
SELMA LAGERLÖF 
 

Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf naceu en 1858 en Marbacka (Suecia) nunha desas 

granxas familiares que tan ben se describen nos seus libros. Unha lesión nun cadril 

impedíalle xogar coma as demais crianzas. A cambio, desenvolveu unha grande 

afección á lectura que a levou a viaxar da man de Andersen, dos irmáns Grimm e 

doutros autores que fixeron que a tradición de contar contos fose moi significativa 

para a súa actividade literaria. 

Estudou na Escola Normal Superior de Estocolmo onde se graduou como mestra. 

Foi destinada á escola de Landskrona, onde comezou a escribir. A baronesa Sophie 

Adlersparre, principal figura do feminismo sueco, leu os seus poemas e animouna a 

desenvolver a súa obra en prosa. 

A súa primeira obra, “Saga de Gösta Bërling”, publícase en 1891. Grazas ao premio 

económico que lle reportou e a unha bolsa que lle conseguiu a baronesa, puido 

deixar o ensino durante un ano para dedicarse de cheo á escritura. 

En 1895, grazas ao mecenado do rei Óscar II e da Academia Sueca, que lle 

concedeu unha pensión vitalicia, Lagerlöf cambiou definitivamente a docencia pola 

escritura. Daquela, viaxou por diversos países que lle serviron de inspiración para 

as súas obras: en Sicilia ambienta “Los milagros del Anticristo”; en Exipto, 

“Jerusalén”.  

Volve a Suecia e en 1904 instálase en Marbacka, ao conseguir recuperar a granxa 

na que se criara e que a súa nai tivo que vender cando quedou viúva e sen 

recursos. Alí, en 1906 ve a luz o que probablemente sexa o seu libro máis coñecido 

“El maravilloso viaje de Nils Holgersson por Suecia”, encargado polo Consello de 

Educación sueco para ensinarlles ás crianzas a xeografía do país. 

En 1909 converteuse na primeira muller en recibir o Premio Nobel de Literatura en 

recoñecemento ao seu elevado idealismo, á súa imaxinación e á percepción 

espiritual dos seus escritos. 

Ao final da súa vida axudou a escapar da persecución nazi a varios intelectuais 

alemáns que se refuxiaron en Suecia. Entre estas persoas estará Nelly Sachs, 

Gañadora do Nobel de Literatura en 1966. 

Selma Lagerlöf finou en Marbacka en 1940. 
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