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LÖRDAG 5 september: 

1.  THEMIS FÖRLAG, Ekvägen 11, Förslöv, kl. 11 - 17 
Författaren och förläggaren Ingmar Simonsson presenterar Themis förlags utgivning av drygt 60 titlar: poesi, filosofi, skönlitteratur och annan 
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, en vändplan utanför huset, 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 an-
dra hållet, där börjar Ekvägen, hundra meter till Ekvägen 11, 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 – 17 
Poesifika: Poetisk plattform bjuder på poesi, musik och fika. Klassiska toner på gitarr med Staffan Svensson. Öppen scen. Fri entré. 
Info: Mikael Rudesjö, 070-5310284 

3.  ANNIKA ANDEBARK, Sven Jönssons cykelaffär, Billesholmsvägen 95, Billesholm, kl. 13 - 15 
På cykeln gror idéerna: Var hittar du inspirationen? Jag finns vid Sven Jönssons cykelaffär och berättar hur jag hittar inspiration till att beskriva na-
turen och berättar hur jag blev en skrivande person. Det finns även möjlighet att testa elcykel upp över Söderåsen. Boken Oväsen i Älvdalen kommer 
även att finnas till försäljning i Sven Jönssons cykelaffär.  
Medarrangör: Sven Jönssons cykelaffär AB, mitt emot Billesholms Folkets Park. 
Info: Annika Andebark, 070-6632180, andebark@gmail.com  

4.  IDA ANDERSSON, Fåglasång 1026, Kågeröd, kl. 11 - 17 
Möt våren på Södersåsen: Ett möte med författaren, fika med hembakat och bokbord. Det blir bildvisning, musik och uppläsning ur bokserien ”Berät-
telsen om Katja”, den utsatta lilla flickan som bara ville vara omtyckt. Författaren Ida Andersson presenterar sin tetralogi, en verklighetsskildrad ro-
man. 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.  CHRISTINA CLAESSON, Grand Circus Hotel, Södra Bulltoftavägen 51, Malmö 
Info: Christina Claesson, 0702-779244, cc@christinaclaesson.se  
OBS: Tid och program hittar du på: www.mardrömspodden.se, www.christinaclaesson.se 

6.  HELENA SUND, Akademibokhandeln, Hansa. Stora Nygatan 50, Malmö kl. 13 - 15 
Drömstudion - den plats inom oss där det innovativa händer!  Under litteraturrundan möter du Helena Sund, författare, utbildare och föreläsare på 
Akademibokhandeln i Hansa, Gallerian på Stora Nygatan 50 mitt i centrala Malmö. Dra ett kommunikationskort, få ett smak-prov ur boken Leva, växa 
älska och låt dig inspireras av idéer och tankar bakom filosofin Dreamfulness.  
Helena Sund signerar böcker och kl. 13:30 och kl. 15 blir det samtals-mingel och utlottning av böcker och kommunikationskort. 
Varmt varmt välkommen! 
Info: Helena Sund, 0708 299 685, info@dromstudion.se 

7.  TYCHO BRAHE OBSERVATORIET, Galgebacken, baksidan av vattentornet, Oxie, kl. 12 – 17 
TORA GREVE berättar om en Typ 3-civilisation i sina science fiction-böcker. 
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DENNIS RENFORS: Veteran i Spoken Word/Poetry Slam-sammanhang. Han har i Sverige på eget förlag givit ut boken "Botemedel mot hästkurer". I 
USA har Hollywoodförlaget International Word Bank givit ut hans poesi i två diktsamlingar. Dennis skriver även sånger. Han har med vän som sjunger 
och spelar för oss, trubaduren Lars Laholm, som är Sveriges kanske främste Dylanöversättare, med bland annat albumet ”Styggt regn” i bagaget. 
Gäster: Möt Ragnar A Söderling som debuterade som romanförfattare i september 2019 med den historiska romanen Flickebarnet Signe, Boken är den 
första delen i en trilogi som är inspirerad av ett sant levnadsöde som utspelade sig från 1881 till 1945. Boken är resultat av flera års forskning i ett di-
gert källmaterial eller som Ragnar uttrycker det: ”Jag har under flera år tillbringat stor del av min vakna tid tillsammans med en död kvinna.” 
Dessutom får vi hemliga gäster från Lunds akademiska astronomivärld. Författarna säljer och signerar böcker under mötet. För att orka med, serveras 
dryck och kanapeer, pinchos eller vad man vill kalla små smörgåsar i baguettebredd. 
Info: Tora Greve, tora.greve@siriussolarsystem.se, Mobil: 076-1155681 

8. STATARMUSEET i SKÅNE, Torupsvägen 606-59, Bara, kl. 11 - 16 
Kl. 11.30:  PETTER LARSSON gestaltar och berättar: ”När man blev hunsad och slagen ner i skorna, var att läsa ett sätt att härda ut med bevarat 
människovärde. Man lagrade upp en liten reservfond inombords. Det kunde kännas som om man haft en tia i kofferten, när det bara var femöringar i 
plånboken.” Hur såg förutsättningarna ut för landsbygdens arbetarklass i mötet med böcker och bildningsrörelsen? Hur bemöttes statarförfattarna 
Moa Martinson, Jan Fridegård och Ivar Lo-Johansson när de släppte sina statarskildringar? 
Kl. 14:  En podd om arbetarlitteratur: Att vittna genom arbetarlitteraturen. Statarmuseet gästas av podcasten Arbetarlitteratur för en live-inspelning, 
med folkbildaren och förläggaren Mattias Torstensson och författaren och lektorn vid Södertörns högskola Marie Hållander. I ett samtal om relationen 
mellan dikt och verklighet, om arbetarlitteratur och de som genom litteraturen vittnat om sina levnadsvillkor. Kan böcker och vittnesmål förändra vär-
lden? Vilken roll hade statarlitteraturen för statarsystemets avskaffande? Vem kan vittna om sitt liv och hur gör man? Samtalet tar avstamp i Maries 
avhandling ”Det omöjliga vittnandet.” 
OBS: Det finns 20 platser per föreläsning tillgängliga. Så det är förbokning som gäller. Förbokning sker på 040-44 70 90 eller till brevladan@statarmu-
seet.com Föreläsningarna sker även digitalt - mer information finns på vår hemsida och sociala medier. 
Vägbeskrivning: Buss från Malmö på helger till Torup Statarmuseet. 
Info: 040–447090, www.statarmuseet.com  

9. STINA LARSSON, Anderslöv 
OBS: Tid och plats hittar du på Boklarssons hemsida och facebooksida. 
”Ett porträtt på en undanskymd plats i ett slott är upprinnelsen till en trilogi som för oss genom krig, vänskap och så klart kärlek, i 1600-talets 
Europa”.  
Stina Larsson läser ur ”Mannen ur skuggan”. 
INFO: Stina Larsson, 0708-52 83 38, www.boklarssons.se 

10.  LÖVHÖGEN SKRIVARCIRKEL, Söderslätts Bok & Papper, Ahlgatan 50 - 52, Trelleborg, kl. 11 - 13.30 
Möte med skrivarcirkel Lövhögen: Vi pratar skrivarcirkel med dig samt läser ur våra alster kl 11.30 och kl 12.30. Det finns möjlighet att köpa våra 
böcker på plats. Välkomna! 
Medverkande: Linda Möller, Louise Bråhammar, Birgitta Sülau, Lena Sloth. 
Info: Linda Möller, 0708-955812 

11.  JÁNOS KATÓ, Centrala delar av Trelleborg, kl. 10 - 12 
Med fjäder i hatten: János Kato läser egna dikter på små papperslappar som jag ger bort till åhöraren. 
Info: János Kató, janoskato@hotmail.com 
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12.  FÖRLAGSHUSET SILJANS MÅSAR, Koppargatan 19/19, Ystad, kl. 14 - 16 
”Levande litteratur ur hjärtats röst” Författarmingel & Bookoutlet. 
Medverkande: Yvonne Frank Månsson, Gun Karlsson, Maj-Lis Richardson, Christin Ekstrand Simryd & Stephanie Brown. 
Höstfärgerna kittlar och kvällarna blir allt mörkare och kyligare. Dessa tider är inte lätta. Världen kan tyckas krävande, som om vi måste pressas till 
det yttersta och prestera utöver oss själva. Hjärtat ropar! Det är ett skifte på gång i horisonten. Ur hjärtats intelligens vaknar den inre rösten och med 
mjuk och varsam hand blir vi inbjudna att komma hem till universell visdom. Vi träder in i hjärtats tidevarv. Vill du följa med? Välkommen till en helg 
med författarmingel & bookoutlet under lördagen samt levande poesi under söndagen, där vi utforskar hjärtats röst tillsammans med poeten Nanna 
Aida Svendsen samt psykoterapeuten och yogainstruktören Miriam Herrman.  
En spännande eftermiddag bortom vår yttre vardag utlovas – med en sagolik atmosfär av visdom, på både engelska och svenska. Låt oss andas ljuset vi 
ÄR – tillsammans! Vi bjuder på fika! 
Info: Yvonne Frank Månsson, 0708-318179, yvonne@siljansmasar.com  

13.  KARIN EBERHARDT GRÖNVALL, Skillinge Båtklubbs klubbhus, Skillinge, kl. 11 - 15 
Den skrivande människan: Med inspiration från utsikten över Östersjön håller jag en workshop för alla skrivsugna. Förutsättningslöst, utan presta-
tionskrav – skriv av hjärtans lust utifrån givna skrivövningar. Övningarna presenteras löpande under dagen – det är bara att komma. 
Vägbeskrivning: Skillinge Båtklubbs klubbhus ligger längst ner vid en liten tvärgata till Branteviksvägen. Från Kaptensgatan tar man Byggmästarega-
tan ner till vänster mot hamnen; vid Restaurang Verandan tar man till vänster in på Branteviksvägen och sedan till höger efter Smart Mack och följer 
den lilla gatan utmed fiskebodarna ner till sjön. Litteraturrundans skyltar visar vägen. 
Info: Karin Eberhardt Grönvall, 0703633299, karin.egronvall@gmail.com   

14.  ODUKAT FÖRLAG, Galleri Odukat, Östergatan 33, Simrishamn, kl. 13 - 14:30 och 15 - 17 
Välkomna in i riddarsalarna, Fina flickor. Sluta gråta vem bryr sig, Sister Suicide: 
Medverkande: ANNA-LENA FEXBY från Limhamn som precis debuterat med självbiografin ”Välkomna in i riddarsalarna”, som ger en inlevelsefull 
inblick i en arbetarfamiljs liv i ett brukssamhälle under två årttionden i mitten på 1900-talet.  
MARIANNE GUNVE, nyinflyttad till Simrishamn, debuterade med den historiska relationsromanen ”Fina flickor” 2018. Hon skriver nu på uppföljaren 
som skildrar 40-talets krigsår i Sverige. UNNUR SÓLRÚN BRAGADÓTTIR är isländska och bor i Simrishamn. Hon har publicerat 14 böcker varav fyra 
på svenska. Unnur kommer att presentera sin senaste bok, ”Sluta gråta vem bryr sig”, som omfattar både dikter och korta prosastycken. KRIS KITE 
arbetar som förläggare, lektör, redaktör och skrivpedagog. Hon debuterade förra året med ”Sister Suicide” som är en generationsroman, en berättelse 
om kärlek, rock’n roll, sex och droger. Kris bor i Vasastan i Stockholm och på Österlen.   Kaffe&te, etc finnes. 
Arrangör: Kulturbolaget Odukat 
Info: Odukat, info@odukat.se, 0704 934181 

15.  YLVA STOCKELBERG, Skepparegatan 5, Simrishamn (mellan biblioteket & hamnen) i vårt fotogalleri i gårdshuset, kl. 12 - 16 
Kl 13-14  Ylva Stockelberg berättar om sin nya 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. 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, skeppargaardens.se  

16.  BJÖRN RANELID, Karakåsvägen 27, Kivik, kl. 13 - 15 
Om mitt liv och författarskap. Margareta och jag bjuder på kaffe, Björn Ranelid Paradismust som vann svenska mästerskapen för muster i oktober 
2019, bullar och sötsaker.  
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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 Nils-
sons sista vita skjorta” och den utspelar sig på Österlen. Huvudpersonen Bill Nilsson är pomolog och äppelodlare.  Alla är hjärtligt välkomna. 
Info: Björn 073-6500934 och Margareta 0735-174418 

17.  ANNA SANDKULL, Marknadsvägen 3, Vitemölla, Kivik, kl 13 - 15     
Välkommen på bokprat om Livets Lotteri. Skolor för flickor i Guinea Bissau! Följ med på en spännande resa till Guinea Bissau, ett litet fattigt land i 
Västafrika. Tre år av oförglömliga äventyr blev en bok: Livets Lotteri. Skolor för flickor i Guinea Bissau. Jag får min dröm uppfylld och reser för SIDA till 
Guinea Bissau för att jobba med lärarutbildning. Mina förväntningar är högt ställda. På plats drabbas jag av svårigheter som finns med att arbeta i ett 
fattigt land i en patriarkal kultur som dessutom bär på ett kolonialt arv från Portugal. Bistånd möter motstånd. Hoppas vi ses! Jag bjuder på cider och 
snittar. Handikappvänligt, barn och hundar är välkomna. 
Vägbeskrivning: Tag vänster mot Vitemölla från väg 9 (Kristianstad - Simrishamn). Efter 200 m, tag höger på Marknadsvägen. Mitt hus är det andra 
på vänster sida. Stort vitt hus med blå fönster. 
Info: Anna Sandkull, 0720222416 

18. HASSE & TAGE-MUSEET, Bangatan 2, Tomelilla, kl. 10 – 13 
Hasse & Tage-museet berättar om HANS FOLKE ANDERSSON författarskap och produktion.  
Info: 010-202 20 00, www.hasseotagemuseet.se 

19.  VOLLSJÖ HEMBAGERI, Torget 1, Vollsjö, kl. 13 - 15 
POESI - KÅSERIER - ÖVERSÄTTNINGAR - PROSA 
- Kl. 13.00:  GÖRAN BLOHM, kassör för Litteraturrundan, författare. Göran kommer att prata om Litteraturrundan; hur och när den kom till och syf-
tet, samt presentera nyskrivna texter. 
- Kl. 13.15:  ANNELI MAGNUSSON, konstnär, poet, storyteller... Anneli kommer att ge smakprov på sina böcker ”Guldkorn från Universum och Uni-
versum Svarar, 52 Frågor och svar”.  
- Kl. 13.30:  SÄLLSKAPET MARIANN SÖNNEBOS VÄNNER: 
Mariann Sönnebo var författare, journalist, textilare och naturälskare och levde 1950-2012. Sällskapet Mariann Sönnebos vänner kommer att berätta 
om boken ”Qvighusa - en kvinna och hennes hus” som är Mariann Sönnebos postuma skönlitterära debut. 
- Kl. 13.45:  BARBARA FELLGIEBEL var med om att starta Litteraturrundan. Författare, översättare, litteraturfestival- och bokmässerapportör samt 
arrangör av Magiska författarresor. Föredragshållare om tyskt motstånd under Andra världskriget. 
- Kl. 14.15:  BENGT ERIKSSON, journalist och författare, är bosatt i Vollsjö. Bland hans böcker kan nämnas ”Skrönikor från Färs/Piraten bodde också 
här”, diktsamlingen ”Syrliga tårar och bittra apelsiner/Antecknat i Aten” och ”Ψάπφω/Sappho/Sapho/Sapfo på nytt!/Nytolkat & kurerat”. Den sist-
nämnda med tolkningar av urkärlekspoeten Sapfo. 
- Kl. 14.30:  HELEN HALLDORSDOTTIR, poet, översättare, projektledare, föredragshållare… Helen har gett ut diktsamlingar (Livets tunna skal & Li-
vet är Tango), varit redaktör och översättare till 2 poesiantologier. Helen är ordförande och general för Litteraturrundan. 
- Kl. 14.45:  MARIA BIELKE VON SYDOW författare och litteratör med glöd. Nyligen släppte hon de bästa av sina samlade krönikor i en bok ”Bielkes 
fredagsreflektioner volym 1” och kommer att läsa av de bästa. Maria är även skrivkursledare och driver  BIMA-förlag. 
Info: Helen Halldorsdottir, helenislandia@gmail.com, 070-3978078. 
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20.  VOLLSJÖ MILL, sädesmagasinet och café, Storgatan 9, Vollsjö, kl. 12 - 17 
12:00-12:30 BENGT ERIKSSON: Corona blues i G eller Diktat på social distans. Bengt Eriksson, bosatt på Storgatan här i Vollsjö, läser några av de dag-
boksdikter han skrivit under sina månader i corontän - om corona och covid-19, karantän, isolering, död och liv, promenader genom en allt mer folktom 
by, barnbarn på distans, nu och sedan, rädsla och den grekiska urkärlekspoeten Sapfo. 
12:30-13:00 ALAA HEINSVIG: "En smak av frihet - Mitt liv" Alaa kommer att läsa ett arabiskt stycke med länken till hennes historia och livet, på 
svenska. 
13:00-14:00 TANTE JULIA GRUPP: stickning på plats med diskussion om text på konsthantverk. Värma upp före film. 
14.00–15:10 GERD-INGER PERSSON med Film om " Att sticka för fred”. 
15:15-16:00 Workshop: gör en fredsduva. 
16:00-16:30 WIVIN ARMAN:  Karinding är en instrument gjord av bambu, används i ritualer och har länk till tradition och jordbruk. Wiwin vill prata 
om karinding, kultur och plantering i västra Java Indonesien. 
16:30-17:00 CECILIA MAZZA: ”En berättelse om kärlek mellan poesi och vardagen”. Poesi på spanska med förklaringar och berättelse på svenska. 
Vägbeskrivning: Väg 13 från Sjöbo eller Hörby. Sväng av mot Vollsjö och följ vägen ca 5 km. På vänster sida i sädesmagasinet bredvid Vollsjö Mölla.  
Handikappvänligt. Hundar är välkomna till magasinet. 
Info: Cecilia Mazza, 041630880, www.facebook.com/vollsjomill 

- BLEKINGE!: 
21.  SUSANNE PELGER, Tjärö, Karlshamn, Blekinge, kl. 11 – 15 
Sagor och skapande i skärgården: Tipsrunda, sagostund, kåserier och kreativ ordverkstad med författaren Susanne Pelger. 
11.00 – 14.30 Tipsrunda med Hästen & Husse 
12.30 	 	 Sagostund (Susanne) 
13.30 	 	 Kreativ ordverkstad (Susanne) 
14.30 	 	 Prisutdelning på tipsrunda 
OBS: Färja till Tjärö går från Järnavik. Färjeavgångar: tjaro.com/farjeavgangar  
Specialerbjudande under 5-6 september då åker alla barn under 13 år gratis med färjan. 
Info: Susanne Pelger, susannepelger@gmail.com, 070-2840277 

22.  MARI BISTER, Ellens Bokcafé, Ronneby, kl. 13.30 - 15.30 
Djurdeckarna och Uppdrag djurräddning till Ellens bokcafé i Ronneby. 
Barnboksförfattaren Mari Bister har släppt sin nya Djurdeckarna ”Hundäventyret” och första delen i sin nya serie Uppdrag djurräddning: Förgiftnin-
gen. Signering och försäljning av dessa och tidigare böcker. 
Kl. 13.30 är det högläsning av ”Hundäventyret” och ”Förgiftningen” och därefter möjlighet för barnen att skriva eller rita egna Djurdeckarna och Up-
pdrag djurräddning. Alla deltagande barn får Djurdeckarna-bokmärke och diplom. Passar från ca 5 år. 
- Djurdeckarna har tilldelats kulturpris och två miljöpris och rekommenderas av bl.a. 4H  
Info: Djurdeckarna eller Uppdrag djurräddning i sociala medier. 

http://www.facebook.com/vollsjomill
http://tjaro.com/farjeavgangar
mailto:susannepelger@gmail.com


SÖNDAG 6 september: 
23.  THEMIS FÖRLAG, Ekvägen 11, 269 71 Förslöv, kl. 11 - 17 
Författaren och förläggaren Ingmar Simonsson presenterar Themis förlags utgivning av drygt 60 titlar: poesi, filosofi, skönlitteratur och annan 
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, en vändplan utanför huset, 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 an-
dra hållet, där börjar Ekvägen, hundra meter till Ekvägen 11, entrégrind till vänster om garaget. 
Info: Ingemar Simonsson, 070 - 3208683 themis@telia.com 

24.  POETISK PLATTFORM, Dunkers kulturhus, i Atriet, Helsingborg, kl. 15 - 16:30 
Poesi vid sundet - Poetisk plattform bjuder på poesi, musik och öppen scen. Arrangeras av Poetisk plattform med stöd av kulturnämnden i Helsing-
borg i samarbete med Dunkers kulturhus. Ingår i Litteraturrundan 2020. Fri entré. 
Info: Mikael Rudesjö, 070-5310284 

25.  IDA ANDERSSON, Fåglasång 1026, Kågeröd, kl. 11 - 17 
”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 

26.  HAIKUSÄLLSKAPET, Botaniska trädgården, Lund, kl. 13 - 15:30 
Ginko (Haikuvandring) med Svenska Haikusälskapet. 
Vi samlas i Lunds botaniska trädgård, utanför entrén till växthusen. Sedan går vi tillsammans eller enskilt runt i parken och låter oss inspireras till 
haiku-dikter. 
Kl. 14:30 återsamlas vi utanför växthuset, sätter oss ner vid ett bord utanför eller i cafét och de som vill får dela med sig av dagens haiku-skörd. Ta med 
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 utspridda i parken så är vi 
lätta att identifiera; kolla bara efter personer som sakta går runt och kollar på träd, fåglar och blommor med anteckningsblock och penna i högsta hugg. 
Ingen föranmälan krävs. Varmt välkomna! 
Info: Birk Andersson, birk.m.andersson@gmail.com 

27.  HELENA SUND, Akademibokhandeln, Hansa. Stora Nygatan 50, Malmö kl 13 - 15 
Drömstudion - den plats inom oss där det innovativa händer!  
Under litteraturrundan möter du Helena Sund, författare, utbildare och föreläsare på Akademibokhandeln i Hansa, Gallerian på Stora Nygatan 50 mitt i 
centrala Malmö. Dra ett kommunikationskort, få ett smak-prov ur boken Leva, växa älska och låt dig inspireras av idéer och tankar bakom filosofin 
Dreamfulness.  
Helena Sund signerar böcker och kl. 13:30 och kl. 15 blir det samtals-mingel och utlottning av böcker och kommunikationskort. 
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Varmt varmt välkommen! 
Info: Helena Sund, 0708 299 685, info@dromstudion.se 

28.  TYCHO BRAHE OBSERVATORIET, Galgebacken, baksidan av vattentornet, Oxie, kl. 12 – 17 
TORA GREVE berättar om en Typ 3-civilisation i sina science fiction-böcker. 
DENNIS RENFORS: Veteran i Spoken Word/Poetry Slam-sammanhang. Han har i Sverige på eget förlag givit ut boken "Botemedel mot hästkurer". I 
USA har Hollywoodförlaget International Word Bank givit ut hans poesi i två diktsamlingar. Dennis skriver även sånger. Han har med vän som sjunger 
och spelar för oss, trubaduren Lars Laholm, som är Sveriges kanske främste Dylanöversättare, med bland annat albumet ”Styggt regn” i bagaget.  
Gäster: Möt Ragnar A Söderling som debuterade som romanförfattare i september 2019 med den historiska romanen Flickebarnet Signe. Boken är den 
första delen i en trilogi som är inspirerad av ett sant levnadsöde som utspelade sig från 1881 till 1945. Boken är resultat av flera års forskning i ett di-
gert källmaterial eller som Ragnar uttrycker det: ”Jag har under flera år tillbringat stor del av min vakna tid tillsammans med en död kvinna”. - Dess-
utom får vi hemliga gäster från Lunds akademiska astronomivärld.  
Författarna säljer och signerar böcker under mötet. För att orka med, serveras dryck och kanapeer, pinchos eller vad man vill kalla små smörgåsar i 
baguettebredd. 
Info: Tora Greve, tora.greve@siriussolarsystem.se, Mobil: 076-1155681 

29.  CHRISTINA CLAESSON, Grand Circus Hotel, Södra Bulltoftavägen 51, Malmö 
Info: Christina Claesson, 0702-779244, cc@christinaclaesson.se  
OBS: Tid och program hittar du på: www.mardrömspodden.se, www.christinaclaesson.se  

30.  LÖVHÖGEN SKRIVARCIRKEL, Hemmesdynge 10, Östra Torps Byaväg 354, kl. 13.30 - 15.30 
Möte med skrivarcirkel Lövhögen: Vi finns i Hemmesdynge på Tian hos Lotta. Vi pratar skrivarcirkel med dig samt läser ur våra alster kl 13.30 och kl 
14.30. Kaffet står framdukat. Välkomna! 
Medverkande: Linda Möller, Louise Bråhammar, Birgitta Sülau, Lena Sloth. 
Vägbeskrivning: Från Smygehamn v 9 vänd norrut på Östra Torps Byaväg.   
Info: Linda Möller, 0708-955812 

31.  FÖRLAGSHUSET SILJANS MÅSAR, Krogaled 22, Stora Herrestad, Ystad, kl. 14 - 16 
”Levande litteratur ur hjärtats röst” - Levande poesi. 
Medverkande: NANNA AIDA SVENDSEN, MIRIAM HERRMAN & YVONNE FRANK MÅNSSON.  
Förlagshuset Siljans Måsar ger ut litteratur för nyfikna och förverkligar författardrömmar. Kom förbi och träffa några av våra författare, kolla in alla 
våra böcker, mingla och andas litteraturens atmosfär tillsammans med oss en liten stund. 
Välkommen till en helg med författarmingel & bookoutlet under lördagen samt levande poesi under söndagen, där vi utforskar hjärtats röst tillsammans 
med poeten Nanna Aida Svendsen samt psykoterapeuten och yogainstruktören Miriam Herrman. En spännande eftermiddag bortom vår yttre vardag 
utlovas – med en sagolik atmosfär av visdom, på både engelska och svenska. Låt oss andas ljuset vi ÄR – tillsammans! Hjärtligt välkommen! Vi bjuder 
på fika! 
Info: Yvonne Frank Månsson, 0708-318179, yvonne@siljansmasar.com 

32.  ODUKAT FÖRLAG, Galleri Odukat, Östergatan 33, Simrishamn, kl. 13 - 14.30 och kl. 15 - 17 
Välkomna in i riddarsalarna, Fina flickor. Sluta gråta vem bryr sig, Sister Suicide: 
Medverkande är ANNA-LENA FEXBY från Limhamn som precis debuterat med självbiografin ”Välkomna in i riddarsalarna”, som ger en inlevelsefull 
inblick i en arbetarfamiljs liv i ett brukssamhälle under två årtionden i mitten på 1900-talet. MARIANNE GUNVE, nyinflyttad till Simrishamn, debu-
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terade med den historiska relationsromanen ”Fina flickor” 2018. Hon skriver nu på uppföljaren som skildrar 40-talets krigsår i Sverige. UNNUR SÓL-
RÚN BRAGADÓTTIR är isländska och bor i Simrishamn. Hon har publicerat 14 böcker varav fyra på svenska. Unnur kommer att presentera sin senas-
te bok, ”Sluta gråta vem bryr sig”, som omfattar både dikter och korta prosastycken. KRIS KITE arbetar som förläggare, lektör, redaktör och skrivpe-
dagog. Hon debuterade förra året med ”Sister Suicide” som är en generationsroman, en berättelse om kärlek, rock’n roll, sex och droger. Kris bor i Va-
sastan i Stockholm och på Österlen.   Kaffe & te, etc finnes. 
Arrangör: Kulturbolaget Odukat. 
Info: Odukat, info@odukat.se, 0704 934181 

33.  YLVA STOCKELBERG, Skepparegatan 5, Simrishamn (m. biblioteket och hamnen) i  vårt fotogalleri i gårdshuset, kl. 12 - 16   
Kl 13 - 14: Förstå katten och kattens språk: Ylva Stockelberg bjuder in till sitt hem och berättar om kattbeteende med fokus på kattens språk.  Katter 
”pratar” med doftsignaler, kroppsspråk och läten. Umgänget med sin katt ger ännu mer om man förstår sin katt.  
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@tele2.se, amrafel.se, skeppargaardens.se  

34.  BJÖRN RANELID, Karakåsvägen 27, Kivik, kl. 13 - 15 
Om mitt liv och författarskap. Margareta och jag bjuder på kaffe, Björn Ranelid Paradismust som vann svenska mästerskapen för  muster i oktober 
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 äppelodlare.  Alla är 
hjärtligt välkomna. 
Info: Björn 073-6500934 och Margaretas 0735-174418 

35.  ANNA SANDKULL, Marknadsvägen 3, Vitemölla, Kivik, kl 13 - 15 
Välkommen på bokprat om Livets Lotteri. Skolor för flickor i Guinea Bissau! Följ med på en spännande resa till Guinea Bissau, ett litet fattigt land i 
Västafrika. Tre år av oförglömliga äventyr blev en bok: Livets Lotteri. Skolor för flickor i Guinea Bissau. Jag får min dröm uppfylld och reser för SIDA till 
Guinea Bissau för att jobba med lärarutbildning. Mina förväntningar är högt ställda. På plats drabbas jag av svårigheter som finns med att arbeta i ett 
fattigt land i en patriarkal kultur som dessutom bär på ett kolonialt arv från Portugal. Bistånd möter motstånd.  Hoppas vi ses!  Jag bjuder på cider och 
snittar. Handikappvänligt, barn och hundar är välkomna. 
Vägbeskrivning: Tag vänster mot Vitemölla  från väg 9 (Kristianstad - Simrishamn). Efter 200 m, tag höger på Marknadsvägen. Mitt hus är det andra 
på vänster sida. Stort vitt hus med blå fönster. 
Info: Anna Sandkull, 0720222416 

36.  HASSE OCH TAGE MUSEET, Bangatan 2, Tomelilla, kl. 10 – 13 
Hasse & Tage-museet berättar om TAGE IVAR ROLAND DANIELSSONS författarskap och produktion.  
Info: 010-202 20 00, www.hasseotagemuseet.se 

37.  PIRATEN MUSEET, Piratens gata 1, Vollsjö, kl. 13 - 15 
POESI - ÖVERSÄTTNINGAR - PROSA: 
- Kl. 13   ANNELI MAGNUSSON, konstnär, poet, storyteller... Anneli kommer att ge smakprov på sina böcker ”Guldkorn från Universum” och ”Univer-
sum Svarar, 52 Frågor och svar”.  
- Kl. 13:30  HELEN HALLDORSDOTTIR, poet, översättare, tangodanslärare, projektledare, skodesigner, föredragshållare… Helen har gett ut diktsam-
lingar ”Livets tunna skal” & ”Livet är Tango”, varit redaktör och översättare till 2 poesiantologier. Helen är ordförande och general för Litteraturrun-
dan. 
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- Kl. 14   BENGT ERIKSSON, journalist och författare, är bosatt i Vollsjö. Bland hans böcker kan nämnas ”Skrönikor från Färs/Piraten bodde också 
här”, diktsamlingen ”Syrliga tårar och bittra apelsiner/Antecknat i Aten” och ”Ψάπφω/Sappho/Sapho/Sapfo på nytt!/Nytolkat & kurerat”. Den sist-
nämnda med tolkningar av urkärlekspoeten Sapfo. 
- Kl. 14.30   KARIN EBERHARDT GRÖNVALL Jag berättar om mitt författarskap efter debuten 2016, samma år jag fyllde 70 år, och läser valda delar 
ur romaner och novellsamlingen. Utöver att skriva ägnar jag tiden åt att leda skrivarkurser, korrläsa och redigera andras manus. Livet som pensionär 
är kreativt med fylld almanacka – alldeles underbart! 
Info: Helen Halldorsdottir, helenislandia@gmail.com, 070-3978078. 

38.  BARBARA FELLGIEBEL, Hornvägen 2, Karups Nygård , 275 64 Blentarp, kl. 11 - 14 
En litterär Frühschoppen: För  8:e gången hälsar Barbara Fellgiebel välkommen till Litteraturrundans enda tyskspråkiga evenemang. Träffa både 
svenska och tyska författare, få intressanta lästipps och njut av en inspirerande livslevande samvaro efter dessa tvådimensionella månader.. 
Herzlich Willkommen! 
Info: Barbara Fellgiebel, 076-1003080 

- BLEKINGE: 
39.  SUSANNE PELGER & MARIA BIELKE VON SYDOW,  Tjärö, Karlshamn, Blekinge, kl. 11 – 15 
Sagor och skapande i skärgården: Tipsrunda, sagostund, kåserier och kreativ ordverkstad med författarna Maria Bielke von Sydow och Susanne 
Pelger. 
11.00 – 14.30 Tipsrunda med Hästen & Husse 
11.30 	 	 Kåserier (Maria) 
12.30 	 	 Sagostund (Susanne) 
13.30 	 	 Kreativ ordverkstad (Maria & Susanne) 
14.30 	 	 Prisutdelning på tipsrunda 
OBS: Färja till Tjärö går från Järnavik. Färjeavgångar: tjaro.com/farjeavgangar  
Specialerbjudande under 5-6 september då 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 

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

www.litteraturrundan.se
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