i den utsträckning som hon faktiskt 

gjorde. Ingen skulle ha klandrat henne. 

       Det är först i senare forskning som en ibland negativt associerad bild uppkommit och det 

har att göra med huruvida S.L. var homosexuell eller inte. I modern forskning har detta i flera 

år varit föremål för diskussion och ännu är det inte klarlagt hur det egentligen låg till. För en 

del människor blir homosexualiteten till en negativ egenskap hos S.L. medan andra hyllar 

henne för detsamma. Återigen, bilden man har av en person är ytterst mycket personlig. 

6.6 S.L:s innehav och användning av Bourdieus kapitalformer  
Det var tack vare att S.L. tillskansade sig enormt stora kapitaltillgångar genom livet som hon 

hamnade i en maktställning, där hon och hennes personliga insatser innehade en nyckelroll i 

lokalsamhället. Östra Ämtervik var på flera sätt i beroendeställning till henne. Hennes rika 

kapitalinnehav gjorde henne till en ovanlig kvinna och en hjälperska i hemsocknen. 

       S.L:s familj kanske kan sägas ha haft ett visst symboliskt kapital från början. De tillmät-

tes ett visst värde i bygden. S.L. ökade senare i livet sitt symboliska kapital genom utbildning 

och yrkesframgång. Hon blev en erkänd författare och högt skattad av de samtida. Att hon 

blev Nobelpristagare och ledamot av Svenska Akademin ökade hennes symboliska makt. Det-

ta gav henne makt på de sociala, politiska och ekonomiska planen. Både i lokalsamhället och 

ute i världen tillmättes hon betydelse. I Östra Ämtervik var hon ”mor Selma” men även ”Dr 

Selma Lagerlöf”. Hon utövade ett patriarkaliskt styre i lokalsamhället och hon överträffade 

männen på deras eget område, den offentliga sektorn. Kommunfullmäktigedeltagare bar på 

respekt för henne och hon kunde därför vid något tillfälle få dem att ändra åsikt.  

      S.L. föddes in i överklassen. På moderns sida fanns en välbärgad släkt och båda hennes 

föräldrar hade prästerliga anor. Det fanns ett visst socialt kapital med från grunden vad gäller 
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släktskapet. Dessutom hade familjen goda förbindelser med de andra herrgårdsfamiljerna i 

Fryksdalen. 

        Tidigt i barndomen fick S.L. kunskap om ”finkulturen”, vilket var brukligt i borgarfamil-

jer. God litteratur lästes, klassisk musik uppskattades och att lära sig att själv spela piano var 

en självklarhet. Familjen Lagerlöf bjöds också in på en del baler på herrgårdarna runt om. I 

dessa miljöer blev det naturligt för S.L. att öva in en god kroppshållning och gott uppförande 

för att kunna föra sig ”ståndsmässigt”. S.L. lärde sig att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift. 

S.L. skrev tidigt poesi och prosa och de s.k. ”hyllningsdikterna” som gjorde henne känd i lo-

kalsamhället. Hon var mycket förtrogen med skrivkonsten och senare författade hon böcker. 

Som tydligt framkommit hade hon ett stort mått av kulturellt kapital. 

       S.L. ägde tidigt en annan typ av kulturellt kapital och det var bildning. Familjen hade 

guvernanter anställda som utbildade barnen. Med den bakgrunden lyckades hon utbilda sig till 

lärarinna på en av de finaste skolorna tillgängliga för kvinnor. Det kulturella kapitalet omsat-

tes i utbildningskapital.  

       Från första början hade familjen Lagerlöf ett visst mått av ekonomiskt kapital. De ägde en 

liten herrgård, vilket fungerade som storjordbruk med arbetare anställda, och levde i det stora 

hela ett gott liv. Hennes far slösade dock bort det ekonomiska kapitalet och Mårbacka gick 

familjen ur händerna. I och med detta förlorade de sin goda ställning i bygden. Men genom 

berömmelsen och utökat kulturellt kapital tillskansade S.L. sig även ekonomiskt kapital. Det 

kulturella kapitalet konverterades till ekonomiskt kapital, vilket gjorde det möjligt för henne 

att återköpa Mårbacka och investera i egendomen. Det enorma ekonomiska uppsvinget gjorde 

det möjligt för henne att hjälpa till ekonomiskt både i och utanför bygden. Som tidigare 

nämnts i uppsatsen var det på det ekonomiska planet som hon bidrog mest till Östra Ämter-

viks utveckling, t.ex. genom anläggandet av en väg.        

S.L. hade som vuxen ett brett socialt nätverk. Genom berömmelsen hade hon etablerat 

”förbindelser” med andra stora erkända kulturella och politiska personer, vilket gav henne ett 

viktigt socialt kapital. Exempelvis är det hennes kontakt med landshövdingen som gör att lin-

jebusstrafik etableras till socknens godo, då denna förfrågan egentligen redan förkastats. Hon 

var också involverad i rörelser såsom kvinnorörelsen. Hon var engagerad i Östra Ämtervik 

kommun och tog hand om folket i bygden. Hon hade stark social och politisk makt. S.L. fick 

alltså kontakter genom sitt ekonomiska och kulturella kapital, men omvänt gäller också. Det 

var genom förbindelser hon tog sig fram. Eva Fryxell hjälpte henne till en gedigen utbildning, 

och det var genom stöd och hjälp av bekanta som hon publicerade sitt första verk. 
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       Kapital kan ständigt förändras. Det kulturella kapitalet gav henne utbildningskapital som i 

sin tur tillsammans med socialt kapital gav upphov till ekonomiskt kapital. Genom livets gång 

hade S.L. skaffat sig stora volymer av alla kapitalformerna.        

Kapitaltillgångarna innebar makt både lokalt och nationellt och det är tack vare sin upp-

satta position som hon kan göra insatser och hjälpa människor. Som en naturlig följd av hen-

nes insatser beskrevs hon i mycket positiva ordalag. De positiva formuleringarna visar också 

på symboliskt kapital.  

6.5 Min bild av S.L.  
Att försöka göra ett objektivt omdöme om en persons egenskaper och handlingar utan att låta 

sig påverkas av sina egna känslor har varit ett av de största problemen under uppsatsskrivan-

det. Personen jag studerar valdes pga. att jag var intresserad och fascinerad av henne. För att 

biografiskt beskriva en person gäller det att se upp för alla fallgropar och att fästa sig för 

mycket vid personen kan bli ett problem. Men är man bara medveten om problemen tror jag 

att de kan överbryggas och trots oerfarenheten hoppas jag att jag inte blir partisk. 

       Både den offentliga och den privata bilden påstod att S.L. tog aktiv del i kommunalpoliti-

ken och att beslut oftast blev såsom hon hade önskat. Jag är beredd att hålla med om att hon 

var aktiv i den bemärkelsen att hon trots sin upptagna tid lade ned energi på kommunen. Där-

emot stämmer det inte att besluten oftast blev som hon hade önskat. Jag hade själv väntat mig 

att hon skulle delta på flera möten och jag hade en förhoppning om att hon skulle synas mer i 

protokollen. Å andra sidan satt hon kvar i politiken en lång tid, 14 år, och hon var 75 år innan 

hon avsade sig platsen. Dessutom var även de andra ledamöterna ofta frånvarande från möte-

na. Överhuvudtaget var hennes engagemang i kommunens angelägenheter exceptionellt, i 

jämförelse med samtida författare. Jag tror att det fanns ett genuint intresse hos S.L., och som 

jag nämnde tidigare gav det henne en inblick i socknens angelägenheter, tillfälle för henne att 

påverka samhället, och personligen innebar det en ny maktposition. Under denna tid var det 

ovanligt att kvinnor stannade någon längre tid i politiken, eller att de satt i de högre kommu-

nala organen. Möjlighet att påverka gav även möjlighet att hjälpa, och flera gånger ryckte hon 

in med hjälp, råd och pengar för socknens bästa.  

       Som arbetsgivare har hon fått goda omdömen och jag tror att de stämmer ganska bra. S.L. 

verkade på olika sätt måna om de anställda. Hon gav nya sysselsättningsmöjligheter, betalade 

högre lön än granngårdarna, ordnade med sjukersättningskassa och gav de anställda gåvor. 

Förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare var gott men patriarkaliskt, vilket jag finner 

ganska rimligt. 
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Sammanfattningsvis måste jag tillstå att jag har en mycket positiv bild av henne, men jag 

vill inte överösa henne med beröm eller personifiera henne som godheten själv som vissa tid-

ningsartiklar har gjort. Men visst måste man hålla med om att hon har gjort många bra saker 

för kvinnors rätt, för freden, för mindre bemedlade, för släkt och vänner, och för folket i Östra 

Ämtervik. Hon hade inte behövt göra alla dessa saker, men det gjorde hon. Om hon sedan 

gjorde det i första hand för att hjälpa eller om det kändes som en plikt eller om det var ett 

medvetet val för att ställa sig i god dager är svårt att veta. 

       Resultatet av hennes samhällsdeltagande var troligen att hon nådde fram till fler männi-

skor som på så sätt intresserade sig för henne och kanske ökade då också hennes läsekrets. 

Det är nämligen tydligt att i princip alla människor som beskrivit henne har bedömt henne 

efter hennes samhällsinsatser. Ju fler hon hjälpte, desto bättre rykte fick hon. Medvetet eller 

omedvetet har hon fört fram en positiv bild av sig själv genom att engagera sig i samhället. 

S.L:s samhällsinsatser och beskrivningarna av hennes personlighet kompletterar och förstär-

ker varandra och bekräftar att S.L. var en mycket fantastisk människa på många sätt och att 

hon spelade en viktig roll i hembygden.         

Jag har tidigare nämnt att S.L. framstår som en mycket speciell kvinna för sin tid. Samti-

digt kan man också säga att hon på flera sätt var typisk för sekelskiftets kvinnor. Under hen-

nes tid började det bli vanligt att unga kvinnor som hade små utsikter att gifta sig eller inte 

ville gifta sig, prövade på något av de kvinnoyrken som nyligen uppkommit. Lärarinneyrket 

var ett vanligt alternativ. Hennes sociala engagemang för fattigdom, nykterhet, fred och un-

dervisning var också typiskt för kvinnor med hennes bakgrund. Därför är det inte förvånande 

att hon satt med i fattigvårdsstyrelsen, nykterhetsnämnden och hälsovårdsnämnden, vilka job-

bade med ”kvinnofrågor”. Däremot var arbetet i kommunen ovanligt. Liksom att hon var 

storbonde, affärskvinna, Nobelpristagare och medlem i Svenska Akademin. Detta hörde till 

den manliga sfären i det patriarkaliska samhälle hon levde i.  
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7. Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att undersöka Selma Lagerlöf som lokal aktör i hembygden Östra Äm-

tervik för att se vilken betydelse hon hade för bygden. Gjorde hon någonting för hembygden? 

Går det att se om det fanns några frågor som intresserade henne särskilt och gjorde hon nå-

gonting konkret i protokollen? Hur har hennes insatser bedömts av samtida människor? Vilka 

av Bourdieus kapitaltillgångar innehade hon och hur utnyttjade hon dem? Efter att ha studerat 

kommunalfullmäktiges, kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens protokoll för att under-

söka dessa frågor och få en bild av S.L:s engagemang, undersöktes även hur S.L. har beskri-

vits av privatpersoner och tidningar. Undersökningen gav även en översikt över kommunens 

och fattigvårdens verksamhet i Östra Ämtervik.  

       Uppsatsen undersöker endast en begränsad del av SL:s liv, vilken tidigare inte fått så 

mycket uppmärksamhet i tidigare forskning. Eftersom uppsatsen i huvudsak handlar om en 

person har den fått en biografisk vinkling. Nu för tiden är det viktigt för den som skriver en 

biografi, att ta hänsyn till samtiden. Det är av denna anledning som även kommunpolitiken 

och fattigvården för denna tid undersökts. S.L:s betydelse för hembygden har också studerats 

utifrån ett maktperspektiv, genom att granska hennes innehav av Pierre Bourdieus kapitalfor-

mer. S.L. visade sig ha stora tillgångar av alla kapitalformerna (symboliskt, kulturellt, socialt, 

ekonomiskt), vilket innebar stor makt både lokalt och nationellt.        

Det visade sig att Östra Ämtervik var en typisk kommun i Sverige under denna tid. Dess 

organisering och dess uppgifter var liknade andra kommuner. S.L. själv visade sitt engage-

mang i kommunalnämnd och kommunalfullmäktige där hon flera gånger yttrade sig och ut-

förde vissa handlingar. Generellt kan man väl säga att de frågor där S.L. yttrade sig handlade 

om att bidra med pengar till olika aktiviteter och företag. I fattigvårdsstyrelsen framträder hon 

mer sällan, men då hon gör det gäller det bidrag till privatpersoner.        

Den bild av S.L. som har presenterats både av folk inom och utanför socknen och i tid-

ningsartiklar har varit en och samma. S.L. har framställts övervägande positivt. Kanske har 

det till och med gått till överdrift i vissa fall, särskilt då det gäller tidningsartiklarna. Hon har 

personifierats som godheten själv. Förhållandet mellan folket i bygden och S.L. har beskrivits 

som bra men distanserat och patriarkaliskt. S.L. har framställts som en hjälperska för hela 

bygden och det finns ett flertal återkommande exempel på hennes godhet mot de anställda och 

bygdens folk. Hon har skänkt pengar till privatpersoner och lagt ned pengar i bygden. När det 

gäller de beskrivande källorna är det värt att hålla i minnet att det är mycket personliga värde-

ringar och omdömen, vilkas sanningshalt inte kan mätas. 
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       Dock kan dessa beskrivningar sägas komplettera de insatser som hon faktiskt gjort, så 

tillsammans ger de olika källorna en god bild av hennes stora betydelse för folket i Östra Äm-

tervik. Förutsättningen för hennes hjälpsamhet var att hon innehade makt och det fick hon på 

grund av de rika kapitaltillgångarna.        

Min egen uppfattning om S.L. är att hon har varit till stor nytta för sin hembygd Östra 

Ämtervik. Det är framförallt ekonomiskt som hon har kunnat hjälpa till. Hon var fäst vid Öst-

ra Ämtervik och kanske var det därför hon ville hjälpa folket i bygden och få bygden att 

blomstra. Kanske kände hon också en inre plikt som vissa tidigare forskning har hävdat. Det 

är heller inte omöjligt att det var ett sätt att skildra sig själv i en bättre dager för omvärlden, 

även om detta argument är mindre troligt än de förra då alla hennes välgärningar verkar så 

genuina. Jag tror att det fanns ett visst intresse att involvera sig i kommunen och fattigvården 

eftersom det gav en god insikt i kommunens angelägenheter och en möjlighet för henne att 

vara med och ta viktiga beslut. Att hon involverade sig i fattigvården är inte särskilt märkligt 

då hon verkar ha varit mån om dem som hade det sämre. Redan i Landskrona började det so-

ciala engagemanget. S.L. var på olika sätt en typisk kvinna för sin tid. Att hjälpa fattiga, arbe-

ta för fred och kvinnors rätt var typiskt för sekelskiftets borgarkvinnor. Hon var samtidigt en 

ovanlig kvinna för sin tid; nobelpristagare, medlem i svenska akademin, ”godsherre”, kom-

munalfullmäktige- och kommunalnämnds ledamot.                
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