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Hanna Jedvik blir Årets
Värmlandsförfattare
Region Värmlands litteraturstipendium 2013 går till Enel
Melberg och Lars Andersson, och priset Årets
Värmlandsförfattare kommer att tilldelas Hanna Jedvik från
Karlstad. Det tillkännagavs under torsdagen på mässan Bok
& Bibliotek i Göteborg.
Författaren, frilansjournalisten och läraren Hanna Jedvik har gett ut två
uppmärksammade ungdomsböcker; Snart är jag borta och Kurt Cobain finns
inte mer. Hon kommer ursprungligen från Karlstad, men bor idag i Göteborg
och fanns på plats när priset tillkännagavs.

– Det känns verkligen fantastiskt roligt och väldigt hedrande. Det är lite
nervöst att skriva om en stad där man inte bott på väldigt länge, och därför
känns det dubbelt så roligt att den blivit så uppskattad och att många i
Värmland tagit den till sig, säger Hanna Jedvik.
Priset kommer att delas ut på Värmländska Bokmässan i Karlstad den 1-2
november, tillsammans med stipendierna, som i år går till Enel Melberg för
hennes delvis självbiografiska roman Separator, och till Lars Andersson för
hans andra roman i serien om släktbyn Hedås – De levandes land. Stipendiet
är på sammanlagt 50 000 kronor.
Både priset och stipendierna delas ut årligen av Region Värmland för att
uppmuntra det litterära skapandet, som är en av Värmlands största tillgångar.
Den som tillkännagav stipendiater och pristagare i år var regionråd Tomas
Riste. I Värmlandsmontern fanns också Dans i Värmlands Mobila
Dansverkstad, som inledde evenemanget i montern.
Årets Värmlandsförfattare har tidigare delats ut till exempelvis Kerstin
Högstrand och Lars Lerin, Inger och Lasse Sandberg och förra året gick det till
historikern Peter Olausson. I juryn finns representanter för Länsbiblioteket i
Värmland, Värmlands Museum och Föreningen Värmlandslitteratur.
Längre intervjuer med både pristagaren och stipendiaterna hittar du i
tidningen Bok i Värmland 2013 och på www.varmland.se
Kontakter:
Maria Östergren, kommunikatör Region Värmland,
tel 070-568 13 70, maria.ostergren@regionvarmland.se
Ulf Nordström, kulturchef, Region Värmland
tel 070-572 09 99, ulf.nordstrom@regionvarmland.se
Motivering Årets Värmlandsförfattare:
“För nerv och intensitet i gestaltningen av unga människors smärtpunkter.
Hanna Jedvik har utsetts till Årets Värmlandsförfattare 2013. 2010 utkom
hennes första ungdomsbok Snart är jag borta, som 2012 följdes av den
kritikerhyllade Kurt Cobain finns inte mer. Hanna Jedvik väjer inte för det
svåra, smärtsamma i unga människors liv. Det finns en andlöshet i hennes
gestaltning som är ovanlig hos en ungdomsboksförfattare. Hon skriver om

djup vänskap och trofasthet, om kärlek och längtan bort från småstadens
trångsynthet.”
Motiveringar Region Värmlands litteraturstipendium:
Lars Andersson - De levandes land
“Likt Klarälvens färd genom landskapet, än bred och sävlig, än vindlande och
oberäknelig är släktens och de enskilda människornas liv genom
århundradena i byn Hedås i Värmland.
Lars Andersson har med sitt breda släktepos Vid Storälven för alltid ritat in
Hedås vid Klarälven på Värmlands litterära karta. För den avslutande delen
De levandes land belönas han med Region Värmlands författarstipendium
2013.”
Enel Melberg - Separator
”För sin bok Separator, där hon på ett oupphörligt fängslande sätt skildrar de
egna upplevelserna av att som liten lämna sitt hemland Estland och komma
till Sverige. Enel Melberg beskriver tillvaron i det nya landet både ur barnets
och den vuxna kvinnans perspektiv. Separator är en bok som handlar om och
gestaltar exil, identitet, tillhörighet och språk. Det är också en bok som är
skriven på en noggrant utformad och mycket vacker prosa.”
Fakta Hanna Jedvik
Född 1975 i Göteborg. Barndom och tonårstid i Karlstad. Bor idag i Göteborg
Bakgrund: Studier i tv- och videoproduktion vid Kalix folkhögskola, fristående
kurser i genusvetenskap och pedagogik vid Göteborgs universitet,
journalistutbildning på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Frilansjournalist,
jobb på Göteborgs-Posten, Sveriges Radio och SVT. Idag lärare i journalistik
och radioproduktion vid Göteborgs universitet och författare.
Utgivna titlar: Snart är jag borta (2010) och Kurt Cobain finns inte mer (2012).
Förlag: Rabén & Sjögren.
Att lyssna på: På Spotify ligger låtlistan ”Kurt Cobain finns inte mer”. Där
finns cirka hundra låtar med artister som präglade Hanna Jedviks egen
tonårstid. Många av dem finns med i boken.

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional
utveckling, kultur, kollektivtrafik och folkbildning. Huvudman är Landstinget
i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.
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