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SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2021
TILLDELAS

Niklas Rådström
»För ett stort författarskap som ger oss en hyllning till fantasins förmåga
att ladda våra livsandar och få oss att leva vidare.«
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foto: Håkan Olofsson

Niklas Rådström
Niklas Rådström debuterade 1975 som ung författare med en diktsamling. Sedan dess har han utgett inte mindre än 44 titlar, därtill flera filmmanus
och sångtexter. Hans litterära texter består av dikter,
noveller, romaner, pjäser, reseskildringar, vänporträtt, essäer, bildberättelser. Han är med andra ord
en synnerligen produktiv och mångsidig författare.
I sin senaste bok, Som har inget redan hänt, berättar
han, sakligt och starkt, om den svåra sjukdom han
genomgått, varvat med uppväxtminnen, särskilt av
en oftast frånvarande och tidigt död far.

En annan författare hade kanske gjort en sådan bok
till en klagovisa. Det gör inte Niklas Rådström:
boken är istället en hyllning till livet och till människans förmåga att överleva också de svåraste stunderna. Boken slår an flera av de motiv som varit genomgående i hans författarskap: det självbiografiska
anslaget, de konkreta och sakliga beskrivningarna
av platser, miljöer, omständigheter. Och framför
allt: viljan och förmågan att överleva och att finna
både lust och värdighet i livet. Sådant finner man
i allt han har skrivit: historiska och samtida berättelser, allvarsamma och uppsluppna, små och stora.
I sin mäktigaste roman, Boken, som kom ut 2013,
återberättar han inget mindre än hela den bibliska
historien som till slut, efter alla grymheter och förluster och förvillelser, mynnar ut i att kärleksparet,
mannen och kvinnan, Josef och Maria, återfinner
varandra och väntar ett nytt liv.
Det som ger Rådströms människor denna märkliga
förmåga att finna glädje och värde i livets elände är
den livsinstinkt som laddas av fantasin – något som
är helt i Selma Lagerlöfs anda.

Niklas Rådström tilldelas
Selma Lagerlöfs litteraturpris 2021:
För ett stort författarskap som ger oss en hyllning till
fantasins förmåga att ladda våra livsandar och få oss
att leva vidare.
Arne Melberg

Niklas Rådström finns på Albert Bonniers Förlag
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Tidigare pristagare

2020

Monica Fagerholm

2001

Agneta Pleijel

2019

Kristina Sandberg

2000

Torgny Lindgren

2018 Carola Hansson

1999

Kristina Lugn

2017

Lars Norén

1998

Göran Palm

2016

Sara Stridsberg

1997

Per Olov Enquist

2015

Stewe Claeson

1996

Rolf Edberg

2014

Lotta Lotass

1995

Ulla Isaksson

2013

Kjell Johansson

1994

Stig Claesson

2012

Klas Östergren

1993

Georg Henrik von Wright

2011

Ellen Mattson

1992

Tove Jansson

2010 Jan Lööf

1991

Lars Gyllensten

2009

Lars Gustafsson

1990

Lars Andersson

2008

John Ajvide Lindqvist

1989

Kerstin Ekman

2007

Barbro Lindgren

1988

Lars Ahlin

2006

Lars Jakobson

1987

Göran Tunström

2005

Birgitta Stenberg

1986

Astrid Lindgren

2004

Sigrid Combüchen

1985

Sara Lidman

2003

P C Jersild

1984

Birgitta Trotzig

2002

Peter Englund
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STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS
Presentation

S

elma Lagerlöfs Litteraturpris delas ut av en
stiftelse med samma namn. Den har sitt säte
i Sunne och bildades 1983 av Sunne kommun,
dåvarande Hotell Selma Lagerlöf och Fryksdalens
Sparbank. Huvudsponsor är Rottneros AB. Övriga
sponsorer är Länsförsäkringar Värmland och företag
i Sunne kommun. Region Värmland lämnar bidrag
till marknadsföring och programverksamhet.
Stiftelsen kom till för att vidga informationen om
Fryksdalen och lyfta fram de kulturella traditioner
och miljöer i sunnebygden, som spelat så stor roll
bland annat i Selma Lagerlöfs och sedermera Göran
Tunströms författarskap. Stiftelsen leds av en styrelse. Ordförande är Tuula Dajén, Sunne.

Om uppdraget står det så här i stiftelsens stadgar:
Stiftelsen avser att främja författarskap i Selma Lagerlöfs anda genom att dela ut ett litteraturpris till
författare för ett eller flera verk på svenska språket;
rikssvenska och finlandssvenska författare är således
jämställda. I anslutning till prisutdelningen genomförs Kulturveckan i Sunne som anordnas av stiftelsen. En prisnämnd, som utses av stiftelsens styrelse,
beslutar om pristagare.

Om regler för utdelande av priset sägs följande:
Selma Lagerlöfs Litteraturpris är avsett som belöning för framstående författare i Selma Lagerlöfs
anda. Detta kriterium får ges vidsträckt innebörd.
Visserligen bör priset i första hand tillfalla en
prosaförfattare och epiker vars verk är förankrat
i svensk eller annan nordisk miljö och litterär tradition, men uppmärksamhet bör också ägnas åt
författare av barn- och ungdomslitteratur. Facklitterära författare med verk av betydande litterär
kvalitet bör därjämte komma i fråga. Priset kan
ges för ett särskilt verk, men bör främst vara en
belöning för ett samlat författarskap. Den av styrelsen fastställda prissumman får inte delas.
Prisnämnden består av ledamöter utsedda dels av
stiftelsen, dels av Mårbackastiftelsen, Selma Lagerlöfsällskapet och Kungliga biblioteket.
Birgitta Trotzig mottog det första priset 1984. Monica
Fagerholm fick det 2020. Lördagen den 14 augusti
2021 delas Selma Lagerlöfs Litteraturpris ut för trettioåttonde gången. Prissumman är 100 000 kronor.

Prisnämnden
Anna Forssberg, docent vid Karlstads universitet, ordförande
Arne Melberg, professor emeritus i litteraturvetenskap
Emi-Simone Zawall, litteraturvetare
Jenny Bergenmar, professor och lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
Anna Nordlund, lektor i didaktik vid Uppsala universitet
Kristina Sandberg, författare
Information om pristagarna och Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris finns på
www.kulturveckanisunne.se
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SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2021
– några hålltider

Söndag 8 AUGUSTI
19.00 Invigning
Frykensalen, Sunne bibliotek
Lördag 14 augusti
15.00 Utdelning av Selma Lagerlöfs Litteraturpris 2021
Frykensalen, Sunne bibliotek
Prisceremoni och högtidstal till Pristagaren.
Söndag 15 augusti
11.00 Högtidsgudstjänst i Östra Ämterviks kyrka
Kransnedläggning och tal vid Selma Lagerlöfs grav.
15.00 Utdelning av Selma Lagerlöf Litteraturpris 2020
Frykensalen, Sunne bibliotek
Prisceremoni och högtidstal till författaren Monica Fagerholm.

8–15 augusti 2021

kulturveckanisunne.se
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STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS
Box 301, 686 26 Sunne
Ordförande Tuula Dajén +46 (0)72-231 00 93
tuuladajen@gmail.com | kulturveckanisunne.se

STIFTARE OCH SPONSORER

Med stöd från

Samarbetspartners
Mårbackastiftelsen och Selma Lagerlöf-sällskapet

KM IDÉ | Gunnerudstorp 26 | 686 96 Östra Ämtervik | 070-351 28 32 | kjell@km-ide.se
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