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Birger Norman-priset 2017
tilldelas

Mats Jonsson
Birger Norman-prisets jury – som utgörs av Birger Norman-sällskapets styrelse – har
utsett serietecknaren och redaktören Mats Jonsson till pristagare för år 2017. Med sina
serier om mellanmänskliga problem samt, inte minst, om klyftan mellan norrländska
avfolkningsorter och storstaden, verkar han i Birger Normans anda.
Stockholm är hans bostadsort, men han återvänder alltjämt till Ådalen, både i sitt
författarskap och genom besök och utställningar.
I debutalbumet ”Unga norrlänningar” skildrar han människor och miljöer från
uppväxtens Kramfors. I albumet ”Mats kamp” skildrar han storstadens avigsidor med
privatiseringar och livets stressiga tillvaro, i kontrast mot avfolkning, missmod och en
krackelerande välfärd i det samhälle han växte upp. Familjen står i centrum men Mats
lyfter ständigt blicken, identifierar och relaterar till storstadens klassamhälle vilket har
många uttryck. I likhet med Birger Norman gör Mats också en klassresa. Ursprunget
från arbetarklassen präglar, i samklang med Birger Normans uttryckssätt, Mats
konstnärsskap.
Under 2015 och 2016 har Mats Jonsson varit flitigt förekommande i hembygden och i
lokal media. Han har ställt ut på Kramfors konsthall, på Mannaminne och har bland
annat tecknat ”Ådalen reser sig”. Nu arbetar han med det nya seriealbumet ”Nya
Norrland”, vilket han beskriver som ”mitt i särklass mest ambitiösa projekt hittills”.
Mats Jonsson tilldelas priset för sitt konstnärskap i Birger Normans anda.
Priset delas ut under Birger Norman-dagen, 30 juli, Svanö, då Mats förmodligen kan
närvara.
Birger Norman-sällskapet
www.birgernorman.se
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Mer om Birger Norman-sällskapet
Birger Norman-sällskapet 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 Norman-priset ska enligt statuterna delas ut till mottagaren, eller
mottagarna, som har ”verkat i Birger Normans anda”. Tidigare pristagare är Martin
Westerholm 2011, Ralph Nordlander 2012,Vibeke Olsson 2013 och Göran Greider
2014, Ulrika Bodén 2015 och Bo R Holmberg 2016.

Mer om Mats Jonsson
Mats Jonsson är född 1973 och uppvuxen i Kramfors. Han har givit ut de
självbiografiska serieromanerna Unga norrlänningar, Hey Princess, Pojken i skogen, I
detta satans rum och Mats kamp. Pojken i skogen belönades med Norrländska
litteraturpriset och Urhunden för 2005 års bästa svenska seriealbum. Hey Princess har
även givits ut i USA.
Sedan 2003 är han redaktör för Galago, och han har även medverkat med serier och
texter i tidningar som Bang, Dagens Nyheter, Nöjesguiden, Ordfront Magasin och
Rocky. Mats Jonsson uppträder ibland även som spoken word-artist.
Senaste serieromanen, Mats kamp, gavs ut i september 2011. Samtidigt kom också en
nyutgåva av indie-eposet Hey Princess. Han har även givit ut den 26-sidiga prosaboken
Apburen (Orosdi-Back 2012) och barnboken Monstren i skogen (Alfabeta, 2013).

