
Селма Отилиа Лувиса Лагерльоф е 

шведска писателка, която през 1909 става първата жена, 

спечелила Нобеловата награда за литература. 

Творбите на Селма Лагерльоф са романтични и 

написани с богато въображение. Те представят селския 

живот и природа на Северна Швеция и се коренят 

дълбоко в скандинавските легенди и история. Селма 

Лагерльоф е световноизвестна най-вече с книгата си „Чудното пътуване на 

Нилс Холгерсон през Швеция“. 

От 1991 г. банкнотата от 20 шведски крони е с лика на Селма Лагерльоф. 

Селма Лагерльоф е родена на 20 ноември 1858 г. в имението Морбака, 

край град Суне, епархия Йостра Емтервик, провинция Вермланд, Южна 

Швеция. Баща ѝ е пенсиониран офицер от армията. На три години заболява от 

детски паралич, след което една година не може да ходи и куца цял живот. 

Селма Лагерльоф получава общото си образование у дома, като частна 

ученичка. Тя израства далеч от други деца, в малкото семейно имение 

Морбака. От баба си по бащина линия, която се грижи за нея, Селма Лагерльоф 

чува вълшебни приказки и легенди, както и предания за славното минало на 

големи имения от Вермланд. 

Селма Лагерльоф става световноизвестна с книгата си за деца „Чудното 

пътуване на Нилс Холгерсон през Швеция“ (1906–1907), която тя написва 

отчасти под влияние на Ръдиард Киплинг. В романа се разказва как 14-

годишното момче Нилс, син на бедни селски стопани, е превърнато в джудже 

заради егоизма си – главното му удоволствие е да яде, да спи и да прави 

пакости. След като го сполетява тази беда, Нилс попада на гърба на гъсок, 

който решава да се присъедини към ято диви гъски, отиващи в Лапландия. По 



време на това пътуване Нилс опознава Швеция и се научава от гъските на 

всеотдайност и уважение към природата. Разглеждайки Швеция от въздуха, 

Селма Лагерльоф дава изключително много информация за начина на живот, 

географията, историята и митологията на Швеция. 

 

Нейни произведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%

D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%84 

 

Материала подготви: Петя Григорова 

Провери: Диляна Гаджева 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%84

