Utvärdering deltagande medlemmar:
- Även om det inte kom så många besökare så spred jag information om Litteraturrundan
genom en intervju i Bjäre nu - gratistidning en gång i veckan här på Bjärehalvön, blev en
halvsida där med bild. En helsida i NST - Nordvästra Skånes Tidningar - och densamma
helsida i HD - Helsingborgs Dagblad. Första gången som människor här på Bjäre hörde talas
om Litteraturrundan, inte ens intervjuarna kände till den innan, men läste på innan de
kom för intervju. Så förhoppningen är att det underlättar inför första helgen i maj nästa år
och att rädslan för att bli smittad har släppt något i och med att vaccin finns innan dess.
Med vänlig hälsning
Ingmar
+
Det kom bara tio personer lördag och tio söndag, alltså bara 20 personer i allt.
Lördag sex män och fyra kvinnor, söndag fem män och fem kvinnor.
En kvinna sade att hon försökt få med några väninnor
men ingen av dem vågade pga smittorädslan.
Förhoppning om ett bättre nästa år
Hälsar Ingmar
- I Helsingborg, Dunkers kulturhus ca 30 i publik, vuxna. 60% kvinnor 40% män. Alltså
utöver artister.
Sju från Poetisk Plattform deltog på scen som artister (sex läste och en spelade). En
inbjuden manlig tenor.
En mycket lyckad tillställning. Både publik och artister uppskattade att äntligen vara igång
igen. Lokalen kändes trygg och corona-säker.
Tid ca 70 minuter mix och sång till piano.
Mvh
Mikael Rudesjö
Poetisk Plattform
- ett stort TACK för allt du ordnat och gjort!
Allt har funkat bra och flutit på inte minst pga god projektledning från dig. Och det verkar
ju ha gått bra på alla sätt trots alla sista minuten förändringar etc också…
Hade tänkt skicka ett tack på fb, men har sen haft fullt upp och nu hann du före med mail.
Jag hade inte mycket besökare som kände till litteraturrundan, mer människor som ändå
var i köpcentrat. Det var ett kul försök, men kanske det är roligare att vara någon
annanstans med ett mer koncentrerat möte.
Ha det gott så länge så hörs vi vidare!
+
I all hast: det var enbart jag som ställde ut och uppskattningsvis pratade jag med ett
tjugotal besökare, varav kanske cirka 15 kvinnor fem män. Eftersom det var i en
bokhandel var det fler personer i omlopp.
Hälsningar, Helena Sund
- Jag hade ett par spontanbesökare (som egentligen skulle till cykelaffären) och ett par som
kört från Falkenberg. KUL!
Sedan var det superkul att få hänga med Maria till Vollsjö. Nu har jag fått massor av
inspiration för nästa år.
Allt gott!
+
Jag hade två besökare som sett evenemanget via mina kanaler i sociala medier och två som
tittade förbi av en slump. (två par - dvs 50% av vardera könet)
Jag var ensam i Billesholm - men sände live med Maria Bielke von Sydow på instagram så
jag fick en bit även av litteraturrundan i Vollsjö. Nästa år utökar jag aktivisterna i
Billesholm när jag vet hur upplägget är.
Tack för väl genomförd mässa!

Annika
- Antal deltagande i Ronneby var 6 varav 2 barn. Jag hade högläsning, att barnen fick
skriva/rita egna Djurdeckarna och skulle haft signering. Tyvärr sålde jag inget alls till de
som var där men Bokcaféet köpte in alla mina titlar, så försäljningen totalt sett var helt
okej.
Det hade varit upplopp/kravaller i Ronneby helgen innan och staden var fortfarande
väldigt påverkad av det med folktomt centrum och halverad omsättning. Så det var helt fel
ort att vara på den veckan, men det vet man ju inte innan.
Stort engagemang från bokcaféet dock och jag gör möjligen ett nytt försök där igen någon
gång.
+
Jag såg att du ville ha mer detaljerat antal. I så fall: 1 man, 3 kvinnor, 2 barn.
Inga deltagare utöver mig. Inga inbjudna alltså.
Med vänlig hälsning
Mari Bister
- Vi hade 44 besökare den 5 sept och 37 besökare den 6 sept. Det är sannolikt till 90
procent att hälften var kvinnor. Besökarna till museet kommer nästan allt parvis.
Hälsn Göran Göransson, kassör
-🍃 🥀 🖋 📖 🖋 🥀 🍃
Att Tillsammans med andra få Förmånen att bli Inbjuden både till Vollsjö Hembageri och till
Piraten Museet kändes mycket Inspirerande och givande.
Att få ta del av andras berättelser och att själv framför Tankar och Känslor med mina
Böcker
🍃 Guldkorn från Universum
🍃 Universum Svarar
Kändes mycket bra och de gäster som kom berikade.
Att kunna Mötas alldeles på riktigt ger Mersmak helt enkelt...
🍃🥀🖋📖🖋🥀🍃
Allt Gott
Anneli M
- Min upplevelse av arrangemanget: Trots fåtalet deltagare var det mycket positivt. De som
kom stannade flera timmar, och skrivandet utmynnade i intressanta och inspirerande
samtal.
+
Jag hade verkligen laddat inför Litteraturrundan! Jag hade plats för minst sex personer i
min trädgård – med stooort avstånd mellan borden! – inför min workshop i kreativt
skrivande. Tyvärr regnade två och en halv timma av de fyra timmarna bort, men sedan
kom tre taggade skrivsugna människor, som stannade ett par timmar! Så jag tycker att det
var ett lyckat arrangemang utifrån förutsättningarna!
På söndagen var jag med på arrangemanget på Piraten-muséet, och trots några regnstänk
gick det att genomföra. Det kändes mycket positivt, och jag kan inte vara mer nöjd! Nu ser
jag fram mot nästa års Litteraturrunda, där jag gärna kommer att välkomna gäster till min
trädgård igen!
Hälsningar Karin
- Jag är inte så nöjd med rundan för min del, och det kanske beror mest på mig själv. Ystad
Allehanda hade en bra artikel om rundan på torsdagen tror jag och där fanns ävn info om
mina punkter (även jag på bild). Min nya bok kom på måndagen före rundan https://
www.smakprov.se/bok/pocket/vilken-druva-passar-mig-9789197900836/

Jag hade inte gjort så mycket reklam före leverans för jag ville att den skulle komma först.
Gick runt på till 5 ställen med bok och lapp om rundan. Biblioteket (som inte kände till
rundan!), bokhandeln, bästa restaurangen, delikatessen, kaféet). Sedan fanns info på
turistbyråns sida. (evenemang). Gatupratare på två ställen. Flaggan, gamla skyltarna.
Ingen kom pga rundan, men på grund av ny bok, 10 på lördagen och 1 på söndagen alla
vuxna,.
Jag hade även tipsrunda och bjöd på vin (men inget jag gjorde reklam för) God försäljning
dock.
+
Jag vet inte hur många men gissar hälften hälften kvinnor män, inga barn.
Tror det står med för den personer på biblioteket, även YA hade ju en artikel om rundan.
Hälsningar Ylva
- Vi fick fin respons på lördagen från vår lokala bokhandlare Söderslätt Bok o Papper i
Trelleborg. Ställde upp med tänt utanför affären, bord o stolar och bjöd oss på kaffe.
Vi hade tyvärr inte så stor anslutning till våra evenemang, sporadiskt kom det folk som
stannade och pratade en stund med oss.
På söndagen kom det några på slutet och det blev trevliga samtal över fika som vi bjöd på.
Vi har kommit fram till att vi måste se över och bli bättre på hur vi presenterar och
marknadsför vårt program för att locka besökare.
Något vi tänkt en del kring är att vi hörde att författare på Söderslätt håller sina program
på Österlen och det gör inte saken lättare för oss som försöker vara lokala.
Såklart är det fritt att välja men på något sätt borde vi sträva efter att fler kan tänka sig
höja flödet på Söderslätt. För något år sedan var vi fem eller sex som deltog på Slätten, då
hade vi någon som höll samman oss, tror hon var från Svedala o vi hade en träff före allt
gick av stapeln.
Vi uppskattar antalet besökare båda dagarna till 16 varav 9 kvinnor och 7 män
Mvh Lövhögen/Linda Möller
- Jag är väldigt nöjd med vårt arrangemang på årets Litteraturrunda. Trots att vi inte
fanns med i det tryckta programmet eller var omnämnda i Ystad Allehanda hade vi
omkring 40 besökare på lördagens bokrelease och omkring 20 besökare på söndagens
bokrelease. Hela arrangemanget var lugnt och avslappnat. Det kändes skönt att ha tid att
prata med alla. Det var nervöst att bjuda in till evenemang när jag själv tillhör riskgrupp.
Men jag är glad att jag till slut vågade. För det blev väldigt bra och uppskattat.
Vänligen,
Petra Ariton
Ariton Förlag
- Även om jag kan se att folk har varit inne och tittat på mina inspelade uppläsningar så är
inget som ett möte i levande livet, det är bara att konstatera. Samtidigt är jag glad att jag
inte anordnade något enligt ursprungsplanerna för då ösregnade det här. Jag kan alltså
inte redovisa några besökare. Får se hur jag löser det nästa gång.
Roligt att det gick bra hos er, det var också väldigt trevlig anordnat hos Barbara på
söndagen.
Kram
Stina
- Jag hade dukat upp ett fint arrangemang i min vinterträdgård.Jag räknade med 7
personer som kunde sitta glest.Lördagsmorgonen startade med ösregn på Österlen. När
klockan slog 13 strålade solen och sex personer strömmade in i min trädgård. Vi hade
livliga samtal om min bok som samtliga redan läst. Några nykomlingar dök inte upp. Jag
insåg att mitt ämne är alltför udda och att coronan stoppar folk för besök i främmande hus.
Min bok ” Livets lotteri, skolor för flickor i Guinea Bissau" är ett alltför udda ämnesområde.
Biståndsproblematiken ligger inte i tiden. Detta medförde att jag ställde in mitt bokprat på
söndagen. Tråkigt att det var så litet intresse. Jag hade i god tid informerat

Österlenmagasinet/ Ystad allehanda att skriva en blänkare om Litteraturrundan. De gjorde
ingen ansträngning att lyfta denna spektakulära händelse. Min närmaste grannby var
Björn Ranelid i Kivik, där hade det enligt utsago varit fullt hus. Han har ju varit i media
rätt rejält den senaste veckan , det väcker nyfikenhet.
Hälsningar
Anna Sandkull, Vitemölla
- Hej Helen och ett stort TACK för allt du ordnat och gjort! Allt har funkat bra och flutit på
inte minst pga god projektledning från dig. Och det verkar ju ha gått bra på alla sätt trots
alla sista minuten förändringar etc också...Hade tänkt skicka ett tack på fb, men har sen
haft fullt upp och nu hann du före med mail.
Jag hade inte mycket besökare som kände till litteraturrundan, mer människor som ändå
var i köpcentrat. Det var ett kul försök, men kanske det är roligare att vara någon
annanstans med ett mer koncentrerat möte.
Ha det gott så länge så hörs vi vidare!
+
I all hast: det var enbart jag som ställde ut och uppskattningsvis pratade jag med ett
tjugotal besökare, varav kanske cirka 15 kvinnor fem män. Eftersom det var i en
bokhandel var det fler personer i omlopp.
Hälsningar, Helena Sund
- riktigt bra jobbat med allt med rundan!!!! du är en klippa som fått ihop allt, särskilt i
coronatider.
hur det gick i vollsjö vet du ju själv om så det rapporterar jag inte så mkt om. jag var nöjd
på alla sätt och vis.
tänkte rapportera mer om blekinge eftersom det var första gången där. och jag kan
summera hela shiten med - SUCCE
gick över förväntan med allt, besökare, mottagande, engagemang mm. svårt att avgöra hur
många som deltog, men på lördagen gick faktiskt mer än 20 barn tipsrundan och det var
gott besök på sagostunden. så in alles var det cirka 50 besökare som kom och gick under
dagen. på söndagen då jag deltog var det likadant, cirka 50 pers som deltog, svårt att
avgöra exakt eftersom de flesta satt utomhus och jag gick omkring och läste för dem, men
kanske 50-100 pers under dagen.
vi fick EXTREMT mycket medial uppmärksamhet, förnotiser om kulturhändelser i helgen
BÅDE i BLT och Sydöstran. sedan fick vi bra uppmärksamhet under rundan av
svtblekinge och sydöstran och dessutom bra beslysning efter rundan då tv-klippet och
sydöstrans långa artikel gick ut samma dag på web, men printades och sändes på
tvnyheterna dagarna efteråt. supermaxat! och jag har dessutom fått olika hintar om
författare som vill vara med och tom region blekinges kulturutsände erbjöd sig att hjälpa
till vid nästa års runda!
länkar till :
blts förreportage https://www.blt.se/kultur/kulturtips-infor-helgen-4649b852?
fbclid=IwAR0-hUh0RcLG5j2C5gzMkYHhXz_sNqP60ftcX7mC1tRdSS70GSF_lH2YKH4
sydöstrans under och efterreportage https://www.sydostran.se/nyheter/succe-forblekinges-forsta-fysiska-litteraturrunda-trots-corona-8bbc8103?fbclid=IwAR0hUh0RcLG5j2C5gzMkYHhXz_sNqP60ftcX7mC1tRdSS70GSF_lH2YKH4
svts nyhetssändning https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/litteraturrunda-holls-iblekinge-for-forsta-gangen?fbclid=IwAR0hUh0RcLG5j2C5gzMkYHhXz_sNqP60ftcX7mC1tRdSS70GSF_lH2YKH4
sydöstrans förreportage https://www.sydostran.se/karlshamn/ordverkstad-pa-tjarofccf1ffd
Med vänlig hälsning
Maria Bielke von Sydow
- Jag gjorde ett försök att anordna läsningar på Love Coffee i Lund (nytt café på
Clemenstorget). Det gick tyvärr trögt och till slut blev det inget.

Jag fick bättre respons från Viva i Lund (restaurang och musikpub på söder - vivalund.nu),
men då blir det inte förrän i mitten av november (se nedan).
Hoppas att allt gått bra med Litteraturrundan och att du själv har det bra. Vi ses väl någon
gång.
hälsningar
Kenny
- Dessvärre kan jag inte sälla mig till den välbesökta skaran. Jag hade ett enda par som
kom en sväng på söndagen, tog en fika och körde igen.
Ingen försäljning med andra ord. Så jag konstaterar att jag har gått rejält back detta år med
tanke på att jag annonserat för ett par tusen kronor på egen hand också.
Det blir sista gången för mig med min Katja-serie. Nu får jag göra uppehåll tills jag har
något nytt material.
MEN kul ju att det gått bra för dig och er andra. J
Ha de gott
Hälsningar
Ida Andersson
- Litteraturrundan på Tycho Brahe Observatoriet
Litteraturrundan genomfördes inomhus på Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe.
5 september: Alla anmälningar kom in till den dagen.
Fredagen stod en liten artikel om oss i Skånska Dagbladet, samt, fick jag höra, i någon lokal
Lundatidning. Ströbesökare ringde och frågade om det gick bra att komma. Vi var aldrig
mera än ca 10 i lokalen, vilket var bra, då det fanns 26 stolar och vi spärrade av första
raden pga trubaduren. Sång sprider mera ånga än prat. Arrangemanget var populärt och
lyckat. Under pauserna plockade vi björnbär.
6 september: Dennis Renfors och Lars Laholm hade redan sagt att de inte skulle komma då
de hade långt att köra och ingen var anmälda. 1 besökare kom efter telefonsamtal. Ragnar
och Tora underhöll varandra och pratade.
Vi hade Karl Palm från styrelsen i Astronomiska Sällskapet som hjälpreda båda dagarna.
Se gärna ref på hemsidan https://tiratigerforlag.se/litteraturrundan-pa-tycho-braheobservatoriet/
Utvärdering: Det verkar som att det räcker med en dag.
Tora.
- från kl 11-14 träffades 17 personer (4 män 13 kvinnor) - de flesta 70 + i min trädgård och stormtrivdes. De tyckte det var så fantastiskt att träffas livslevande i litteraturens tecken.
Vädret hade inte kunnat vara bättre - vindstilla och lagom soligt. Härligt.
kram kram
Barbara Fellgiebel
- As you know I did not have an event home here after all due to covid but recorded three of
my poems and placed them on YouTube.
I can say that it feels delightful to work that way and positive feedback has come from
England, the US and Denmark as well as here in Sweden. Seems to be a good new way of
working and connecting. at least for some , and perhaps one of the gifts of covid? Had it not
been for litteraturrundan I would not have made that video, nor would others have had the
chance to enjoy it, so I am grateful.
Hoping all is well and that you are settling into your new home
All that’s best
Nanna
- Besökare på Förlagshuset Siljans Måsar, den 5 september 2020:
Kvinnor: 9 personer, varav en medlem
Män: 6 personer
Tack för allt!

Yvonne
- Det var 0 barn, 4 män och 7 kvinnor.
/Birk
- Min upplevelse av den åttonde litteraturrundan i centrala delar av Trelleborg 2020 den 5
september mellan kl. 10.00 - 12.00:
Rundan började i regn, på nästan folktomma gator och torg.
Det hände dock mycket på två timmar: Jag gick runt, frågade ödmjukt om jag fick läsa en
dikt och 38 ville; bara två avstod. (Jag hade 42 dikter med mig och hade 4 kvar vid
hemkomsten.)
Ca. 60% kvinnor och 40% män läste jag för. I år mötte jag inget barn i stan. Jag lyckades
sälja 4 st. häften.
Alltså: Rundan gick bättre än jag förväntade mig det, trots att jag läste för färre än i fjol.
Och solen sken efter ca. kl. 11.00
János Kató
Litteraturrundan 2020-09-03
- Bara på Statarmuseets facebook genererades runt 800 visningar på min föreläsning och
1000 på arbetarlitteraturpoddens. Även om alla kanske inte tittade klart så ger det en
ordentlig boost i antalet som lyssnade.
På livesändningen tror vi att det var ca 20-30 personer som tittade. Det är osäkert med
tanke på hur många som tittar och hur länge. Men filmteknikern gjorde den
uppskattningen. Sedan som sagt genererade 800 visningar av min föreläsning om
statarförfattarna och 1000 visningar av arbetarlitteraturpodden. Hur många som sett hela
eller bara tittat någon minut vet jag ej. Sedan kommer säkert Podden att ge ännu fler
lyssningar.
Petter Larsson
- Jag upplevde våra arrangemang i Vollsjö, både på Vollsjö Hembageri och på Piraten
museet som mycket positiva, det kom rätt så mycket folk fast corona. Vi gick ut med att det
var förbeställningar som gällde och jag fick tyvärr säga nej till en del till Vollsjö Hembageri
(och sedan blev ett sällskap på 5 personer sjuka och ett par dök inte upp).
Vädret ställde lite till det eftersom vi började med att ha bokbordet ute på Hembageriet och
hela arrangemanget utomhus på museet, men för det mesta sken solen och allt gick bra
(fast vi fick springa in med böckerna på båda ställena ;-)
Det märktes att folk var sugna att mötas på riktigt, många pratade om det. Jag ansträngde
mig för att alla, även de i riskgrupp, kände sig trygga i miljön och har bara hört och känt
positiva reaktioner, även från den person som innan Rundan ville ställa in den igen…
Vad gäller den fysiska Rundan generellt så upplever jag att flesta var nöjda och t.o.m.
mycket nöjda med sina arrangemang. Det finns ett par missnöjda förstås (annars skulle det
inte varit en Runda…) men jag tror att dessa två hade kanske lite för höga förhoppningar.
Rundan i stort fick stor medial uppmärksamhet i olika tidningar runt om i Skåne och i
Blekinge samt både i radio och tv. Vi kan känna oss nöjda där men det kommer att bli ännu
mer nästa år, många medier och publik som inte kände till Litteraturrundan fortfarande
efter 8 år och det kommer vi att ändra på, tralalalaaaaaa.
Och detta jäv.. coronaår har lärt oss mycket både negativt och positivt förstås, men jag tar
upp bara det positiva och det är att vi alla lärt oss att vi kan nå ut med våra alster, vår
budskap på så många olika sätt och att vi kommer att fortsätta med det och t.o.m. utveckla
det ännu mer i vår framtida verksamhet ;-)
Helen Halldorsdottir
- Kul att höra om Litteraturrundan! Vi hade fullt hus på Museet också med våra ordinarie
program och föreläsningar.
Kommer inte att närvara på höstens digitala medlemsmöte, som du vet.
Allt gott!

Bästa hälsningar,
Dafvid Hermansson

