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NOVELLER OCH KÄRLEK
ALLA HJÄRTANS DAG
14 februari kl 14 -16 firar vi Alla
hjärtans dag med Öppen scen för
kärleksnoveller!
Evenemanget inleds av författaren
Oline Stig, som berättar om sin
kärlek till noveller och om noveller
om kärlek. Oline är ordförande i
Litteraturhus Lund och initiativtagare
till den årliga Novellfestivalen.
Alla skrivande hjärtan kan deltaga!
Om du vill läsa en egen novell (maxtid
5 minuter per läsning) sänd manus på
förhand (senast 31 januari) till anna.
alsmark@forfattarcentrum.se.
Efter läsningarna blir det fika med
kärleksmuffins från Vollsjö Hembageri.
Lokal: ABF Malmö, Spånehusvägen 47,
Malmö.
Arrangemanget ordnas av Författarcentrum Syd i samarbete med ABF
Malmö och Vollsjö Hembageri.

LITTERÄRA MÖTEN
2018 innehöll flera litterära mötesplatser för bokprat och samvaro. För
fler glimtar från höstens arrangemang
se bildgalleri på Författarcentrum
Syds facebooksida.

Ledare

VAD ÄR EN
FÖRFATTARE?
Mitt yrkesval stöter förvånansvärt ofta
på andras definitionslusta. Märkligt.
Det enda jag vill, är ju att skriva
böcker. Helst om nördiga ämnen och
med en snäv läsekrets i åtanke. På
senare tid har jag även börjat publicera
på internationella språk för att utröna
min potentiella genomslagskraft i
större sammanhang och har således en
klar bild angående mitt författarskap.
Oavsett de tydliga strategierna får
jag ideligen höra välmenande råd om
vad jag borde skriva om. Tipsen är
överraskande stereotypa och berör
ämnesval som avhandlats åtskilliga
gånger förut eller framstår som oblyga
krav om översättningar till språk jag
inte bemästrar. Hm, att vara författare
tycks vara någon som spottar ur sig
böcker på löpande band, utan att
skaparglädje eller personlig kreativitet
tas in i ekvationen. Dessutom verkar
kundernas eventuella köpvilja vara
ohjälpligt överskattad.
Ibland önskar jag att rådgivarna hade
rätt. Att böckerna sålde sig själva
om ämnet var tillräckligt intressant

och distributionsnäten var till för de
läshungriga istället för vara ett monopolliknande maktmedel. Härligt!
Kanske är det kampen mot alla odds
jag gillar mest? Att fortsätta försöka nå
fram i utgivningsbruset och äntligen
bli uppskattad för min anspråkslösa
litterära kvalitet.
Ja! Även om julhelgen är förbi, tror jag
tydligtvis fortfarande på jultomten…
God fortsättning önskar
Lars Magnar Enoksen, ordförande i
Författarcentrum Syd.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

Lisa Rodebrand med Fantasiförlaget på
Skånska Bokmässan.

Medlemmar i Författarcentrum
Syd hälsas välkomna till årsmöte
fredagen 8 februari kl 17 på Erikstorps Kungsgård, Lill-Olas väg 30,
i Landskrona. Efter mötet bjuder
föreningen på enklare förtäring och
förfriskningar.
Föranmälan senast torsdag 1 feb till
anna.alsmark@forfattarcentrum.se.
MÖTESHANDLINGAR

Juluppläsning på Stadsbiblioteket i Lund.

Dagordning och årsmöteshandlingar
läggs ut på hemsidan. Motioner till
årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari till kansliet
via epost eller brev. Medlemmar (ej
debutantmedlemmar) kan nominera
kandidater till styrelsen, riksombud
och övriga poster.

Resebidrag för deltagande i årsmötet
utgår med högst 400 kronor till medlemmar bosatta utanför Skåne. Ersättning utbetalas i efterhand sedan reseräkning med bifogat kvitto lämnats/
skickats in till kansliet.
MEDLEMSAVGIFT 2019
Medlemsavgiften till Författarcentrum
Syd är oförändrad 350 kr och betalas
till föreningens bankgiro 5558 – 1466.
En faktura kommer att skickas ut per
brev till alla medlemmar Det går bra
att betala in direkt på bankgirot utan
faktura också, glöm inte att skriva ditt
namn i meddelandet.
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TEMA VINTERGÄCK - BOKPUB 24/1

BLEKINGE BOKMÄSSA 2019

Årets första Bokpub äger rum torsdagen den 24 januari
kl 17. Temat är vintergäck.

Författarcentrum Syd besöker Blekinge Bokmässa på Lokstallarna i Karlshamn lördagen den 2 mars 2019. För fjärde året i rad bjuder Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg in till en regional samlingsplats för litteratur och litteraturskapare.

Alla som vill bidra med ett eget boktips på böcker som
gäckar ordningen på ett eller annat sätt inbjudes att göra
intresseanmälan till Lars Magnar Enoksen: larsmagnare@
gmail.com. (Man får tipsa om egen bok).
Arrangör är Författarcentrum Syds styrelse.
Adress: Café Alé, Gråbrödersgatan 2, Malmö.

Författare, illustratörer, översättare, förlag och litterära föreningar med anknytning till Blekinge är välkomna att ställa ut.
Kontakt: projektledare Camilla Carnmo,
Camilla.Carnmo@regionblekinge.se
SNÖFÅGELSTIPENDIET
Månssons och Författarcentrum Syds vistelsestipendium i
Soller, Mallorca, första veckan i oktober 2019.

En av höstens bokpubar: Hopp om trygghet, hopp om frihet i flykt och
konflikt. Med författarna Marjan Svab och Taliah Pollack.
Foto: Jacob Åkerström

KURS I KREATIV PR OCH MARKNADSFÖRING
FÖR FÖRFATTARE
Tisdagen den 19 mars kl 13-16. Lokal: Bistron, Moriska
Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö

Hjärtligt välkommen till en
ny upplaga av den populära
medlemsutbildningen om PR
med Marthina Elmqvist, författare till Läs mig! En kreativ PRhandbok.
Det blir information och praktiska exempel samt olika
frågeställningar som rör PR, pressbearbetning, sociala
mediers kraft och krux; lansering och långsiktigt arbete samt
krishantering - när det inte riktigt går som planerat.
Marthina Elmqvist har flera års erfarenhet av arbete
på förlag i Sverige och Danmark som frilansande
pr-konsult och marknadsförare för både förlag,
författare och andra aktörer i kulturbranschen. Hon
driver Ophelia Publishing AB, som sedan 2016 även
innefattar en internationell agenturverksamhet.

Initiativet till Snöfågelstipendiet kommer från författarna
Erica och Johan Månsson, som vill erbjuda kollegor/medlemmar i Författarcentrum Syd en möjlighet att vistas en vecka i
deras lägenhet på Mallorca. Veckan är till för skrivande och
inspiration utan krav på prestationer. En slags ”flanörsresa”
om man vill – vilket också är temat för själva ansökan till stipendiet.
Författarcentrum Syds styrelse tycker att det är både roligt och
hedrande att få vara med i samarbetet kring ett så fint stipendium för medlemmarna. Maria Bielke von Sydow i styrelsen
är Snöfågel-koordinator i samarbetet med författarna
Månsson och ansvarar för arrangemanget kring utdelningen
av priset under Sommarmötet 9-11 augusti 2019 på Det Fria
ordets hus i Växjö i Kronobergs län.
Hur söker man stipendiet?
Skriv en flanörsessä på max 3000 tecken (ink blanksteg).
Skicka in bidraget med verksförteckning och kort behovsmotivering (max 3 meningar) senast 1 maj 2019 till mansson.
erica.johan@gmail.com.
Stipendiet är sökbart för medlemmar i Författarcentrum
Syd. Tillkännagivandet sker vid Författares Sommarmöte i
Växjö 9-11 augusti 2019. Pristagaren bjuds på att vara med
på Sommarmötet (deltagaravgift/och resa).
För mer info om Snöfågelstipendiet: Erica Månsson och
Johan Månsson, mansson.erica.johan@gmail.com.
Maria Bielke von Sydow, 073-2741829, bielkevonsydow@
gmail.com
Mer information om Snöfågelstipendiet:
www.forfattarcentrum.se/snofagelstipendiet

Som medlem i Författarcentrum Syd deltar du utan
kostnad. Det går också bra om du som medlem vill
bjuda med någon som inte är medlem, men då debiterar vi dig 300 kr för medföljande.
Eftermiddagsfika ingår. Max 20 deltagare.
Anmäl dig nu! Föranmälan senast 1 mars till:
jacob.akerstrom@forfattarcentrum.se

Pristagaren föräras även ett vackert
glas från Kosta på initiativ av Maria
Bielke von Sydow, FC Syds styrelse
och koordinator för Snöfågelstipendiet.
Foto: Anna Alsmark
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MEDLEMSAKTUELLT

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

Karin Brunk Holmqvist
16:e boken

Taliah Pollack
om Israel-Palestina

Karin Brunk Holmqvist,
Tomelilla, har givit ut
sin sextonde bok, Tango i
tabernaklet på nytt förlag,
Bokfabriken i Limhamn.

Taliah Pollack, Malmö, är
aktuell med romanen Hebrons
hemlighet på Thorén & Lindskog. Det är en fängslande
skildring av konflikten på
Västbanken ur den yngre
generationens perspektiv.
Taliah är uppvuxen i Israel,
numera bosatt i Malmö.
Hon debuterade 2012 med
fantasyromanen Saga Swärd –
Omskakare och världsresenär.

Marit Olanders
powerpoesi
Marit Olanders, Klagstorp,
har givit ut diktsamlingen
Grogrund: powerpoesi på Apsus
förlag.
Åsa Storck
nya barnböcker
Åsa Storck, Jönköping, har
givit ut två nya böcker med
illustrationer av Anders Vegh
Blidlöv. Det är två historiska
kapitelböcker för barn 9-12
år, Vide i Lund och Lin vid muren på Hegas förlag.
Björn Larsson
ny roman
Björn Larsson, Råå, har gett
ut sin sjunde roman, Brevet
från Gertrud, på Norstedts
förlag. Det är berättelsen
om en man som vid sin
mors död får veta att hon
var en överlevande från
Auschwitz och judinna och
som nu måste besluta sig för
hur han ska förhålla sig till
hennes och därmed sin egen
potentiella judiskhet.
Emma Fäldt
nya barnböcker
Emma Fäldt, Lund, har kommit ut med två nya kapitelböcker för barn. Jag gör det. För
din skull! som är en fristående
fortsättning på Jag lovar. På
hedersord (2015) samt Anna
Tizianna- Sommaräventyr och
trolleri (illustratör Josephine
Nicander) som är tredje
fristående delen i serien
om Anna Tizianna. Båda på
Idus förlag.

Guilem Rodrigues da
Silva, kärleksdikter
Guilem Rodrigues da
Silva, Lund, har i höst fyllt
80 år och givit ut novellsamlingen Åtråns höga visor
på BookLunds förlag.
Brasilianska rytmer och
dofter blandas med svensk
verklighet i ett författarskap
där kärlek, erotik och musik
förenas. Guilem, som också är hedersmedlem i Författarcentrum Syd, gratuleras
varmt!
Monica Braw
ny biografi
Monica Braw, Malmö, har
givit ut biografin Jorden är vårt
hem. Edita Morris och hennes
tid. Gidlunds förlag. Edita
Morris blev världsberömd
för romanen Hiroshimas blommor 1957 - den första om
atombombningen. Hon skrev
också noveller och romaner
om krig, diktatur, fattigdom
och miljöhot och den enskilda människans kamp mot
detta.

en essens av allt hon läst
och funderat över de senaste
åren.
Åke Lasson
roman i vården
Åke Lasson, Lund, har givit
ut sin andra roman Cassandra
- Ensam i vargtimmen. Liksom
den första boken utspelar
den sig mest i sjukvårdsmiljö,
men också mer i privatlivet.
Ett av flera huvudtema är
kvinnliga kirurgers svårigheter i den extremt mansdominerade kirurgiska
arbetsmiljön.
Eva Thors Rudvall
lättläst för vuxna
Eva Thors Rudvall, Eslöv,
har under 2018 publicerat
fem böcker. Tro, hopp och
sfi, Folkuniversitets förlag,
är en didaktisk dagbok
som vänder sig till lärare
och till alla andra som är
intresserade av alfabetisering,
trädgårdstankar och livsfrågor. Fyra böcker är utgivna på Vilja förlag för
vuxna som är betjänta av
mycket lättlästa texter och ett
starkt bildstöd. Dessa titlar är
Få barn, Gå till skogen, Gå till
tandläkaren och Siffror med Eva
och Adam.

Utmärkelser
Mari Bister, Onslunda, har
tilldelats Tomelilla kommuns
kulturpris 2018 för sin barnboksserie Djurdeckarna och för
att hon ”lär barnen läsglädje
och djurlek”.
Emma Adbåge, Kristdala,
har tilldelats Augustpriset
för Årets svenska barn- och
ungdomsbok för Gropen,
Rabén och Sjögren.
Nya medlemmar hälsas
välkomna
Marjan Svab, Helsingborg
Gabriella Håkansson, Malmö
Gun-Britt Bergström Lindell,
Osby
Ulrika Kestere, Lund
Anna Holmström Degerman,
Hörefors
Marie Helleday Ekwurtzel,
Helsingborg
Sofie Borg, Helsingborg
Annica Swanström, Holmsjö
Marianne Dahlén, Bara
Andreas Sjölander, Kalmar
Thomas Ekberg, Trelleborg
Lars Arvidsson, Växjö
Debutantmedlemmar:
Clara Bolmsjö, Lund
Jimmy Mogrip, Helsingborg
Thomas Westerlund, Östra
Sönnarslöv

FRÅN KRONOBERGS BOKMÄSSA

Eva Dillner
kort om stort
Eva Dillner, Degerhamn,
har gett ut sin åttonde bok
Bortom förnekelsens dimmor
vars titel hänsyftar på
hur samhällsdebatten är
allt annat än sund. Det är
hennes kortaste bok hittills,

Poeten Tina Persson läste ur sin senaste diktsamling ”I en klyka av
otid” under Författarcentrum Syds eftersits för utställande författare på
Kronobergs Bokmässa i Växjö 24 november. Sammankomsten hölls på
Det fria ordets hus. Foto: Jacob Åkerström

Avsändare: Författarcentrum Syd, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö
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MER ÄN BARA EN RUNDA
Göran Blohm summerar två år som
ordförande för Litteraturrundan
som självständig ekonomisk förening.
Nu har jag varit ordförande i två år
och om hälsan tillåter så kanske det
kan bli ett tredje. Medlemmen är ju
den som gör föreningen och hade vi
inte haft så många engagerade och duktiga författare så hade
föreningen definitivt inte nått dit där vi är idag.
Vi har tre aktiviteter per år och som namnet på föreningen
antyder så är Litteraturrundan basen i verksamheten. Rundan
genomförs första helgen i maj månad. Sedan har vi en aktivitet för sensommaren, i år var vi med och arrangerade Skånska
Bokmässan.

Tredje aktiviteten är Författarnas Bokaffär där våra medlemmar ges tillfälle att träffas, uppträda på scen och kommersiellt sälja sina texter till allmänheten. Denna aktivitet inträffar
före julhelgerna och är mycket uppskattat. I år genomfördes
evenemanget på Skillinge Teater och Café.
Den stora nyheten för 2019 är att föreningen har fått en ny
general, Helen Halldorsdottir. Generalen är föreningens
ansikte utåt och ansvarar för Rundans genomförande.
Vi hälsar henne varmt välkommen i vår lilla goa förening.
Mer info om oss på www.litteraturrundan.se och facebook.
Göran Blohm
Helen Halldorsdottir, bosatt i Vollsjö, fd ordförande i Författarcentrum Syd 2004-05, gör
comeback som ny general för Litteraturrundan.
Däremellan har hon under 14 år drivit flera
tangoställen och tangoskola i Buenos Aires.
Helen är född på Island där hon har sina poetiska
rötter. Hon är också med i planeringen för
författarresan till Island i april.

HÄNG MED PÅ LITTERATURRUNDAN 4-5 MAJ 2019
Du måste vara medlem i
Litteraturrundan Ekonomisk Förening för att
stå som arrangör för en
programpunkt.
Har du en idé om ett
arrangemang, men är
ännu inte medlem –
kontakta oss så ser vi
om du uppfyller våra
medlemskriterier och
därmed kan bli medlem.
Stadgar och medlemsansökan till föreningen finns på
www.litteraturrundan.se
Vi behöver din anmälan och programpunkter senast den
1 mars 2019. För mer info kontakta Helen via mejl till
helenlavikinga@litteraturrundan.se

Författarcentrum Syd

Foto: Gustavo Cillo

FÖRFATTARCENTRUM RIKS ÅRSMÖTE 2019
För medlemmarnas kännedom kommer årsmöte i Författarcentrum Riks äga rum lördagen den 6 april 2019
på det Fria ordets hus i Växjö. På Författarcentrum
Riks årsmöte deltar fyra ombud per region. Ombuden
utses på respektive regions årsmöte. Motioner till
Riks årsmöte ska vara ditt regionala kansli tillhanda senast
den 22 februari via mail till Lars Magnar Enoksen, ordförande i Författarcentrum Syd: larsmagnare@gmail.com
eller per brev till Författarcentrum Syd styrelse, Norra
Vallgatan 72, 211 22 Malmö.
Författarcentrum Riks valberedning består av fyra representanter, en från respektive regionsordinarie valberedning. Dagordning och årsmöteshandlingar för
Riks årsmöte kommer.

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 1, 2019
Deadline nästa nummer 30 maj.

kanslisyd@forfattarcentrum.se
www.forfattarcentrum.se

Redaktör Anna Alsmark.
Ansvarig utgivare Lars Magnar Enoksen.

Bankgiro: 5558-1466

