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På sin faceBoooksida nyligen tipsade tid-
ningen Skriva om hur man bäst inreder 
sin skrivarlya. Gissningsvis var jag inte 
den ende som reagerade. För hur många 
är det egentligen som de facto har en 
skrivarlya? Och vilka särskilda inred-
ningsknep kan man då rimligen vara i 
behov av? 

Svaret på den första frågan ges några 
sidor in i Författarförbundets senaste 
inkomstundersökning. Det framkom-
mer där att mindre än en femtedel (eller 
mer exakt: 18,7 %) av medlemmarna 
har tillgång till vad som kan definieras 
som »skrivarlya«.  Ett knappt decen-
nium tidigare var samma siffra 37 %.

Någonting har med andra ord hänt. 
Och det fortsätter att hända as we speak. 

Inte enbart noterar man en avmatt-
ning av författarnas och översät-
tarnas inkomster generellt. Vi glider 
också alltmer ifrån varandra inbördes. 
Som grupp. Som kår. Och på det är 
den dalande tillgången till skrivar-
lyor bara en av många indikatorer. 

om helt andra rum handlar detta num-
mers europeiska temablock. Tendensen 
är dock densamma. Den bild av Europa 

som framkommer i de texter som den 
kroatiska författaren Slavenka Drakulic 
sammanställt för tidskriften Författarens 
läsare vittnar alla om ökad polarisering 
och om både inre och yttre gränsdrag-
ningar. »Europeisk identitet och europe-
isk kultur känns mer och mer avlägsen«, 
menar hon. 

En liknande erfarenhet uttrycks i 
Elisabeth Hjorths poetiskt resonerande 
text kring frågan om litteraturens plats 
i ett Europa som glider allt längre isär. 
Och i Maria Georgievas fiktiva brev 
till sin bulgariske morfar påminns vi 
om de historiska gränser som idag 
ersätts av ständigt nya stängsel och 
staket. Återigen i ett Europa där »vissa 
är någon månad från kriget, andra en 
generation från ett hus byggt av ko-
mockorna på andra sidan järnridån«.

HenrIk C. enboHm
redaktör

Litteraturen river murar 

Låsta förhandlingar

Utbyte ska förena fler

Programmet där alla pratar svenska?

Växande klyftor när inkomsterna 
halkar efter

»Trots att Europa, i samband med Jugo-
slaviens sammanbrott, borde ha lärt sig 
läxan att det alltid är möjligt att väcka 
historien till liv är det idag tydligt att man 
inte har lärt sig någonting alls.« (Slavenka 
Drakulic i introduktionen »Europa idag«.) 

»Jag tänker på transplantationen som 
litterär möjlighet. Att sy in andra män-
niskor i texten, att sy in mig själv i andras 
världar.« (Författaren elisabeth Hjorth om 
Europa som litterärt projekt.)

richard Swartz: Sex teser om Ukraina

»Kära morfar, redan på din tid, under Kalla 
kriget, fanns det stängsel längs den bul-
garisk-turkiska gränsen som hindrade de 
som försökte smita till väst.« (maria Geor-
gieva skriver ett fiktivt brev till sin morfar 
om Europas nya gränsdragningar.)

»Är det verkligen jag som väljer vad jag 
läser, eller är det förlagens marknads-
avdelningar?« (Förlagsjuristen maria 
martinsson om streamingtjänster.)
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Jag minns en ramsa vi brukade skandera 
när jag var i tioårsåldern: »Calle och PG 
kan ta sitt jävla EG och bron över bäcken 
och stoppa upp i häcken.«

Som barn i Solna kommun närde 
jag ett instinktivt hat mot den europe-
iska gemenskapen och planerna på att 
bygga en bro över Öresund. Att man 
tydligen inte skulle få snusa upplevde 
jag som ett hot, och även om jag själv 
spydde den gång jag provat kunde jag 
utan bekymmer identifiera mig med 
parollen: »EG – Inte utan min prilla.«

Vi vet hur det gick. Bron byggdes 
och vägen till medlemskap inleddes 
1991 då den svenska regeringen läm-
nade in en ansökan. 1994 höll Sverige 
folkomröstning om EU-inträdet där 
ja-sidan vann. Sverige gick med i EU 
den första januari 1995. Jag fyllde fjor-
ton år den våren och hade en pin på 
jackan där det stod något i stil med: 
»Skyll inte på mig, jag fick inte rösta.«

Sedan gick det några år. Jag bodde 
i Paris och Berlin, även en tid i Malmö 
då jag ofta åkte tåg över sundet utan 
att en enda gång reflektera över mitt 
tidigare motstånd. Tanken på en båt-
färd till Köpenhamn var nu obsolet. 
Jag tyckte också att det var krångligt 
att växla pengar när jag skulle resa. 
Utan att riktigt märka det hade jag 
förändrats till en person som upp-
fattade EU som en självklarhet. 

Europa är temat i detta num-
mer av Författaren. Slavenka Dra-
kulic som är gästredaktör är inne 

på högerpopulismens framväxt, 
liksom även Elisabeth Hjorth. 

I EU-valet blev nyligen Front National 
det största partiet i 
Frankrike. Centralt 
i deras ideologi är 
idén om identiteten. 
Oavsett om det gäller 
regionen, nationen 
eller civilisationen 
är kärnan i partiets 
doktrin bevarandet 
av både den franska 
och europeiska kul-
turen. Redan i mit-
ten av 1990-talet när Front National 
fick makt i några sydfranska städer 
gav de sig på folkbibliotekens bok-
bestånd och gallrade bort böcker om 
judisk kultur och sådana där det före-
kom illustrationer av människor med 
olika etniskt ursprung tillsammans. 

»Längst inne i en själv finns de andra«, 
skriver Peter Høeg. Litteraturen river ner 
de inre murarna, gör världen spretande 
av betydelser och synsätt, den skapar 
identifikation utan att fastslå identiteter. 
Det är därför den uppfattas som hotfull. 

Några dagar efter valet deltog jag i 
en manifestation mot rasism på Ser-
gels torg. Min äldsta dotter, som är fyra 
år, satt på mina axlar och var med och 
ropade »Inga rasister på våra gator«, tills 
hon tröttnade och började på en egen 
ramsa: »Inga banditer i våra sagor!«

Med Dublinförordningen, Schengen-
avtalet och Lissabonfördraget har Sverige 

lämnat över stora delar av migrations-
politiken till EU. Det är en vidrig politik 
som i praktiken omöjliggör lagliga vägar 

in i Europa. Broarna 
ska givetvis byg-
gas över Europas 
gränser annars är 
vi inget mindre än 
just banditer. Vi 
har vår yttrandefri-
het och rörelsefri-
het men sviker 
ständigt – med 
klart medvetande 
– de människor 

som verkligen behöver hjälp. Det enda 
anständiga är att riva murarna.

 Var och en med egen hammare.

Litteraturen river murar

ordföranden

Gunnar arDelIuS
förbundsordförande

Litteraturen river ner de 
inre murarna, gör världen 
spretande av betydelser och 
synsätt, den skapar iden-
tifikation utan att fastslå 
identiteter. Det är därför 
den uppfattas som hotfull. 

»
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nyheter

2 öre9 öre7 öre

trots Besked att regeringen avser »för-
bättra« nivåerna i biblioteksersätt-
ningen (DN, den 8 maj) är det just för-
handlingarna om densamma som nu 
återigen strandat. Senast det inträf-
fade var 2011, då regeringen ensidigt 
beslutade höja biblioteksersättningen 
med ett öre sedan parternas medlare 
tvingats frånträda sina uppdrag med 
oförättat ärende. Det är den historiskt 
sett lägsta höjningen sedan förhand-
lingsordningen infördes 1976.

Regeringssidan nuvarande och hit-
tills enda bud på två öre tillbakvisas 
bestämt av upphosmannasidans par-
ter, däribland Författarförbundet. 

– Vår uppfattning är att en för-
handling måste innebära att parterna 
förhåller sig till varandras bud, säger 
Gunnar Ardelius. Regeringens repre-
sentant har bara lagt tvåöresbudet 

»Omslagets formgivare har också en upphovsrätt. Ska 
vi redovisa den också?« Marie Nyreröd i SvB om att 
behöva redovisa översättares namn i SVT:s Babel, s. 7. 

Sverige snart 
världsledande på 
författarfristäder
fristäder | Antalet fristäder 
i Sverige ökar explosionsartat.  
När Norrköping nyligen anslöt 
sig blev man den nionde frista-
den i landet sedan systemet först 
startade i mitten av 1990-talet. 
Och fler är på väg in. Däribland 
Karlstad, som knappt hunnit 
tillkännage att man öppnar för 
fristadsanslutning innan Väs-
tra Götalandsregionen gjorde 
detsamma. Beroende på vilken 
av de kommuner som redan 
ansökt om medlemskap – bland 
dem Linköping och Gävle – som 
hinner först är det så bara en 
tidsfråga innan Sverige blir bäst i 
världen på fristäder. En plats man 
då delar med Norge, som för när-
varande har tolv fristäder. 

HCe
och hållit fast vid det, det kan man inte 
kalla en verklig förhandling. Själva har 
vi sänkt vårt bud med två öre till sju öre 
och ansåg att det fortfarande fanns ett 
förhandlingsutrymme.

Vid förra årets förhandlingar accep-
terade regeringen upphovsmannasi-
dans bud på fyra öre. I årets förhand-
lingar hänvisas till att det var generöst 
och höjde nivån på biblioteksersätt-
ningen med 5,5 miljoner. Vad reger-
ingens förhandlare då bortser ifrån 
är den långa trend som innebär ett 
ökande gap mellan ersättningen till 
de litterära upphovsmännen och den 
allmänna löne- och kostnadsutveck-
lingen i landet.

Det blir Per Kågeson som företrä-
der Författarförbundet i den nu kom-
mande medlingen.

HCe

låsta förhandlingar
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tvärt stopp
Vid förra årets för-
handlingar godtog 
regeringen en 
höjning av biblio-
teksersättningen 
med 4 öre. I år 
har man avvisat 
upphovsmanna-
sidans bägge bud 
och vidhåller en 
höjning på blyg-
samma 2 öre. 

2 öre

 Läs även en 
o(rd)viss framtid 
i Författaren nr 
2/2013.

˘

Författarförbundet: Regeringens tvåöresbud oacceptabelt lågt

»Litteraturen ska 
inte underkasta 
sig kollektiv kamp, 
den ska ägna sig åt 
nyttigt förräderi.«
– Poeten Johan Jönson i tid-
ningen Proletären (den 11 juni). 

Du har väl 
inte glömt att 
gilla Fyren på 
Facebook?
sök efter:
»Fyren på Författarförbundet«
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den fJärde Juni invigdes Det fria ordets 
hus i småländska Växjö. Detta för att 
ytterligare befästa kommunens redan 
pågående arbete som fristad för hota-
de författare. 

På plats under invigningen fanns 
också Författarförbundets Astrid Trot-
zig, som berättar att förbundet nu 
ytterligare vill fördjupa sitt redan star-
ka engagemang för fristadsförfattarna.

– Fristadsförfattarna har gratis med-
lemskap i Författarförbundet under sin 
tid som stipendiater i Sverige, det har 
alltid varit en viktig kollegial gest, men 
nu fyller vi den med konkret innehåll 
genom ett närmare utbyte mellan fri-
stadsförfattarna och våra medlemmar. 
Det är i grunden en fråga om solidari-
tet, yttrandefrihet och demokrati.

mentorer lösningen
Utbytet sker i första hand genom ett 
särskilt mentorsystem, berättar Ast-

rid Trotzig vidare. Tanken är att på så 
vis stärka fristadsförfattarna i deras 
yrkesutövning samtidigt som de ska få 
inblick i såväl förbundets verksamhet 
som den svenska bokmarknaden. 

– Mentorskapet kommer också att 
bidra till att fristadsförfattarna får 
bättre möjlighet och förutsättningar 
att ta del av och delta i den konstnärli-
ga och kulturella offentligheten, i den 
mån de själva vill.

I första hand är det just Växjö samar-
betet gäller. Men Astrid Trotzig uteslu-
ter inte att det kan bli aktuellt att även 
bjuda in andra fristadskommuner.

– Det är naturligtvis förbundssty-
relsens mål. Ju mer etablerat fristads-
systemet med alla dess samverkande 
delar blir, där vårt mentorskap kommer 
att ingå, desto större möjlighet att fler 
kommuner har lättare att fatta beslutet 
att ansöka om att bli fristad.

HCe

nyheter

Folkbiblioteken 
fortsatt färre 
statistik | Antalet folkbib-
lioteksfilialer fortsätter att 
minska. Det framgår av den sta-
tistik Kungliga Biblioteket varje 
år sammanställer över landets 
offentligt finansierade bibliotek. 
Under den senaste femårspe-
rioden har 92 folkbibliotek lagts 
ner, varav 18 enbart under före-
varande år. En minskning som 
i fråga om bestånd motsvarar 
800 000 enheter på ett år. 

Samtidigt är det fler och fler 
som använder folkbibliotekens 
tjänster via webben. Till exempel 
har e-boksutlåningen på folk-
biblioteken ökat med 43 procent 
bara under det senaste året.
Trots en minskning på en miljon 
är det dock den fysiska utlåning-
en som alltjämt dominerar.

HCe

utökad förfat-
tarsamverkan
Som ett led i För-
fattarförbundets 
fristadsarbete 
bjuder tidskriften 
Författaren, från 
och med nästa 
nummer, in tre av 
landets fristads-
författare. Först ut 
blir Växjös Nasrin 
Madani (se inter-
vju i Författaren 
nr 1/2013).

Utbyte ska förena fler
Med instiftandet av Det fria ordets hus vill Växjö främja dialog och yttrandefriheten i kommunen.

Mentorskap ökar fristadsförfattarnas kollegiala förutsättningar

foto: hofs kultur kristineberg

Kulturen förlorar 
när tidningar slås 
samman 
media | I slutet av april blev 
det känt att Bonnierägda Syd-
svenskan köper regionskonkur-
renten HD. En affär som kan 
kosta så många som 200 perso-
ner jobbet. Även för litteraturbe-
vakningens del kan det bli en dyr 
affär när kulturredaktionerna 
inom kort väntas slås ihop. 

– För oss som gillar kultur och 
kritik innebär Sydsvenskans köp 
av HD rent konkret hundratals 
färre recensioner, fördjupnings-
reportage och debatt artiklar 
varje år, skriver exempelvis litte-
raturkritikern Malin Krutmeijer 
i Aftonbladet (den 12 juni) och 
konstaterar vidare att sam-
manslagningen är ett dystert 
led i en alltmer utbredd medial 
likriktning. 

HCe
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 Läs även Över-
sättare i upprop 
i Författaren nr 
6/2013.

nyheter

SBI presenterar ny 
ledningsmodell
nytt På sBi | Svenska barnboks-
institutet (SBI) meddelar att 
man övergår till delat lednings-
ansvar för verksamheten. Målet 
med den nya organisationen är 
att arbeta så platt som möjligt. 
Cecilia Östlund, biblioteks- och 
personalansvarig i den nya led-
ningsgruppen, ser positivt på 
den struktur man arbetat fram.

– Under våren har vi jobbat 
fram den här strukturen som 
bygger på förtroende, gemen-
samma värderingar och kommu-
nikation. Det kändes helt natur-
ligt för oss att dela på ansvaret 
och nu testar vi det här under 
2014 och utvärderar i början av 
nästa år. Det är en utmaning 
och är väldigt spännande, säger 
Cecilia Östlund. 

Utöver Östlund består den 
nya ledningsgruppen av Åsa 
Warnqvist (forskning och eko-
nomi) samt Lillemor Torstensson 
(information, kommunikation 
samt verksamhetssamordning).

HCe

Utbyte ska förena fler

Programmet där 
alla pratar svenska?

i det BiBliska Babel var översättarnas 
tjänster på ett naturligt sätt överflödi-
ga. Med ett enda världsomspännande 
språk var det inte fråga om att inte för-
stå varandra. En idé som SVT:s littera-
turprogram med samma namn tycks 
ha tagit särskild notis om då man fort-
satt inte anser sig behöva ange över-
sättarens namn i samband med att till 
svenska översatta böcker förekommer 
i programmet. Detta trots tidigare pro-
tester från Författarförbundets över-
sättarsektion (se Författaren, 6/2013). 

Så sent som i april framhöll också 
programmets producent Marie Nyre-
röd att man inte är skyldiga att redo-
visa översättaren, vare sig när böck-
erna diskuteras eller visas i bild (SvB,  
8/2014).  

– Vi har all respekt för deras arbete, 
men det finns många som skulle vilja 
ha kredd i Babel. Omslagets formgi-
vare har också en upphovsrätt. Ska vi 
redovisa den också?

Övrig public service inte vägledande
Att flera andra public service-ägda 
program, som exempelvis Go’kväll 
och Gomorron Sverige, eller för den 
delen Lundströms Bokradio, tvärtom 
redovisar översättarnas namn saknar 
dock relevans för Babels agerande. Det 
menar SVT:s verkställande direktör 
Eva Hamilton, som betonar att det 
heller inte är aktuellt att se över bola-
gets policy på den punkten.

Ny podcast med 
litterär prägel
Podcast | Den 3 juni hade 
den nya litteraturpodcasten 
Text+1 premiär. Grundaren och 
programledaren Mats Alme-
gård bjuder varje månad in en 
ny författargäst till studion för 
långa samtal om litteratur – och 
om en sak till. Först ut var förfat-
taren Stefan Lindberg. Den 3 juli 
gästas Text+1 av Amanda Svens-
son för ett samtal om hennes 
roman Allt det där jag sa till dig 
var sant (Norstedts). Plus en sak 
till.  Lyssnare hittar den på iTu-
nes och sajten textplusett.se.

HCe

– Varje redaktion och varje pro-
gram gör sin egen bedömning i denna 
typ av frågor. Det finns alltså ingen 
företagsövergripande policy. Och jag 
tänker heller inte införa en sådan.

– Vad gäller Babel, fortsätter Hamil-
ton, så är hållningen att i den mån 
man recenserar en utländsk bok, eller 
pratar om en översatt bok, så nämns 
självklart översättaren vid namn.

Men så fungerar det alltså inte 
idag. Översättarsektionens ordförande 
Johanna Hedenberg ser däremot gärna  
Hamiltons uttalande som ett löfte om 
att förändring kan vara att vänta.

– Vi har inte sett någon förändring 
än, men Eva Hamiltons svar känns 
hoppingivande – nu ser vi fram emot 
en säsong där översättarna nämns 
systematiskt.

HCe

Serietecknaren Henrik Langes satiriska bild av Babels programledare 
Jessika Gedin, här tillsammans med en fiktiv internationell gäst, har 
fått stor spridning i sociala medier. Bilden har dock ännu inte publice-
rats i SvB där Lange vanligtvis medverkar.

BaBel | Tvåhundra namnunder-
skrifter räckte inte för att få Babel 
att ändra uppfattning. Efter ännu 
en avslutad säsong är översät-
tarna fortfarande osynliga i SVT:s 
främsta litteraturprogram. Men 
kanske är man nu en oväntad ljus-
ning på spåren.

˘
5
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nyheter

protest | Att man mitt under en inter-
vju ska nämna vem som har översatt 
en viss bok är det nog ingen som väntar 
sig. Men när boken visas i bild? 

Jo, det menar i alla fall de drygt två-
hundra översättare som gått samman 
i ett gemensamt upprop sedan man 
tröttnat på att SVT:s Babel löpande för-
biser översättarnamnet i sina program.

Johanna Hedenberg är en av initia-
tivtagarna till uppropet.

– Det vi har reagerat på är att det i 
Babels fall verkar vara ett medvetet val 
att inte nämna översättarens namn i 
samband med att man tar upp över-
satt litteratur i programmet. Översätt-
ningen berörs redan i och med att man 
nämner titeln och visar boken i bild. 

Babels producent, Marie Nyreröd, 
delar inte Hedenbergs uppfattning. 
Hon menar att det istället är tittarnas 
behov som bör stå i första rummet.

Översättare i upprop

»Jag trodde först inte mina ögon.« Den finlandssven-
ska poeten Peter Mickwitz om poesins frånvaro i Tuva 
Korsströms nyutkomna litteraturöversikt, s. 6. 

rasar mot babel
»Vi åberopar 
ingen lag eller 
annan regel, det 
handlar i stället 
om god publi-
cistisk sed och 
ren anständig-
het«, skriver mer 
än tvåhundra 
översättare som 
en reaktion på 
att SVT:s Babel 
genomgående 
utelämnar över-
sättarnamnet när 
översatta böcker 
presenteras i pro-
grammet. 

Anne-Marie Berglund och Bruno K. Öijer tilldelas den enda upplagan av det nyinstiftade Frödingpriset.

Kvinnligt i fokus 
på poesifestival

poesi | »Gurlesque« är temat 
när Tidskriften 10TAL den 4 
december arrangerar Stock-
holms Internationella Poesifes-
tival. Gurlesque är en feministisk 
strömning i litteraturen som 
»uttrycker såväl femininitet och 
sockersötaste gullighet som 
groteskerier och våldsamhet«. 
Medverkar gör bland annat 
poeter och artister från Sydko-
rea, USA och Sverige. 

HCE

foto: media4us.

förväntas Sveriges riksdag 
anta regeringens littera-
turproposition »Läsa för 
livet«. Följ den föregående 
motionsdebatten direkt på 
riksdagens hemsida, www.
riksdagen.se, med start kl. 
9.00. Författarförbundets 
kommentarer finner du på 
www.sff.info.

Översättares namn förbigås med tystnad när översatt litteratur presenteras i SVT:s litteraturprogram Babel, det 

menar ett stort antal översättare som nu gått samman i ett gemensamt upprop.

 Läs uppropet 
i sin helhet på 
översättarsektio-
nens hemsida. 

˘

–  När vi visar boken i bild är det för 
att tittaren ska känna igen den då hen 
går till biblioteket eller bokhandeln. 
I de fall förlaget valt att sätta översät-
tarens namn på omslaget, syns också 
översättarnamnet i bild. En grafisk skylt 
ovanpå bokbilden tar bort uppmärk-
samheten från både samtal och bok, så 
det är det inte aktuellt att införa.

Johanna Hedenberg är förvånad 
över Nyreröds resonemang.

– Argumentet att det stjäl uppmärk-
samhet från både samtal och bok är 
väldigt svårt att förstå. Hur skulle det 
kunna göra det? När det gäller över-
sättarnamn på omslag är det extremt 
ovanligt, och i så fall står det med gan-
ska liten stil på bokens baksida, så det 
skulle ändå inte synas.

Uppropet överlämnades i novem-
ber till Babels ansvariga utgivare Eva 
Beckman. HCE

11 dec

yttrandefrihet | Det blev 
journalisten och författaren 
Masha Gessen som den 15 
november fick motta Svenska 
PEN:s Tucholsky-pris. Detta för 
hennes kritiska skildringar av 
»hoten mot utsatta minoriteter 
och kampen för demokrati i 
dagens Ryssland«. 

Kritisk Gessen 
Tucholsky-prisad

HCE
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sex Procent. så mycket släpar författarnas 
och översättarnas sammanlagda inkoms-
ter efter jämfört med riksgenomsnittet. 
Det framkommer när det preliminära 
resultatet av Författarförbundets in-
komstundersökning nu sammanställts. 
Därmed har gruppen tagit ett kliv till-
baks även jämfört med 2004 års under-
sökning då avståndet till övriga landet 
var nere på fyra procent.

Inte oväntat är det också bland de litte-
rära inkomsterna förändringarna märks 
allra tydligast. Så har barn- och ungdoms-
boksförfattarna visserligen högst sam-
manlagd inkomst (fig. 1), men i fråga om 
inkomst baserad på litterär verksamhet 
noterar man en betydande tillbakagång 
från tidigare år. Högst inkomst från lit-
terärt arbete har istället översättarna 
medan fackboksförfattarna är den grupp 
som uppvisar den procentuellt lägsta lit-
terära inkomsten.  I samtliga grupper har 
inkomsten från den litterära verksam-

de enskilda medlemsgrupperna. I vissa 
fall markant. Mest framträdande är dis-
krepansen i den skönlitterära gruppen 
där avståndet mellan medianen, det vill 
säga det mitterst angivna värdet, respek-
tive medelvärdet för de litterära inkom-
sterna uppgår till hela 75 % (fig. 3). Detta 
samtidigt som andelen heltidsförfattare 

fokus | inkomstundersökningen

växande klyftor när 
inkomsterna halkar efter

medlemsinkomster | Författarnas och översättarnas inkomster 
fortsätter att sjunka jämfört med riksgenomsnittet. Det framgår av 
den undersökning av medlemmarnas ekonomiska villkor som SIFO 
sammanställt på uppdrag av Författarförbundet. Samtidigt ökar 
klyftorna inom de enskilda medlemsgrupperna, vilket gör det viktigare 
än någonsin för kåren att stå enad. Det menar förbundsordförande 
Gunnar Ardelius.

heten antingen minskat eller stått still 
sedan den förra undersökningen. 

Toppskiktet drar ifrån  
Men det är inte bara i förhållande till 
landets övriga befolkning den negativa 
trenden märks av. Tvärtom visar under-
sökningen att klyftorna ökar även inom 

Störst inkomstspridning märks i grup-
pen skönlitterära författare där medel-
inkomsten är hela fyra gånger högre 
än medianinkomsten. Detta samtidigt 
som andelen heltidsförfattare minskat 
med 13 %.

Översättarna utgör den mest 
homogena inkomstgruppen 
i undersökningen. Det är 
också översättarna som äg-
nar störst del av sin arbetstid 
åt litterärt arbete (59 %).

170 100 kr

44 400 kr

165 800 kr

123 600 kr

källa: sifo 
grafik: hce 

Medlemmarnas ekonomi allt sämre visar ny inkomstundersökning

fig. 3

tExt & graFik: henrik c. enbohm
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fokus | inkomstundersökningen

i samma grupp (medlemmar som ägnar 
75 % eller mer av den totala arbetstiden åt 
litterär verksamhet) minskat dramatiskt 
sedan 2004.* Siffror som sammantagna 
bekräftar bilden av ett begränsat fåtal 
som drar ifrån i toppen medan en väx-
ande grupp får allt svårare att försörja sig 
på sitt skrivande. 

egenfinansiering ökar
Mönstret återkommer även i hur medlem-
marna ser på sina utgivningsmöjligheter. 
Enligt undersökningen upplever inte min-
dre än 30 % av de tillfrågade att möjlighe-
terna att publicera sig via traditionella 
bokförlag har minskat. En betydande ök-
ning jämfört med 2004, då samma siffra 
var drygt 20 %. 

På motsvarande vis har också egen-
finansieringen ökat. Från tidigare 18 % 
är det idag 27 % av medlemmarna som 
svarar att man bidragit ekonomiskt till 
publiceringen av sitt senaste verk. Också i 
denna grupp är andelen skönlitterära för-
fattare störst, tätt följt av fackboksförfat-

Avståndet mellan sammanlagd och 
litterär inkomst är störst i gruppen 
facklitterära författare. Den litterära 
verksamheten står där enbart för en 
dryg tiondel av den totala årsin-
komsten (median).

Sett till den sammanlagda 
medianinkomsten är det barn- 
och ungdomsboksförfattarna 
som tjänar mest. Det är också 
den grupp där andelen litterära 
inkomster sjunkit mest i förhål-
lande till den sammanlagda 
gruppmedianen (-13 %).

källa: scb, sifo 
grafik: hce 

tarna. Minst andel utgörs av översättarna, 
där en dryg tredjedel (39 %) dock uppger 
att antalet översättningsuppdrag totalt 
sett minskat. I genomsnitt fick översät-
tarna betalt för 2,3 uppdrag under 2012.** 

oroande utveckling
Tilltagande klyftor och en generell avmatt-
ning av medlemmarnas litterära inkom-
ster tycks så sett vara genomgående. En 
utveckling som oroar förbundsordförande 
Gunnar Ardelius.

– Polariseringen fortsätter att öka. Vi 
lever i en stjärnekonomi där ett fåtal tjä-
nar mycket medan den stora massan är 
låginkomsttagare som har det svårt att 
försörja sig på sitt skrivande. 

Förklaringarna till detta är flera, menar 
Ardelius. Inte minst har utrymmet för det 
offentliga litterära samtalet krympt i takt 
med att litteraturens roll i samhället för-
ändrats.

– De stora redaktionerna inom press, 
radio och tv är alltför likriktade och ytliga 
i sin litteraturbevakning. Kulturpolitiken 

har glidit mot ett ensidigt marknadstän-
kande. Förlagen satsar alltför mycket av 
marknadsföringen på sina bästsäljare, vil-
ket gör att bredd och kvalitet blir lidande.

– Just därför är det viktigare än någon-
sin att författar- och översättarkåren står 
enad och stark, fortsätter han. Marknads-
krafterna tjänar på att vi glider isär, litte-
raturen gör det inte.

Så den negativa utvecklingen går att 
hejda?

– Ja, den går att hejda, om vi kämpar 
tillsammans, det måste jag tro. Men det 
är starka krafter vi har att göra med, en 
hel samhällsutveckling. #

Sedan 2004 har författarnas och 
översättarnas medianinkomster  
halkat efter rikssnittet, från 96 % 
till 94 % (2012). 

260 000 kr
278 000 kr

39 400 kr

295 000 kr
308 000 kr

* Cirka 13 %. Andelen heltidsförfattare har 
minskat generellt, från 33 % (1993) resp.  34 % 
(2004) till 28 % (2012), samtidigt som gruppen 
»litterärt aktiva« ökat allra mest. Från 32 % 
(1993) resp. 29 % (2004) till 42 % (2012).   

** Baserat på samtliga svarande. De som uppger 
översättning som huvudsaklig genre fick betalt 
för 3,9 uppdrag.

Samtliga angivelser är preliminära.

fig. 1

Av totalt 1260 personer som 
deltog i undersökningen var 
hälften män, hälften kvinnor. 
50,8 % var 65 år och äldre med-
an 2,4 % var under 35 år. Mätt i 
genre var gruppen skönlitterära 
författare störst (fig. 2).fig. 2
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namn: Slavenka Drakulic
Ålder: 64 år (född 1949)
bor: Istrien, Wien, Stockholm
senast bokaktuell med: Katt i 
Warszawa och andra berättelser 
om livet under kommunismen 
(Natur & Kultur), övers. Djordje 
Zarkovic.
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Slavenka Drakulic:

"Diverse in Unity"?
om »united in diversity« var det nya Europas motto för 
tjugofem år sedan – vilket är då dess motto idag?* Kanske 
»diverse in unity« (ung. »enigt åtskilda«)? Eller är det just 
idén om enighet frågan gäller dessa dagar?

lagom till hösten firas ett historiskt datum runtom i Euro-
pa, tjugofemårsminnet av berlinmurens fall. Personligen 
har jag svårt att riktigt förstå att ett kvarts sekel redan 
hunnit passera. Jag minns ännu tydligt gränskontrollen 
mellan Öst och Väst vid Checkpoint Charlie på Friedrich 
Strasse och det grönaktiga golvkaklet vid Französische  
Strasses tunnelbana på andra sidan, där man som besöka-
re tvingades vänta – ibland timmar i sträck – innan man 
tilläts passera över gränsen till Östberlin. Och slutligen, 
hur människomassorna angrep muren med hackor och 
mejslar till dess de första hålen uppstod den 9 november.

Nyligen kunde vi också fira en annan minnesdag. För 
tio år sedan, den 1 maj 2004, anslöt sig tio nya länder till 
EU: Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Litauen, Lettland, 
Estland, Slovenien, Cypern och Malta. Åtta av dem hörde 
till den forna kommunistvärlden. Bulgarien och Rumä-
nien anslöt sig i januari 2007. En händelse som också den 
känns otroligt nära. Jag minns hur alla dessa länder plöts-
ligt tycktes så avlägsna för oss i Kroatien, som om de lättat 
ankar och seglat iväg som skepp. Och på sätt och vis hade 
de ju gjort det eftersom Kroatien först i fjol kunde göra 
dem sällskap i egenskap av unionens yngsta medlem.

Andra viktiga händelser under den dryga tjugoårs-
period som gått är till exempel krigen i forna Jugosla-
vien 1991-95. De krig som ingen trodde skulle kunna 
inträffa, och när de väl gjorde det gjorde EU sitt bästa 
för att ignorera dem. Och när de tog slut (tack vare 
amerikanerna) glömde man genast bort dem. Varför 
nu en sådan attityd? Därför att EU var ett fredsprojekt 
och krig var något som inte längre ansågs kunna bryta 
ut i Europa. Följaktligen avfärdades krigen på Balkan 
som vore de perifera företeelser på EU:s bakgård.

Jag minns även första gången jag 1991 skulle passera över 
gränsen mellan de båda nybildade staterna Kroatien och 
Slovenien. Det tycktes så overkligt, inte minst då inget 
av länderna ännu hunnit utfärda några egna pass, vilket 
gjorde att jag korsade gränsen med mitt gamla jugosla-

Europa idag -  
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viska pass – av samma slag gränspolisen själv bar.
På den tiden, 1989, trodde vi att demokrati och 

kapitalism bara kunde förändra våra liv till det 
bättre. Med »vi« menar jag i första hand dagens EU-
medborgare från forna Östeuropa. För oss innebar 
»återvändandet till Europa« (så som vi uppfattade 
det) idén om ett konsumenternas paradis för alla. Ett 
paradis där vi inte bara föreställde oss att lönerna var 
högre och lägenheterna större utan att till och med 
äpplena smakade bättre. Frihet, demokrati, mänskliga 
rättigheter – allt var underordnat konsumismen. 

Men det blev snart uppenbart att övergången 
från ett totalitärt politiskt system till ett demokra-
tiskt, från planekonomi till cowboykapitalism, inte 
automatiskt innebar att alla fick det bättre. För-
ändringarna präglades av nya former av fattigdom 
och ovisshet, ökade klyftor mellan rika och fattiga, 
tilltagande arbetslöshet och, värst av allt, en utbredd 
korruption på alla plan. Under de följande två decen-
nierna sjönk missnöjet sakta in: inte nog med att 
de gamla drömmarna aldrig besannades, även de 
nya utfästelserna uteblev. I dess spår följde en all-
män misstro gentemot politisk elitism liksom mot 
demokratiska processer och statliga institutioner. 

I väst uppstod samtidigt – eftersom uppdel-
ningen inom EU envist kvarstod – problemet med de 
»polska rörmokarna«. En metafor för arbetskraftsin-
vandringen från de nytillkomna medlemsstaterna 
till de gamla, till exempel från Polen till Frankrike 
eller Sverige. I själva verket handlade det inte så 
mycket om just rörmokare, men rädslan för den 
jobbsökande folkströmmen växte likväl. Och inte 
bara för den! Immigranter från andra världsdelar 
började strömmade till i än större skala, på flykt 
antingen från krig eller från fattigdom. Det gick inte 
att stoppa dem. Så rädslan bara växte och växte.

Och så, i kölvattnet av 2008 när finanskri-
sen även drabbade medborgarna i välbeställda 
länder som Tyskland, Storbritannien och Frank-
rike, blev ännu en gränslinje tydlig, den mellan 
Europas norra och södra delar. Grekland, Italien, 
Spanien och Portugal blev alla, till sin stora förvå-
ning, utdömda som om de vore dåliga elever.

Populistiska politiker i både öst och väst kopplade 
snabbt ihop den ökande känslan av oro och osäker-
het med »nationell identitetskris«. Och utan annat 
på sina program erbjöd man en förstärkning av 
den nationella identiteten. Syndabockarna är oftast 
immigranter av annan hudfärg, kultur eller religion, 
inte sällan muslimer och zigenare. De är lätta att 
identifiera och av den anledningen ett tacksamt byte.  

Effekterna av de dramatiska förändring-
arna har lett till ökad samhällelig förslutning och 
nationalism. Det är både förvånande och förut-
sägbart. Förvånande eftersom en återgång till 

nationalismen inte verkade möjlig för bara tio 
år sedan. Förutsägbart eftersom bristen på nya, 
alternativa modeller lockat fram de gamla natio-
nalstaternas värderingar, retorik och politik. 

Om man exempelvis ser till det traditionellt så 
toleranta Norden går man där nu i bräschen för 
högerpopulismen i takt med att nya nationalistpar-
tier som Sannfinländarna, Sverigedemokraterna och 
Dansk Folkeparti vinner allt större inflytande. Rädsla 
föder hat och hat slår lätt över i våld, där den höger-
extrema formen bara är ett exempel. Och mot den 
går inget land säker. Extremhögerns landvinningar 
hade däremot inte utgjort något problem så länge 
den bemötts av engagemang från medborgarnas och 
politikernas sida. Men man tycks ha varit alldeles 
för passiva och kallsinniga för att uppbåda motiva-
tion nog för att stå upp för begrepp som öppenhet 
och frihet, tolerans och rättvisa. Europeisk identitet 
och europeisk kultur känns mer och mer avlägsen. 
Och trots att Europa, i samband med Jugoslaviens 
sammanbrott, borde ha lärt sig läxan att det alltid är 
möjligt att väcka historien till liv är det idag tydligt 
att man inte har lärt sig någonting alls. Det räcker 
med att påminna om sådant som redan sker inom 
EU och samtidigt vända blicken österut mot det krig 
som lurar längsmed den ukrainsk-ryska gränsen, 
mot ännu en »periferi« som inte angår Europa. 

sammantaget Bidrar allt detta till att EU är mer splitt-
rat än någonsin, vilket får det att kännas som om vi 
alltmer bor i ett slutet »Fort Europa«. EU förefaller 
alltför byråkratiskt, icke-transparent och till och med 
impotent när det gäller att fatta konkreta beslut. Det 
är sannerligen ingen perfekt union, men det är viktigt 
att hålla i minnet att det, med tanke på det förflutna, 
är ett långt bättre alternativ än nationalstaten. Inte 
desto mindre inger det senaste valresultatet föga 
hopp. Tvärtom talar en ökad polarisering mellan 
höger och vänster och de tydliga nationalistiska ten-
denserna i till exempel Frankrike, Storbritannien, Fin-
land, Danmark, Österrike, Grekland och Sverige för att 
ytterligare gränsdragningar är att vänta.

Om detta påminner Elisabeth Hjorth i sin text »Den 
hjälplösa litteraturen« härintill och ställer samtidigt 
frågan vilken plats just litteraturen har och kan ha 
i ett Europa som alltmer glider isär. Och i ett fiktivt 
brev till sin bulgariska morfar minns Maria Georgieva 
de historiens gränser som hon hört talas om i sin 
barndom och som nu, i hennes egen tid, ersätts av 
nya. Samma gränser som på olika vis genomkorsar 
Richard Swartz sex teser om utvecklingen i Ukraina.

Välkomna till Europa. 
* officiell svensk 
översättning: »För-
enade i mångfal-
den« [reds anm.] (Översättning: Henrik C. Enbohm)
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Tält och sovsäckar. Cyklar. Böcker och tidningar på alla 
språk. Kastruller. Telefoner och SIM-kort. Kameror. Män-
niskor. Allt är sådant som efterfrågas av nätverket 
Calais Migrant Solidarity, som verkar i en av Europas 
gränsstäder. Kamerorna används för att dokumentera 
polisvåld och trakasserier mot migranter.

Litteraturen är långsam. Vad har den för möjlighet att 
säga något om där vi står nu?*

Några jagas och andra jagar dem. Det är för att histo-
rien är brottslig som den ska ställas till svars.  Men his-

torierna är många, de står på kö till domstolen. För att 
vissa ska komma fram måste andra tystas, gömmas, 
förträngas. 

Litteraturen är historiens minne. Men minnet är 
selektivt. Det finns ett gigantiskt europeiskt arkiv av 
tystnad som litteraturen inte kan komma åt. Rösterna 
är borta.

Vi var en generation som växte upp med föreställning-
ar om det yttersta barbariet. Apartheid utgjorde anti-
tesen till allas lika värde, så pedagogiskt effektiv när 
barn skulle skolas i Mänskliga rättigheter. Lika långt 

litteraturens förlorade röster | »Den europeiska litteraturen verkar som 
citeringar av erfarenheter som är oåtkomliga. De röster som är borta, och de som 
tystnar varje gång en flyktingbåt sjunker i Medelhavet. Litteraturen är det som aldrig 
kunde skrivas.«

c/o Författaren

Den hjälplösa 
litteraturen
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Litteraturen är det 
som aldrig kunde 
skrivas. 
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borta som Sydafrika låg den obegripliga uppdelning-
en av människor. Till Förintelsen fanns det historiska 
avståndet, skolböckernas gråkorniga fotografier av det 
ohyggliga.

Idag går jag med mina barn i staden och det tycks 
självklart att kvinnan vi passerar inte får vara inne i 
gallerian utan måste sitta utanför på gatan. Det är inte 
obegripligt. Detta är ordningen. Selektionen. Ingen 
gräns finns för hur utblottad en människa i Europa 
tillåts vara. Ingen gräns för vad hon riskerar om hon 
saknar existensberättigande. 

Det finns alltid en våldsamhet i byggandet av kultur, 
skriver filosofen Gayatri Spivak, och kriget är kulturens 
mest extrema signatur. Det europeiska kriget mot 
människor vars kriminalitet består av drömmar och 
desperation har bara börjat. Eller fortsätter nu.

Litteratur är dokumentation av det kollektiva minnet. 

Den svenska författaren Ann-Marie Tung Hermelin 
citerar den kroatiska författaren Dubravka Ugresic: 
»Exilen är ett litterärt tillstånd; den ger dig inte bara en 
rik karta över litterära citat, den är i sig själv ett litterärt 
citat.« (övers. Djordje Zarkovic)

Den europeiska litteraturen verkar som citeringar 
av erfarenheter som är oåtkomliga. De röster som är 
borta, och de som tystnar varje gång en flyktingbåt 
sjunker i Medelhavet. 

Litteraturen är det som aldrig kunde skrivas. 

En romankaraktär i en fransk kuststad byter till sig 
varor från de kamerunska försäljarna, av dem tillver-
kar hon smycken att sälja i sin exklusiva butik. Det 
finns alltid några som gör estetik av andras liv. Men. 
Mitt eget inträde i världen är inte min erfarenhet utan 
min mors. Erfarenheter är inte ägodelar. De går inte att 
förfoga över, men kanske citera. Skriva från den kolo-
nialiserande kontinenten genom att gång på gång för-
söka citera det mänskliga.

Historia: här fanns de författare som överlevde och 
de som inte gjorde det. Jag stryker med fingrarna över 
deras namn, drar ut en bok ur hyllan och öppnar den. 
Där inne finns Europa och det som är större än Europa.
Ju fler erfarenheter »den europeiska litteraturen« 

»Litteraturen är som religi-
onen, mest angelägen i sin 
hjälplöshet. Litteraturen 
är inget tält, ingen kastrull 
eller ens en kamera. Lit-
teraturen är hjälplös.«

fo
to

: d
pa
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litteratur som förekommer i texten:
Fabrizio Gatti: Bilal. På slavrutten till Europa,  övers.  
Margareta Zetterström (Celanders förlag, 2013).
Ann-Marie Tung Hermelin: »En exilintellektuells längtan till 
retro-utopin« i Ord & Bild nr 4/2013.
Gayartri Chakravorty Spivak: An Aesthetic Education in the 
Era of Globalization (Harvard University Press, 2012).

elisabeth hjorth 
är författare och 
utgav senast ro-
manen Vid himlens 
början (Norstedts, 
2013).

var välkomna som gäster. Minns ni Forserum i Små-
land? En tredjedel av samhällets muslimer flyttade 
därifrån efter våld och hot. Minns ni Max i Kista? Fyra 
européer lämnade tyst restaurangen som vägrade ser-
vera romer.

Den koloniala historien sätter spår i läsningen. Men 
det gör också kärleken. Överallt i det fallande, trasiga 
och ruttnande Europa: Omsorgen om det som inte kan 
mätas. Varsamheten med orden. Troheten till dröm-
men om en annan kultur än krigets. Insikten att det är 
just detta som kan gå förlorat.

Akademiska sjukhuset, ensam. På andra sidan drape-
riet ligger en kvinna som genomgått en njurtransp-
lantation. Av samtalen med den som besöker henne 
framgår hur oändligt olika våra liv i samma europeis-
ka utkant är. Men för några timmar sedan var vi båda 
bortom oss själva, utlämnade i andras händer, vi visste 
inte om vi var levande eller döda.

Jag tänker på transplantationen som litterär möj-
lighet. Att sy in andra människor i texten, att sy in mig 
själv i andras världar. Litteraturens överlevnadsfrågor.
Jag tänker på den jag skulle varit om kvinnan på andra 
sidan draperiet varit min mor.

En kropp med kläder av drömmar. Eller tvärtom.

I försommaren räknas de europeiska rösterna. Littera-
turen frågar: hur många röster försvann i havet? #

rymmer, desto större krav ställer den på sin läsare. 
Bristen på översättningar, föraktet för humaniora, 
mediamonopoliseringen och bestsellerismen avveck-
lar läsaren. Vem ska kunna ta emot litteraturen från 
den plats där vi står nu? Det är ett mödosamt arbete 
att läsa, om jag med det menar att träna min föreställ-
ningsförmåga snarare än att bli bekräftad som den 
jag redan är. Ett alternativ till kulturen signerad av 
krig, enligt Spivak, är en kultur som byggs långsamt 
genom läsning av världen. Att lyssna efter tystnader. 
Att föreställa sig den andre som ett eget själv, inte som 
en projektionsyta för mina begär att veta, att kartläg-
ga, att härska.

Litteraturen är som religionen, mest angelägen i sin 
hjälplöshet. Litteraturen är inget tält, ingen kastrull 
eller ens en kamera. Litteraturen är hjälplös. 

Att leva med hjälplöshet är en oundgänglig erfa-
renhet för den som växt upp på privilegier.

 
Vitboken om romer i Sverige tränger in i klassrummet 
där vi undervisas om de Mänskliga rättigheterna. Hela 
sjok av tystnad rasar, överallt, jag kan inte se min lärare 
längre, hennes röst är sönderriven av tystandet. Det 
var aldrig sant att allt var långt borta.

Litteraturens motståndsrörelser finns. Utbildnings-
ministeriet lägger pannan i hårda veck, folk har fort-
farande mage att läsa filosofi på universitetet! Nya 
straffåtgärder planeras. Tidskrifter och förlag lever vid 
sidan av profiten. Stödet dras in. Repressionen riskerar 
att göra litteraturen religiös i bemärkelsen sekteris-
tisk. Och sekterismen är Europas sjuka gen. Ansvaret 
växer, blir svårare att axla.

Fabrizio Gatti låtsas inte om att det finns ett språk för 
journalistiken och ett annat för skönlitteraturen. Han 
förklär sin journalistidentitet och reser med andra 
utsatta kroppar från Afrika mot gränsen som är död-
lig. Bilal är reportaget från Europa som inte kan se sig 
själv i ögonen. Det är en bok som berättar att männis-
kor består av drömmar och ansvar för andra. När avhu-
maniseringen är genomförd finns inget av värde kvar.
Minns ni hotell Sonnenhof i Österrike? Där judar inte 

c/o Författaren

* Där vi står nu är namnet på en nyutkommen novellsamling utgi-
ven på Tranan förlag, red. och urval: Maja Thrane (Tranan, 2014).

»Jag tänker på transplantationen 
som litterär möjlighet. Att sy in 
andra människor i texten, att 
sy in mig själv i andras världar. 
Litteraturens överlevnadsfrågor.«
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c/o Författaren

SEX TESER        OM UKRAINA

ukraina är det senaste exemplet på de revolutio-
nära omvälvningar som i det östra Europa följt 
på kommunismens fall. Landet är ett av de sista 
som nu går igenom förvandlingen från ett real-
socialistiskt (kommunistiskt) samhälle till ett 
förhoppningsvis demokratiskt. I Europa återstår 
sedan enbart Ryssland och Vitryssland. Men på 
grund av historiska skäl, Ukrainas fattigdom och 
tunna europeiska fernissa liknar vad som nu sker 
inte så mycket vad som redan skett i Polen, Öst-
tyskland, Tjeckoslovakien och Ungern. Ukraina 
har långt mer gemensamt med omvälvningarna 
på Balkan, med länder som Jugoslavien, Rumä-
nien eller Albanien. Våld och direkt konfronta-
tion kännetecknar denna utveckling medan den 
i Centraleuropa huvudsakligen var fredlig.

konflikten i ukraina kan sägas vara en 
»restpost«från det kalla kriget, den kamp för 
sin existens som det sovjetiska imperiet då inte 
förde när det började falla sönder. Med en gene-
rations försening utkämpar Ryssland nu post fes-
tum denna kamp om imperiet, det vill säga om 
de före detta sovjetiska eller östeuropeiska stater 
som inte redan är medlemmar av EU och Nato. 
Till sin karaktär rör det sig om en defensiv och 
kontrarevolutionär kamp. Vladimir Putin är inte 
som Michail Gorbatjov en misslyckad reformist 
eller som Boris Jeltsin en anarkistisk förnyare 
utan något så motsägelsefullt som en reaktionär 
visionär: han vill till sin »euroasiatiska union« 
försöka rädda åtminstone något av vad hans 
föregångare var redo att ge upp. Paradoxalt nog 
speglar Putins aggressivitet och expansion rysk 
svaghet och desperation, just hans ansträngning 
att rädda vad som räddas kan.

den makt som staten (centralmakten) saknar 
befinner sig i händerna på en handfull lokala 
så kallade oligarker som Rinat Achmetov, Petro 
Porosjenko eller Dimitrij Firtasch. Precis som 
majoriteten av befolkningen är de etniskt och 
nationellt indifferenta. Deras överordnade 
intresse är den egna ekonmiska verksamheten, 
i sammanhanget en stor fördel eftersom pengar 
är allergiska mot allt som strider mot lugn och ro, 
ordnade förhållanden och långsiktiga lösningar. 
Dessutom är de motståndare till varje separa-
tism eftersom de som alla kapitalister föredrar 
stora, sammanhängande marknader; kapitalet 
är till sin natur bokstavligen gränsöverskridande 
och i omsorg om sitt kapital kommer oligarkerna 
att bekämpa alla avgränsningar och all provin-
sialism,  helt oavsett vilken nationsfana den dra-
perar sig i. Oligarkerna kommer att sträva efter 
ett enhetligt Ukraina med förbindelser till både 
Ryssland och Europa så att deras ekonomiska 
verksamhet inte inskränks. Samtidigt är det rik-
tigt att de som kleptokrater skulle hamna i kon-
flikt med varje demokratisk regering i Kiev och 
sannolikt borde ställas inför rätta. Men i dags-
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läget kan ingen annan som de bidra till avspän-
ning och nertrapping, till exempel genom att 
betala sina hundratusentals anställda för att 
tillsammans med den ukrainska statens polis 
(som oligarkerna vid behov säkert också beta-
lar) patrullera vägar och städer för att återställa 
ordningen, dessutom betala separatisterna för 
att utrymma offentliga byggnader eller riva sina 
vägspärrar. Utan dessa få, nationellt ointresse-
rade oligarker – och hänsyn till deras intressen – 
finns sannolikt ingen fredlig, långsiktig lösning 
på krisen i Ukraina.

Richard Swartz:

eu:s Periferier | Situationen i Ukraina 
förvärras för varje dag som går. Men 
vad handlar konflikten om egentligen? 
Och är det korrekt att enbart tala om en 
konflikt? Författaren och journalisten 
Richard Swartz ger här sin syn på krisens 
bakomliggande orsaker såväl som de 
utmaningar som väntar. 
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SEX TESER        OM UKRAINA

konflikten i ukraina påstås handla om ukrai-
nare mot ryssar, men består av en revolution 
för demokrati som i sin tur utlöst en maktkamp 
mellan Ryssland och Väst (läs: USA med Europa 
som drabant) där Ukraina ofrivilligt blivit kon-
fliktens slagfält eller åtminstone spelplan. Men 
för att kunna spela detta maktspel måste män-
niskor i Ukraina kunna identifieras med det ena 
eller andra lägret, ungefär som när ett lag måste 
kläs i randiga och det andra i enfärgade tröjor 
för att man ska kunna spela fotboll. »Ukrainare« 
eller »ryss« fungerar som sådana tröjor. Dock 
är befolkningen i Ukraina ointresserad av de 
etniska eller nationella bestämningar med vil-
kas hjälp kampen förs. Den stora majoritetens 
intresse har i stället med lugn och ro, återställd 
ordning och en säkrad försörjning att göra.  

konflikten har Blivit möjlig därför att Ukraina 
visserligen är ett land, men inte en fungerande 
stat. Nepotism, korruption och godtycke under-
minerar Ukraina som rättstat; skatte- och väl-
färdssystem existerar bara rudimentärt, till häl-
sovård och pensioner finns inga pengar, domsto-
lar och förvaltning är politiskt avhängiga, polis 
och armé redo att i bara begränsad utsträckning 
utföra sina uppgifter. Direkt rysk inblandning 
och så kallade separatister (läs: krigsherrar), del-
vis instrument i Putins händer, förstör sedan så 
mycket som möjligt av det lilla som finns av stat.

har staten och regeringen i Kiev gjort sig bero-
ende av fascister? »Fascism« är ett begrepp som 
används av Putin och den ryska propagandan. 
Som terminologi är det övertaget ur det sovje-
tiska ordförrådet. Det refererar till andra världs-
kriget och segern över Hitlers Tyskland,  men 
har sedan dess tömts på innehåll och är numera 
- använt utanför sitt historiska sammanhang -  
uteslutande en beteckning för en fiende i största 
allmänhet. När Kiev beskylls för fascism handlar 
det därför om att brännmärka den ukrainska 
regimen och att hos den ryska befolkningen - 
som en pavlovsk reflex – utlösa associationer 
som har med det andra världskriget och den sov-
jetiska (idag ryska) segern över Hitler att göra. 

Fascister eller fascistiskt inspirerade grupper 
deltar likväl i omvälvningarna i Ukraina. I hela 
Östeuropa, särskilt i länder som Ukraina, Kroa-
tien eller Ungern, finns fascism (eller mer exakt: 
nationalssocialism) kvar som tradition och tan-
kegods eftersom kommunismen och de nationel-
la regimer som följde på den aldrig bemödat sig 
om att göra upp med det förflutna. Någon Aus-
einandersetzung med historien – som i Tyskland 
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– har aldrig ägt rum. Detsamma gäller för anti-
semitismen. Likväl rör det sig som ett marginellt 
inslag av personer och idéer i den proteströrelse 
som utgick från Maidan och som i allt väsentligt 
är en bred folkrörelse för demokrati riktad mot 
en diktatorisk regim, redo att skjuta på sina egna 
medborgare. #

»Oligarkerna kommer att sträva efter ett 
enhetligt Ukraina med förbindelser till både 
Ryssland och Europa så att deras ekono-
miska verksamhet inte inskränks. Samtidigt 
är det riktigt att de som kleptokrater skulle 
hamna i konflikt med varje demokratisk 
regering i Kiev och sannolikt borde ställas 
inför rätta.«

c/o Författaren

richard swartz, författare och journalist, i många decen-
nier Östeuropakorrespondent för SvD, bosatt i Wien. 
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Kära morfar,
Redan på din tid, under Kalla kriget, fanns det 

stängsel längs den bulgarisk-turkiska gränsen som 
hindrade de som försökte smita till väst.

Den tredje maj 2014 träffar jag Shivan* i ett regnigt 
Sofia, din gamla hemstad. Han är ny här. Shivan frågar 
om han kan prata kurdiska i stället för arabiska eller 
turkiska. Det var ett tag sen han pratade sitt språk. 
Hans berättelse är en annan än din. Han är i samma 
ålder som du var när du fängslades. Shivan tog sig över 
gränsen från Turkiet och sa: »Jag är på flykt undan krig 
och förföljelse. Jag är kurd från Syrien och jag söker 
asyl. De accepterade inte att jag är flykting«. Ni hade 
kunnat dra slängiga historier om era resor, han kan 
ryska också.

Målet var Wien. Shivan säger att han tog en osäker 
väg. En så kallad illegal väg in i Europa via Bulgarien, 
det närmaste landet in i EU. Några smugglare fick 
pengar, han hade inte råd att göra på något annat sätt. 
»Att flyga? Uteslutet, det går inte att få visum«, säger 
han. Shivan är från norra Syrien. Han beskriver hårda 
strider mellan civila och islamistiska grupper. Inte 
mellan syrier och civila, påpekar han. Det är inte säkert 
för kurder. Shivan hade tvingats ta till vapen om han 
hade stannat, säger han.

Shivan togs till ett förvar för deportering där han 
tillbringade trettio dagar, varav arton i isoleringscell. 

Han beskriver liknande inlåsningseffekter som du 
morfar. Hur förvaring skalar bort tankar och sånt i 
händerna på andras, kanske motvilliga, men inte desto 
mindre repriserade maktfullkomlighet.

Morfar, du sa att både nazister och kommunister 
pekade ut dig som en tjallare. Mot din vilja gick du 
med i en fascistisk ungdomsorganisation. Annars fick 
du inte plugga. När kommunisterna kom till den lilla 
byn på Balkan, den nionde september 1944, regnade 
det. Du klassades inte bara som fascist utan även som 
barn till en kulak, oberoende jordbrukare, som enligt 
Lenin var »blodsugare som göder på svält.« Visst hade 
ni en häst men inte fler kor än andra bönder i byn? 
»Kärlek och fred« stod det på en skylt utanför huset. Ja, 
det kan kallas för hus, trots att fundamentet är byggt 
av komockor.

Revolutionen krävde fiender. Du sa att misstron 
mot din person var värre än våldet: »De leker med dig, 
antingen vet du allt eller inget. De knyter ihop dina 
händer, sätter fast en vedkloss under knäna och vän-
der dig på rygg. Börjar slå dig, på baken och på fötterna. 
Strumporna i strupen. Pappa skickades till koncentra-
tionsläger i bergen«.

Shivan trodde att ditt gamla land var annorlunda. 
Här faller inte granatregn. Han säger att det sker över-
enskommelser om vem som ska få stanna, vem som 
ska få gå. Efter tiden i förvaret blev det rättegång. 

»Jag försökte inte bryta mot några lagar. I domsto-
len förklarade de inte vad jag anklagades för, jag fick 
tre månaders straff«. 

Bristen på information från institutionerna utgör 
några av hindren för personer som Shivan. Nu ligger 
han lågt. Om han försöker lämna landet eller hamnar 
i vad han kallar för »trubbel« kommer myndigheterna 
att utöka hans straff med ytterligare tre månader.

c/o Författaren

maria geor-
gieva är journalist, 
kritiker och filmare, 
född 1985 i Sofia, 
Bulgarien. Maria 
bevakar östeu-
ropeiska länder, 
fokus på Balkan 
för svenska medier, 
bland andra för 
Arena, Expressen, 
Sveriges Radio och 
Sydsvenskan. 

»Ur hundra brunnar hämtas vatten«
»От стО кладенеца се вадят вОда«

text: maria georgieva

Brev från gränsen | Hur skiljer sig det 
gamla Europas gränser från de nya? Maria 
Georgieva skriver ett fiktivt brev till sin mor-
far och berättar att skuggan från hans tid 
ännu dikterar villkoren för dem som idag 
trängs längs Europas gränsstängsel.
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c/o Författaren

»Ur hundra brunnar hämtas vatten«
»Vilka personer? Du menar flyktingarna«, säger en 

kommendant på ett nymålat flyktingcenter. Shivan 
saknar flyktingstatus och vet inte när han kommer att 
få det. Det är inte värt att prata med myndigheterna 
om situationen för kurder i norra Syrien. Han är rädd 

text: maria georgieva

* Shivan och Jwan heter egentligen något annat.

för att hans asylansökan kan sättas på spel. Myndig-
heterna bestämmer själva när en ansökan registreras, 
oavsett när man har sökt asyl. Till dess är han illegal, 
utanför systemet.

Vissa trycks undan, inte av illvilja utan av vana. Det 
handlar om prioriteringar. Detta var länge ett isolerat 
land utan tradition av att ta emot personer på flykt. De 
kan vara potentiella inkräktare. Vem vet.

Shivan tycker att din gamla hemstad är ett fängelse. 
De flyktingar som har råd kan resa till bättre länder. På 
sikt vill han också vidare. »Ingen letar efter oss som går 
under jorden«, förklarar han.

Nyligen återförenades Shivan med en familjemed-
lem som har varit i Sofia länge. Vi går en nattprome-
nad. »Sometimes they do this to you to send people 
back to their home countries,« säger Shivans kusin 
Jwan*, som inte visste var Shivan befann sig under 
tiden i förvaret. Själv väntade han på flyktingstatus i 
tio månader. Jwan menar att de, för att de är kurder, 
bör vända tillbaka på egen hand. För kusinerna är det 
inget alternativ. Efter kriget finns förföljelsen kvar, 
säger Shivan. Under tiden drar de illegala runt bakom 
den underjordiska järnridån. »I try to get job, I don’t get 
job, I get money from friends to survive. Refugee is not 
tourist«, fortsätter Jwan.

Trots inlåsningseffekterna stannade du kvar rätt 
länge, morfar. Det dröjde tills du kom till slutstationen 
Sverige. Jwan skojar om att Sverige är lika onåbart som 
att få flyktingstatus i Bulgarien: »I will go to paradise«. 
Du hade bemött kusinerna med vänlig skepsis. Du var 

också van vid att aldrig sluta börja om. Vem lär sjuttio-
åringar ett nytt språk? Taggtråden på din slitna radio-
antenn underlättade för dig att hålla kvar minnet av 
det som var.

Du sa att det behövde gå några generationer. 
Någonstans väntar nya kapitel som försöker spränga 
gränser för de som kommer efter. De som är på väg hit-
tar både in och ut. Oavsett om gränsen står mer eller 
mindre på glänt för möjligheten att söka skydd undan 
förföljelse. Hur värt är det att lämna, underlättar glas-
nost eller perestroika jakten på det bättre livet? Vissa 
är någon månad från kriget, andra en generation från 
ett hus byggt av komockorna på andra sidan järnridån.

Shivans historia är inte allas. Flykten visar på ofri-
hetens triumf. Flykt undan politiska, sociala, religiösa, 
ekonomiska orättvisor kan höra ihop. Eller inte alls.

Nu finns det nya stängsel vid gränsen till Turkiet, 
morfar. Vem som helst ska inte kunna smita in till 
Europa. De så kallade flyktingströmmarna fastnar i 
arvet av det system som dikterade villkoren på din tid.

Några satsar, andra ger allt för att de som kommer 
efter inte ska behöva hämta vatten ur hundra brunnar 
på en gång. #

»Nu finns det nya stängsel vid gränsen 
till Turkiet, morfar. Vem som helst 
ska inte kunna smita in till Europa.« 
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»För pre-
cis som 
många 
andra 
tycker 
jag det är 
viktigt att 
vi har en 
kvalitets-
diskussion 
när det 
kommer 
till kultur 
och kultur-
politik.«

Lena Adelsohn 
Liljeroth

gunnar ardelius kritiserar mig i 
sin krönika i Författaren nr 2/2014. 
Det är han mer än välkommen att 
göra, jag tror på debatt och diskus-
sion.

Vad som gör mig förvånad, och 
till och med lite besviken, är Arde-
lius lathet eller oförmåga att ta 
reda på enkla fakta om vad som 
gäller. Författarförbundets med-
lemmar borde ha rätt att förvänta 
sig att deras ordförande, som ju ska 
företräda dem i förhandlingar med 
regeringen, är någorlunda påläst 
om politikens utgångspunkter 
inför dessa samtal. Det är i och för 
sig uppfriskande att han erkänner 
att det var senast 2009 han läste 
ett kulturpolitiskt förslag från 
någon annan än det egna skrået. 
Men jag kan meddela att det sedan 
dess har hänt en hel del.

till exemPel valde jag att inte gå 
vidare med förslaget i kulturut-
redningen att ta bort kvalitet i de 
kulturpolitiska målen. För precis 
som många andra tycker jag det 
är viktigt att vi har en kvalitetsdis-
kussion när det kommer till kultur 
och kulturpolitik.

Jag tror även att en sådan diskus-
sion blir bättre om de som ger sig in 
i den är pålästa om vad som fak-
tiskt gäller. Om Ardelius inte orkar 
läsa budgetpropositionerna (där de 
kulturpolitiska målen redogörs för 
varje år) eller propositionen »Tid 
för kultur« där regeringen närmare 
beskriver varför man behåller kvali-
tetsmålet, så kan jag tipsa om reger-

Faktalös kritik av regeringen 
ingens hemsida. Gå in på regering-
ens hemsida och klicka runt lite. Där 
finns mycket lättillgänglig infor-
mation om vad regeringen gjort 
på kulturpolitikens område. Som 
överkurs kan Ardelius läsa de reg-
leringsbrev som regeringen varje 
år beslutar om som inriktning för 
det kommande årets verksamhet 
för våra myndigheter. Där kan han 
konstatera att alla kulturmyndig-
heter har i uppdrag att arbeta fram 
kriterier för att bedöma kvaliteten i 
resultatet av deras verksamhet.

Jag förstår att alla inte gillar allt 
vi har gjort, men ska man kritisera 
oss så tycker jag att inte det är för 
mycket begärt att åtminstone läsa 
på först. 

lena aDelSoHn lIljeroTH
Kultur- och idrottsminister

i min krönika i Författaren nr 2/2014 
gav jag uttryck för en längtan efter 
en kulturminister som bjuder in 
till samtal om konstnärlig kvalitet 
och kulturpolitikens former. 

På sätt och vis är det logiskt att 
det är först nu kulturministern hör 
av sig. Inte för att lyssna, utan för 
att läxa upp. När Adelsohn Liljeroth 
blivit irriterad har hon ofta varit 
ivrig att detaljstyra och fördöma. I 
de stora strukturella frågorna har 
hon däremot varit osynlig. Vi har 
en kulturminister som haft svårt 
att välja rätt strider, vilket hen-
nes mästrande replik är ett färskt 
exempel på. Framförallt har hon 

Gunnar Ardelius borde veta bättre, menar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

inte förmått att stå upp för kultu-
ren i regeringen och varit märkligt 
nöjd med de allmosor som Borg 
och Reinfeldt erbjudit. 

Gång på gång har SFF adresse-
rat Adelsohn Liljeroth i debatten 
och mötts av tystnad. Låt mig ta 
några exempel: DN Debatt (den 23 
februari): »Stärk ersättningen för 
bibliotekslånen med en lag. Reger-
ingen tänker fel kring biblioteks-
ersättningen.« Kulturministern: 
Tystnad. DN Debatt (den 22 mars): 
»Ägarkoncentrationen inom bok- 
och förläggarbranschen har inte 
utretts på ett tillfredsställande 
sätt av Litteraturutredningen. Kon-
kurrenslagstiftningen måste ses 
över.« Kulturministern: Tystnad.

Vi står inför stora strukturella 
förändringar vad gäller den digitala 
utvecklingen. Biblioteken, förlagen 
och bokhandlarna, även författarna 
och översättarna – hela det litte-
rära systemet är under stor press. 
Utrymmet för kvalitet och bredd i 
litteraturen krymper. Läsförståel-
sen som är själva grunden för ett 
fungerande litteraturliv har nått 
nya bottennivåer. Litteraturens roll 
i samhället är hotad. Att Adelsohn 
Liljeroth, trots tidigare utfästelser 
i riksdagen om förbättrade vill-
kor för upphovsmännen, avslutar 
sin ämbetsperiod med ett försök 
att ytterligare urholka systemet 
genom ett skambud på två öre i bib-
lioteksersättningsförhandlingarna 
är patetiskt.

Gunnar arDelIuS
förbundsordförande
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Jazzig Harding prisas

Anders Bodegård 
tilldelas Stig Da-
german-priset
»För ett enastående och avgö-
rande viktigt översättningsarbe-
te där han bygger broar mellan 
olika kulturella och språkliga 
identiteter och sätter läsarens 
omdöme i verksamhet.« Så löd 
motiveringen när Stig Dager-
mansällskapet i maj tillkän-
nagav att översättaren anders 
bodegård tilldelas årets pris. 

Den mångsidige Anders 
Bodegård har tidigare belönats 
med ett flertal utmärkelser för 
sina översättningar av författare 
som Wislawa Szymborska, Wi-
told Gombrowicz och Gustave 
Flaubert, av vilka särkilt kan 
nämnas Elsa Thulins översät-
tarpris (1995), Svenska Akade-
miens översättarpris (1995) och 
Kellgrenpriset (2004).

Han mottar 50 000 kronor. 

Priset till elsa Thulins minne för fram-
stående översättargärning tilldelades 
i år poeten och översättaren Gunnar 
Harding.

Gunnar Harding är född 1940 i 
Sundsvall. Sedan 60-talet har han en 
framträdande ställning i svenskt lit-
teraturliv som poet, översättare och 
introduktör av utländsk poesi. Som 
översättare har han publicerat ett 
trettiotal volymer, från 4 Poeter (1966) 
till John Donnes Skabrösa elegier och 
heliga sonetter (2013) och deltagit i 
Bibelkommissionens översättning av 
Gamla testamentet. En produktionsri-
kedom som också understryks i moti-
veringen: »för hans översättningspo-
etiska liv, som redan omspänner ett 
halvsekel. Det är ett samspel lika sirligt 

som svängigt mellan översättaren och 
poeten, forskaren och introduktören 
i en främst fransk-engelsk repertoar 
där Apollinaire, Byron, Cendrars och 
Donne bara bildar upptakten …«

Prisutdelningen ägde rum på 
Strindbergs Intima Teater till ack-
ompanjemang av Jesses Jazz Band 
och inramades av Hardings egna 
tolkningar av John Donne samt ett 
bejublat framträdande signerat för-
läggaren och översättarkollegan Jonas 
Ellerström, som i sitt personliga tal 
framhöll pristagarens »uppfinnings-
rikedom« och musikaliska »inlevelse-
förmåga«. 

Läs mer om priset på oversattarsek-
tionen.se. 

HCe

gunnar harding 
hade redan debu-
terat som översät-
tare när han 1967 
begick sin debut 
som poet med 
diktsamlingen 
Blommor till Ja-
mes Dean. Bland 
de i första hand 
poeter han tolkat 
till svenska märks 
bland andra Cole-
ridge, Words-
worth, Apollin-
aire, Pound, Allen 
Ginsberg och 
John Donne.

»För insatsen att öppna dörrar och samla barn till gemen-
samt musikskapande över kulturer och gränser«. Stiftelsen 
El Sistema tilldelas Alfons-Bokalen 2014, s. 23. 

foto: pär svensson

Åsa Lind tilldelas 
Kulla-Gullapriset
Författaren Åsa lind tilldelas 
Kulla-Gullapriset år 2014 för att 
hon »med poetisk blick skriver 
[...] om ögonblickets betydelse, 
om upptäckter och hemlighe-
ter, om slumpen, fantasin och 
sorgen« (ur motiveringen). 

Åsa Lind har tidigare 
belönats med Nils Holgersson-
plaketten och är just nu aktuell 
med bilderboken Hemligheten 
(Rabén & Sjögren).

Prissumman är på 85 000 
kronor.

Poeten och översättaren Gunnar Harding under prisutdelningen i Stockholm den 16 maj.
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Hallå där, Ak Welsapar! Du är just 
hemkommen efter att ha tillde-
lats ett ukrainskt litteraturpris till 
Nikolaj Gogols minne för din no-
vellsamling »Smaragdstranden«. 

Kan du berätta om priset?
– Det heter »Triumf till Nikolaj Gogols 

minne« och instiftades 1998 till minne 
av den ukrainsk-ryska författaren Niko-
laj Gogol. Det finns även ett ryskt pris 
till Gogols minne som instiftades 2003 
i Sankt Petersburg. Skillnaden är att det 
ukrainska Gogol-priset är internationellt 
medan det ryska är ett nationellt littera-
turpris.

– Det känns legitimt att det finns två 
utmärkelser, ett ukrainskt och ett ryskt, i 
och med att Nikolaj Gogol är född och upp-
vuxen i Ukraina. Enligt min mening är 
det svårt att hitta någon annan ukrainsk 
författare som skulle kunna beskriva det 
ukrainska folkets liv och förflutna som 
Gogol, det är nästintill omöjligt. 

Priset delades ut på plats i Ukraina. Hur 
upplevde du det, och hur upplevde du situa-
tionen bland de ukrainska kollegerna?

– Det var en fantastisk upplevelse att 

namn

Lotass får årets 
Lagerlöfpris
Årets Selma Lagerlöfpris tillde-
las lotta lotass »för en mång-
skiftande romankonst som 
med exakthet och lyrisk skön-
het låter språkets förgänglig-
het spegla vårt existentiella 
tomrum och öppna det mot 
ett oändligt hopp«. Priset delas 
ut under Kulturveckan i Sunne 
den 9 augusti. Prissumman är 
på 100 000 kronor.

Sjöberg och 
Nilsson tilldelas 
Göteborgs stads 
litteraturpris
Fredrik Sjöberg tilldelas nyin-
stiftade Göteborgs stads lit-
teraturpris i kategorin essäer 
med Ge upp i dag – i morgon 
kan det vara för sent (Bon-
niers). I barn- och ungdoms-
bokskategorin mottar elin 
nilsson samma pris för boken 
Flyt som en fjäril, stick som ett 
bi (Alfabeta). 

Prisutdelningen kommer 
att ske den 12 augusti vid 
invigningen av Göteborgs 
kulturkalas. Prissumman är på 
100 000 kronor. 

Westö får De 
Nios stora pris
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Författaren Ak Welsapar föddes i Turkmenistan 
1956 och kom till Sverige tillsammans med sin 
familj 1993. Han är bosatt i Enköping.

författaren hälsar på

foto: privat

kjell Westö får Samfundet De 
Nios stora pris för 2014 med 

motiveringen: »För ett episkt 
författarskap av stor bredd och 
hög intensitet, i vilket ett tra-
giskt förflutet ger en grundton 
åt ett svårtytt nu.«  Prissum-
man är på 300 000 kronor. 
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ta emot priset i Ukraina. Och mer än så – 
jag fick utmärkelsen i närheten av platsen 
där Nikolaj Gogol är född och uppvuxen, 
ungefär tolv mil från Sorochyntsy. Prisce-
remonin ägde rum inför stor publik i sta-

den Tjerkassy i samband med 200-årsfi-
randet av poeten Taras Sjevtjenkos födel-
se, där jag också fick motta en medalj för 
mina översättningar av hans dikter från 
ukrainska till turkmenska.

– Jag reste från Kiev två dagar före pre-
sidentvalet. Det var mycket fina dagar i 
Ukraina, men tyvärr skymdes glädjen av 
att separatister gått över gränsen till östra 
Ukraina från den ryska sidan. 

Du fick ju ett fint mottagande för din 
roman Kobra här hemma i Sverige för ett 
par år sedan. Kommer även Smaragdstran-
den ut på svenska?

– Smaragdstranden kommer förhopp-
ningsvis ut på svenska, fast jag kan inte 
säga när. Två av novellerna, »Syrenkär-
lek« och »Och regnet vigde oss samman«, 
finns redan på svenska, översatta av Lars 
Erik Blomqvist och publicerade i tidskrif-
ten 00TAL. 

Vad skriver du på just nu?
– Just nu skriver jag en kort roman, som 

kommer att bli klar nästa år. Senare i år 
utkommer min roman Legenden om Aypi, 
om kvinnans öde i ett patriarkalt samhäl-
le. Både på svenska och på engelska.

HCe
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• jenny Wrangborg har erhållit 
Gustaf Frödings stipendium 
2014 för att hon »är en av den 
moderna arbetarlitteraturens 
viktigaste röster. Hennes poesi 
präglas av ett konkret raseri 
över arbetets utsatthet men 
också glädjen i kollektivitet 
och gemenskap«

Yazgan Ayla
Mehmet V. Efe
Karina Ericsson Wärn
Tor Flensmarck
Stig Fredrikson
Kaeth Gardestedt
Muhssen Ghaleb
Hans M Hirschi
Pär Jansson
Kristina Kappelin
Sigvard Lingh
Eva Ludvigsen
Patrik Lundberg
Leif Schönbeck
Niclas Sennerteg
Lena Sjöberg
Svante Skoglund
David Stenbeck
Christina Stielli
Anna Lena Stålnacke
Lisen Sundgren
Artur Szulc
Nils Johan Tjärnlund
Eva Trotzig
Ana Udovic
Andreas Utterström
Håkan Wallander
Ye Wang
Robert Wangeby
Jakob Wegelius
Jan Vierth
Valle Wigers
Susann Wilhelmsson
Allan Willny
Ulla Winroth
Stina Wirsén
Madeleine Åsbrink
Per Robert Öhlin

avlidna

nya medlemmar

Walter Björk
Anne-Marie Edéus
Torsten Ekbom
Roozbeh Fatemi
Gunnel Norrö
Synnöve Olsson

namn

• Författaren Göran Greider 
får Birger Norman-stipendiet 
till 100-årsminnet av diktarens 
födelse. »Han tilldelas priset 
för sina likheter och parallel-
ler med Birger Norman i det 
svenska kultur- och samhällsli-
vet«, som det heter i motive-
ringen.

priser, stipendier & övriga utmärkelser

• arne johnsson Eric och Ingrid 
Lilliehööks stipendium för 
2014. Stipendiet ska växelvis 
tilldelas författare, över-
sättare och bibliotekarier. 
Stipendiebeloppet är på 100 
000 kronor.

• Carl-johan malmberg och 
björn meidal Doblougska 
priset för år 2014. Prissumman 
uppdelas i en svensk och en 
norsk del. Prisbeloppet är 150 
000 svenska kronor per mot-
tagare. Den norska delen av 
priset har tilldelats britt karin 
larsen och Torild Wardenær.

• märta Tikkanen Signe 
Ekblad-Eldhs pris för år 2014.
Priset ska tilldelas »en fram-
stående skönlitterär förfat-
tare«. Prisbeloppet är 125 000 
kronor.

• jan olov ullén Gun och Olof 
Engqvists stipendium för år 
2014. Stipendiet delas ut för 
att »stödja litterär verksamhet 
inbegripet kulturjournalistik«.
Stipendiebeloppet är på 160 
000 kronor.

• mats Dahlberg och arne 
ruth Karin Gierows pris för år 
2014. Prisbeloppet är 80 000 
kronor vardera.

svenska akademien har beslutat tilldela ...

• Stefan lindberg Ole och Ann-
Marie Söderströms pris 2014. 
Prissumman är 35 000 kronor. 

• anna-Clara Tidholm Schull-
strömska priset för barn- och 
ungdomslitteratur 2014. Priset 
utdelas till en framstående 
författare av barn- eller ung-
domslitteratur. Prisbeloppet är 
på 100 000 kronor. 

• lars rydbeck Johan Lund-
blads pris 2014. Prisbeloppet är 
på 80 000 kronor.

• eija Hetekivi olsson har till-
delats såväl Göteborgs Stads 
författarstipendium som 
arbetsstipendium från Västra 
Götalandsregionen på  50 000 
respektive 100 000 kronor. 

• arne melberg Svenska Aka-
demiens essäpris för år 2014.
Priset, som instiftades 2007, 
ska belöna framstående essä-
konst, oberoende av ämnesval 
och format. Prisbeloppet är på 
100 000 kronor. 

• anna Gunnarsdotter 
Grönberg och maria ortman 
Stiftelsen Natur & Kulturs 
översättarpris för år 2014. Pris-
beloppet är på 40 000 kronor 
vardera.

• jörgen Dicander har tilldelats 
2014 års Dan Andersson-pris 
för att i »sin forskning och i 
sitt författarskap kompletterat 
bilden av honom [Dan Anders-
son]«. Priset delas ut sönda-
gen den 3 augusti i samband 
med Luossafesten i Skattlös-
berg, vilken avslutar den årliga 
Dan Andersson-veckan.

• David Vikgren har fått 
Västerbotten-Kurirens kul-
turpris för att han med »en 
tydlig episk ådra [har] funnit 
sin egen plats i den samtida 
svenska poesin«. Prissumman 
är på 50 000 kronor.

Du följer 
väl Författar-
förbundet 
på Facebook?

sök på »Författarförbundet«

• Stiftelsen el Sistema har 
tilldelats Alfons-Bokalen 
2014 »för insatsen att öppna 
dörrar och samla barn till 
gemensamt musikskapande 
över kulturer och gränser«. 
Priset belönar föredömliga 
insatser för barn och barn-
kultur och instiftades 1992 av 
författaren Gunilla Berg-
ström och Rabén & Sjögren. 
Prissumman är på 25 000 
kronor.

• Svenska Pen tilldelas Elin 
Wägner-sällskapets pris 
Årets Väckarklocka 2014 för 
sitt engagemang för det fria 
ordet. En organisation som 
i Elin Wägners anda arbetar 
med att främja tankefrihet 
och internationell solidaritet. 
Svenska PEN har ett flertal 
kommittéer som alla arbetar 
för det fria ordet i hela värl-
den. Bland annat arbetar de 
stödjande för författare som 
lever i exil, för kvinnors skri-
vande och möjlighet till publi-
cering samt för författare som 
lever i exil. 

• Gunnel arvidsson har 
tilldelats Mäster Eckharts-
sällskapets stipendium för 
2014. Stipendiesumman är på 
10 000 kronor.

har du också 
fått ett pris? 
meddela oss på 
forfattaren@sff.info
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minerva översättarnaskönlitterära bult

sektionerna

Elsa Thulin-priset

Priset till Elsa Thulins minne 
för 2013 delades ut till Gunnar 
Harding en fin kväll på Strindbergs 
Intima Teater i Stockholm den 16 
maj. Pristagaren själv läste, Jesse 
Lindgrens Jazzband spelade och 
Jonas Ellerström talade. Ett nit-
tiotal gäster lyssnade och bidrog  
till den goda stämningen. Bilder, 
video och länkar till talet hittar 
du på sektionens hemsida och 
Facebooksida. 

Hösten

Höstens första medlemsmöte 
hålls den 29 augusti på Författar-
nas hus på temat författaren som 
översättare. I september blir det 
traditionsenligt ett Göteborgsmö-
te före bokmässan, onsdagen den 
24 september, i år på Akademin 
Valand. Mer information kommer. 

Babel

Sektionens kampanj för att få lit-
teraturprogrammet Babel att visa 
översättarnamnen i bild fortgår. 
Den satiriska serieruta skapad av 
Henrik Lange som lanserades i 
slutet av april har fått stor sprid-
ning i sociala medier. Du har väl 
sett den?

Hemsidan

På oversattarsektionen.se hittar 
du kalendarium, nyheter som rör 
översättare, månadens översät-
tare med mera. Här finns också 
information om avtal, kontrakt 
för översättningsuppdrag samt 
kontaktinformation för den som 
behöver mer hjälp. Sidan nås även 
genom förbundets hemsida. 

Medlemsmöte

Kom och träffa kollegor och möt 
även Sassa, Viveka och Grethe 
som alla tre är ordförande i BULT. 
Ta gärna med dig frågor och idéer 
om vad du vill att BULT ska göra! 
Söndagen den 31 augusti, 16.00, 
Poeten på hörnet, Södra Förstads-
gatan 65 B, Malmö. Anmälan 
senast 27/8 till Sassa Buregren: 
sassa@buregren.se. Har du inte 
mail är du välkommen att dyka 
upp utan anmälan. Vi bjuder på 
fika. Arr. BULT och FC Syd

Bok & bibliotek

Under årets Bok och biblioteks-
mässa i Göteborg kommer BULT:s 
medlemmar som vanligt att vara 
aktiva på »Ung Scen«, men vi 
anordnar även tre seminarier på 
Litteraturscenen: »Barnkultur: 
inget för medierna?« Om barn- 
och ungdomslitteraturens plats i 
media. Medverkande: från Bonnier 
Carlsen redaktören Martin Harris, 
Lena Kvist, kulturchef på Borås Tid-
ning och  Lotta Brilioth Biörnstad 
från Kulturrådet (torsdag 25/9, 
14.30); »Unga vuxna«. Kategorin 
som krymper sin upphovsman 
eller befriar litteraturen? Om språ-
ket, innehållet och att aldrig få bli 
vuxen. Medverkande: författarna 
Grethe Rottböll, Sara Kadefors och 
Johanna Wester och från DN litte-
raturkritikern Lotta Olsson (lördag 
27/9, 11.30); »Overkliga verkligheter 
– science fiction och fantasy.« Är 
realismens verkligheter mer verk-
liga? Medverkar gör författarna 
Maths Claesson, Jo Salmson, Julia 
Sandström (lördag 27/9, 12.00).

Ha en riktigt skön och kreativ 
sommar, kära BULTare!

Att ha fel i jakten 
på sanningen

Det får inte bli fel i en bok som 
säger sig söka sanningen. Ändå 
händer det. Minerva bjuder in till 
ett samtal på Bok- och Biblioteks-
mässan om hur man arbetar med 
faktagranskningen på förlagen, 
hur man borde göra och inte ska 
göra. Vem bär ansvaret när det 
blir fel? Medverkar gör Sophia 
Djiobaridis, Uppdrag granskning, 
Dan Israel, förläggare på Leopard, 
och Gunnar Lindstedt, reporter och 
författare, senast till Samlarna 
som handlar om konstmarknaden. 
Anders Sundelin från Minerva leder 
samtalet. Fredagen 26 september 
kl 14.00-14.30 SFF:s scen.

Flow i Göteborg
Onsdagen den 15 oktober bjuder 
Minerva in till panelsamtal om 
flow och kreativitet i skrivandet. 
Samtalet förs på restaurang Trap-
pan i Göteborg och arrangeras i 
samarbete med Författarcentrum 
Väst och ABF. Mer information i 
nästa nummer.

Bakåtblickar... och ett 
par framåtblickar

Även i år talade vädergudarna och 
vår strävan att ha mingel på alta-
nen inte samma språk. Men vad 
gjorde det när programmet den 
3 juni fick oss att glömma regnet 
utanför. Nina Burton berättade om 
Erasmus av Rotterdams betydelse 
för litteraturen under 1500-talet. 
Hon drog paralleller till vår tid, till 
exempel att Erasmus hade 500-
600 personer han skrev brev till. 
Ibland kunde han skriva upp till 60 
brev om dagen. Att jämföra med 
att en genomsnittlig Facebook-
medlem har cirka 500–600 vänner 
och kanske i bästa fall orkar med 
ett trettiotal »gillar« per dag. Nina 
Burtons berättande ramades fint in 
av Sofia Berg-Böhm, sångerska och 
skådespelare, som sjöng på flera 
europeiska språk. Kvällen avsluta-
des med att Camilla Hammarström 
läste ur sin senaste diktsamling, 
Tunnlar. Ni som inte var där mis-
sade verkligen en fin kväll.

Vad händer framöver? Jo, 
styrelsen arbetar med att försöka 
få förlag, agenturer, tidningar och 
tryckerier att sponsra Katapult-
priset. Hittills ser det lovande ut, 
även om vi ännu inte är i hamn. 
Katapultpriset gällande 2014 års 
utgivning delas ut i början av 2015.

Söndag den 12 oktober kom-
mer vi att arrangera en kurs om 
egenutgivning och avtal. Eftersom 
egenutgivning blir allt mer vanligt 
är det viktigt att vi sätter oss in i 
dess förtjänster och fällor.

I höst kommer styrelsen att ha 
ett möte i Malmö. I samband med 
det jobbar vi och Åsa Maria Kraft 
med att arrangera ett offentligt 
program. Vi återkommer med 
information. Hör gärna av dig med 
förslag och synpunkter. Skriv till: 
skonlitterara@sff.info 

Peo raSk
styrelseordförande 

Hyr I nICe InlanD, raDHuS 
meD Pool, I unDerbar by 
meD arbeTSro
Ännu finns några sommar-
veckor kvar att hyra vårt fina 
radhus med pool i residens Le 
Broc, Alpes-Maritimes. Även 
långtidshyra till hösten till bra 
pris. 

Se hemsida: www.lebroc.se. 

Marie Jörgensen Pesch, 
tfn: 0734-03 26 86

annons
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sektionerna

årsstämman 2014 

äntligen hade Jag givit ut 
min andra roman.

Året var 1988. Det hade 
gått sju år sedan debuten. 

Jag var trettiotvå år och medlem i Sveri-
ges Författarförbund.  Jag vandrade förbi 
Drottninggatan 88. Fram och tillbaka. 
Vecka ut och vecka in utan att knacka på.  
Trots att jag bodde på Drottninggatan och 
började simma i det nyöppnade Central-
badet knackade jag aldrig på. Jag hade ju 
bara skrivit två böcker. Aldrig suttit i en 
tevesoffa och inte många visste vem jag 
var.  Ingen skulle ta mig på allvar. Så reso-
nerade jag. Men en dag, ja en dag skulle 
jag gå hela vägen upp. Jag skulle gå på 
alla möten och engagera mig.  För jag ville 
ju inget hellre.

Det tog många år. Efter femton barn-
böcker började jag tycka att det var dags.

nu när Jag själv sitter i styrelsen i BULT ser 
jag det från ett helt annat håll.

Tänk om jag vetat det då som jag vet 
nu! Att varje medlem som kommer på 
våra möten eller som på något sätt vill 
hjälpa till, ställa frågor eller använda sig 
av förbundets kompetens är en tillgång. 
Ett bevis på att det vi gör är viktigt.  Tänk 
på det. Tänk på att var gång vi förberett 
soppa eller fika och står där förväntans-
fulla inför ett medlemsmöte vill vi ju 
inget hellre än att ni ska välla in!

Annars är ju allt förgäves. Med er syns 
vi, utan er finns vi inte.

Det är ju allas vårt förbund! Och skulle 
vi någon gång vara så förmätna att vi 
glömmer bort att hälsa eller säga Hej! är 
det er rättighet att knacka oss på axeln.

Kära medlemmar! Vi väntar på er. Vi 
längtar efter er. Vi vill inget hellre än att 
ni kommer!

BULTA på! Det var bara det jag ville 
säga.

GreTHe roTTbÖll

bultar på

Möten som 
politisk handling

Tidskriften Författaren bjuder under året in förbundets sektioner för att 
själva diskutera eller ställa frågor till beslutsfattare eller institutioner i de-
ras närhet. Den här gången anmälde sig två sektioner, Minerva och BULT.

Gäster: fack-
boksförfattare 
från Belarus
minerva BJöd in fackförfattare från förfat-
tarförbundet i Belarus, en historiker och 
tre journalister. Att författarna skriver 
på belarus och inte ryska, och har valt att 
tillhöra det oberoende, som också är det 
ursprungliga, författarförbundet är en 
fråga om identitet, envishet och okuvlig-
het. Landet är Europas sista diktatur, offi-
ciellt tvåspråkigt, men ryskan dominerar. 

De tre journalisterna är välkända i 
Belarus och arbetar för oberoende, inter-
netbaserade medier finansierade från 
utlandet. De skriver om politik, mänskliga 
rättigheter, konst och kultur. Historikern 
forskar om belarusier i andra länder.

De berättade om den nästan obefint-
liga belarusiska bokmarknaden. Förbun-
dets författare blir inte utgivna av de stat-
ligt kontrollerade förlagen och anses välja 
olämpliga, ibland extremistiska, ämnen. 
Deras böcker trycks i stället i Polen och 
Litauen, körs över gränsen och distribu-
eras via olika kanaler. Men de säljs inte 
i de statliga bokaffärerna. I flera fall har 
upplagor beslagtagits.

Journalister som arbetar för oberoen-
de media får ofta problem i arbetet, eller 
på annat sätt med myndigheter. Ibland 
är det påhittade ekonomiska problem. 
Reportrar tar stora risker, och flera har för-
svunnit. Det är viktigt att vi kan fortsätta 
arbeta och vi är tacksamma mot dem som 
stödjer oss som yrkesgrupp, menade våra 
gäster.

Kontakten mellan Minerva och 
Belarus kommer fortsätta.

Se mer under fackförfattarsektionen 
på Movitz/Dokument.

anneTTe roSenGren

Årsstämman i bilder | Trots lördag 
och gassande solsken valde drygt 150 
SFF-medlemmar att samlas på Ersta 
konferens i Stockholm för gemensam 
årsstämma den 17 maj. En stämma som 
i ovanligt hög grad präglades av samtal 
och diskussioner över sektionsgränser 
såväl som mellan intressesfärer. 

Störst applåder framkallade omvalet av 
den omåttligt populäre Gunnar Ardelius 
som förbundets ordförande (överst). Där-
emellan fortsatte samtalen i solen eller i 
någon av stationerna längs det informa-
tionstorg förbundsledningen och de olika 
sektionsstyrelserna anordnat (till höger 
syns styrelseledamoten Cecilia Hansson, 
och nederst syns BULT i diskussionstagen).

Årsstämman avslutades med fest på 
den intilliggande Erstaterrassen. / HCe

foto: hce

Diskussion och gemyt 
på lyckad årsstämma
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krönika

STyRELSE

ordförande: 
Gunnar Ardelius  
08-545 132 06 
ga@sff.info

arbetsutskott 
(utöver ordf):
Astrid Trotzig
astrid.trotzig@swipnet.se

Ulrika Kärnborg
ulrikakarnborg@tele2.se

ordinarie ledamöter: 
Gunnar Ardelius  
ga@sff.info

Ing-Britt Björklund
ingbrittb@gmail.com

Sara Gordan
sara.gordan@littvet.su.se

Carl-Axel Gyllenram         
carl-axel.gyllenram@vindeln.se

Cecilia Hansson
cecilia.cecilia@telia.com

Kalli Klement 
kallik@bredband2.com

Ulrika Kärnborg
ulrikakarnborg@tele2.se

Tomas Lappalainen 
tomas.lappalainen@comhem.se

Astrid Trotzig
astrid.trotzig@swipnet.se

suppleanter:
Nene Ormes
nene.ormes@gmail.com

Jasim Mohamed 
jasim_m@hotmail.com

KANSLI

förbundsdirektör: 
Louise Hedberg
08-545 132 23
lh@sff.info

förbundssekreterare:
Ewa Ulander
08-545 132 07
eu@sff.info

förbundsjurister: 
Malin Koch (föräldraledig)
08-545 132 22
mk@sff.info 

Maria Martinsson
08-545 132 00
mm@sff.info 

Jon Persson 
08-545 132 00
jp@sff.info

ekonomi: 
Ann Björkgren 
08-545 132 02
ab@sff.info

Ann-Charlotte Landström
08-545 132 09
acl@sff.info

kanslisekreterare: 
Irma Håkansson Eiritz
08-545 132 14
ih@sff.info

ombud för barn- och ung-
domsförfattarsektionen 
och fackförfattarsektionen:
Susanne Steneros (ansvar 
för invalshanteringen)
08-545 132 24
ss@sff.info

ombud för skönlitterära 
sektionen och översättar-
sektionen:
Anna Forslund 
08-545 132 03
af@sff.info

en gång i tiden hette det att cash is king. 
Sedan kom betalkorten och idag går det 
att använda sitt lilla plastkort i stora 
delar av världen. I vår bransch har jag 
varit mer förtjust i uttrycket content is 
king, att det är innehållet som räknas. 
Det stämmer väl överens med min bild 
av ett öppet samhälle där var och en 
kan botanisera bland ett stort urval av 
böcker, tidningar, tv-produktioner m.m. 
och fritt välja det som passar tycke, smak 
och intresse. 

Sedan kom insikten om verti-
kal integration och frågan hur fria 
mina val egentligen är om förlagen 
äger distributionskällor och återför-
säljare. Eller om det finns väldigt få 
återförsäljare. Är det verkligen jag 
som väljer vad jag läser, eller är det 
förlagens marknadsavdelningar?

Det senaste i raden av kungliga 
uttryck går ett steg längre, convenience 
is king, bekvämlighet som kung? Vad 
menas då med det? Ja det är inte helt 
smickrande för oss upphovsrättskon-
sumenter som tror oss välja själva. 
Tanken är att vi helt enkelt tillgodogör 
oss det som finns framför våra ögon 
för tillfället och i den kanal vi råkar ha 
valt. Och att det till och med är uppskat-
tat av oss att få rekommendationer 
på vad vi nog borde gilla. När vi köper 
en bok så vill vi veta vad andra som 
köpt samma bok har köpt mer. När vi 
lyssnar på musik i Spotify får vi tips 
om mer musik på samma tema som 
vi nog också gillar. Och när vi tittar på 
abonnemangs-tv så talar programmet 
om vilka de bästa valen är för just mig.

Vi verkar behöva hjälp med att välja 
ur det enorma utbud av litteratur, film 
och musik som regnar över oss så fort vi 
tar klivet in i internätets enorma värld. 
Abonnemangslösningar blir även de 
ett sätt att välja. Tidigare valde vi tv-
kanaler, det gick inte att ha alla, och vissa 
program gick bara i vissa kanaler. Idag 
finns aktörer i Sverige som säljer tv där 
man tittar när man vill till fasta månads-
priser. Även litteraturen har tagits in i 

abonnemangsvärlden och idag erbjuds 
konsumenter obegränsad läsning och 
lyssning till fast pris. Och det känns top-
pen först, för jag kan välja vad jag vill och 
det kostar ändå samma. Tills jag söker 
en titel som saknas, och så en till. Och 
till slut väljer jag en bok som jag bara 
är lite halvsugen på att läsa. För jag har 
ju betalat en månadsavgift, och jag får 
ju läsa hur mycket jag vill och välja vad 
jag vill. Och det vill jag förstås utnyttja. 

Sedan slår det mig, att jag inte bara fått 
hjälp att välja, utan också hjälp att välja 
bort. Och är det verkligen samma sak?

Just nu JoBBar vi på förbundet mycket 
med villkoren för abonnemangs- och 
streamingtjänster. I längden är jag över-
tygad om att innehåll faktiskt är och 
förblir det viktigaste på vår marknad. Bra 
berättelser kommer alltid att efterfrågas. 
Men vi behöver se till att de nya distri-
butionsformerna inte rundar såväl upp-
hovsmän som konsumenter genom att 
bara placera bekvämt och billigt material 
i våra datorer och surfplattor. Författare 

och översättare måste beredas möjlighet 
att skapa ett brett och kvalitativt utbud. 
Får du förfrågningar om abonnemangs-
tjänster så hör av dig till förbundet, just 
nu är detta extra viktigt att förhandla!

Hur »egna« är mina egna val?

§ pengar & avtal

postadress: Box 3157, 103 63 Stockholm 
besöksadress: Författarnas hus, Drottninggatan 88 B, 
Stockholm 
telefon: 08-545 132 00 (vx) 
telefontid: mån. kl 10.00–11.00, 13.00–15.00. 
Övrig vardag kl 09.00–11.00, 13.00–15.00.
e-post: sff@sff.info
plusgiro: 20 62-8 bankgiro: 878-8028

marIa marTInSSon
förbundsjurist

nästa nummer 
av författaren ute 
den 8 september

Är det verkligen jag som 
väljer vad jag läser eller 
är det förlagens mark-
nadsavdelningar?

»



Tryck och publicera Dina böcker hos oss på GML
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Vi hjälper dig med återutgivning av dina gamla titlar
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en lJuvlig dag i början av april gav sig tjugosex 
förväntansfulla författare och översättare från 
Sydsverige av på litterär upptäcktsresa till Ber-
lin. Tanken var att göra några väl valda nedslag 
i bokvärlden, att träffa tyska kolleger och inte 
minst att bana väg för ett framtida tyskt återbe-
sök i Sverige.

Första programpunkten var Literaturhaus, det 
första av de numera elva hus runt om i Tyskland, 
Österrike och Schweiz som ägnas åt alla aspekter 
av litteratur och som fått avläggare i flera andra 
länder. Vidare besöktes Literarisches Colloquium, 
där författare och översättare från hela världen 
är välkomna att bo en tid för att arbeta. En kväll 
tillbringades på medelhavskrogen Terzomondo, 
från vars diminutiva scen berlinsvenskar och 
andra intresserade bjöds på svensk litteratursa-
long kryddad med inslag av svenska snapsvisor.

Nästa kväll drog sällskapet vidare till värdshu-
set Max & Moritz, där vi fick ett varmt mottagan-
de av nätverket Mörderische Schwestern – trots 
sitt ominösa epitet var deckarsystrarna vänligt 
sinnade.

Två svenskspråkiga lektörer på det anrika, 
numera Bonnierägda Ullstein Verlag presen-
terade sitt förlag i det pampiga huset på Frie-
drichstraße, och besökarna fick också tillfälle 
att presentera sig själva och sina verk.

För de flesta var det nog första besöket på ett 
litterärt hotell, nämligen Literaturhotel i Friede-
nau. Den eleganta värdinnan berättade att så 
många berömda författare har anknytning till 
stadsdelen att den fått tillnamnet »Nobelvier-
tel«, nobelkvarteret. I hotellets frukostmatsal, 
inredd i biedermeierstil, har bland andra Herta 
Müller och Günter Grass hållit salong.

De fyra dagarna innehöll också möten med lit-
terära agenter, poeter och författarnätverk, besök 
på Deutsches Theater samt en båtfärd under sex-
tiotre av Berlins broar. Trots ett välmatat program 
blev det tid över för en fridag för egna upptäckter.

Redan i bussen på väg mot flygplatsen Tegel 
höjdes flera entusiastiska röster för nya litterära 
resor till Berlin och andra städer.

Resan arrangerades och delfinansierades av 
Författarcentrum Syd samt de båda författarsäll-
skapen i Småland och Skåne.

THomaS GrunDberG

Svenskar på berliniad

thomas grundberg 
är översättare och 
ordförande i Skånes 
författarsällskap. 
Här berättar han 
om en nätverks-
skapande resa till 
Tyskland.

foto: panasonic lumix

TILL SIST

För fler bilder från »berliniaden«, 
se grundberg.se 


