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I serieromanen Nya Norrland kastar sig Mats Jonsson handlöst ned i
den klyfta mellan stad och landsbygd som allt mer framstår som som
en av vår tids avgörande konflikter. När hans familj flyttade till
Bollstabruk 1974 hade den ångermanländska sågverksorten 3 600
invånare, full sysselsättning och ett rikt affärsliv längs huvudgatan.
Fyrtio år senare går Mats omkring bland förfallna hus i ett samhälle
som förlorat hälften av sina invånare, trots att sågverket omsätter en
miljard om året och har blivit ett av de största i Europa. Med vrede
och svart humor skildrar Mats Jonsson både Bollstabruk och platsen

han flyttat till Telefonplan i Stockholm, där designbyråer,
mäklarkontor och tusentals nya bostadsrätter poppar upp samtidigt
som skolbarnen hänvisas till baracker och tvivelaktiga friskolor. I sitt

sökande efter Telefonplans själ wallraffar han i
bostadsrättsföreningens styrelse, kartlägger sina grannar och

infiltrerar Konstfack. På jakt efter en strimma hopp för det döende
Bollstabruk intervjuar han politiker, nationalekonomer och sina

gamla klasskamrater. Han pratar med högstadieelever, asylsökande
och SD-väljare. Fikar med ortens eldsjälar. Frågar sina föräldrar
varför de blev så arga när han flyttade, och går på företagsgala i
Folkets hus där han en gång dansade sin första tryckare. I Nya

Norrland fortsätter den skildring av hans eget liv som Mats Jonsson



påbörjat i hyllade serieromaner som Mats kamp och Hey Princess, nu
med fokus på den utflyttades skuldkänslor över att vara en del av det

problem man försöker bekämpa. Resultatet är en lika bred som
personlig samtidsskildring som försöker svara på frågan Var uppstår

Sveriges välstånd, och vart tar det vägen -

De självbiografiska seriernas mästare är tillbaka med en episk
skildring av resan mellan Norrland och hipsterlivet i Stockholm.

SMÅLANDSPOSTEN

Det är väldigt träffande, flera gånger skrattar jag högt. Jag är så svag
för Mats Jonssons seriepersona med sitt ständiga tidsgnäll och
ångestfulla missmod, förstärkt genom ett par alltid lika oroliga

ögonbryn. ÅSA BECKMAN, DN

Äntligen förklaras Norrlandsfrågan med både pedagogik, humor,
satir och allvar. FolkbladetMats Jonsson är född 1973 och uppvuxen
i Kramfors. Han har skildrat sitt liv i fem serieromaner, senast den
kritkerhyllade Mats kamp (2011). Han är redaktör för tidskriften
Galago, ritar serier i Aftonbladet och har givit ut tre barnböcker.
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