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En antik skrivmaskin pryder 
Conny Palmqvists skrivbord 
på kommunikationsbyrån 
AddEmotion. Men Helsing-
borgsförfattaren konstaterar 
att det var tur att han växte 
upp med datorn.

– Annars hade jag nog inte 
blivit författare. Jag hade en 
skrivmaskin när jag var yng-
re, men det hade blivit för 
dyrt att sudda så mycket 
som jag behöver, säger Con-
ny som kan titulera sig både 
författare, copywriter och 
litteraturkritiker.

Han började skriva redan 
i 11-årsåldern, för att venti-
lera.

– Det blir tydligt när man 
är ledsen om man dras åt ett 
område. Jag drogs åt att 
skriva, andra dras till musik 
eller måleri. Och så hade jag 
en gammal högstadielärare, 
Sven Folkesson, som var 
helt fantastisk. Han upp-
muntrade mycket.

Under ett par års tid testade 
Conny att leva på skrivandet 
men de ekonomiska villko-
ren var tuffa. Sedan halkade 
han in i reklambranschen. 
Det menar han har utvecklat 
hans skrivande positivt och 
märks i hans nya bok, ”Håll 
inte tillbaka kärleken, Wil-
liam Holden”, som släpps 
på bokmässan den 25 sep-
tember.

 – Ju mer text som passe-
rar genom en desto bättre 
och bredare blir man. Allt 
som jag gör här på AddEmo-
tion har jag nytta av som för-
fattare och vice versa.  Gör 
man bara en sak riskerar 
man stagnera.

Språket i hans nya bok be-
skriver han som nerskalat.

– Jag hade nog en tyngre 
stil innan. Jag har fortfaran-
de ett poetiskt språk men 
det har nog luckrats upp lite, 
man måste nå fram. Det är 
det allt handlar om.

Folk brukar bli besvikna 
över svaret Conny ger på 
frågan hur man blir en bra 
skribent.

–  Men om du vill skriva 
måste du skriva mycket. Det 
räcker inte att vara bra på 
det. Skriva mycket, läsa 
mycket och skriva färdigt 
det man gör till slut, även 
om man tycker att det är 
skit.

Själv arbetar han metodiskt. 
En ny bok startar med en 
disposition och till sin hjälp 
tar han både bilder och mu-
sik.

– Det kan ta nästan en hel 
månad att sätta ihop en 
playlist. Det låter löjligt men 
jag använder mina känslor 
mycket. Det som händer när 
du sätter dig ner för 20:e 
gången med samma text och 
musik är att du vet precis 
var du är och vilken stäm-
ning som gäller.

Att sortera bort och ifrå-
gasätta innehållet är en vik-
tig del av processen.

– Man måste alltid tvivla, 
annars blir man sämre. Se-
dan gör många misstaget att 
de tvingar in avsnitt som i 
och för sig kanske kan vara 
bra, men som är katastrofala 
för helheten.

Hur mycket handlar det 
om talang?

–  Alltså. Det finns sjukt 
många skribenter, lite som 
med gitarrister. Ett tag spe-
lade alla gitarr på stranden 
men vissa spelar bara två 
ackord...Man måste gilla att 
skriva och kunna ta att 
ibland hatar folk vad man 
skriver. Och omge sig med 
folk som inspirerar.

Skriv, skriv, skriv
Det finns inga genvägar om man vill bli en 
bra skribent, menar Helsingborgsförfatta-
ren Conny Palmqvist.

Conny Palmqvist
Ålder: 41 år
Yrke: Författare, copywriter, 
litteraturskribent.
Bor: Helsingborg

Conny tipsar:
Misstaget: ”Ett av de vanligas-
te misstagen är att lägga för 
mycket tid på att konstruera 
handlingen. Det handlar inte 
bara om att sy ihop det. Det 
måste sys utan att skarvarna 
syns.”
Korrläsning:” Jag har en funk-
tion i Macdatorn som gör att 
en röst läser upp texten samti-
digt som jag läser. Det saktar 
ner läsningen och du ser varje 
ord på ett annat sätt. 
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Helsingborgsförfattaren Conny Palmqvist menar att den som vill 
bli skribent måste vara envis, ifrågasättande och gärna omge sig 
med inspirerande människor.  FOTO: KRISTOFFER GRANATH
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I höst släpper Helsingborgsförfattaren Conny Palmqvist sin 
femte bok, men ingen av hans alster har skrivits på den antika 
skrivmaskinen som står på hans skrivbord.

En speciell playlist för varje bok – det är ett av Conny Palm-
qvist trix för att hitta rätt stämning snabbt.


