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Wingefors Selma Lagerlöf-stipendium 
 

Lars Wingefors, samlare, entreprenör och bolagsbyggare med rötter i Selma Lagerlöfs hembygd, Östra 

Ämtervik, instiftar genom sitt moderbolag år 2021 ett nytt årligt stipendium à 25 000 kronor inom 

Selma Lagerlöf-sällskapets ramar. 

Lars Wingefors moderbolag har skänkt 250 000 kronor till Selma Lagerlöfsällskapet, som årligen under 

tio år kommer att utbetala ett stipendium på 25 000 kronor med start 2021. Det kommer att delas ut i 

samband med sällskapets årsmöte i Sunne, då också juryns motivering tillkännages. 

”Selma Lagerlöf var ett föredöme som person och bröt ny mark och vi vill lyfta den eller de som väcker 

intresset för henne bland nya generationer”, säger Lars Wingefors. 

Syftet med Wingefors-stipendiet är att uppmärksamma att Selma Lagerlöf på många sätt var ett 

föredöme och före sin tid. Förutom att vara författare, akademiledamot och nobelpristagare, var hon 

också lantbrukare och entreprenör, som ständigt fick tänka nytt för att klara Mårbackas ekonomi.  

Hon månade om jämställdhet och mångfald och en av de viktigaste sakerna Selma Lagerlöf gjorde 

under sitt liv var bidraget till kampen om kvinnlig rösträtt. 

Wingefors-stipendiet skall delas ut till den eller de som på ett föredömligt sätt bidrar till att väcka 

intresse för, och öka kunskapen om, Selma Lagerlöfs aktualitet i vår nutid. Stipendiaten/stipendiaterna 

skall utses av en särskild nämnd, utsedd av Selma Lagerlöfsällskapets styrelse.  

”Den tidigare ordföranden Karin Söder instiftade ett tioårigt stipendium 2009, med syftet att det skulle 

delas ut till den som på ett föredömligt sätt bidragit till att öka kunskapen om Selma Lagerlöf hos barn 

och ungdomar. Det är mycket glädjande att Lars Wingefors tar upp stafettpinnen att uppmuntra till att 

sprida kunskapen om Selma Lagerlöf”, säger Eva Eriksson, ordförande i Selma Lagerlöf-sällskapet. 

 

Selma Lagerlöf-sällskapets hemsida: https://www.selmalagerlof.org/ 

Selma Lagerlöf-sällskapets podcast: https://rss.com/podcasts/selmalagerlof/  

Pressfoto, Lars Wingefors: https://embracer.com/press-media/media-assets/?lang=sv   

Pressfoto, Eva Eriksson: https://www.mynewsdesk.com/se/spf-seniorerna/latest_media    

 

Kontakt för Selma Lagerlöf-sällskapet: Eva Eriksson, ordförande i 

Selma Lagerlöf-sällskapet, 0705-304213 

 

Kontakt för Lars Wingefors AB: Maria Lyrén, PA & Executive 

coordinator, maria.lyren@embracer.com, 070-267 15 81 
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Bilaga 

I nämnden för Wingefors Selma Lagerlöf-stipendium sitter: 

*Bia Sigge, förläggare på Storytel med brett nätverk. Född och uppvuxen i Östra Ämtervik. Litteraturen 
har gått som en röd tråd genom Bias liv och första jobbet var som guide på Mårbacka.  
 

*Pontus de Wolfe, Stockholm, musiker, producent & låtskrivare, har bland annat samarbetat med 
Salem al Fakir, är grundare av Jazzagenturen, kulturnätverkare och Lagerlöf-fantast.  
 

*Jakob Olsson, är ledamot i Selma Lagerlöf-sällskapet, utbildad gymnasielärare och doktorand i 
litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Karlstads universitet. I sin forskning studerar Jakob 
förekomsten av digitala teknologier i barn- och ungdomslitteraturen. 
 

*Maria Lyrén, fryksdaling i själ och hjärta, och tidigare journalist som vurmar för Värmland. VD-
assistent och koordinator till samlaren, entreprenören och bolagsbyggaren Lars Wingefors, som 
genom sitt moderbolag instiftat stipendiet. 
 

* Anette Rhudin, Östra Ämtervik, civilekonom, processledare och styrelseledamot i Mårbacka 
Stiftelsen. Selma Lagerlöf är en förebild både som entreprenör och en ansvarstagande arbetsgivare i 
Anettes dagliga gärning. 

 
 
 
 

   


