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TORSDAG 27 SEPTEMBER

Presentatör: Alex Haridi

9.55 Stig Hansén och Grethe Rottböll, ordförande i Författarcentrum 
resp Sveriges Författarförbund, välkomnar till årets program på Littera-
turscenen.
10.00 Göran Greider och Åsa Linderborg: Populistiska manifestet – 
om det friska som trots allt finns i den folkliga reaktionen mot de senaste 
decenniernas hämningslösa kapitalism.  
10.25 Lena Einhorn: Geniet från Breslau – om ett turbulent äktenskap 
under årtiondena då mänskligheten gick från löftesrika framtidsutsikter 
till första världskriget.
10.45 Vad kan vi göra för Dawit Isaak och andra fängslade författare 
runt om i världen? Medverkande: representanter från Dawit-gruppen.
11.00 Henrik Arnstad: Hatade demokrati: De inkluderande rörelser-
nas idé och historia.
11.30 Litteraturens värde i flerspråkiga områden. Christina Wahldén, 
aktuell med Falafelflickorna, och Gunilla Lundgren, känd för sitt arbete 
med Nobelpriset i Rinkeby, i samtal med Anneli Drewsen.
12.00 Bildens språk – om hur man skapar och hur barn läser bilders 
språk. Författaren Torhild Elisabet Sandberg och illustratören  
Jessika Berglund i samtal med Viveka Sjögren.
12.30 Att hitta sig själv i en splittrad värld. Med avstamp i varsin nyut-
kommen ungdomsbok diskuterar författarna Christina Lindström och 
Malin Stehn utanförskap, identitet och hur långt en människa är beredd 
att gå för att slippa vara ensam.
13.00 Hur skiljer sig rollen som barnboksförfattare från den man har när 
man skriver för vuxna? Under ledning av Författarförbundets ordförande 
Grethe Rottböll diskuterar Sara Kadefors och Katarina Mazetti allt 
ifrån relationen med förlaget till kontakten med läsaren. 
13.30 Ersättning för lyriköversättning. Kirsten Marthedal, ordförande 
i Dansk Forfatterforenings ”femte sektion” som samlar både poeter 
och lyriköversättare, och översättaren John Swedenmark. Moderator: 
Ludvig Berggren, Sveriges Författarförbund.
14.00 Utländska röster som skriver på andra språk. Sujan Bikash Barua, 
Anisur Rahman och Tarik Sujat från Bangladesh, Bithi Chattyopadhya 
från Indien. Moderator: Henrik C. Enbohm, språk: engelska.
14.20 Lena Andersson. Verkligheten och resten, dagsaktualiteter i ett 
filosofiskt sammanhang.
14.40 Författarmöte som väg till skrivandet. Författarcentrum berättar 
om Jag skriver i dina ord, en skrivtävling för Sveriges gymnasieelever.
15.00 Catharina Ingelman-Sundberg. Krutgummor på krigsstigen – 
om att på alla tänkbara och icke tänkbara sätt verka för fred.
15.20 Bernt Hermele. Kommer de, så skjuter jag oss: om svenska 
judars liv i skuggan av Förintelsen.
15.45 Johannes Anyuru. Strömavbrottets barn: Texter om konst, våld 
och fred.
16.15 Tema svikare. Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum 
Norr presenterar tidskriften Provins nr 3/2018.
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16.35 Taliah Pollack. Hebrons hemlighet. Or och Najwa bor i samma 
stad, men lever i skilda världar.
17.00 Birgitta Lindqvist, översättare av Yu Xiu Huas Leva trots allt. 
Poesi på nätet är ett omfattande fenomen i Kina och Yu Xiu Huas dikter 
är bland de mest älskade.
17.15 Lilian O. Montmar. De värnlösa – vittnesmål om de avhumanise-
rade barnen på Spiegelgrund i andra världskrigets Wien.
17.35 Ordet är fritt men inte gratis – eller varför även författare och över-
sättare måste ta betalt. Lisa Bjurwald, chefredaktör på Författaren, i 
samtal med Stig Hansén och Grethe Rottböll, ordförande i Författar-
centrum resp Sveriges Författarförbund.

FREDAG 28 SEPTEMBER

Presentatör: Vesna Prekopic

10.00 Lina Sjöberg. Simson, en historisk och psykologisk roman om 
den mytiske hjälten som kunde döda lejon med bara händerna.
10.30 Dramatik som litteratur. Vad sker inom oss när vi läser en drama-
tisk text? Dramatikerförbundet följer upp pressdebatten om ”texten och 
teatern” och berättar om sin nysatsning på DramaDirekt.
10.45 Johan Perwe. Livräddare: Bombprästen Erik Perwe på uppdrag 
i krigets Berlin.
11.15 Magnus Utvik. Partiet på kant med (v)erkligheten – en bok om 
solidaritet. Om Vänsterpartiets svek mot demokratirörelsen i Östeuropa 
under det kalla kriget. 
11.30 Allegori i fantasy – kan tomtar och troll öka vår förståelse för 
dagens Sverige? Kerstin Lundberg Hahn, Elin Säfström och Mats 
Söderlund om hur de använder fantastiska inslag för att göra sina 
berättelser mer realistiska.
12.00 Att skriva om och för barn med funktionsnedsättning. Utifrån 
personliga erfarenheter samtalar Ann-Charlotte Ekensten, Lotte 
Lannerberth och Anna Pella om vikten av mångfald i litteraturen.
12.30 Kan en älva skjuta kanon? Och vem får vara pirat? Vad ger det att 
spegelvända normer och kan vi tänka bortom dem? Författarduon Sara 
Berg och Karin Frimodig om normkritik i skrivprocessen.
13.00 Jujja Wieslander. Hjördis hos farmor, vardagsäventyr när det är 
som bäst!
13.15 Upphovsrättsorganisationen ALIS delar ut priset Upphovsrättens 
hjälte. 
13.30 Per Kornhall, författare och skolexpert, i samtal med Vesna 
Prekopic om fackböcker och dess betydelse i skolan.
14.00 Sakläget för sakprosan. Förläggarna Stefan Hilding och Tove 
Leffler i samtal med författaren och litteraturkritikern Moa Matthis.
14.40 Petter Lidbeck. Kvinna utan minne – om att drabbas av plötslig 
minnesförlust.
15.00 Författarbesök i skolan är ett sätt att väcka läslust, stimulera 
språklig kreativitet och locka till framtida yrkesval. Annika Widholm, 
författare, och Sara Svanlund, vice ordf i Lärarnas Riks förbund.



VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR I PROGRAMMET.

15.15 Håkan Östlundh. Profetens vinter. Deras motståndare har  
obegränsade resurser, de själva har bara varandra.
15.35 Lena Kallenberg. Min mamma hade många inneboende – om 
arbetskraftsinvandringen i Stockholm i början av 1960-talet.
15.55 Ola Engelmark. En skog av möjligheter. Om skogens mångfald 
och vikten av ett fungerande ekosystem.
16.15 Arkan Asaad. Bortom solens strålar. Den tredje boken om 
Amàrs liv.
16.45 Dina och Jovan Rajs. Att återvända till livet. Efter krig och förföl-
jelse fann de varandra, tillsammans hittade de tillbaka till vardagslivet.
17.15 Tomas Bannerhed. Lugnet – om begär och hämnd i ett Stock-
holm på tröskeln till 2000-talet.
17.45 Erika Petersson. Drottningen i kassan – en samling texter och 
illustrationer, en arbetarskildring, en humorbok.
18.05 Karin Alfredsson. Vajlett och Rut – om religiös intolerans och 
tabubelagd sexualitet i 50-talets Västerbotten.

LÖRDAG 29 SEPTEMBER

Presentatör: Arne Johnsson

10.00 Cilla Naumann. Den oändliga familjen – en skoningslös skild-
ring av en familj i djupaste kris, men också en berättelse om outplånliga 
minnesbilder och hur de lever vidare i oss. 
10.30 Rizah Sheqiri. Ljusets spindel – poesi som minnesverktyg, 
en spegelbild av den svåra situation som rådde i Kosovo på 80- och 
90-talet.
10.45 Maria Gustavsdotter. En sekund är jag evig. Historisk roman 
med kvinnligt perspektiv.
11.10 Marianne Cedervall. Som daggen stilla kysst, fjärde delen i 
deckarserien om Anki Karlsson och Tryggve Fridman.
11.30 Lek fram din fantasi. Emma Karinsdotter och Malin Klingen-
berg samtalar om leken som inkörsport till fantasin och kopplar detta till 
skrivande och andra kreativa processer.
12.00 Slangbellan 20 år! Sexboksförfattaren Inti Chavez Perez och 
bilderboksmakaren och konstnären Josefin Sundqvist om vad Slang-
bellan, priset till bästa barn/ungdomsboksdebutant, har betytt för deras 
författarskap. Moderator: Kalle Güettler.
12.30 Hästbokens möjligheter. Katja Timgren, Malin Eriksson och 
Angelica Öhrn om varför de valt att skriva hästböcker och om genrens 
möjligheter och begränsningar.
13.00 Kent Werne. Allt är en konspiration. Varför konspirationsteorier 
uppstår och just nu sprids som löpeldar. 
13.30  Jack Werner. Ja skiter i att det är fejk det är för jävligt ändå – 
om myter på nätet, fejkade berättelser och vikten av källkritik.
14.00 Jenny Jägerfeld. Blixtra, spraka, blända – om destruktiv vän-
skap, kreativ låsning och jakten på det ”äkta” i litteraturen.
14.30 Därför skriver vi lättläst. Katarina von Bredow och Magnus 
Ljunggren reder ut vad lättläst är, hur man skriver lättläst – och varför.

15.00 Jens Liljestrand. Mannen i skogen, en litterär biografi om  
Vilhelm Moberg.
15.30 Christine Falkenland. Själasörjaren – renhet, godhet, ondska 
och våldsamt mänskligt begär.
16.00 Cilla och Rolf Börjlind. Kallbrand, femte kriminalromanen om 
Tom Stilton och Olivia Rönning.
16.30 Bella Linde. Odla ditt lagomliv. Gör upp med digital stress, 
livsstilshets och kravet på att alltid vara tillgänglig.
16.50 Fredrik Strage. Strage 242: krönikor.
17.20 Silvana Imam. Silvana, ett rikt självporträtt av en stor artist.
17.45 David Väyrynen. Marken, en prisbelönt diktsamling om  
Malm fälten.

SÖNDAG 30 SEPTEMBER

Presentatör: Solja Krapu-Kallio

10.00 Johan Nilsson. Göteborgs schamaner. En brett anlagd historia 
om magi, kärlek och jakten på sanning.
10.30 David Eberhard. Det stora könsexperimentet – genusparadis 
eller genusmardröm?
11.00 Marika Carlsson. Såna som du ska inte va här. Om de händel-
ser som har format komikern Marika Carlsson till den hon är i dag.
11.30 Malin Lindroth. Nuckan. Vilka historier om livet utanför tvåsam-
hetsnormen är möjliga att berätta?
12.00 Nina Lekander. Trosbekännelser, en postklimakteriell essäroman 
skriven med stark närvaro, ilska, värme och humor.
12.30 Gunilla Bergstrand. Bindgalen, normöverskridande om mord på 
mentalsjukhus.
13.00 Nino Mick. Tjugofemtusen kilometer nervtrådar, dikter om att 
göra en resa mellan ett jag och något annat ordlöst, om släktband, om 
ensamhet. Och naturligtvis om kroppen.
13.25 Rapparen Frej Larsson, aktuell med Fifty Shades of Frej, om att 
öppna sina minnesluckor och förstå sig själv. Ett samtal med vännen och 
journalisten Jakob Nilsson.
13.50 Förortens grupp 8: 2000-talets kvinnokamp. Författaren Helene 
Bergman i samtal med Soheila Fors, en av kvinnorna som intervjuas i 
boken.
14.15 Ord om mord. Deckarförfattarna Susanne Boll, Christina  
Larsson och Dag Öhrlund i samtal med Solja Krapu-Kallio. 
14.40 Fredrik Nyberg läser ur sin senaste diktsamling Offerzonerna.
15.00 Tomas Andersson och Peter Sandberg. Göteborgs historia  
– om den snart 400-åriga stadens utveckling, från medeltid till idag.
15.30 Henrik Johansson. Raya, en roman som tar avstamp i dagens  
osäkra anställningar och debatt om att inskränka strejk rätten.
15.50 Herman Geijer. Överlev katastrofen – 12 sätt att förbereda dig.  
En zombieexperts tips om vad vi kan göra för att öka våra chanser att  
överleva när något helt oväntat inträffar.



Releasefest för Författaren!
Författaren, Sveriges viktigaste tidskrift för författare och 
översättare bjuder in medlemmar och andra läsare till 
releasemingel under Bokmässan. Kom och träffa kollegor 
från hela landet, drick vin och bläddra i höstnumret!

Fredag kl 17–19 på Göteborgs Litteraturhus, 
Heurlins plats 1.

Varmt välkommen! 
OSA gärna deltagande till forfattaren@forfattarforbundet.se

SVERIGES FÖRFATTARFÖRBUND är en facklig 
organisation för författare och litterära översättare. Författar-
förbundets uppgift är att tillvarata och bevaka medlemmarnas 
ekonomiska och ideella intressen och att erbjuda en plattform 
för utbyte av erfarenheter mellan författare och översättare. 
Målet är en stark och sammanhållen yrkesgrupp som kan 
arbeta för att stärka sina rättigheter.
  Om du har dokumenterad erfarenhet av litterär yrkesutgiv-
ning som skribent eller översättare kan du söka medlemskap.
 Mer information och ansökningsblankett finns på  
forfattarforbundet.se.

FÖRFATTARCENTRUM (FC) bildades 1967 och är en ideell 
förening för författare. Syftet med föreningen är att sprida litteraturen 
i samhället, framför allt genom att skapa möten mellan författare  
och läsare. 
 Författarcentrum driver Sveriges största författarförmedling. 
Vi bokar författare till uppläsningar, skrivarverkstäder, debatter, 
föredrag, festivaler, events, studiedagar med mera. Årligen förmedlar 
FC närmare 3000 uppdrag – till skolor och bibliotek, företag och 
organisationer i hela Sverige. 
 Utöver författarförmedling driver FC läs- och skrivfrämjande  
projekt och arrangerar litterära evenemang. Vi erbjuder också pro-
fessionell lektörs-, redaktörs- och korrekturläsning.
 Föreningen är uppdelad i fyra regioner, en i varje väderstreck 
(FC Norr, FC Syd, FC Väst, FC Öst).
 Som medlem i Författarcentrum är du tillgänglig i vår förmed-
lingsdatabas. Du får löpande information om våra olika projekt och 
kan delta i kurser, bokbord och andra evenemang som före  ningen 
anordnar. 
 Om du vill läsa mer om Författarcentrums verksamhet, boka  
en författare eller söka medlemskap i föreningen, besök  
forfattarcentrum.se.

JAG SKRIVER I DINA ORD
Utöver författarförmedling driver Författarcentrum läs- och skriv-
främjande projekt. Ett av dem är det riksomfattande Jag skriver i 
dina ord, en skrivtävling som riktar sig till gymnasiet och som  
presenteras på Litteratur scenen torsdag kl 14.40.

Från hovskald till dataspel  
– författarrollen genom 125 år
Fredag kl 16–16.45

I år firar Sveriges Författarförbund 125 år. Mycket vatten har flutit 
under broarna sedan Verner von Heidenstam 1893 grundade 
Författareföreningen. Författarrollen förändras snabbt, men vad 
är det som förenar författare i alla tider? Hur är det att skriva för 
spel- eller ljudboksmarknaden? Kampen för upphovsrätten har 
alltid legat i framkant i förbundets arbete, men vad händer när 
digitaliseringen ändrar villkoren? Välkommen till ett samtal om 
författaren då och nu.

Medverkande: Mats Strandberg, roman och fantasyförfattare, 
Jenny Jägerfeld, psykolog och författare, verksam inom en rad 
genrer, Åsa Schwarz, skräckförfattare och IT-säkerhetskonsult, 
Helena von Zweigbergk, förfat tare och radioprofil, och Gunnar 
Ardelius, barn- och ungdomsboksförfattare. Moderator: Ulrika 
Kärnborg, styrelse ledamot i Sveriges Författarförbund.

Seminariekort krävs

SEMINARIUM

• MEDLEMSMINGEL •
Författarcentrum och Sveriges Författarförbund 
välkomnar sina medlemmar till mingel och utdelning 
av Årets översättning. Att Författarförbundet fyller 
125 år passar vi förstås också på att fira.

Torsdag kl 18.15 på Akademin Valand,  
Vasagatan 50. (Gemensam avgång kl 18 från  
Litteraturscenen.)

Besök Rum för översättning! Torsdag till lördag 
arrangeras 15 samtal med och av översättare i rum 
R17–18. Fullständigt program finns på bokmässans 
hemsida och Rum för översättnings Facebooksida. 

Torsdag kl 17–18 minglas det i Rum för 
översättning – välkommen!
Arrangörer: Akademin Valand, Kulturrådet, Sveriges Författarför-
bund, Tolk- och översättarinstitutet och Översättarcentrum.


