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       ÅRSMELDING NORDNORSK FORFATTERLAG 2014 

 

 

 

STYREMØTER  

Det har vært høy aktivitet i styret, med fem ordinære møter og et telefonstyremøte i løpet av 

2014. Styret har behandlet ca. 60 saker.   

 

 

 
Litteraturhus Nord 

Nnf har etablert seg godt i Litteraturhuset etter innflytting 1. november 2013, der vi deler 

kontor med Ordkalotten. Laget har nå et fast møtested, der de fleste styremøtene blir holdt. 

Kontorfellesskapet omfatter også Nordnorsk filmsenter AS, Margbok forlag og Norsk 

forfattersentrum, Nord-Norge.  

 

MEDLEMMER 

Nordnorsk forfatterlag har pr 31.12.2014 120 medlemmer, inkl. mange samiskspråklige, og ni 

æresmedlemmer - Lars Saabye Christensen, John Gustavsen, Liv Lundberg, Ragnhild Nilstun, 

Herbjørg Wassmo, Eivor Bergum, Helge Stangnes, Rauni Magga Lukkari og Arthur Arntzen 

-  hvorav de tre siste ble utnevnt på årsmøtet 2014.  

 

Æresmedlem Hans Kristian Eriksen døde 8. juni 2014.  

 

Nnf opplever en økende interesse fra unge nordnorske forfattere, og laget tok i 2014 opp 11 

nye medlemmer.  
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Nye medlemmer  
Johannes Eines  
Maja Anette Flønes Monsen 
Ingvild Holvik 
Sissel Horndal 
Sanne Mathiassen 
Caroline Kaspara Palonen 
Bjørn Tore Pedersen  
Eirik A Skrede 
Ingvild Solstad-Nøis 
Åshild Thune 
Henning Howlid Wærp 
 
Gjeninnmeldte 
Laila Stien  
Karl Erik Harr  
Ragnar Olsen  
 

To litteraturlag står tilsluttet Nnf; “Uglene i Rana” og “Vesterålen litteraturlag”.   

 

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET  

Januar / Februar  

15. februar ble det avholdt styremøte i Tromsø, blant annet med planlegging av årsmøte.  

 

Mars  

Årsmøtet ble holdt i Kirkenes 22. mars med 17 medlemmer og to observatører fra Vesterålen 

litteraturlag til stede. Årsmøtet ble arrangert i kaféen til Samovarteatret der vi også fikk en 

omvisning og orientering om teatret ved Audhild Andersen. Laget inviterte til to åpne 

foredrag for publikum: Bente Aasjord snakket om "Makt og politikk i Nordområdesatsingen" 

med spesielt fokus på menneskene i nord, og Hilde Kat Eriksen holdt et foredrag om 

"Nordnorsk identitet".  For medlemmene presenterte Siri Broch Johansen sitt 

scenetekstprosjekt: "To stemmer", og leste utdrag fra stykket, godt hjulpet av Kine Hellebust. 

 

Konstituerende styremøte i Kirkenes søndag 23. mars, etter årsmøtet.  

 

Mai/Juni 

Det ble holdt styremøte på Reine i forbindelse med festivalen Reine ord, der Gro Kaasen og 

Sylvi Liljegren markerte laget med opplesning lørdag 31. mai.  
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Under styremøtet 1. juni ble Dag Kajander valgt til å motta Nordland 

fylkeskommunes forfatterstipend for 2014. (foto: Privat) 

 

Styret startet planlegging av forfatterkvelden på Litteraturhuset i Oslo 27. 

februar 2015 og av av Fjørtoftseminaret under Ordkalotten 2014. 

 

Nordnorsk bokdag ble arrangert 21. juni på Alstahaug. (Norsk 

Forfattersentrums arrangement). Her deltok flere av våre medlemmer       

med opplesninger: Anne O. Bjørkli, Sissel Horndal, Jan Tore Nordeng, Olava Bidtnes, 

Sigbjørn Skåden. 

 

August/september 

Styremøte i Tromsø 23. august, men bla. fortsatt planlegging av Fjørtoftseminaret. Nnf støttet 

Saga visefestival i Balsfjord i september, der våre medlemmer Helge Stangnes, Anne O 

Bjørkli og Ragnar Olsen (Boknakaran) sto på programmet.  

 

Oktober 

3. oktober hadde Nnf styremøte i Tromsø.  

 

Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival er en viktig arena for Nnf. Medlemmer 

som deltok på Ordkalotten med opplesninger /bokbad /lanseringer var: Sigbjørn Skåden, 

Kjersti Kollbotn, Irene Larsen, Henning Howlid Wærp, Sanne Mathiassen, Hanne Aga, Liv 

Lundberg, Sylvi Inez Liljegren, Olava Bidtnes, Ingvild Solstad-Nøis, Caroline Kaspara 

Palonen, Marit Lund Bødtker, Anne O Bjørkli.   

 

Nnf arrangerte Fjørtoftseminaret på Ordkalotten 4. oktober. Foredragsholdere i 2014 var 

Erling Kittelsen, Marit Lund Bødtker og Knut Olav Åmås. Tema for Ordkalotten var "Tabu". 

Konferansier var Hilde Kat Eriksen. (se program s. 4)  
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Lørdag 4. oktober  
 
kl.	  14.00	  –	  17.00	  Biblioteket,	  plan	  2	  	  

	  	  	  	  Nordnorsk	  	  
	  	  	  	  forfatterlag	  

	  
Fjørtoftforelesninga	  	  
Konferansier:	  Hilde	  Kat	  
Eriksen	  	  	  

 
Åpent	  for	  alle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fri	  inngang	  	  

Nordnorsk forfatterlag arrangerer for fjerde 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. 

 
kl.	  14.00	  Erling	  Kittelsen	  –	  Tabu	  i	  dag	  	  

Følger tabuene de samme mønstre nå som 
tidligere? Poet og forfatter Erling Kittelsen har et 
skråblikk på eget forfatterskap og hvordan begrepet 
"tabu" er flettet inn. Kittelsen har gitt ut dikt, fabler, 
romaner, gjendiktninger og dramatikk, og har mottatt 
priser og utmerkelser. Han er en særegen, litterær 
stemme.  (foto: Aschehoug)  

kl.	  15.00	  Marit	  Lund	  Bødtker	  –Dødsdømt	  nr.	  989	  

Dødsstraff finnes ikke i Norge, men det betyr ikke at 
folk mangler meninger om det. Det snakkes bare lite om 
det. I USA derimot, er debatten nå stor etter flere 
mislykkete henrettelser. Forfatter Marit Lund Bødtker 
knytter dødsstraffproblematikken opp mot den ferske 
boka om hennes lange vennskap med en dødsdømt 
fange. (foto: Anne Røed) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

kl.	  16.00	  Knut	  Olav	  Åmås	  –	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvilke	  temaer	  er	  tabu	  i	  det	  norske	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  samfunnet	  i	  dag?	  
Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, vil ta for seg 
hvilke temaer og diskusjoner som er tabuiserte i Norge i 
2014. Ja, finnes det noen? Hvorfor er de vanskelige? 
Kan og bør vi gjøre noe med det? Knut Olav Åmås er 
tidligere redaktør i Samtiden, kultur- og debattredaktør i 
Aftenposten og statssekretær i Kulturdepartementet. 
(foto: Universitas)  
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De tre nordnorske fylkeskommunene arrangerte kulturkonferanse med fokus på 

litteraturpolitikk under 

Ordkalotten 2014. Nnf ble invitert, 

og deltok i prosessen med å 

utarbeide programmet, sammen 

med Norsk forfattersentrum. Marit 

L. Bødtker deltok i paneldebatten, 

og flere av våre medlemmer hadde 

innlegg, blant andre Sigbjørn 

Skåden, Morten Wintervold, John 

Gustavsen, Kjersti Kollbotn og 

Liv Lundberg. Fra styret deltok Gro Kaasen,                   Styremedlemmer på konferanse  

June Sommer Strask, Marit Lund Bødtker  

og Kine Hellebust.  
        

 

Styret	  evaluerte	  konferansen	  på	  telefonstyremøte	  i	  november	  og	  kom	  fram	  til	  
følgende:	  	  

• Positivt	  at	  det	  blir	  arrangert	  en	  slik	  konferanse,	  men	  man	  gapte	  over	  for	  mange	  
tema	  på	  en	  gang.	  For	  lite	  spisset.	  	  

• Fine	  foredrag,	  men	  ikke	  tid	  til	  kommentarer,	  debatt	  etter	  hvert	  foredrag.	  	  
• For	  mye	  konsentrert	  om	  biblioteksaker.	  
• Honnør	  for	  Erik	  Fosnes	  Hansen	  

 

November/desember  

Årets siste styremøte ble avviklet over telefon den 11.november. 

 

June Sommer Strask og Gro Kaasen fra styret deltok på Finnmark internasjonale 

litteraturfestival i Alta i slutten av november.  

 

ØVRIG AKTIVITET 

Årets bøker 

Flere av forfatterlagets medlemmer har utgitt bøker i 2014, og mange er blitt "bokbadet" over 

hele landet. Mange av medlemmene leste fra årets bøker under ”Ferske bøker” på 

Ordkalotten. (Arrangør: Norsk Forfattersentrum) 
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Bypoetene 

I 2014 tok det populære prosjektet Bypoetene en pause. Hovedgrunnen har vært økende 

aktiviteter på andre områder. Bypoetene er imidlertid forfatterlagets "varemerke" og vi regner 

med å komme sterkt tilbake i 2015, kanskje i en noe annen form. Det arbeides med saken. 

 

Andre prosjekter  

Før sommerferien inviterte vi lagets medlemmer til å sende inn forslag til tekster til nye 

litterære postkort. Det kom inn over 80 forslag fra til sammen 25 bidragsytere, og juryen 

valgte ut 9 tekster til nye postkort, som nå er under produksjon. Kortene skal brukes til 

profilering av laget / utdeling til publikum på ulike arrangement. Det er også laget en info-

folder om forfatterlaget, og det har vært arbeidet lenge med utforming av en rollup. Alt dette 

vil komme godt med i markedsføringen av forfatterlaget i årene som kommer. 

 

Gjennom året er mange av våre medlemmer engasjert i Den kulturelle skolesekken og foretar 

en rekke skoleturnéer med forfattermøter, opplesninger og skrivekurs.  

 

PRISER OG UTMERKELSER  

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

 

• Laila Stien ble tildelt Finnmark Fylkeskommunes kulturpris 2014   

• Kine Hellebust ble tildelt Petter Dass-medaljen for 2014. 

• Nils	  Magne	  Knutsen	  ble	  slått	  til	  ridder	  1.	  klasse	  av	  Den	  Kongelige	  Norske	  St.	  Olavs	  

Orden.	  

• Ellisiv Lindkvist ble tildelt Havmannprisen 2013, for sin siste bok, Ditt røde hår, Unn. 

Hun vant også “Literary Death Match” under Norsk litteraturfestival på Lillehammer.   

• Ane Solvik Grydeland ble norgesmester i Poesislam 2014  

• Ragnar Sandbæk var en av tre vinnere i Morgenbladet og Samtidens 

skrivekonkurranse høsten 2014 med sin tekst «The survival of the fittest i møte med 

Tidsånden».  

• Dag Kajander fikk Nordland fylkes forfatterstipend 2014 

• Berit	  Oksfjellelv	  vant	  1.prisen i magasinet Stemmer si tekstkonkurranse "Byens 

stemmer" i kategorien Historier med novellen Rypa, og 3. pris i Tromsø bibliotek sin 

skrivekonkurranse under Ordkalotten,  "Lykke for svingende"  
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• Sandy Goldbeck-Wood fikk "Commended"	  for	  diktet	  Mess	  i	  den	  internasjonale	  

Hippocrates	  Prize	  for	  Poetry	  and	  Medicine	  i	  2014.	      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ane Solvik Grydeland ble Norgesmester i Poesislam 2014  

 

NETTSIDE OG SOSIALE MEDIER 

Styreleder er ansvarlig nettredaktør, men det praktiske arbeidet ligger til Lill-Karin Nyland, 

som i samarbeid med styreleder legger ut aktuelle litterære nyheter (f.eks prisutdelinger og 

boklanseringer) og orienterer om Nnf sine gjøremål. Lill-Karin Nyland får godtgjøring for 

arbeidet. Takket være Nylands innsats er nettstedet nå blitt et tiltalende møtested for 

medlemmer og alle andre. (www.nordnorskforfatterlag.no)  

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

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

 

REGNSKAP  

Årsmelding og regnskap følger kalenderåret. Årsmøtet får i tillegg presentert et særskilt 

regnskap for inneværende års to første måneder, for å være oppdatert på den økonomiske 

situasjonen idet budsjett for inneværende år behandles.  Regnskapet føres av Gabrielsens 

Regnskapskontor AS i Tromsø. 
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ANSATTE  

Ingebjørg Liland er ansatt i 40 prosent stilling som kontorleder hos Nordnorsk forfatterlag og 

i 60 prosent stilling som daglig leder for Ordkalotten. Ordkalottens styre har tilbudt Liland 

fast ansettelse fra 2015. Nnfs kontrakt med Liland løper fram til årsmøtet 2015, der man bør 

ta stilling til om forfatterlaget kan tilby Liland fast stilling i 40 prosent eller om nåværende 

avtale skal forlenges. 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 presentere solide litterære 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 2014 var det Kirkenes, og i 2015 står 

Nordland for tur. Årsmøtet avholdes i Sulitjelma.  

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.  

 

STYRET 2014 

Marit Lund Bødtker, styreleder  

Kine Hellebust, nestleder  

Gro Kaasen, styremedlem  

Sylvi Inez Liljegren, styremedlem  

June Sommer Strask, styremedlem  

          

 

Sulitjelma 28.04.15  

 

 


