
Välkommen till inspiration & information om Litterär turism 
i norr på Berättarfestivalen i Skellefteå 21 – 22 april

Två dagar för dig som är nyfiken på turism i författares spår och miljöer.
Hur ser det ut i våra län i dagsläget? Var finns kopplingen turism och litteratur? Har du 
idéer som du vill diskutera med andra? Vill du bara lyssna och vara med? Då är dessa dagar 
något för dig!
Naturligtvis är dagarna kostnadsfria, med undantag för den litterära resan – se nedan.

Lokal: Vi håller till på Nordanå.

Onsdag 21 april
13.00 – 13.30 Annette Kohkoinen, projektledare för Litterär turism i norr, hälsar 

välkommen.

13.30 – 14.00 En litterär stubbrytare får ett besöksmål
Malin Jonsson och Birgit Andersson berättar om hur man utformar 
besöksmålet Raggsjö. Byn som har inspirerat Torgny Lindgren att 
hitta sitt unika språk och sina berättelser.

14.00 – 14.30 I Marsfjällets skugga – 
Bernhard Nordh som litterärt besöksmål i Vilhelmina kommun.
Bernhard Nordh-sällskapet samt projektledaren i Vilhelmina.

14.30 – 15.00 Mingelpaus med möjlighet att köpa fika.

15.00 – 15.30 Märkvärdigheter i Tornedalen
Den märkvärdigaste av dem alla är en späd liten kvinna - 
Mantelmadonnan. Om henne och andra märkvärdigheter i 
litteraturens spår i Tornedalen berättar jag om. Följ med på min 
resa! Marita Mattson Barsk guidar.

15.30 – 16.00 Eyvind Johnson
En Nobelpristagares vandring i Boden! Med bagarstugan där 
Eyvind Johnson bodde som barn och en stadsvandring vårdas 
arvet efter författaren. Eyvind Johnson-sällskapet.



16.00 – 16.40 Vägen till turistentreprenör Christer Johansson,
Älgens hus i Bjurholm

16.40 – 18.30 Litterär resa i P O Enqvists fotspår
Vi besöker Sjöns bönhus, Hjoggböle. Resan startar och avslutas på 
Nordanå, Skellefteå. 
Kostnad: 50 kr. Summan, som går till Författarbyn, betalas ombord 
på bussen. Föranmälan krävs. Se nedan.
Begränsat antal platser. Först till kvarn! Arr: Författarbyn i 
samarbete med Litterär turism i norr. 

Torsdag 22 april
08.30 – 09.10 Att arbeta som litterär guide

Möt Lars Flodström, verksam i bland annat Umeå, som berättar 
om sina erfarenheter som guide i författares fotspår.

09.10 – 09.30 Litterär turistguide
Information om en kurs för dig som vill visa och berätta för andra 
om den västerbottniska eller den norrbottniska litteraturen och 
dess författare.
Kursanordnare är folkhögskolorna Medlefors (Skellefteå), Edelvik 
(Skellefteå) och Sverigefinska (Haparanda).

09.30 – 11.30 Sagan finner sin plats
Workshop/diskussioner om litterär turism.
Samtalsledare: Solja Krapu.

11.30 – 12.00 Slutsatser och avslutning

Övrig information

Kom ihåg att du måste anmäla dig till bussresan till Hjoggböle! Begränsat antal platser! Du 
anmäler dig till Gunnar Hedman på 0910/80192, 070/3174267 eller gunnar.hedman@ac.lrf.se

Kontakta oss om du har andra frågor eller funderingar:
Annette Kohkoinen, Länsbiblioteket i Västerbotten, 090-785 45 82, 070-633 53 52, 
annette.kohkoinen@vll.se

Maria Öman, 070-270 79 34, marias.skrivbyra@gmail.com
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