
 
 

Pressmeddelande 
 

Ove Allansson 
− Stig Sjödinpristagare 2008 

 
 
Utdelningen av årets Stig Sjödinpris på 40 000 kronor äger rum på ABF-
huset i Stockholm söndagen den 12 oktober klockan 13.00-16.00. Stig 
Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, 
fackförbunden Kommunal, Industrifacket Metall, Skogs- och Träfacket. 
 
 
Motivering 
Ove Allansson har i en lång rad romaner, noveller, dikter belyst ett Sverige till 
vardags. Han har smält samman arbete, drömmar, kärlek, sorg och vrede med nuets 
lust och glädje. Hans berättelser ställer grundläggande existentiella och politiska 
frågor.  
   
Ove Allansson är sjöfolkets skildrare och i sin strävan att förbättra deras villkor 
riktar han ständigt ljuset mot orättvisorna ombord, han nagelfar klassamhället och 
avslöjar maktstrukturer. Kulturjournalisten Allansson för flitigt pennan i sjöfolkets 
egen tidning Sjömannen.     
 
Med Stig Sjödin delar han en aldrig sviktande känsla för varje människas 
grundläggande rättigheter, av vilka den till rättvisa och ett värdigt liv står främst. 
Ove Allansson tilldelas 2008 års Stig Sjödinpris för att han med osviklig glöd och 
energi bedriver kampen för dessa värden. 
 
  
 
Tidigare pristagare: Göran Greider 1997, Sara Lidman 1998, Fredrik Ekelund 
1999, Tony Samuelsson 2000, Gösta Friberg 2001, Claes Andersson 2002, 
Bernt-Olov Andersson 2003, Aino Trosell 2004, Mikael Wiehe 2005, Kjell 
Eriksson 2006, Emil Jensen 2007 
 

Information lämnas av priskommitténs ordförande  
Kjell Ericsson tel: 070-646 49 62, Stig Sjödin Sällskapets ordförande  

Inga Hagström tel: 026-25 16 27 
 
                http://www.stigsjodinsallskapet.se 

 
 
 



Ove Allansson  
född 1932 i Kvänum, har ett förflutet som industriarbetare, mekaniker och 
sjöman. Han har skrivit ett trettiotal böcker, medverkat i lika många 
antologier och är publicerad i en rad tidningar, främst Sjömannen och Utkik.  
 
Det har sagts om honom att han är en världshavens seglande reporter, 
mindre hemmastadd i svenska hamnar, mer förtrogen med livsstilen i 
Karibien, på Kap Verde, med fisket på sydamerikanska floder och med 
förhållandena på utflaggade svenska handelsfartyg. 
 
Ove Allansson har bland annat utkommit med: 

• Resan till Honduras år 1967  

• Vintramp år 1968  

• Oståkaren år 1969  

• Värmen år 1970  

• Ombordarna år 1971  

• Berättelser från sjön 1973  

• Pojken som lovade rädda Sveriges järnvägar år 1973  

• Här seglar Manfred Nilsson år 1975  

• Zeppelinaren år 1976  

• Svarvarns första sommar år 1977  

• Styckegods år 1978  

• Containerbröderna år 1979  

• New York Blues år 1981  

• En sjöman åker Vasaloppet år 1983  

• Samtal vid frukost 1984  

• Spökmatrosens sånger 1985 tillsammans med Anders Wällhed 

• Gud är amerikan 1987  

• Frigossen och berättelserna 1988  

• Sjöklart 1989  

• I överrockens kölvatten 1990  

• Den sorgsne trubaduren från Fogo och andra berättelser 1992  

• Det kommer alltid en måndag 1994  

• Sydvart 1995  



• Hongkong blues 1997  

• Kapten orädd och jag 1998  

• Frysarns värme 1998  

• De haltande åren 2001  

• Ängeln Sonja, Rubbe, akterseglad Martinson och andra sjömän 2001  

• Sjöbröder 2002  

• Horisontdragning 2003  

• De kosmiska havens bokanjärer 2005 

• Sjöliv: dikter och kortprosa 2006 

• Blues för Maria 2008  
Böcker av Ove Allansson med foton av Stefan F Lindberg 

• Med Peter till sjöss år 1981  

• Sjömän år 1984  

 


