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Prisutdelning

”Llilla Lubbe-priset” 2018. Överst: Maria Hamberg, Isak Eriksson och Staffan Nyström.
Nedan: Isak Eriksson, Emelie Glans och Nora Hofman.
Foto: Uno Gradin
”Stora” Ludvig Nordström-priset till Jonas Karlsson→→→

”Lilla Lubbe-tävlingen” 2018 gällde alla ungdomar i Västernorrlands län,
födda 1998 − 2001
Emelie Glans, Sundsvall tog emot första pris (3 000 kronor) för sin novell ”Småpotatis”.
Nora Hofman, Härnösand fick ta emot andra pris (2 000 kronor) för novellen ”Oktobesol”
Isak Eriksson, Älandsbro belönades med tredje pris (1 000 kronor) för sin novell
”Ett stilla liv”.
Författaren Maria Hamberg, Ullånger, har fungerat som jury.
Alla texterna finns att läsa på vår hemsida, se sidan Ludvig Nordström−priserna
Pristagarna tog emot diplom och prispengar under ett
novellcafé den 24 februari i Härnösands bibliotek, då de
också läste upp sina noveller (Isak läste på bondska).
Se bilderna på första sidan.

Emelie Glans och Maria Hamberg. Foto: U. Gradin

Även i år deltog vi med ett bokbord på Littfest i Umeå 16−17 mars.
Hört av kända och okända besökare som stannade till vid vårt bokbord:
Po Tidholm : ”Jag är stolt över att ha fått Ludvig Nordströmpriset”.
”Okänd”: ”Hans (Lubbes) pappa var fiskhandlare här i stan, han skrev roliga historier” sa hon
och pekade på Öbacka−historier.
”Okänd”: ”Han som skrev den boken (Lort−Sverige) var bror till Ester Blenda Nordström.”
Åsa Linderborg: ”Lort−Sverige läste jag för 20 år sen, men jag har den inte så jag köper den.”

Efter årsmötesförhandlingarna den 24/3 följde utdelning av Ludvig Nordströmpriset till skådespelaren och författaren Jonas Karlsson
Jonas Karlsson belönades med 2018 års Ludvig Nordström-pris (15 000) *för sina tre novellsamlingar
Det andra målet, Den perfekte vännen och Spelreglerna. Han har även gett ut separata noveller i
Novellix-serien, Spår i snön och Ingenting. Efter prisutdelningen läste Jonas Karlsson upp – och
gestaltade – två noveller ur samlingen Det andra målet”, ”Du vet inte om du ska säga Familjemeny,
som det heter” och ”Han är hungrig”. Kön ringlade lång när författaren signerade sina små
Novellix−böcker. Fullsatt i Olof Högbergsalen. * Bekostas av Härnösands kommun & Härnösands
läroverks− och gymnasieförening.

Lena Gedin i prisjuryn läser upp
prismotiveringen för publiken innan
hon lämnar diplomet till Jonas
Karlsson.
“För en novellkonst som med
underfundig humor, stilistisk säkerhet
och formmässig nyfikenhet skildrar det
sociala spelet och spelreglernas
absurditet. Jonas Karlssons noveller
utspelar sig i en igenkännbar
vardagsverklighet, men söker sig hela
tiden till platser där det bekanta blir
främmande och det trygga blir osäkert.”

ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ
Ludvig Nordström vistades i England under långa perioder 1917 och 1918.
Ur Dagboken:
30 mars. [1918] 10.15 e.m.
Hemresan står nu för dörren. Jag skall fara med nästa båt. […] Vad som är viktigast för mig
personligen är, att jag kommit i kontakt med levande dagens liv, inte bara genom alla affärer
här utan genom att gå på teatrar, music halls, läsa moderna skräpböcker, detektivhistorier
o.dyl.
Jag känner mig nyfödd och kapabel att åter börja anspråkslöst skildra livet omkring mig
utan estetisk, filosofisk eller moralisk högdragenhet. […].
Ur Individuella registret, s. 244. [Red. rekommenderar fortsatt läsning av Ludvigs dagböcker.
Det blir verkligt spännande i december 1918].

Ny ledamot efter årsmötet 2018
Dan Gerell
För tre år sedan slutade jag jobba efter 38 år
som radioproducent. Året därpå flyttade
Maggie och jag till ett torp i Öje utanför
Härnösand. Vi har tre barn bosatta i Oslo,
Stockholm och Paris. – Lubbe Nordströms
projekt Lort−Sverige har jag skildrat
flera reportage under min tid på radion.
Flertalet av hans och noveller läste jag
på 1980−talet. – Ett stort, nytt intresse
är engagemanget i Teaterföreningens styrelse.
Vintertid blir det skidåkning, på somrarna
vandrar jag. – Bilden är från en 22 mil lång
vandring i R.L. Stevensons fotspår 2017.

Selfie med Iphone

Vår Ludvig Nordström-pristagare 2016 Åke Smedberg deltar med novellen
”Nu” i Sveriges Radios novelltävling. Rösta på hans novell senast 22 april!
Gå in på Sveriges Radios hemsida, ”Kulturveckan i P1”.

Novellcaféer i höst:
20 september: Emil Hagström−sällskapet. Tore Fors och musikant gästar oss.
Härnösands bibliotek, klockan 18.
13 november: Lars Ahlin−sällskapet presenteras. Svante Junker medverkar.
Härnösands bibliotek, kl. 18
bibliotek,
klockan
18. med oss via mail: var vänlig skicka din e-postadress till
Till dig som
inte redan
har kontakt
isabella.josefsson2@gmail.com TACK!
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