
 
 
 
 
 
 
Åland 100 
 
 
Åland Skriver  
 
 
Novelltävling 9.2.2021-9.12.2021 
 
Den åländska autonomin fyller hundra år och det vill Ålands kulturdelegation, Ålands landskapsregerings 
litteraturnämnd och jubileumsprojektet Åland 100 fira genom att utlysa en novelltävling för alla 
egensinniga pennor och tangentbord i vårt självstyrda örike. 
 
Tävlingsregler 
 
Tävlingen är öppen för både ålänningar och andra personer med Ålandsanknytning. Alla deltagare måste 
man ha fyllt 18 år före 9.6.2022.  
 
Tävlingsbidragen ska vara noveller skrivna på svenska. Temat är fritt. Du vill kanske berätta om någon 
verklig händelse eller låta fantasin flöda - det väljer du själv, liksom längden på din novell. 
 
 
 

• Varje enskild deltagare får sända in upp till tre bidrag. 
• Varje bidrag förses med en pseudonym. Samma pseudonym ska användas till samtliga bidrag, 

om man väljer att skicka in flera än ett. 
• Bidragen ska vara tidigare opublicerade texter. 
• Tävlingsbidragen bedöms av en jury. 
• Alla bidrag ska vara inlämnade och oss tillhanda senast 9 december 2021 klockan 18.00. 
• Så här skickar du in ditt bidrag: 

• Förse varje sida av ditt bidrag med en pseudonym. 
• Förse varje sida med ett sidnummer. 
• Skicka in ditt bidrag per e-post till skrivartavling@regeringen.ax.. Ange din pseudonym på 

ämnesraden.  
• Skriv din pseudonym även i själva mejlen samt titeln på ditt bidrag, ditt namn, ditt 

personsignum, din fullständiga bostadsadress, ditt telefonnummer och, om du vill, ditt 
modersmål. Skriv uppgifterna i denna ordning,  gärna endast en uppgift/rad. 

• Om du vill skicka in ditt bidrag per post:  
• Skriv ut ditt bidrag och lägg det i ett kuvert. Häfta inte ihop sidorna. På kuvertet skriver du 

Novelltävlingen Åland Skriver, titeln på ditt bidrag samt din pseudonym. Skriv inte ditt namn 
eller några andra personliga uppgifter på kuvertet utan på ett skilt blad som du lägger i 
kuvertet.. Posta kuvertet till Strandgatan 37, 22100 Mariehamn. Poststämpel godkänns. 



• Du kan även välja att lämna in ditt utskrivna bidrag i kuvert till Landskapsregeringens 
reception under kontorstid.  Kom ihåg att skriva tävlingens namn, textens rubrik och din 
pseudonym på kuvertet.  

 
Observera att det är viktigt att följa inlämningsdirektiven noggrant! 

 
 

• Bidragen returneras inte. 
 

• Arrangören förbehåller sig rätten att publicera vinnande bidrag. 
 
Juryn 
Juryn består av tre etablerade skribenter med gedigen erfarenhet av texter och textbedömning. 
 
Gustaf Widén Journalist och författare  
Julia Tidigs Forskare i litteraturvetenskap 
Daniel Sjölin Kulturredaktör och författare 
 
Vinnare och priser 
 

                              Första pris:       4000 euro 
 
Andra pris:       2000 euro 
 
Tredje pris:                    2000 euro       
 

                                 En deltagare erbjuds även möjligheten att delta i en skrivarkurs på anrika  
                                                                                          Biskops Arnö – Nordens Folkhögskola under sommaren 2022.        

 
Tävlingsresultaten offentliggörs den 9 mars 2022, och prisutdelningen sker i samband med 
självstyrelsefirandet 9.6.2022. 
 

Inspirationsdag 
 
Den 11 mars 2021 anordnas en inspirationsdag för alla hugade skribenter. Inspirationsdagen är öppen 
och avgiftsfri för alla, oavsett om man tänker delta i tävlingen eller inte. Inspirationsdagen sänds digitalt 
och leds av kritiker- och läsarrosade författaren Nina Wähä, vars senaste roman Testamente (2019) 
nominerades för Augustpriset och tilldelades Sveriges Radios romanpris år 2020. Vill du ställa en fråga 
till Nina Wähä angående skrivande, så kan du skicka den före 24.2.2021 till: 
skrivartavling@regeringen.ax. 
 
Mer information om inspirationsdagen kommer snart på projektets hemsida (se nedan). 
 
Följ med på en guidad tur genom skrivandets snårskogar och sankmyrar och lär dig gjuta liv i orden inom 
dig och släppa ut dem i en berättelse att dela med andra! 
 
Kontaktuppgifter och information 
 
Vi uppdaterar kontinuerligt tävlingens hemsida med aktuell information. Hemsidan hittar du på 
www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/aland-100-ar-/aland-skriver-novelltavling. Dela gärna länken 
med andra intresserade skribenter! 

http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/aland-100-ar-/aland-skriver-novelltavling


 
Du är också välkommen att följa oss på Åland100-gruppen på Facebook och Instagram för tips och 
inspiration under tävlingstiden. Vi använder hashtaggen #ålandskriver och #åland100.  
Har du några frågor får du gärna kontakta projektkoordinator Aino Waller: aino.waller@regeringen.ax. 
 


