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Om mig 

Christina Karlsson, född och bosatt i Skåne. Dikt 

och konst är min största passion. Jag är särskilt 

intresserad av haiku, men experimenterar gärna 

med andra versmått. Jag arbetar som 

legitimerade bild- och svensklärare på 

gymnasiet, är ordförande i konstföreningen 

Galleri KVIS i Svedala och styrelseledamot i 

Litteraturrundan. Inspiration till skrivandet 

finner jag i naturen och livets kontraster.  

 

 

Utgivna diktsamlingar:  

Ur orkesterdikets djup, 2022 Artes Liberales 

Våra andetag andas haikusommar, 2018 förlag CKC 

 

Representerad i följande antologier: 

Skimmer, 2022 utgiven av Svenska haikusällskapet 

Om rätten till min egen död, 2021 utg. Litteraturrundan, förlag Artes Liberales 

 

 

 

 

Christina Karlsson 

070 6795701 

 

www.christinakarlsson.se  

christina.ckc@gmail.com 

 

 

 

http://www.christinakarlsson.se/


Författarbesök 

Här följer några exempel på vad jag kan erbjuda under mina författarbesök. Har ni 

särskilda önskemål så hör av er så att vi tillsammans kan komponera ett program 

som passar era förväntningar. Vill ni boka, veta mer eller få en offert är ni välkomna 

att höra er via mejl, christina.ckc@gmail.com  

 

1. Haikuföredrag med workshop 

Längd ca 100 minuter 

Inleds med ca 30 minuters info om haiku och hur man skriver en egen 

haikudikt, ca 40 minuter ägnas åt att deltagarna komponerar sina egna 

haikudikter och avslutningsvis knyter vi samman det hela genom att redovisa 

våra dikter för varandra.  

 

En haikudikt är en kort dikt på tre versrader med ett vardagligt och konkret 

innehåll. Dikten skildrar en upplevelse, en årstid och det där lilla som har stor 

betydelse. Inspiration till en haiku hämtas ofta från naturen i samband med en 

ginko, en promenad där man samlar intryck att skriva om. Att skriva 

haikudikter är ett sätt att stanna upp i vardagen, reflektera och bli närvarande 

i stunden.  

 

 

2. Haiga med workshop 

Längd ca 100 - 120 minuter 

Inleds med ca 30 minuters info om haikun med fokus på haiga, därefter ca 50 

minuter för deltagarna för att skriva en egen haikudikt och teckna en 

tillhörande haigabild.  Vi avslutar med att redovisa och prata om våra verk. 

 

En haiga är när man sätter samman en haikudikt med en bild till ett verk. 

Bilden och dikten ska komplettera varandra för att förstärka 

tolkningsmöjligheterna.  

 

 

3. Poesiafton 

Ca 40 – 60 minuter  

Intro med kort presentation av mig och min koppling till poesins värld. Jag 

läser ett urval av dikter ur mina diktsamlingar. 

Om ni vill så kan vi avsluta med att komponera en gemensam dikt.  

 

 

Hör gärna av dig om du har frågor! 

Christina Karlsson 


