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Selma Lagerlöf

1858 – 1940

Vem kan berätta en historia som hon!
Hon väver skickligt sina trådar, målar, griper tag i oss och låter berättelsen gå
sin egen väg, och vi fängslas, förundras och förtjusas.
Vad annat kan man göra!
Historierna hon berättar är från gammal tid, som hon kanske hörde som
barn, och som med sina oväntade händelser och äventyr aldrig upphör att
fängsla oss.
Hon är en sagoberättare av rang, som har förmågan att ladda en historia,
och svepa in den i både trolldom och övernaturliga händelser. Samtidigt är
hon logisk och tydlig.
Selma Lagerlöf skriver själv ”jag är skapad för att se, berätta, begrunda och
förvandla vad som livet erbjuder - till poesi.”
Selma Lagerlöf var också aktiv i politiken och propagerade tidigt för kvinnlig
rösträtt.
Hon var den första kvinnan i Svenska Akademien, den första kvinnan att tilldelas Nobelpriset i litteratur, och en av de första svenska författarna med
internationell stjärnstatus.
Hennes liv och hennes tidlösa berättelser är levande och aktuella för oss än i
denna dag
2018 utkom den gedigna biografin ”Selma Lagerlöf Sveriges modernaste
kvinna” av Anna Nordlund.
Och Västanå Teater i Sunne gör braksuccé 2018 med Selma Lagerlöfs
trilogi Löwensköldska ringens tredje del: ”Anna Svärd ” som spelar för utsålda
hus.

Jag besöker din skola vid två tillfällen och berättar i
klassrummet för åk 5, 6, 7, 8, 9, gymnasiet (knacka på)

Vänd !

Vid första besöket berättar jag ”Bortbytingen”.
En stark historia om trollmamman som går
genom skogen i skymningen, och som byter ut
sitt eget barn mot ett människobarn.
En gripande berättelse och som så ofta hos
Selma Lagerlöf, är det en kvinna som ensam
står upp för mod, kärlek och empati.

Vid det andra besöket berättar jag ”Herr Arnes Penningar.”
Detta är en gammal historia som Selma Lagerlöf omvandlar till ett mästerverk.
Handlingen utgår från en känd händelse, som finns belagd i både muntliga och skriftliga
källor, samt i en brottskrönika från 1700-talet.
Historien utspelar sig i Bohuslän på 1500 – talet, som då var danskt.
Historien är ytterst spännande och dramatisk och kryddad av värme och medkänsla.
Det är en stor glädje att få berätta dessa klassiska och tidlösa historier för dagens ungdomar!
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