Motiveringen till Arbetarrörelsens kulturorganisation
Riksskådebanans kulturpris 2010.
”Gunnar Kieri har gett ut 16 böcker sedan han debuterade
1972 med 1:a arbetarkompaniet, Storsien, som han skrev
tillsammans

med

Ivar

Sundström,

och

som

behandlar

interneringen av kommunister under kriget. En bok som var viktig
för Gunnar eftersom fadern var en av de

internerade.

De böcker som Gunnar Kieri därefter fortsatte att skriva skildrar
främst förhållanden i Tornedalen. Hans prosa är ren, klar och
exakt. Hans drastiska och frodiga berättarstil ger läsaren en stark
närvarokänsla i det han skriver om Tornedalens historia med stor
respekt för människorna som överlevt och skapat sig ett liv i det
karga klimatet”.

Bli medlem i Sällskapet Gunnar Kieris vänner!
Besök hemsidan http://www.kierisallskapet.se.
Facebook: Kierisällskapet
Bankgiro: 781 9196

Bli medlem Du också!

Sällskapet Gunnar Kieris vänner

Styrelsen 2015-2016

Få har betytt så mycket för att göra Tornedalen och dess historia
känd för en bredare allmänhet än författaren Gunnar Kieri, i en
lång och ännu oavslutad rad av berättelser om människor i forna
tider och ända till idag. Gunnar hämtar inspiration både ur egna
erfarenheter under ett långt och händelserikt liv liksom i egna
studier och efterforskningar hos levande människor och i gamla
dokument. Hans ivriga färdande runt omkring i det vidsträckta
Tornedalen ger underlag till hans skildringar av dess olika bygder.

Ordförande:

Lennart Rohdin, Gräddö

Sekreterare:
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Barbro Alatalo, Luleå
Lars Lindberg, Kiruna

Sällskapet Gunnar Kieris vänner, bildades 2011 för att främja
utgivning och spridning av Gunnar Kieris litterära verk, sprida
kunskap om hans liv och gärning samt stödja honom i hans
fortsatta litterära skapande.
Sällskapet ordnar författarträffar på olika håll i landet med Gunnar
Kieri och medverkar med bokbord på litteraturevenemang. Det
årliga årsmötet hålls minst vartannat år i Norrbotten. Medlemmar
får också medlemsblad om och med Gunnar och Sällskapets
aktiviteter.
Alla som vill stödja sällskapets verksamhet och bli medlem är
välkomna att sätta in medlemsavgiften på sällskapets bankgiro
7819196 i Sparbanken Nord i Kiruna.
Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem. Du kan också bli ständig
medlem genom att sätta in 2000 kr som ett engångsbelopp.
För bibliotek och föreningar är avgiften 200 kr och för
företag/institutioner 1000 kr.
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