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Johanna Nilsson får Sveriges Radios Novellpris 2015
Sveriges Radios Novellpris 2015 går till författaren Johanna Nilsson för novellen ”84 kilo nåd” i uppläsning av Ulla Skoog.
Vinnarnovellen har röstats fram av P1-lyssnarna.
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Johanna Nilssons novell ”84 kilo nåd” är specialskriven för Sveriges Radio och en av fem noveller som nominerades till Novellpriset.

– Det känns extra roligt att så många har lyssnat på just min berättelse och tyckt den var värd att vinna, säger vinnaren Johanna Nilsson.

Radionovellen utspelar sig en julafton. Beata, som är 49 år och just haft en vallning, får en oväntad julklapp av sin blivande ex-man.
Julklappen heter Mikael och han är gigolo. En dråplig radionovell om relationer, förväntningar och svek.

– När jag skrev 84 kilo nåd tänkte jag mycket på trasslig kärlek och hur fel det kan bli med kedjan av kärlek som går åt fel håll. Jag har lite
svart humor som jag ville få fram och jag ville att det skulle finnas sorg i berättelsen men också att man mitt i sorgen skulle kunna skratta till.
Ulla Skoogs lite torra och just svarta humor gjorde att jag själv skrattade till flera gånger när jag hörde uppläsningen och det är ju ett bra
tecken, jag borde ju inte bli överraskad av min egen text, säger Johanna Nilsson. 

Lyssna eller ladda ner ”84 kilo nåd” på sverigesradio.se, klicka dig fram till Radionovellen, eller i appen Sveriges Radio Play. Radionovellen
sänds kl. 18.15 i P1 lördag 26 september.

Sveriges Radios Novellpris tillkännagavs på Bokmässan i Göteborg. Priset är på 25 000 kronor.

Om Johanna Nilsson 
Johanna Nilsson är född 1973 och debuterade 1996 med romanen Hon går genom tavlan, ut ur bilden. 2015 kom hennes senaste roman ut,
Det grönare djupet, en fristående uppföljare till Karin Boyes Kallocain. Johanna Nilsson är en författare med bredd, hon skriver både för vuxna
och barn, och under pseudonymen Amanda Lind skriver hon spänningsromaner.

Om Sveriges Radios novellpris 
För trettonde året har lyssnarna fått chansen att rösta fram den bästa radionovellen som sänts under det gångna året. En jury som består av
kulturmedarbetare på Sveriges Radio har valt ut fem noveller, samtliga specialskrivna för P1 och sända under säsongen 2014-2015. Under
årens lopp har författare som Stina Stoor, Bob Hansson och Arkan Asaad vunnit priset.
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För mer information och intervjuer med vinnaren, vänligen kontakta:
Joseph Knevel, projektledare 
joseph.knevel@sverigesradio.se 
0709-996248 
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