
Boken Tågsemester – Norden extra allt kommer att innehålla ett 20-tal berättelser skrivna av rese-
närer som valt att tågsemestra i Norden och dess närhet (till exempel i länderna runt Östersjön).
Boken ska ge så många olika infallsvinklar som möjligt på äventyret att ta sig runt med tåg. Såväl 
budget- som lyxresor kan rymmas mellan pärmarna. Resesällskapet kan variera stort. En blandning 
av ensamluffare, familjer, kompisgäng och pensionärspar vill vi ha med. Resans längd kan också va-
riera, från dags- och weekendturer till riktig långsemester. Ibland kombineras tågresan med cykling, 
vandring, bil- och färjeturer. Och resorna kan göras vilken tid som helst på året, inte bara somma-
ren.
Boken kommer att innehålla ett faktakapitel om hur man planerar och bokar sin resa, skrivet av 
författaren och journalisten Per J Andersson. Med boken följer en löstagbar karta över Nordens 
tågnät. Formgivning och upplägg kommer att vara ungefär detsamma som för boken Tågsemester 
(Eva Wrede Förlag, 2019). 

TÅGSEMESTER
NORDEN EXTRA ALLT
allmän info (2 sidor)

OBS! Omslaget är endast en dummy.



VAD SKA BERÄTTELSERNA HANDLA OM?
Reseberättelserna ska dels skildra själva tågresan, dels ge tips på aktiviteter, sevärdheter och över-
nattningsalternativ. Vilken service erbjuds ombord på tåget? Hur fungerar det med bagage? Kan 
man ta med barnvagn eller cykel? Är wifi-uppkopplingen bra?  Vilka sträckor bjuder på de finaste 
vyerna? Vilket utbud finns på stationerna?
Kanske har resan ett tema eller särskilt syfte. Är upprinnelsen till resan en längtan att uppleva 
fjällen, kuska längs en kust, se Finlands alla sjöar, bekanta sig med en storstad, fly en storstad, fira 
smekmånad, samla släkten eller något helt annat? De olika kapitlen i boken Tågsemester ger en 
god bild av vilken spännvidd berättelserna kan ha.

VEM KAN BIDRA MED EN BERÄTTELSE?
Vem som helst som har varit på tågsemester är välkommen att skicka in ett eller flera förslag till 
bidrag. Du ska kunna lämna både text och bilder, men behöver inte vara någon fullfjädrad skribent 
eller fotograf. Förlaget bistår med detaljerade skrivtips och förslag på disposition om du känner dig 
osäker. Samtliga texter kommer att redigeras i samråd med skribenterna. 

FÅR MAN NÅGOT BETALT?
Alla som får sin reseberättelse publicerad i boken ersätts med 990 kronor. Detta är maxbeloppet 
som ett företag får betala ut till privatpersoner utan att registreras som arbetsgivare. Etablerade 
frilansskribenter med egen firma kan förhandla om något högre arvode.

SKICKA IN INTRESSEANMÄLAN SENAST 31 AUGUSTI
Du ska INTE skicka in en färdig berättelse i detta skede.
Första steget är i stället att i korthet berätta om den resa du vill skriva om. Det kan vara en resa du 
redan gjort (helst inom de senaste tre åren) eller en resa du planerar att göra sommaren 2019. En 
halv A4 text räcker, och i den anger du:

1. Datum/antal dagar för resan
2. Antal personer i resesällskapet (och deras ålder)
3. Resrutt/sträcka (inklusive stopp på vägen fram till slutmål)
4. Övrigt (berätta t ex om resan har något speciellt tema eller syfte, om den kombineras med cykel-
turer, vandringar, båtfärder eller andra färdsätt. )

VAD HÄNDER SEDAN?
Under september 2019 gör förlaget ett urval bland inkomna uppslag. Samtliga som lämnat in 
intresseanmälan får därefter besked om ifall deras förslag antagits eller ej. Deadline för inläm-
ning av text och bilder är 20 oktober 2019. 
Boken redigeras och formges hösten 2019. Utgivningen är planerad till mars 2020.

FRÅGOR?
Mejla info@evawredeforlag.se. Förlaget svarar snarast, vanligtvis inom 1–2 dagar.




