
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Ordförande: David Väyrynen (Gällivare) 
Vice ordförande: Daniel Åberg (Vittangi) fr.o.m. 2017-05-24 (ordinarie ledamot t.o.m. 
2017-05-23) 
Kassör: Monica Nygren Sténs (Umeå) 
Sekreterare: Helena Fagertun (Göteborg) 
Ordinarie ledamöter: 
Lena Eskilsson (Umeå) 
Lis-Mari Hjortfors (Koskullskulle) 
Theres Brännmark (Risögrund) 
Suppleanter: 
Anita Jacobson (Stöde) t.o.m. 2017-09-25 
Nils-Henrik Sikku (Jokkmokk) 

Firmatecknare: Ordförande och kassör, var och en för sig. 

Sammanträden: Styrelsen har under 2017 inte haft några fysiska möten, bortsett från 
årsmötet under Littfest i Umeå den 16 mars och medlemsmötet under sommarmötet i 
Jokkmokk den 1 juli. Istället har webben (Skype) av kostnadsskäl nyttjats för styrelsens 
sammanträden, sammanlagt tio möten. Ibland har vi även haft möten via nätet av mera 
informell karaktär. Vi har också nyttjat e-post och Facebook för diskussioner och planering 
av aktiviteter. Ordförande har deltagit i åtta styrelsemöten med FC Riks via Google+ och 
sedan via Skype, samt på ett fysiskt styrelsemöte, i Umeå inför årsmötet med FC Riks. 
Sekreterare Helena Fagertun har deltagit under ett fysiskt möte med FC Riks. 

Redovisning: Marianne Näslund (redovisningskonsult) och Jan-Olov Carlsson 
(föreningsrevisor). 

Representanter i FC Riks: David Väyrynen och Helena Fagertun (suppleant). 

Företrädare i FC Riks valberedning: Daniel Kallos (Umeå) (hastigt avliden i oktober 
2017 och inte ersatt i FC Riks valberedning). 

Redaktörer för Provins: Helena Fagertun (Göteborg), Pernilla Berglund (Umeå) och 
bildredaktör Fanny Carinasdotter (Umeå). 
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Provins redaktionsråd: Theres Brännmark, Erik Jonsson, Maria Jönsson, Malin Nord, 
Mathias Rosenlund, Gunilla Samberg, David Väyrynen och Carl Åkerlund. 

Anställd författarförmedlare, projektledare och kanslist: Patrik Tornéus (Umeå t.o.m. 
augusti, därefter Göteborg).  

Valberedning: Johan Örestig (sammankallande) (Umeå), Cuno Bernhardsson (Umeå) och 
Ragnar Haake (Umeå). 

Regionombud till FC Riks årsmöte: Åke Lundgren (Malå), Anna Holmström Degerman 
(Hörnefors), Mikael Berglund (Umeå), Mona Mörtlund (Luleå). 

Årsmöte: Torsdagen den 16 mars 2017, i anslutning till Littfest i Umeå. 

 

Medlemmar och prenumeranter 
Allt som allt hade föreningen vid årets slut 158 författarmedlemmar och 174                       
sällskapsmedlemmar – sammanlagt 332 medlemmar. Utöver medlemmar hade Provins 102                   
prenumeranter. Totalantalet medlemmar är detsamma som förra året, medan antalet                   
prenumeranter minskat med tretton stycken. 
 

Verksamhet 
 
Styrelsearbete 
För kassörens ekonomiska redogörelse, se bilaga 1. 

Styrelsen har haft elva protokollförda möten under året: 12 januari, 16 februari, 30 mars 
(konstituerande möte), 27 april, 25 maj, 20 juni, 1 juli (medlemsmöte i Jokkmokk under 
sommarmötet), 24 augusti, 4 oktober, 9 november och 14 december. Företrädesvis sker 
styrelsemöten via webben och det har skett vid tio tillfällen. Webbmöten används även av 
arbetsgrupper som har i uppdrag att utreda specifika frågor. 

Första kvartalet 

Styrelsen har under året fortsatt med effektiviseringar av arbetet med sällskapets 
verksamheter. Tanken är att det skall finnas tillgängliga styrdokument på Google Drive 
som förklarar det vi arbetar med, både när det gäller styrelsearbetet och arbetet med 
Provins. Detta har möjliggjort att många fler kan delta under litteraturfestivaler och där 
också sälja lösnummer av tidskriften och prenumerationer/medlemskap. För att göra detta 
så smidigt som möjligt beslutade styrelsen att skaffa ett Swish-konto för föreningar.  

Under 2016 uppdrog styrelsen formgivare Erik Olofsson att arbeta fram en ny logotyp för 
föreningen. Under 2017 års första möte antog styrelsen Erik Olofssons förslag till beslut, 
men logotypen presenterades först i samband med årets första nummer av Provins och det 
60-årsfirande vi höll under sällskapets årsmöte under Littfest. I årets första nummer av 
tidskriften presenterades också Medlemsinformationens nya format.   
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I och med årsskiftet valde projektledaren för ”Jag skriver i dina ord”, Erik Jonsson, att 
avsluta sin anställning. Januari blev därför Hanna Landströms första månad som ny 
projektledare för FC Norrs del i det landsomfattande projektet. 

Styrelsen höll ett fysiskt planeringsmöte i Luleå under september månad 2016. Där 
diskuterades en skrivtävling som riktar sig till våra medlemmar. Under februari månads 
styrelsemöte antogs det förslag till beslut som en arbetsgrupp inom styrelsen arbetat fram. 
Tävlingen Norrländsk text var ett faktum.   

Andra kvartalet 

Under årets andra kvartal meddelade vår anställda administratör och författarförmedlare, 
Patrik Tornéus, att han ämnade flytta till Göteborg. Styrelsen såg inga problem med detta, 
eftersom arbetet med författarmedling och övrig administration och projektledning till 
största delen kan skötas var som helst. Styrelsen påpekade dock det symboliska värdet i att 
hålla kvar sällskapets hemadress i den lokal i Umeå vi fortfarande delvis nyttjar. I och med 
flytten sänktes också lokalkostnaderna med 25%. 

Under föregående verksamhetsår beslutade styrelsen att Provins skulle tilldelas en större 
summa pengar än tidigare år för att sköta om större delen av de publika arrangemangen. 
Detta visade sig vara positivt och styrelsen har därför fortsatt arbetet på den inslagna vägen. 
2017 präglades av ett gott samarbete mellan sällskapet och tidskriften, där föreningen och 
tidskriften tillsammans har medverkat i flera arrangemang på en rad olika platser.  

Arbetet med Norrlands litteraturpris är komplicerat. Med ett styrdokument har föreningen 
tydliggjort processen kring förhandsnomineringen och det arbete styrelsen sedan gör för att 
kora två vinnare. Förhandsjuryn är oerhört viktig för processen och styrelsen har tagit 
beslut om att personerna som är involverade fortsättningsvis tackas med gåva eller 
presentkort.  

Det har kommit att bli en tradition att sällskapets årsmöte går av stapeln i samband med 
Littfest i Umeå. En arbetsgrupp bestående av varsin representant från styrelsen och 
Provins redaktion valdes under mars månad till ansvariga för arbetet med att ordna en eller 
flera programpunkter under Littfest 2018.  

Tredje kvartalet 

Hösten började med besked om att Helena Fagertun och Fanny Carinasdotter ämnade 
lämna sina poster i Provins redaktion efter årets fjärde och sista nummer. Styrelsen var av 
den uppfattningen att det påbörjade arbetet med Provins skulle fortsätta med människor 
som har god insyn i hur redaktörerna Pernilla Berglund, Helena Fagertun och Fanny 
Carinasdotter arbetat. Styrelsen ställde sig därför positiv till att arbetet med att rekrytera nya 
redaktörer i första hand skulle ske internt och skötas av redaktörerna.  

Sommarmötet i Jokkmokk utvärderades under hösten och styrelsen var enig om att 
sällskapet skall försöka fortsätta med det upplägg som prövades i Jokkmokk, där längre 
workshoppar och gemensamt boende var de mest uppskattade beståndsdelarna. En 
arbetsgrupp för att förbereda kommande års sommarmöte bildades sedan under fjärde 
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kvartalet, i syfte att hitta en plats där dessa beståndsdelar kunde fortsätta att vara i centrum, 
men där kostnaderna för medverkan också fortsättningsvis kunde hållas låga. 
Arbetsgruppen, i samverkan med författarförmedlaren, presenterade förslaget Dalkarlså 
folkhögskola, som klubbades senare under året. 

Det landsomfattande projektet “Jag skriver i dina ord” förlängdes under hösten och 
projektets anställda Hanna Landström kunde arbeta vidare med att boka författarbesök till 
skolor i Norrland, samt bistå skolorna med den hjälp som behövs för att eleverna skall 
kunna delta i den nationella tävlingen.  

Fjärde kvartalet 

En idé som kom fram under det fysiska styrelsemötet i Luleå under 2016 var att låta ta 
fram pins föreställande sällskapets nya logotyp. Slutgiltigt beslut om detta fattade styrelsen 
under fjärde kvartalet och pins är under tillverkning för distribution till medlemmar under 
2018. 

Redan 1984 påbörjades samarbete med det som skulle komma att bli sällskapets 
stipendiegårdar. För dessa vistelser har sällskapet i nuläget ingen möjlighet att kompensera 
gårdarna. På förslag från författarförmedlaren fattade styrelsen beslut om att i samverkan 
med Provins formgivare tillverka diplom som stipendiegårdarna skall tilldelas under 2018.   

Styrelsen fortsätter att diskutera hur medlemmarna bättre skall känna att de har nytta av 
föreningen. I slutet av året klubbade styrelsen igenom ett förslag om att låta vår personal 
samla in uppgifter om medlemmarnas nya böcker, i syfte att presentera dessa i ett utskick 
till potentiella arrangörer.  

Under 2017 har styrelsen samarbetat med den samiska skribent- och författarföreningen 
Bágo som varit en av de starka krafterna i arbetet för att etablera ett samiskt 
litteraturcentrum i Jokkmokk. I en framtida styrgrupp kommer sällskapet att ha en plats 
tillgänglig. Styrelsen avslutade därför verksamhetsåret med att välja en representant ur vår 
styrelse. 

Övriga åtgärder finns under andra rubriker i verksamhetsberättelsen. 

Samarbeten 
Föreningen har under året samverkat på olika sätt med litterära aktörer, bl.a. Region 
Norrbotten, Jokkmokks kommun, Bágo, Svenska Akademien, Bokcafé Pilgatan, Littfest 
och Textival. Fler samarbeten redogörs under nedanstående rubriker.  

Sommarmötet 
Det traditionsenliga sommarmötet hölls den 29 juni till den 2 juli på Samernas 
utbildningscentrum i Jokkmokk. Arbetsgruppen för planering och genomförande av 
sommarmötet utgjordes av Lis-Mari Hjortfors, Nils-Henrik Sikku och David Väyrynen, 
bistådda av Patrik Torneús. Av Svenska Akademien mottog sällskapet 65 000 kronor i stöd, 
av Region Norrbotten 10 000 kronor och av Jokkmokks kommun 10 000 kronor. Till 
workshopledare anlitades Anne Wuolab, som höll workshop i att skriva på hjärtats språk 
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(modersmål och dialekter), och Annica Wennström, som höll workshop om att skriva för 
barn och unga.  

Deltagare under sommarmötet 2016 hade efterfrågat längre workshoppar och därför 
utökades sommarmötet till att pågå i dagarna tre. De ungefär femton deltagarna var 
upptagna med workshops under torsdagseftermiddagen, fredagen och lördagsförmiddagen. 
Däremellan hann vi med ett besök på Ájtte fjäll- och samemuseum, en konsert med 
Katarina Rimpi och Mandy Senger samt uppläsningar av Bágo. På lördagseftermiddagen 
berättade styrelsens Nils-Henrik Sikku om det arbete Bágo, tillsammans med 
Författarförbundet och med stöd av Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum 
Norr, gjort för att etablera Jokkmokk som en centralort för att fortsättningsvis kunna stötta 
den samiska litteraturen i Sverige.  

Efter sommarmötets festmiddag tillkännagavs de båda pristagarna av Norrlands 
litteraturpris. Ett samtal med pristagarna hölls under ledning av David Väyrynen och 
därefter var det tid att fira släppet av Provins andra nummer 2017.   

Norrlands litteraturpris 
En viktig del av föreningens verksamhet är att varje år utse och dela ut Norrlands 
litteraturpris i kategorierna vuxen samt barn och ungdom. 

Årets pristagare i kategorin vuxen blev Lina Josefina Lindqvist, som under sommarmötet i 
Jokkmokk fick ta emot 10 000 kronor för boken Skarv. Årets pristagare i kategorin barn 
och ungdom blev Ann-Helén Laestadius, som under samma ceremoni fick ta emot 10 000 
kronor för boken Tio över ett. Nyheten om de tio nominerade uppmärksammades av P4 
Västerbotten, samt av lokala och nationella tidningar. Nyheten om pristagarna 
uppmärksammades av Sameradion, SVT Sápmi samt lokala och nationella tidningar. 

Övriga nominerade i kategorin barn och ungdom var Vattnet drar av Madeleine Bäck (Natur 
& Kultur), Vilse i trollskogen av John Holmvall (Rabén & Sjögren), Årddå: Vid trädgränsen av 
Harriet Nordlund (DAT) och Tvestjärtar och stjärnljus av Mirja Unge (Natur & Kultur). 
Övriga nominerade i kategorin vuxen var Svinn av Lars Berge (Wahlström & Widstrand), 
Kajak av Pär Hansson (Norstedts), Stenen i grunden av Gunilla Johansson (Förlag 404) och 
Gånglåt av Elin Olofsson (Wahlström & Widstrand). 

Stipendiegårdarna 
Under 2017 nyttjades Ulvön, Vindelns folkhögskola, Marsliden, Högbondens fyr, Jormliens 
fjällgård, Ricklundgården och Medlefors folkhögskola av totalt åtta stipendiater, då Ulvön 
kunde ta emot två sökande som bodde tillsammans. Sedan tidigare styrelsebeslut prioriteras 
medlemmar som tidigare inte fått stipendiet och därtill strävar arbetsgruppen inom 
styrelsen efter en jämn köns- och åldersfördelning. Under kommande verksamhetsår skall 
de berörda gårdarna tillsändas ett diplom som uppskattning för det arbete de gör för 
sällskapets medlemmar i synnerhet och den norrländska litteraturen i allmänhet.   

Provins 
Under senhösten 2016 skrev Provins redaktörer på ett upprop i Expressen under rubriken 
”Håll rent mot rasism, Bokmässan!” där ett flertal aktörer krävde svar från Bokmässan om 
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huruvida rasistiska utställare är välkomna eller ej. År 2017 deltog tidskriften i bojkotten av 
Bokmässan, på grund av Nya tiders närvaro där. Provins medverkade istället i Göteborgs 
litteraturhus arrangemang Scener & samtal, på Världskulturmuseet i Göteborg den 30 
september.  

Vi har under året genomfört det samarbete som inleddes 2016 med den halländska 
kulturinstitutionen Art Inside Out. I april 2017 hölls residensprogrammet Plats. Poesi. 
Periferi. i Femsjö i Hylte kommun. Programmet bestod av fyra veckors residens med 
boende, resor, arbetslokaler och ekonomisk ersättning. Residenset var öppet för poeter 
som skriver poesi på svenska, norska och danska och Provins redaktör Helena Fagertun 
satt med i juryn för ansökningarna. De sex poeterna som valdes ut att delta i residenset var 
Åsa Maria Kraft, Morten Langeland, Helena Österlund, Jun Feng/Jimbut, Jonas Rolsted 
och Heidi von Wright. Samtliga poeter medverkade i den antologi, Ur varje gräns växer en 
annan, som medföljde nr 3/2017. 

Under året har Provins gett ut fyra nummer med följande teman: 

● Nr 1/2017: Arbetarklass 

● Nr 2/2017: Utbölingar 

● Nr 3/2017: Plats, poesi, periferi 

● Nr 4/2017: Kalotten 

Provins har under året fått fler följare på sociala medier: Vid årsskiftet 2017/2018 hade 
Instagramkontot över 600 följare och Facebooksidan gillas av nästan 1 900 personer.  

Under sommaren meddelade Helena Fagertun och Fanny Carinasdotter att de ville avsluta 
sina uppdrag som redaktör respektive bildredaktör för Provins och andra halvan av året har 
delvis präglats av redaktörsbytet, då en ny redaktör samt bildredaktör skulle tillsättas och 
överlämning av arbetsuppgifter göras. Carl Åkerlund tillträder som ny redaktör (från nr 
2/2018) och Mia Rogersdotter Olofsson blir ny bildredaktör (från nr 1/2018). Pernilla 
Berglund gör nr 1/2018 tillsammans med en gästredaktör, författaren Anna Jörgensdotter.  

Tidskriftens distributör Nätverkstan initierade inför julen 2017 en julkampanj där Provins 
deltog. Julkampanjen riktade sig mot företag som kunde ge sin personal en prenumeration 
på en kulturtidskrift som årets julklapp. 

Norrländsk text 
2017 var första året för sällskapets skrivartävling som riktar sig enbart till författar- och 
sällskapsmedlemmar. Styrelsen väljer genre under årets början. Därefter utses en 
arbetsgrupp och i och med årets andra nummer av Provins tillkännages årets tema och 
årets genre. Genom att strukturera upp arbetet med tävlingen och växla mellan olika genrer 
hoppas styrelsen att tävlingen skall få ett långt liv. Den historiska första vinnaren av 
Norrländsk text heter Anders Fagerlund, som belönades med 5 000 kronor för sin text 
”Dolt i Norrland”, vilken också publicerades i 2017 års sista nummer av Provins. 
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Medlemsinformationen, hemsidan och Facebooksidan 
På förslag från formgivaren Erik Olofsson och redaktionen för Provins omarbetades 
Medlemsinformationens format till att inte längre vara en del av tidskriftens inlaga. Istället 
återfinns den både före och efter inlagan och är därtill skuren mindre än tidskriften. Det 
nya formatet, som både särskiljer Medlemsinformationen från tidskriften och markerar dess 
betydelse för densamma, lanserades till 1/2017, i samband med att föreningen för första 
gången använde den nya logotypen.  

Under 2017 har Theres Brännmark och David Väyrynen varit ansvariga för 
Medlemsinformationen, i samarbete med Provins redaktörer och Erik Olofsson. 
Medlemsinformationsredaktionen har rapporterat från sällskapets och Provins släppfester 
och arrangemang, publicerat trefrågorsintervjuer med personer vars svar kan tänkas vara 
intressanta för medlemmarna, publicerat Boknytt med norrländska boknyheter samt 
rapporterat om nomineringar till Norrlands litteraturpris och naturastipendiater.  

Med den nuvarande hemsidan har styrelsen hittat en form som passar styrelsen väl. Den 
kan uppdateras av fler än en, är enkel att uppdatera, stilren och innehåller mestadels sådana 
nyheter att den inte behöver skötas om dagligen.  

För att gå ut med de snabba nyheterna använder styrelsen framför allt sin Facebook-sida, 
där egna nyheter publiceras och andras nyheter om sällskapet delas. I skrivande stund är det 
strax över 500 personer som följer sidan, en ökning med hundra personer sedan förra 
årsmötet.  

Inför sommarmötet i Jokkmokk använde sig styrelsen av Facebooks 
marknadsföringsfunktion för att informationen skulle nå fler intresserade. Det är svårt att 
säga huruvida det resulterade i fler deltagare under sommarmötet, men vi kunde åtminstone 
se en tillströmning av människor som valde att börja följa sidan.   

Författarcentrum Riks 
Under 2017 har Författarcentrum firat 50 år. Samtliga regioner har uppmärksammat detta 
med läsningar. I norr arrangerade den dåvarande styrelsemedlemmen Anita Jacobson en 
läsning på stadshuset i Sundsvall den 13 september, där sex författare läste några texter var.  

Under hösten träffade en delegation från FC Riks kulturdepartementet i syfte att försöka få 
höjt anslag från Kulturrådet. Det resulterade i en höjning på 50 000 kronor. Styrelsen ser 
detta som en god början och har för avsikt att fortsätta dialogen med kulturdepartementet 
och Kulturrådet.   

Efter bara fyra kluster (nummer) gick FC Riks webbmagasin Skrået i graven. FC Riks har 
inte råd att göra en kvalitativ tidskrift och några medel från Kulturrådet fick vi aldrig. Det 
fjärde och sista numret firade Författarcentrums första femtio år med två texter från varje 
region. För norrs räkning skrev David Väyrynen en krönika och Anna-Clara Tidholm en 
historisk tillbakablick på den norra regionens verksamhet.   

FC Riks årsmöte gick av stapeln i Umeå den 21–22 april, enligt en modell om rotation som 
styrelsen tidigare fattat beslut om. Styrelsen beslutade sig för att stanna hemma från 
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Bokmässan i Göteborg, på grund av att mässan tillät Nya tider att ställa ut. Dagen efter 
hölls det en framtidsworkshop, ett årsmöte och en litterär vandring innan vi avslutade med 
en årsmötesfest på Bokkafé Pilgatan. Det material som togs fram under 
framtidsworkshoppen har därefter legat till grund för det strategidokument styrelsen för 
närvarande arbetar med.   

Under 2016 lyfte David Väyrynen frågan om att Riks bör ställa sig bakom 
Författarförbundets och Bágos upprop för att stärka den samiska litteraturen. Styrelsen 
lämnade bifall till beslutsförslaget, något som blev viktigt för sällskapet under arbetet med 
sommarmötet i Jokkmokk.  

Litterära och medlemsfrämjande nedslag 

Det växer poesi i Österbotten 

För att fira nr 4/2016, som har tema Botten och ett fokus på österbottnisk litteratur, 
samarbetade Provins med musikcaféet After Eight i Jakobstad och bjöd in till släppfest och 
poesiläsningar. Medverkade gjorde de finlandssvenska poeterna Ellen Strömberg, Martina 
Moliis-Mellberg och Ralf Andtbacka, samt poeten Roxana Crisólogo från Peru, bosatt i 
Helsingfors, och initiativtagare och projektledare för Sivuvalo. Läsningarna skedde på 
svenska respektive spanska med översättningar lästa på svenska av Helena Fagertun, som 
även presenterade numret. 

Littfest 16–18 mars 

Under Littfest i Umeå bjöd Provins in till släppfest för nr 1/2017. Släppfesten hölls på 
torsdagskvällen den 16 mars på Bokcafé Pilgatan, tillsammans med Norrländska 
litteratursällskapet/Författarcentrum Norr, som firade 60 år. David Väyrynen höll ett 
samtal om sällskapets historia med tidigare redaktörer och styrelsemedlemmar och Annelie 
Bränström Öhman ledde ett samtal under rubriken ”Smarta, snygga, arga? Om 
arbetarkvinnor i Norrland”. Medverkade i de olika samtalen gjorde Gunnar Balgård, 
Bernt-Olov Andersson, Katarina Kieri och David Nyman. Pernilla Berglund presenterade 
det nya numret. Tidskriften hade även ett bokbord under kvällen och sålde lösnummer och 
prenumerationer. 

Provins redaktör Helena Fagertun medverkade även i en programpunkt under festivalen, i 
ett panelsamtal om arbetet med tryckta kulturtidskrifter, tillsammans med Karolina 
Stenström, redaktör för Det grymma svärdet samt Galagos redaktör Mats Jonsson, som även 
var samtalsledare.  

Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr och Provins hade också ett 
bokbord i Folkets hus under fredagen och lördagen, där vi bl.a. sålde senaste numret, 
prenumerationer och den för i år helt nya tygpåsen. 

Stockholms Litteraturmässa 5–6 maj 

För andra året i rad deltog Provins med ett bokbord på Litteraturmässan på Kulturhuset i 
Stockholm. Vi delade bord med förlaget Teg Publishing, då det annars är dyrt att 
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medverka. Provins fick tyvärr ingen programpunkt under mässan detta år eftersom 
arrangörerna meddelade att det var hård konkurrens om utrymmet i programmet. Mässan 
skall inför 2018 utöka tiderna och scenerna för seminarier och läsningar och om Provins 
skall närvara på mässan 2018 skall vi försöka få till en programpunkt.  

Släppfest för nr 2/2016 under sommarmötet i Jokkmokk 29 juni–2 juli 

Sällskapet höll sommarmöte på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk 29 juni–2 juli 
och efter utdelningen av Norrlands litteraturpris släpptes nr 2/2017 av Provins. Helena 
Fagertun presenterade numret, författaren Annica Wennström läste ett utdrag ur sin 
pågående roman Luffarprinsen och Fanny Lindgren föreläste utifrån rubriken ”Att följa 
björnen”. 

Pilgatans kulturmarknad 16 september  
Provins medverkade med bokbord under Pilgatans kulturmarknad samt i Bildmuseets 
program för dagen, under rubriken ”Utbölingar och uppläsningar”. Poeterna Najlaa Eltom 
och Sanna Ulfsparre läste dikter ur nr 2/2017 som de båda medverkar i och Eltoms dikter 
framfördes på både arabiska och på svenska. Programmet inleddes med en kort 
presentation av numret av redaktör Pernilla Berglund. 

Scener & samtal i Göteborg 29–30 september 

I arbetet med nr 3/2017 samarbetade Provins med kulturinstitutionen Art Inside Out som 
ordnat lyrikresidenset ”Plats. Poesi. Periferi.” i Hylte kommun. Även tidskriftsnumret berör 
frågor om plats och skrivande och samtalet med rubriken ”Poesins betydelse i och för 
periferin” tog vid där residenset och tidskriftsnumret slutar. Under ledning av Provins 
redaktör Helena Fagertun diskuterade Marie Silkeberg, poet och handledare för 
lyrikresidenset, David Väyrynen och poeten Jonas Gren poesins relation till platser och 
särskilt periferin. Arrangemanget var ett samarbete mellan Art Inside Out och Provins.  

Släppfest för nr 3/2017, 6 oktober 

I Umeå ordnades en dubbel släppfest för nr 3/2017 samt konstnären Imri Sandströms 
publikation Det kommande skallet/The coming shall, på galleriet Verkligheten. Förutom 
läsningar av Imri Sandström, som medverkat som Numrets konstnär i ett tidigare nummer 
av Provins, nr 4/2014, bjöd kvällen även på poesi av Gunilla Johansson och Roula 
Alkhech. Alkhech läste sina dikter på arabiska och redaktör Pernilla Berglund läste de 
svenska översättningarna som finns i tidskriften.  

Kiruna bokfestival 14 oktober och Bok och bild 22 oktober 

Under Kiruna bokfestival och Bok och bild hade Norrländska 
litteratursällskapet/Författarcentrum Norr och Provins bokbord, där vi bland annat sålde 
lösnummer och prenumerationer.  
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Bágo in Books 17–18 november 

Under den nystartade samiska litteraturfestivalen ledde Provins redaktör Helena Fagertun 
två samtal, ett om möjliga utgivningsvägar för samiska författare på svenska sidan av 
Sápmi, med Stina Inga, Marica Blind och Niillas Holmberg och ett om konst och litteratur 
på gränsen, mellan Malin Nord och Jenni Laiti.  

Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr och Provins hade också bokbord 
under hela festivalen. 

Eyvind2017 i Boden 24–25 november 

Under litteraturfestivalen Eyvind2017 i Boden arrangerade sällskapet och Provins ett 
samtal om konst och litteratur i periferin. Medverkade gjorde Mona Mörtlund, Eva-Stina 
Sandling och David Väyrynen, som också fungerade som samtalsledare.  

Förfest nr 4/2017, 27 november 

Inför släppet av nr 4/2017, med tema Kalotten, ordnade Provins en förfest för numret på 
Bokcafé Pilgatan i Umeå. Författaren Nina Wähä läste sin text ur numret och vinnaren av 
skrivartävlingen ”Norrländsk text”, Anders Fagerlund, läste sin diktsvit ”Dolt i Norrland”, 
som också finns publicerad i numret. Gästredaktören för nr 1/2018, Anna Jörgensdotter 
var inbjuden att läsa ur sin senaste roman Solidärer, som utkom tidigare i höstas. Kvällen 
inleddes med en kort presentation av numret.  

Julmarknader på Göteborgs litteraturhus och på Pilgatan i Umeå 16 december 

Provins medverkade med bokbord under de trivsamma julmarknaderna på Litteraturhuset i 
Göteborg och på Pilgatan i Umeå.  

Sätt litteraturen på Jämtlandskartan 
Under 2017 har projektet inte haft någon verksamhet.  

Jag skriver i dina ord  
Under 2017 har Hanna Landström arbetat som projektledare i Jag skriver i dina ord, som är 
ett rikstäckande projekt i Författarcentrums regi. Hanna Landström har ansvarat för 
Författarcentrum Norr, som omfattar de fem nordliga länen. Projektet erbjuder dels 
författarbesök på gymnasieskolor i hela landet och dels en skrivtävling för gymnasieelever. 
Syftet med projektet är att inspirera unga till läsande och skrivande och motverka 
sjunkande läs- och skrivvanor. Genom författarbesök och den personliga kontakt det 
innebär minskas språnget till litteraturen och unga personer kan känna identifikation och 
inspiration till både läsning och skrivande. För att minska uppfattningen om att det är 
något svårt att skriva utgår skrivtävlingen ifrån att textbidraget skrivs utifrån en redan 
befintlig dikt eller låttext. Tävlingsbidraget kan vara en reaktion, en fortsättning, en 
omtolkning eller bara inspirerad av ursprungstexten.  

Under 2017 bokades 11 författarbesök vilket tyvärr innebar att kvoten om 25 besök i norr 
för detta projektår inte uppfylldes. En jury bestående av Mikael Berglund, Anna 
Holmström-Degerman, Pernilla Berglund och Annalena Hedman läste de 117 texter som 
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skickades in till Författarcentrum Norr. Av dem utsågs två finalister som tävlade med 
ytterligare sex finalister från de övriga regionerna i Sverige. Prisutdelning till tre korade 
vinnare skedde i Göteborg i maj, på Forum för poesi och prosas årliga säsongsavslutning. 
Tyvärr fanns inget vinnande bidrag från Författarcentrum Norr den här omgången. 
Därmed avslutades projektet för det läsåret och tog några månaders paus. 

I augusti samma år var det dags för en andra omgång av projektet. Nytt för läsåret 
2017/2018 var en satsning mot nyanlända elever. Förutom en avsatt kvot om ungefär en 
tredjedel av författarbesöken riktade till klasser i svenska som andraspråk och 
språkintroduktion, ämnade projektet erbjuda översättning av tävlingsbidrag skrivna på 
andra modersmål än svenska. 

Vid årets slut hade 11 författarbesök genomförts på skolor från Övertorneå till Östersund, 
och ytterligare 15 besök var inplanerade efter årsskiftet. För att nämna ett par av 
författarbesöken föreläste Anna Sundström Lindmark på Skellefteå praktiska gymnasium 
och Ann-Helén Laestadius på Luleå gymnasieby. Tack vare upparbetade kontakter och ett 
starkt engagemang hos lärare runtom i hela norra Sverige har projektet och tävlingen börjat 
bli etablerad och efterfrågad. Det har gått lätt att boka författarbesök på skolorna och alla 
skolor som har varit intresserade har tyvärr inte kunnat få besök.  

En svårighet som projektet brottats med är de långa avstånden i norr, som innebär höga 
resekostnader och långa restider för författarna. Det finns också en ensidighet i de 
önskemål som skolorna framför om vilka författare de vill skall besöka dem, och de 
väletablerade namnen ifrån södra Sverige är ofta fullbokade med uppdrag. Projektet gör det 
möjligt för skolorna att få andra alternativ på mer lokala författare som inte sällan blir nya 
favoriter. 

Författarcentrum Norr/Författarförmedlingen  
Patrik Tornéus har fortsatt sitt arbete som författarförmedlare/projektledare på 50 %. Han 
har haft sitt kontor på Pilgatan 10 i Umeå fram till och med juli och därefter i Göteborg. 
Telefontid har varit 8–12 samtliga vardagar. Arbetet delas med jobbet som koordinator för 
Littfest – Umeås internationella litteraturfestival. 

Författarförmedlarens arbete för föreningen går i första hand ut på att förmedla 
författarbesök främst i Norrland och försöka hjälpa medlemmarna och arrangörerna med 
allehanda frågor. I andra hand är han administratör och styrelsen behjälplig i allt från 
anordnande av sommarmöten och andra möten, Provinsarrangemang, kontakter med 
stipendiater och stipendiegårdar, utdelning av Norrlands litteraturpris, ansökningar och 
redovisningar av diverse ansökningar. Han uppdaterar också Författarcentrums hemsida 
samt organiserar utskick och har koll på medlemsregistret i samråd med Nätverkstan.  

2017 anordnade Patrik Tornéus också FC Riks årsmöte i Umeå 21–22 april.  

Nytt för året är också att föreningen sjösatt ett projekt – ”nyboksutskick” – i syfte att lyfta 
fram medlemmarna för arrangörer i norra Sverige. Detta organiseras av 
författarförmedlaren och kommer ske 2 gånger/år.  
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Under året har han deltagit på rikspersonalmöte i Göteborg, 10–11 maj. Det som 
avhandlades var i första hand den nya hemsidan, www.forfattarcentrum.se, eventuella 
bokningsavgifter, arvodesnivåer, förmedlarrelaterade problem samt uppvaktning av 
Kulturdepartementet.   
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