
       ÅRSMELDING NORDNORSK FORFATTERLAG 2013 

 

 

 

STYREMØTER  

I løpet av 2013 har styret hatt 3 ordinære møter, 2 telefonstyremøter og ett arbeidsmøte. Styret 

har behandlet ca. 40 saker.   

 

MEDLEMMER 

Nordnorsk forfatterlag har pr 01.01.2014 114 medlemmer, inkl. mange samiskspråklige - og 

syv æresmedlemmer - Lars Saabye Christensen, Hans Kristian Eriksen, John Gustavsen, Liv 

Lundberg, Ragnhild Nilstun, Herbjørg Wassmo og Eivor Bergum. Vårt åttende æresmedlem, 

Gunvor Stornes, døde 28. april 2013. Tre representanter fra Nnf deltok i begravelsen. 

 

Laget tok i 2013 opp 5 nye medlemmer:   

Lill-Karin Nyland, Berit Oksfjellelv, Sandy Goldbeck-Wood, Beate Heide og Ole Jakob 

Olsen  

 

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET  

Januar / Februar  

Telefonstyremøte 10. januar, blant annet med planlegging av årsmøte.  

Nytt opplag av vår 40-års antologi ”Noe som er inni noe”  

Flytting av kontoret fra Rådstua til Skansen i Tromsø.  

 

Mars  

Styremøte i Narvik under Vinterfestuka med detaljplanlegging av årsmøtet. Styret hadde også 

møte med ledelsen av Vinterfestuka og diskuterte muligheter for framtidig samarbeid med 

”Ord i spor” som er Vinterfestukas litteraturfestival.  

 

April 

Årsmøte 2013 ble avholdt på Storslett i Nordreisa på Reisafjord hotell helgen 26.-28.april. Til 

sammen 12 medlemmer deltok. Lørdag formiddag var avsatt til en bred debatt om rekruttering 

av nye medlemmer og framtidige aktiviteter og prioriteringer for laget.  



Lørdag ettermiddag besøkte vi 

reiselivsbedriften Ihana! og fikk 

oppleve Inger Birkelunds kvenske 

fortellerteater i ”Sokkelvikhuset”. 

Om kvelden arrangerte laget 

”Litterær Salong” åpen for 

publikum på Storslett med 

opplesninger og presentasjon av 

boka ”Malangseidet-ulykka” av 

Lill-Karin Nyland.  

 

 

Nnf fikk et fint oppslag i Nordlys etter årsmøtet.  

 
 

NYHETER12 MANDAG  29. APRIL 2013 NORDLYS

Nordnorsk forfatter-
lag arrangerte på lør-
dag litterær aften på
Reisafjord Hotell.

SØRKJOSEN (Nordlys): Foran-
ledningen for den litterære kvelden
var at Nordnorsk forfatterlag var
samlet i Nordreisa for å avholde
årsmøte. 

Lill-Karin Nyland innledet den
litterære kvelden med en presenta-
sjon av sin bok om Malangseidet-
ulykken som kom ut sist høst.

Ukjent historie
Nyland kunne fortelle at ulykken
om de fjorten personene som om-
kom på Malangseidet en skjeb-
nesvanger dag i oktober 1938 var
en lite kjent historie for henne og
hennes generasjon da hun i 2009
gikk i gang med arbeidet med bo-
ken. De overgrodde gravstøttene
til de druknede i ulykken hadde
gitt henne drivkraft til å gå i gang
med boken. Hvorfor fantes det
ikke engang et minnesmerke et-
ter en av de største ulykkene på
havet i Troms i nyere tid?

I boken har Lill-Karin Nyland
intervjuet de fem siste personene
som har førstehåndsskildringer av
det som skjedde da tre robåter med
passasjerer til melkebåten inn til
Tromsø gikk under i dårlig høstvær
for snart 75 år siden.

Rekruttering
Daglig leder i Nordnorsk forfatter-
lag, Ingebjørg Liland, opplyser at

Nyland er det nyeste medlemmet i
foreningen. En sak som var viktig
under årsmøtet var rekruttering av
unge medlemmer.

– Vi ser at vi må gjøre noen grep
for å nå ut til de ferskeste og yngre
forfatterne i landsdelen. På en opp-

lesning som denne som vi har holdt
nå i Nordreisa viser forfattere ma-
teriale de sitter inne med og treffer
et nedverk som kan være godt å ha
rundt seg, sier Ingebjørg Liland.

De frammøtte på hotellet kunne
også høre lokalt tilhørende forfatter

Gro Kaasen. Hun leste fra sin dikt-
samling «Louise er et håndledd»
fra 2006 i tillegg til og nyere tekste.

– Å møte kolleger og publikum
på denne måten er den største in-
spirasjonen. Det gir et press til å
produsere mer.

I tillegg til lyrikk ble det fortel-
ling om hekseprosessene på sek-
sten hundretallet fra June Sommer-
Strask, og Kine Hellebust leste fra
sin bok Tett på Troms.  

GAMMELT OG NYTT
på litterær kveld i Nordreisa

ÅRSMØTE: Nordnorsk forfatterlag på årsmøte i Nordreisa. Sittende fra venstre: Anne Bjørkli, Lill-Karin Nyland, Irene Larsen, Ingebjørg Liland og Gro
Kaasen. Stående bak: Eva Huseby, Kine Hellebust og June Sommer-Strask.

LYRIKK: Gro Kaasen fra Nordreisa
leste egen lyrikk på Reisafjord Ho-
tell.
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Mai 

Nnf engasjerte seg for Litteraturhus Nord i Tromsø og sendte en appell til Troms 

fylkeskommune i forbindelse med saksbehandlingsfeil og avslag på søknad om finansiering 

via RDA-midler til Litteraturhuset.  

 

Juni 

Vesterålen Litteraturlag arrangerte skrivekurs med Merete Morken Andersen. Nnf støttet 

kurset ved å gi tilskudd til deltakere fra Nnf.  

 

Styremøte i Tromsø 2. juni.  

Nordland Fylkeskommunes forfatterstipend for 2013 tildeles Arvid Sveli.  

 

Det vilde Ord 

Nnf inngikk i mars en intensjonsavtale med 

litteraturfestivalen Det vilde Ord i Bodø, og 

i juni var laget representert i byen. 

Styreleder Marit Lund Bødtker deltok på 

den offisielle åpningen 5.juni og de tre 

bypoetene Aase Falch, Reidun Mæsel 

Kolvik og Gøril Evans markerte seg i 

bybildet med opplesninger rundt omkring i 

sentrum den 7. juni.  

 

 

 

 

 

Reidun Mæsel Kolvik og Gøril Evans, foto: Aase Falch  

 

Festspillene i Nord-Norge  

Som en innledning til et nærmere samarbeid med Festspillene i Nord-Norge om litterære 

arrangementer, deltok fire bypoeter, alle fra styret, under Festspillene i Harstad 30. juni.  



 

 

Glade bypoeter i Harstad:  

Sylvi Liljegren, Kine 

Hellebust, Marit Lund 

Bødtker og Gro Kaasen  

 

 

 

 

 

 

Nordnorsk bokdag  

Flere av Nnfs medlemmer deltok også på Nordnorsk bokdag 29. juni i regi av Norsk 

Forfattersentrum.   

 

August 

Styremøte i Sulitjelma 18 august, der styret blant annet besøkte Gruvemuseet.  

 

September  

Planlegging av Fjørtoftseminaret på Ordkalotten.  

Nnf støttet workshop i tekstskriving for unge musikk-talenter under Saga Visefestival i 

Balsfjord, som ble initiert av Nnfs medlem Lill-Karin Nyland. 

 

Oktober  

Ordkalotten Tromsø Internasjonale litteraturfestival  

Tema for festivalen i 2013 var ”Amnesi” og Nnf sto ansvarlig for Fjørtoftforelesninga, der vi  

inviterte to foredragsholdere, Pål Johan Karlsen og Kari Beheim Karlsen som begge snakket 

om temaer knyttet til begrepene glemsel og hukommelse.  

 

Også på Ordkalotten hadde vi fire bypoeter, John Gustavsen, Aase Falch, Kjellaug Råd 

Johansen og Roger Alex Hansen i sving fredag 4.oktober  

 



Fredag 4. oktober    

kl.	  17.00-‐	  19.00	  Biblioteket	   	  
	  	  	  	  Nordnorsk	  	  
	  	  	  	  forfatterlag	  

	  
Fjørtoftforelesninga	  	  
Konferansier:	  Kine	  Hellebust	  	  	  

 
Åpent	  for	  alle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fri	  inngang	  	  

 
Nordnorsk forfatterlag arrangerer for tredje 
gang Fjørtoftforelesninga - en litterær arena 
med fokus på fagprosa, oppkalt etter 
journalisten, forfatteren, fotografen og 
filmmannen Kjell Fjørtoft (1930-2010).  
Fjørtoftforelesninga setter fokus på aktuell 
journalistikk, etisk og forskende 
forfatterarbeid. 
	  

Foto: UiT  
kl.	  17.00	  Kari	  Beheim	  Karlsen	  –	  	  
	  
Tankar	  og	  refleksjonar	  om	  kvifor	  det	  
verst	  tenkjelege	  skjedde.	  
	  
Arve	  Beheim	  Karlsen	  vart	  mobba,	  utsett	  
for	  trakassering,	  truslar	  og	  vald,	  alt	  på	  eit	  
rasistisk	  grunnlag,	  dei	  siste	  9	  månadane	  
han	  levde,	  før	  han	  til	  slutt	  havna	  i	  
Sogndalselva	  der	  livet	  hans	  enda.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dette	  må	  aldri	  skje	  
igjen.	  	  Kva	  kan	  me	  
gjera	  for	  at	  ingen	  
fleire	  skal	  verta	  
utsette	  for	  det	  Arve	  
vart	  utsett	  for?	  	  
	  
Menneskeverd	  og	  
likeverd,	  så	  enkelt,	  
kvifor	  så	  vanskeleg?	  

Foto: privat 
 
kl.	  18.00	  Pål	  Johan	  Karlsen	  –	  
 
Du	  kan	  få	  bedre	  hukommelse	  
  
Vi tar evnen til å huske som en selvfølge – 
helt til den svikter. Det er kanskje et større 
under at vi i det hele tatt husker noe som 
helst?  
 
Pål Johan Karlsen (f. 1975) er forfatter og 
psykolog. Han debuterte med romanen 
Daimler i 2002. Han har mastergrad i 
psykologi fra NewYork University (2002) og 
doktorgrad i psykologi fra Universitetet i 
Oslo (2004). Forsker ved Institutt for 
psykologi ved UiT. Han har skrevet tre bøker 
om hukommelse.  
(Foto Øystein Sjåstad)   
 

 
 
 
 



November  

Innflytting på Litteraturhus Nord, Kirkegata 2 i Tromsø 

 
Litteraturhus Nord 

Sammen med Ordkalotten flyttet Nnf inn i nyoppussede lokaler i Litteraturhus Nord i 

Kirkegata 2 i Tromsø 1. november 2013. Dette betyr økte utgifter til husleie, men Nnf ønsker 

å bidra til å skape et litteraturfaglig fellesskap i landsdelen og forventer at samlokalisering av 

det litterære miljøet på sikt vil føre til økt aktivitet og flere litterære - og tverrkunstneriske 

produksjoner til glede og nytte for våre medlemmer. I tillegg til Nnf og Ordkalotten har 

Nordnorsk filmsenter AS, Margbok forlag og Norsk forfattersentrum kontorer i bygget.  

 

Desember  

Telefonstyremøte 18. desember, med handlingsplan og budsjett for 2014 som hovedsaker.  

Norsk forfattersentrum, Nord-Norge arrangerte bokmarked i Tromsø 7. desember der mange 

av Nnfs medlemmer solgte sine bøker.  

 

PRISER OG UTMERKELSER  

Flere av våre medlemmer har utmerket seg i året som gikk.  

Arvid Sveli: Nordland fylkeskommunes forfatterstipend 2013  

Helge Stangnes: Troms Fylkeskommunes kulturpris 2013  

Line Nyborg: Havmannprisen 2012  

Endre Lund Eriksen: Teskjekjærringprisen 2013  

                                 Nordland fylkes kulturpris 2013  

Hilde Kat Eriksen: 1.pris – prosa, i tekstkonkurransen i tidsskriftet ”Stemmer” 

Gunnar Hagen: 2.pris – prosa,  i tekstkonkurransen i tidsskriftet ”Stemmer” 

Sandy Goldbeck-Wood: 3. pris i Yorkshire Open Poetry Competition 

              3. pris i Cardiff Women´s Poetry Competition 



 

 

 
Helge Stangnes mottar Troms fylkeskommunes kulturpris 2013  

 

NETTSIDE OG SOSIALE MEDIA 

Styreleder Marit Bødtker er ansvarlig nettredaktør, men det praktiske arbeidet ligger til 

kontorleder Ingebjørg Liland, som i samarbeid med styreleder legger ut aktuelle litterære 



nyheter (f.eks prisutdelinger og boklanseringer) og orienterer om Nnf sine gjøremål.  

 

Nnf bruker også Facebook aktivt for å fremme nordnorsk litteratur, markedsføre egne og 

andres litterære arrangement, boklanseringer, skrivekurs, prisutdelinger og markeringer.  

 

REGNSKAP  

Fra og med regnskapsåret 2012 følger årsregnskapet igjen kalenderåret. Årsmøtet får i tillegg 

presentert et særskilt regnskap for årets 2 første mnd, for å være oppdatert på den økonomiske 

situasjonen idet regnskap og budsjett for inneværende år behandles.  Regnskapet føres av 

Gabrielsens Regnskapskontor AS i Tromsø. 

 

ANSATTE  

Ingebjørg Liland har siden 1. november 2012 vært ansatt i 40 prosent stilling som kontorleder 

hos Nordnorsk forfatterlag og i 60 prosent stilling som daglig leder for Ordkalotten. Denne 

ordningen gikk årsmøtet inn for som en prøveordning i 2012, og kontrakten med Liland og 

Ordkalotten ble fornyet i oktober 2013, da ordningen fungerer meget bra. Det er ønskelig å 

kunne tilby Liland fast stilling, men det avhenger som tidligere av årlige tilskudd. Ingebjørg 

Liland har blant annet erfaring som økonomisjef og kulturkonsulent i Lebesby kommune.  

 

OPPSUMMERING  

Nnf har gjennom hele året en bevisst politikk på at vi skal være et solid litterært tilbud, spredt 

utover våre tre vertsfylker. Vi rullerer blant annet mellom fylkene på valg av sted for 

årsmøtene, for bedre å nå våre medlemmer der de bor. I 2013 var det på Storslett i Troms, i 

2014 blir det i Kirkenes, og i 2015 står Nordland for tur.   

I tillegg til støtte gjennom den nordnorske kulturavtalen kommer medlemskontingent og ulike 

former for prosjektstøtte. Den økonomiske støtten gjør det mulig for oss å gjennomføre 

produksjoner av kunstnerisk kvalitet i landsdelen, samt å opprettholde tradisjonen med 

ordinære styremøter istedenfor telefonmøter, noe som øker inspirasjonen og kreativiteten i 

styrearbeidet. Vi ser at arbeidet vårt skaper innovasjon, og at det genererer flere litterære 

produksjoner og markeringer over hele landsdelen. Det inspirerer blant annet unge mennesker 

til å skrive mer, de blir tryggere i språket, og sterkere i skolesammenheng.  

 

 



 

STYRET 2013  

Marit Lund Bødtker, styreleder  

Kine Hellebust, nestleder  

Gro Kaasen, styremedlem  

Sylvi Inez Liljegren, styremedlem  

June Sommer Strask, styremedlem  

 

 

Vedtatt på årsmøte  

Kirkenes 22.mars 2014  

 

  


