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Petra Jablonski

MISSIV

Missiv gällande Lasse O´Månsson stipendiat för augusti 2020
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens april sammanträde inträffade samma dag som sista
ansökningsdag till Lasse O´Månssons naturastipendium 2020. Nämnden beslutade därför
att utnämna stipendiat för augusti månad under sammanträdet i maj.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet 2020-04-15 att Lasse
O´Månssons naturastipendium 2020 tilldelas Peter Bergström för juni månad samt tilldela
Anna Södergård för juli månad. Inga fler ansökningar har inkommit sedan sammanträdet i
april.
Utnämning av augusti stipendiat sker under sammanträdet 2020-05-20.
Förslag till beslut
att

Petra Jablonski
Kulturutvecklare
Bilaga:

SALA KOMMUN
Kultur och fritid
Box 304
73325 Sala

Besöksadress: ,
Växel: 0224-74 70 00
Fax:
www.sala.se

Petra Jablonski
Kulturutvecklare
Kultur och fritid
petra.jablonski@sala.se
Direkt: 47711

Lasse O´Månsson stipenidater 2020
Immanuel Domunge
Erika Hoff
Idriz Idrizi
Catherine Kihlström
Cecilia Hakeskytt
Elin Naessén
Anwar al Sebai
Marie Börjesson
Elin Person
Kristian Lundberg
Eija Hetekivi Olsson
Anna Franklin
Oskar Stjerulf
Anna Morell & Jenny Karlsson
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Ellinor Skagegård
Tova Gerge
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Emmakarin Hallheden och Linus Norberg
Brita Namerius
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Från: Immanuell Domunge[immanuell.domunge@gmail.com]
Skickat: 13.06.2019 04:18:37
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Lasse OMånsson-stipendiet
Jag är poet och bildkonstnär. Jag har gett ut 48 diktsamlingar (e-böcker) och ställt ut ett tiotal ggr i mitt liv. De
flesta av mina diktsamlingar innehåller dikter från poesisajten poeter.se Men jag har oxå diktat på blogspot,
nouw och Wordpress. Kolla in mina diktsamlingar på http://poeter.se/immanuelldomunge där jag i arkivet har
närapå 13 000 dikter av hög kvalitet. Min konstnärshemsida har adress http://immanuelldomunge.eu.
Jag har först sen förra sommaren återigen kommit igång med bildkonsten.
Diktandet kom jag igång med för full maskin år 2012.
Jag skulle bli överlycklig om jag tilldelades stipendiet.
Stefan Karlsson
Ängelsbergsvägen 27
73790 Ängelsberg
0702817569
P.S. Jag hette Immanuell Domunge t. o. m 15/12 2015. NMR hotade mig så jag var tvungen byta till ett
vanligare namn.
På nätet är dock Immanuell Domunge fortfarande mitt namn. Alltså mitt artistnamn.
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Från: Petra Jablonski[Petra.Jablonski@sala.se]
Skickat: 14.04.2020 16:25:19
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Komplettering Lasse O´Månsson stipendiet

För diarieföring
Från: Stefan Karlsson <immanuell.domunge@gmail.com>
Skickat: den 14 april 2020 16:17
Till: Petra Jablonski <Petra.Jablonski@sala.se>
Ämne: Re: Ansökan stipendium Sala

https://www.adlibris.com/se/sok?q=immanuell+domunge
Den tis 14 apr. 2020 kl 16:16 skrev Stefan Karlsson <immanuell.domunge@gmail.com>:

Den tis 14 apr. 2020 kl 15:32 skrev Stefan Karlsson <immanuell.domunge@gmail.com>:
Http://immanuelldomunge.blog.
tis 14 apr. 2020 kl. 15:31 skrev Stefan Karlsson <immanuell.domunge@gmail.com>:
Kolla immanuelldomunge.blog googla på Immanuell domunge adlibris, immanuel domunge
adlibris och immanuell Hägglund poeter.se
tis 14 apr. 2020 kl. 10:45 skrev Petra Jablonski <Petra.Jablonski@sala.se>:
Hej,
Jag ska föredra ansökningarna för Lasse O´Månsson stipendiet inför nämnden imorgon och
har försökt att ringa dig på numret du uppgett i din ansökan då webbadresserna du angett i
din ansökan inte fungerar.
Vänligen ring mig snarast.
Med vänlig hälsning,
Petra Jablonski

Kulturutvecklare
Kultur- och fritidskontoret, Sala kommun
Tel: 0224-747711
e-post: petra.jablonski@sala.se
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Från: Erika Hoff Holmgren[skimmerskir@gmail.com]
Skickat: 16.08.2019 16:40:53
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Lasse O´Månssons naturastipendium: Ansökan
Hejsan!
Jag heter Erika, 27 år, norrbottning från kusten och jag vill inte skriva en fantasybok om en manlig, vit hetero
hjälte som går på äventyr. Inte för att jag hatar fantasyböcker om manliga vita hetero hjältar - faktum är att de
flesta böcker jag älskar innehåller dem komplett med djupa personporträtt och spännande intrig - utan för att
det redan finns en hel del äventyr skrivet om dem. Det finns till och med en hel del äventyr skrivet om
kvinnliga vita hetero fantasyhjältar. Så jag tänker att jag fokuserar på nåt annat.
Just nu håller jag på med två projekt. Det ena är en färggrann, sprakande magi-överallt-stora-blixtar-ochgnister roman med en icke-binär huvudperson; det andra är en lite mer lågmäld, trolsk novellsamling med
fokus på svensk/skandinavisk folktro där framförallt romer och samer har huvudrollerna.
Själv är jag inte icke-binär, inte same och inte rom. Och när jag skriver om saker jag inte har någon erfarenhet
av vill jag gärna göra lite gedigen efterforskning innan. Jag har redan läst på en hel del, men har fortfarande
luckor som behöver fyllas. Det är ett omständligt, långsamt arbete som behöver tid och ro vilket en
heltidsanställd kanske inte alltid har i övermåtta.
Om jag fick chansen att jobba på mina projekt i Sala Silvergruva - vilket låter väldigt fantasy, för övrigt - hade
jag blivit oändligt tacksam. Det är svårt att ge sig hän till skrivandet, det finns så många andra saker man kan
göra istället (klappa en katt, söka bolån, laga spagetti) men jag tror faktiskt på riktigt att det här är historier
som någon borde berätta. Det är såklart viktigt att prata om minoriteters förtryck. Men jag hade verkligen velat
se fler historier där icke-binära, romer och samer bara får vara hjältar som går på äventyr.
Tack för er tid!
/Erika Hoff Holmgren
070 - 583 1991
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Från: Idriz Idrizi[idridrizi@gmail.com]
Skickat: 10.11.2019 11:52:21
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Ansökan Lasse O´Månssons naturastipendium

Hej!
Jag heter Idriz Idrizi, jag är 27 år gammal och är författare. Nästa år, alltså 2020, debuterar jag med
barnboken Häxan (Ordalaget Bokförlag) vilket är en kapitelbok för mellanåldern.
Som ni kanske lägger märke till, så skiljer sig mitt namn från klassiskt svenska namn. Detta har att
göra med att mina föräldrar flydde hit 1992 då kriget i Bosnien bröt ut, och bara en månad senare
föddes jag.
Att vara barn till invandrare, att lära mig svenska först vid 4 års ålder, gör mig extra stolt att debutera
som författare. Detta har varit min dröm i många år. Att kunna visa andra som kanske invandrat till
Sverige att det går att kämpa sig fram och lyckas bär jag med mig.
När jag inte skriver så arbetar jag med kultur. Jag har i många år arbetat som bibliotekarie i
Stockholm Stad där jag kunnat vara en betydande länk mellan stadens invånare och litteraturens
kraft. För tillfället arbetar jag som museivärd på Statens Museer för Världskultur.
Att få detta stipendium, skulle innebära en hel månad av ostört skrivande vilket jag skulle vara
otroligt tacksam för. För tillfället arbetar jag på en ny bok, men jag är väldigt effektiv och snabb och
planerar att ha klart den innan årsskiftet. En vistelse i Drängstugan sommaren 2020 skulle innebära
full fokus med bokprojekt nummer…?
Vänligen,
Idriz Idrizi
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Från: Catherine Kihlström[catherine.kihlstrom@gmail.com]
Skickat: 30.12.2019 09:08:41
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Lasse O´Månssons naturastipendium
Hej,
Mitt namn är Catherine Kihlström och är 50 år gammal. Jag är född och uppväxt i Uppsala, men bor i Lund sedan 11 år tillbaka.
I min ägo har jag en nästintill komplett samling brev från en livslång brevväxling mellan min farmor och hennes brevvän. De var
bosatta i olika delar av landet och började brevväxla med varandra 1919 när de var 12 och 13 år gamla. Brevväxlingen upphörde först
i och med att min farmor dog 1982. Det var i samband med att jag upptäckte denna brevsamling som jag började skriva skönlitterärt
på allvar.
Dessa brev har fungerat som inspiration för en fiktiv historia som till och från har sysselsatt mig flera år, samtidigt som jag har läst
skrivarkurser, bland annat Kreativt skrivande, kurs I-IV på Linneuniveristetet. Det har inte gått fort, men nu börjar jag äntligen bli klar.
I höstas blev jag antagen till Kreativt skrivande V. Förutsättningen på masternivå är att starta ett nytt projekt. För mig var det ganska
givet att det måste bli den idé som har legat i bakhuvudet under flera år, men som hittills har fått stå tillbaka för min första berättelse.
Också den är en fiktiv historia, men som inspirerats av min egen tonårstid under 1980-talet. Idén här är att låta varje kapitel inledas
med några rader från olika låtar som har påverkat mig starkt och säger något om det som kapitlet handlar om – lite som ett
ackompanjemang av text och musik.
Om det finns en period i livet då man verkligen har koll på sina artister och där musiken väcker starka känslor, så är det under
tonåren. Om det är något jag vill väcka med mitt skrivande, så är det just känslor och igenkänning.
Under kurserna och tidens gång har jag utvecklat mitt skrivande och blivit allt bättre på till exempel gestaltning, miljöbeskrivningar och
dialog. Här följer den kommentar som jag fick från min lärare (författare och professor i kreativt skrivande) på min senaste inlämning
på Linneuniversitetet:
"Förnämligt väl skriven text, och riktigt fint innehåll: Berättartonen är jämn, mjuk och varm och skapar en mycket realistiskt
och harmoniskt omslutande verklighet. Till detta bidrar då många och otvungna detaljerna och de väl byggda
replikutväxlingarna. Verklighetstrogna små och stora vardagliga händelser och väl återgivna personer som passar så i den,
som ger mening åt och får mening av den. Kommer något mer dramatiskt att hända senare i texten? Och behövs det
verkligen? Blir berättelsen för prosaisk i längden om vännernas och familjernas vardag fortsätter på samma hänsynsfulla
sätt? Och kanske är just det, en vardag som försynt lyser med sina väl placerade detaljer och små ritualer, genom vilka
personerna blir mognare och nyfiknare, upptäcker nya sidor av livet och av sina egna kroppar och känslor. Jag har absolut
inget kritiskt att komma med. Det är underbart hur texten får ett eget naturligt liv och blir till ett oavhängigt konstverk, för att
författaren inte märks bakom texten, inte styr personerna eller anstränger sig att övertyga läsaren om berättelsens
angelägenhet: Ett stycke liv som vecklar ut sig av sig självt, med väl justerade psykologiska nyanser och trovärdigt
skildrade personliga erfarenheter."
Nu har jag alltså två skrivprojekt på gång samtidigt. Det ena behöver färdigställas (finns ca 250 färdigskrivna boksidor) och det andra
kommer troligtvis att ha ca 75-100 färdigskrivna boksidor när jag avslutar mästerkursen till sommaren.
Eftersom jag till vardags arbetar heltid som kommunikationskonsult, driver eget företag samt har familj, får ofta det egna skrivandet
komma i sista hand. Det är mycket tack vare kursens deadlines som jag tar mig tid att skriva överhuvudtaget. Jag skriver dessutom
mycket i mitt yrke och har därför svårt att få ro att skriva "mitt eget", varken i hemmet eller på kontoret. Det vore en dröm för mig att för
en gångs skull få tid och plats för eget, oavbrutet skrivande. En sommarmånad tillägnat enbart skrivandet vore underbart. Jag tror att
det skulle kunna vara avgörande för färdigställandet av bägge mina romaner.
Sala vore dessutom en perfekt plats att få min skrivtid på. Dels för den vackra, rogivande miljön och omgivningarna, men också på
grund av närheten till Uppsala, vilket är min barndoms stad och även den plats i vilken min tonårsberättelse utspelar sig.
Jag skickar denna ansökan med hopp om att få spendera juli månad 2020 i Drängstugan i Sala, som i bästa fall skulle kunna leda till
två färdigskrivna romaner.
Gott nytt år önskar jag er!

Med vänliga hälsningar,
Catherine Kihlström
Spegla kommunikation och förändring AB
Tel. 0703-699885
e-post: ck@spegla.nu
webbsida: www.spegla.nu
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Från: Cecilia Hakeskytt[chspa1@yahoo.se]
Skickat: 12.01.2020 19:51:04
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Ansöker om att få skriva och rita i Lasse O´Månssons drängstuga 2020
Hej Kultur & Fritid i Sala kommun,
Jag heter Cecilia och är född med en penna i handen. Och en pensel. Okej, kanske inte. Men jag har alltid tyckt
mycket om att skriva, rita och måla. Allt med färg och form och med fantasi och känslor.
Tyvärr har jag inte tagit mig själv på stort allvar genom livet. Lagt hela min personlighet åt sidan. För normer och
förväntningar.
Och det gick ju bra. Tills jag en dag bokstavligen inte hittade till mitt arbete. Jag visste inte hur jag skulle sätta på
diskmaskinen. Jag förlorade mitt minne. Och min livsglädje. Jag hade drabbats av en utmattningsdepression.
Det var för fyra år sedan.
Nu är jag på väg tillbaka. Nu älskar jag mina barn igen även när de skriker. Jag börjar minnas saker och kan
komma ihåg. Jag kan skratta och skoja. Jag kan till och med laga mat och diska efteråt. Men allt i ett lugnare
tempo. I min takt. På mina premisser. För jag är extremt känslig för stress. Och att göra saker jag förväntas att
göra.
Jag går Skrivarakademiens författarutbildning på Folkuniversitetet. Jag ska nämligen bli författare. Eller kanske
rättare sagt Allkonstnär. För jag måste ju få rita också. Och rimma. Och skriva dikter.
Just nu jobbar jag med ett projekt som heter Astrid och kocken Jesús. Min handledare och mentor är författaren
Erik Grundström.
Mitt behov av tystnad är enorm. Och det är inte lätt i denna värld. Därför är min önskan stor om att tilldelas
stipendium för att få skriva utan yttre påverkan. Mer än väder och vind och en och en annan cykeltur förstås :).
Tro mig, jag skulle bli så varm i hjärtat och skapa mängder av ord att fylla min bok med som jag hoppas blir ett
färdigt manus inom snar framtid.
Tack & hälsningar,
Cecilia Hakeskytt
Björnbärsstigen 24
19634 Kungsängen
chspa1@yahoo.se

file://ephortedata/ephorte/PdfProc/EPHORTEPROD/97745_FIX.HTML

2020-01-13

Sida 1 av 1

Från: Elin Naessén[e_naessen@hotmail.com]
Skickat: 15.01.2020 14:15:38
Till: kulturfritid@sala.se[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Ansökan: Lasse O´Månssons naturastipendium

Hej!
Jag är en konstnär, socialpedagog och författare som söker stipendium för att färdigställa boken
"Narrativ i socialt arbete" inför bokmässan 2020. Boken problematiserar den högaktuella frågan om
förhållandet mellan subjektiva sanningar och objektiva fakta.
Syftet är att lyfta berättelsen som ett betydelsebärande fenomen i vardagen, att analysera
vardagliga narrativ i förhållande till klassisk berättarkonst samt problematisera begreppet genom
att koppla till teorier inom psykologi och beteendevetenskap.
Som utredare inom polis eller socialtjänst är det viktigt att kunna tolka vardagliga berättelser
objektivt och därmed dra korrekta slutsatser. Det förutsätter en djupgående kännedom om
narrativs tänkbara syften, uppbyggnad och effekter.
Faktadelen av en utsaga kan vara relativt liten jämfört med övriga berättelsemässiga byggstenar
som utgörs av t ex känslor, relationella faktorer, tolkningar av skeenden, fördomar och personliga
åsikter eller strävanden.
Vad är skillnaden mellan sanning och fakta? Den frågan bör varje utredare (och även
nyhetskonsumenter!) kunna besvara år 2020. Objektivitet, källkritik och tolkningsföreträde är
numera viktiga demokratiska värden, och jag är mån om att nå utredare och socialarbetare
eftersom enskilda klienters rättssäkerhet står på spel när vardagliga narrativ blir till etablerade
"sanningar".
Skriver även en bok om Fake news.
Min motivering till varför ni ska välja mig: jag jobbar på bred front för ungdomars positiva sociala
utveckling. Från schack i skolan, till konstnärlig verksamhet, till berättande, till att arbeta för att
sambandet mellan kultur och ungdomars positiva livsval ska synas och höras mer ute i samhället!
Medan andra krafter arbetar för att lära lågstadiebarn att programmera robotar, så arbetar jag för
att lyfta barn och ungas självkänsla genom kulturell verksamhet. Sådana som jag behövs, därför
ska ni välja mig.
Bifogar min C-uppsats om empowerment på kulturskolan, samt en PPT-presenation från min
föreläsning Narrativ i socialt arbete - fallgropar och konsekvenser.
Hemsida: enaessen.simplesite.com
Med vänliga hälsningar
Elin Naessén
070-454 67 35
Adress
Smyckegatan 66, lgh 1301
426 51 Västra Frölunda
Personnummer: 19831101-5922
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Från: Anwar AL Sebai[anwaralsebai1981@gmail.com]
Skickat: 23.01.2020 23:46:10
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Lasse O’Månssons naturastipendium

Good day
.My name is anwar hlasi alsebai, a Syrian writer and novelist refuged to Sweden one year ago
my books were banned in the Arab countries and I was pursued as a former Muslim despite the sanctions
imposed by society and Islamic law on those who converted from Islam, and I began writing about that
experience in fictional novels which he explained how belief in freedom is the only way to reject
Intolerance, and how making human (instead if belief) the center of the universe is the only way to save
humanity
.I published two books and I am working on a new novel and I need a calm environment
The novel aiming on how the radical ideology converts the human inside us to a criminal, how the injustice
.flourishes the racism and bigotry
.Here are some of information about me
_.Author Goodreds page: https://www.goodreads.com/author/show/17505965
Newspaper Interviews: https://www.hafryat.com/en/node/4814
https://kitabat.com/cultural/%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%
A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%
B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A8-%D8%AD%D8%B6%
/D9%86%D8%A7
https://www.abwab.eu/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A/%D8%A7%D9%84%
D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%
D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%
/D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
:some of my press articles
About democracy : https://www.sasapost.com/opinion/democracy-between-kharijites-and-ali/ibn-abi-talib
Against fundamentalist islam : https://newsyrian.net/ar/content/%D9%87%D9%84-%D8%A7%
D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%
D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%
D9%8A-%D9%91%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%91-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%
D8%A8-%D8%9F
https://newsyrian.net/ar/content/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%
84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%
A3%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%91%D8%AE%D8%
A7%D8%B5-%D9%91-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%9F-2
https://newsyrian.net/ar/content/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%
B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%
A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%
AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%9F

:articles about my work
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http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=606661&r=0
https://al-akhbar.com/Culture_People/200495
http://suwar-magazine.org/details/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81:-%D8%
B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AC%D9%91-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%91%
D9%8F-%D8%B0%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%84/1178/ar
https://geiroon.net/archives/131928
https://www.alaraby.co.uk/diffah/books/2020/1/14/%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%
8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%
D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%
D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A?fbclid=IwAR1wzHOfwyV07S9jhvUJkDMjNeamadh34C97RjUxFcxhpF63POX4GQHkPE
https://ayyamsyria.net/archives/247447

:My publishers
Kitabouna lilnasher publishing house Lebanon http://kitabouna.com/viewbookdetails.php? -1
book=150
Dar alfarabi – Lebanon: http://dar-alfarabi.com/authors/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-% -2
/D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
: International universities libraries
Stanford : https://searchworks.stanford.edu/view/12282692 -1
Princeton : https://catalog.princeton.edu/catalog/10621942 -2
my ICORN reference number 17063
Contact : Marianne Hovdan, Programme Officer
mh@icorn.org
www.icorn.org 40 79 50 51 47 +

: The main page of Syrian revolution on facebook ( seven millions followers) published my novel
https://www.facebook.com/Syrian.Revolutiion/posts/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%
A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D9%8C-%D8%
A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%
AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%
A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%
AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%
/D8%A7%D9%84/1752011518182485%-81
:booktubers announced my novel
Saudi arabia : https://www.youtube.com/watch?v=YAoMS6A-0Xs
Morocco: https://www.youtube.com/watch?v=L0tzoupM4Wg
Algeria : https://www.youtube.com/watch?v=KUTeD2HtKBM

-

anwar alsebai
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Från: Marie Börjesson[funkymariedesign1@gmail.com]
Skickat: 17.02.2020 11:49:26
Till: kulturfritid@sala.se[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Lasse O´Månssons naturastipendium - Ansökan
Hej!
Jag ansöker om vistelse helst i augusti
Jag är ensamstående, 52 år. Downshiftat från stor lägenhet, Göteborg till ministuga på landet med barn (13,
19) och utekatter. Less is more. Barnskötare i grunden och bisyssla, periodvis, för inkomst. Där av kommer att
skriva barnböcker som en självklarhet. Gått på Angereds Folkhögskola, Konsten i samhället, Konst och
Idégestaltning.
Provat det mesta inom kreativitet (målar, tecknar, fotograferar, skulpturerar), jobbat mycket med människor,
haft eget företag - men har inte haft någon bok inom mig (bara en skrivmaskin som försökt kalla på mig) - för
än nu när de plötsligt flödar! Romaner, barnböcker, miljöbok, dikt.
Jag brinner för miljöfrågor, rättvisa i Sverige/världen, människor och djurs rätt till ett värdigt liv. Är starkt
emot krig. Tror på godheten i människan.
Boken jag håller på med om Miljö, skulle först bli en barnbok men blir för allvarlig. Den kommer ändå vara
lättläst, för tonåringen, den okunniga vuxna eller för den som är ny i svenska språket.
Serien med barnböcker är fiktiv med fakta om olika orter/länder/folkslag tex Samer.
Har rest alldeles för lite i Sveriges avlånga land, blir spännande att upptäcka Sala! Ny miljö ger inspiration,
avkoppling, nya reflektioner, forskning och ro till skrivande. Har ej körkort, cykla blir perfekt! Upptäcka!
Miljöboken rör större den av världen, måste forska och fotografera till boken. I min barnbokserie är det också
resande. Vill helst illustrera böckerna själv, akvarell (foto)
MVH
Marie Börjesson
Lilla Sörviksvägen 1
443 45 Sjövik
0733527898
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Från: elin persson[eelinpersson@gmail.com]
Skickat: 19.02.2020 19:38:44
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Sommarboende vid Sala Silvergruva-Ansökan
Hej!
Mitt namn är Elin Persson och jag är författare. I januari debuterade jag med romanen "De afghanska
sönerna" som handlar om tre ensamkommande afghanska killar och deras livsöden i Sverige. Den ställer
frågor om makt, genus, rasism och integration. Här finns mer information om boken:
https://www.bonniercarlsen.se/bocker/264201/de-afghanska-sonerna/
https://www.svd.se/debutant-2020-skildrar-ensamkommande-barn
https://www.dn.se/kultur-noje/portratt-av-dem-som-annars-bara-blir-statistik/
Anledningen till att jag söker ett vistelsestipendium är för att jag skriver på en andra roman just nu. Det är en
roman för unga vuxna som handlar om en tjej som växer upp i en småstad, det är en uppväxtskildring som
belyser viktiga frågor om klasskillnader, normer och att växa upp långt ifrån en stor stad.
Utöver att skriva är jag socialantropolog och arbetar med socialt arbete. Det är viktigt för mig att skriva om
ämnen som berör samhällsnyttiga ämnen. Det är också viktigt för mig att nå ut till människor som inte växer
upp i litterära miljöer, detta genom att använda ett språk som ungdomar förstår och beskriva en miljö som
människor kan relatera till.
För tillfället går jag Monika Fagerholms hemliga skrivskola och arbetar 80% med socialt arbete. Jag har en
stor motivation till att skriva och har kommit halvvägs på mitt romanprojekt, däremot behöver jag tid och rum
till att få färdigställa romanen. Att få ägna tid till att skriva i ert magiska sommarboende skulle göra mycket för
mitt projekt och jag skulle vara oerhört tacksam för den möjligheten.
Hör gärna av er vid frågor eller funderingar.
-Vänliga hälsningar
Elin Persson
076 19 63 707
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Från: salongsgatan19@hotmail.com[salongsgatan19@hotmail.com]
Skickat: 21.02.2020 01:17:43
Till: kulturfritid@sala.se[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Meddelande från Kristian Lundberg via www.sala.se
Mottagare: Kultur och fritid
Från sida: Lasse O´Månssons naturastipendium - Ansökan - https://www.sala.se/?page=selfservice&id=805
Avsändare
Namn: Kristian Lundberg
E-post: salongsgatan19@hotmail.com
Meddelande
Ansökan om vistelsesripendium, Lasse O Månssons naturastipendium
Hej, mitt namn är Kristian Lundberg och jag är verksam som skönlitterär författare och kritiker. Jag har, sedan debuten
1991, givit ut ett trettiotal skönlitterära böcker i genrer som lyrik, berättande prosa, kriminalroman. Det litterära verk
som tycks ha nått ut i en större spridning är Yarden som utkom 2009. De senaste åren har jag arbetat mer tematiskt.
Under 2019 utgav jag den första delen i en kommande lyriskt trilogi, Requiem över en förlorad son. Under mars månad
2020 utkommer den andra delen, En liten bok om helvetet. Den tredje avslutande delen hade jag tänkt slutföra under
nu under kommande sommar. Det hade med andra ord varit av stor betydelse för mig om jag kunde få koncentrerad
arbetstid i en annan miljö än min egen. Jag har ingen som helst anknytning till orten - däremot var Lasse O Månsson inte minst genom sitt arbete med Svenska Mad en fixstjärna och idol för mig under min uppväxt. Det hade varit
hisnande att få vara gäst i det som en gång var jans verklighet. Med hopp om välvilja! Kristian Lundberg
---------Sala kommun
kommun.info@sala.se
Kontaktcenter: 0224-74 70 00
www.sala.se
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Från: Eija Hetekivi Olsson[eija.hetekivi.olsson@gmail.com]
Skickat: 16.03.2020 21:07:53
Till: kulturfritid@sala.se[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Vistelsestipendiumansökan

Hej!
Jag heter Eija, är utbildad gymnasielärare och verksam författare, Norstedts förlag. Född
och uppvuxen i göteborgsförorterna Angered och Bergsjön med mina arbetarföräldrar
från Finland.
2012 kom min första roman ”Ingenbarnsland” ut. Den handlar om en ung, smartstark
tjej som slåss för rättvisa och för sin och andras rätt till respekt. Ingenbarnsland
översattes till finska och norska och dramatiserades av Göteborgs Stadsteater. Den
belönades med några finpriser.
2014 gjorde jag, tillsammans med fotograf Jerker Andersson, boken ”Fuck skolan –
niorna i förorterna om skolan och skolpolitiken”, en samling elevröster som skickades till
alla riksdagspolitiker. Och 2016 kom uppföljaren till Ingenbarnsland, romanen ”Miira”,
som också fick några priser.
2018 skrev jag min första pjäs, monologen ”Nationalsången” som spelades på Teatern
under bron i Stockholm och Folkteatern i Göteborg och som ska gästspela på teater
Giljotin i Stockholm i år. Nationalsången gavs även ut som ljudbok och e-bok av Bonnier
Bookery samt trycktes som pappersbok till Bonniers stora adventskalender 2019. Och
samma år var jag sommarpratare i P1.
Utöver mitt eget skrivande handleder jag unga tjejer i skrivande. Tjejer som kommer
från fattiga förhållanden och lever med psykisk ohälsa. Och anledningen till varför jag
söker det här stipendiet är att jag letar efter en lugn plats där jag kan skriva klart och
redigera min nästa roman. Den ska vara klar till hösten, utgiven 2021, och hemma har
jag jättesvårt att få plats i mitt eget huvud. För många och för mycket storstör;
storabarn med problem, stora föräldrar med problem, stor sambo, stora hemmasysslor,
storstress och storstadsstress. Det hade varit en dröm att få vara i Sala en stund i
kortlivet och skriva, få egentid, andas egenluft.
Med vänlig hälsning,
Eija Hetekivi Olsson
Kastvindsgatan 2 D
41714 Göteborg
eija.hetekivi.olsson@gmail.com
0735-829114
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Hej,
Jag är journalist och författare. I över trettio år har jag arbetat som frilansjournalist med
inriktning mot kultur- och samhälle. Jag har också varit med i otaliga kulturprojekt där jag har
samarbetat med både konstnärer och musiker, själv har jag skrivit poesi och andra texter.
Fyra böcker och ett antal skrifter har det hittills blivit genom åren däribland Isblommor med
existentiella dikter och bilder. Jag är också frankofil och vurmar för franska språket och den
franska kulturen däribland att sitta på café.
Ett av mina stora intressen är annars yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Just nu arbetar
jag med en utställning tillsammans med en konstnär om andra världskriget, paret Langlet,
som var före Wallenberg i Budapest och räddade judar, romer och oliktänkande. I år är det
dessutom 75 år efter freden.
Förutom det arbetar jag med en bok om en svensk konstnär (delvis surrealist, gift med Tristan
Tzara, dadaismens fader och hade en passion med René Char, en av Frankrikes stora poeter
och mostståndsmän) och poet som vistades mestadels i Frankrike och bla var med i
motståndsrörelsen.
Jag skriver också på en ny diktsamling och samarbetar med en fotograf kring
landskapsblommor, bevarande av ängar och blomster, växters betydelse inom mystik och
örtmedicin.
Som person är jag nyfiken, engagerad och idérik. Envis. Just nu befinner jag mig i en livskris
då jag har förlorat båda mina älskade föräldrar inom sju veckors tid, lämnat mitt
barndomshem och indirekt förlorat min syster. Jag är utmattad och har djup sorg och skulle
behöva vila upp mig i sommar, få nya perspektiv och inspiration av ett miljöombyte och
därför söker jag det här stipendiet och tycker att jag är välförtjänt av detta – inte bara på grund
av min situation, givetvis, utan också för alla mina kulturella gärningar genom åren och
fortsättningsvis.
Allt gott
Anna Franklin

OSKAR STERNULF
FÖDD: 1985
MOBIL : +46 (0)70 3 22 50 34
E-POST: oskar@sternulf.se
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Från: Oskar Sternulf[sternulfs@gmail.com]
Skickat: 31.03.2020 16:06:44
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Lasse O´Månssons naturastipendium
Hej
Mitt namn är Oskar Sternulf och jag har varit yrkesverksam skådespelare, musikalartist och kulturentreprenör sedan
våren 2007. Jag söker härmed om fritt sommarboende ur Lasse O´Månssons naturastipendium för juni månad.

Just nu jobbar jag parallellt med två stycken projekt:
1. ”Brutna löften, brutna revben”.
En monolog om misshandel i hemmet - ur förövarens perspektiv.
2. ”Jävla bögjävel”.
En lättläst ungdomsbok med HBTQ-tema.
—
Nedan har jag valt att bifoga utdrag ur båda projekten. Med tanke på hur världen ser ut just nu och med
tanke på den våg av avbokningar som jag har blivit drabbad av för våren 2020 på grund av covid-19 hade det
varit en fantastisk möjlighet att finna ro och inspiration genom detta sommarboende. Läs gärna mer om mig
och mina projekt på min webbplats sternulf.se samt läs om tidigare erfarenhet i bifogat CV.
Tacksam för svar, som en bekräftelse på att mitt mejl har kommit fram!
Med kreativ hälsning
Oskar Sternulf
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OSKAR STERNULF
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Adress:
E-post:
Webbplats:

+46 (0)70 322 50 34
Sveavägen 111
113 50 Stockholm
oskar@sternulf.se
oskar sternulf.se

UTSEENDE
Födelsedata :
Spelålder:
Röst läge:
Urspru ng:

850522
25 -40
Tenor
Skandinavisk

BRANSCHERFARENHET
Produktion

Längd:
Hårfärg:
Ögonfärg:
Klädstorlek:

173 cm
Brunblond
Blå
S

(i urval)

TEATER – #snygg #snyggare #utbränd
MUSIKAL – Mamma Mia! - finska
TEATER – Imse vimse spindel
TEATER – Komma ut (monolog)
MUSIKAL – Mamma Mia ! - svenska
MUSIKAL – Cabaret
TEATER – Ondskan (monolog)
MUSIKTEATER – Teater Blaffa
TEATER – Nya Älvsborgs Fästning
TEATER – Göteborgsandan
TEATER – Gasten
SHOW – Color Line
TEATER – Som ni vill ha det
DANS – Tony Irving Dance Academy
TEATER – Ondskan (monolog)
SHOW – Kryssningsfartyget AidaCara
SHOW – Garbo’s Dinner Show
MUSIKALMIX – Collage 07
TEATER – Människor i solen
MUSIKALMIX – Musikalkavalkad
TEATER – Olof Palmes leende
MUSIKAL – Hair
MUSIKAL – Jesus Christ Superstar

Roll

Regi

Wille
Swing för sju ensemblekillar + cover Chili
Jens
Andreas
Cover Chili (81 inhopp) , ensemble
Regiauskultant
Erik Ponti
Skådespelare
Kommendant Blom
Christopher O’Fagin
Skådespelare
Assisterande danskapten, sångare
Ensemble
Huvudlärare i modernt och stepp
Erik Ponti
Allroundartist
Artist/servitör
Sångare, dansare, skådespelare
Stig
Koreograf, sångsolist och dansare
Robert
Ensemble
Koreograf och apostel Johannes

Paula Ternström
Paul Garrington
Erik Åkerlind
Conny Hoberg
Paul Garrington
Ronny Danielsson
Conny Hoberg
Daniel Nilsson
Tony Blom
Martin Theorin
Zeth Pilevång
Vernon Mound
Thomas Segerström
Tony Irving
Lenny Mostberg
Ursula Maile
Krister Lundkvist
Ran Hamilton
Helén Söderqvist
Frida Borgström
Karin Bång
Reine Lööf
Ulf Fembro

SKOLA/UTBILDNING
Skola

Inriktning

År

Performing Arts School

Yrkesskola för artister

2004 -2007

Kursledare

År

Flertal pedagoger
Imor Hermann
Lars Edström, Claes Funke
David Färdmar, Joen Windahl

2015
2013
2012
2011

KOMPETENSUTVECKLING
Kurs

2019 2018
2017 2016 2014 -2015
2014
2013 2012 /2013
2012
2012
2011 -2013
2010
2009
2009
2009
2008/2009
2007/2008
2007
2007
2004
2003/ 2004
2003
2003

(i urval)

Broadway Dance Center
Mod, kommunikation och presentation
Dubbningskurs
Provfilmningskurs

SÄRSKILDA

År

KUNSKAPER

Driver företaget Sternulfs Nöje AB och är godkänd för F-skatt.
Talar brittisk engelska och har baskunskaper i norska .
Pratar blekingska och rikssvenska.
Erfarenhet av reklam - och filminspelning samt modelluppdrag .
Innehar B-körkort.

REFERENSER
Namn

E-post

Telefonnummer

Ronny Danielsson , regissör
Anna -Clara Blixt Modin , VD för StagePool

regissor@telia.co m
acb@stagepool.com

+ 46 (0)70 651 40 34
+ 46 (0)70 726 08 13

Från: Anna Morell[annam1977@icloud.com]
Skickat: 16.03.2020 09:50:42
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Ansökan Lasse o’månssons naturastipendium

Hej
Jag, Anna Morell och min kollega Jenny Karlsson skickar här in en ansökan
till Lasse O’Månssons naturastipendium.
Vi arbetar som specialpedagoger i Västerås och har med stor glädje fått ett
”JA” från ett bokförlag att ge ut vår bok!
Vi ska under 2020 skriva ihop en metodbok om hur vi har arbetat på olika
skolor i vår stad med att på ett systematisk arbetssätt skapa en skola som
övergripande får till ett gemensamt arbetssätt där kunskap att bemötande av
ALLA elever finns förankrad hos all personal i skolan.
Vi tänker oss vår bok som en metodbok/handbok för andra skolor i vårt land
att använda för att få till ett liknade arbete på sin egen skola.
Att få möjligheten att avsätta några veckor under sommaren till att enbart
skriva skulle betyda oerhört mycket för oss då vi båda har heltidsjobb
övrig tid på året.
Att omgivningen runt Sala sen är magiskt vacker skulle bara göra vistelsen
än mer behaglig :)
Hör gärna av er om ni undrar över något så förtydligar jag gärna!:)
Mvh
Anna Morell
annam1977@icloud.com
072-3983616
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Från: Peter Bergström[alwaysblind@yahoo.com]
Skickat: 08.04.2020 09:41:12
Till: KFF[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Lasse O´Månssons naturastipendium

Hej!
Mitt namn är Peter Bergström och precis som förra året tänkte jag göra ett försök att få den där
lockande månaden i total skrivro. Om civilisationen samtidigt går under i sommar så kan jag sitta där ute
med hundra burkar tonfisk, en ohälsosam mängd toapapper, drivor av kaffe och någon sorts strömkälla
till min dator. Ja annars funkar det säkert med penna och papper. Covid-19 eller inte så skulle jag i alla
fall få ordentligt med skrivande gjort.
Mitt namn har ni redan men vem är jag då? Jo i det civila livet en frånskild tvåbarnspappa, i tjänsten
bibliotekarie vid ett stort statligt verk. Vi kan kalla det Kungliga biblioteket. Mitt arbete ger mig ett visst
utlopp för kreativiteten via den samlingsblogg där jag regelbundet skriver, något som skänker stor glädje.
I alla fall till mig själv. Men tiden räcker aldrig riktigt till för de romaner som pockar på att skrivas, eller
alla noveller som hela tiden dyker upp i huvudet. Så många uppslag, så lite tid. Just det där med tid är
lustigt, som ung - eller YNGRE - hade jag tid i överflöd men nu bara springer fanskapet sin väg.
Förr skrev jag mycket musik men nuförtiden är det ganska sällan det händer, orden har blivit min stora
kärlek och den vill jag hänge mig åt. Och nu undrar ni säkert, vad jag har gjort? Något alls? Jo jag har
skrivit en roman som ärligt talat inte kommer gå till historien som världens bästa, förmodligen inte ens
topp tio. Men av att skriva den lärde jag mig mycket, resultatet blev inte perfekt men lärdomen desto
värdefullare. Självklart är den inte publicerad. Nu har jag ytterligare en roman som nästan är klar och så
en tredje som till hälften är färdig. Den ena drömsk och suggestiv medan den andra ett försök att
nedteckna en märklig mans liv och handlingar. Dessutom skriver jag många noveller varav en blev
publicerad i novellsamlingen “Tusen och en natt” förra året, det rör på sig. Men jag vill att det ska röra
på sig ännu mer, vill ha en hel månad av disciplinerat skrivande framför mig. Vill se mina tankar ta form
på skärmen framför mig, bli synliga även för de som inte kan se in i mitt huvud (och det hoppas jag att
inte många kan).
Kanske minns ni mig från förra årets ansökan, kanske inte. Skam den som ger sig i alla fall. Ett år äldre,
ett år närmare graven och kanske ett år närmare ett naturastipendium. Den som lever får se. Bifogar
länkar till två av mina artiklar, det finns ett antal till på sidan om man är tålmodig och klickar sig fram i
en evighet. Vid behov kan jag även skicka någon novell eller utdrag ur romanerna.
Tolkien och den svarta magin
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Tolkien och den svarta magin
Visst lockar den ovanstående titeln till vidare läsning? Jag ger er
Tolkien, satanism och den egensinnige Åke Oh...

Barnförbjudna barnböcker

Barnförbjudna barnböcker
En barnbok. Tänker du då på harmoni, glada äventyr och
picknickar? Glöm allt sånt i det här inlägget. Vi pratar ...

Nu kan jag bara ödmjukt hoppas att ni ska ge mig en möjlighet till en månads hårt arbete och
silvergruveskådande. Ger ni mig chansen så packar jag bilen med sjukt mycket kaffe, den bärbara datorn,
min bästa pannlampa och så bär det av till Sala.
Allt gott till er
Peter Bergström
Bålstavägen 6A
746 33 Bålsta
073-7593763
alwaysblind@yahoo.com
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Hej!
Jag heter Ellinor Skagegård, är 35 år och arbetar som frilansande kulturjournalist. Sedan ett år tillbaka
kan jag också titulera mig författare, då min bok ”För dig ska musiken bara vara ett smycke.
Berättelsen om Fanny Mendelssohn” släpptes på Leopard förlag.
Den berättar om den tyska tonsättaren Fanny Mendelssohn som komponerade drygt 500 verk trots
att hon, som judiskfödd borgerlig kvinna, inte tilläts vare sig publicera musik eller uppträda offentligt.
Boken har fått ett mycket gott mottagande med fina recensioner i bland annat DN, SvD, Sydsvenskan,
UNT.
Jag har nu precis påbörjat nästa bokprojekt, om journalisten och författaren Märta Lindqvist,
verksam på Svenska Dagbladet 1916 till 1939. En oerhört fascinerande kvinna som under en tid var
Sveriges kanske främsta filmkritiker, och som reste runt i USA där hon träffade och intervjuade
filmstjärnor som Charlie Chaplin, Mary Pickford och Douglas Fairbanks. Senare blev hon en av
landets mest profilerade skribenter om kristna frågor, med Nathan Söderblom som största förbild,
vilken hon också kände personligen. När hon dog omskrevs hon som en av landets mest lysande
journalister, men i dag är hon helt bortglömd.
Under våren har jag arbetat med ett stort porträtt av henne, utifrån brev och dokument som finns på
Kungliga biblioteket och Sigtunastiftelsen, vilket kommer att publiceras i Svenska Dagbladet någon
gång de kommande veckorna. Materialet är dock så gediget och spännande, att jag i sommar
kommer att påbörja en bok om henne och hennes tid.
Förutom författandet är jag som nämnt också kulturjournalist, bland annat för Svenska Dagbladet,
Författaren, Historiskan mfl. Jag skriver ofta längre texter som kräver tid, lugn och ro. Bland annat
har jag skrivit texter om kvinnor i musiken, förutom Fanny Mendelssohn, även Clara Schumann och i
skrivandes stund Jenny Lind. Förstås är jag som många andra kulturarbetare och egenföretagare
mycket påverkad av covid19-pandemin och har förlorat flera skrivuppdrag, men också de
föreläsningar jag skulle ha hållit om min bok.
Jag är ensamstående med en fyraåring på deltid, och sitter i en liten lägenhet i Uppsala utan
ekonomisk möjlighet att kunna hyra någon sommarbostad eller göra någon semesterresa. Oftast
jobbar jag hela sommaren, förutom när jag är ledig med min dotter. Att få tillbringa en månad i
drängstugan vid Sala silvergruva vore en helt fantastisk möjlighet till arbetsro och miljöombyte.
Därtill är jag musiker (spelar och komponerar i gruppen Dragon Dolls) och har just påbörjat ett arbete
med att tonsätta och dramatisera Astrid Lindgrens novell ”Spelar min lind, sjunger min näktergal”,
vilket skulle vara mycket inspirerande att få göra i en vacker miljö.
Ellinor Skagegård
ellinor@ellinorskagegard.com
0738361366
www.ellinorskagegard.com
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Från: Tova Gerge[tova.gerge@gmail.com]
Skickat: 13.04.2020 12:52:39
Till: kulturfritid@sala.se[kulturfritid@sala.se]
Ämne: ansökan, Lasse O´Månssons naturastipendium
Hej Kultur och Fritid,
Det här är min ansökan till Lasse O´Månssons naturastipendium.
De senaste åren har varit märkliga och omvälvande, personligt och politiskt. Jag antar att ni diskuterat om det
ens kommer bli något stipendium. Kanske skickar jag det här mailet till ännu en möjlighet som ställs in av
Covid-19. Men jag hoppas så att sommaren ska kunna fortsätta annorlunda. Att vi ska kunna rör oss i lite
större cirklar, se andra saker, få vila från lägenheten och låta den vila, bebo sommaren med trygghet. Så jag
skickar det här mailet ändå.
Efter att min första roman Pojken kom (Albert Bonniers förlag 2018) har jag allt mer kunnat bereda plats för
eget skönlitterärt skrivande. Pojken var inte det första jag gav ut – de mer diktbetonade böckerna Manualen
(tillsammans med Athena Farrokhzad, Eolit förlag 2009) och Rakel delat med tio (Dockhaveri/FEL förlag
2012) fanns redan innan – men Pojken är den bok som har gjort skillnad för mitt livs struktur.
Skrivande har aldrig förut fått stå i första rummet för mig. Istället har jag haft scenkonst som främsta
inkomstkälla och rört mig mellan olika frilansprojekt och teaterinstitutioner i snart ett decennium. Men Pojken
fick några litterära priser som gett mig chans att försjunka i längre tankeprocesser än teaterns korta projekt.
Jag har kunnat se framtiden i mjukare sjok 2018-2019. Den här våren har varit stressigare, mer fragmenterad
och klaustrofobiskt igen, inte på grund av arbetslivet utan på grund av världens tillstånd. Det har ibland varit
svårt att hitta till tangentbordet mitt i allt detta. Att resa iväg skulle innebära både förutsättningar för att komma
till texten på ett annat sätt, skapa plats för eftertanke och varsamhet.
Om jag får stipendiet planerar jag att använda det tillsammans med översättaren Christian Nilsson, som också
är min partner. Vi har båda behov av återhämtning och skrivarro, och har på grund av våra prekära yrken
svårt att själva finansiera en längre tids vistelse borta från hemmet i Stockholm. En del av tiden skulle även
vårt barn (en pigg sjuåring) att vara med oss. Sala är så pass nära Stockholm att vi kan hitta sätt att lämna
henne emellan oss utan att det skapar bekymmer i relation till den tredje förälderns sommarplaner.
Jag är fascinerad av gruvor och gruvmiljöer eftersom min mormor (död sedan 2017) bodde i Falun när jag var
liten och tog med mig ner i den stängda gruvan flera gånger. Gruvor är ju också rika miljöer tematiskt: mycket
som berör arbete och hierarkier (ett litterärt ämne som intresserar mig), men också den poetiska figuren att
det finns en tillvaro under jorden. Det är inspirerande och ytterligare en anledning till att jag gärna skulle vistas
just i trakterna kring Sala.
Just nu arbetar jag på ett större novellprojekt som undersöker sårbarhet, blick och berättande: hur man gör
sig synlig eller osynlig i berättelsens form, hur former ger rum för eller döljer sårbarheten. Förhoppningsvis,
om jag hittar fokus, blir den novellsamlingen klar i år. Min partner kommer också att ta med sig sitt
översättande.
Om ni vill veta mer om mitt yrkesliv – läsa CV, textförteckning, presstexter eller dylikt – finns det på min
hemsida:
https://fingervals.wordpress.com/things-i-wrote-about-my-cv/
Vad gäller perioder för ett eventuellt stipendium hoppas jag i första hand på juli, i andra hand på augusti och i
sista hand på juni.
Varma hälsningar
Tova Gerge
Kontaktuppgifter:
Tova Gerge
Lagavägen 24, BV
128 43 Bagarmossen
+46 (0)73 05 57 568
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Från: Alma Drake[almadrakeritar@gmail.com]
Skickat: 13.04.2020 22:17:45
Till: kulturfritid@sala.se[kulturfritid@sala.se]
Ämne: Ansökan till Lasse O´Månssons naturastipendium 2020
Hej,
Jag vill härmed lämna in min ivriga ansökan till Lasse O´Månssons naturastipendium 2020!
Min lillebror Anders hade turen att få stipendiet förra året och efter den sommarvistelsen pratade han lyriskt
om lugnet, naturen och skrivarron. Jag skulle så gärna vilja finna samma sak.
Jag jobbar på högskola om dagarna men all annan tid är jag barnboksillustratör. Jag bor i Göteborg och
jobbar i Trollhättan, så ag hinner hitta på många sagor och karaktärer under tiden som pendeltåget tar mig
fram och tillbaka. Flest delar har det blivit i serien om Hästen & Husse av Susanne Pelger, en bokserie om en
häst och en husse som kanske egentigen är en hund och en matte. Den första boken i serien debatterades i
Russia Today med en mångmiljonpublik världen över och fick en hel del uppmärksamhet även i svensk
media; vi visste att den skulle få reaktioner men inte att det skulle få den spridning det fick. Tänk vad en vanlig
man i en vanlig klänning kan röra upp känslor. Vi har ett uppmuntrande förlag och sjätte boken har just
kommit från tryckeriet. Planer finns på en sjunde bok; vi siktar på hundra böcker har vi sagt, sedan får vi se.
Författaren Susannes plan är att fortsatt släppa två böcker om året i serien, för se Hästen & Husse tänker inte
låta sig tystas. De hävdar med bestämdhet att man får vara precis den man är, något som förskolans
uppdaterade läroplan från 2018 också fastslår: förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till
utveckling, lärande och lek utan att begränsas av sin könstillhörighet. Då är böcker som dessa om Hästen &
Husse viktiga!
Förutom att rita hästar har jag i böcker fått rita arga bagare, prinsessbakelser, zebror, varulvar som går på
disco och apor som borstar tänderna - jag har världens bästa jobb!
Det är lika fantastiskt roligt att nu få göra bok nummer fjorton som det var att rita den första boken, och jag
hoppas att jag får fortsätta illustrerandet i många år till.
Om jag skulle få vistelsestipendiet i Sala så skulle jag använda tiden till att både skriva och rita. Jag skulle
skissa på sjunde Hästen & Husseboken samt på en börja läsa-bok om insekter som kommer ut nästa år. Jag
skulle även finna tid till att färdigställa ett par egna sagor som finns spridda i olika anteckningsblock och med
säkerhet hitta på en handfull nya.
Eftersom jag har ett vanligt brödjobb vid sidan av så är det juli månad som kan bli aktuell för vistelse.
Stort tack på förhand! Nu håller jag tummarna hårt!
Mvh Anna Södergård
(Alma Drake är mitt företagsnamn)
Jag finns hos IllustratörCentrum och hittas här: https://www.illustratorcentrum.se/portfolio/anna-sodergard/
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Vi, Emmakarin Alaska Hallheden och Linus Norberg, är två verksamma poeter och
skribenter som studerar första året på Lunds Författarskola. Vi befinner oss båda i process av
att skriva våra debutromaner och har under arbetet fungerat som varandras bollplank, när det
kommer till struktur, feedback och allmän support. Därför söker vi vistelsestipendium på
Lasse O’Månssons gård tillsammans.
Emmakarin har tidigare studerat kreativt skrivande via Luleås Tekniska Högskola och
skrivarlinjen på Skurups folkhögskola. Hon skriver även bunden poesi som hon framträder
med i Poetry Slam. Emmakarin har också hållit i litterära evenemang på bokaffären
Shakespeare and Company i Paris. Hon har fått sina texter publicerade i antologin
Hugget/Satt/Ristat.
Emmakarins romanprojekt handlar om temat Lämna. Första delen utspelar sig på ett
Buddhistiskt meditationscenter – samt Hospice, i Myanmar där hon arbetade och mediterade.
Den utspelar sig under 2017 och beskriver i bakgrunden situationen för rohyngierna som blev
utdrivna ur landet. Den skildrar tema Lämna eftersom att huvudpersonen lämnat Sverige för
Myanmar, om de personer som levde på centret och gick bort, samt rohyngierna som var
tvungna att lämna sitt land och sina hem.
Del två handlar om berättarjagets uppväxt och hur hon blivit lämnad. Lämnad psykiskt av sin
familj som varken ser henne eller ger utrymme för hennes tankar och känslor, lämnad av sin
vän med psykisk ohälsa; samt hennes vilja att komma bort från sig själv genom
självskadebeteenden.
Linus har en bakgrund som Copywriter och har tidigare studerat två år på Albins skrivarlinje
i Landskrona. Han har fått sina texter publicerade i antologierna Fan vad fint du springer och
Skriva ord. Han har även varit ledamot för kulturföreningen Littosfären, som under 20142016 anordnade evenemang med fokus på ung poesi.
Linus romanprojekt, med arbetstiteln Köttet, är en berättelse i tre delar om att växa upp som
homosexuell i en konservativ kristen miljö. Varje del fokuserar på en relation i protagonistens
liv, som leder hans liv i en annan riktning, och berör teman som tro, sexualitet och godhet.
Med projektet vill han bland annat utforska anknytningsteori, vad som händer när föräldrar
med en fundamentalistisk livsåskådning visar en sorts antipati gentemot ett barn som bryter
mot deras bild av att vara rättfärdig. Han har även länge varit intresserad av att utforska
oväntade mellanförskap, tagit del av teorier framtagna av sociologer som Michel Foucault,
Pierre Bourdieu och särskilt Didier Eribon, som i bland annat verket Tillbaka till Reims
studerat vad som händer inuti människan när den bryter upp från sin uppväxts värld och går
från en klasstillhörighet till en annan.
Ett vistelsestipendium på Lasse O'Månssons gård skulle ge oss båda möjlighet att förkovra
oss ytterligare i respektive projekt. Det skulle ge tid till eftertanke och ett välbehövligt lugn
som gynnar den kreativa processen. Eftersom båda projekten till viss del äger rum i natur som
liknar skogarna och sjöarna kring Sala med omnejd (Kumla, Trollhättan samt Vargskäret),
skulle platsen bidra till inspiration och hjälpa berättelserna framåt. Då vi har som målbild att

skicka våra texter till utvalda förlag under våren 2021, har vi valt att låta sommaren helt vara
dedikerad till projekten. Att då få befinna sig på en plats som tar bort vardagliga distraktioner
och bidrar till ett skärpt fokus skulle på många sätt underlätta skrivandeprocessen.

Hej!
Jag heter Brita Namerius, men när jag skapar heter jag Bibi ( när jag målar) och Ocean (
övrigt).
Jag är verksam inom skrivande, målande, dans, teater, sång och foto. Jag börjar även strax
som krönikör i Miljömagasinet.
Mitt konstnärskap innebär att jag är den jag är, ett rikt liv med många möten och upplevelser
och ibland kampartad utveckling. Förhoppningsvis hjälper jag andra människor också och
bidrar till en bättre värld.
Jag vill ha stipendiet eftersom jag skriver på kärlekslyrik från Huddungetrakten och det skulle
vara skönt, roligt och bra att göra det i lugn och ro på plats.
Jag är från Huddunge och gick gymnasiet i Sala 1988-91. Jag bodde även i Sala året efter
gymnasiet.
Mvh
Brita Namerius
Stagneliusvägen 40
112 57 Stockholm
070-9906131

Lasse O´Månsson stipendiater 2010-2020
Stipendiater 2020
Juni – Peter Bergström
I det civila livet en frånskild tvåbarnspappa, i tjänsten bibliotekarie vid ett stort statligt verk. Vi kan
kalla det Kungliga biblioteket. Mitt arbete ger mig ett visst utlopp för kreativiteten via den
samlingsblogg där jag regelbundet skriver, något som skänker stor glädje. I alla fall till mig själv. Men
tiden räcker aldrig riktigt till för de romaner som pockar på att skrivas, eller alla noveller som hela
tiden dyker upp i huvudet. Så många uppslag, så lite tid. Just det där med tid är lustigt, som ung eller YNGRE - hade jag tid i överflöd men nu bara springer fanskapet sin väg.

Juli – Anna Södergård
Jag jobbar på högskola om dagarna men all annan tid är jag barnboksillustratör. Jag bor i Göteborg
och jobbar i Trollhättan, så jag hinner hitta på många sagor och karaktärer under tiden som
pendeltåget tar mig fram och tillbaka. Flest delar har det blivit i serien om Hästen & Husse av
Susanne Pelger, en bokserie om en häst och en husse som kanske egentligen är en hund och en
matte. Den första boken i serien debatterades i Russia Today med en mångmiljonpublik världen över
och fick en hel del uppmärksamhet även i svensk media; vi visste att den skulle få reaktioner men
inte att det skulle få den spridning det fick. Tänk vad en vanlig man i en vanlig klänning kan röra upp
känslor. Planer finns på en sjunde bok; vi siktar på hundra böcker har vi sagt, sedan får vi se.

Augusti -

Stipendiater 2019
Juni – K-G Malm
Är jag författare? Nej, jag har inte gett ut böcker, men skriver gör jag.
Jag har skrivit monologer, ståupp-komik, sångtexter, poesi och berättelser. Jag är
medförfattare till revyer som spelats i Göteborg där jag är bosatt. 2011 gav jag ut en dubbelcd med egna berättelser/monologer, producerad och varsamt ton-och ljudillustrerad av vännen
och kollegan Dan Viktor från Gullvalla utanför Sala. Den går att hitta på Spotify om man
söker på Murardrömmar. Ett rekommenderat spår kan vara ”Tack ska jag ha” eller kanske
”Oidipus” som jag hade med i en föreställning 2011 då Kai Martin skrev i GT: ”KG Malms
monolog om hantverkarna som hamnar i en filosofisk diskussion för eller emot Freuds teori
om oidipuskomplex är bländande intellektuell humor i Tage Danielssonklass.”
Det vore en dröm att få tillbringa en månad i Drängstugan och kunna fokusera på skrivandet.
Jag skulle i så fall vilja arbeta med en uppföljare till ”Murardrömmar”, men även skriva
ståuppkomik och andra texter som dyker upp i inspirationens ögonblick.
Mina texter har ofta en dragning åt det absurda, kanske inte riktigt i den absurdistiska anda
som jag uppfattar att Lasse O’Månsson verkade i, men nog anar jag ett släktskap.
Det vore en ära att få skriva den sortens texter på en sådan plats.

Juli –Anders Södergård
Silverfärgad skrivtörstande Strålman söker sagolikt sommarboende. Sommarkatten heter
Anders Södergård,en 38-årig gammal (läs ung!) läkare, författare och föredragshållare. Jag
kom ut med den självbiografiska romanen "Strålmannen" år 2012 och senast i januari släpptes
senaste boken "Så mycket friskare - en sjuk bok om hälsa". Båda handlar om respektive berör
mina erfarenheter som både läkare och patient, där jag mitt under pågående läkarstudier år
2006 - den första april av alla datum, när jag dessutom själv skulle ha tjänstgjort på
medicinakuten i Uppsala - drabbades av svår huvudvärk vilket ledde till ett akutbesök, en
skiktröntgen och en hemsk diagnos. Jag som var en odödlig 25-årig fick veta att jag
egentligen var en dödligt sjuk cancerpatient.
Det var heller inte vilken cancer som helst. De hade hittade en stor hjärntumör.
Det skulle vara helt underbart utifrån ett kreativt perspektiv att få komma
bort och kunna fokusera helhjärtat på det under en månad, plus att det rent monetärt skulle
underlätta när jag ska gå lönlös minst ett halvår.

Augusti – Johanna Gustafsson-Ahlzén
Jag heter Johanna och är 26 år. Min mamma heter Nina Ahlzén– hon är poet,skribent,och
slagskämpe för alla som befinner sig i det ingenmansland som kalla sutanförskap. Förra våren
simmade hon ut i Kattegatt och kom aldrig tillbaka,och så lade sig därmed till en av de ca
1200 personerna som årligen dör i självmord i Sverige.
Min konstnärliga verksamhe tär bred– jag har ritat serier för barn,satir,självbiografiskt,
politiskt ochpersonligt. För att nämna några exempel så har Ordbilde rMediagettut min
seriebok för barn ”StoraBjörn och Lilla Björn”, jag har medverkat i flera utställningar (bland
annat en i anslutning till kulturhuset i Borås där min tre meter höga print föreställandes tre
barbröstade kvinnor och texten ”fuck thelaw burn your bra” rörde uppstarka känslor hos en
man som rusade in till kulturhusets reception och menade att detta var ett uttryck för
uppvigling som genast måste plockas ner),ritar skämtrutor för DagensETC(som jag även
lägger upp på mitt instagramkonto @minabokmarken med över 5000 följare),har medverkat i
flera antologier,ritat för tidningar som Kamratposten, Pondus, Sydsvenskan, SocialPolitik,
och Revansch.
Drivkraften och syftet med mitt skapande har alltid varit detsamma:att undersöka och försöka
förstå och komma närmare vad det innebär att vara människa.Jag hoppas att jag kan få
tillbringa en månad i vackra Sala med att fortsätta detta undersökande.

Stipendiater 2018
Juni –Sofia Nyblom
Jag är musikjournalist, kulturjournalist och radioproducent sedan nästan 20 år
tillbaka. Det är ett fantastiskt och omväxlande yrke- men också otroligt slitsamt.
Ett sådant projekt kräver ett år av förberedelser, och genomförs under enorm tidspress.
Vid fyllda 53 år längtar jag efter två saker: dels semester, men även arbetsro för att
kunna starta och genomföra längre och mer omfattande projekt. Jag har tillräckligt
med erfarenhet och stilistisk kompetens för att skriva böcker, men har vare sig tid eller
ro att samla tankarna. Ett stipendium för att vistas på Lasse O’Månssons gård i vackra
Sala skulle ge mig en underbar möjlighet att njuta av natur, fåglar, vindsus och bara
tystnad. Och hitta min egen inre klang och vilopunkt.

Juli – Anders Holmér
Jag heter Anders Holmer och är bilderboksskapare. Jag skriver och
tecknar/illustrerar själv. jag har gett ut två böcker Och fler är på gång.

Humorn kan utmana makten och värna demokratin.
jag tycker det är väldigt viktigt att barn har tillgång till roliga kvalitativa böcker
som öppnar deras sinnen och därför har jag börjat skapabilderböcker.
jag tycker jag borde få hänga lite i drängstugan; dels för att jag är Väldigt bra på
att hänga, men också för att jag inte har några pengar att hitta på något annat
just nu, och det hade varit skönt att lämna min enrummare i Göteborg ett tag.

Augusti – Hanna klinthage
Jag heter Hanna Klinthage och bor just nu i Nacka. Ursprungligen kommer jag
ifrån en mindre by utanför Kristianstad men flyttade till Stockholm i samband med
skolstart på Konstfack. Åren innan Konstfack gick jag en foundation i Art and
design på Kingston University i London och även ett år på Nyckelviksskolan i
Stockholm. Jag är verksam som illustratör och älskar allt som har med
bildberättande och göra. Bilderböcker, serier och redaktionell illustration är mina
främsta områden inom illustration. Just nu håller jag på med tre olika bilderböcker
och en fortsättning på mitt serieprojekt ifrån Konstfack. Två av böckerna är jag,
utöver illustratör, även författare. Den tredje boken är ett samarbete med en
annan författare och kommer släppas januari 2019.
Lasse O´Månssons naturastipendium skulle för mig innebära en möjlighet till
arbetsro och inspiration till att arbeta med den kommande boken. Platsen jag
befinner mig på påverkar mitt arbete och ge avtryck i det jag skapar.

Stipendiater 2017
Juni – Rose-Marie Grundström
Är författare och illustratör och medlem i Sveriges författarförbund. Född i Sala och växte
upp i en by utanför Lycksele. Rose-Marie Grundström har gett ut tre böcker och ett pågående
arbete med att sammanställa en diktsamling som kommer fortsätta under vistelsen i Sala.
2016 gav hon ut en andra bok i en tänkt trilogi; en spänningsroman med natur och miljötema
”Utsikt från Korpberget” om en fiktiv klimatforskningsstation ”Eden”. Författaren ser fram
emot ett vistelsestipendium vid gruvan eftersom hon vet att det är ett vackert kulturområde.
För mer info: http://www.rosemariegrundstromlinder.n.nu

Juli – Michael Nilsson
Är författare och copywriter och är färd med att skriva sitt första skönlitterära projekt på
många år. En roman med arbetstiteln är De andras pengar som handlar om en grupp
människor som inte kan sluta tänka på pengar i en tid när det finns med stålar än någonsin.
Tidigare har Michael Nilsson skrivit tre böcker och började skriva då han fick en skrivmaskin
i julklapp i femtonårsåldern. Michael ser fram emot att jobba vidare på sin roman under några
fina sommarveckor vid Silvergruvan och författaren säger ”att om vädret inte är med mig blir
det kanske ännu mer skrivet”.

Augusti – Nikolina Nordin
Är skribent, litterär gestaltning-student och skrivpedagog. Medlem i poesikollektivet och
redaktör för tidskriften med samma namn har Nikolina bidragit både med poetiskt och
redaktionellt material. Hennes dikter och noveller har publicerats i tidskrifterna Ponton och
Ordkonst. Just nu arbetar hon med både dikter och dramatik och studerar fristående kurser i
litterär gestaltning vid Akademi Valand, Göteborg och jobbar också som lärare i ämnet
kreativt skrivande på Sollentuna Kulturskola med att vägleda unga författare (10-13 år) i deras
resa in i skrivandet. Nikolina vill fortsätta med skrivpedagogik och kreativ verksamhet för

barn och unga vid sidan av sitt eget skrivande. Ett citat som hon ofta återkommer till: “A
woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.” Virginia Woolf, A
Room of One's Own

Stipendiater 2016
Juni - Viktoria da Cruz
Är illustratör och bildkonstnär med en examen i skulptur och metallformgivning. Rörlig bild ,
ljud och textil återkommer hon ofta till i sitt skapande. Viktoria använder sig gärna av de
vardagsföremål vi är bekanta med i sitt arbete och köket är en viktig
inspirationskälla. Tecknar gärna i silver och guld, en spännande teknik och som blivit litet av
hennes specialitet. Avslutar sina studier på Konstfack under våren med en
magisterutbildning.

Juli - Maria Friman
Utbildad på högskolan för scen- och musik. En passionerad scenkonstnär som brinner för att
berätta historier. Hon har jobbat som sångerska och jobbar i dag med barn på en musikskola
samtidigt som hon skriver pjäser. Barnpjäsen Super-Emma har producerats under våren och
ytterligare två pjäser är på planeringsstadiet.

Augusti - Anna Ringberg och Helena Österlund
Två författare och goda vänner som båda är i startstadiet av varsitt bokprojekt.
Helena Österlund har gett ut tre böcker Ordet och färgerna (2010), Kari
1983 (2013) och Självporträtt (2015). Hon har belönats med Borås debutantpris och Mare
Kandrepriset. Anna Ringberg har gett ut en roman, Boys (2010) som är översatt till norska,
danska och tyska. Hon har även publicerat en antal noveller i tidskrifter och antologier.

Stipendiater 2015
Juli - Boel Bermann
Debuterade 2013 som författare med den kritikerrosade romanen Den nya människan. Hon är
medlem i skrivarkollektivet Fruktan som debuterade med novellsamlingen Stockholms
undergång. Oavsett genre så genomsyras hennes skrivande av samhällskritik som får läsarna
att stanna upp och tänka till om vart världen är på väg. Är journalist som jobbat både som
redaktör och reporter. Hon tänker tillbringa sin vistelse i Drängstugan med att skriva klart sitt
bokmanuset till Känslohandel. Den handlar om ny forskning som lett till att privata företag
utövar handel med människors känslor.
Läs mer på: www.boelbermann.se

Augusti - Gisela Nadasy
Manusförfattare sedan 2008 som också jobbar som regissör och producent, projektledare,
redaktör med mera. Har även utbildat sig inom journalistik. I sommar tänker hon skriva klart
manuset till en långfilm för yngre tonåringar. Den heter Maple Syrup of the side och handlar
om en tonåring som tvingas sälja pannkaksmix tillsammans med sin pinsamma mamma och
det hela blir inte alls som hon tänkt sig.

Stipendiater 2014
Juni - Charlotte Signell

skriver humor för P3:s humorlabbet. Har precis gett ut den feministiska antologin Av oss blev
det aldrig några riktiga damer, där 18 olika skribenter berättar om kvinnorollen och sin bild
av den. Hon jobbar nu på en självbiografisk roman vars grundtanke är att på ett humoristiskt
sätt belysa skillnaden mellan fiktion och fakta.

Juli - Elvira Frickner
ung gymnasist med författardrömmar som älskar att skriva . Hon har förutom ett antal kortare
berättelser författat två böcker och håller nu på med sin tredje som utspelar sig på Sveriges
medeltida landsbygd. Berättelsen kretsar kring nordiska mytologin och dess väsen och tillhör
genren fantasy.

Augusti - Ulf Frödin
tecknare och illustratör med förkärlek till skämtteckningar och som gillar att hyckla allt och
alla i sina serier. Har ett långt förflutet som illustratör med allt från nyhetsgrafik, läromedel,
serier, animationer och karikatyrer. Arbetar för närvarande med en serie om en älg i
Stockholm och förbereder en konstutställning till hösten. Läs mer på www.frodin.info

Stipendiater 2013
Juni - Soli Rosendahl
Bibliotekarie och skrivpedagog med två stora intressen här i livet, att skriva och köra go-kart.
Förutom att kuska runt på motorbanor runt om i Sverige kommer Soli ägna sin sommarmånad i
Drängstugan med att påbörja en bok om motorsport.

Juli - Liselotte Roll
Journalist och illustratör med förkärlek till kriminalromaner. Har illustrerat i bl.a. Kamratposten och
skrivit manus till barnradio. Hon debuterar i maj med sin kriminalroman "Tredje graden". I
Drängstugan kommer hon att slutföra uppföljaren som kommer att ges ut i Sverige och Tyskland.

Augusti - Pebbles Karlsson Ambrose
Pebbles är författare och skriver gärna om psykisk ohälsa. Har bl.a. skrivit boken "Jag vet inte var
psykoser kommer i från. Om att insjukna i och leva med en psykossjukdom". Hon håller även
föreläsningar i ämnet psykisk ohälsa . Hon har också gett ut en science-fiction som heter
"Bergstjärnan". Den har sålt slut på förlaget så delar av sommarmånaden i Drängstugan kommer att
ägnas åt att förbereda för en ny upplaga.

Stipendiater 2012
Juni - Firat Ceweri
Firat Ceweri är en svensk/kurdisk författare som under senaste kvartseklet gjort en pionjärinsats med
att översätta ett stort antal svenska klassiker till kurdiska. Han är även kulturjournalist och skriver i
Dagens Nyheter. Inom parentes kan nämnas att Firat för exakt 20 år sedan var lanthandlare i Vittinge
(Heby kommun). Tiden som juni månads naturastipendiat vill Firat använda till att översätta Hjalmar
Söderbergs Doktor Glas till kurdiska.

Juli - Jenny Wrangborg
Unga Jenny Wrangborg gjorde 2010 en oerhört prisad debut med diktsamlingen Kallskänken. Boken –
som bygger på erfarenheter från restaurangbranschen – har redan sålt 4.000 exemplar vilket i Sverige

är sensationellt för poesi. Jenny har efter debuten gjort mer än 150 offentliga författarframträdanden
runt om i Sverige. Tiden som juli månads naturastipendiat vill Jenny använda till att slutföra arbetet på
en ny diktsamling.

Augusti - Lars-Erik Litsfeldt
Ålänningen Lars-Erik Litsfeldt har sedan 2005 givit ut speciella kokböcker med temat god mat för
människor med vikt- och/eller diabetesproblem, och den senaste vänder sig speciellt till ungdomar.
Lars-Erik föreläser gärna om sitt ämne. Tiden som augusti månads naturastipendiat vill han använda åt
”den yttersta lyxen att stirra in i sin egen navel i en avlägset belägen drängstuga” Och ladda för att
kunna skapa ny gastronomisk hälsolitteratur.

Stipendiater 2011
Juni - Victor Estby
Victor Estby är en 36-årig författare och frilansjournalist, född och uppvuxen i Stockholms södra
förorter. Under tio år var han redaktör för Situation Stockholm, en gatutidning som säljs av hemlösa
personer. Tillsammans med pappa Stefan har han gett ut tre ungdomsromaner, samt även varit
redaktör för antologierna Hemlös – med egna ord (2008) och Skarpt läge (2010). Victor vill använda
tiden i stipendiebostaden för att färdigställa en novellsamling.

Juli - Kristin Lidström
Kristin Lidström är 27 år och arbetar dubbelt, dels som marknadskoordinator på ett textilföretag i
Kinna, dels som formgivare på ett webbföretag i Göteborg. Vid sidan av dessa jobb tecknar hon också
serien Andra Våningen till SvD:s hemsida. Hennes bildberättelse Ett illustrerat Ordboksepos – eller
NN:s resa på jakt efter frihet och försoning (med 131 illustrationer) ställdes förra hösten ut på Uppsala
konstmuseum. ”Min farmor visste vad linden hade för betydelse och jag är på jakt efter detta jag med”.

Augusti - Disa Holgersson,
Disa Holgersson, 30 år och bosatt i Malmö, är konstnär, illustratör, grafisk formgivare och
”självutnämnd felexpert”. Hon har under våren arrangerat en kreativ workshop om slump, och hoppas
under stipendievistelsen få tillfälle att kunna upprepa succén tillsammans med mellanstadieelever på
orten. Disa minns att hon som barn besökte sin farfars syster i Sala: ”Hennes man var död för att han
hade ätit för mycket smör men hade efterlämnat en uppstoppad ekorre som han själv skjutit”.

Stipendiater 2010
Juni - Bertil Pettersson
Bertil Pettersson är Sveriges främste absurdist och har ett stort och variationsrikt författarskap bakom
sig. Han skrev tillsammans med Lasse O´ Månsson manuset till Blå tummen, humorprogrammet som
förekom i Sveriges Radio från 1957 till 1968.

Juli - Christer Hermansson
Christer Hermansson kulturchef från Strängnäs som i sitt författarskap ofta benämnts som absurdist,
egensinnig och ”hermanssonsk”. Funderar också varför inte fler bibliotekarier har läderbyxor.

Augusti - Ruth Aniansson
Ruth Aniansson är en ung scenpoet och nyutbildad journalist. Under pseudonymen Alice Strövare
skriver, tävlar och uppträder hon med monologiska texter.

CHECKLISTA

Checklista för landsbygdssäkring av beslut.
MISSIV GÄLLANDE LASSE O´MÅNSSON STIPENDIAT FÖR AUGUSTI 2020
Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden,
nu eller i framtiden?
JA

NEJ

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar:
1.

att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?
I så fall, på vilket sätt?
Skriv här...

2.

att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?
I så fall, på vilket sätt?
Skriv här...

3.

att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?
I så fall, på vilket sätt?
Skriv här...
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CHECKLISTA

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter
MISSIV GÄLLANDE LASSE O´MÅNSSON STIPENDIAT FÖR AUGUSTI 2020
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
På vilket sätt? / Varför inte?
Skriv här...
Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i
1.

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i
främsta rummet?

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?
Skriv här...
2.

Är beslutet belyst ur barnets perspektiv?
Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?
Skriv här...

3.

Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor
beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung,
hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning?
Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?
Skriv här...

4.

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte?
Skriv här...
Övrigt som bör tas hänsyn till
Skriv här...
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Anvisningar för Barnchecklistan
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar
och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis
främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn.
Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6)
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i
beslutsfattandet?
Har en sammanvägning gjorts av olika intressen?
FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga
mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex.
samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska.
principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till
skydd mot missförhållanden och övergrepp.
beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga
resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa
eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder
övervägas.
till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning
Beslutet belyst ur barnets perspektiv
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera
beslutet?
Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder,
tro, ställning etc.?
Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder?
(artikel 23)
all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som
ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva
barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper
av barn.
ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar
bland barn och ungdomar och detta måste hejdas
Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var
särskilt uppmärksam på följande:

SALA KOMMUN
Kultur och fritid
Box 304
73325 Sala

Besöksadress: ,
Växel: 0224-74 70 00
Fax:
www.sala.se

Petra Jablonski
Kulturutvecklare
Kultur och fritid
petra.jablonski@sala.se
Direkt: 47711

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar
drabbade
skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn
självförtroende
droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar
Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12)
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa,
bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss
situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten.
FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på
den lokala nivån.
ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till
ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv.
i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening?
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