
 

📖✏️ Kalendarium ✏️📖 
 
2021-11-28 Julmarknad i 
Hantverksbyn samtidigt som 
julskyltning i Borlänge centrum, 
söndag kl.14-19. 
 
 
2021-11-19 – 2021-11-21 ”Fantastika 
är en sf-kongress som kommer att äga 
rum i Dieselverkstaden i Sickla nära 
Stockholms centrum” 
https://fantastika2020.com  
 
 
📚🎉Söndag 26/9 kl. 14.00-15.00 
Istället för bokmässa. 
Vi planerade och såg verkligen fram 
emot bokmässan i Göteborg. Den 
blev inte för alla i år heller och vi 
bestämde oss för att fortsätta 
amarbetet med namnet Mörkskogens 
Fantasy. Välkommen på söndag till en 
timme med korta presentationer, 
författarsamtal där alla som vill får 
delta och mässerbjudanden. 
👋🏻 Vi ses i röstkanalen hos 
Mörkskogens Fantasy på Discord: 
https://tinyurl.com/morkskogensfant
asy 
Med vänliga hälsningar, Annah 
Nozlin, Frida Hallberg, Marija Fischer 
Oden och Mattias Kuldkepp. 
 
 
2021-08-29 Hantverkspromenader 
Café Skyttepaviljongen på Lugnet i 
Falun  
Söndagen den 29 augusti kl. 10-15 
https://hantverkspromenader.wordpr
ess.com 
 

 
2021-06-05 ”Ekens dotter” blir 
sommarföljetong i Borlänge Tidning. 
Länk till tidningsartikel (två olika 
sidor): 
https://etidning.dalademokraten.se/s
hared/spread/borlange-tidning-2021-
06-05-p1/0YKhn5Kh 
 
https://etidning.dalademokraten.se/s
hared/spread/borlange-tidning-2021-
06-05-p12-13/yVJ0OIz7 
 
 
2021-05-28 MTM (Myndigheten för 
tillgängliga medier) har gjort "Skugga 
över månen" tillgänglig som talbok. 
 
 
INSTÄLLD P.G.A. COVID-19: 2021 
v.26 kurs "Skriva Fantasy" på Mora 
Folkhögskola  
 
 
2021-01-17 Tioårsjubileum för Annah 
Nozlin AB och release för Ekens 
dotter, söndag kl.20.00-20.30 
på Discord. 
 
 
INSTÄLLD P.G.A. COVID-19: 
2020-11-19 Dalalittfest, Brunnsviks 
folkhögskola 
 
 
2020-10-17 kl.9-12 livesänd bokmässa 
hos Drömmanas bokklubb. 
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INSTÄLLD P.G.A. COVID-
19: 2020-09-24 till 2020-09-27 
Bokmässan Göteborg tillsammans 
med Seraf förlag. 
 
 
2020-08-09 söndag, boksläpp av "Den 
enda staden" på Gammelgården i 
Borlänge kl.14-16. 
 
 
INSTÄLLD P.G.A. COVID-19: 
2020-08-03 till 2020-08-07  
Kurs "Skriva Fantasy" på Mora 
Folkhögskola. 
"Vi hoppas på visad förståelse och ser 
fram emot sommarkurser 2021 
istället! 🌻" 
https://www.morafolkhogskola.se/ku
rs/skriva-fantasy-v-32/ 
 
 
2020-07-27 Sommargäst hos P4 Radio 
Dalarna.  
Lyssna här: 
(http://p4dela.sverigesradio.se/?id=2
0001) 
 
 
INSTÄLLD P.G.A. COVID-19: 
2020-07-03 till 2020-07-05 
Tuna Ting medeltidsmarknad i 
Borlänge har tagit beslutet att ställa in 
i år med hänsyn till  
corona-viruset och har stora 
förhoppningar om att kunna 
genomföra en marknad 2021. 
 
 
INSTÄLLD P.G.A. COVID-19: 
2020-06-05 till 2020-06-07 
Leksands 
medeltidsmarknad: https://leksandsm
edeltid.se 

 
 
2019-12-08 
Träffas jag på Gammelgårdens 
julmarknad i Borlänge. 
 
 
2019-12-03 
Jag är inbuden till Muskelbyråns öppet 
hus i Hantverksbyn, Borlänge. 
 
 
2019-09-26 till 2019-09-29 
Bokmässan Göteborg, träffa mig 
i Seraf förlags monter nr.A02:51 alla 
dagarna. 
 
 
2019-08-08 
Radion intervjuade oss under 
skrivarkursen på Mora 
folkhögskola. Lyssna gärna. 😄  
📻http://p4dela.sverigesradio.se/?id
=14270 
  
  
2019-08-05 till 2019-08-08 
Skrivarkurs för dig som gillar fantasy 
på Mora folkhögskola och är mellan 
16-22 år. 
 
 
2019-07-19 kl.15-17 boksignering 
hos Bokhandeln Karamellen i 
Strömsund. 
 
 
2019-07-05 till 2019-07-07 
Tuna Ting medeltidsmarknad i 
Borlänge. 
 
 
2019-06-15 
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Boksläpp av Återfunnen, Lördag 15 
Juni kl.15-16, Gammelgårdens Café & 
Kök,Gammelgårdsvägen 2, Borlänge. 
  
  
2019-05-30 till 2019-06-02 
Kristi-himmelsfärds-helgen träffas jag 
och Elivira Birgitta Holm på Leksands 
medeltidsmarknad  
i fyra hela dagar! 
  
  
2019-03-23 
Bokmässan Dalarna 5:års jubileum 
på Kulturhuset tio14, Falun. 
  
  
2019-02-23 till 2019-02-24 
Träffa mig på Sci-Fi world i 
Göteborg tillsammans med Seraf 
förlag. 
  
  
2018-12-09 
Julmarknad på Gammelgården, 
Borlänge. Söndagen den 9 december 
kl 12:00 - 16:00. 
  
  
2018-11-17 till 2018-11-18 
Sci Fi World i Stockholm. Jag är där 
med Seraf förlag. 
  
  
2018-10-06 
Höstmarknad i Hantverksbyn, 
Borlänge. Ni hittar mig tillsammans 
med Elvira Birgitta Holm på  
lördagen kl. 10-16. :-) 
  
  
2018-09-27 till 2018-09-30 

Bokmässan i Göteborg. Jag är där 
med Seraf förlag alla dagar. Kom och 
hälsa på oss i montern! :-) 
Klicka på bilden (länk här) för att se 
den större och läsa mina 
programpunkter då jag träffas säkrast. 
  
  
2018-08-08 
"En av de sista" i topp bland 
fantasyböckerna på Storytel. 
  
  
2018-07-20 
Boksignering på Bokhandeln 
Karamellen i Strömsund fredag 
kl.12.00-15.00. Träffa mig, prata och 
få din bok signerad. Karamellen 
bjuder på fika. :-) Välkomna! 
  
  
2018-06-29 till 2018-07-01 
Tuna Ting Medeltidsmarknads 10-års 
jubileum i Borlänge på 
Rommehedslägret. Här träffar ni mig i 
tre hela dagar, tillsammans 
med Mösgårn. 
  
  
2018-06-01 till 2018-06-03 
Nytt besked, Leksands 
medeltidsmarknad blir av, med ny 
arrangör! Tjoho! Ses vi där? Jag är där 
tillsammans med Mösgårn. 
  
  
2018-05-31 
Till alla som är sugna på att lyssna, så 
kommer länken till mitt 
radioframträdande här: 
https://sverigesradio.se/eftermiddagi
p4dalarna?date=2018-05-30 (länken 
uppdaterad till arkivet ;-)) 
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Jag är med efter ”The final 
countdown” 33:20 in i programmet 
och igen efter ”out of reach” 37:50 
fram till 43:46. 
Programmet heter ”Eftermiddag i P4 
Dalarna med Emma och Martin” och 
sändes 2018-05-30 kl. 15:04. 
  
  
2018-05-26 
Äntligen! Boksläpp för "Eldens 
mörker", "Miras saga" del 3. 
Välkomna till Almas Café 
(övervåningen) i Borlänge kl.14-15. 
Lämna gärna besked till 
annah'at'nozlin.se om du kommer, så 
jag har en chans att beräkna mängden 
fika. :-) Det går även bra att lämna 
meddelande på Facebook. 
  
  
2018-03-25 
Jag blir intervjuad av podden Livet 
som författare del 16 om hur det är att 
skriva medeltida fantasy. Lyssna gärna 
på den. ;-) 
  
  
2018-03-24 
Bokmässan Dalarna i år invid Falu 
Gruva. Jag är där tillsammans 
med Hanna Blixt. 
  
  
2018-02-17 till 2018-02-18 
Sci-Fi World på Svenska mässan i 
Göteborg. Jag är där tillsammans 
med Seraf förlag.  
  
  
2017-12-10 
Julmarknad på Gammelgården i 
Borlänge. Söndag 10/12 kl. 12-16. 
Kom och säg hej! Jag och mina 

böcker är där tillsammans 
med Mösgårn. 
  
  
2017-12-09 
Bokkalas på Werner Aspenström 
biblioteket i Smedjebackens. Barn- 
och  ungdomsförfattare från hela 
Dalarna. Lördag 9/12 kl. 10-16. 
  
  
2017-10-21 
Förlagsavtal skrivet med Seraf förlag, 
för utgivning av två titlar under 2018 
samt övertagande av äldre utgivna 
böcker. 
  
  
2017-10-21 till 2017-10-22 
Sci-Fi World på Stockholmsmässan. 
Träffa mig tillsammans 
med Fantasiförlaget, Seraf 
förlag och Undrentide. 
  
  
2017-09-28 till 2017-10-01 
Bokmässan i Göteborg. Träffa mig 
tillsammans med andra 
fantastikförfattare 
i Fantastikgrändmonter A02:51. 
På lördag förmiddag 11.00–11.30 även 
i paneldebatten om ungdomsfantastik 
på Stadsbiblioteket i Göteborg. 
  
  
2017-07-20 
Boksignering på Bokhandeln 
Karamellen i Strömsund kl. 12.30-
13.30. 
  
  
2017-07-01 till 2017-07-02 
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Tuna Ting, medeltidsmarknad på 
Rommehedslägret i Borlänge. Träffa 
mig där. 
  
  
2017-05-25 till 2017-05-28 
Leksands medeltidsmarknad. Träffa 
mig där. 
  
  
2017-03-11 
Intervjuad av Sveriges radio P4 i 
samband med Bokmässan 
Dalarna. Lyssna på intervjun här. 
  
  
2017-03-11 
Träffa mig på Bokmässan Dalarna på 
Dalarnas Museum i centrala Falun. 
Mässan har öppet från kl. 10 till 16.30 
och det är gratis inträde. 
  
  
2016-12-10 till 2016-12-11 
Sci-Fi World i Stockholm 
på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag 
finns där tillsammans med Elin 
Holmerin från Undrentide och Lisa 
Rodebrand från Fantasi förlaget. 
Träffa oss där! 
  
  
2016-12-05 
"En av de sista" och "Splittrade 
skärvor" kommer succesivt att få nya 
utsenden på omslagen. 
  
  
2016-12-04 
Håll utkik efter mig på 
Gammelgårdens Julmarknad i 
Borlänge. ;-) 
  
  

2016-11-30 
Båda böckerna i serien "Ekens dotter" 
kommer succesivt att få nya omslag. 
  
  
2016-11-09 
Beas bokhylla har recenserat 
"Splittrade skärvor", läs recensionen 
här. 
  
  
2016-11-02 
"Splittrade skärvor" är månadens 
favorit hos Beas bokhylla i 
Oktober: "Jag gillade verkligen Her 
Cyborg, men samtidigt var Splittrade 
skärvor en sådan underbar avslutning 
på serien Ekens dotter. Det får bli två 
favoriter i oktober." 
  
  
2016-10-15 
Andra Världar på biblioteket i Mora. 
Jag kommer att vara där. En 
fantastikbokmässa med fri entré för 
alla besökare. 
  
  
2016-09-23 
Intervju med mig i Dalarnas Tidningar 
om att bokmässan höjer statusen på 
fantasy. 
  
  
2016-09-22 till 2016-09-25 
Torsdag till söndag i slutet av 
september återfinns jag på Bokmässan 
i Göteborg. Träffa mig 
i  monter A02:51 tillsammans 
med Ordspira förlag och Seraf förlag. 
Seraf förlag. 
  
  
2016-08-06 
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Tickmicks bokblogg har recenserat 
"Splittrade skärvor", läs recensionen 
här. 
  
  
2016-07-09 till 2016-07-10 
Lördag och söndag är jag tillsammans 
med Mösgårn på Medeltidsmarknaden 
Tuna ting på 
Gammelgården i Borlänge. 
  
  
2016-07-05 
Intervju med mig hos Vulkan. 
  
  
2016-06-28 
Beas bokhylla har recenserat En av de 
sista och jag har även fått gästa 
bloggen. 
  
  
2016-05-27 till 2016-05-29 
Fredag till söndag är jag tillsammans 
med Mösgårn på Leksands 
medeltidsmarknad. 
  
  
2016-05-26 
Boksläpp av Det nästan döda trädet 
på cafeterian Borlänge 
bibliotek, torsdagen den 26:e maj 
17.30-18.30. Fika till de första 
besökarna. Välkomna! 
  
  
2016-05-09 
Jag är ett av affischnamnen till 
releasefesten för Dalalitteraturen.se. 
Releasefesten är måndagen den 9:e 
maj kl.18-20 på Falu Stadsbibliotek. Se 
programmet här. 
  
  

2016-03-20 
Intervju med mig i Dalarnas 
tidningar från gårdagens bokmässa i 
Falun. Presentationen från bokmässan 
har jag lagt upp på bloggen. 
  
  
2016-03-19 
Kom och träffa mig och andra 
författare på Bokmässan Dalarna på 
Dalarnas museum i Falun. Kl.11 på 
lördagen gör jag en presentation från 
speakers corner. 
  
  
Äldre händelser i urval 
2015-09-27 
Tv intervju med Dala-
demokraten och Annah Nozlin. 
  
2015-09-26 
Radiointervju med MixCloud från 
bokmässan med Annah Nozlin och 
Gabriella P Kjeilen. 
  
2015-09-22 
Intervju i Radio Dalarna P4 om 
bokmässan, planer, hur det började 
och högläsning. 
  
2015-06-18 
Jag har blivit intervjuad på 
bloggen Fantasivärldar. "Idag 
intervjuar jag den fantastiska 
författaren Annah Nozlin! Jag 
förälskade mig i hennes böcker och 
nu tar jag tillfället i akt och ställer en 
del frågor. Hon skriver medeltida 
fantasy med mycket av allt, vilket blir 
som en härlig vuxensaga även om 
böckerna går att läsa från 13 år."  
  
2015-03-22 
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http://beasbokhylla.se/2016/june/forfattarbesok-annah-nozlin-2.html
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https://www.nozlin.se/onewebmedia/Releasefest%20inbjudan%20dalalitteraturen.pdf
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http://www.dt.se/kultur/stora-och-kommande-namn-pa-bokmassa-i-falun
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http://bokmassandalarna.se/
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http://www.dalademokraten.se/kultur/bocker/tv-med-fantasyforfattaren-annah-nozlin-pa-bokmassan
https://www.mixcloud.com/K103/intervju-om-fantasy-gabriella-kjeilen-och-annah-nozlin/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6261547
http://fantasivarldar.antaresforlag.se/#post5


Klipp från Bokmässan Dalarna i 
lokala nyheterna, även om replikerna 
inte är så många från min sida. ;-) En 
blid säger mer än tusen ord? 
http://www.svtplay.se/klipp/277760
3/dalarnas-forsta-bokmassa 
http://www.svtplay.se/klipp/277760
3/dalarnas-forsta-bokmassa 
  
2014-08-14 
Jag blir intervjuad av Radio Dalarna 
P4 om nya boken "Skugga över 
månen". Lyssna gärna. 
  
2014-02-23 
Det finns en intervju med mig på 
Astrid Ahlbers blogg (författare till 
Porten). 
  
2013-11-30 
Recension av Ekens dotter skriven 
av Astrid Ahlberg, författare till 
"Porten". 
  
2013-04-04 
Provläs Splittrade skärvor på 
smakprov.se 
http://www.smakprov.se/smakprov/
visa/9789163706752/partner/smakpr
ov 
  
2013-03-24 
Provläs En av de sista på smakprov.se 
www.smakprov.se/smakprov/visa/97
89163394416/partner/smakprov 
  
2013-01-12 

Reportage i Dalarnas Tidningars 
helgmagasin - 
Pralin. www.dt.se/pralin/1.5480351-
ingenjoren-som-ocksa-blev-forfattare 
  
2012-12-06 
Recension av En av de sista och 
författarporträtt i LitteraturMagazinet. 
www.litteraturmagazinet.se/annah-
nozlin/en-av-de-sista/recension/lm 
  
och 
www.litteraturmagazinet.se/annah-
nozlin 
  
2012-08-22 
Intervju i 
radion: http://sverigesradio.se/sida/s
ok.aspx?q=Annah+Nozlin 
  
2012-08-15 
Tidningsartikel: 
www.dalademokraten.se/Opinion--
Kultur/Kultur/Hon-
forverkligadeforfattardrommen/ 
  
2012-07-12 
Bloggat om unga kvinnliga 
fantasyhjältar: bocker-
emellan.blogspot.se/2012/07/unga-
kvinnliga-fantasyhjaltar.html 
  
2012-07-05 
Intervju: www.bocker-
emellan.blogspot.se/2012/07/forfatta
rintervju-med-annah-nozlin.html 
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