
Selma Lagerlöf 
– ett levande författarskap

Selma Lagerlöf är en av världens 
mest kända författare. Hon föddes 

och växte upp på Mårbacka. Familjen 
tvingades sälja gården, men Selma 
Lagerlöf kunde 1907 köpa tillbaka 
Mårbacka efter sina stora framgångar 
som författare. 

Redan som ung bestämde sig Selma 
Lagerlöf för att bli författare. Debu-
ten skedde med Gösta Berlings saga 
1891. Jerusalem 1901–1902 och Nils 
Holgerssons underbara resa genom 
Sverige 1906–1907 är några andra av 
hennes succéromaner. År 1909 fick 
hon som första kvinna Nobelpriset i 
litteratur och 1914 var hon den för-
sta kvinnan som valdes in i Svenska 
Akademien. Detta var innan Sverige 
hade kvinnlig rösträtt.

På Mårbacka drev Selma Lagerlöf jord-
bruk och hade ett företag som gjorde 
havremjöl. Hon engagerade sig politiskt 
i bygden och var en omtyckt arbetsgi-
vare för sina drygt tjugo anställda. Hon 
införde bl. a. sjukförsäkring för dem.

Öppettider
Under sommaren har vi öppet dagligen. För 
aktuella öppettider, eller bokning av guidade 
visningar, titta in på vår hemsida eller ring oss.
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»Om jag inte har åstadkommit något mer i mitt liv, 
så har jag i alla fall dragit turister till Värmland.«

   Selma Lagerlöf



En sagolik 
upplevelse
Följ med våra guider på en visning för 
att lära känna personen, författaren och 
Nobelpristagaren Selma Lagerlöf. Njut 
av atmosfären i hennes hem som speglar 
hennes livsverk, men besök också den 
stora trädgården, utställningarna, café och 
bokhandel.

Det nuvarande Mårbacka i karolinsk 
herrgårdsstil lät hon lät bygga 1921–1923, 
och det står nu som det var vid hennes 
bortgång 1940. I sitt testamente hade hon 
bestämt att Mårbacka skulle bevaras som 
minnesgård och visas för allmänheten.

Mårbackas trädgård
Mårbacka håller på att återställa trädgården 
efter Ruth Brandbergs ritningar med pryd-
nadsväxter, fruktträd, blomsterodlingar 
och köksträdgård. Upplev vår trädgård från 
1920-talet! Här möter du också paradisfåg-
larna Farao och Sara. 

Mårbacka Café
Njut av våra skrädmjölscrêpes eller 
drick kaffe med de berömda, hembakta 
Mårbackakakorna.
 
Mårbacka Handel
Här finns böcker av och om Selma Lagerlöf. 
Det går också att köpa skrädmjöl, som våra 
crêpes är bakade av. Dessutom souvenirer 
och konsthantverk från Värmland.

Utställningar
Varje år finns en ny temautställning om 
Selma Lagerlöf och hennes liv. Möt också 
Nils Holgersson i den permanenta lekut-
ställningen för barn i Ladan. 

Skattjakt
Barnen ska på området leta rätt på tio 
motiv som finns avbildade på ett papper. 
Klarar man detta får man ett fint klister-
märke. I Stallet har vi ett pysselrum med 
film, dockteater, utklädningskläder och 
pyssel. Utanför har vi en liten hinderbana. 
Mårbacka erbjuder också tipspromenader 
för stora och små. 

Arbetarbostaden
Lär känna de som arbetade på Mårbacka 
under Selma Lagerlöfs tid! Arbetarbosta-
den är öppen för besökare under helger 
vid högsäsong.


