
RUM FÖR ÖVERSÄTTNING

10.00–10.45 Femhundra ord för snö – inget för sex?
Två samiska översättare ger sig, var för sig, i kast med att översätta Niviaq 
Korneliussen, som fick Nordiska Rådets litteraturpris i fjol, och Linnea 
Axelsson, som vann Augustpriset 2018. Översättarna Kristina Utsi och 
Ánne Márjá Guttorm Graven samtalar här med varandra om att översätta 
naturlyrik och erotik. Om att hitta rätt ord för rumpnissar i Ronja Rövar-
dotter, om hur samiska värden och samisk världsbild speglas – och om nya 
samiska ord för sex. Arrangör: HDK-Valand, Kulturrådet

11.00–11.45 Som gränsbarn till ett folk i gränsland
Meänkieli och kvänska är besläktade språk som historiskt sett beva-
rats muntligt i de nordliga delarna av Sverige respektive Norge. Deras 
ställning som nationella minoritetsspråk i dessa länder innebär numera 
att samhället har en skyldighet att skydda och främja språken. Men hur 
ser det ut i praktiken? Författaren Katarina Kieri leder detta samtal om 

erfarenheter av språkpolitik, språklöshet och översättningspraktiker där 
översättaren och universitetslektorn Eira Söderholm, författaren och 
redaktören för tidskriften Meänmää, Meri Alarcón samt poeten  
M. Seppola Simonsen medverkar. Arrangör: Kulturrådet, Voksenåsen

12.00–12.50 Pris för Årets översättning och Årets översättar
stipendium: utdelning och samtal
Årets översättning riktar ljuset mot översättandets konst och premierar 
översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och 
precision, lyskraft och följsamhet. Årets nominerade översättare är Lars 
Andersson, Johanne Lykke Holm, Olov Hyllienmark, Niclas Nilsson, Han-
na Nordenhök och Ola Wallin. Förutom prisutdelning håller Jenny Hög-
ström, som ingår i juryn, samtal med pristagaren och stipendiaten. Bakom 
priset står stiftelsen Natur och Kultur och Översättarsektionen i Sveriges 
Författarförbund. Arrangör: Natur & Kultur, Sveriges Författarförbund
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10.00–10.45 Marlene van Niekerk i möte med sina svenska över sättare
Marlene van Niekerk fick stort genomslag i Sverige 2012 med sin andra 
roman Agaat i översättning av Niclas Hval. Nu kommer hennes första 
roman Triomf i översättning av Erik MacQueen. Marlene van Niekerk 
använder sig ekvilibristiskt av språket för att gestalta innehållet i sin prosa, 
och båda romanerna är från början skrivna på afrikaans men de svenska 
översättningarna har främst utgått ifrån den engelska översättningen 
– vad har det inneburit för processen? Samtalet leds av författaren och 
översättaren Hanna Nordenhök. Arrangör: HDK-Valand

11.00–11.45 Att översätta hotade texter
Litteratur som författas i repressiva politiska system väcker ofta intresse 
– från sovjetisk samizdat till dagens översättningar av texter från exem-
pelvis Saudiarabien, Kina och Belarus. I och med kriget i Ukraina har ett 
flertal författare flytt från framför allt Donbass för att kunna verka fritt. 
Vad innebär det för hotade författare att deras texter publiceras världen 
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10.00–10.45 Kan litteraturen bära smärta?
Under ett litterärt evenemang någonstans i Tyskland läser Maryam Akello 
från Uganda ur sin bok om den tid då hon var fånge hos en väpnad milis. 
Hon läser på sitt modersmål acholi och översättaren läser på tyska. Detta 
är utgångspunkten för den sydafrikanske författaren Ivan Vladislavićs 
novell ”Uppläsningen”. Berättelsen ställer en rad frågor om betydelsen av 
översättningar, om litteraturen som vittne och om huruvida en översätt-
ning kan förmedla smärta. Författaren Kayo Mpoyi samtalar här med Ivan 
Vladislavić och översättaren Julian Birbrajer om novellen som nyss kom-
mit på svenska, utgiven av Karavan. Arrangör: Karavan, Översättarcentrum

11.00–11.45 Trans(lating)
”Jag tröttnade på att leva som trans. Jag nådde en punkt där jag tyckte 
att jag inte längre behövde stå ut med hela könsskiten för att tillfredsställa 
min idé om mig själv. Jag är trans, men jag behöver inte göra trans.” Torrey 
Peters debutroman Detransition, baby är en rom-com om moderskap och 
trassliga relationer som utspelar sig i New Yorks transcommunity. Översät-

FREDAG 23 SEPTEMBER

taren Julia Gillberg möter här bokens språkgranskare Edward Summa-
nen i ett samtal om att bära erfarenheter av trans, graviditet och familj 
mellan språk. Samtalet leds av översättaren Nik Ruth Persson. Arrangör: 
Sveriges Författarförbund med stöd av Albert Bonniers Förlag

12.00–12.45 Det skälvande fönstret – om Forough Farrokhzad på 
svenska och danska 
Drygt 30 år har gått sedan Forough Farrokhzad, en av Irans genom ti-
derna mest inflytelserika poeter, översattes till svenska för första gången. 
Bakom fönstret skälver natten (2021) är både en nyöversättning och ett 
utökat urval av hennes dikter. Vad händer med det foroughska formsprå-
ket och dess fåglar, fönster och feminism när det förflyttat sig till svensk-
an? Och vilka dikter återstår ännu att upptäcka? Möt översättarna Nam-
dar Nasser och Shadi Angelina Bazeghi som står bakom de svenska och 
danska utgåvorna, samt poeten Athena Farrokhzad vars eget skrivande 
bär tydliga spår av författarskapet. Samtalsledare är Översättarcentrums 
kommunikatör Roza Ghaleh Dar. Arrangör: Översättarcentrum

över? Och kan översättning och publicering av denna typ av litteratur 
ses som ett slags aktivism? Redaktören och översättaren Kholod Saghir 
samtalar med publicisten och översättaren Mikael Nydahl om sitt arbete 
med hotade texter. Samtalet leds av Med andra ords nya redaktör Jenny 
Aschenbrenner. Arrangör: Svenska PEN, Översättarcentrum

12.00–12.45 Crime time i översättarstugan
Deckarvågen som har svept över världen de senaste årtiondena har läm-
nat avtryck även inom den översatta litteraturen. Inte minst har svenskan 
blivit ett källspråk att räkna med genom att ”Scandinavian noir” blivit ett 
begrepp internationellt. Vad finns det för likheter och skillnader i deckar-
översättning till och från svenska? I det här samtalet möts deckaröversät-
tarna Anders Bellis och Urszula Pacanowska Skogqvist för en diskussion 
om översättning av ond bråd död under ledning av Elin Svahn från Tolk- 
och översättarinstitutet. Arrangör: Tolk- och översättarinstitutet

Torsdag 12.30–13.15 sal H1

Ett bibliotek för alla?
Hur kan biblioteken inkludera, lyfta och främja samer och 
de nationella minoriteterna på ett sätt som är identitetsstär-
kande och språkrevitaliserande? Vilken roll har de natio-
nella resursbiblioteken i arbetet framåt? Hanna Schimmer, 
urfolksbibliotekarie vid Samernas bibliotek i Jokkmokk, 
Eeva Östberg, bibliotekschef på Finlandsinstitutet och Lars 
Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie vid KB samtalar 
om varför det är viktigt att det finns litteratur på nationella 
minoritetsspråk och resursbibliotekens roll i detta. Hur skiljer 
sig de olika nationella minoriteternas biblioteksspecifika 
behov, och varför? Moderator: Johan Sandberg McGuinne, 
samisk-svensk författare och översättare.

Torsdag 13.00–13.45 sal F5

Royalty på vad?
Vad beräknas ersättningen på? Det är en fråga som många 
författare ställer sig, när strömning av ljudböcker spelar en 
allt större roll för inkomsten. Allt fler efterfrågar transparens 
i affärsmodellerna som strömningstjänsterna har upprättat. 
Bokförsäljnings statistiken för 2021 visar på stora förändring-
ar när det gäller hur de digitala inkomsterna fördelas. Innebär 
en stor strömning också en stor tillströmning av inkomster 
för författarna? Ett samtal lett av Anders Rydell med Åsa 
Anesäter, förbundsjurist, Martin Kaunitz, förläggare, Lena 
Stjernström, VD och litterär agent på Grand Agency, Linda 
Säresand, VD på Storytel Books, och Erik Wikberg, forskare 
vid Handelshögskolan.

SEMINARIER
Rum för översättning är en plattform för samtal om översättning och arrangeras av Författarförbundets översättarsektion, HDK-Valand, Kultur-
rådet, Tolk- och översättarinstitutet och Översättarcentrum. I år görs Rum för översättning med stöd av bland andra Svenska Akademien.

SEMINAREKORT 
KRÄVS

Välkommen till Glashuset på HDK-Valands
innergård, Vasagatan 50, ingång från Chalmers-

gatan. Vi bjuder på enklare förfriskningar.

Torsdag 17.45–19.00. Gemensam avgång  
från Litteraturscenen 17.15.

• Medlemsmingel •

SAL R17–18
SVERIGES FÖRFATTARFÖRBUND är en 
intresseorganisation vars främsta uppgift är  
att tillvarata och bevaka författarnas och de 
litterära översättarnas upphovsrättsliga och 
ekonomiska intressen och att erbjuda en 
plattform för utbyte av erfarenheter. Målet är 
en stark och sammanhållen yrkesgrupp.
  Om du har dokumenterad erfarenhet av 
litterär yrkesutgivning som skribent eller över-
sättare kan du söka medlemskap. 
 Information och ansökningsblankett finns 
på forfattarforbundet.se.

TRÄFFA VÅRA JURISTER i montern, A01:62,
torsdag 10.30–11.30 eller 15.00–16.00,
fredag 10.30–11.30 eller 15.00–16.00.

FÖRFATTARCENTRUM (FC) bildades 1967 
och är en ideell förening. FC driver Sveriges 
största författarförmedling. Vi bokar författare 
till uppläsningar, skrivarverkstäder, debatter, 
festivaler, events, studiedagar med mera.  
Årligen förmedlar FC närmare 3000 uppdrag 
– till skolor och bibliotek, företag och organisa-
tioner i hela Sverige. 
 Utöver författarförmedling driver FC läs- och 
skrivfrämjande projekt och arrangerar litterära 
evenemang. Vi erbjuder också skrivcoachning 
och lektörs-, redaktörs- och korrekturläsning.
 Som medlem i Författarcentrum är du till-
gänglig i vår förmedlingsdatabas. 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, boka en författare eller 
söka medlemskap, besök forfattarcentrum.se.
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TORSDAG 22 SEPTEMBER | LITTERATURPOLITIK

Presentatörer: Kristina Sjögren 10.00–13.35,  
Vesna Prekopic 13.35–17.00. 

10.00 Välkommen! Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författar-
förbund och Oline Stig, ordförande i Författarcentrum Riks.

10.15 Litteraturen i Belarus. Barys Pjatrovitj, författare och ordfö-
rande för det oberoende belarusiska författarförbundet, hans översät-
tare Dmitri Plax och Sveriges Författarförbunds ordförande Grethe 
Rottböll läser ur och samtalar om Belarus: Fresker, en diktsamling om 
regimens förtryck, men också om folkets vilja och tron på litteraturens 
fulla frihet. Det oberoende belarusiska författarförbundet är numera 
”likviderat”. I Belarus kan Belarus: Fresker inte ges ut.

10.40 Det litterära ekosystemet. Litteraturområdet är att betrakta 
som ett ekosystem. För att det ska fungera måste varje enskild del 
värnas. Grethe Rottböll, Jörgen Gassilewski och Ludvig Berggren om 
samspelet mellan författare, översättare, läsare, förläggare, bokhand-
lare, bibliotek, kritiker och alla andra viktiga delar i det litterära ekosys-
temet. Men framför allt om varför det är hög tid för förändring och hur 
ett litteraturpolitiskt program kan göra skillnad. 

11.05 Johannes Anyuru läser ur sin roman Ixelles.

11.20 Poesi i krigstid. Vilken roll spelar litteraturen i att formulera 
erfarenheterna av kriget i Ukraina – och i att förmedla dem till omvärl-
den? Om detta talar poeterna Daryna Gladun och Lesyk Panasiuk, 
båda från Butja i Ukraina, med översättaren Mikael Nydahl.

11.45 Fakta och fiktion – måste barn läsa skönlitteratur eller går 
det lika bra med fackböcker? Läsförmåga är en förutsättning för vår 
demokrati. Hur ska vi förhålla oss till barns och ungas minskade läs-
ning – kanske går vägen till deras läsning inte bara genom skönlittera-
turen utan också genom Einsteins relativitetsteori och USA:s politiska 
system? Pär Sahlin, författare och ordförande i Författarförbundets 
barn- och ungdomslitterära sektion, samtalar med Beata Hansson, 
författare och ordförande i Författarförbundets sakprosasektion, 
och Per Kornhall, författare och ordförande i Läromedelsförfattarna. 
Moderator: Yukiko Duke.

12.10 Marit Kapla läser ur Kärlek på svenska.

12.25 Hur kan vi skriva om marginaliserade erfarenheter av plats? 
Vilka erfarenheter av plats får synas i den svenska barn- och ung-
domslitteraturen? Hur kan vi skriva om platser som förorten, eller om 
erfarenheten av att ha mer än en plats som man kallar för sitt hem? 
Vad kan vara gemensamt för olika marginaliserade erfarenheter av 
plats och vad kan vara olika? Författarna Anna Munyua och Musa M 
Isse samtalar med barnboksbibliotekarien Woody Oliphant om att 
skildra erfarenheter av platser som ofta har varit osynliggjorda eller 
stereotypiserats i den svenska majoritetskulturen.

12.50 Författarbesök i skolan – en rättighet? Vissa skolor har flera 
författarbesök per år, andra har aldrig haft en författare på plats. Var-
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för ser det så olika ut, och hur kan vi göra det mer rättvist och jämlikt 
för eleverna? Ett samtal mellan Andreas Palmaer, barnboksförfattare 
och ordförande i Författarcentrum Öst, och Ingela Korsell, barnboks-
författare och ledamot i Läsrådet. Moderator: Maria Fagerberg.

13.15 I en värld av desinformation. Skolverkets vision har varit att 
alla barn ska utveckla en adekvat digital kompetens. Men senaste 
Pisa-undersökningen visar tydligt att barn och unga har svårigheter 
att navigera i dagens samhälle med dess snabba flöde av information. 
Vilka verktyg och metoder behövs för att ge elever möjlighet att skilja 
mellan faktabaserad information, fake news och lögner? Andreas Pal-
maer, barnboksförfattare och ordförande i FC Öst och Jack Werner, 
författare och journalist, Källkritikbyrån. Moderator: Oline Stig.

14.05 Vad betyder sammanhållning i det nya litterära landskapet? 
Vad får gemensamma strategier och kollektiva förhållningssätt för 
betydelse i en tid när den litterära kartan håller på att ritas om, när 
etablerade samband och sammanhang försvinner och ersätts med 
nya och när andra aktörer än tidigare tar plats på arenan? Ett samtal 
mellan Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund, och Lawen Redar, 
ledamot i kulturutskottet och kulturpolitisk talesperson för Socialde-
mokraterna. Moderator: Maria Fagerberg.

14.30 Varför Tjállegoahte snarast bör bli ett nationellt resurs
centrum för samisk litteratur. Johan Sandberg McGuinne, Förfat-
tarförbundets regionala bevakare för samisk litteratur, Lea Simma, 
Tjállegoahte och Hanna Schimmer, bibliotekskonsulent på Samernas 
bibliotek, samtalar om vilken betydelse ett nationellt resurscentrum 
för samisk litteratur skulle få och varför det är bråttom. Moderator: 
Helena Fagertun.

14.55 Maria Jönsson läser ur sin debutdiktsamling Versus.

15.10 Ljudbokens konstnärliga möjligheter. Hur skiljer sig ljudbo-
kens konstnärliga uttryck från pappersbokens? Vilka kreativa möjlig-
heter uppstår när skriften blir röst? Och vilka blir begränsningarna när 
grafiken försvinner? Alexandra Borg, litteraturvetare som uttalat sig i 
ljudboksdebatten och Anders Teglund, pianist, författare och förläg-
gare. Moderator: Sofia Stenström.

15.35 Lustläsa för livet. Hur får vi barn att tycka om att läsa och hur 
främjar vi deras läsning av olika sorters böcker? Anne-Marie Körling, 
lärare och författare till flera böcker om läsande, berättar i samtal med 
journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén hur man kan hjälpa barn 
att hitta fram till och utveckla sin läsning och sin läslust för sakprosa  
i skolan.

16.00 Vad ska vi med litteraturkritiken till? Utrymmet för littera-
turkritik har minskat i svensk dagspress. Allt färre böcker recenseras 
och många författare får ingen som helst kritisk respons på sina verk. 
Vad innebär det för författarna och läsarna om det kritiska samtalet 
tystnar och kan litteraturkritiken hitta nya, alternativa arenor? Ett sam-
tal mellan kritikerna Annina Rabe, Björn Kohlström och Rakel Chukri. 
Moderator: Jörgen Gassilewski.

16.25 Jonas Ellerström läser ur diktsamlingen Framkallning i dagsljus.

16.40–17.00 Författandets villkor. Yrkesvillkoren varierar mycket  
beroende på genre, utgivningsform, försäljning, målgrupp och sido-
uppdrag, men även över tid. Ett samtal om upplevelser, erfarenheter 
och tankar mellan författarna Caroline Ringskog Ferrada-Noli och 
Sara Gordan. Moderator: Maria Fagerberg.
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Presentatörer: Kristina Sjögren 10.00–13.00,  
Selene Hellström 13.00–17.00. 

10.00 Årets Litteraturscenen – en del av Myrornas cirkulära 
kretslopp. Åsa Blomberg, marknads- och kommunikationschef på 
Myrorna, intervjuas av Madeleine Schantz, Författarcentrum.

10.15 Bokar och böcker, papper och blad. Hur framställs pappret i 
våra böcker? Vilken typ av skogsbruk är bäst för klimat och biologisk 
mångfald? Kan vi lita på miljömärkningarna eller är det bättre att läsa 
digitalt? Ola Engelmark, skogsekolog, forskare och författare, i samtal 
med journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén om tillståndet i 
den svenska skogen. 

10.40 Maxim Grigoriev om Regnet. En grupp unga människor i 
Porto bestämmer sig för att göra något radikalt åt gentrifieringen och 
exploateringen som pågår i den historiska stadskärnan. 

11.05 Anna Dahlqvist om Det är tropiska nätter nu. ”Ett vrål trans-
kriberat till en lugnt och obönhörligt framåtskridande roman med ett 
oväntat slut”, har detta debutverk beskrivits som.

11.25 Klimatkrisen i lyriken. Vad kan poesin göra som inte facklitte-
raturen eller politiken kan? Ett samtal om poesins gränser och räck-
vidd mellan poeterna Jonas Gren, Sofia Roberg och Jasim Mohamed. 
Moderator: Selene Hellström.

11.50 Uppläsning för klimatet. Birk Andersson, Charlotte Ceder-
lund, Christine Lundgren, Marie Metso och Cecilia Nilsson.

12.15 Felet med Eden av EP Uggla är en dystopi om världen efter  
en dödlig pandemi.

12.35 Emma Karinsdotter och Martin Widmark om Den lilla  
spenatgumman, en saga om vänskap och naturens helande kraft.

13.00 När dystopi blir verklighet – balansen mellan förtvivlan, 
hopp och fakta. Hur viktigt är det att det skrivs om klimatkrisen?  
Kan litteraturen skapa ett engagemang som gör skillnad? Och hur 
nära verkligheten är dystopierna? Åsa Callmer, Elin Marakatt och 
Mats Söderlund om hur de ser på att skriva om klimatkrisen för barn 
och unga. Moderator: Helen Ekeroth.

13.25 Ragnar Strömberg och Bo Gustavsson samtalar om den 
amerikanske poeten Robert Hass diktsamling En morgon i Sierra.

14.00 Öga jur öga. Niklas Åkesson. Går det att leva med djur, ”bli” 
djur – och samtidigt fortsätta vara människa?

14.20 Släcka liv, 300 grader. Andra delen i Pernilla Ericsons deckar-
serie om Lilly Hed.

14.50 Papporna i skuggan av gängvåldet. I sin bok Papporna, sö-
nerna, våldet möter Beata Hansson och Vesna Prekopic pappor och 
söner som får ge sina egna bilder av det våld som präglat deras liv. 

15.15 Fuck och shit, behöver de översättas? Vet svensken som 
säger shit i var och varannan mening hur ordet uppfattas av en eng-
elsktalande person? En svordom på ett språk kan sällan översättas 
bokstavligt. En direktöversättning kan bli för stark, för svag eller helt 
meningslös för läsaren. Översättarna Elin Pirttimaa-Rosén och Lena 
Jonsson samtalar om en rolig och utmanande del av sitt yrke.  

15.35 Naja och Narva. Malin Roca Ahlgren. Inuiten Naja gör en plan 
för hur hon ska rädda narvalen Narva.

15.55 Apan och filosofen. Farshid Jalalvand vänder sig till evolu-
tionsvetenskapen för att besvara frågorna om meningen med livet 
och vad som föranleder samhällets uppgång och kollaps.

16.15 Modern självhushållning. Anders Rydell lär dig biskötsel och 
att plocka en anka – självhushållning för 2020-talet.

16.40–17.00 Hur verklighetens kriminalitet blir fiktion i ett  
parallellt Malmö. Anja Gatu och Helen Ekeroth.
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Presentatörer: Vesna Prekopic 10.15–13.10,  
Johan Nilsson 13.10–18.00. 

10.00 Författarcentrum presenterar några av sina läs- och skriv-
främjande projekt.

10.15 Den kreativa skrivprocessen. Joakim Zander, aktuell med 
spänningsromanen Ett ärligt liv, och Björn Ranelid om skrivprocessen. 
Ser arbetsmetoderna olika ut beroende på om man skriver deckare 
eller traditionella romaner? Moderator: Vesna Prekopic.

10.40 Målet. Jonas Rasmussen. En diktprocess strukturerad utifrån 
en rättsprocess.

11.00 Avstånd och närhet – bandet mellan mor och dotter.  
Ett samtal om relationen mellan mor och dotter som tar avstamp i 
romanerna Natten av Sara Gordan och Kaffe med mjölk av Ella Maria 
Nutti. Moderator: Mirja Unge.

11.25 En ny Gud. Zara Kjellner. Leila följer med sin pojkvän till hans 
familjegods, där hon inleder ett märkligt spel med hembiträdet. 

11.45 Novellsamling eller roman – hur får berättelsen sin form? 
Vad händer om man anpassar sina berättelser för att en roman är 
mer säljbar än en novellsamling? Författarna Ia Genberg och Hanna 
Linnea Rengfors samtalar om saken med förläggaren Martin Kaunitz. 
Moderator: Mirja Unge.

12.10 Obol för älskande. Selene Hellström. En kärleksroman med de 
grekiska myterna som fond.

12.30 Ruths garderob – en modehistoria. Ingela Bendt tecknar sin 
modeintresserade mammas historia.

12.50 Vardagsarabiska: fokus på samtal. Ali Alabdallah. 

13.10 Kornskiktet. Jenny Luks. En diktsamling om könsdysfori, en 
skildring av en kamp mot den egna kroppen.

13.40 Litterära mutationer. Ett samtal om sjukdomens form och 
poetik mellan poeterna Helena Boberg och Olivia Bergdahl och 
författaren Sofia Stenström.

14.05 Båten. Lotta Lundberg. Sex kvinnor samlas i Kapstaden för 
att segla över Atlanten. I kontakt med stormen, havets djup och 
himlens väldighet faller fernissan snabbt av.

14.25 Profeten och idioten. I Jonas Jonassons senaste bok ska 
astrofysikern Petra, mästerkocken Johan och änkan Agnes hinna till 
Rom innan jorden går under.

14.45 Att intervjua. Martin Röshammar. Vad är skillnaden mellan 
intervju och samtal? 

15.05 Den farliga litteraturen – samtal med två fristadsförfattare. 
Censur, förföljelse, flykt och ett liv i exil för att ha skrivit skönlitteratur 
och poesi. Möt Doaa Kamel och Mahdieh Golruu i ett samtal om 
det fria ordet, om situationerna i länderna de lämnat samt om sitt 
eget skapande – och hör dem läsa sina texter. Samtalet är på engel-
ska. Moderator: Elnaz Baghlanian. 

15.40 Göra mig förtjänt. Alice Dadgostar skildrar livet så som det 
ter sig när både bostad och arbete bara är till låns.

16.00 I döda författares sällskap. Hur kan man hitta skaparkraft 
och tröst hos de döda? Ett samtal om att gå i dialog med författare 
och konstnärer som gått ur tiden. Författaren Anna Jörgensdot-
ter och poeten UKON (Ulf Karl Olov Nilsson). Moderator: Selene 
Hellström.

16.25 I Julia Pastranas namn. Maj-Britt Wiggh ger röst och upp-
rättelse åt Julia Pastrana.

16.45 Fem ord du inte ska använda när du översätter böcker för 
barn. Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn, översättare från 
engelska och norska, om att översätta för barn och ungdom. 

17.05 Kattjakten av Jona Elings Knutsson. Om slutet av ett liv, om 
ensamhet, om 1900-talet, om kvinnohistoria, om att försöka ställa 
saker till rätta och om att jaga en katt och fånga en katt.

17.25–18.00 LIVEPODD: Det gränsar till galenskap. Om pro
krastinering. Författarna Elin Boardy, Martin Engberg, Mattias 
Hagberg och Jessica Schiefauer poddar live från scenen om det 
obetvingliga behovet av att göra något annat än att skriva. 

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Presentatör: Erik Lindman Mata

10.00 Författarcentrum presenterar några av sina läs- och skriv-
främjande projekt.

10.15 Vägen mot det friska – om ätstörningar. Anna Ehns bok 
handlar om det svåra, men möjliga – att bli fri från ätstörningar.

10.35 När vardagen knackar på är andra delen Anna Alemos trilogi 
om Frida och Mårten – en humoristisk, varm och romantisk feel-
goodserie i bästa Bridget Jones-anda.

10.55 Lutad mot ett spjut. Mary Woolstonecrafts resa i Skan
dinavien 1795. Katarina Bjärvall berättar om den engelska förfat-
tarinnans ilandstigning söder om Göteborg och hennes filosofiska 
upptäcksfärd.

11.15 Hur framställs storstad och landsbygd i samtida deckare? 
Deckarförfattarna Anna Roos och Fredrik P Winter samtalar om 
stad vs land i samtida deckare.

11.40 Dröm baby dröm. Jenny Tunedal. Dikter av det stoff som 
sorgen vävs av: Kärleken, döden och längtan. Språket, molnen, 
husdjuren. 

12.00 Händer att hålla i. Anna Arvidsdotter. En diktsvit om klass-
bundenhet och det prekära livet som brevbärare i Malmö.

12.20 Deckarsnack – att skriva i en utmanande genre. Kerstin 
Bergman och Bim Wikström om hur det är att skriva något av det 
svåraste som finns, nämligen en bra deckare. Hur börjar man? Hur 
hittar man sin egen röst? Och varför ens ge sig in i genren när det 
redan utkommer över 350 svenska deckare varje år?

12.45 Att översätta dialekt till dialekt. Är det möjligt att översätta 
dialekt? Ska en ny dialekt uppfinnas eller kan en redan existeran-
de användas? Kan nordnorsk dialekt bli kosterdialekt à la Taube? 
Författarna och översättarna Staffan Söderblom och Erik Andersson 
samtalar om hur de gör dialekter rättvisa. 

13.00 Från ett avlägset land, en antologi som tillkom under en 
skrivarverkstad på Uppsala stadsbibliotek. Anisur Rahman, före det-
ta fristadspoet som sedan många år leder dessa skrivarverkstäder, 
samtalar med poeten och översättaren Lars Häger.

13.25 Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn. 
Hanna Rajs. Hur kan någon som dog för snart tio år sedan fortfaran-
de vara så närvarande? Vad innebär en förlust?

13.45 Bröd och mjölk. Karolina Ramqvist. Om en ensam flickas 
uppväxt fylld av dofter, färger och smaker.

14.05 Hejdå Humlan Hansson. Kristina Sigunsdotter. Den första 
delen i trilogin om Humlan belönades med Augustpriset 2020 för 
årets bästa barnbok. Nu är Humlan tillbaka för att säga hejdå. 

14.25 Veras krig och Elsa i Underjorden. Katarina Kuick. Den ena 
berättelsen är påhittad utifrån en sann historia, den andra handlar 
om att ha tråkigt i tvättstugan och förirra sig ner i underjordiska 
gångar.

14.45 Översättaren och förläggaren Jörn Lindskog berättar om 
nyöversättningen av Erich Kästners klassiska Berlinroman Fabian: 
berättelsen om en moralist.

15.05–15.20 Systrarna och ensamheten av Simon Häggström är 
den tredje delen i romanserien om poliserna Markus och Natalia vid 
Människohandelsgruppen.

A01:60
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TORSDAG 22 SEPTEMBER | LITTERATURPOLITIK

Presentatörer: Kristina Sjögren 10.00–13.35,  
Vesna Prekopic 13.35–17.00. 

10.00 Välkommen! Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författar-
förbund och Oline Stig, ordförande i Författarcentrum Riks.

10.15 Litteraturen i Belarus. Barys Pjatrovitj, författare och ordfö-
rande för det oberoende belarusiska författarförbundet, hans översät-
tare Dmitri Plax och Sveriges Författarförbunds ordförande Grethe 
Rottböll läser ur och samtalar om Belarus: Fresker, en diktsamling om 
regimens förtryck, men också om folkets vilja och tron på litteraturens 
fulla frihet. Det oberoende belarusiska författarförbundet är numera 
”likviderat”. I Belarus kan Belarus: Fresker inte ges ut.

10.40 Det litterära ekosystemet. Litteraturområdet är att betrakta 
som ett ekosystem. För att det ska fungera måste varje enskild del 
värnas. Grethe Rottböll, Jörgen Gassilewski och Ludvig Berggren om 
samspelet mellan författare, översättare, läsare, förläggare, bokhand-
lare, bibliotek, kritiker och alla andra viktiga delar i det litterära ekosys-
temet. Men framför allt om varför det är hög tid för förändring och hur 
ett litteraturpolitiskt program kan göra skillnad. 

11.05 Johannes Anyuru läser ur sin roman Ixelles.

11.20 Poesi i krigstid. Vilken roll spelar litteraturen i att formulera 
erfarenheterna av kriget i Ukraina – och i att förmedla dem till omvärl-
den? Om detta talar poeterna Daryna Gladun och Lesyk Panasiuk, 
båda från Butja i Ukraina, med översättaren Mikael Nydahl.

11.45 Fakta och fiktion – måste barn läsa skönlitteratur eller går 
det lika bra med fackböcker? Läsförmåga är en förutsättning för vår 
demokrati. Hur ska vi förhålla oss till barns och ungas minskade läs-
ning – kanske går vägen till deras läsning inte bara genom skönlittera-
turen utan också genom Einsteins relativitetsteori och USA:s politiska 
system? Pär Sahlin, författare och ordförande i Författarförbundets 
barn- och ungdomslitterära sektion, samtalar med Beata Hansson, 
författare och ordförande i Författarförbundets sakprosasektion, 
och Per Kornhall, författare och ordförande i Läromedelsförfattarna. 
Moderator: Yukiko Duke.

12.10 Marit Kapla läser ur Kärlek på svenska.

12.25 Hur kan vi skriva om marginaliserade erfarenheter av plats? 
Vilka erfarenheter av plats får synas i den svenska barn- och ung-
domslitteraturen? Hur kan vi skriva om platser som förorten, eller om 
erfarenheten av att ha mer än en plats som man kallar för sitt hem? 
Vad kan vara gemensamt för olika marginaliserade erfarenheter av 
plats och vad kan vara olika? Författarna Anna Munyua och Musa M 
Isse samtalar med barnboksbibliotekarien Woody Oliphant om att 
skildra erfarenheter av platser som ofta har varit osynliggjorda eller 
stereotypiserats i den svenska majoritetskulturen.

12.50 Författarbesök i skolan – en rättighet? Vissa skolor har flera 
författarbesök per år, andra har aldrig haft en författare på plats. Var-
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för ser det så olika ut, och hur kan vi göra det mer rättvist och jämlikt 
för eleverna? Ett samtal mellan Andreas Palmaer, barnboksförfattare 
och ordförande i Författarcentrum Öst, och Ingela Korsell, barnboks-
författare och ledamot i Läsrådet. Moderator: Maria Fagerberg.

13.15 I en värld av desinformation. Skolverkets vision har varit att 
alla barn ska utveckla en adekvat digital kompetens. Men senaste 
Pisa-undersökningen visar tydligt att barn och unga har svårigheter 
att navigera i dagens samhälle med dess snabba flöde av information. 
Vilka verktyg och metoder behövs för att ge elever möjlighet att skilja 
mellan faktabaserad information, fake news och lögner? Andreas Pal-
maer, barnboksförfattare och ordförande i FC Öst och Jack Werner, 
författare och journalist, Källkritikbyrån. Moderator: Oline Stig.

14.05 Vad betyder sammanhållning i det nya litterära landskapet? 
Vad får gemensamma strategier och kollektiva förhållningssätt för 
betydelse i en tid när den litterära kartan håller på att ritas om, när 
etablerade samband och sammanhang försvinner och ersätts med 
nya och när andra aktörer än tidigare tar plats på arenan? Ett samtal 
mellan Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund, och Lawen Redar, 
ledamot i kulturutskottet och kulturpolitisk talesperson för Socialde-
mokraterna. Moderator: Maria Fagerberg.

14.30 Varför Tjállegoahte snarast bör bli ett nationellt resurs
centrum för samisk litteratur. Johan Sandberg McGuinne, Förfat-
tarförbundets regionala bevakare för samisk litteratur, Lea Simma, 
Tjállegoahte och Hanna Schimmer, bibliotekskonsulent på Samernas 
bibliotek, samtalar om vilken betydelse ett nationellt resurscentrum 
för samisk litteratur skulle få och varför det är bråttom. Moderator: 
Helena Fagertun.

14.55 Maria Jönsson läser ur sin debutdiktsamling Versus.

15.10 Ljudbokens konstnärliga möjligheter. Hur skiljer sig ljudbo-
kens konstnärliga uttryck från pappersbokens? Vilka kreativa möjlig-
heter uppstår när skriften blir röst? Och vilka blir begränsningarna när 
grafiken försvinner? Alexandra Borg, litteraturvetare som uttalat sig i 
ljudboksdebatten och Anders Teglund, pianist, författare och förläg-
gare. Moderator: Sofia Stenström.

15.35 Lustläsa för livet. Hur får vi barn att tycka om att läsa och hur 
främjar vi deras läsning av olika sorters böcker? Anne-Marie Körling, 
lärare och författare till flera böcker om läsande, berättar i samtal med 
journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén hur man kan hjälpa barn 
att hitta fram till och utveckla sin läsning och sin läslust för sakprosa  
i skolan.

16.00 Vad ska vi med litteraturkritiken till? Utrymmet för littera-
turkritik har minskat i svensk dagspress. Allt färre böcker recenseras 
och många författare får ingen som helst kritisk respons på sina verk. 
Vad innebär det för författarna och läsarna om det kritiska samtalet 
tystnar och kan litteraturkritiken hitta nya, alternativa arenor? Ett sam-
tal mellan kritikerna Annina Rabe, Björn Kohlström och Rakel Chukri. 
Moderator: Jörgen Gassilewski.

16.25 Jonas Ellerström läser ur diktsamlingen Framkallning i dagsljus.

16.40–17.00 Författandets villkor. Yrkesvillkoren varierar mycket  
beroende på genre, utgivningsform, försäljning, målgrupp och sido-
uppdrag, men även över tid. Ett samtal om upplevelser, erfarenheter 
och tankar mellan författarna Caroline Ringskog Ferrada-Noli och 
Sara Gordan. Moderator: Maria Fagerberg.

FREDAG 23 SEPTEMBER | KLIMAT

Presentatörer: Kristina Sjögren 10.00–13.00,  
Selene Hellström 13.00–17.00. 

10.00 Årets Litteraturscenen – en del av Myrornas cirkulära 
kretslopp. Åsa Blomberg, marknads- och kommunikationschef på 
Myrorna, intervjuas av Madeleine Schantz, Författarcentrum.

10.15 Bokar och böcker, papper och blad. Hur framställs pappret i 
våra böcker? Vilken typ av skogsbruk är bäst för klimat och biologisk 
mångfald? Kan vi lita på miljömärkningarna eller är det bättre att läsa 
digitalt? Ola Engelmark, skogsekolog, forskare och författare, i samtal 
med journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén om tillståndet i 
den svenska skogen. 

10.40 Maxim Grigoriev om Regnet. En grupp unga människor i 
Porto bestämmer sig för att göra något radikalt åt gentrifieringen och 
exploateringen som pågår i den historiska stadskärnan. 

11.05 Anna Dahlqvist om Det är tropiska nätter nu. ”Ett vrål trans-
kriberat till en lugnt och obönhörligt framåtskridande roman med ett 
oväntat slut”, har detta debutverk beskrivits som.

11.25 Klimatkrisen i lyriken. Vad kan poesin göra som inte facklitte-
raturen eller politiken kan? Ett samtal om poesins gränser och räck-
vidd mellan poeterna Jonas Gren, Sofia Roberg och Jasim Mohamed. 
Moderator: Selene Hellström.

11.50 Uppläsning för klimatet. Birk Andersson, Charlotte Ceder-
lund, Christine Lundgren, Marie Metso och Cecilia Nilsson.

12.15 Felet med Eden av EP Uggla är en dystopi om världen efter  
en dödlig pandemi.

12.35 Emma Karinsdotter och Martin Widmark om Den lilla  
spenatgumman, en saga om vänskap och naturens helande kraft.

13.00 När dystopi blir verklighet – balansen mellan förtvivlan, 
hopp och fakta. Hur viktigt är det att det skrivs om klimatkrisen?  
Kan litteraturen skapa ett engagemang som gör skillnad? Och hur 
nära verkligheten är dystopierna? Åsa Callmer, Elin Marakatt och 
Mats Söderlund om hur de ser på att skriva om klimatkrisen för barn 
och unga. Moderator: Helen Ekeroth.

13.25 Ragnar Strömberg och Bo Gustavsson samtalar om den 
amerikanske poeten Robert Hass diktsamling En morgon i Sierra.

14.00 Öga jur öga. Niklas Åkesson. Går det att leva med djur, ”bli” 
djur – och samtidigt fortsätta vara människa?

14.20 Släcka liv, 300 grader. Andra delen i Pernilla Ericsons deckar-
serie om Lilly Hed.

14.50 Papporna i skuggan av gängvåldet. I sin bok Papporna, sö-
nerna, våldet möter Beata Hansson och Vesna Prekopic pappor och 
söner som får ge sina egna bilder av det våld som präglat deras liv. 

15.15 Fuck och shit, behöver de översättas? Vet svensken som 
säger shit i var och varannan mening hur ordet uppfattas av en eng-
elsktalande person? En svordom på ett språk kan sällan översättas 
bokstavligt. En direktöversättning kan bli för stark, för svag eller helt 
meningslös för läsaren. Översättarna Elin Pirttimaa-Rosén och Lena 
Jonsson samtalar om en rolig och utmanande del av sitt yrke.  

15.35 Naja och Narva. Malin Roca Ahlgren. Inuiten Naja gör en plan 
för hur hon ska rädda narvalen Narva.

15.55 Apan och filosofen. Farshid Jalalvand vänder sig till evolu-
tionsvetenskapen för att besvara frågorna om meningen med livet 
och vad som föranleder samhällets uppgång och kollaps.

16.15 Modern självhushållning. Anders Rydell lär dig biskötsel och 
att plocka en anka – självhushållning för 2020-talet.

16.40–17.00 Hur verklighetens kriminalitet blir fiktion i ett  
parallellt Malmö. Anja Gatu och Helen Ekeroth.

LÖRDAG 24 SEPTEMBER

Presentatörer: Vesna Prekopic 10.15–13.10,  
Johan Nilsson 13.10–18.00. 

10.00 Författarcentrum presenterar några av sina läs- och skriv-
främjande projekt.

10.15 Den kreativa skrivprocessen. Joakim Zander, aktuell med 
spänningsromanen Ett ärligt liv, och Björn Ranelid om skrivprocessen. 
Ser arbetsmetoderna olika ut beroende på om man skriver deckare 
eller traditionella romaner? Moderator: Vesna Prekopic.

10.40 Målet. Jonas Rasmussen. En diktprocess strukturerad utifrån 
en rättsprocess.

11.00 Avstånd och närhet – bandet mellan mor och dotter.  
Ett samtal om relationen mellan mor och dotter som tar avstamp i 
romanerna Natten av Sara Gordan och Kaffe med mjölk av Ella Maria 
Nutti. Moderator: Mirja Unge.

11.25 En ny Gud. Zara Kjellner. Leila följer med sin pojkvän till hans 
familjegods, där hon inleder ett märkligt spel med hembiträdet. 

11.45 Novellsamling eller roman – hur får berättelsen sin form? 
Vad händer om man anpassar sina berättelser för att en roman är 
mer säljbar än en novellsamling? Författarna Ia Genberg och Hanna 
Linnea Rengfors samtalar om saken med förläggaren Martin Kaunitz. 
Moderator: Mirja Unge.

12.10 Obol för älskande. Selene Hellström. En kärleksroman med de 
grekiska myterna som fond.

12.30 Ruths garderob – en modehistoria. Ingela Bendt tecknar sin 
modeintresserade mammas historia.

12.50 Vardagsarabiska: fokus på samtal. Ali Alabdallah. 

13.10 Kornskiktet. Jenny Luks. En diktsamling om könsdysfori, en 
skildring av en kamp mot den egna kroppen.

13.40 Litterära mutationer. Ett samtal om sjukdomens form och 
poetik mellan poeterna Helena Boberg och Olivia Bergdahl och 
författaren Sofia Stenström.

14.05 Båten. Lotta Lundberg. Sex kvinnor samlas i Kapstaden för 
att segla över Atlanten. I kontakt med stormen, havets djup och 
himlens väldighet faller fernissan snabbt av.

14.25 Profeten och idioten. I Jonas Jonassons senaste bok ska 
astrofysikern Petra, mästerkocken Johan och änkan Agnes hinna till 
Rom innan jorden går under.

14.45 Att intervjua. Martin Röshammar. Vad är skillnaden mellan 
intervju och samtal? 

15.05 Den farliga litteraturen – samtal med två fristadsförfattare. 
Censur, förföljelse, flykt och ett liv i exil för att ha skrivit skönlitteratur 
och poesi. Möt Doaa Kamel och Mahdieh Golruu i ett samtal om 
det fria ordet, om situationerna i länderna de lämnat samt om sitt 
eget skapande – och hör dem läsa sina texter. Samtalet är på engel-
ska. Moderator: Elnaz Baghlanian. 

15.40 Göra mig förtjänt. Alice Dadgostar skildrar livet så som det 
ter sig när både bostad och arbete bara är till låns.

16.00 I döda författares sällskap. Hur kan man hitta skaparkraft 
och tröst hos de döda? Ett samtal om att gå i dialog med författare 
och konstnärer som gått ur tiden. Författaren Anna Jörgensdot-
ter och poeten UKON (Ulf Karl Olov Nilsson). Moderator: Selene 
Hellström.

16.25 I Julia Pastranas namn. Maj-Britt Wiggh ger röst och upp-
rättelse åt Julia Pastrana.

16.45 Fem ord du inte ska använda när du översätter böcker för 
barn. Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn, översättare från 
engelska och norska, om att översätta för barn och ungdom. 

17.05 Kattjakten av Jona Elings Knutsson. Om slutet av ett liv, om 
ensamhet, om 1900-talet, om kvinnohistoria, om att försöka ställa 
saker till rätta och om att jaga en katt och fånga en katt.

17.25–18.00 LIVEPODD: Det gränsar till galenskap. Om pro
krastinering. Författarna Elin Boardy, Martin Engberg, Mattias 
Hagberg och Jessica Schiefauer poddar live från scenen om det 
obetvingliga behovet av att göra något annat än att skriva. 

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Presentatör: Erik Lindman Mata

10.00 Författarcentrum presenterar några av sina läs- och skriv-
främjande projekt.

10.15 Vägen mot det friska – om ätstörningar. Anna Ehns bok 
handlar om det svåra, men möjliga – att bli fri från ätstörningar.

10.35 När vardagen knackar på är andra delen Anna Alemos trilogi 
om Frida och Mårten – en humoristisk, varm och romantisk feel-
goodserie i bästa Bridget Jones-anda.

10.55 Lutad mot ett spjut. Mary Woolstonecrafts resa i Skan
dinavien 1795. Katarina Bjärvall berättar om den engelska förfat-
tarinnans ilandstigning söder om Göteborg och hennes filosofiska 
upptäcksfärd.

11.15 Hur framställs storstad och landsbygd i samtida deckare? 
Deckarförfattarna Anna Roos och Fredrik P Winter samtalar om 
stad vs land i samtida deckare.

11.40 Dröm baby dröm. Jenny Tunedal. Dikter av det stoff som 
sorgen vävs av: Kärleken, döden och längtan. Språket, molnen, 
husdjuren. 

12.00 Händer att hålla i. Anna Arvidsdotter. En diktsvit om klass-
bundenhet och det prekära livet som brevbärare i Malmö.

12.20 Deckarsnack – att skriva i en utmanande genre. Kerstin 
Bergman och Bim Wikström om hur det är att skriva något av det 
svåraste som finns, nämligen en bra deckare. Hur börjar man? Hur 
hittar man sin egen röst? Och varför ens ge sig in i genren när det 
redan utkommer över 350 svenska deckare varje år?

12.45 Att översätta dialekt till dialekt. Är det möjligt att översätta 
dialekt? Ska en ny dialekt uppfinnas eller kan en redan existeran-
de användas? Kan nordnorsk dialekt bli kosterdialekt à la Taube? 
Författarna och översättarna Staffan Söderblom och Erik Andersson 
samtalar om hur de gör dialekter rättvisa. 

13.00 Från ett avlägset land, en antologi som tillkom under en 
skrivarverkstad på Uppsala stadsbibliotek. Anisur Rahman, före det-
ta fristadspoet som sedan många år leder dessa skrivarverkstäder, 
samtalar med poeten och översättaren Lars Häger.

13.25 Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn. 
Hanna Rajs. Hur kan någon som dog för snart tio år sedan fortfaran-
de vara så närvarande? Vad innebär en förlust?

13.45 Bröd och mjölk. Karolina Ramqvist. Om en ensam flickas 
uppväxt fylld av dofter, färger och smaker.

14.05 Hejdå Humlan Hansson. Kristina Sigunsdotter. Den första 
delen i trilogin om Humlan belönades med Augustpriset 2020 för 
årets bästa barnbok. Nu är Humlan tillbaka för att säga hejdå. 

14.25 Veras krig och Elsa i Underjorden. Katarina Kuick. Den ena 
berättelsen är påhittad utifrån en sann historia, den andra handlar 
om att ha tråkigt i tvättstugan och förirra sig ner i underjordiska 
gångar.

14.45 Översättaren och förläggaren Jörn Lindskog berättar om 
nyöversättningen av Erich Kästners klassiska Berlinroman Fabian: 
berättelsen om en moralist.

15.05–15.20 Systrarna och ensamheten av Simon Häggström är 
den tredje delen i romanserien om poliserna Markus och Natalia vid 
Människohandelsgruppen.

A01:60
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TORSDAG 22 SEPTEMBER | LITTERATURPOLITIK

Presentatörer: Kristina Sjögren 10.00–13.35,  
Vesna Prekopic 13.35–17.00. 

10.00 Välkommen! Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författar-
förbund och Oline Stig, ordförande i Författarcentrum Riks.

10.15 Litteraturen i Belarus. Barys Pjatrovitj, författare och ordfö-
rande för det oberoende belarusiska författarförbundet, hans översät-
tare Dmitri Plax och Sveriges Författarförbunds ordförande Grethe 
Rottböll läser ur och samtalar om Belarus: Fresker, en diktsamling om 
regimens förtryck, men också om folkets vilja och tron på litteraturens 
fulla frihet. Det oberoende belarusiska författarförbundet är numera 
”likviderat”. I Belarus kan Belarus: Fresker inte ges ut.

10.40 Det litterära ekosystemet. Litteraturområdet är att betrakta 
som ett ekosystem. För att det ska fungera måste varje enskild del 
värnas. Grethe Rottböll, Jörgen Gassilewski och Ludvig Berggren om 
samspelet mellan författare, översättare, läsare, förläggare, bokhand-
lare, bibliotek, kritiker och alla andra viktiga delar i det litterära ekosys-
temet. Men framför allt om varför det är hög tid för förändring och hur 
ett litteraturpolitiskt program kan göra skillnad. 

11.05 Johannes Anyuru läser ur sin roman Ixelles.

11.20 Poesi i krigstid. Vilken roll spelar litteraturen i att formulera 
erfarenheterna av kriget i Ukraina – och i att förmedla dem till omvärl-
den? Om detta talar poeterna Daryna Gladun och Lesyk Panasiuk, 
båda från Butja i Ukraina, med översättaren Mikael Nydahl.

11.45 Fakta och fiktion – måste barn läsa skönlitteratur eller går 
det lika bra med fackböcker? Läsförmåga är en förutsättning för vår 
demokrati. Hur ska vi förhålla oss till barns och ungas minskade läs-
ning – kanske går vägen till deras läsning inte bara genom skönlittera-
turen utan också genom Einsteins relativitetsteori och USA:s politiska 
system? Pär Sahlin, författare och ordförande i Författarförbundets 
barn- och ungdomslitterära sektion, samtalar med Beata Hansson, 
författare och ordförande i Författarförbundets sakprosasektion, 
och Per Kornhall, författare och ordförande i Läromedelsförfattarna. 
Moderator: Yukiko Duke.

12.10 Marit Kapla läser ur Kärlek på svenska.

12.25 Hur kan vi skriva om marginaliserade erfarenheter av plats? 
Vilka erfarenheter av plats får synas i den svenska barn- och ung-
domslitteraturen? Hur kan vi skriva om platser som förorten, eller om 
erfarenheten av att ha mer än en plats som man kallar för sitt hem? 
Vad kan vara gemensamt för olika marginaliserade erfarenheter av 
plats och vad kan vara olika? Författarna Anna Munyua och Musa M 
Isse samtalar med barnboksbibliotekarien Woody Oliphant om att 
skildra erfarenheter av platser som ofta har varit osynliggjorda eller 
stereotypiserats i den svenska majoritetskulturen.

12.50 Författarbesök i skolan – en rättighet? Vissa skolor har flera 
författarbesök per år, andra har aldrig haft en författare på plats. Var-

LITTERATURSCENEN

för ser det så olika ut, och hur kan vi göra det mer rättvist och jämlikt 
för eleverna? Ett samtal mellan Andreas Palmaer, barnboksförfattare 
och ordförande i Författarcentrum Öst, och Ingela Korsell, barnboks-
författare och ledamot i Läsrådet. Moderator: Maria Fagerberg.

13.15 I en värld av desinformation. Skolverkets vision har varit att 
alla barn ska utveckla en adekvat digital kompetens. Men senaste 
Pisa-undersökningen visar tydligt att barn och unga har svårigheter 
att navigera i dagens samhälle med dess snabba flöde av information. 
Vilka verktyg och metoder behövs för att ge elever möjlighet att skilja 
mellan faktabaserad information, fake news och lögner? Andreas Pal-
maer, barnboksförfattare och ordförande i FC Öst och Jack Werner, 
författare och journalist, Källkritikbyrån. Moderator: Oline Stig.

14.05 Vad betyder sammanhållning i det nya litterära landskapet? 
Vad får gemensamma strategier och kollektiva förhållningssätt för 
betydelse i en tid när den litterära kartan håller på att ritas om, när 
etablerade samband och sammanhang försvinner och ersätts med 
nya och när andra aktörer än tidigare tar plats på arenan? Ett samtal 
mellan Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund, och Lawen Redar, 
ledamot i kulturutskottet och kulturpolitisk talesperson för Socialde-
mokraterna. Moderator: Maria Fagerberg.

14.30 Varför Tjállegoahte snarast bör bli ett nationellt resurs
centrum för samisk litteratur. Johan Sandberg McGuinne, Förfat-
tarförbundets regionala bevakare för samisk litteratur, Lea Simma, 
Tjállegoahte och Hanna Schimmer, bibliotekskonsulent på Samernas 
bibliotek, samtalar om vilken betydelse ett nationellt resurscentrum 
för samisk litteratur skulle få och varför det är bråttom. Moderator: 
Helena Fagertun.

14.55 Maria Jönsson läser ur sin debutdiktsamling Versus.

15.10 Ljudbokens konstnärliga möjligheter. Hur skiljer sig ljudbo-
kens konstnärliga uttryck från pappersbokens? Vilka kreativa möjlig-
heter uppstår när skriften blir röst? Och vilka blir begränsningarna när 
grafiken försvinner? Alexandra Borg, litteraturvetare som uttalat sig i 
ljudboksdebatten och Anders Teglund, pianist, författare och förläg-
gare. Moderator: Sofia Stenström.

15.35 Lustläsa för livet. Hur får vi barn att tycka om att läsa och hur 
främjar vi deras läsning av olika sorters böcker? Anne-Marie Körling, 
lärare och författare till flera böcker om läsande, berättar i samtal med 
journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén hur man kan hjälpa barn 
att hitta fram till och utveckla sin läsning och sin läslust för sakprosa  
i skolan.

16.00 Vad ska vi med litteraturkritiken till? Utrymmet för littera-
turkritik har minskat i svensk dagspress. Allt färre böcker recenseras 
och många författare får ingen som helst kritisk respons på sina verk. 
Vad innebär det för författarna och läsarna om det kritiska samtalet 
tystnar och kan litteraturkritiken hitta nya, alternativa arenor? Ett sam-
tal mellan kritikerna Annina Rabe, Björn Kohlström och Rakel Chukri. 
Moderator: Jörgen Gassilewski.

16.25 Jonas Ellerström läser ur diktsamlingen Framkallning i dagsljus.

16.40–17.00 Författandets villkor. Yrkesvillkoren varierar mycket  
beroende på genre, utgivningsform, försäljning, målgrupp och sido-
uppdrag, men även över tid. Ett samtal om upplevelser, erfarenheter 
och tankar mellan författarna Caroline Ringskog Ferrada-Noli och 
Sara Gordan. Moderator: Maria Fagerberg.

FREDAG 23 SEPTEMBER | KLIMAT

Presentatörer: Kristina Sjögren 10.00–13.00,  
Selene Hellström 13.00–17.00. 

10.00 Årets Litteraturscenen – en del av Myrornas cirkulära 
kretslopp. Åsa Blomberg, marknads- och kommunikationschef på 
Myrorna, intervjuas av Madeleine Schantz, Författarcentrum.

10.15 Bokar och böcker, papper och blad. Hur framställs pappret i 
våra böcker? Vilken typ av skogsbruk är bäst för klimat och biologisk 
mångfald? Kan vi lita på miljömärkningarna eller är det bättre att läsa 
digitalt? Ola Engelmark, skogsekolog, forskare och författare, i samtal 
med journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén om tillståndet i 
den svenska skogen. 

10.40 Maxim Grigoriev om Regnet. En grupp unga människor i 
Porto bestämmer sig för att göra något radikalt åt gentrifieringen och 
exploateringen som pågår i den historiska stadskärnan. 

11.05 Anna Dahlqvist om Det är tropiska nätter nu. ”Ett vrål trans-
kriberat till en lugnt och obönhörligt framåtskridande roman med ett 
oväntat slut”, har detta debutverk beskrivits som.

11.25 Klimatkrisen i lyriken. Vad kan poesin göra som inte facklitte-
raturen eller politiken kan? Ett samtal om poesins gränser och räck-
vidd mellan poeterna Jonas Gren, Sofia Roberg och Jasim Mohamed. 
Moderator: Selene Hellström.

11.50 Uppläsning för klimatet. Birk Andersson, Charlotte Ceder-
lund, Christine Lundgren, Marie Metso och Cecilia Nilsson.

12.15 Felet med Eden av EP Uggla är en dystopi om världen efter  
en dödlig pandemi.

12.35 Emma Karinsdotter och Martin Widmark om Den lilla  
spenatgumman, en saga om vänskap och naturens helande kraft.

13.00 När dystopi blir verklighet – balansen mellan förtvivlan, 
hopp och fakta. Hur viktigt är det att det skrivs om klimatkrisen?  
Kan litteraturen skapa ett engagemang som gör skillnad? Och hur 
nära verkligheten är dystopierna? Åsa Callmer, Elin Marakatt och 
Mats Söderlund om hur de ser på att skriva om klimatkrisen för barn 
och unga. Moderator: Helen Ekeroth.

13.25 Ragnar Strömberg och Bo Gustavsson samtalar om den 
amerikanske poeten Robert Hass diktsamling En morgon i Sierra.

14.00 Öga jur öga. Niklas Åkesson. Går det att leva med djur, ”bli” 
djur – och samtidigt fortsätta vara människa?

14.20 Släcka liv, 300 grader. Andra delen i Pernilla Ericsons deckar-
serie om Lilly Hed.

14.50 Papporna i skuggan av gängvåldet. I sin bok Papporna, sö-
nerna, våldet möter Beata Hansson och Vesna Prekopic pappor och 
söner som får ge sina egna bilder av det våld som präglat deras liv. 

15.15 Fuck och shit, behöver de översättas? Vet svensken som 
säger shit i var och varannan mening hur ordet uppfattas av en eng-
elsktalande person? En svordom på ett språk kan sällan översättas 
bokstavligt. En direktöversättning kan bli för stark, för svag eller helt 
meningslös för läsaren. Översättarna Elin Pirttimaa-Rosén och Lena 
Jonsson samtalar om en rolig och utmanande del av sitt yrke.  

15.35 Naja och Narva. Malin Roca Ahlgren. Inuiten Naja gör en plan 
för hur hon ska rädda narvalen Narva.

15.55 Apan och filosofen. Farshid Jalalvand vänder sig till evolu-
tionsvetenskapen för att besvara frågorna om meningen med livet 
och vad som föranleder samhällets uppgång och kollaps.

16.15 Modern självhushållning. Anders Rydell lär dig biskötsel och 
att plocka en anka – självhushållning för 2020-talet.

16.40–17.00 Hur verklighetens kriminalitet blir fiktion i ett  
parallellt Malmö. Anja Gatu och Helen Ekeroth.

LÖRDAG 24 SEPTEMBER

Presentatörer: Vesna Prekopic 10.15–13.10,  
Johan Nilsson 13.10–18.00. 

10.00 Författarcentrum presenterar några av sina läs- och skriv-
främjande projekt.

10.15 Den kreativa skrivprocessen. Joakim Zander, aktuell med 
spänningsromanen Ett ärligt liv, och Björn Ranelid om skrivprocessen. 
Ser arbetsmetoderna olika ut beroende på om man skriver deckare 
eller traditionella romaner? Moderator: Vesna Prekopic.

10.40 Målet. Jonas Rasmussen. En diktprocess strukturerad utifrån 
en rättsprocess.

11.00 Avstånd och närhet – bandet mellan mor och dotter.  
Ett samtal om relationen mellan mor och dotter som tar avstamp i 
romanerna Natten av Sara Gordan och Kaffe med mjölk av Ella Maria 
Nutti. Moderator: Mirja Unge.

11.25 En ny Gud. Zara Kjellner. Leila följer med sin pojkvän till hans 
familjegods, där hon inleder ett märkligt spel med hembiträdet. 

11.45 Novellsamling eller roman – hur får berättelsen sin form? 
Vad händer om man anpassar sina berättelser för att en roman är 
mer säljbar än en novellsamling? Författarna Ia Genberg och Hanna 
Linnea Rengfors samtalar om saken med förläggaren Martin Kaunitz. 
Moderator: Mirja Unge.

12.10 Obol för älskande. Selene Hellström. En kärleksroman med de 
grekiska myterna som fond.

12.30 Ruths garderob – en modehistoria. Ingela Bendt tecknar sin 
modeintresserade mammas historia.

12.50 Vardagsarabiska: fokus på samtal. Ali Alabdallah. 

13.10 Kornskiktet. Jenny Luks. En diktsamling om könsdysfori, en 
skildring av en kamp mot den egna kroppen.

13.40 Litterära mutationer. Ett samtal om sjukdomens form och 
poetik mellan poeterna Helena Boberg och Olivia Bergdahl och 
författaren Sofia Stenström.

14.05 Båten. Lotta Lundberg. Sex kvinnor samlas i Kapstaden för 
att segla över Atlanten. I kontakt med stormen, havets djup och 
himlens väldighet faller fernissan snabbt av.

14.25 Profeten och idioten. I Jonas Jonassons senaste bok ska 
astrofysikern Petra, mästerkocken Johan och änkan Agnes hinna till 
Rom innan jorden går under.

14.45 Att intervjua. Martin Röshammar. Vad är skillnaden mellan 
intervju och samtal? 

15.05 Den farliga litteraturen – samtal med två fristadsförfattare. 
Censur, förföljelse, flykt och ett liv i exil för att ha skrivit skönlitteratur 
och poesi. Möt Doaa Kamel och Mahdieh Golruu i ett samtal om 
det fria ordet, om situationerna i länderna de lämnat samt om sitt 
eget skapande – och hör dem läsa sina texter. Samtalet är på engel-
ska. Moderator: Elnaz Baghlanian. 

15.40 Göra mig förtjänt. Alice Dadgostar skildrar livet så som det 
ter sig när både bostad och arbete bara är till låns.

16.00 I döda författares sällskap. Hur kan man hitta skaparkraft 
och tröst hos de döda? Ett samtal om att gå i dialog med författare 
och konstnärer som gått ur tiden. Författaren Anna Jörgensdot-
ter och poeten UKON (Ulf Karl Olov Nilsson). Moderator: Selene 
Hellström.

16.25 I Julia Pastranas namn. Maj-Britt Wiggh ger röst och upp-
rättelse åt Julia Pastrana.

16.45 Fem ord du inte ska använda när du översätter böcker för 
barn. Helena Sjöstrand Svenn och Gösta Svenn, översättare från 
engelska och norska, om att översätta för barn och ungdom. 

17.05 Kattjakten av Jona Elings Knutsson. Om slutet av ett liv, om 
ensamhet, om 1900-talet, om kvinnohistoria, om att försöka ställa 
saker till rätta och om att jaga en katt och fånga en katt.

17.25–18.00 LIVEPODD: Det gränsar till galenskap. Om pro
krastinering. Författarna Elin Boardy, Martin Engberg, Mattias 
Hagberg och Jessica Schiefauer poddar live från scenen om det 
obetvingliga behovet av att göra något annat än att skriva. 

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Presentatör: Erik Lindman Mata

10.00 Författarcentrum presenterar några av sina läs- och skriv-
främjande projekt.

10.15 Vägen mot det friska – om ätstörningar. Anna Ehns bok 
handlar om det svåra, men möjliga – att bli fri från ätstörningar.

10.35 När vardagen knackar på är andra delen Anna Alemos trilogi 
om Frida och Mårten – en humoristisk, varm och romantisk feel-
goodserie i bästa Bridget Jones-anda.

10.55 Lutad mot ett spjut. Mary Woolstonecrafts resa i Skan
dinavien 1795. Katarina Bjärvall berättar om den engelska förfat-
tarinnans ilandstigning söder om Göteborg och hennes filosofiska 
upptäcksfärd.

11.15 Hur framställs storstad och landsbygd i samtida deckare? 
Deckarförfattarna Anna Roos och Fredrik P Winter samtalar om 
stad vs land i samtida deckare.

11.40 Dröm baby dröm. Jenny Tunedal. Dikter av det stoff som 
sorgen vävs av: Kärleken, döden och längtan. Språket, molnen, 
husdjuren. 

12.00 Händer att hålla i. Anna Arvidsdotter. En diktsvit om klass-
bundenhet och det prekära livet som brevbärare i Malmö.

12.20 Deckarsnack – att skriva i en utmanande genre. Kerstin 
Bergman och Bim Wikström om hur det är att skriva något av det 
svåraste som finns, nämligen en bra deckare. Hur börjar man? Hur 
hittar man sin egen röst? Och varför ens ge sig in i genren när det 
redan utkommer över 350 svenska deckare varje år?

12.45 Att översätta dialekt till dialekt. Är det möjligt att översätta 
dialekt? Ska en ny dialekt uppfinnas eller kan en redan existeran-
de användas? Kan nordnorsk dialekt bli kosterdialekt à la Taube? 
Författarna och översättarna Staffan Söderblom och Erik Andersson 
samtalar om hur de gör dialekter rättvisa. 

13.00 Från ett avlägset land, en antologi som tillkom under en 
skrivarverkstad på Uppsala stadsbibliotek. Anisur Rahman, före det-
ta fristadspoet som sedan många år leder dessa skrivarverkstäder, 
samtalar med poeten och översättaren Lars Häger.

13.25 Där var du, större än bokstäverna som bildar ditt namn. 
Hanna Rajs. Hur kan någon som dog för snart tio år sedan fortfaran-
de vara så närvarande? Vad innebär en förlust?

13.45 Bröd och mjölk. Karolina Ramqvist. Om en ensam flickas 
uppväxt fylld av dofter, färger och smaker.

14.05 Hejdå Humlan Hansson. Kristina Sigunsdotter. Den första 
delen i trilogin om Humlan belönades med Augustpriset 2020 för 
årets bästa barnbok. Nu är Humlan tillbaka för att säga hejdå. 

14.25 Veras krig och Elsa i Underjorden. Katarina Kuick. Den ena 
berättelsen är påhittad utifrån en sann historia, den andra handlar 
om att ha tråkigt i tvättstugan och förirra sig ner i underjordiska 
gångar.

14.45 Översättaren och förläggaren Jörn Lindskog berättar om 
nyöversättningen av Erich Kästners klassiska Berlinroman Fabian: 
berättelsen om en moralist.

15.05–15.20 Systrarna och ensamheten av Simon Häggström är 
den tredje delen i romanserien om poliserna Markus och Natalia vid 
Människohandelsgruppen.
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RUM FÖR ÖVERSÄTTNING

10.00–10.45 Femhundra ord för snö – inget för sex?
Två samiska översättare ger sig, var för sig, i kast med att översätta Niviaq 
Korneliussen, som fick Nordiska Rådets litteraturpris i fjol, och Linnea 
Axelsson, som vann Augustpriset 2018. Översättarna Kristina Utsi och 
Ánne Márjá Guttorm Graven samtalar här med varandra om att översätta 
naturlyrik och erotik. Om att hitta rätt ord för rumpnissar i Ronja Rövar-
dotter, om hur samiska värden och samisk världsbild speglas – och om nya 
samiska ord för sex. Arrangör: HDK-Valand, Kulturrådet

11.00–11.45 Som gränsbarn till ett folk i gränsland
Meänkieli och kvänska är besläktade språk som historiskt sett beva-
rats muntligt i de nordliga delarna av Sverige respektive Norge. Deras 
ställning som nationella minoritetsspråk i dessa länder innebär numera 
att samhället har en skyldighet att skydda och främja språken. Men hur 
ser det ut i praktiken? Författaren Katarina Kieri leder detta samtal om 

erfarenheter av språkpolitik, språklöshet och översättningspraktiker där 
översättaren och universitetslektorn Eira Söderholm, författaren och 
redaktören för tidskriften Meänmää, Meri Alarcón samt poeten  
M. Seppola Simonsen medverkar. Arrangör: Kulturrådet, Voksenåsen

12.00–12.50 Pris för Årets översättning och Årets översättar
stipendium: utdelning och samtal
Årets översättning riktar ljuset mot översättandets konst och premierar 
översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och 
precision, lyskraft och följsamhet. Årets nominerade översättare är Lars 
Andersson, Johanne Lykke Holm, Olov Hyllienmark, Niclas Nilsson, Han-
na Nordenhök och Ola Wallin. Förutom prisutdelning håller Jenny Hög-
ström, som ingår i juryn, samtal med pristagaren och stipendiaten. Bakom 
priset står stiftelsen Natur och Kultur och Översättarsektionen i Sveriges 
Författarförbund. Arrangör: Natur & Kultur, Sveriges Författarförbund

TORSDAG 22 SEPTEMBER

10.00–10.45 Marlene van Niekerk i möte med sina svenska över sättare
Marlene van Niekerk fick stort genomslag i Sverige 2012 med sin andra 
roman Agaat i översättning av Niclas Hval. Nu kommer hennes första 
roman Triomf i översättning av Erik MacQueen. Marlene van Niekerk 
använder sig ekvilibristiskt av språket för att gestalta innehållet i sin prosa, 
och båda romanerna är från början skrivna på afrikaans men de svenska 
översättningarna har främst utgått ifrån den engelska översättningen 
– vad har det inneburit för processen? Samtalet leds av författaren och 
översättaren Hanna Nordenhök. Arrangör: HDK-Valand

11.00–11.45 Att översätta hotade texter
Litteratur som författas i repressiva politiska system väcker ofta intresse 
– från sovjetisk samizdat till dagens översättningar av texter från exem-
pelvis Saudiarabien, Kina och Belarus. I och med kriget i Ukraina har ett 
flertal författare flytt från framför allt Donbass för att kunna verka fritt. 
Vad innebär det för hotade författare att deras texter publiceras världen 

LÖRDAG 24 SEPTEMBER

10.00–10.45 Kan litteraturen bära smärta?
Under ett litterärt evenemang någonstans i Tyskland läser Maryam Akello 
från Uganda ur sin bok om den tid då hon var fånge hos en väpnad milis. 
Hon läser på sitt modersmål acholi och översättaren läser på tyska. Detta 
är utgångspunkten för den sydafrikanske författaren Ivan Vladislavićs 
novell ”Uppläsningen”. Berättelsen ställer en rad frågor om betydelsen av 
översättningar, om litteraturen som vittne och om huruvida en översätt-
ning kan förmedla smärta. Författaren Kayo Mpoyi samtalar här med Ivan 
Vladislavić och översättaren Julian Birbrajer om novellen som nyss kom-
mit på svenska, utgiven av Karavan. Arrangör: Karavan, Översättarcentrum

11.00–11.45 Trans(lating)
”Jag tröttnade på att leva som trans. Jag nådde en punkt där jag tyckte 
att jag inte längre behövde stå ut med hela könsskiten för att tillfredsställa 
min idé om mig själv. Jag är trans, men jag behöver inte göra trans.” Torrey 
Peters debutroman Detransition, baby är en rom-com om moderskap och 
trassliga relationer som utspelar sig i New Yorks transcommunity. Översät-

FREDAG 23 SEPTEMBER

taren Julia Gillberg möter här bokens språkgranskare Edward Summa-
nen i ett samtal om att bära erfarenheter av trans, graviditet och familj 
mellan språk. Samtalet leds av översättaren Nik Ruth Persson. Arrangör: 
Sveriges Författarförbund med stöd av Albert Bonniers Förlag

12.00–12.45 Det skälvande fönstret – om Forough Farrokhzad på 
svenska och danska 
Drygt 30 år har gått sedan Forough Farrokhzad, en av Irans genom ti-
derna mest inflytelserika poeter, översattes till svenska för första gången. 
Bakom fönstret skälver natten (2021) är både en nyöversättning och ett 
utökat urval av hennes dikter. Vad händer med det foroughska formsprå-
ket och dess fåglar, fönster och feminism när det förflyttat sig till svensk-
an? Och vilka dikter återstår ännu att upptäcka? Möt översättarna Nam-
dar Nasser och Shadi Angelina Bazeghi som står bakom de svenska och 
danska utgåvorna, samt poeten Athena Farrokhzad vars eget skrivande 
bär tydliga spår av författarskapet. Samtalsledare är Översättarcentrums 
kommunikatör Roza Ghaleh Dar. Arrangör: Översättarcentrum

över? Och kan översättning och publicering av denna typ av litteratur 
ses som ett slags aktivism? Redaktören och översättaren Kholod Saghir 
samtalar med publicisten och översättaren Mikael Nydahl om sitt arbete 
med hotade texter. Samtalet leds av Med andra ords nya redaktör Jenny 
Aschenbrenner. Arrangör: Svenska PEN, Översättarcentrum

12.00–12.45 Crime time i översättarstugan
Deckarvågen som har svept över världen de senaste årtiondena har läm-
nat avtryck även inom den översatta litteraturen. Inte minst har svenskan 
blivit ett källspråk att räkna med genom att ”Scandinavian noir” blivit ett 
begrepp internationellt. Vad finns det för likheter och skillnader i deckar-
översättning till och från svenska? I det här samtalet möts deckaröversät-
tarna Anders Bellis och Urszula Pacanowska Skogqvist för en diskussion 
om översättning av ond bråd död under ledning av Elin Svahn från Tolk- 
och översättarinstitutet. Arrangör: Tolk- och översättarinstitutet

Torsdag 12.30–13.15 sal H1

Ett bibliotek för alla?
Hur kan biblioteken inkludera, lyfta och främja samer och 
de nationella minoriteterna på ett sätt som är identitetsstär-
kande och språkrevitaliserande? Vilken roll har de natio-
nella resursbiblioteken i arbetet framåt? Hanna Schimmer, 
urfolksbibliotekarie vid Samernas bibliotek i Jokkmokk, 
Eeva Östberg, bibliotekschef på Finlandsinstitutet och Lars 
Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie vid KB samtalar 
om varför det är viktigt att det finns litteratur på nationella 
minoritetsspråk och resursbibliotekens roll i detta. Hur skiljer 
sig de olika nationella minoriteternas biblioteksspecifika 
behov, och varför? Moderator: Johan Sandberg McGuinne, 
samisk-svensk författare och översättare.

Torsdag 13.00–13.45 sal F5

Royalty på vad?
Vad beräknas ersättningen på? Det är en fråga som många 
författare ställer sig, när strömning av ljudböcker spelar en 
allt större roll för inkomsten. Allt fler efterfrågar transparens 
i affärsmodellerna som strömningstjänsterna har upprättat. 
Bokförsäljnings statistiken för 2021 visar på stora förändring-
ar när det gäller hur de digitala inkomsterna fördelas. Innebär 
en stor strömning också en stor tillströmning av inkomster 
för författarna? Ett samtal lett av Anders Rydell med Åsa 
Anesäter, förbundsjurist, Martin Kaunitz, förläggare, Lena 
Stjernström, VD och litterär agent på Grand Agency, Linda 
Säresand, VD på Storytel Books, och Erik Wikberg, forskare 
vid Handelshögskolan.

SEMINARIER
Rum för översättning är en plattform för samtal om översättning och arrangeras av Författarförbundets översättarsektion, HDK-Valand, Kultur-
rådet, Tolk- och översättarinstitutet och Översättarcentrum. I år görs Rum för översättning med stöd av bland andra Svenska Akademien.

SEMINAREKORT 
KRÄVS

Välkommen till Glashuset på HDK-Valands
innergård, Vasagatan 50, ingång från Chalmers-

gatan. Vi bjuder på enklare förfriskningar.

Torsdag 17.45–19.00. Gemensam avgång  
från Litteraturscenen 17.15.

• Medlemsmingel •

SAL R17–18
SVERIGES FÖRFATTARFÖRBUND är en 
intresseorganisation vars främsta uppgift är  
att tillvarata och bevaka författarnas och de 
litterära översättarnas upphovsrättsliga och 
ekonomiska intressen och att erbjuda en 
plattform för utbyte av erfarenheter. Målet är 
en stark och sammanhållen yrkesgrupp.
  Om du har dokumenterad erfarenhet av 
litterär yrkesutgivning som skribent eller över-
sättare kan du söka medlemskap. 
 Information och ansökningsblankett finns 
på forfattarforbundet.se.

TRÄFFA VÅRA JURISTER i montern, A01:62,
torsdag 10.30–11.30 eller 15.00–16.00,
fredag 10.30–11.30 eller 15.00–16.00.

FÖRFATTARCENTRUM (FC) bildades 1967 
och är en ideell förening. FC driver Sveriges 
största författarförmedling. Vi bokar författare 
till uppläsningar, skrivarverkstäder, debatter, 
festivaler, events, studiedagar med mera.  
Årligen förmedlar FC närmare 3000 uppdrag 
– till skolor och bibliotek, företag och organisa-
tioner i hela Sverige. 
 Utöver författarförmedling driver FC läs- och 
skrivfrämjande projekt och arrangerar litterära 
evenemang. Vi erbjuder också skrivcoachning 
och lektörs-, redaktörs- och korrekturläsning.
 Som medlem i Författarcentrum är du till-
gänglig i vår förmedlingsdatabas. 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, boka en författare eller 
söka medlemskap, besök forfattarcentrum.se.

LITTERATUR
SCENEN

PROGRAM 2022  
BOKMÄSSAN GÖTEBORG

+ RUM FÖR ÖVERSÄTTNING



RUM FÖR ÖVERSÄTTNING
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TORSDAG 22 SEPTEMBER
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LÖRDAG 24 SEPTEMBER
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