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Prisad i Harry Martinssons anda
För sitt mångsidiga författarskap fick Carina Karlsson på fredagen ta emot Harry Martinsson-sällskapets
Klockrikestipendium.
-Jag är väldigt nöjd med att få ta emot priset här i Sund eftersom jag inte klarar att åka färja, säger hon.
Prisutdelningen hölls under fredagseftermiddagen på Tallgårdens äldreboende i Sund. Göte Sundberg som är hedersmedlem i
Harry Martinsson-sällskapet hade kommit för att dela ut priset, 20 000 svenska kronor och ett diplom.
Stipendiet skulle egentligen ha delats ut i Brunnsvik i Sverige i början av maj, men eftersom Carina Karlsson inte kunde
närvara tog Göte Sundberg på sig ansvaret att ordna en prisutdelning i Sund i stället.
Motiveringen löd "För ett mångsidigt författarskap i Harry Martinssons anda, som berör och från olika sammanhang öppnar
frågeställningar med reflektion över nuets ansvar för natur, hav, miljö och mänsklig utsatthet."
-Det känns jättebra. Jag fick reda på det i februari så nu har jag hunnit smälta det och förstå att det är sant. Det är väldigt
hedrande. Det här är egentligen det första priset jag fått där hela mitt författarskap har följts, säger Carina Karlsson.
Pengar för skrivtid
Diplomet är en kopia av Harry Martinssons nobelprisdiplom, en målning av Gunnar Brusewitz.
-Det är jättevackert. Ett nobelprisdiplom kopierar man inte till vem om helst, så det känns som ett bevis på att jag skrivit i
Harry Martinssons anda. Jag ska hänga upp det på väggen där jag sitter och jobbar. Jag vill kunna se det och bli inspirerad.
Prispengarna ska användas till skrivtid. Just nu skriver Carina Karlsson på en barnbok tillsammans med Mari Stefansdotter.
Boken utspelar sig i och vid Kastelholms slott. Hon har även precis avslutat ett romanmanus, och har flera andra projekt på
gång.
-Jag är väldigt nöjd med att jag fick ta emot priset här i Sund. Jag klarar inte att åka färja och kunde därför inte närvara i
Sverige, men jag möttes av full förståelse. Jag fick möjlighet att följa prisutdelningen via internet, där de höll en jättefin
presentation av mig. Jag är lycklig över att det löste sig på ett så fint sätt.
Linnea Bjärle, praktikant
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