
VÄSTERBOTTENS-KURIREN

När jag hörde musiken till Written on skin för första gången tyckte jag om 
den direkt. Den är otroligt spännande, vacker och stark, säger Elin Rombo.

Hovsångerskan Elin Rombo om den nyskrivna erotiskt laddade operan Written on skin, som har premiär på Operan i Stockholm på lördag.
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TIDSKRIFTER. Efter fyra år avslutar 
Erik Jonsson sitt redaktörskap för 
tidskriften Provins. Nya redaktö-
rer för den norrländska kulturtid-
skriften blir Pernilla Berglund och 
Helena Fagertun. 

– Vi är mycket glada över att ha 
fått förtroendet att ta över re-
daktörskapet för Provins och 
ser fram emot att fördjupa oss 
i arbetet med denna intressan-
ta och angelägna litteraturtid-
skrift, säger de nytillträdda 
redaktörerna i ett pressmedde-
lande.

Pernilla Berglund är för-
fattare från Umeå, aktuell i  
vinter med sin andra poesisam-
ling Fälla, och har varit invol-
verad i arbetet med Provins  
sedan 2011. Helena Fagertun, 
född i Skråmträsk och i dag bo-
satt i Göteborg, är verksam som 
arkivarie och översättare och 
har varit publicerad i ett par 
antologier och tidskrifter som 
Ord & Bild, 10TAL och Tender 
Journal. 

Båda framhåller Provins  
betydelse som plattform för 
norrländska författare genom 
åren och har som ambition att 
ta vidare arvet av att problema-
tisera “det norrländska” i för-
hållande till litteraturen och 
kulturen. 

– Vi vill gå in i det redaktio-
nella arbetet med en kritisk  
praktik, där vi ifrågasätter var-
för vi gör det vi gör och där 

frågorna om det som kallas 
Norrland och det som kallas lit-
teratur hela tiden formuleras 
och omformuleras.

Under Erik Jonssons redak-
törskap har Provins uppmärk-
sammats flitigt i kulturdebatten  
och 2014 nominerades tidskrif-
ten till Årets Kulturtidskrift.

Erik Jonsson, som under 2014 ar-
betade för VK Kultur, går nu vi-
dare till en tjänst inom Statens 
Kulturråds granskningsgrupp 
för skönlitteratur vid sidan av 
sitt fortsatta arbete som Littfest-
koordinator. Han kommer i fort-

sättningen också att finnas med 
i tidskriftens redaktionsråd. Öv-
riga medlemmar i redaktions-
rådet är Maria Jönsson, Malin 
Nord, Johannes Samuelsson, 
David Väyrynen, Niklas Åker-
lund och Maria Öman.

Till redaktionen knyts också 
konstnären Fanny Carinas-
dotter, Umeå, som kommer att 
verka som bildredaktör, en roll 
som Johannes Samuelsson tidi-
gare haft. 

– Tidskriftsformen känns som 
ett roligt sammanhang att få ar-
beta i, som ett konstrum fast 

mer intimt. Jag kommer att ar-
beta som en konstnärlig cura-
tor och ser fram emot att genom 
Provins kunna prova nya sam-
arbetsformer mellan bild- och 
textskapare, säger Fanny Cari-
nasdotter.

Det första Provins-numret 
som utkommer under det nya 
redaktörskapet släpps i början 
av mars och kommer bland an-
nat att beröra debatten kring det 
hotade kulturtidskriftstödet.

SARA MEIDELL

Provins får nya redaktörer

Helena Fagertun och Pernilla Berglund tar över redaktörskapet för tid-
skriften Provins från och med 2015.

Kvinnor 
har spe-
lat en 
oerhört 
stor roll i 
kampen 
mot fun-
damen-
talister-
na.  
Joakim Medin

Föreläsningen 
med Joakim 
Medin var en del 
i serien Angelä-
get som arrang-
eras av Studie-
förbundet Bilda 
och Kafé Sta-
tion.
VK skriver IS 
trots att Joakim 
Medin föredrar 
Isis då han inte 
vill ge dem äran 
att vara en isla-
misk stat.

Kurdernas framgång i Syrien har missats
JOURNALISTIK. Verkligheten är 
aldrig så enkel som den ver-
kar, och det kan vara befrian-
de. Det tänker jag när journa-
listen Joakim Medin besöker 
Kafé Station för att prata om 
sina upplevelser i Syrien i all-
mänhet och läget i Kobane i 
synnerhet. Kobane är staden 
som ligger alldeles vid gränsen 
till Turkiet och som alla antog 
skulle falla i IS händer. 

Ändå har det inte hänt. De 
kurdiska krigarna har lyckats 
återta största delen av staden. 
Joakim Medin var där både i 
september och december och 
berättar om ett scoop han fick 
när han kunde berätta att ett 
befäl i IS lämnade efter sig. 
Dels en ”värstingdator” som 
kostar närmare 40 000 kronor, 
dels en stor påse kokain. 

Att de renläriga fundamentalis-
terna använder kokain är mot-
sägelsefullt, men det är också 
det som jag tycker är hoppfullt. 
När IS dök upp i världspres-
sen framställdes de som fana-
tiska och ren ondska, men ko-
kainpåsen visar att de är rätt 

KOMMENTAR: LARS BÖHLIN PÅ FÖRELÄSNING OM SYRIEN

mänskliga. Deras aktioner är 
givetvis oerhört grymma men 
deras renlärighet kan verkli-
gen diskuteras (bortsett från 
det faktum att de vantolkat is-
lam på det grövsta sätt). 

Joakim Medin kunde också be-
rätta att kurderna haft roligt 
när de lyssnat på radiokommu-
nikationen som stundtals varit 
förvirrande då de många natio-
naliteterna inom Isis försvårat 
ordergivningen.

IS är alltså en mänsklig or-
ganisation och Joakim Medin 
tror att deras tillbakagång i 
Kobane kan vara en vändning 
i kriget. Däremot är han oro-
lig över kurdernas beväpning. 
Medan IS har artilleri och drö-
nare är kurderna beväpnade 
med kalasjnikov. För Joakim 
Medin handlar beväpningen 
om omvärldens syn på kur-
derna. Turkiet ser traditionellt 
kurderna som fiender och för 
västvärlden är PKK terrorister 
som inte ska beväpnas. 

En aspekt som Joakim Med-
in saknat i rapporteringen är 
kurdernas framgångar i Sy-

rien. I norra Syrien finns nu 
tre kantoner där kurderna styr 
och där delas makten mellan 
de olika folkgrupperna, och 
där finns också krav på kvinn-
lig representation. Det har 
medfört att det är vanligt med 
kvinnliga soldater i de kurdis-
ka förbanden.

– Kvinnor har spelat en oer-
hört stor roll i kampen mot 
fundamentalisterna, men 
många i väst har missat att det 
finns en politisk idé bakom det, 
säger Joakim Medin.

Han vill gärna återvända till Ko-
bane för att fortsätta rapporte-
ra men frågan är om han kan. 
Han togs av turkarna när han 
passerade gränsen tillbaka till 
Turkiet och förhördes.

– Jag fick även skriva under 
ett papper på att jag är krimi-
nell i Turkiet.

För även om Turkiets pre-
miärminister marscherade för 
pressfriheten i Paris betyder 
det inte att Turkiet är hjälp-
samma i hemlandet. Så enkel 
är inte verkligheten. 

LARS BÖHLIN

KONST. Fem samiska konstnä-
rer intar under lika många da-
gar Tonsalen i Umeå Folkets 
hus, med utställningen Pris-
ma, sammansatt av Gerd Ulan-
der från Ricklundgården.

Tomas Colbengtson, Anders 
Sunna, Katarina Pirak Sikku, So-
fia Ricklund Lidgren och Per 
Olof Monke Ricklund är upp-
ställningen av konstnärer 
som medverkar med allt från 
glaskonst och collage till verk 
i samklang med den samiska 
hantverkstraditionen.

Under utställningsperioden 
hålls dagliga kvällsarrang-
emang. Medverkar vid ver-
nissagen i dag klockan 19 gör 
Lars-Göran Ulander, med saxo-
fonmusik under rubriken New 
Jojk. På fredag föreläser Sigrid 
Stångberg om författaren Erik 
Nilsson Mankok. Anders Sun-
na står för lördagens program 
med en föreläsning under rub-
riken Orsak och verkan och på 
söndag blir det jojk-workshop 
med Krister Stoor. Avrundar 
programmet gör Sara Larsson, 
kulturarbetare och ledamot i 
Sametinget.

SARA MEIDELL

Fem dagar med 
samisk konst 

Katarina Pirak Sikku.

52
..meter lång är den bonad som 
under tre veckor visas på Väster-
bottens museum. Sagavägenbo-
naden är resultatet av mer än tio 
års arbete av fler än 100 personer, 
ett broderi som beskriver miljöer 
och landskap från Örnsköldsvik, 
via Åsele, Vilhelmina till Skalmodal 
vid norska gränsen. På söndag 25 
januari kl 14 öppnar utställningen 
och bland de medverkande finns 
bland annat eldsjälarna Christina 
Nylander från Bredbyn och Gunvor 
Jonsson från Åsele.

Provins är Norrländska litteratur-
sällskapets litterära tidskrift som 
grundades 1953 och sedan 1982 
ges ut med fyra nummer per år. 

Tidskriften, som sedan 2011 pro-
duceras och trycks i Umeå, vill tjä-
na som plattform för ett landsom-
fattande samtal om litteratur och 
kultur.

Provins är en av landets kulturtid-
skrifter som mottar stöd från Kul-
turrådet och fick vid fördelningen 
i januari en höjning till 450 000 
kronor, 50 000 mer än i fjol.

■■ Firade 60 ifjol

OPERA Det blev biorekord när 
Glada änkan visades live från 
Metropolitan i New York på lör-
dagen. 12 734 personer såg när 
operastjärnan och Polarpris-
vinnaren Renée Fleming gjorde 
huvudrollen i Lehárs operett, 
vilket är publikrekord för Fol-
kets Hus och Parkers livesända 
opera på bio. 125 biografer vi-
sade föreställningen, däribland 
Umeå Folkets hus. (TT)

Publikrekord 
för Glada änkan


