
ANSÖKAN OM VGREGIONENS ESSÄSTÖD 

Essäprojekt för Dixikon  

Dixikon är en nättidskrift som genom att utnyttja nätets möjligheter att fördjupa en text med 
länkar, video- och audiofiler mm lämpar sig för ett projekt som syftar till att i någon mån för-
nya eller kanske snarare hitta former för essän på nätet. 

I projektet Europeisk höst vill jag göra nedslag i Europa under andra halvåret 2015, skildra ett 
skeende, belysa en händelse, bevaka en utställning, bevista en manifestation, möta en person, 
och därmed förhoppningsvis fånga ett förlopp, en stämning, en tidskänsla.  

Det vill jag göra genom att arbeta med såväl skriven text och tal som foton och rörliga bilder, 
hitta former för något slags podessä med reportagekaraktär där det ges utrymme för såväl sö-
kande och reflekterande partier som ”synkar” rätt upp och ned med mobilen som ”handkame-
ra” för bilder och videoklipp. 

Göteborg i april 2015 
Jan Norming 

Budget 

För en artikelserie enligt ovan - för publicering på dixikon.se men också som inläst text på 
podcasten kulturkvarten.se - ansöker jag om 50 000 kr avsedda att användas med ca hälften 
var till reskostnader i Europa och arvode.  

Sökandens CV  

I drygt trettio år har jag medverkat i press och radio. För Sveriges Radios räkning har jag rest 
och rapporterat från Europa, Syd- och Mellanamerika, USA och Afrika. Jag har regelbundet 
medarbetat på ett antal tidningars kultursidor. I 15 år skrev jag för tidningen Akademiker. Se-
dan några år är jag medarbetare på Dixikon.  

Min journalistik har karaktären av bredare kulturbevakning och omfattar det mesta från recen-
sioner och essäer till reportage och dokumentärer. Jag är sedan 1982 medlem av Sveriges för-
fattarförbund.  

Böcker 
Safira, 1981, Korpen 
Nya Göteborgsguiden, 1981 
Steg i vinden, 1982, Kalejdoskop 
Nueva York, 1987, Pontes  
Färdbevis, 1989, Korpen 
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Lärk, 1990, Kalejdoskop 
Hopptornet, 1999, Korpen 
Pietros kök, 2002, Korpen  
Pietros recept, 2004, Korpen 
För att inte tala om Toscana, 2011, Hammar 

Antologier, skrifter  
Korpen, 1987, Korpen 
Minns Truffaut! 1994, Filmkonst 
Boken om Kometen, 1997, Tre Böcker 
December 1999, 1999, Korpen 
Boken om Kometen, 2004, ny upplaga i faksimil, Kometen 
Funkis i Skår, 2007, Makadam förlag 
Pål Svensson: tranceparence, 2008, Konsthallen i Hishult 
Sigurd Lewerentz, arkitekt, estet och asket, 2013, Hajom  
Dixikon från A till Ö, 2014, Korpens förlag 

Kontaktuppgifter 

Jan Norming 
Thorild Wulffsgatan 21  
413 19 Göteborg 
j.norming@home.se 

Tidskriften Dixikon  
c/o advokat Per Brodén 
Box 5243 
402 24 Göteborg 
Redaktör: Per Brodén, 0709-79 85 60 
Redaktörens mail: advokat@perbroden.se  
www.dixikon.se 
Tidskriftens org.nr: 490904-4911  
Tidskriften Dixikon finns i Västra Götalandsregionen (Göteborg).  
Bankgiro: 5521-6378 
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