
2019-11-15 Kärlek och ett kvarts sekel – nu har han nått sin dröm

https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-14/-Kärlek-och-ett-kvarts-sekel-–-nu-har-han-nått-sin-dröm-6498023.html?fbclid=IwAR3WpzpSqm… 1/7

Av

Sida vid sida skriver Per och Snezana i sitt arbetsrum, katten får också vara med när kapitel blir till böcker. Foto: André
Kvist

Kärlek och ett kvarts sekel – nu har han nått sin
dröm
"Vi är ett team, hon är ovärderlig"

BLENTARP. Paret Per och Snezana Lindskog har båda en stor passion för att skriva. Men
det var först när de träffades som han verkligen tog tag i livsdrömmen att ge ut ett eget verk.
Nu har första boken i hans trilogi släppts.

André Kvist 

Ända sedan tidiga tonåren har Per Lindskog närt en dröm om att skriva och fotografera. Hans önskan har varit så
stark att han sedan 1973 fört dagbok, något som nu innefattar drygt 21 böcker. Men trots en het passion har han
aldrig fått en bok färdig och utgiven.

– Skrivit har jag gjort i hela mitt liv och tidigt ville jag arbeta med det, men det var inte på tal ansåg mina föräldrar.
Många gånger har man ju misstrott om det ens går, berättar han.

VÄNDNINGEN KOM 2011 när han och Snezana träffades via en dejtingsajt. Att de båda hade likartade intressen
och var entusiastiska skribenter var en överraskning för båda. Inspirerade av varandra har paret skapat ett
samarbete som överträffar många partnerskap.

I deras arbetsrum omgärdas de av böcker, anteckningar och kartor. Två skrivbord står uppställda bredvid
varandra och här arbetar paret, dels ensamma och dels tillsammans.

– Sedan vi träffades har jag kommit loss med att faktiskt få ut mitt skrivande till en publik. Hennes kärlek,
inspiration och stöttande varje dag är ovärderligt. Vi är ett team och vi förstår hur viktigt skrivandet är för oss.
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Det tog 25 år för Per Lindskog att ge ut en bok men tack vare fru Snezanas stöd har han nu nått sitt livs dröm.
Foto: André Kvist

EN BERÄTTELSE som Per började skriva 1994 tillsammans med en vän har nu slutligen kommit ut. Efter ett
kvarts sekel är "Eilaths hopp" som är den första fristående delen i Pers fantasytrilogi Legender från Thiramaar
klar. Den andra delen "Gudarnas spira" väntas inom några månader.

Snezana å sin sida fick samma pepp av maken och utgav sin första roman "Av gudarna märkta" i fjol.

– För oss är det lugnt och avslappnande att skriva. Vi ser det inte som arbete och säger hela tiden uppmuntrande
ord till varandra. Hellre skriver vi än slösar tid framför teven, säger hon.

Allt från innehållet till omslaget och kartan över den värld som nu finns att lära känna har paret gemensamt
skapat. Det är en lättsammare och mer humoristisk ton är många andra fantasyböcker, inspirationen har Per
Lindskog hämtat från Terry Pratchett.
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Att skriva är avslappnande tycker de båda, varje dag diskuteras idéer och tankar om varandras arbete. Foto:
André Kvist

OM DU GILLAR VÅRA ARTIKLAR, KLICKA PÅ DEN HÄR LÄNKEN OCH ANMÂL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV
(/NYHETSBREV)

Publicerad 14 November 2019 06:00

MEST LÄSTA

Sjukdomsutbrott stängde daglig verksamhet (https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-13/-Sjukdomsutbrott-
st%C3%A4ngde-daglig-verksamhet-6487913.html)

Ett år in i arbetet med Vombsjön: "En väldigt bra start" (https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-12/-Ett-
%C3%A5r-in-i-arbetet-med-Vombsj%C3%B6n-En-v%C3%A4ldigt-bra-start-6466526.html)

Kärlek och ett kvarts sekel – nu har han nått sin dröm (https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-14/-
K%C3%A4rlek-och-ett-kvarts-sekel-%E2%80%93-nu-har-han-n%C3%A5tt-sin-dr%C3%B6m-6498023.html)

Välkommen till Dustin.
Belys trädgården! Se vårt
utbud hos Dustinhome.
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Stora mängder byggavfall flyter i land vid Världens ände (https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-13/-Stora-
m%C3%A4ngder-byggavfall-flyter-i-land-vid-V%C3%A4rldens-%C3%A4nde-6486091.html)

Företag dubbelt drabbad av inbrott (https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-12/-F%C3%B6retag-dubbelt-
drabbad-av-inbrott-6467407.html)

Molly Sandén gör intim spelning i Ystad 2020 (https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-14/-Molly-
Sand%C3%A9n-g%C3%B6r-intim-spelning-i-Ystad-2020-6506375.html)

Amatörtjuv härjar i Simrishamn – försökt stjäla bilar och motorcykel (https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-
12/-Amat%C3%B6rtjuv-h%C3%A4rjar-i-Simrishamn-%E2%80%93-f%C3%B6rs%C3%B6kt-stj%C3%A4la-bilar-och-
motorcykel-6477426.html)

SENASTE NYTT

Tonåring ska ha sparkat ung man i ryggen och ansiktet (https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-15/-
Ton%C3%A5ring-ska-ha-sparkat-ung-man-i-ryggen-och-ansiktet-6526492.html)

Fler blomsterängar föreslås – för bin och insekter (https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-15/-Fler-
blomster%C3%A4ngar-f%C3%B6resl%C3%A5s-%E2%80%93-f%C3%B6r-bin-och-insekter-6525481.html)

Efter katastrofåret – skörden dubbelt så stor (https://ystad.lokaltidningen.se/2019-11-15/-Efter-katastrof%C3%A5ret-
%E2%80%93-sk%C3%B6rden-dubbelt-s%C3%A5-stor-6523072.html)

Hängda dockor utanför flera kommunhus (https://ystad.lokaltidningen.se/2019-11-15/-H%C3%A4ngda-dockor-
utanf%C3%B6r-flera-kommunhus-6522557.html)
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SENASTE DEBATT

"Sommarlovet kan inte vara så heligt att det inte tål kritisk granskning" (https://ystad.lokaltidningen.se/debatt/2019-
11-11/Sommarlovet-kan-inte-vara-s%C3%A5-heligt-att-det-inte-t%C3%A5l-kritisk-granskning-6454156.html)

Replik: "Stora överskott läggs inte på mer underhåll" (https://ystad.lokaltidningen.se/debatt/insaandare/2019-10-
04/Replik-Stora-%C3%B6verskott-l%C3%A4ggs-inte-p%C3%A5-mer-underh%C3%A5ll-5961621.html)

Debatt: "Varför behöver vi höja hyrorna?" (https://ystad.lokaltidningen.se/debatt/insaandare/2019-09-28/Debatt-
Varf%C3%B6r-beh%C3%B6ver-vi-h%C3%B6ja-hyrorna-5876663.html)

Insänt: Öppna upp för tågtrafik till Åhus (https://ystad.lokaltidningen.se/2019-08-20/Ins%C3%A4nt-%C3%96ppna-upp-
f%C3%B6r-t%C3%A5gtrafik-till-%C3%85hus-5562669.html)

Insänt: Öppna upp tågtrafiken på Simrishamnsbanan (https://ystad.lokaltidningen.se/debatt/2019-08-
19/Ins%C3%A4nt-%C3%96ppna-upp-t%C3%A5gtrafiken-p%C3%A5-Simrishamnsbanan-5552904.html)
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Frislagsvariant lurar Faluns mur fullständigt
Helsingborg reducerade till 2-1 mot Falun genom en fräck
frislagsvariant.

Nöjd Martin tillbaka efter skadan
01:53 - 2019-11-04

Tränaren om FBK:s spel fram till …
03:00 - 2019-11-04

FBK:s Rydahl inför Tre Kronor-d…
03:20 - 2019-11-01

Storvreta-spelaren med karriären…
00:51 - 2019-10-25

När klubban går sönder i sämsta …
00:42 - 2019-10-25

Gör sitt 800:e poäng - med ett rik…
01:00 - 2019-10-25

Starka bilder när Dalen-stjärnan …
00:48 - 2019-10-24

Oroväckande bilderna på Linköpi…
00:45 - 2019-10-24



7 vänner gillar detta

Lokaltidningen YstadLokaltidningen Ystad
1 204 gilla-markeringar1 204 gilla-markeringar

Gilla sida Skicka meddelande

http://exch.quantserve.com/r?a=p-1RYxePXT9bCS2&labels=_qc.clk,_click.adserver.rtb,_click.rand.55302&rtbip=91.228.72.144&rtbdata2=EAUaFkFkb2JlX0NDTV9FTUVBX0ZZMTlfUTQg2swuKJmVJjCRgGE6H2h0dHBzOi8veXN0YWQubG9rYWx0aWRuaW5nZW4uc2VaKHRaYzY1cmJOYk9PdHd6LTA0Y0VqNE9hU2ItU3R4VHZodWNHSzRjZWN1mXznPYABpZDLsgOgAQGoAajmsgS6ARQ0MDYwODQ3Njc1MjA5OTcwNTM6MMABvo2bAcgBhseC9uYt2gETMTA4OTE5MjA1MDAzODQzNzkzMeUB2HigN-gBZJgC2fkrsAIIugIEW-RIkMACAsgCANAC3vW2jI-AqLPqAeACAegCDvgCAIoDDDkyOTAuMTQyMDk2OZIDBDkyOTCYAwCoAwCyAwRVHrYA2AOGsAPiAw9wLTFSWXhlUFhUOWJDUzLqAwYIrAIQ-gHyAwYyNDIgMzP4AwCABAGKBAM4MzGSBAY2NjkwODI&gdpr=1&gdpr_consent=BOp8CWhOp8CWhAKARBENCl-AAAAqV7_______9______9uz_Ov_v_f__33e8__9v_l_7_-___u_-3zd4u_1vf99yfm1-7etr3tp_87ues2_Xur__79__3z3_9phP78k89r7337Ew-v-3o8A&redirecturl2=https://servedby.flashtalking.com/click/8/104176;3751481;2851592;210;0/?ft_custom=1089192050038437931&ft_section=__72868339315707251583309775161025844640&ft_impID=FB523669-DAA0-8570-4130-6B27F2A460E3&g=40442D8C0CA4DB&random=924580552&ft_width=300&ft_height=250&url=https://www.adobe.com/se/creativecloud/plans.html?plan=individual&locale=se?sdid=GZKZY1B7&mv=display
https://www.facebook.com/jane.lindbladh
https://www.facebook.com/IngridKristinaBrink
https://www.facebook.com/carina.liljedahl.1
https://www.facebook.com/thomas.sjobo
https://www.facebook.com/sandau.thomas
https://www.facebook.com/patrik.ek.73
https://www.facebook.com/ekenborn
https://www.facebook.com/Lokaltidningen-Ystad-1484622388470988/
https://www.facebook.com/Lokaltidningen-Ystad-1484622388470988/
https://www.facebook.com/Lokaltidningen-Ystad-1484622388470988/


2019-11-15 Kärlek och ett kvarts sekel – nu har han nått sin dröm

https://ystad.lokaltidningen.se/nyheter/2019-11-14/-Kärlek-och-ett-kvarts-sekel-–-nu-har-han-nått-sin-dröm-6498023.html?fbclid=IwAR3WpzpSqm… 7/7


