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Selma Lagerlöf og Vermland 
 
Selma Lagerlöf er en svensk forfatter som 
havde sin opvækst i Vermland og senere kom 
tilbage til sin hjemegn. Hun levede fra 20 
November 1858 til 16 Marts 1940, og er den 
første kvinde som modtog Nobelprisen i 
litteratur. 
Hendes gennembrud var romanen Gösta 
Berlings saga, der har titelfiguren, en 
charmerende men meget drikfældig  falleret 
præst som gennemgående person, men ligeså 
meget er en skildring af den egn, hvor hun er 
vokset op, naturen, mennesker og myter.  
Gösta Berling er meget sandsynligt et portræt 
af hendes egen fader, som var et menneske, 
som vandt sig venner alle steder, men havde 
personlige svagheder, som gjorde, at han ikke 
kunne fastholde de ideer og tanker, som kom 
til ham i rigt mål. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senere udgiver hun som lærer ved en skole i Landskrona den meget populærere geografibog, Niels 
Holgersens rejse og blandt andet en række legender med bibelsk motiv 
Hun modtog Nobelprisen i 1909. Og sad til sin død i det Svenske Akademi. 
 

Morbacka 

Selma Lagerlöf voksede op på garden Morbacka, som ligger tæt ved byen Sunne og den lange sø 
Friken. Billedet, der er kopieret fra omslaget af Selma Lagerlöfs erindringer, viser Morbacka, som 
det så ud da Selma var barn. 

 



Selma Lagerlöf og Vermland 

 

Sverige 2013 
 

Selmas far, Erik Gustav Lagerlöf, var en meget populær og foretagsom mand. Han var altid i gang 
med et projekt. Men mange viste sig uholdbare, fordi han aldrig lærte at tage hensyn til den 
omgivende natur og de kræfter den kunne præstere. Og meget lig Gösta Berling havde han for vane, 
at forjage sine nederlag ved flasken. På på et tidspunkt havde han formøblet hele bedriften, og 
familien måtte flytte. 
Selma drømte om at købe den fædrene gård tilbage, og da hun i 1909 fik nobelprisen i litteratur fik 
hun de nødvendige midler. Hun ikke alene købte og renoverede den gamle gård. Hun udvidede både 
til siderne og med tilbygning af flere etager. 
 

 

 

Her på Morbacka levede hun sine sidste år, til hun i 1940 døde i værelset på første sal midt i huset. 
Huset blev testamenteret til den svenske stat, og det er nu muligt at få en rundgang og nogle af de 
historier, der knytter sig til Selmas liv. 
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Haven er meget velholdt og de omkringliggende marker imponerende. En cafe kan tilbyde 
pandekager med fyld – og i et mindre udsalg kan købes bøger, videofilm – og den pædagonie, som 
oprindeligt blev fremelsket på Morbacka, men først blev den store salgssucces, da den i Danmark 
blev markedsført under navnet: Dronning Ingrid. (100 kr. for en spinkel vækst, men så kan køberen 
også sige, at den er en direkte aflægger af de planter som Selma Lagerlöf dyrkede). 

Östra Emtevik kirkegård 

  

 

På Östra Emteviks kirkegård kan man finde familien Lagerlöfs familiegravsted, smukt beliggende 
med udsigt til Frikan. 

 

Omkring Selma Lagerlöf 

Mange steder i området er seværdigheder navngivet efter Selma Lagerlöf. Også en del ting som 
ikke er seværdigheder, men vel mere må betegnes som ”turistfælder”.  

Eksempelvis reklamerer et meget stort hotel med Selma Lagerlöf Spa, skønt det er mere end 
tvivlsomt om det lige var en aktivitet, som faldt i damens smag. 

Mere relevant at besøge er derimod  

Rottneros park, som ligger omkring 5 km syd for Sunne. Her har siden 1500 tallet ligget 
en herregård, den største og rigeste gård i området, og handlingen i Gösta Berlings saga, udspiller 
sig i dette miljø. Blot kaldes herregården i romanen for Ekeby. 

I 1929 brændte den gamle gård, og da en ny gård blev opført sigtede bruksbaronen direkte på at 
opføre en ny gård, som svarede til den som Selma Lagerlöf beskriver som Ekeby. 
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Parken er fyldt med skulpturer. Mange imponerende og meget smukke. Blomsterbede og grønne 
hække deler haven i mindre sektioner.  

Blandt de mange statuer kan man finde en af en kongelig person, Filip, som havde to brødre som 
sad på den svenske trone ( - altså en ad gangen). Det antydes at han kan være skabelonen for Gösta 
Berling. 

 

Personligt tror jeg dog mere på, at det er far: Erik Gustav Lagerlöf, som er modellen. 

Parken er absolut et besøg værd. 


