
 

 
Pressmeddelande 2021-11-19 
 

Stockholms litteraturmässa sätter fokus på 
den tryckta boken 
 

 
Poesi, kärlekens förödande kraft, arv och minne, klimat och underhållning är några av 
de ämnen som avhandlas i samtal med skribenter och författare under Stockholms 
litteraturmässa på Kulturhuset Stadsteatern. Lördagen den 4 december fylls Hörsalen 
med över 50 utställare, hundratals böcker och tidskrifter och inte minst bokälskare 
från hela landet. Årets tema är den tryckta boken.  

 
Över 50 kvalitetsförlag och litteraturtidskrifter ställer ut på Stockholms litteraturmässa 2021. 
Tillsammans visar de den mångfald av litteratur och röster som ges ut i Sverige: romaner, 
fackböcker, lyrik, samhällsdebatt och essäer. Bland alla böcker och besökare hålls dessutom 
en rad samtal med namnkunniga skribenter och författare däribland Jens Liljestrand, Anna 
Lindman och Fredrik Strage. Ämnen stort från den postsovjetiska litteraturen till snö och 
potatis och Lana del Rey.  
 
– Äntligen är vi tillbaka och det med ett program som slår det mesta för alla som älskar 
litteratur i alla dess former. Vi vill framför allt lyfta den tryckta boken i år och slå ett slag för 
den fysiska läsningen utan filter som bara kan uppnås när läsaren och texten möts enskilt, 
säger Emanuel Holm ordförande för Stockholms litteraturmässa. 

 
Under mässans öppettider pågår bokmarknad, läsningar, workshops för unga och vuxna och 
program med några av årets mest uppmärksammade författare. Utställningen äger rum i 
Hörsalen och Foajé 3, plan 3. Program pågår samtidigt i Klarabiografen, Kulturbiblioteket, 
Lava och Biocafét/Teaterbaren. 
 
Var: Kulturhuset Stadsteatern 
När: Lördag 4 december klockan 11:00-17:00 
Hur: Samtal, utställare, program för unga och barn. 
Fri Entré 

 
Mer om årets program finns här  
https://kulturhusetstadsteatern.se/litteratur/stockholms-litteraturmassa-2021 
 
Stockholms litteraturmässa lyfter fram mångfalden av förlag och tidskrifter som finns i 
Sverige. Evenemanget genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern. 
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VERKSAMHETEN OCH COVID-19: 

Kulturhuset Stadsteatern följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms stads direktiv. Genom en 

rad olika åtgärder är alla delar av verksamheten anpassade för att säkerställa trygga avstånd mellan besökare och en trygg 

arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi följer händelseutvecklingen noggrant, verksamheten genomgår löpande riskbedömningar 

och skulle det komma nya rekommendationer eller direktiv har vi beredskap för att snabbt agera på dessa. Här finns information 

om vilka åtgärder vi vidtar i nuläget. 
  

  

Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största kulturinstitutioner. Ett brett spektrum av 
kulturevenemang pågår året runt. Kulturhuset Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, Vällingby och Husby samt sommartid i 
Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefrihet och 
den konstnärliga friheten som grund. 
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