
Pressrelease 2017-11-13 

SvD:s novelltävling lockade 1.000 ungdomar 
Närmare 1 000 bidrag – så många unga författare deltog i SvD:s novelltävling 
SvD:s lilla litteraturpris 2017. Ikväll avslöjas vinnarna i samband med 
Bokens Dag på Oscarsteatern. Prisutdelare är Svenska Akademiens 
ständiga sekreterare Sara Danius. 

Novelltävlingen instiftades ifjol för att uppmuntra unga att formulera sig fritt och pröva 
tanken – att berätta sin historia. I många skolor landet runt deltog hela klasser och 
gensvaret från elever, lärare och föräldrar har även i år varit mycket stort.  

Vinnaren av SvD:s lilla litteraturpris i åldersklassen 13-15 år belönas med ett diplom och 
en prischeck på 10 000 kronor. I den yngre klassen 10-12 år, SvD Juniors lilla 
litteraturpris, belönas vinnaren med ett diplom och en prischeck på 5 000 kronor.  

– Det är så roligt att se vilken skrivlust och kreativitet det finns bland unga i Sverige i dag, 
det bådar gott för den framtida litteraturen. Jag är väldigt imponerad över nivån på 
bidragen. Även i år har de unga skribenterna visat unga stor fantasi och förståelse för 
viktiga samtida teman, säger SvD:s kulturchef Lisa Irenius.

För Svenska Dagbladet är ungas läsande och skrivande en hjärtefråga. 2014 startade SvD 
specialsajten SvD Läs & Skriv, en sektion på SvD.se som ger lärare, skolelever och 
föräldrar tips, inspiration och undervisningsmaterial – allt helt gratis.  

Även SvD Junior vill främja ungas läsande och skrivande. Denna papperstidning för de 
yngre fyllde tidigare i höst två år och har kunnat fira detta med såväl designpris som nya 
rekord vad gäller upplaga (11 000 prenumeranter) och följare på Facebook (10 000).  

Juryn för SvD:s lilla litteraturpriset bestod i år av författarna Jens Lapidus, Sara 
Bergmark Elfgren och Martin Widmark och av SvD-medarbetarna Lisa Irenius, 
kulturchef, Stina Cederholm, chefredaktör SvD Junior, Björn Hygstedt, 
kommunikationschef, Cecilia Burman, redaktör SvD Läs & Skriv samt Erika Hallhagen, 
bitr redaktör för SvD:s söndagsmagasin och kritiker på SvD Kultur. 
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