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Ny bokfestival sätter åter Höganäs 
på Sveriges litterära karta 
 
 
 
Höganäs i nordvästra Skåne har en spännande historia inom litteratur och 
förlagsverksamhet. Här fanns länge förlaget Bra Böcker som stod för en 
folkbildande gärning och lockade internationella författare och storheter till 
staden. Genom nystartade föreningen Höganäs Bokfestival ska Höganäs återta 
positionen som återkommande mötesplats för författare, kulturpersonligheter 
och läsare. Festivalens första evenemang genomförs 6 november på Höganäs 
Museum. Idag lanserar festivalen sin hemsida. 
 
Idén att starta en bokfestival har länge legat och grott hos Christoffer Palmer som 
driver Höganäs Bokhandel och Bjäre Bokhandel. Tillsammans med tre medarbetare 
från förlags- och medievärlden förverkligar han nu planerna på en alldeles egen 
bokfestival i Höganäs. I föreningsform och under namnet ”Höganäs Summer Book 
Festival” inleder man 6 november med ett temperaturhöjande evenemang som också 
formellt blir startskott för den stora festivalen 2021. 
 
– Det blir en ny typ av evenemang vi valt att kalla ”Litterär Bar” där Höganäs 
Museum står för inramningen 6 november. Vi vill förena kvalitativ litteratur med 
opretentiöst barhäng, skapa lustfyllda – men också ”skaviga” – möten kring litteratur 
med musik, film, mat och dryck som ackompanjemang, säger Anna Hjerpe, 
projektledare för festivalen. 
 
Föreningen bakom festivalen vill att konceptet ”Litterär Bar” ska dyka upp på flera 
oväntade adresser innan den stora festivalen genomförs sommaren 2021. Föreningen 
kommer även att samarbeta med kommunens skolor för att främja bokläsandet hos 
barn och ungdomar. 
 
– Första veckan i november kommer Spoken Word-poeten Niklas Mesaros till 
Höganäs Kullagymnasium och genomför där workshops i poesi med tio klasser. 
Avsikten är att inspirera eleverna till eget skrivande och i det längre perspektivet 
locka en yngre publik till stora bokfestivalen 2021. Niklas dyker även upp i ”Litterär 
Bar” 6 november tillsammans med författarna Lena Andersson och Ola Larsmo, 
berättar Anna Hjerpe. 
 
När det första evenemanget är genomfört påbörjas förberedelserna inför den stora 
festivalen 20–22 augusti 2021. Platsen för Höganäs Summer Book Festival blir den 
gamla fabriksbyggnaden Blå Hallen som på kort tid etablerat sig som nordvästra 
Skånes nya event- och utställningshall.  
 



Under festivalens tre sensommardagar i augusti kommer man kunna träffa och lyssna 
på etablerade – och aspirerande författare, dela åsikter – eller inte – i debatter, njuta 
reciteringar, skriva och prata poesi, interagera i workshops, skapa nya spellistor och 
mycket annat. Allt i en kreativ och inspirerande atmosfär av performance, musik, 
lokal mat och dryck men där det talade, skrivna och lästa ordet såklart tar störst plats. 
 
– Vi vill locka såväl nationellt som internationellt betydelsefulla författare. Målsätt-
ningen är att Höganäs Summer Book Festival ska bli södra Sveriges ledande Bokfes-
tival och locka tusentals besökare, avslutar Anna Hjerpe. 
 
 
För mer information om Höganäs Summer Book Festival och Litterär Bar kontakta: 

• Anna Hjerpe, Projektledare, anna@hsbookfest.se 
• Christoffer Palmer, Programansvarig, christoffer@hsbookfest.se 

Besök också www.hsbookfest.se 

 
HÖGANÄS SUMMER BOOK FESTIVAL – en nyskapande mötesplats för författare, förläggare, 
läsare, kulturpersonligheter, inspiratörer, kreatörer och kunskapsförmedlare. Föresatsen är att möta 
framtida generationers önskemål och därmed öka intresset för böcker och läsande hos en ung och 
breddad publik. Bakom Höganäs Summer Book Festival står den ideella föreningen Höganäs Bok-
festival med verksamhetsstöd från Höganäs kommun, Region Skåne och Kulturrådet. 
 
 


