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Birger Norman-priset 2018
tilldelas

Maria Hamberg
Birger Norman-prisets jury – som utgörs av Birger Norman-sällskapets styrelse –
har utsett författaren Maria Hamberg till pristagare för år 2018.
Maria Hamberg är en av Ångermanlands mest bemärkta moderna författare, och
hennes författarskap räknas som ett av Sveriges intressantaste.
Hon har utifrån egna erfarenheter, med stor fantasi, driven gestaltningsförmåga,
och stilistisk språkkänslighet, utvecklat och fördjupat traditionen av den svenska
arbetarlitteraturen.
Liksom Birger Norman gav röst åt dem som inte alltid hördes av beslutsfattare,
ser även Maria en hierarkisk produktionskedja och personifierar kuggarna i
maskineriet som individer av kött och blod. Hennes ångermanländska rötter
kommer ofta till uttryck i hennes romaner.
Maria Hamberg är också verksam som publicist, där hon helt i Birger Normans
anda har fullföljt och utvecklat en folkbildningstradition med ett nyanserat och
radikalt tilltal.

Priset delas ut under Birger Norman-dagen den 29 juli på Svanö.

Birger Norman-sällskapet
www.birgernorman.se
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Birger Normansällskapet grundades 2004 och har som syfte att vårda och
vidga intresset för författaren Birger Norman.Vi vill fördjupa förståelsen för hans
prosa, poesi och dramatik samt lyfta fram hans betydelse som kultur- och
samhällskritisk debattör.
Det årliga Birger Normanpriset ska enligt statuterna delas ut till en mottagare
som har ”verkat i Birger Normans anda”. Tidigare pristagare är:
Martin Westerholm 2011, Ralph Nordlander 2012,Vibeke Olsson 2013, Göran
Greider 2014, Ulrika Bodén 2015, Bo R Holmberg 2016 och Mats Jonsson 2017.
Till 100-årsminnet av Birger Normans födelse, sommaren 2014, färdigställdes ett
minnesmärke enligt ett förslag som har tagits fram av konstnären Mats de Vahl.
Minnesmärket ska inspirera och väcka intresse för Birger Normans skrivande
som både yngre och äldre kan ta del av. Minnesmärket är placerat på Svanö inte
långt från huset där han föddes. Normans erfarenheter från uppväxten på ön gör
den till den plats som hans skrivande utgår från och återkommer till.
Birger Norman är genom sin skrivargärning på många sätt förknippad med
Ådalen -31. Från minnesmärket i Lunde är det ett stenkast till Svanö, och
besökare kan därför enkelt besöka båda minnesmärkena.

Om Maria Hamberg
Maria Hamberg är född 1954 och bor i Ullånger i Ångermanland. Hon har bland
annat arbetat som svetsare, järnverksarbetare och lastbilsmontör och är nu
verksam som frilansskribent och författare. 2002 debuterade hon med
novellsamlingen ”På väg till natten” som följdes av ”Några gjorde hålen 2004”.
2008 kom hennes första roman ”Greklandssommaren”, och i april 2010 utkom
romanen ”Drömfabriken”.
Våren 2017 kom hennes senaste roman ”Till min allra bästa vän”.
Maria Hamberg har tilldelats fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris för 2012.

