Bokmässan i Göteborg 2015
Tack vare ett ekonomiskt bidrag från Västernorrlands läns landsting kunde tre litterära
sällskap från Ångermanland ställa ut på Bok&Bibliotek i Göteborg 24-27/9

Kåserande sammanfattning
Vår hörnmonter var strategiskt placerad i ytterkanten på ”De litterära sällskapens kvarter”
och vi hade skyltat kortsidan med ” Sällskap i Ångermanland”, något som fick många att
stanna till. Hit kom ångermanlänningar i förskingringen, de som medvetet letade upp oss,
och sådana som frågade om Pelle Molin!...
Den ”förpassade” Alfhild Agrell är nu mindre bortglömd. 36 kylskåpsmagneter med den
tänkvärda texten ”Läshungern är allt en underlig hunger, den mättas aldrig!” är nu spridda
över landet.
Emil Hagström och Alfhild Agrell representerades i helfigur på varsin roll-up. Alfhild och
Lubbe figurerade stumma på bildspel. Emil tolkades i ord och ton av trubaduren Ulf Johan
Tempelman, (jo, släkt med rådhusarkitekten) spontant à capella i montern, och med gitarren
på de litterära sällskapens scen.
Jag i ”Lubbe” hade med mig tungt vägande litteratur, tio Lort-Sverige à 692 gram st., som jag
reade för 30 kronor för att slippa släpa hem igen. De tog slut. De privata böcker jag tog med
mig på söndagen gick också åt.
Vi hade inga problem med bemanningen av montern. Vi var 11 entusiaster som turades om
att sitta där. Alla fick en ledig stund att gå ut från den relativt stillsamma tillvaron i montern
till vimlets verkliga yra, för att ovanför mängden huvud skymta en livligt gestikulerande
David Lagercrantz, stöta ihop med Mark Levengoo, klädd i knallröd kostym, höra Kerstin
Ekman berätta om botanisten Bjerkander, eller köpa billiga böcker. IJ

Loppisfynd
I ”Loppis Hamsta” utanför Timrå gjorde Catherine Lundmark i somras ett överraskande fynd.
Hon hittade i en pappkartong en vackert mossgrön bok med ryggtexten Ludvig Nordström,
Anselmus.
Men en bok med den titeln har aldrig funnits.
Däremot gick novellen ”Anselmus” som följetång i 16 nummer av tidskriften Idun 1911.
Någon har klistrat in texten från Idun på lösa blad, låtit binda in dem till en bok, skickat den till
Ludvig Nordström och bett honom förse boken med en dedikation, men det ville författaren
inte. Han skickade tillbaka boken med följande rader som han skrivit in på sidan tre:

Som jag inte själf utgett detta som bok, kan jag inte ge den med dedikation
– jag kan i stället tacka för det inträsse ni genom att samla bladen, visat
mig och mitt arbete.
Ludvig
Ludvig Nordström.
Djursholm d. 27.
27.11.
11.1912.
♣♣♣
Catherine Lundmark har skänkt boken till Ludvig Nordström-sällskapet, och det tackar vi för!
♣♣♣

Nya böcker:
Mikael Holmqvist, Djursholm : Sveriges ledarsamhälle. Stockholm, 2015
I kapitel 10: ”Vittra och bildade personer” nämns bland andra Lubbe och Marika.
Peter Forsgren, Norrland som koloni och utopi : Olof Högbergs Den stora vreden,
Ludvig Nordströms Petter Svensks historia och berättelsen om Sverige.
Göteborg, 2015

Peter Forsgren, Växjö universitet, kommerupp till Härnösand och håller
föredrag:
Norrland som modell för Sverige och Världen. Ludvig Nordströms vision i
Petter Svensks historia
Tisdagen den 15 mars, 18.30
Sambiblioteket, Olof Högberg-salen

