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Prisutdelningar den 25 februari
Fotografen Johan Persson och journalisten Martin Schibbye tar emot Ludvig Nordström-priset 2013.
”I Ludvig ”Lubbe” Nordströms anda…”
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”Aldrig har en brinnande yngling längtat mer att få se sin älskades ansikte än jag att få se Människo-Sveriges kamrar och
kök, skafferier och garderober, dass och sopor och löss” skriver Ludvig Nordström i sin inledning till Lort-Sverige 1938.
Johan Persson och Martin Schibbye hade ingen längtan efter att komma i kontakt med löss, men under sin 14 månader
långa fängelsevistelse I Kality-fängelset i Addis Abeba fick de lära känna krypen in på bara skinnet. Så under
frågestunden i Sigma sa Martin:
– Första tanken när vi fick priset var att, ja, vi är nog de svenska journalister som vet mest om löss. Lort-Sverige handlar
ju om löss.
Det blev en annan reportageresa än de hade tänkt sig. Här kan man kanske också anknyta till Ludvig Nordström. 1931-32
gjorde han en Jorden Runt-resa som blev två böcker. Jag reste ut som svensk …och … och blev helt enkelt människa.
(1932)
Martin Schibbye: ”Vi reste ut för att göra ett reportage om olja, men kom hem med ett reportage om bläck”.
Johan och Martin håller på att skriva om sina erfarenheter. Titeln på boken är än så länge inte offentlig, men boken
kommer ut i sommar på förlaget ”Filter”.
Om journalisten Martin Schibbye - urval:
Redaktör på månadstidskriften Folket i Bild 2007 – 2009. Skrivit för: Amelia, ETC, Svd, Times London, Passion of
business, Re:Public Service, Fokus, Omvärlden, Sydsvenskan, SR-Medierna, Vagabond, Amnesty Press, VG,
Journalisten, Filter, Dagens Arbete, Folket i Bild, Ottar, Social Qrage, Frihet, HBL, Fokus, ETC nu med flera.
Övrigt om Martin Schibbye: Pansarskytteplutonchef P10 Strängnäs. 2000-2001
Fotografen Johan Persson är medlem i fotojournalistbyrån ”Kontinent” som arbetar över hela världen. Han har bland

annat vunnit tredje pris i tävlingen ”Årets vardagsbild. Utland” 2011
Martin Schibbye, Hanna Nilsson, Johan Persson och
Michaela Eriksson tar emot priser i ett mer än fullsatt
Sigma den 25/2. Om Lilla Lubbe-priset läs mer på sid 4Æ

