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LÖRDAG 4 september: 

1.  THEMIS FÖRLAG, Ekvägen 11, Förslöv, kl. 11.00 - 17.00 
Författaren och förläggaren Ingmar Simonsson presenterar Themis förlags utgivning av drygt 60 titlar: poesi, filosofi, skönlitteratur och an-
nan kvalitetslitteratur, se www.themisforlag.se.   Themis förlag förevisar böcker till försäljning. 
Vägbeskrivning: Förslöv ligger mellan Ängelholm och Båstad. Ekvägen ligger mittemot kyrkan, enklast är att parkera vid kyrkan, gå 100 meter. 
Det går att köra fram, släppa av passagerarna och köra bort och parkera bilen. Pågatåg från Helsingborg till Förslövs station, sedan buss mot 
Båstad, andra busstoppet, Margretetorpsvägen, mitt för bensinstation Cirkel K, gå tillbaka 30 meter och in vid busshållplatsen åt andra hållet, där 
börjar Ekvägen, entrégrind till vänster om garaget. 
Info: Ingemar Simonsson, 070 - 3208683 themis@telia.com 

2.  POETISK PLATTFORM, Café Amanda, Höganäs bibliotek, Köpmansgatan 10, Höganäs, kl. 14.00 – 17.00 
Poesifika: Poetisk Plattform bjuder på fika med poesi och musik. Klassiska toner på gitarr med Staffan Svensson. Öppen scen där alla som vill får 
läsa poesi. Föreningen är aktuell med sin bok Lommedikter II i ett fickvänligt format. Fri entré. 
Arrangör: Poetisk Plattform med stöd av kulturförvaltningen i Höganäs kommun.  
Info: Mikael Rudesjö, 070-5310284  

3.  ANNIKA ANDEBARK, Billesholm, kl. 10.00 - 15.30 
Littera-turen: Författarsamtal på 4 platser med 7 författare. Bäst tar du dig runt med cykel, du kan även besöka enstaka platser med bil. Start vid 
entrén till Billesholms Folkets park kl 10. Elcykel rekommenderas pga höjdskillnader. Samtliga stopp ligger längs ”Kul-turen” som du ser här:  
https://www.upplevbillesholm.se/cykla-pa-soderasen/cykelturer/ 
- Kl. 10.30 – 12.30  Stenestads Park – om hälsa 
Kl. 10.00  IGLive om stressrelaterad ohälsa. Irene Rösberg föreläser hon om stressrelaterad ohälsa. Samtalet sänds via instagram.  
  Ulrika Jannert Kallenbergs bok Döden ingen talar om handlar om hur det var att växa upp med en pappa som tagit sitt liv och   
  den tystnadskultur som omgav henne. 
Kl. 10.30   Kajakbyggerskan Gunilla Cullemarks roman handlar om Mia som tappar fotfästet och drabbas av utmattningssyndrom. Genom att  
  bygga en kajak börjar läkningen inom henne.  
Kl. 11.30   Gunilla Cullemark, se ovan. 
Kl. 12.00   Ulrika Jannert Kallenberg, se ovan. 
- Kl. 11.30 – 13.00  Mormors bod i Stenestad – om konsten att leva sant 
Kl. 11.30   Om konsten att leva sant – hemligheter, mod och öppenhet. Emma Steinwalls roman Det röda året utspelar sig i Göteborg.  
Kl. 12.00   Om inre kaos–att vara ung, saknad, förlust, vänskap och trevande kärlek. Cecilia Johanssons roman Den vilsna världen utspelar sig  
  på Ivön.  
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Kl. 12.30   Emma Steinwall, se ovan. 
- Kl. 10 – 14   Prästgården i Norra Vram – Kvinnohistorier 
Kl. 10 – 13   Gustav Henrik Mellins antikvariatet öppet. Hans Wilson berättar om GH Mellin. I antikvariatet finns ett minnesrum för författaren.  
Kl. 12.30   Om Maria Magdalena själv fick berätta. Lotta Persdotter ger plats åt kvinnorna i historien genom att skildra dokumenterade  
  händelser ur deras perspektiv i stället för männens.  
Kl. 13.00   Gustaf Henrik Mellin, Fredrika Bremers mentor, Hans Wilson berättar om författaren och prästen som var känd för sina historiska   
  noveller.  
Kl. 13.30  Lotta Persdotters roman handlar om Kleopatras tvillingbarn som tio år gamla blir föräldralösa. Lotta utforskar historien ur  
  förlorarens perspektiv.  
- Kl. 13 – 15.30  Trias trädgården i Billesholm 
Kl. 13.00   Trädgården och bokbutiken öppnar. 
Kl. 13.30   Annika Andebark, advokaten som började cykla och fann ett protokoll i Älvdalen som ledde till bokserien Eldarna. 
Kl. 14.00   Terrassamtal om livskriser med Annika Andebark, Ulrika Jannert Kallenberg och Gunilla Cullemark. 
Kl. 14.30  Terrassamtal om kvinnohistorier: Annika Andebark, Ulrika Jannert Kallenberg och Lotta Persdotter. 
Kl. 15 - 15.15   Annika Andebark avslutar dagen.  
- Hälso-turen, kl 10 – 16:  En digital litteraturrunda på temat hälsa.  
Det digitala programmet presenteras på www.andebark.se & på instagramkontot ursakta_roran_jag_bygger_om. Moderator: Irene Rösberg. Mel-
lan samtalen kan du titta på förinspelade youtubefilmer.  
Info: Annika Andebark, 070-6632180, andebark@gmail.com 

4.  IDA ANDERSSON, Fåglasång 1026, Kågeröd, kl. 11.00 - 17.00 
Möt våren på Södersåsen: Ett möte med författaren, fika med hembakat och bokbord. Det blir bildvisning, musik och uppläsning ur bokserien 
Berättelsen om Katja, den utsatta lilla flickan som bara ville vara omtyckt. Författaren Ida Andersson presenterar sin tetralogi, en verklighetsskildrad 
roman. Gäster är välkomna att njuta av fågelsång.  
Fika serveras  i ett inglasat uterum. Barn och hundar är välkomna eftersom vi är mitt i naturen. 
Info: Ida Andersson, 070-3330156, ida.andersson@animusspa.se  

5.  KENNY ANDERSSON, Restaurang VIVA, Karhögstorg 10E, Lund, kl. 12.00 - 16.00 
10 böcker av Kenny Andersson: Öppet Hus. Utställning av 10 romaner. Fika med författaren. Högläsning on demand. Be om gratisexemplar.  
Kan sannolikt kombineras med jazzkonsert och mat på kvällen - se hemsidan! 
Vägbeskrivning: Ligger i södra Lund, intill Järnåkraskolan. Parkering utanför restaurangen. Från Lund C grön buss nr 7 till Järnåkraskolan. Från 
Malmö buss 130 till Södertull. 
Info: Kenny Andersson, 046 12 25 12 eller 072 300 4456, vivalund.nu, rest.viva@gmail.com, 0707-974003 
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6.  JÁNOS KATÓ, Centrala delar av Trelleborg, kl. 10.00 - 12.00 
Med fjäder i hatten: János Kato läser för de som så önskar sina alster i centrala delar av Trelleborg. 
Info: János Kató, janoskato@hotmail.com 

7.  FÖRLAGSHUSET SILJANS MÅSAR, Koppargatan 19/19, Ystad, kl. 14.00 - 16.00 
Existentiell litteratur för hjärtats tidevarv: Författarföreläsning, mingel & bookoutlet. Medverkande: Gun Karlsson, Maj-Lis Richardson, Christin 
Ekstrand Simryd, Nanna Aida Svendsen & Yvonne Frank Månsson. Hösten omfamnar oss, frågorna som vi står inför, både individuellt och kollek-
tivt, är existentiella och djupa, och den inre kraften vänder nu utmaning till expansion. Ur hjärtats intelligens vaknar den inre rösten och vi blir alla 
inbjudna att komma hem till vår intuitiva visdom. Vill du följa med? Välkommen till en helg med författarföreläsning, mingel & bookoutlet under 
lördagen samt levande poesi under söndagen, där vi utforskar hjärtats röst tillsammans med poeten Nanna Aida Svendsen: These are interesting, 
intense times. You are invited to a moments respite and inspiration with poet Nanna Aida Svendsen, as she shares poems from her latest book 
Cherishing the Soul in Trying Times. The reading will be in English.  Vi bjuder på fika! 
Info: Yvonne Frank Månsson, 0708-318179, yvonne@siljansmasar.com 

8. KLINGAVÄLSGÅRD, Karups Nygård (mellan Blentarp och Sövde), kl. 11.00 - 15.00 
Välkommen till en omväxlande helg på nyrenoverade Klingavälsgård där 15 författare och konstnärer presenterar sig och sina verk. Kom och låt dig 
förtrollas av många varierande texter och berättelser, upptäck nya böcker och din läslust. 
Kl 11  Barbara Fellgiebel hälsar välkommen och berättar om Litteraturrundan. 
- Bengt Eriksson spelar ”the litteraturrundanboogie” och lite till. 
- Boklarssons – Stina och Joakim Larsson läser ur sina böcker för stora och små. Hör om gråsuggan Grållen och silverfisken Silvias senaste även-
tyr bakom badkaret och ute bland rabarberna. Det blir också verser om månaderna och septembervinden som ville busa. 
- Tora Greve ställer ut 11 titlar fantasy och science fiction, samt en bildväv. En hövdings död ur fantasyserien Siriuskrönikan. Läser ur science fic-
tionboken Asteroiden. Passar för barn. 
- Bengt Eriksson berättar om sitt möte med den grekiska urkärlekspoeten Sapfo och läser några dikter och fragment av Sapfo som han översatt 
till svenska (samt någon egen dikt om Sapfo). 
- Författargruppen Lövhögen: 
Lena Sloth ”Hur vi blev skrivarcirkeln Lövhögen och arbetar som cirkel” samt läser en text. 
Linda X Möller ”Återseendet på den gamla prästgården” och kommande bok. 
Louise Bråhammar ”Repets dom” och kommande bok. 
Birgitta Sülau ”Kan det vara så”, ”Efter strid kommer frid”, ”Den ljusnande framtid” och kommande bok. 
- Poeten Goy Persson och bildkonstnären Christina Claesson läser ur sin korrespondens med dikter. De skriver varannan. Den föregående väc-
ker en tanke, en bild som ger upphov till nästa. 
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- Sövdebon Kristian Graah Hagelbäck ger en dramatisk föreläsning ur sin bok ”HILDA Änglamakerskan” om Hilda Nilsson, Sveriges enda kända 
kvinnliga seriemördare. 
- Barbara Fellgiebel presenterar tyska böcker som finns i svensk översättning. Möjlighet att bilda en tysk läsecirkel som diskuterar på tyska eller 
svenska. 
Info: Barbara Fellgiebel, 076 100 30 80. 

9.  MARI BISTER, Smedstorps bibliotek, Kommunalgatan 6, Smedstorp, kl 13 - 14.30 
Djurdeckarna och Uppdrag djurräddning till Smedstorps bibliotek: Barnboksförfattaren Mari Bister signerar sina uppmärksammade barn-
boksserier Djurdeckarna och  Uppdrag djurräddning.  
Kl. 13.00 berättar hon om böckerna och har högläsning. Därefter finns möjlighet för barnen att skriva eller rita egna djurdeckare.  
Alla deltagande barn får bokmärke och diplom.  För barn i åldern 5-10 år samt vuxna. 
Info: Djurdeckarna eller Uppdrag djurräddning i sociala medier. 

10.  KARIN EBERHARDT GRÖNVALL, Kapellgården, Kapellsträddet, Skillinge, kl. 11.00 - 14.00 
Läsa och skriva för att utvecklas. Hur kan läsande och skrivande bidra till att utvecklas som människa? En introduktion till läs- och skrivarcir-
kel utifrån ett biblioterapeutiskt synsätt. Ungefärliga hållpunkter: 
11.00 – Välkomna! Kort presentation av mig och biblioterapi.  
11.15 – Uppläsning av en skönlitterär text. Skrivövning och samtal omkring texten – den upplästa såväl som den skrivna. 
12.00 – Reflektioner omkring begreppet biblioterapi – vad skulle det kunna ge mig? 
13.00 – Uppläsning av skönlitterär text. Skrivövning och samtal omkring texten – den upplästa såväl som den skrivna. 
14.00 – Avslutning. 
Info: Karin Eberhardt Grönvall, 0703633299, karin.egronvall@gmail.com   P-platser finns dels vid korsningen Seymours väg/Stora Nygatan, dels 
vid hamnen) 

11.  BJÖRN & MARIA GALLERI, Gnalövsvägen 33 (strax utanför Simrishamn), kl. 11.00 - 16.00 
På Björn och Maria Galleri får ni möta dramatiska kvinnoöden i olika länder och tidsepoker inramade av tidsenlig musik av Duo Temperament 
med Björn Bergman och Håkan Wikell. Möt svenska Clary under 30- och 40-talen, Esmeralda i Chile under 70-talet fram till nutid i Sverige och 
rockbruden Junia, som hamnar i London på 80-talet. Författarna Marianne E. Gunve, Maria Elena Bergman och Kris Kite Stenmark ser på likhe-
ter och skillnader hos huvudkaraktärerna och läser korta avsnitt ur romanerna Fina Flickor, Clarys Krig, Sju Systrar och Suicide Sisters.  
- Programpunkter kl. 11-12.00 samt 14-15    
- Signerade böcker finns att köpa.  
Vägbeskrivning från Simrishamn: Ta vägen mot Ystad och första asfaltsväg vänster, skyltat mot Gnalöv.)  
Info: https://www.facebook.com/artbm33 
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12.  YLVA STOCKELBERG, Skepparegatan 5, Simrishamn (mellan biblioteket och hamnen) i  vårt fotogalleri i gårdshuset, kl. 12.00 - 16.00 
Vilken druva passar mig? 
Kl 14-15  Ylva Stockelberg berättar om sin bok Vilken druva passar mig?. Ylva berättar om olika druvor, vilken mat och vilken musik som passar till 
provning av dem. Detta är Ylvas första bok om vin. Tipsrunda med bokpriser. Du har möjlighet att ställa frågor och köpa böcker till specialpris.  
Ylva har skrivet nio böcker om katter och medverkat i antologier om katter, kommunikation och företagande. 
Info: Ylva Stockelberg, 070-7756885, ylva.stockelberg@outlook.com, skeppargaardens.se 

13.  ARITON FÖRLAG, Nätverket Qlara, Skeppet, Marint Centrum, Simrishamn, kl. 13.00 - 16.00 
Qlara Färdiga Gå - Boosta din Business: Välkommen till Öppet Hus på Skeppet, Marint Centrum i Simrishamn där Ariton Förlag i samarbete med 
Nätverket Qlara för företagsamma kvinnor på Österlen bjuder på tårta, författarmingel och bokbord. 
Info: Petra Ariton, info@ariton.se, 0733-50 88 88 

14.  BJÖRN RANELID, Karakåsvägen 27, Kivik, kl. 13.00 - 15.00 
Om mitt liv och författarskap: Margareta och jag bjuder på kaffe, Björn Ranelid Paradismust som vann svenska mästerskapen för muster i okto-
ber 2019, bullar och sötsaker.  Jag ämnar tala om mitt författarskap och om min nya roman som jag och Albert Bonniers Förlag ger ut den sjunde 
augusti i år. Den har titeln ”Bill Nilssons sista vita skjorta” och den utspelar sig på Österlen. Huvudpersonen Bill Nilsson är pomolog och äppelod-
lare.  Alla är hjärtligt välkomna. 
Info: Björn 073-6500934 och Margareta 0735-174418 

15.  BOKHÖRNAN ÖNNEKÖP (Butiken Vackra Ting) Önneköp Per Bings Väg 10, kl. 11.00 - 15.30 
POESI - KÅSERIER - ÖVERSÄTTNINGAR - PROSA: 
Kl. 11.00: LOTTE LANNERBERTH lärare, journalist, skrivpedagog samt författare till böckerna om Lea Lejontämjare. I år har hon släppt bil-
derboken Kittelbubblor med illustrationer av Kajsa Hallström. Som vanligt handlar det om mod, fantasi och vänskap. Två flickor möts på en lek-
plats. Den ena sitter i rullstol och drömmer om att gunga, den andra har aldrig blåst såpbubblor. Kan de kanske hjälpa varandra? 
Kl. 13.00: MIGUEL GANZO är spansk författare och låtskrivare bosatt här i Önneköp. Han kommer att prata om sina böcker och han kommer  
  att spela några av sina tonsättningar, bland annat dikter av Gustaf Fröding och Edith Södergran. 
  MARIA BIELKE VON SYDOW författare och litteratör med glöd. Nyligen släppte hon de bästa av sina samlade kåserier: Kåserier i  
  Coronatid. De bästa av de bästa läser hon på Litteraturrundan i Önneköp. Maria är även skrivkursledare och driver BIMA-förlag. 
  HELEN HALLDORSDOTTIR, poet, översättare, freelance journalist, tangodanslärare, projektledare, skodesigner, föredragshållare,  
  mm. Helen har gett ut diktsamlingarna Livets tunna skal & Livet är Tango, varit redaktör och översättare till diktsamlingarna: 21   
  isländska poeter på svenska & Fallskärmsresor. Helen är ordförande och general för Litteraturrundan. 
Kl. 14.00: BARBRO BLOMBERG har en bakgrund som journalist och skribent. Publicerade böcker: Livstystnad. El pacto de silencio (2010),   
  Längtans vals (2017) och Längtans vals nominerades till Selmapriset 2018.   
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  Under Litteraturrundan finns möjlighet att köpa signerade böcker till specialpris och jag kommer även att läsa ur boken. 
  TALIAH POLLACK, uppvuxen i Israel, verksam i Malmö som författare, föreläsare och filmvetare. Ger författarbesök i skolor, fram  
  för allt med en populär workshop om fantasy och science fiction i film och litteratur, även om rasism, antisemitism och exkludering.  
  Taliahs roman Hebrons hemlighet är en skönlitterär skildring av konflikten i Israel-Palestina. Hon undervisar vid Linnéuniversitetet   
  och är aktuell med den tvåspråkiga boken Äggskal och som medredaktör för antologin Brev till framtiden: Om den orörliga resan   
  genom året 2020. 
  ANNELI MAGNUSSON, konstnär, poet, storyteller... ”Jag har alltid valt att se det vackra i livet, att förtrollas av de små sakerna som  
  gör skillnad stor skillnad är hela skillnaden ... Dessa ord går som en gyllene tråd genom hela mitt konstnärskap allt från textil till   
  ORDEN. - Anneli kommer att läsa inledningen på sin kommande bok att KÄNNA HILMAS röst … Därefter ges ett Smakprov ur böc  
  kerna Guldkorn från Universum och Universum Svarar.  
Kl. 15.00: EVA & SVEN VELANDER från Mikroförlaget Anoteket som startade 2020 och har hittills gett ut 3 böcker: Järnviljan (historisk kort  
  roman), Att finna sig – En antologi med tankar om livet” och Bli RetoRik! – Inblick i vältalighetens värld. - Vi kommer att bjuda på ett  
  litterärt och musikaliskt potpurri utifrån våra böcker med titeln: ”Att koka soppa på en spik" som handlar om vår senaste resa:   
  Varför och hur vi skapade ett mikroförlag så att vår dröm att skriva och ge ut egna böcker blev verklighet.  Eva är kursledare i  
  retorik, förläggare och författare. Sven är musiker och författare. 
Info: Helen Halldorsdottir, helenislandia@gmail.com, 070-3978078. 

16. BIRK ANDERSSON, Gamla Skolan, Ynglingarum 6130, 243 73 Tjörnarp, kl. 14.00 & kl. 15.00 
Haiku och konst i Ynglingarum: Välkomna till Litteraturrundan i Gamla Skolan i Ynglingarum, strax utanför Häglinge i Hässleholms kommun.  
Birk Andersson kommer att läsa haikudikter kl 14:00 och kl 15:00 i trädgården eller inne i skolsalen, beroende på väder.  
I skolan finns även en utställning av konstnären Åsa Antalffy. 
Hit kan man ta sig via tåg och en cykeltur på 7 km från Tjörnarps station eller åka bil. Adressen är Ynglingarum 6130, 24373 Tjörnarp. Medtag gär-
na egen picknickkorg. https://www.facebook.com/Gamla-Skolan-i-Ynglingarum-113704554094018/  
Info: Birk Andersson, birk.m.andersson@gmail.com, tel: 076 26 306 47 & LinaMaria Bengtsson tel: 0733-305890. 

- BLEKINGE!!!: 
17.  SUSANNE PELGER, Tjärö, Karlshamn, Blekinge, kl. 11.00 – 14.00 
Sagor och skrönor i skärgården: Tipsrunda, sagostund, kåserier, signering och boksamtal med författaren Susanne Pelger. 
Kl. 11 – 14 Tipsrunda med Hästen & Husse. Signering och boksläpp av Hästen & Husse i skolan. Samtal om böcker och skrivande. 
Kl. 12.30  Sagostund. Susanne läser ur sina barnböcker om Hästen & Husse och Hundtokiga Alva. 
Kl. 14.00 Prisutdelning på tipsrunda. 
OBS: Färja till Tjärö går från Järnavik. Färjeavgångar, se http://tjaro.com/farjeavgangar/  
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Specialerbjudande: den 4–5 september åker alla barn under 13 år gratis med färjan.  
Info: Susanne Pelger, susannepelger@gmail.com, 070-2840277 

SÖNDAG 5 september: 

18.  THEMIS FÖRLAG, Ekvägen 11, 269 71 Förslöv, kl. 11.00 - 17.00 
Författaren och förläggaren Ingmar Simonsson presenterar Themis förlags utgivning av drygt 60 titlar: poesi, filosofi, skönlitteratur och an-
nan kvalitetslitteratur, se www.themisforlag.se.   Themis förlag förevisar böcker till försäljning. 
Vägbeskrivning: Förslöv ligger mellan Ängelholm och Båstad. Ekvägen ligger mittemot kyrkan, enklast är att parkera vid kyrkan, gå 100 meter. 
Det går att köra fram, släppa av passagerarna och köra bort och parkera bilen. Pågatåg från Helsingborg till Förslövs station, sedan buss mot 
Båstad, andra bussstoppet, Margretetorpsvägen, mitt för bensinstation Cirkel K, gå tillbaka 30 meter och in vid busshållplatsen åt andra hållet, där 
börjar Ekvägen, entrégrind till vänster om garaget. 
Info: Ingemar Simonsson, 070 - 3208683 themis@telia.com 

19.  POETISK PLATTFORM, Atriet, Dunkers kulturhus, Helsingborg, kl. 14.00 - 16.00 
Poesi vid Sundet: Poetisk plattform bjuder på poesi, musik och öppen scen. Inbjuden gäst är Freke Räihä, poet och kritiker, som berättar om 
sitt författarskap och framträder med dikter. Aktuell med ”Skisser ur det finska, det ödsliga skånska, ja från Västerbotten” (2020), Smockadoll för-
lag. Mellan orden pianisten Mikael Rasmusson på inspirerande toner. Fri entré. 
Arrangör: Poetisk plattform med stöd av kulturnämnden i Helsingborg och i samarbete med Dunkers kulturhus. 
Info: Mikael Rudesjö, 070-5310284 

20.  IDA ANDERSSON, Fåglasång 1026, Kågeröd, kl. 11.00 - 17.00 
Möt våren på Södersåsen, ett möte med författaren, fika med hembakat och bokbord. 
Det blir bildvisning, musik och uppläsning ur bokserien ”Berättelsen om Katja”, den utsatta lilla flickan som bara ville vara omtyckt. Författaren pre-
senterar sin tetralogi, en verklighetsskildrad roman. Gäster är välkomna att njuta av fågelsång. Fika serveras  i ett inglasat uterum, mitt i naturen. 
Hundar är välkomna eftersom vi är mitt i naturen. Barn kan leka fritt i trädgården. 
Info: Ida Andersson, 070-3330156 

21.  KENNY ANDERSSON, Restaurang VIVA, Karhögstorg 10E, Lund, kl. 12.00 - 16.00 
10 böcker av Kenny Andersson: Öppet Hus. Utställning av 10 romaner. Fika med författaren. Högläsning on demand. Be om gratisexemplar.  
Kan sannolikt kombineras med jazzkonsert och mat på kvällen - se hemsidan! 
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Vägbeskrivning: Ligger i södra Lund, intill Järnåkraskolan. Parkering utanför restaurangen. Från Lund C grön buss nr 7 till Järnåkraskolan. Från 
Malmö buss 130 till Södertull. 
Info: Kenny Andersson, 046 12 25 12 eller 072 300 4456, vivalund.nu, rest.viva@gmail.com, 0707-974003 

22.  HAIKUSÄLLSKAPET, Pildammsparken, Malmö, kl. 13.00 - 15.30 
Ginko (Haikuvandring) med Svenska Haikusälskapet: Vi samlas i Pildammsparken, vid Margaretapaviljongen. Sedan går vi tillsammans eller 
enskilt runt i parken och låter oss inspireras till haiku-dikter. 
Kl 14:30 återsamlas vi och de som vill får dela med sig av dagens haiku-skörd. Vi kommer även duka upp ett litet bokbord på plats. 
Så ta med dig något att skriva på och kläder efter väder. Om du kommer lite efter 13:00 och vill prata med någon av oss när vi eventuellt är uts-
pridda i parken så är vi lätta att identifiera; kolla bara efter personer som sakta går runt och kollar på träd, fåglar och blommor med antecknings-
block och penna i högsta hugg. Ingen föranmälan krävs. Varmt välkomna! 
Info: Birk Andersson, birk.m.andersson@gmail.com 

23.  LITTERÄR SALOND UNDER LITTERATURRUNDAN 2021, Båthuset och Garnhuset, Östra stranden 80, Trelleborg, kl. 13.00 - 17.00 
Litterär salong under Litteraturrundan 2021. Våra ord får öknen att blomma. Kom och stanna hela eller del av eftermiddagen. 
Program (kan bli ändringar): 
Kl 13  Madeleine Brandin öppnar salongen för författare och åhörare 
13.15  Gunilla Selander talar om att skriva sitt liv utifrån ”Så här levde mormor” 
13.30  Lena Sloth presenterar skrivargruppens fyra medlemmar i Lövhögen och arbetet i studiecirkel. Läser en egen text 
13.45  Linda X Möller ”Återseendet på den gamla prästgården” och kommande bok 
14.00  Louise Bråhammar ”Repets dom” och kommande alster 
14.15  Birgitta Sülau ”Kan det vara så”, ”Efter strid kommer frid”, ”Den ljusnande framtid” och pågående bok 
14.30  Tora Greve visar 11 titlar fantasy och science fiction samt en bildväv. Läser ur Siriuskrönikan hur Svarte Nairobi överför  
  kvantmekanisk kunskap när han dör. 
14.45–15.15  Förfriskningar.  Bokbord. 
15.15   Gerd Hackberg. Sång. Poesiläsning 
15.30   Jànos Kató läser ur sin nyutgivna diktsamling ”Friheten är ditt hem” 
15.45   Peter Ahlqvist ”Minnet av Renate”, ”Gisela den glömda”, ”Det egna fallet” 
16.00   Bengt Eriksson ”Om och av den grekiska urkärlekspoeten Sapfo” 
16.15   Erik Pousette ”Multiplikationstabellen”. Diktläsning 
16.30   Alva Johnsson. Diktläsning 
16.45   Madeleine Brandin om ”Aktersvall”, ”Till stadens prydande” och ”Fröken Husgafvel” 
17.00   Ulf Persson läser en dramatisk berättelse 
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17.15   Avslutning. Bokbord 
Vägbeskrivning: Stadsbuss linje 2, hållplats Öster Jär, gå 200 m mot vattnet på Svangränd, ta till höger på Östra stranden, se skyltar. Med bil, kör 
ned från Östra Förstadsgatan i Båtgränd, Måsgränd, Svangränd eller Fiskargränd. Parkera där. Gå några hundra meter på grusväg Östra stranden 
till ljusgul sjöbod. Mittemot hus nr 80 är det. Ingen parkering på Östra stranden. 
Arrangör: Madeleine Brandin, arkitekt SAR/MSA och författare SFF.  
Info: Madeleine Brandin, 0768841404, madeleine@arkitekturpoesi.com 

24.  FÖRLAGSHUSET SILJANS MÅSAR, Koppargatan 19/19, Ystad, kl. 14.00 - 16.00 
”Existentiell litteratur för hjärtats tidevarv”: Författarföreläsning, mingel & bookoutlet.  
Medverkande: Gun Karlsson, Maj-Lis Richardson, Christin Ekstrand Simryd, Nanna Aida Svendsen & Yvonne Frank Månsson.  
Hösten omfamnar oss, frågorna som vi står inför, både individuellt och kollektivt, är existentiella och djupa, och den inre kraften vänder nu utma-
ning till expansion. Ur hjärtats intelligens vaknar den inre rösten och vi blir alla inbjudna att komma hem till vår intuitiva visdom. Vill du följa med? 
Välkommen till en helg med författarföreläsning, mingel & bookoutlet under lördagen samt levande poesi under söndagen, där vi utforskar hjär-
tats röst tillsammans med poeten Nanna Aida Svendsen: These are interesting, intense times. You are invited to a moments respite and inspiration 
with poet Nanna Aida Svendsen, as she shares poems from her latest book Cherishing the Soul in Trying Times. The reading will be in English.  
Vi bjuder på fika! 
Info: Yvonne Frank Månsson, 0708-318179, yvonne@siljansmasar.com 

25.  KLINGAVÄLSGÅRD i Karups Nygård (mellan Blentarp och Sövde), kl. 11.00 - 15.00 
Välkommen till en omväxlande helg på nyrenoverade Klingavälsgård där 15 författare och konstnärer presenterar sig och sina verk. Kom och låt 
dig förtrollas av många varierande texter och berättelser, upptäck nya böcker och din läslust. 
- Kl 11 Barbara Fellgiebel hälsar välkommen och berättar om litteraturrundan 
- Ulf Persson har nyligen flyttat tillbaka till Skåne efter 10 år i Helsingfors. Han läser en novell som handlar om ämnet ”Hemma”. Det började med 
att grannen från Bosnien bjöd på baklava. Och så längtar han till Malmö och håller på att söka sig tillbaka till 50-talet.  
Var telefonnumret till biografen Rio i Malmö verkligen 975640? undrar han. 
- Poeten Goy Persson och bildkonstnären Christina Claesson läser ur sin korrespondens med dikter. De skriver varannan. Den föregående väc-
ker en tanke, en bild som ger upphov till nästa. 
- Karin Eberhardt Grönvall berättar om bakgrunden och läser ur sina böcker ”Hjärngrepp” och ”Och mamma bara tiger … ” som handlar om att 
hamna i en destruktiv relation, att man kan ta sig ur den och hur barnen drabbas. 
- Peter Winai befinner sig mitt uppe i sitt skrivande och pendlar mellan ett manus till tredje delen i en politisk spänningstrilogi . Han läser noveller 
med magiska inslag. 
- Boklarssons – Stina och Joakim Larsson läser ur sina böcker för stora och små. Hör om gråsuggan Grållen och silverfisken Silvias senaste även-
tyr bakom badkaret och ute bland rabarberna. Det blir också verser om månaderna och septembervinden som ville busa. 
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- Sövdebon Kristian Graah Hagelbäck ger en dramatisk föreläsning ur sin bok ”HILDA Änglamakerskan” om Hilda Nilsson, Sveriges enda kända 
kvinnliga seriemördare.  
- Barbara Fellgiebel presenterar tyska böcker som finns i svensk översättning. Möjlighet att bilda en tysk läsecirkel som diskuterar på tyska eller 
svenska. 
Info: Barbara Fellgiebel, 076 100 30 80. 

26.  BJÖRN & MARIA GALLERI, Gnalövsvägen 33 (strax utanför Simrishamn), kl. 11.00 - 16.00 
På Björn och Maria Galleri får ni möta dramatiska kvinnoöden i olika länder och tidsepoker inramade av tidsenlig musik av Duo Temperament 
med Björn Bergman och Håkan Wikell. Möt svenska Clary under 30- och 40-talen, Esmeralda i Chile under 70-talet fram till nutid i Sverige och 
rockbruden Junia, som hamnar i London på 80-talet. Författarna Marianne E. Gunve, Maria Elena Bergman och Kris Kite Stenmark ser på likhe-
ter och skillnader hos huvudkaraktärerna och läser korta avsnitt ur romanerna Fina Flickor, Clarys Krig, Sju Systrar och Suicide Sisters.  
- Programpunkter kl. 11-12.00 samt 14-15   Signerade böcker finns att köpa.  
Vägbeskrivning från Simrishamn: Ta vägen mot Ystad och första asfaltsväg vänster, skyltat mot Gnalöv.)  
Info: https://www.facebook.com/artbm33 

27.  KULTURBOLAGET ODUKAT, GALLERI ODUKAT, Östergatan 33, Simrishamn, kl 14.00 - 16.00 
Mycket välkomna att koppla av med ett spännande och intressant möte med Unnur Sólrún Bragadóttir (lyrik och prosa ur ”Sluta gråta, vem bryr 
sig”), Anna-Lena Fexby (texter ur ”Välkomna in i riddarsalarna”) och med Ylva Silverbern och Eva Kronvall som tillsammans presenterar sin ny-
ligen publicerade bok,”Vingar och Verser”, en finstämd kombination av Evas naturbilder och Ylvas dikter.  Allt i en harmonisk blandning tillsam-
mans med god fika. 
Info: Jörgen Midander, 0704 93 41 81, info@odukat.se, https://odukat.se 

28.  YLVA STOCKELBERG, Skepparegatan 5, Simrishamn (m. biblioteket och hamnen) i  vårt fotogalleri i gårdshuset, kl. 12.00 - 16.00 
Kl. 14-15:  Förstå katten och kattens språk: Boken har precis kommit i en ny omarbetad upplaga. Ylva berättar om kattbeteende. Du har möjlighet 
att ställa frågor och köpa böcker till specialpris. Ylva har skrivet nio böcker som handlar om katter.  
Info: Ylva Stockelberg, 070-7756885, ylva.stockelberg@outlook.com, skeppargaardens.se 

29.  ARTES LIBERALES AB, Äppelgården, Eliselundsvägen 8, Kivik, kl. 15.00 - 17.00 
Artes Liberales AB förlag (utbildning, konsulttjänst, förlag) bjuder i samarbete med Kiviks Museum (Österlens äldsta museum etabl. 1890) in till 
Förlags- och författarträff på Kivik! Artes Liberales AB och Kiviks Museum uppmärksammar tillsammans årets Litteraturrunda med några av de 
senaste årens författare hos förlaget och gemensamma projekt. Kiviks Museum har varit platsen för flera av boksläppen genom åren. 
Deltagande författare: Thorvald Christensen, Inga Christensen, Rolf Engfalk, Calle Eriksson, Dafvid Hermansson, Anna Sandkull. 
Det finns dessutom böcker från tidigare utgivningar på förlaget av: Gunter Plüschow, Maria Blombärg, Joakim Goldhahn, Bodil Petersson, Lee 
Radehag, Ann-Louise Svensson-Ferngård, Eva Ahlander. 

https://www.facebook.com/artbm33
mailto:info@odukat.se
https://odukat.se
mailto:ylva.stockelberg@outlook.com
http://skeppargaardens.se/


Fri entré, möjlighet att köpa böcker från förlaget och fika från Museet. Har du idéer till en egen bok? Prata med förlaget om din egen bokutgiv-
ning! Välkomna! 
Info: Dafvid Hermansson, info@kiviksmuseum.se, tel. 070-512 08 30. 

30.  BJÖRN RANELID, Karakåsvägen 27, Kivik, kl. 13.00 - 15.00 
Om mitt liv och författarskap: Margareta och jag bjuder på kaffe, Björn Ranelid Paradismust som vann svenska mästerskapen för  muster i ok-
tober 2019, bullar och sötsaker. Jag ämnar tala om mitt författarskap och om min nya roman som jag och Albert Bonniers Förlag ger ut den sjun-
de augusti i år. Den har titeln ”Bill Nilssons sista vita skjorta” och den utspelar sig på Österlen. Huvudpersonen Bill Nilsson är pomolog och äp-
pelodlare.   
Alla är hjärtligt välkomna.   
Info: Björn tel. 073-6500934 och Margareta tel. 0735-174418. 

- BLEKINGE: 
31.  SUSANNE PELGER & MARIA BIELKE VON SYDOW,  Tjärö, Karlshamn, Blekinge, kl. 11.00 – 14.00 
Sagor och skrönor i skärgården: Tipsrunda, sagostund, kåserier, signering och boksamtal med författarna Susanne Pelger & Maria Bielke von 
Sydow. 
Kl. 11.00 – 14.00 Tipsrunda med Hästen & Husse. Boksignering och samtal om böcker och skrivande. 
Från kl. 11.30  Kåserier. Maria läser kåserier från sina böcker vid lunchborden. Välkommen att beställa just det kåseriet du vill ha  
  uppläst till maten. 
Kl. 12.30   Sagostund. Susanne läser ur sina barnböcker om Hästen & Husse och Hundtokiga Alva. 
Kl. 14.00  Prisutdelning på tipsrunda. 
OBS: Färja till Tjärö går från Järnavik. Färjeavgångar, se http://tjaro.com/farjeavgangar/ 
Specialerbjudande: den 4–5 september åker alla barn under 13 år gratis med färjan.  
Info: Susanne Pelger, susannepelger@gmail.com, 070-2840277 & Maria Bielke von Sydow, bielkevonsydow@gmail.com, 0732-741829 

- KRONOBERG: 
32.  EVA & SVEN VELANDER, Delary gården, Lillåvägen 1, Delary/Älmhult (30 m från Sparbanken Eken, Delary), kl. 13.00 - 14.30 
”Din stund med orden - Litterära musikframträdanden”  
Kl 13:00  Inledning Eva och Sven Velander, Anoteket 
Kl 13:05  Att koka soppa på en spik – Att skapa ett mikroförlag 
Kl 13:10  Järnviljan – Om pengar, makt och avund i 1600-talets Småland 
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Kl 13:30  Paus med frukt, kalla drycker och bokbord 
Kl 13:40  Hinner inte, orkar inte – Om Pryl Pelle och Jäkt Lisa, tidsbrist och kollektiv utmattning 
Kl 14:00  Bli RetoRik! – Inblick i vältalighetens värld. 
Kl 14:15  Bokbord 
Kl 14:30  Avslut 
Obs: Vi kommer att vara utomhus med fikaplatser. Besökarna kan inhandla frukt och kalla drycker för självkostnadspris. 
Kontakt: eva@anoteket.se, SMS: 0702 39 19 45, www.anoteket.se  

OBS!:  

För mer info och uppdaterad program:  
www.facebook.com/Litteraturrundan 

www.litteraturrundan.se 
Samt kontakta enskild arrangör för ändringar i programmet
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