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Stark författarhöst på Kulturhuset 

Stadsteatern  
 
Från Douglas Stuart till Suzanne Osten, 23 augusti – 6 december 2021 
 

Storartade författarporträtt och djupgående samtal väntar i en 
fullspäckad litteraturhöst på Kulturhuset Stadsteatern. 25 författare 

gästar den internationella och svenska författarscenen i samtal om 
författarskap, berättande, drivkraft och inspiration. Samtalen kretsar 
kring teman som skuld, besatthet, arv och mänskligt omdöme. Först ut 

är årets mest omtalade författardebut, Douglas Stuart, som den 23 
augusti gästar Internationell författarscen i ett samtal om sin Booker 

Prize-vinnande roman Shuggie Bain – en gripande berättelse om klass, 
brustna drömmar och kärleken mellan en son och hans missbrukande 
mor. Samtalet leds av Björn af Kleen, författare och journalist (DN).  

 
- Äntligen får vi träffa flera av författarna som de senaste åren givit oss de mest 

omtalade, omskakande, kunskapstryfferade och berikande läsupplevelserna. Nu 
har vi fyllt författarscenen på både djupet och till bredden med möten med 

människorna bakom verken. Låt de intelligenta samtalen ta sin början, säger 
Ingemar Fasth, konstnärlig ledare för Litteraturscenen. 
 

Svensk författarscen 
Den svenska författarscenen inleds den 24 augusti med Agneta Pleijel och Göran 

Greider i ett samtal om dokumentärromaner och om att ge liv åt människors 
möten, dialoger och relationer från en gången tid. Författarscenen fylls sedan på 
med en mix av såväl välkända som debuterande författare. Bland gästerna syns 

bland andra Aase Berg och Kristofer Folkhammar, Kaj Schueler och Margit 
Silberstein, samt Roland Paulsen och Jonna Bornemark. Scenen bjuder även på 

ett samtal om att skriva, översätta och översättas, mellan Karolina Ramqvist och 
Hanna Nordenhök, medan den populära Klassikersalongen i år behandlar 
litteraturens kanske vanligaste tema – besatthet.  

 
Internationell författarscen 

Internationella författarscenen på Kulturhuset Stadsteatern presenterar en rad 
stjärnförfattare från stora delar av världen. Bland andra får vi möta Adania Shibli 
från Palestina (8 oktober), som i sin senaste roman En oansenlig detalj ger 

berättelsen om ett fruktansvärt krigsbrott, utfört av en grupp israeliska soldater 
mot en palestinsk kvinna år 1949. Vilken påverkan kan en bortglömd detalj från 

ett krig ha på kommande generationer?  
 

Den 14 oktober besöks Internationell författarscen av den tyska 
samtidslitteraturens superstar, Nino Haratischwili, vars hyllade epos Det åttonde 
livet (till Brilka), äntligen utkommer i svensk översättning. En av Israels främsta 

författare, David Grossman, kommer till Stockholm för att motta det nyinstiftade 
litteraturpriset Berman Literature Prize, tillägnat den judiska litterära traditionen, 

för sin senaste bok Med mig leker livet, och passar samtidigt på att möta sina 
läsare på Kulturhuset Stadsteatern (26 oktober).  



 

Dessutom bjuds det på en helafton i tre delar (18 november) tillsammans med 
engelska författaren och dramatikern Deborah Levy, aktuell med Kolossal Frihet. 

En unik svensk samlingsutgåva i tre delar från hennes pågående självbiografi. 
Levys författarskap introduceras av Anna-Karin Palm, följt av ett samtal med 
Jenny Tunedal. Kvällen avslutas med en reading på svenska av Deborah Levys 

kortpjäs Pushing the Prince into Denmark, framförd av skådespelarna Tove 
Edfeldt och Eva Stenson, Kulturhuset Stadsteatern. 

 
Bokmåndag Kulturhuset Vällingby 
Författarscenen förlängs även i år till Kulturhuset Vällingby med fem 

författarmöten. Elis Monteverde Burrau, författare och poet inviger Bokmåndag 
den 11 oktober i ett samtal om sin senast diktsamling 6 juni och solen. Säsongen 

avslutas den 6 december med rubriken Vem tror hon att hon är, Suzanne Osten? 
Ett samtal mellan Suzanne Osten och dramaturgen Mia Winge. 
 

Stockholms Bokhelg  
Den 26-29 augusti är det boken som står i fokus i Stockholm. Över 100 förlag, 

bokhandlar, museer och institutioner erbjuder mängder av aktiviteter runt om i 
huvudstaden. På Kulturhuset Stadsteatern fylls helgen med författarsamtal, Lars 

Norén-pjäs som tecknad serie, poesiscen, barn- och ungdomsläsning och mycket 
mer. 
 

Biljetterna till författarscenen på Kulturhuset Stadsteatern släpps den 10 augusti. 
Fler samtal med internationella författare kommer att släppas i september. 

Författarsamtalen äger som vanligt rum i Hörsalen och i Foajé 3. 140 platser 
finns att tillgå för varje tillfälle, i enlighet med de restriktioner som gäller. 
 

 

LITTERATURHÖSTEN 2021 
 
23/8  

Douglas Stuart (Skottland) i samtal med Björn af Kleen  
Hörsalen  

 
24/8 
Agneta Pleijel och Göran Greider i samtal med Ida Linde 

Hörsalen  
 

27-29/8  
STOCKHOLMS BOKHELG 
Kulturhuset Stadsteaterns takterrass  

 
1/9 

Aase Berg och Kristofer Folkhammar i samtal med Judith Kiros 
Hörsalen  
 

2/9 
Kaj Schueler och Margit Silberstein i samtal med Johar Bendjelloul 

Hörsalen  
 
7/9 



Jonna Bornemark och Roland Paulsen i samtal med Harald Hultqvist 

Hörsalen  
 

9/9  
Hanna Nordenhök och Karolina Ramqvist i samtal med Martina Lowden 
Hörsalen 

 
16/9 

Klassikersalongen: Besatthet 
Wera von Essen och Stefan Lindberg i samtal med Malin Ullgren 
Hörsalen  

 
27/9  

Jean-Claude Mourlevat (Frankrike) - årets Almapristagare - i samtal med 
IdaLlinde 
Hörsalen  

 
28/9  

Lisa Taddeo 
Hörsalen  

 
8/9 
Adania Shibli (Palestina) i samtal med Andreas Norman 

Foajé 3 
 

12/10  
Lauren Groff (USA) i samtal med Valerie Kyeyune Backström 
Hörsalen  

 
14/10  

Nino Haratischwili (Georgien/Tyskland) i samtal med Mats Almegård 
Hörsalen  
 

26/10  
David Grossman (Israel) i samtal med Ingrid Elam  

Hörsalen  
 
15/11  

Kim Thúy (Vietnam/Kanada) i samtal med Hans Olav Brenner  
Hörsalen  

 
18/11  
Deborah Levy (England) i samtal med Anna-Karin Palm  

Samt reading av Deborah Levys pjäs: ”Pushing the Prince into Denmark”  
Hörsalen  

 
  



Bokmåndag Vällingby 

11/10 
Elis Monteverde Burrau i samtal med Martina Montelius 

Kulturhuset Vällingby  
 
25/10 

Seher Yilmaz i samtal med Mia Winge 
Kulturhuset Vällingby 

 
8/11 
Pooneh Rohi i samtal med Mia Winge 

Kulturhuset Vällingby 
 

22/11 
Suad Ali 
Kulturhuset Vällingby 

 
6/12 

Suzanne Osten i samtal med Mia Winge 
Kulturhuset Vällingby 

 
Hela programmet för litteraturhösten finns här: 
https://kulturhusetstadsteatern.se/litteratur 

 

Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning 

 

Kontakt: 
För ytterligare information, intervjuer och pressbilder, vänligen kontakta 

Moa Abrahamsson, 0707912000, moa@abbypr.se 
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