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DAGS FÖR
NOVELLFEST I LUND
För fjärde året arrangerar Litteraturhus Lund Novellfest! Evenemanget äger
rum den 21–23 september på Lunds
konsthall, Lunds stadsbibliotek och
Biografen Kino. .

Några av de medverkande författarna
är: John Ajvide Lindqvist,Viktoria Jäderling, Hassan Blasim, Johanna Holmström och Julian Barnes (Novellbio).
Nyheter för i år:
• Stadsvandring med novelläsningar
inleder festivalen fredagen den 21
september.
• Shared reading med frukost på Stadsbiblioteket.
• Novellbio på Kino. Filmad författaruppläsning med Julian Barnes.
• Specialkomponerade musikaliska
tolkingar av de upplästa novellerna .
Mer info: www.litteraturhuslund.se
§Förköp: Lunds konsthall fr o m 8/9
(Novellkväll). Kino, www.kino.nu
(Novellbio).

BOKMÄSSAN I KRONOBERG
Författarcentrum Syds anställda och
några från styrelsen kommer att närvara
under Bokmässan Kronoberg på Växjö
stadsbibliotek lördagen den 24 november. Efter bokmässan bjuder vi in till en
medlemsträff för information och social
samvaro på Det fria ordets hus. Tider
och andra detaljer kommer att meddelas via epost och på hemsidan.

Ledare 2018

AMBITIÖS STORSATSNING
Sommarens värmebölja är över och höstens
inspirerande väderlek har anlänt. Därför
tar jag tillfället i akt att förtälja om nya ting
som är på gång och förhoppningsvis berör vår författaridentitet i positiv riktning.
Men först lite bakgrundshistoria; Författarcentrum Syd har i drygt sex år drivit
den litterära samlingslokalen ”Poeten på
hörnet”. Men i somras slutade samarbetet
med lokalägarinnan eftersom hon ville sälja
utrymmet och hade andra planer för framtiden. Därmed har andra möjligheter öppnats upp, om vi som förening vill fortsätta
samarbetet med de litterära aktörer som
nyttjat vår författarscen under alla dessa
år. Succén med Poeten på hörnet var delvis
otippad eftersom vi tidigare hade en annan
lokal, ”Loftet”, som inte blev lika populär
i publikt hänseende. Så om vi fortsätter att
rida på framgångsvågen, finns det spännande kapaciteter att utnyttja. Ja, det verkar
som om vi äntligen har tillräckligt många
föreningar som kan gå samman för att etablera ett permanent ”Litteraturens hus” i
Malmö!
		 Planerna är att inbjuda till ett gemensamt möte, för att utröna hur många litterära föreningar vill samarbeta med Författarcentrum Syd i denna ambitiösa storsatsning.
Vi har redan fått positiva indikationer på
att vissa stadsdelsområden bejakar ett sådant litteraturhus, men det innebär givetvis intensiv och fokuserad uppvakning av

kulturpolitikerna för att få den ekonomiskt
långsiktiga uppbackningen som krävs för
genomförandet. Dessutom är det ingenting
som vi kan göra på egen hand, ty det måste
vara flera aktörer som brinner för frågan.
		 Detta är således en av sakerna som planeras för framtiden. Datum och plats kommer att meddelas inom kort. Hoppas att
det är fler än jag som tycker att detta är en
genomförbar idé! Framför allt är det uthållighet och goda argument som kommer att
vara tummen på vågen i detta hänseende.
Pia Vingestråhle

Förhoppningsfulla hälsningar,
Lars Magnar Enoksen, ordförande i
Författarcentrum Syd

JAG SKRIVER – 3:E ÅRET I RAD
Författarcentrums rikstäckande skriv- och läsfrämjandeprojekt för gymnasieskolan Jag skriver i dina ord går nu in på
sitt tredje år. I Författarcentrum Syds område har projeket
hittills i år fått besked om förnyat stöd av Region Skåne,
Region Blekinge och Kalmar läns landsting. Kulturrådet har
även beviljat ett bidrag för den nationella samordningen
av projektet.
Det andra året avslutades traditionsenligt med prisutdelning på Forum för Poesi och Prosas säsongsavslutning i
Göteborg den 16 maj.
Under projektets gång 2017-18 har det i Författarcentrum
Syds område genomförts 27 författarbesök och sammanMattias Edvardsson på Einar Hansengymnasiet
lagt har ca 2500 elever fått möta en författare. Totalt ini Malmö. Foto: Jenny Edvinstam.
kom 503 tävlingsbidrag i hela landet varav 150 från syd.
Författarcentrum Syds jury bestod av ordförande Therese Granwald samt Kristofer Flensmarck,
Sofie Berthet och Henrik Bromander. Ordföranden ingick sedan i den riksjury som utsåg vinnaren i hela tävlingen.
Vi ser nu fram mot ett nytt projektår med nya författarbesök och nya spännande tävlingsbidrag.
Titta gärna in på den fina hemsidan för projektet: www.jagskriver.nu
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HÖSTNYTT
BOKPUB

FÖRFATTARE SKINGRAR
MÖRKRET MED BOKTIPS
OCH GLÖGGMINGEL

Författarcentrum Syds styrelse testar ett nytt publikt koncept i
Malmö, genom att arrangera aktuella bokpresentationer på uteställen som vill samarbeta med oss. Vår inledande ”BokPub” har kvällspremiär torsdagen den 11 oktober 18-19.30 (drop in från kl 17) på
Café Alé, vid hörnet Västergatan/Gråbrödersgatan, Malmö.
Hör av dig till ordförande Lars Magnar Enoksen (larsmagnare@
gmail.com) om du har någonting nyutgivet du vill presentera. Varje
BokPubafton kommer att ha 2–3 halvtimmesframträdanden med
möjlighet för bokförsäljning. Hjärtligt välkommen!

SKÅNSKA BOKMÄSSAN BERÄTTAR
Temat för Skånska bokmässan 2018 är berättande. Berättelser om människoöden
idag, igår och i framtiden.
Berättelsen som en form
där vi låter fakta och fiktion
mötas och berika varandra.
Välkomna på en heldag där
vi möts kring hembygd och
böcker!

Lördag den 1 december kl 13-15
Plats: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek

Uppläsningar och boktips med medlemmar i Författarcentrum Syd
och Skånes Författarsällskap i samarbete med Lunds stadsbibliotek.
Vi välkomnar din intresseanmälan för en bokpresentation om du
har en nyutgiven bok 2018. I urvalet av uppläsare kommer vi att
reservera hälften av platserna för olika genrer och hälften åt genren
barn och unga.
Efter uppläsningarna på Lunds stadsbibliotek följer traditionsenligt
glöggmingel kl 16.
Intresseanmälan till uppläsning och/eller föranmälan till glöggmingel via epost till anna.alsmark@forfattarcentrum.se eller thomas@
skanesforfattarsallskap.se

LITTERATURRUNDAN BJUDER IN

Lördag 13 oktober.
Plats: Arkivcentrum Syd,
Porfyrvägen 20 i Lund.
Program:

Författarnas Bokaffär 2018 äger rum på Skillinge Teater,
lördag 24 november.

Bokmässan kl 10-16. Forskarsalen öppen kl 10-13.
Visningar Arkivcentrum Syd kl 10 och 13.

Utförligt program med tider och deltagare meddelas på
hemsidan www.litteraturrundan.se

10-12 Föredrag med samtal.
Konferencier: Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist.
En ICA-kasse med människoöden och landskapsförändringar
Sven Jensén, ekolog och ordförande Skånes hembygdsförbund
Ankomst Malmö. Berättelser om flyktingmottagandet 2015.
Karin Sjöberg, arkivpedagog, Malmö stadsarkiv.

Anmäl redan nu ditt intresse till Karin Eberhardt Grönvall
karin.egronvall@gmail.com
Hjärtligt välkommen! Litteraturrundans styrelse.

FÖRSTA SNÖFÅGELSTIPENDIATEN UTSEDD

13-16 Speakers’ corner och panelsamtal.
Konferencier: Lars Magnar Enoksen, fackboksförfattare och
ordförande i Författarcentrum Syd.
13-15 Bokpresentationer à 8 minuter i Speaker´s corner.
13-15 Utblickar i världen. Miniföredrag med frågor. Moderator
Maria Bielke von Sydow, litteratör. Medverkande: Ida Andersson,
Monica Braw, Per Gahrton och Peter Winai.
15-16 Do it yourself ! Rock- och popkultur som ämne för hembygdshistoria. Panelsamtal mellan Petter Lönegård, formgivare,
författaren och förläggaren Jeanette Rosengren och Mats Pettersson,
Svenska Popfabriken-Klippan.
Huvudarrangörer: Skånes hembygdsförbund och Författarcentrum
Syd med stöd av Region Skåne.
Medarrangörer: Skånes släktforskarförbund, Litteraturrundan.

Milena Bergquist. Foto: Hans Alm

Författaren och journalisten Milena
Bergqvist, Båstad, skrev den flanörsessä
som korades till vinnare av det nya
Snöfågelstipendiet instiftat av författarna
Erica och Johan Månsson och Författarcentrum Syd.

Stipendiet består av en veckas vistelse i paret Månssons bostad
på Mallorca i oktober. I priset fick Milena dessutom lite oplanerat
en 2-dagars vistelse på Författares sommarmöte i Karlskrona
för att närvara vid prisutdelningen på Marinmuséet med juryn
Maria Bielke von Sydow, Författarcentrum Syds pressansvariga för
priset, och instiftarna Månsson.
Juryns motivering löd bland annat:
”Milena har med finkänslighet och realistisk stämning angripit det
ekologiska perspektivet av flanerandet både i det lilla och stora perspektivet”. Essän publicerades i sin helhet i Sydöstran.
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MEDLEMSAKTUELLT
Sofi Poulsen
piratäventyr
Sofi Poulsen, Växjö, har givit ut
flera barnböcker på eget förlag. I
våras var det release för Niilas &
Siris äventyr - mötet med piraten som
är utgiven på Eloso Förlag.
Görrel Espelund
reportagebok
Görrel Espelund, Skäret, släppte
i maj Vita afrikaner - ett reportage om
arv och identitet. En skildring av de
vita kolonialsläkternas ättlingar i
Kenya, Zambia och Zimbabwe.
Förlag eddy.se AB.
Jonna Fries
ny diktsamling
Jonna Fries, Ålem,har gett ut sin
andra diktsamling, Skalv. Precis
som debutboken Omgångar (2013)
utkommer den på Oppenheim
förlag.
Eva Holmquist
mjukvarutestning
Eva Holmquist, Jönköping,
science fiction och fantasyförfattare, kom i början av året
ut med sin första fackbok Praktisk
mjukvarutestning på Studentlitteratur. Boken fokuserar på
de frågeställningar man möter
vid mjukvarutestning i praktiken
och innehåller många exempel
från olika typer av system, bland
annat behandlas arbete med test
i stora, komplexa IT-system med
många beroenden.

Aktuella uppgifter om medlemmarnas författarskap; nya böcker, utmärkelser eller liknande.
Skriv några rader till anna.alsmark@forfattarcentrum.se eller som vanligt brev.

Tuija Nieminen
Kristofersson
nordisk poesisamling
Tuija Nieminen Kristofersson,
Bromölla, är en av fyra svenska
poeter som representerar Sverige i antologin Audiatur - Festival
för ny poesi 2018. Antologin
består av fem delar med poeter
från Norge, Finland, Danmark,
Island och Sverige. Redaktör
för den svenska delen är Felicia
Stenroth och de andra svenska
poeterna är Hanna Hallgren,
Lars Häger och Jila Mossaed.
Översättning av de svenska
texterna har gjorts av Sindre
Andersen. Antologin presenterades på Audiatur poesifestival
i Bergen 27-28 april 2018 med
uppläsning av de medverkande
poeterna och med panelsamtal
om konst och poesi där Tuija
Nieminen Kristofersson var en
av de medverkande.
Folke Dahlqvist
kognitik
Folke Dahlqvist, Jönköping,
har inom projektet Kognitik
(strukturtänkande) givit ut boken
Tänk Hjärna. De tidigare heter
Kreativitetsteorin, Innovationsteorin,
Operativitetsteorin, Kognitiken i
Praktiken samt Lärobok i Kognitik.
Om alla står att läsa på www.
pedax.se
Suzanne Mortensen
lättläst barnbok
Suzanne Mortensen, Lund, har
kommit ut med den lättlästa
barnboken Stulen plånbok på
Nypon Förlag.

Lars Magnar Enoksen
signerad upplaga

Nya medlemmar hälsas
välkomna

Lars Magnar Enoksen, Malmö,
har utkommit med sin 28:e bok,
Norse Sorcery Compendium. Galdr
& Runes, på eget förlag. Ämnet
är uppenbarligen supernördigt
och därför utgiven i en numrerat
signerad upplaga på 500
exemplar.

Tora Greve, Limhamn
Charlotte Hage, Borgholm
Moa Eriksson Sandberg, Lund
Linus de Faire, Malmö
Susanne Schneider, Fridlevstad
Jenny Lindqvist, Lund
Kristine Lorentzson, Växjö
Barbro Blomberg, Malmö
Susanne Bogren, Limhamn
Eva Dillner, Eksjö
Helen Halldorsdottir, Vollsjö
Arvid Svenske, Malmö
Lisa Rodebrand, Trelleborg
Annika Giannini, Jönköping
Dan Dietrichson, Lenhovda
Lennart Hammarstad, Kalmar
Ingmar Simonsson, Förslöv
Ali Alabdallah, Åstorp
Joke Guns, Björköby, Vetlanda
Fairouz Al-Tamini, Lund
Gun-britt Lindell, Osby
Fredrik Loberg, Fågelfors
Mari Bister, Onslunda
Ann-Charlotte Persson,
Jönköping

Ida Andersson
verklighetsskildringar
Ida Andersson, Kågeröd i
Svalövs kommun, har givit ut en
tetralogi på Recito förlag om en
flicka Katja som invandrade till
Sverige i början av 1960-talet
och hennes kamp för att passa
in. Böckerna är lättlästa och
vänder sig till tonåringar
och vuxna. I samband med
utgivningen av den fjärde boken
Fri stark och farlig del 2 fick hon
Svalövs kulturstipendium,
pengar som i år möjliggjort en
ljudboksproduktion av böckerna.
Jonatan Järvi
Nominerad till Barnradions
bokpris
Jonatan Järvi, Ålem, och hans
bok Pojken i paddan och jag finns
bland de fem som nominerats
till Barnradions bokpris 2018.
Barnradions bokpris är ett
bokprogram där en barnjury
utser årets bästa bok för
9-12-åringar. I år är det fem
elever på Rosengårdsskolan
i Malmö som utgör juryn.
Vinnaren får 30 000 kr och
presenteras 4 november.

Debutantmedlemmar
Monika Olin Wikman,
Simrishamn
Håkan Ahrling, Staffanstorp
Linnea Dahlgren, Malmö
Karin Eberhardt Grönvall,
Skillinge
Maria Maunsbach, Malmö

På ny adress i Malmö
Författarcentrum Syds kansli
hade för stor kostym och har
bytt adress till ett kontorshotell. Den nya adressen är
Norra Vallgatan 72, 211 22
Malmö.

FÖRFATTARRESA TILL ISLAND
På senaste författarresan till Helsingfors bestämdes
att nästa resa skulle gå till Island och det planerar
vår researrangör Barbara Fellgiebel för fullt. Tiden
föreslås sammanfalla med Rejkjaviks internationella
litteraturfestival som kommer att äga rum 24-27
april 2019. http://www.bokmenntahatid.is/
Resans pris ska helst inte överstiga 12 000 kronor, beroende på enkelrum
och utflykter. Gruppens storlek blir 10-15 personer.
Seriösa förhandsanmälningar uppskattas och möjliggör sänkta priser. Kontakta Barbara för närmare info. Epost: alfacult@gmail.com, tel. 0761-00 30 80

VI SES PÅ BOK & BIBLIOTEKSMÄSSAN
27-30.9
Författarcentrum har en monter och arrangerar
program på Litteraturscenen i samarbete med Sveriges Författarförbund.
Information om medlemsrabatt för seminarie/entrékort och programtider finns på vår hemsida www.
forfattarcentrum.se

Avsändare: Författarcentrum Syd, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö
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FÖRFATTARIDENTITET GENOMLYST PÅ SOMMARMÖTET
Sommarmötet är skapat utifrån en kreativ
vision om att förena verksamma författare,
skrivintresserade och blivande författare
över regiongränserna i södra Sverige.
Inspirationen är hämtad från Författarcentrum Norr som länge arbetat med att
överbrygga geografiska avstånd, betydligt
längre avstånd än vi brottas med i södra
Sverige.
Tack vare ett ekonomiskt stöd och
samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, samt bidrag från Svenska Akademien, kunde Författarcentrum
Syd starta upp Författares sommarmöte i
Karlskrona 1-3 juni 2018. Arrangörsgruppen har bestått Lars Magnar Enoksen,
ordförande, Maria Bielke von Sydow, styrelsemedlem, och vi anställda på kansliet,
Foto: Sassa Ett
Buregren
Jacob Åkerström och undertecknad.
30-tal författare och blivande författare
(varav två debuterar i höst) ingick i mötet.
Lars Magnar Enoksen presenterade årets

tema Författaridentitet, som löpte som en
röd tråd i två dagars program. De frågor
som behandlades var exempelvis att finna
sitt språkliga uttryck, göra research och
den tryckta bokens betydelse. Panelsamtal
med olika konstellationer av författare
från olika genrer varvades med fantastiska
uppläsningar och en kul frågelek ”Frågor
i hatten” som Maria Bielke von Sydow
introducerade.
Urvalet i årets program ger även en
signal om att vi vill skapa gemenskap och
delaktighet över länsgränserna för den här
nya mötesplatsen.
Det bjöds även på en guidad tur på
konferensstället, Marinmuseet, nära till
havet och centrum. Ett annat nedslag i
stadens historia som blev mycket uppskattat var Torsten Samzeilus föreläsning och
visning av Karlskronas Läsebibliothek
1794–1863, det äldsta bevarade av sitt slag
i Sverige. Att se de gamla böckerna och

höra om läsares reaktioner för flera hundra
år sedan fyllde Sommarmötet med glädje
och förvissning om det skrivna ordets
styrka.
Karlskrona blev en perfekt inramning och vi kan konstatera att sommarmötet blev en succé. Vi fick en hel del fina
uppslag från deltagarnas respons efteråt,
som vi tackar så mycket för.
Författarna Freke Räihä och Henrik
Johansson, som båda var med i årets sammankomst, kommer att spinna vidare på
ett liknande upplägg och kläcka nya idéer
till ett nytt inspirerande program.
Nästa Sommarmöte i Författarcentrum Syds regi planeras att äga rum
8–11 augusti 2019 i Kronobergs län. Vi
återkommer med mer information när
programmet börjar ta form.
Anna Alsmark

Övre raden till vänster: Vi träffades här! Sommarmötet framför Marinmuseet i Karlskrona.
Foto: Camilla Carnmo
I mitten: Eftersits på Café Elsas i Karlskrona.
Foto: Anna Alsmark
Till höger: Julia Svanberg läser ur sin roman
Candelarias hus.
Foto: Anna Alsmark
Undre raden till vänster: Camilla Carnmo,
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och
författarna Susanne Schneider, Karlskrona och
Moa Eriksson Sandberg, Lund.
I mitten: Författarna Julia Svanberg,
Karlshamn, Ali Alabdallah, Åstorp, och Freke
Räihä, Degeberga. Foto: Anna Alsmark
Till höger: Om research med Margareta
Skantze, Karlskrona, Taliah Pollack, Malmö
och Anna Holmström Degerman, Umeå.
Författarcentrum Syd

Ideell förening för yrkesverksamma författare i Skåne, Blekinge,
Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

Författarcentrum Syd
Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö
Tfn: 040-611 89 90

Flygande Posten – nyhetsbrev 2, 2018
Deadline nästa nummer 16 november 2018

kanslisyd@forfattarcentrum.se
www.forfattarcentrum.se

Redaktör Anna Alsmark.
Ansvarig utgivare Lars Magnar Enoksen.

Bankgiro: 5558-1466

