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Presentation av deltagarna 
till Östergötlands bokmässa 2012

Författare

Yvonne Andersson
Inriktning: Poesi
Ort: Linköping
Hemsida:

Om: Yvonne Andersson är lärare och debuterade med diktsamlingen 
I brist på leda 2011.

Ywonne Andersson
Inriktning: Självbiografi
Ort: Mjölby
Hemsida: -

Om: Ywonne Andersson har varit verksam som rektor i Östergötland 
i 18 år. Hon har också hunnit med att öppna strömmingsbod i Mjöby 
och att skriva böcker. Hon har skrivit den självbiografiska romanen 
Full av liv som kom ut på Sivart Förlag 2010 och nostalgiboken Ann o 
Lisa 1957 som kom ut 2011 på Recito Förlag.

Ingelin Angerborn
Inriktning: Barnböcker
Ort: Linköping
Hemsida: www.ingelin.se/

Om: Ingelin Angerborn är barnboksförfattare och har under ungefär 
tio år skrivit 22 barnböcker. Hennes böcker vänder sig oftast till barn 
i låg- och mellanstadieålder och bland utgivningen märks humor-
serien om Klant & Kompani (Kalsongkatastrofen, Kalaskatastrofen, 
Kungskatastrofen bl.a.) och de mystiska mysrysarna Sorgfjäril och 
RUM 213. Ingelin är aktuell med sin senaste bok Månfågel som kom 
ut på Rabén & Sjögren i juni 2012.

Lisbeth Antonsson
Inriktning: Poesi/barnböcker
Ort: Linköping
Hemsida: www.skrivglod.se

Om: Lisbeth Antonsson arbetar som lektör och manuscoach åt privat-
personer genom sitt företag Skrivglöd. Sedan 2010 skriver hon regel-
bundet recensioner i Corren. Lisbeth är utbildad skrivarpedagog och 
har lett skrivarkurser i flera sammanhang. Hon skriver också själv 
och 2008 debuterade hon med diktsamlingen Jag lyfter bäcken med 
illustrationer av bildkonstnären Åke R Nilsson. För närvarande arbe-
tar Lisbeth med ett barnboksprojekt tillsammans med illustratören 
Juulia Koivuniemi.

Gerda Antti
Inriktning: Skönlitteratur
Ort: Kisa
Hemsida: -

Om: Gerda Antti är en av våra mest lästa författare och hennes förfat-
tarskap spänner över diktsamlingar, noveller, romaner, kåserier och 
essäer. Hon är aktuell med romanen Adamsons som kom ut i juni 
2012. I boken får vi följa Nora Karlssons tankar från Gullvivans äldre-
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boende där inget ämne är för stort eller smått. Gerda Antti är sedan 
2008 hedersdoktor vid Linköpings universitet.

Henrik Ek
Inriktning: Skönlitteratur
Ort: Linköping
Hemsida: 

Om: Henrik Ek är 21 år och uppvuxen i Linköping. Hans debutroman 
När landskapen susar förbi kom i november 2011 och bygger på själv-
upplevda händelser. Efter att själv ha mått psykiskt dåligt i tonåren 
bestämde sig Henrik för att hjälpa andra i samma situation, om det så 
betydde att bara lyssna på någon som behövde prata. Henrik är utbil-
dad undersköterska och föreläser om ungdomars psykiska ohälsa.

Gunnar Elfström
Inriktning: Lokalhistoria
Ort: Linköping
Hemsida: -

Om: Gunnar Elfström är den som mest aktivt och initierat informerat 
oss östgötar i allmänhet och linköpingsbor i synnerhet om vår his-
toria. För sitt mångåriga arbete blev han 2012 utsedd till filosofie he-
dersdoktor vid Linköpings universitet. Hösten 2012 släpper Gunnar 
Elfström tillsammans med Göran Billeson en ny bok om Linköpings 
historia; Säg det, sa slussvaktare Lange och tömde slussen.

Katarina Genar
Inriktning: Barn- och ungdomsböcker
Ort: Linköping
Hemsida: -

Om: Katarina Genar skriver barn- och ungdomsböcker och jobbar 
som logoped med barns språkutveckling. Hon har bott i Tyskland, 
Frankrike och Stockholm men är numer bosatt i födelsestaden Lin-
köping. Hon tilldelades Hans Petersons stipendium för sin bok Pen-
sionat Vidablicks gåta och hon är aktuell med nya boken Den magiska 
kappan.

Monika Grönroos (Karin Roos)
Inriktning: Biografi
Ort: Linköping
Hemsida: -

Om: Monika Grönroos har skrivit boken Detta barn skall vara oskatt 
som är historien om kvinnorna i hennes släkt och vad de utsattes för i 
sin flykt från den krigshärjade staden Breslau 1945.

Richard Holmgren
Inriktning: Skönlitteratur
Ort: Linköping
Hemsida: -

Om: Richard Holmgren är utbildad gymnasielärare och har arbetat i 
skolans värld sedan 1999, både i grundskolan och i gymnasiet. Han 
arbetar nu som SFI-lärare. Hans debutroman Gulliver som magister 
kom ut 2008 och skildrar Richards upplevelse av dagens svenska 
skola utifrån sitt perspektiv som lärare.

Ewa Christina Johansson
Inriktning: Barn- och ungdomsböcker
Ort: Linköping
Hemsida: www.ewachristina.se/
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Om: Ewa Christina Johansson är en mycket populär författare till 
barn- och ungdomsböcker. Hennes intresse för historia avspeglas i 
hennes böcker som också präglas av övernaturliga inslag och fantasy. 
Hon har publicerats på förlag som B. Wahlströms, Rabén & Sjögren 
och Hegas förlag. Ewa Christinas författarskap innehåller såväl fristå-
ende böcker som serier, där Axels monsterjakt är ett populärt exempel 
på det senare. Våren 2012 kom varulvsberättelsen Midnatt ut – en 
otäck uppföljare till lika otäcka Fullmåne.

Titti Knutsson
Inriktning: Barn- och ungdomsböcker
Ort: Linköping
Hemsida: www.textmakareknutsson.se/

Om: Titti Knutsson har bland annat skrivit de populära böckerna om 
Händiga Hanna som kommit ut på En bok för alla och Alfabeta bok-
förlag. Hon har också skrivit de spännande ungdomsdeckarna Muren 
och Kampen. Titti håller också föreläsningar, leder skrivargrupper 
och har sagostunder.

Kristofer Nilsson Ahlberg
Inriktning: Skönlitteratur
Ort: Linköping
Hemsida: www.dramadialogen.se

Om: Kristofer Nilsson Ahlberg är dramatiker i grunden och har skri-
vit flertalet manus till teaterpjäser. Han debuterade som romanförfat-
tare 2011 med Fågel Fenix. Kristofer är också utbildad skrivarcoach 
och kommer under hösten 2012 leda en skrivarkurs på Folkuniversi-
tetet i Linköping.

Gunilla Ström
Inriktning: Lokalhistoria
Ort: Tjällmo/Motala
Hemsida: home.swipnet.se/tjallmohembygdsforening/ (Tjällmo hem-
bygdsförening)

Om: Gunilla Ström är verksam inom Tjällmo hembygdsförening och 
har skrivit tre böcker som alla berör Tjällmos historia. På mässan 
kommer Gunilla även representera Tjällmo hembygdsförening.

Ann-Mari Tormalm
Inriktning: Deckare, barn- och ungdomsböcker
Ort: Linköping/Motala
Hemsida: www.tormalm.se

Om: Ann-Mari Tormalm har sedan hon slutade som komvuxrektor 
gett ut 12 böcker. Sedan debuten med deckaren Spegelyta har det blivit 
omväxlande barn- och ungdomsböcker och deckare. Hon är aktuell 
med ungdomsdeckaren Mord, Ellinor som, precis som flera andra av 
hennes böcker, utspelar sig i Östergötland.

Föreningar

Föreningen Askeby kloster
Företräds av: Susanne Glöersen
Inriktning: Musei- och informationsverksamhet
Ort: Askeby
Hemsida: www.askebykloster.se/

Om: Föreningen Askeby kloster arbetar för att sprida kunskapen om 
Askeby kloster, ett nunnekloster som var aktivt mellan 1160 och 1529. 
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Klostret var ett viktigt gästgivarkloster på kommunikationsleden mel-
lan Slätbaken, Söderköping och Linköping. På Föreningen Askeby 
klosters hemsida kan man uppleva den medeltida byn Överstad i en 
virtuell vandring. Föreningen har gett ut boken Nytt ljus över Askeby 
kloster.

Hovs Hembygdsförening
Företräds av: Ewa Abered
Inriktning: Hembygd
Ort: Hov
Hemsida: www.compusic.se/hovostergotland/index.php

Om: Hovs Hembygdsförening har gett ut Nya Hovboken med under-
titeln ”historia och minnen från en ärorik östgötasocken och dess 
förändringar 1943–2006”. Boken är en nyutgåva av Gamla Hovboken 
som gavs ut 1943. Boken ger en omfattande bild av Hovs socken som 
ligger mellan Vadstena och Tåkern.

Tryserums Hembygdsförening
Företräds av: Sven Bråkenhielm
Inriktning: Hembygd
Ort: Tryserum/Valdemarsvik
Hemsida: www.tryserum.se

Om: Tryserums Hembygdsförening arbetar för att informera om 
socknens historia, kultur och natur. I det arbetet är litteratur en 
central del och föreningen ger varje år ut en årsbok och har gjort så 
sedan 1994. Man har även gett ut Tryserumsboken som behandlar 
Tryserums historia från forntid fram till 1900-tal.

Vadstena spetsmuseum
Företräds av: Ewa Abered, Marianne Andersson och Kerstin Engman
Inriktning: Textilhantverk
Ort: Vadstena
Hemsida: www.spetsmuseet.se/

Om: Vadstena spetsmuseum belyser den tradition av knyppling, 
mönsterstickning och spetshandel som bedrivits i Vadstena och 
Motala. Till museets 5-årsjubileum gav man ut boken Kvinnor Knypp-
ling Köpenskap om kvinnliga spetshandlare i Vadstena och Motala. 
Museet ger även ut småskrifter.

Östergötlands museum
Företräds av: Gunnel Mörkfors och Stefan Hammenbeck
Inriktning: Konst, lokalhistoria
Ort: Östergötland
Hemsida: www.ostergotlandsmuseum.se

Om: Östergötlands museum har ett brett spektra i sin utgivning men 
gemensamt för alla böcker är kopplingen till Östergötland. Populära 
böcker från senare år är Reijmyre Glasbruk, Modernismen i Östergöt-
land, Om konst och Östgötamat.

Östergötlands museums vänner
Företräds av: Ulla Tham
Inriktning: Konst
Ort: Östergötland
Hemsida: www.ostergotlandslansmuseum.se/vanner.htm

Om: Östergötlands museums vänner har till främsta uppgift att 
stödja Östergötlands museum genom förvärv av konst och kulturhis-
toriska föremål. Våren 2012 gav föreningen ut boken Upptäcktsfärd 
bland konstskatter, som presenterar ett urval av Östergötlands muse-
ums vänners gåvor. Författaren till boken, Ulla Tham, är konsthisto-
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riker, som skrivit flera andra böcker, bland andra Att umgås med konst. 
Hon är väl insatt i verksamheten vid Östergötlands museum och har 
många års erfarenhet av konst och konsthantverk i samband med 
utställningar, föreläsningar, visningar m.m.

Östergötlands Ullspinneri
Företräds av: Ulla-Karin Hellsten
Inriktning: Hantverk
Ort: Ödeshög
Hemsida: www.ullspinneriet.com

Om: Östergötlands Ullspinneri tillverkar ullprodukter i sitt eget spin-
neri utanför Ödeshög. Tillverkningen sker på gammalt vis och det är 
en viktig uppgift att bevara kunskapen. Östgöta Ullspinneri kommer 
att ha en del av sin mässaktivitet Hos Rudholms.

Östra Skrukeby Hembygdsförening
Företräds av: Kajsa Carlegrim
Inriktning: Hembygd
Ort: Östra Skrukeby/Linköping
Hemsida: www.ostraskrukeby.se

Om: Östra Skrukeby socken ligger längs E4-an mellan Linköping och 
Norrköping. Hembygdsföreningen värnar om lokalhistoria och har 
gett ut ett antal skrifter om bygden. Bygdens hjärta är den medeltida 
kyrkan mitt i Skrukeby by. 

Bokförlag

Akfeo Förlag
Företräds av: Sune Axelsson
Ort: Linköping
Hemsida: www.akfeo.se

Om: Akfeo Förlag startade 2009 och ger främst ut diktsamlingar. 
Förlaget är verksamt i Linköping och drivs av Sune Axelsson som 
jobbat som forskare på Scania i Linköping och förutom dikter bidragit 
med många publikationer till forskning inom radiovetenskap.

Almlöfs förlag
Företräds av: Karin Almlöf
Ort: Rimforsa
Hemsida: www.almlofsforlag.se

Om: Almlöfs förlag ger främst ut konst- och fotoböcker. Bland förfat-
tarna och konstnärerna märks Torgny Lindgren, Bertil Almlöf, Gun-
nar Lindkvist och Karin Almlöf. Förlagets lokaler innehåller en butik 
samt en ateljé.  

Atremi bokförlag
Företräds av: Per-Anders Lundh och Anne Mjärdner
Ort: Mjölby
Hemsida: www.atremi.se

Om: Atremi ger ut böcker inom många olika genrer, bland annat 
lokalhistoria och hembygd. Förlaget erbjuder uppdragsutgivning – en 
tjänst där man får hjälp att ge ut sin bok till förmånligt pris. Bland 
flera populära författare kan nämnas Johan Birath och Jan-Åke 
Holmbring.



6

DIBB förlag
Företräds av: Johan Hagesund
Ort: Linköping
Hemsida: www.dibbforlag.se | www.ostgotabok.se

Om: DIBB förlag är ett nystartat bokförlag i Linköping som kommer 
att ge ut lokal litteratur med fokus på historia, kultur och populärve-
tenskap. Böcker om Linköpings HC, Industrigatans historia, östgöta-
konstnärer och Cloettas historia är planerade. DIBB har också startat 
en nätbokhandel för smalare litteratur med anknytning till Östergöt-
land; Östgötabok.

Jungeströms förlag
Företräds av: Inga-Britt Jungeström
Ort: Åtvidaberg
Hemsida: www.jungestroms.se

Om: Jungeströms förlag drivs med minimalt vinstintresse men med 
en uttalad ambition att ge sina författare en språngbräda till en kar-
riär inom litteraturen. Förlagets utgivning innefattar såväl skönlitte-
ratur som facklitteratur med flertalet lokalhistoriska inslag.

Kroma Förlag
Företräds av: Mattias Kronstrand
Ort: Linköping
Hemsida: www.kroma.se

Om: Kroma Förlag startade 2009 när man gav ut Mattias Kronstrand 
och Johanna Stråberg Romeros barnbok Kaj & Kajsa i Parkleken i sam-
band med att Linköpings Trädgårdsförenings park fyllde 150 år. Förla-
get är baserat i Linköping och är även återförsäljare av Bokgemet – ett 
praktiskt hjälpmedel vid bokläsning.

Neva Books
Företräds av: Erkki Saikkonen
Ort: Rimforsa
Hemsida: www.nevabooks.se

Om: Neva Books producerar högkvalitativa fotoböcker och är ett av 
Sveriges största bokförlag som inriktar sig på just fotoböcker. Flera 
av förlagets böcker har vunnit priset Årets bästa fotobok som delas ut 
av Svenska Fotografers Förbund sedan 1996. I Rimforsa har förlaget 
både butiksförsäljning och fotoutställning i sina lokaler.

Noteria förlag och Libellus förlag
Företrädare: Fredrica Ganestål
Ort: Klockrike
Hemsida: www.libellus.se

Om: Noteria och Libellus förlag drivs av Fredrica Ganestål. Libellus 
förlag ger främst ut kristen litteratur, mestadels material till kyrkans 
barngrupper. Noteria förlag har en bredare utgivning där diktböcker 
och lokalhistoria är vanliga inslag. Noteria har bland annat gett ut 
fem böcker av historikern Kalle Bäck och en diktbok av Louise Gyl-
ling. Andra populära författare man gett ut är Harald Tigerström, 
Conny L A Petersson och Gunnar Ottvall.
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Övriga

Bokia City
Företräds av: Roger Fridén
Ort: Linköping
Hemsida: www.bokia.se/vara-butiker/linkoping

Om: Bokia City ligger på Storgatan 32 i Linköping och har utöver sitt 
nationella bokutbud flera lokala titlar.

Muharrem Demirok
Ort: Linköping
Hemsida: http://muharremdemirok.blogspot.se

Om: Muharrem Demirok är kommunalråd (C) i Linköping med an-
svar för miljö och samhällsbyggnad. Han har också ett stort intresse 
för lokala kulturyttringar och är inbjuden till bokmässan för att tala 
om regional kultur samt ge en inblick i hur man från kommunhåll 
jobbar för att stärka den lokala kulturen.

Larsson Offsettryck AB
Företräds av: Fredrik Caguson
Ort: Linköping
Hemsida: www.larssonoffsettryck.se

Om: Larsson Offsettryck kan hjälpa till med alla steg i tryckproces-
sen. Från prepress och tryck till efterbearbetning och distribution. 
Man har utrustning som klarar alla typer av tryckjobb och även en 
digitaltryck för mindre uppdrag.

Linköpings Antikvariat
Företräds av: Sara Blomstrand
Ort: Linköping
Hemsida: www.linkopingsantikvariat.se

Om: Linköpings Antikvariat är det enda kvarvarande antikvariatet 
i Linköping. Här finns böcker av alla modeller och för alla smaker. 
Linköpings Antikvariat ligger på Storgatan 62. Om man köper en bok 
på nätbokhandeln Östgötabok kan man hämta ut den på Linköpings 
Antikvariat och på så sätt slippa fraktkostnad.


