
Resa i Värmland - Selma Lagerlöf.  
 
Jag ska försöka säga något om Selma Lagerlöf på tio minuter. Jag har försökt att komma på något 
som ni inte alla redan känner till och jag ska försöka sätta in henne i den tid hon levde.  
 
Som sagt alla vet en massa om Selma Lagerlöf. Vad kan man lägga till? Man måste ju alltid börja med 
att födas - Selma Lagerlöf föddes 1858 och var näst yngsta barnet till löjtnant Erik Gustav och Louise 
Lagerlöf. Det är omkring 150 år sedan. Vid den tid då hon växte upp var det stora förändringar i 
Sverige och i världen. Sverige hade ungefär ett halvsekel tidigare råkat ut för ett av sina sämsta 
fredskontrakt. Några decennier tidigare hade Sverige fått en ny kung från främmande land. Kvinnor 
var omyndiga: Antingen far, make eller bror skulle bestämma över dem. Kvinnornas roll var att gifta 
sig och föda barn. Om man hörde till en rikare familj skulle man brodera och spela piano.  
 
Selma Lagerlöf föddes i en ganska rik familj, i en bruksägarefamilj. Sveriges ekonomi vilade på bruken 
i Bergslagen och hade så gjort i hundratals år. Vilka vägar öppnades för en flicka i Bergslagen vid 
mitten av 1800-talet? Man hade guvernant hemma. Man lärde sig språk och litteratur. Detta 
tillsammans med alla sagor och historier från bygden intresserade Selma. Hon avskydde sömnad och 
matlagning. Det var krig och revolutioner här och där i Europa. Även i Sverige var det revolutioner 
(1830 och 1840), även om de nu är ganska bortglömda. Konkurrensen på marknaden för järnvaror 
hårdnade och flyttades från de gamla bruksbygderna längre norrut. Mårbacka kände också av det. 
Det blev slut på festerna ”längs Lövens långa strand”. Pappa Erik Gustav blev deprimerad och kunde 
inte klara av att sköta om Mårbacka.  
 
Selma hade en medfödd skada i höften och haltade mer och mer. Vem ville gifta sig med en sådan? 
Efter den lyckliga tiden med sagor och studier i hemmet kom hon in i depressioner, livet blev tråkigt. 
Hon skickades till Stockholm. Hennes vyer vidgades där. Hon fick sjukgymnastik mot sin hälta, som 
förbättrades.  
 
Framåt 1860- och 70-talen var det inte bara arbetarna som gjorde uppror utan även kvinnorna. 1870 
kunde kvinnorna ta studentexamen. 145 år sedan! Tänk! 1881 började Selma studera på Högre 
Lärarinneseminariet i Stockholm mot faderns vilja, för det stod fortfarande ingen kö av friare utanför 
hennes dörr. Intellektuella kvinnor började slå sig tillsammans i grupper för att diskutera, för att 
förändra och förbättra livet. Ellen Key hade stort inflytande över att förbättra kvinnornas ställning. 
Några kvinnor bildade Fogelstadsgruppen för att hjälpa de kvinnor som inte var så välbeställda. De 
kunde t.ex. få semester med vila, men också med studier. Det var vid denna tid, andra halvan av 
1800-talet, som olika studieorganisationer började växa fram. Nykterhetsloger växte fram, något som 
verkligen behövdes eftersom lönen i viss mån betaldes ut i form av brännvin. Frireligiösa grupper 
byggde kapell. Allt detta hade sina rötter i byskiftena på 1700-talet, då gårdarna flyttades långt ifrån 
varandra. Människorna behövde träffas, prata och diskutera samt lära sig nya saker (precis som nu 
då vi måste kämpa för att lära oss en massa om datorer). 1842 stiftades en lag om obligatorisk 
folkskola. Även konstnärer som Carl Larsson och författare som August Strindberg pratade om nya 
tider, då man skulle ”riva för att få ljus och luft”. Även om införandet tog lite tid, så var mitten av 
1800-talet en dynamisk tid.  
 
Selma Lagerlöf föddes i rätt tid. Hon började seminariestudierna i rätt tid 1881. Hon fick tjänst i 
Landskrona, långt hemifrån. En gång när hon kom hem till Mårbacka insåg hon att hemmet skulle 
säljas på auktion. Det var som om hennes hjärta slets ur kroppen. Hon lovade sig själv att hon en 
gång skulle köpa tillbaka Mårbacka. Hur skulle det gå till? Efter konkursen måste hon sörja inte bara 
för sig själv, utan också för sin mor och faster.  



Hon försökte skriva. Barndomens sagor ville komma fram. Men det var inte på det sättet man skulle 
skriva. Den store författaren August Strindberg visste hur man skulle skriva: inte sagor utan 
samhällskritik. Selma kände sig oduglig och otillräcklig när hon jämförde sig med den beundrade 
Strindberg. Hon skrev i ett brev till vännen Sophie Elkan: ”Det är verkligen som om ingenting är mig 
medfött, utan som om jag skapat min begåvning själv genom att önska fram den”. 1891 kom Gösta 
Berling ut och trots att den var ”fylld av otyglade känslor, skuld, botgöring och hämnd” och ej 
samhällskritik, som Strindberg skrev, fick hon bra recensioner. Hon blev beskriven både som snille 
och galning. Recensionerna fick henne att växa. ”Den missförstådda, halta och tystlåtna 
värmlandsflickan hade visat sitt sanna jag”. När man under 1950- och 60-talen träffade folk från 
andra länder kände de alltid till Selma Lagerlöf och hennes böcker om Gösta Bergling och Nils 
Holgersson. De hade med stor glädje läst dessa böcker och lärt sig mycket om Sverige. De böckerna 
blev också översatta till esperanto. En känd esperantolärare i Sverige hette Tiberiu Morariu. Han 
beundrade Selma Lagerlöf. När han fick en dotter besökte han Selma Lagerlöf på Mårbacka. Besöket 
resulterade i att Selma Lagerlöf blev flickans gudmor och att man fritt fick översätta Selma Lagerlöfs 
böcker till esperanto utan att betala royalty. Flickan heter ”Dorica Selma”.  
 
1889 läste Selma Lagerlöf en novellsamling av Sophie Elkan, som blivit änka 1879. De träffades och 
blev väldigt attraherade av varandra. De växlade över 1 000 brev, som behandlade olika kulturfrågor. 
De diskuterade sina manuskript och verk. De reste tillsammans i Europa och Mellanöstern. Boken 
”Jerusalem” 1901-02 och ”Antikrists mirakler” 1897 är resultat av deras gemensamma resor. Dessa 
böcker är översatta till många språk och fick bra kritik. Omkring 1900 började man i intellektuella 
kretsar diskutera hetero- och homosexualitet. Selma och Sophie diskuterade även detta ämne i sina 
brev.  
 
1898 när Selma bodde i Falun träffade hon Valborg Olander, en lärarinna, som var mycket engagerad 
i kvinnlig rösträtt. Selma höll 1911 ett högtidstal på en kongress, som rörde kvinnlig rösträtt. Hon 
nämnde där: ”det var den väldigaste revolution som skakat världen”. Även Selma och Valborg 
korresponderade intensivt om litteratur och kultur. Valborg läste Selmas manuskript, renskrev dem 
och blev hennes ”sekreterare”. Det växte fram ett varmt och kärleksfullt förhållande mellan dem. 
Selma kallade Valborg ”en riktig författarhustru”.  
 
Selma Lagerlöf blev en betydelsefull kulturperson i Sverige.  
 
Hon fick Svenska Akademiens guldmedalj 1904. Hon fick erbjudande av ecklesiastikdepartementet 
att skriva en geografibok om Sverige. Det blev ”Nils Holgersson underbara resa genom Sverige” 1906, 
som vi väl alla läst. Hon fick, som första kvinna, Nobelpris i litteratur 1909. Nobelpriset i litteratur 
började delas ut 1901. Hon blev invald i Svenska Akademien 1914. Hon dog 1940 som en hedrad och 
ärad författare. Hennes böcker beskriver ofta starka kvinnor och svaga män t.ex. Majorskan och 
kavaljererna på Ekeby. Livet under 1800-talet i bruksbygderna, kanske särskilt i Värmland, är bevarat 
i hennes böcker.  
 
Det är också intressant att det nyligen kommit ut flera biografier och brevsamlingar om Selma 
Lagerlöf. Man lyckades inte detronisera henne, som man försökte på 1960- och 70-talen.  
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