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LITTERÄR VÅRD  
I VÅRDEN 



Maria Molin

Jag är frilansjournalist och författare, bosatt i Visby på Gotland. Min främsta inriktning inom 
journalistiken är personporträtt och reportage med fokus på kultur, och jag skriver för olika 
tidningar, däribland det gotländska nyhetsmagasinet Horisont. 

Under mitt författarbesök kommer jag att läsa en berättelse ur min debutbok Fotspår i sanden – 
Berättelser från Gotska Sandön (eddy.se, 2021). Med en egen personlig relation till platsen, och inter-
vjuer med människor som har anknytning dit, gestaltar jag Gotska Sandön ur flera perspektiv. I 
elva unika berättelser om en säregen ö långt ute på havet möter läsaren bland andra en fyrmästare, 
en tillsynsman, en deckarförfattare och en filmfotograf.

Som barn fick jag följa med min farfar och min pappa, som var sjökaptener och tog med 
passagerare från Nynäshamn till Gotska Sandön med sitt fartyg Mireya under 1970- och 1980-
talen. Berättelsen som jag läser blir en utgångspunkt för ett samtal om vad en plats kan betyda i ens 
liv. Har du en sådan speciell barndomsplats, som du återvänder till i dina minnen och drömmar? 
Hur ser den ut och varför är den så värdefull för dig? Om det finns möjlighet visar jag gärna ett 
bildspel medan jag läser, med fotografier och målningar från boken.

Boktitlar:
Fotspår i sanden

Språk: svenska

Fotograf: Anna Sundström



Eli Åhman Owetz

Jag skriver romaner på lättläst svenska för målgruppen äldre med demens. Min roman Sköna Maj 
fick Lättläst-priset 2022. Boken handlar om Maj, som är i 85-årsåldern. En dag när hon är på stan i 
ett ärende hamnar hon i olika äventyr.

Jag är van högläsare och har gjort besök på ett tiotal äldreboenden, både demensavdelningar och 
somatiska avdelningar. Min mamma bodde sina sista tio år på demensboenden, så jag hade redan
tidigare erfarenhet av att möta människor i olika stadier av sjukdomen.

Under besöken läser jag högt ur Sköna Maj. Efteråt pratar vi om det som hände i kapitlet jag just 
läst. Eller om annat som känns roligt.

På demensboenden har vi pratat om maträtter från förr. På somatiska avdelningar kan det bli långa 
samtal om allt mellan himmel och jord. Mitt roligaste högläsningsminne är när fyra damer, alla över 
nittio, och jag blev sittande en timme efter högläsningen och avhandlade allt från Kerstin Ekmans
författarskap till Roslagens natur.

Jag arbetade tidigare på studieförbund och höll i läsombudsutbildningar. Om det finns intresse 
att börja med högläsning som aktivitet kan jag berätta om hur man blir läsombud och ge tips på 
lättlästa böcker.

Boktitlar:
Sköna Maj

Språk: svenska 

Fotograf: Håkan Owetz



Charlotta von Zweigbergk

Med mina sexton utgivna böcker har jag stor erfarenhet av författarsamtal i många olika samman-
hang. Hur jag lägger upp det beror mycket på vilken grupp jag ska tala inför. Ibland är det bäst att 
prata om själva skrivandet och kreativiteten, medan andra gånger är det högläsning i fokus. 
Innan jag började skriva på heltid arbetade jag tio år inom vården, och jag vet hur viktigt 
det är med aktiviteter och kultur för de som har svårt att tillägna sig det på eget initiativ. 

Jag pratar gärna om alla mina böcker men just för det här projektet tror jag att mina böcker Dippen 
& jag eller Fattigfällan lämpar sig bäst.

Jag bor växelvis på Gotland och i Stockholm, men är villig att resa även till andra orter. 

Boktitlar:
Dippen & jag
Fattigfällan

Språk: svenska

Fotograf: Anna Drivinik



Patrik Lundberg

Jag vill berätta om och läsa ur Fjärilsvägen, en berättelse om min mammas liv och död i det svenska 
klassamhället från 1950-talet till nutid. Som journalist och författare har jag länge undersökt folk-
hemmet. Jag vill möta de människor som växte upp under 1900-talets början och mitt – och låta 
dem dela sina erfarenheter.

Sedan 2013 har jag haft över 400 författarbesök från Trelleborg i syd till Boden i norr.

Boktitlar:
Fjärilsvägen

Språk: svenska

Fotograf: Stefan Tell



Ingrid Thörnqvist

Föredrag av tv-journalisten Ingrid Thörnqvist om en spänningsbiografi i det kalla krigets Berlin.

Biografin Carl-Gustaf  Svingel – och Silvias familj i det kalla krigets Berlin, handlar om en okänd svensk 
som i hemlighet hjälpte människor att fly genom muren i det delade Berlin. Författaren Ingrid 
Thörnqvist tar er med i jakten på historien om denna ”röda nejlika” som med hjälp av unika 
kontakter på båda sidor av järnridån kom att betyda mycket för splittrade familjer och för
politiska fångar. Carl-Gustafs resa började i ett barnhem i den lilla byn Hjärtum och slutade i stor-
politikens Berlin. I boken berättar drottning Silvia för första gången om villkoren för sin östtyska 
familj.

Ingrid Thörnqvist var tidigare utrikeskorrespondent för SVT:s nyhetsprogram Rapport och 
Aktuellt och rapporterade under många år om omvälvningarna i Centraleuropa, och var på plats 
när Berlinmuren föll.

Under föredraget visas autentiska bilder från det kalla kriget. Ingrid har varit en flitig och 
uppskattad föreläsare i många kulturföreningar och på bibliotek det senaste året.

Boktitlar:
Carl-Gustaf  Svingel – och Silvias familj i det kalla 
krigets Berlin

Språk: svenska

Fotograf: Ronja Wigertz



Solveig Bergqvist Larsson

Som berättare i nostalgishower, bl.a. ”Ta´t lugnt ta en Toy”, har jag uppträtt på drygt 300 äldre-
boenden, för människor med olika vårdbehov och på träffpunkter. Genom den kontakten, och 
genom min egen ålder, 73 år, har jag en gedigen erfarenhet av att nå fram till äldre personer och jag 
känner stor glädje av de mötena.

Jag har också uppträtt som författare flera gånger på min 93-åriga mammas boende här i Dalarna, 
då jag har läst och levandegjort texter ur min barndomsroman Ögona böj.

Nu i mina författarframträdanden kommer jag att alternera mellan Ögona böj, om min barndom på 
50-talet, och min senaste bok Kärleksbluffen, en självbiografi om mina tonår på 60-talet.

Jag kommer förstås att anpassa svårighetsgraden till den avdelning jag kommer till. Författarbe-
söket inleder jag med att berätta om mig och de texter jag kommer att läsa högt ur. Sedan varvar 
jag berättandet med högläsning för att väcka minnen och få till ett samtal, om de äldres barn- och 
ungdomstid eller det som spontant kommer fram ur minnets gömmor.

Jag kommer också att klä mig själv tidsenligt och ha med rekvisita, allt för att levandegöra 
innehållet i mina böcker.

Mer om mig, mina shower och böcker finns på min hemsida www.solpennan.com

Boktitlar:
Ögona böj
Kärleksbluffen

Språk: svenska

Fotograf: Sara Lassbo



Karin Alfredsson

Jag har skrivit två (snart tre) romaner som utspelar sig i en pingstvänsdominerad by i Västerbottens 
inland 1949- 51. När jag åkt runt på bibliotek och pratat om mina böcker har jag märkt vilken stark 
igenkänning de skapar hos äldre människor. 

Igenkänningen handlar både om miljön som sådan (den lilla byn där alla vet allt om alla), 
församlingens kontroll, skolan - och synen på homosexualitet. Man behöver inte ha växt upp i 
norra Sverige för att känna igen sig. Jag vill gärna samtala med människor som har egen erfarenhet 
av allt detta. Själv är jag född 1953 och har bara indirekta minnen, även om jag bott i byar som 
liknar Granträskåsen.

Jag kommer att högläsa, på min barndoms (och bokens) dialekt. Det är inte svårt att förstå, snarare 
en melodi. Jag har stor erfarenhet av författarbesök, främst på olika bibliotek

Böckerna heter Vajlett och Rut respektive Roger och Rebecka. Den tredje i serien Valentin och Ketty ges 
ut i augusti-23.

Boktitlar:
Vajlett och Rut 
Roger och Rebecka
Valentin och Ketty

Språk: svenska

Fotograf: Elisabeth Olsson



 Jona Elings Knutsson

Jag kommer läsa ur romanen Kattjakten, som handlar om Eva Jansson som är så gammal att hon 
tappat räkningen.

Jag vill samtala om att glömma sådant man vill minnas, och om att minnas sådant man vill glömma. 

Jag är både författare och läkare, så projektet Litterär vård i vården ligger mig extra varmt om 
hjärtat.

”En smått knasig flanörroman om en katastrofalt kontaktsökande pensionär i Hornstull visar sig 
efterhand även vara en queer arbetarskildring med tragisk fallhöjd. En av årets mest förbisedda 
svenska böcker.” Expressen, Malte Persson

Boktitlar:
Kattjakten

Språk: svenska

Fotograf: Anna Drvnik



 Ali Shafiei

Jag heter Ali Shafiei, 64 år, författare och översättare. 

Jag kom till Sverige från Iran i slutet av 1988. I Iran var jag barnboksförfattare och engelsklärare. 
Nu jobbar jag som tolk på olika myndigheter, från  BB, där ett barn föds, till begravningsbyråer, 
där någon dör. Jag följer människors liv och deras öden. 

Jag har en säck full av roliga, spännande och även sorgsna historier att berätta. Historier som 
kantas av kulturkrockar. Några av dem finns i boken, En tolks bekännelser som jag skrev 2021. 

Boktitlar:
En tolks bekännelser

Språk: persiska, dari

Fotograf: Rana Shafiei



 Ashraf  Bagheri 

Jag kom till Sverige i 2018. I Iran var jag författare och journalist och publicerade två böcker där. 

Jag publicerade en av mina böcker i Sverige på två språk persiska och svenska som heter Månen var 
inte bara min. 

Jag vill gärna läsa en av de klassiska iranska böckerna av Saadi Shirazi,  en bok om historien av 
ordspråk i persiska språket och några av mina texter som jag har skrivit i Sverige.

Boktitlar:

Språk: persiska

Fotograf: Hooman Vafaeian



 Jasim Mohamed 

Jag är född 1962 i ett litet samhälle mellan de två floderna Tigris och Eufrat, nära den gamla staden 
Ur i södra Irak. Min resa därifrån mot Norden via halva världen började när jag hade nyss fyllt 18 
år. Jag kom till Sverige när jag var 27 år och färdigutbildad journalist. Här tog min fysiska resa slut, 
men min inre resa har fortsatt än idag och manifesterar sig i olika litterära former.  

Jag har hittills publicerat fyra diktsamlingar, en reportagebok, en barnbok, två pjäser och ett 40-tal 
översättningar från arabiska till svenska och vice versa. Bland poeterna jag översatt står främst 
Bruno K. Öijer och Tomas Tranströmer.  

Under mina författarbesök pratar jag gärna om skrivandet, om kontakten med det svenska språket, 
om glädjen jag upplever när jag översätter, om hur jag har förvandlat tomrummet som den här 
resans förluster lämnat efter sig till en inspirationskälla och om platsen jag lämnat. Dess historia 
och närhet till naturen i sina mest ursprungliga former, vilket gjorde att jag  på något vis kände mig 
hemma i mötet med den svenska naturen och språket. 

Jag väver samman allt detta in i en personlig berättelse med avsikt att lämna ett upplyftande intryck 
hos publiken. Jag avslutar med en uppläsning av texter som jag noggrant väljer ut utifrån publikens 
karaktär. 

Boktitlar: Uppror mot ingen, Vittnen till meningslösa 
händelser

Språk: arabiska, svenska

Fotograf: Lotte Sederholm



 Rana Soleimani 

Jag är en iransk författare, som är bosatt i Sverige. Jag har gett ut flera böcker, både novellsamlingar 
och romaner. Jag skriver på persiska och har översatts till svenska och engelska.

Min senaste bok Med sju tusenåriga handlar om en arbetsdag för en iransk kvinna som jobbar på 
hemtjänsten.

Innan dess skrev jag Odysses syndrom om en iransk judisk immigrantkvinnas liv i Sverige. Den boken 
är översatt till engelska.Och Leve Livet, en bok om fyra iranska kvinnor som väntar på sin dödsdom 
i ett iranskt fängelse. Boken finns på svenska också.

Jag skulle vilja läsa högt ur både Leve Livet och Med sju tusenåriga och gärna ha ett samtal om dem. 
Leve Livet är återigen aktuell med tanke på den pågående feministiska revolutionen i Iran och döds-
domarna.

Med sju tusenåriga kan vara intressant både för att kunna få insyn i hemtjänstpersonalens vardag, men 
också de djupa samtal som uppstår med brukarna.

Jag har haft flera boksamtal både i Sverige och utlandet, främst på persiska.

Boktitlar: Med sju tusenåriga, Odysses syndrom, Leve Livet

Språk: persiska

Fotograf: privat foto



Nina Ulmaja

Jag kom till Sverige 1972 som 5-åring tillsammans med mina föräldrar som flyttade hit i den stora 
vågen av arbetskraftsinvandring. Boken En annan Edith utgår från den finlandssvenska poeten 
Edith Södergrans fotografier, men handlar lika mycket om upplevelsen av främlingskap och att 
anpassa sig till ett nytt land, känslorna kring ett nytt språk, identitet och synen på det finska i 
Sverige. Och hur jag som barn blivit mer svensk än finsk, och nu genom skrivandet kunnat hitta 
tillbaka till mitt första hemland genom att lära mig mer om Finlands historia.

Jag kan högläsa ur boken (på svenska), men även visa Edith Södergrans fotografier, och läsa några 
av de Södergrandikter som finns i boken. Flera av dem liksom fotografierna återknyter till längtan 
och hemlandet. Jag samtalar gärna på finska, och har med projektor i de fall bilder ska visas. Jag är 
van vid att föreläsa och har stor erfarenhet av boksamtal från mina tidigare böcker ABC å allt om D 
(2012) och Strindbergs lilla röda (2019).

Ur presentation av En annan Edith från förlagets hemsida: 

Nina Ulmaja ville veta mer om fotografen Södergran och började skriva brev till henne. Brev som 
till en början kretsar kring fotografi, men som alltmer kom att handla om deras gemensamma 
bakgrund: om hemlandet Finland, om ryssrädsla, krigsminnen, klassresor och nedtystade familje-
historier.

En annan Edith är en insiktsfull och nyfiken berättelse om identitet, historia, mod och själv-
ständighet. Det är också en vacker bok med 180 av Ediths egna fotografier. Brevberättelsen ger en 
ny bild av en ung kvinna med både penna och kamera som levde för hundra år sedan, i en tid som 
på många sätt liknar vår.

Boktitlar: En annan Edith

Språk: finska, svenska

Fotograf: Anna-Lena Ahlström


