Varpå beror nu hans makt över gamla och unga? – Skälet är, helt kort uttryckt, att
Runeberg liksom Homeros är den rena poesin, och den kan ingen motstå, den går till
var mans hjärta och blir där.
Det egendomliga är, att långa tider kunna människorna avlägsna sig från poesin, men en
vacker dag är det, som om hjärtat vaknade, och då längtar man dit igen. Då händer det, att man
vänder sig från böckerna på bokhandelsdisken och tar ner Homeros och Runeberg igen.

Till och från under sin levnad fortsatte Nordström hävda sin frändskap med Runeberg. I en av hans
sista böcker, Denna flugiga värld heter det:
Det finns egentligen bara två svenska skalder, som på allvar betytt något för mig, och det är Runeberg och
Rydberg. De ha gett mig känslornas värld och tankens och drömmens värld i den högsta renhet och
klarhet, mer behöver jag inte.

I Nordströms bok En dag i mitt liv. Lite vardagsdemokrati, som utkom månaderna före hans död dyker
Runeberg upp. Boken är till det yttre en skildring av en promenad på Södermalm i Stockholm där
författaren bodde.
Det är en underlig vandalisering, som dessa namnnämnder göra sig skyldiga till […]. Och den återfinnes
på alla områden.
Ett exempel: det finns en Norrlandsångare, som i min ungdom ståtade med namnet Johan Ludvig
Runeberg. Så blev det J. L. Runeberg. Nu har man slopat initialerna till förnamnen, så att ångaren helt
enkelt heter Runeberg, och man kan gå ed på, att av dem, som se båten från land eller resa som
passagerare, inte i procent begriper, vad namnet innebär.
Sedan några år tillbaka håller
Sven Bodin på att skriva en
biografi om Ludvig Nordström.
NY LEDAMOT!
Jörgen Eriksson. Född 1972 i Härnösand.
Lärare i Svenska och Spanska på
Härnösands Gymnasium. Återvände
efter studier i Uppsala och några år i
Spanien till hemstaden 2005. Började
Lena Gedin är ledamot sedan årsmötet.
intressera sig för Lubbe Nordström
Det fanns plats för en kort notis om henne
under åren i Härnösands Gymnasii
i LUDVIG 2016:2. Läs mer om Lena Gedin i
förbund. På fritiden är det trädgård,
Wikipedia:
biodling och fiske som gäller. Reser ofta
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Fries-Gedin
och gärna till Andalucien.

Höstens program: ♣ 28/9, ”Maskinsång och läsarsånger”. Vibeke Olsson berättar om sågverksepoken på
Svartvik utifrån sina böcker om ”Bricken”. Härnösands kommunbibliotek, Olof Högberg-salen, 18.00
♣ Uruppförande av Anders
Englunds tonsatta Ludvig Nordström-dikter. Härnösands
folkhögskola. För datum, håll
utkik i Yippie och TÅ.
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