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I ljuset – en berättelse av 40 svenska 

författare 

  

Lina Wolff, Klas Östergren, Sami Said, Susanna Alakoski, Håkan Nesser, Karin 
Smirnoff och Tone Schunnesson är några av de 40 välkända, svenska författare som 
deltagit i det litterära verket I ljuset på uppdrag av Kulturhuset Stadsteatern. I ljuset 
avtäcks i allkonsthuset på Sergels Torg den 28 oktober och utlovar egensinnig, 
drastisk, poetisk och perspektivomtumlande läsning av 40 författare och lika många 
temperament och uttryckssätt. 
 
De 40 svenska författarna har bidragit med tre meningar var, med några undantag. Varje 
bidrag avdelas med nytt stycke, men vem som skrivit vad är upp till läsaren att lista ut. 
 
På dörren till den stora lägenheten på Strandvägen stod det firmanamnet Justitia, vilket 
betydde att hyran var avdragsgill, och under det ”Advokat Sigurd Gyldenståhl”. Det var 
denne man, som just lyfte champagneglaset och hälsade gästerna välkomna.  
 
Han undrade om han förmodades hålla något slags tal. Det borde man väl.. 
 
Ingemar Fasth, konstnärlig ledare för litteraturscenen, står bakom idén till I ljuset. Berättelsen 
har tagit form under en tid då möten med författare uteblivit och scener över hela världen 
stått tomma. 
 

- Vad gör en när pandemin trycker över huvudet och inga författare kan gästa scenen? 
Då tänker en i andra banor, ställer samma fråga till 40 författare och I ljuset kom på 
rull, säger Ingemar Fasth på Kulturhuset Stadsteatern. 

 
I ljuset är en berättelse som läses från två stora skärmar på plats på Kulturhuset 
Stadsteatern. Besökare kan även välja att ladda ner texten eller lyssna på berättelsen i 
uppläsningen av skådespelaren Gerhard Hoberstorfer. Totalt har 300 häften tryckts upp och 
finns att hämta i shopen vid huvudentrén där den som vill även kan be att få den utskriven. 

 
I ljuset är skriven av: 
John Ajvide Lindquist, Susanna Alakoski, Suad Ali, Erik Andersson, Lars Andersson, Arkan 
Asaad, Elnaz Baghlanian, Wanda Bendjelloul, Sara Bergmark Elfgren, Therese Bohman, 
Carina Burman, Carl-Mikael Edenborg, Martin Engberg, Anna Foch, Hans Gunnarsson, 
Daniel Gustafsson, Cecilia Hansson, Nils Håkanson, Jenny Jägerfeld, Theodor Kallifatides, 
Jonas Karlsson, Elise Karlsson, Mats Kolmisoppi, Ida Linde, Ellen Mattson, Stephan Mendel-
Enk, Aleksander Motturi, Kayo Mpoyi, Håkan Nesser, Andreas Norman, Bengt Ohlsson, 
Sami Said, Donia Saleh, Lydia Sandgren, Tone Schunnesson, Karin Smirnoff, Anne Swärd, 
Jerker Virdborg, Lina Wolff och Klas Östergren. 
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