SMÅLITS BOKMÄSSA
LÖRDAG 7 MAJ 11–16

Myller, läslycka och fri entré till allt!

PROGRAM Lördag 7 maj 11.00–16.00
Jönköpings stadsbibliotek, arkivhus och länsmuseum
BIOGRAF FOKUS – Jönköpings stadsbibliotek

Foto Mons Anner

11.00–11.30 Solägget – en dans- och musiksaga
Följ med in i den djupaste delen av skogen där den lilla Älvan
bor. En dag stöter älvan på ett stort Solägg. Hur har det
kommit dit och vad kan det vara? Med hjälp av sina vänner i
skogen försöker älvan klura ut gåtan. En alldeles charmerande
föreställning baserad på Elsa Beskows klassiska berättelse
”Solägget”, tolkad av Annsi Simar Liljeqvist, dansare/
koreograf, Julia Klingvall, dansare/koreograf och Lena
Smith Tjäder, musiker.
I samarbete med Dansnät Jönköping.
12.15–12.45 Haushofer i nyöversättning
Marlen Haushofer är författare till en rad klassiska verk och
kanske mest känd för den civilisationskritiska ”Väggen”, som
inspirerat många författare och konstnärer och även filmatiserats. Nu ges hennes roman ”Vi dödar Stella” ut i ny svensk
översättning. Översättaren Rebecca Kjellberg och litteraturkritikern Björn Kohlström samtalar om Haushofers angelägna
författarskap. I samarbete med Thorén & Lindskog förlag.
13.00–13.45 Feelgood-kavalkad
Författarna Camilla Dahlson och AnnCharlotte Persson samtalar med Gunnar
Källström om att skriva feelgood-litteratur.
Det pratas miljöer, livsresor och behovet av
lyckliga slut. Här bjuds en rundtur i författarnas senaste alster, ett lättsamt bokcafé där
genrens härliga förtjänster bubblar.
I samarbete med Lind & Co.

Foto Eva Lindblad

Foto Eva Lindblad
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14.00–14.40 Daniel Sjölins återkomst till
romankonsten
I Daniel Sjölins nya bok ”Underskottet” är klimatförändringarna stora, resurserna knappa och
östkusten ödelagd av ryska härjningar. Det är ett
underskott på olja, integritet, vokaler, närhet, minne,
ädla jordartsmetaller och mänskliga rättigheter. För
att beskriva sin framtidsvärld har Sjölin skapat ett
eget språk, en framtidssvenska med hittepåord och
teknoslang. Yukiko Duke skriver att ”Den här romanen är ett bländande verbalt fyrverkeri, en intelligent
satir över tendenser i vår tid.” Möt Daniel Sjölin i
samtal med litteraturkritiker Björn Kohlström.

Foto Anna Svanberg

15.00–15.45 Krim med Moisto och Larsson
Som deckarläsare älskar vi att bli skrämda. Men hur
verkar man som spänningsförfattare – när verkligheten ter sig skrämmande nog? Möt Frida Moisto,
snart aktuell med sin fjärde, efterlängtade, actionfyllda kriminalroman om Lisa Engström vid
Jönköpingspolisen. Och Christina Larsson, med
rötterna i Sävsjö, som skriver feelgood såväl som
hårdkokt och har nära en miljon sålda böcker
bakom sig. I samtal med Nina Marjavaara.

Foto Tommy Engström

Foto Emelie Asplund

ÖVER 70 UTSTÄLLARE
Författare, förlag, kulturföreningar och litterära sällskap presenterar
sina aktuella böcker och projekt. Läs mer om årets utställare på smalit.se.
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11.30–11.50 Stumt ljus – kvinnor i filmhistorien
Boken ”Stumt ljus” är en kärleksförklaring till filmskapandets
pionjärer. Då, vid förra sekelskiftet, hade kvinnor en framträdande roll som manusförfattare, regissörer och producenter.
Vi hör författaren Boris Zetterlund berätta utifrån boken, med
en stor passion för filmvärlden.
12.00–12.30 Vägen genom H – ny biografi och ny musik
Alf Henrikson, journalist, författare, historiker och verspoet
uppmärksammas på nytt när biografin ”Vägen genom H” nu ser
dagens ljus. Estradören Birgit Carlstén presenterar boken och
framför purfärska tonsättningar i ett urval av Henrikssons 20
000 dagsverser, ackompanjerad av pianisten Gittan Glans.
I samarbete med Alf Henrikson-sällskapet.
13.00–13.30 De vågar sig på Norén
Lars Noréns pjäser har aldrig satts upp i Småland. Förrän nu.
Hösten 2022 kommer hans Demoner till Kulturhuset Spira och
skådespelarna får äntligen sätta tänderna i mästarens ord –
men vad ska publiken säga? Ett samtal om äkthet, språkbruk
och drastisk humor. Med: regissören Hugo Hansén, som gjort
manuset samtida, och Jönköpingsbördiga scenografen Sven
Haraldsson, som vill klä in scenen i heltäckningsmatta.
I samarbete med Kulturhuset Spira.
14.00–14.20 Vävglädje
Det finns mycket att lära om hur man får till en perfekt väv, men
man kan göra en helt ok matta innan man kan alla knep. Mattvarp och trasor är förlåtande material att jobba med, här är det
bara att köra på! Anette Holgersson & Kristina Lantz vill locka
fler att börja väva och ge ny inspiration till dig som är vän med
vävstolen sedan länge. I samarbete med Isabergs förlag.
14.30–14.50 Växtbaserad matglädje – lättlagade goda rätter
Camilla Danilda, kock med lång erfarenhet inom det växtbaserade köket, och Barbara Kjellström, författare, skapar recept
som gör att det både blir enkelt och roligt i köket. Här presenterar
de lättlagade veganska maträtter utan tillsatser eller konstigheter, som passar såväl vegetarianer, veganer, flexitarianer som
köttätare. I samarbete med Isabergs förlag.
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Foto Charlotte T Strömwall

RÖDA SALEN – Jönköpings läns museum

15.30–16.00 Om hjärntvätt och att bryta sig ut
Josefine Frankner var fast i sekten i Knutby i två decennier. Hon
förvandlades från en trygg och framåt tonårstjej till en robot,
vars största skräck var att hamna i onåd. Till slut lyckades hon
bryta sig loss och i boken ”Kristi bruds slav” berättar hon för
första gången sin historia. I samtal med Cecilia Gustavsson,
som är journalist och medförfattare till boken.
I samarbete med Polaris förlag.

Foto Joel Nilsson

15.00–15.20 Självupptagenheten
Många böcker handlar om hur du som individ ska bli lycklig
eller framgångsrik. Vi tycks bli alltmer självupptagna och
utgå från oss själva och vår egen tid. Men borde vi kanske
tänka tvärtom – och ägna mer tid åt att försöka förstå andra
människor, tider och platser? Elin Ihreborn, litterär konsult, och
Henrik Hermansson samtalar utifrån Henriks nya bok ”Allting
handlar inte om dig själv här och nu”.

VERKSTAN – Jönköpings stadsbibliotek
12.00–12.20 Sagostund – Bobo och olikheterna
Papegojan Bobo älskar att prata. En dag hakar orden upp sig
och vill inte komma ut som han vill. Kompisarna börjar härmas
och Bobo känner sig ledsen och missförstådd. Då dyker
Apkungen upp! Barnboksförfattaren Anna Damberg läser ur
sin bok om ”Bobo och olikheterna”.
13.00–13.20 Sagoläsning – ny bok om Marta!
I ”Marta och himlen” funderar Marta och bästisen Philly på det
där med döden. De hittar en livlös koltrast som de begraver och
går hem till pensionärskompisen Gösta. Men i Göstas trädgård
är det något som inte stämmer. Tänk om Gösta också ska flytta
till himlen, precis som mormor och koltrasten? Annika Jeppsson
har vuxit upp i Bankeryd och inspireras mycket av sin egen
barndom i sitt skrivande. Tillsammans utforskar hon och illustratören Emma Ganslandt vardagens mystik och magi. Annika
Jeppsson har skrivit fyra böcker om den modiga och nyfikna
tjejen Marta.
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FORSKARSALEN - Arkivhuset

12.30–12.50 Södra Afrika tur och retur
Journalisten Margareta Bremertz är aktuell med den sista boken
av tre om volontären Anna-Karin Nyberg från Skultorp. AnnaKarin fann kärleken i södra Afrika och byggde där upp en
hjälpverksamhet för barn. Margareta samtalar med förläggaren
Anders Selstam. I samarbete med Selstam förlag.
13.00–13.20 Utmaningar och möjligheter med
hembygdslitteratur
Att producera hembygdslitteratur innebär, förutom forskningsinsatser, att gestalta med litterär kvalitet och erbjuda folkbildning. Hur ser utgivningen ut i Jönköpings län? Representanter
från Jönköpings läns hembygdsförbund presenterar aktuell
bokutgivning och ger tips på lokala årsböcker och temaböcker
med lokalhistorisk dokumentation.
I samarbete med Jönköpings läns hembygdsförbund.
13.30–13.50 Kreativt skrivarliv
Textkonstnärerna Peter Nyberg och Camilla Mollung berättar
om skrivutmaningar de har prövat, resonerar kring kreativitet
och läser ur sin splitade nyutgivna diktbok ”Wittgensteins
brorsas högra hand / Ett innerligt sätt ett förintas”.
I samarbete med Magnus Grehn Förlag.
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Foto Erika Olofsson

12.00–12.20 En småländsk Decamerone
Tänk dig klassikerna Decamerone, Babettes gästabud och På
stranden men förlägg handlingen de djupa skogarna norr om
Gränna – då har du ramberättelsen till romanen ”I skogen” av
Leif Bergholtz. Leif, som utöver författaryrket är lärare och
beteendevetare, presenterar sin nya roman.

Foto Annelie Brandt

11.30–11.50 Upptäcktsfärd med Kvirre och Hoppsan Inställd!
Låt oss gå i fotspåren efter Lotta, Kaja, Kvirre & Hoppsan, Trulsa
med flera. Ester Ringnér-Lundgren skrev cirka 140 barn- och
ungdomsböcker. Mest kända blev de 47 böckerna om Lotta,
skrivna under pseudonymen Merri Vik. Marianne Ringnér
och Caisa Svärdén från Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren
berättar. I samarbete med Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren.

Foto Peter Nyberg

14.00–14.20 Platsens författare
Platsens författare genomförs årligen på flera platser i Jönköpings län. Ungdomar mellan 15 och 19 år anställs som feriearbetande författare under en del av sommaren. Under anställningen läser de in sig på ett lokalt författarskap eller företeelse
och driver ett personligt skrivprojekt. Delicia Seguel och Klara
Bengtsson, två av platsens författare 2021, medverkar på scen.
I samarbete med Jönköpings litteraturhus.

Foto Elin Elderud

14.30–14.50 Häst! Hur gör jag?
För evigt hästtjej är en bok som vill komprimera de allra viktigaste kunskaperna för hästägare. Både för dig som har haft häst
i några år och för dig som vill veta hur det kan vara att äga en
häst. Karin Semberg har lång erfarenhet på området och delger
oss här sina bästa tips.
15.00–15.20 En vardagshyllning i foto och poesi
I Kvinnoboken har Ulla Lundegård samlat 122 vardagsporträtt
på systrar, mödrar, döttrar, vänner, och kombinerat dem med
sina poetiska texter. Det blir som en hyllning till kvinnan och
människan i all sin styrka och bräcklighet. Hör Ulla Lundegård
berätta och läsa ur boken. I samarbete med Isabergs förlag.
15.30–16.00 Om könsidentitet – en sann berättelse från
1800-talet
Therese Andreas Bruce betraktades som flicka vid födelsen men
levde sitt liv som man från tonåren. Bruce födde ett barn och
agerade därefter som pappa. Lyssna till uppläsningar ur Bruces
levnadsberättelse av Inger Littberger Caisou-Rousseau, docent
i litteraturvetenskap, varvat med musikaliska inslag av Inger,
Göran Magnusson och Hans Forsell.
Med reservation för större och mindre ändringar.
SmåLit 2022 drivs och arrangeras av Jönköpings kommun, Värnamo kommun,Tranås kommun, Eksjö kommun,
Region Jönköpings län och de fyra lokaltidningarna Smålands-Tidningen, Tranås Tidning, Värnamo Nyheter och
Jönköpings-Posten. Med stöd av Kulturrådet och många samarbetsparter.
© SmåLit
Tryck Taberg Media Group, Taberg 2022
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