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NOVELL
FESTival

Novellfesten fyller två år! 
Vi firar det med Radiobio, novellister från Norden och berättelser för unga. Varmt välkomna 
till Lunds konsthall och biografen Kino!

Är det en ny novellboom på gång?
Uttrycket myntades på 1990-talet när novellen som genre plötsligt blev populär igen efter 
några decennier i dvala. Det är kanske lite missvisande eftersom det låter som om något 
exploderar. Så är det ju inte riktigt. Snarare är det väl så att det ena ger det andra. En förläg-
gare bestämmer sig för att ge ut en novellsamling, och sedan en till… Någon bestämmer sig 
för att belöna en novellist med ett fint pris. Nya och bortglömda samlingar översätts. Och 
plötsligt upptäcker folk hur kul det är att läsa och lyssna på korta berättelser. 

När vi sjösatte Novellfesten förra året visste vi inte hur stort gensvaret skulle bli. ”Läs högst 
i fem minuter, sedan blir folk rastlösa”, brukar man få höra när man som författare har bok-
prat på skolor och bibliotek. Men det är alltså inte sant. Goda, litterära berättelser kan hålla 
en publik trollbunden länge. En av våra målsättningar med Novellfesten är att återupprätta 
högläsningen som konst- och umgängesform. Att lyssna på en litterär text tillsammans är 
något mer än att läsa: det skapar både upplevelse och inlevelse. Precis som på förra årets 
Novellfest kommer högläsningarna att teckentolkas.



NOVELL
FESTival

Flera nyheter i årets festival 
Fler författare från våra nordiska grannländer dyker upp: Pia Juul från Danmark, Einar Már 
Gudmundsson från Island och Rosa Liksom från Finland. Det blir inte bara högläsningar 
utan även traditionella författarsamtal och ett seminarium om översättning. Vi har också 
ett samtal om noveller för unga under lördagen med författarna Cilla Naumann och Mår-
ten Melin.

Lördag är Novellkväll
På lördagkvällen blir det Novellkväll med en författarkvartett: Två veteraner i novellgenren: 
Cecilia Davidsson och Hans Gunnarsson och två debutanter: Stina Stoor och Maxim Grigo-
riev. Vi får också musik och trolleri i kortformat med magikern Malin Nilsson. 

Samarbete med Sveriges Radio
Nytt för i år är att vi inlett ett samarbete med Sverige Radio och deras Novellpris. Under 
söndagen har vi något vi kallar för Radiobio på biografen Kino. De fem noveller som har 
chans att vinna Novellpriset kommer att sändas i biografens salonger under dagen för 
gemensam lyssning. Det och mycket mer händer, läs vårt program. Nu avfyrar vi Novellboo-
men! Vi hoppas att ni ser fram emot festen lika mycket som vi gör.

Oline Stig
Ordförande i Litteraturhus Lund



NOVELLFEST
Lördag den 10 september 2016. 
Lunds konsthall 11.30– 16.00. Fritt inträde. 
Konferencier: Anders E Larsson.

11.30–12.00: Invigning av festivalen med Balkanbandet Banda të Vogla.

12.00–13.00: Fem studenter från Lunds universitets författar skola läser 
varsin nyskriven novell. Presentation av Författarskolan.

13.00–13.15: Presentation av Ordkonst.  
Elin Rosén läser novellen ”Strykarkatten”.

13.15–14.00: Cilla Naumann och Mårten Melin talar om att skriva noveller 
för unga. Samtalsledare: Immi Lundin.

14.00–14.15: Åsa Foster läser novellen ”Älskarinna”.

14.15–15.00: Den danska författaren Pia Juul i samtal med Immi Lundin.

15.00–15.15: David Ericsson läser novellen ”I den vita Stockholmsnatten”. 

15.15–16.00: Den isländske författaren Einar Már Gudmundsson  
i samtal med Jon Helgason.

Minibokmässa med Novellix, Brevnoveller, Ordkonst, Gleerups bokhandel med flera. 

Café. 

Fri entré. Lördagens program 12.00–16.00 kommer att teckenspråkstolkas.



NOVELLKVÄLL
Lördag den 10 september 2016. 
Lunds konsthall 19.00–22.00. Inträde 150 kr. 
Konferencier: Anders E Larsson.

Cecilia Davidsson läser novellen ”Badkar på Kungsholmen”. 
”En plats, en replik, en rubrik, en oro, ett gammalt badkar: allt kan bli till en novell. Badkaret stod en dag på 
trottoaren i kvarteret där jag bodde, och det liksom … bad om uppmärksamhet. Jag kan inte direkt påstå att det 
talade till mig, men det var något som fick mig att gå hem (till min dåvarande lägenhet på Kungsholmen) och 
börja skriva en novell om en ung kvinnas möte med ett betydligt äldre badkar och vilka konsekvenser en sådan 
otippad relation kan få. Novellen tog lång tid att skriva. Den krumbuktade sig. Men jag har sällan haft så roligt 
framför datorn.”/Cecilia Davidsson

Maxim Grigoriev läser novellen ”Genuas tystnad”
”Min första novellsamling, Städer, var en väldigt tyst bok, skriven för att läsas för sig själv i ens eget inre. Det är nu 
några år sedan den kom ut och ännu fler år sedan jag skrev de texterna. Jag tänkte därför att jag skulle läsa en 
helt nyskriven novell som ännu inte finns publicerad och som är komponerad särskilt med tanke på att läsas högt. 
Den tar vid ungefär där novellerna i Städer slutade och handlar om hur svårt det är att se sig själv i ögonen, om 
hur svårt det är att vara någon annan och om hur svårt det är att finna ro.”/Maxim Grigoriev

Stina Stoor läser en novell ur samlingen ”Bli som folk”
”Vilken novell? Det är för tidigt att säga! Jag väljer alltid i stunden. Som med en ny vän, sådär, man ses, och så 
måste kvällen, just den kvällen, med sina unika förutsättningar få avgöra orden, vad man berättar för varandra, 
och vilken novell som alls passar sig. Stående inför. Där. Då. Nu. Noga. Och förstås tidsramen. Som i verkliga livet. 
Men en stundens riktighet ändå.”/Stina Stoor

Hans Gunnarsson läser novellen ”Fas 4”
En handläggare på en arbetsförmedling någonstans i Sverige har av någon anledning straffat ut sig från 
sin arbetsplats. Ingen begriper varför. Under nästan trettio år har Jon Arnesen uppskattats som skicklig, 
samvetsgrann, vänlig och trygg av sina arbetskamrater. Tills något hände. Nu sitter han själv som klient hos en 
ganska oerfaren handläggare. En situation som de båda uppfattar som ganska hopplös. Men händelserna tar en 
plötslig vändning som handläggaren är helt oförberedd på. 

Magikern Malin Nilsson framför Novelltrolleri
ett kortare men inte mindre magiskt trolleri
Malin har arbetat professionellt som magiker i 15 år. Med sin prestigelösa stil och sina idébaserade trick, har 
hon gjort hela Europa till sitt arbetsfält. Hon växte upp på en liten teater på Österlen, Skillinge Teater, dit hon 
återvänder varje år för att ha premiär på sina nya föreställningar. Malins magi är handgjord. Ibland improviserad. 
Alltid närvarande.

Dante Lenninger spelar fyra stycken på klassisk gitarr
Dante Lenninger studerar klassisk gitarr på Musikhögskolan i Köpenhamn. Han kommer att spela stycken av 
bland andra Francisco Tarrega, Frederico Villa-Lobos och Frederico Mompou.

I priset ingår en present från förlaget 
Novellix och förfriskningar i pausen.



SEMINARIUM
& RADIOBIO
Söndag den 11 september. 
Biografen Kino 11.00– 16.00. Fritt inträde. 
Konferencier: Anders E Larsson.

11.00—12.00: Frukostseminarium: Jag förstår inte, översätt! 
Ett samtal om litteraturens roll i den nordiska språkgemenskapen. Bör vi översätta eller bli 
bättre på att förstå varandra? Kan kortformer som noveller och poesi vara en språngbräda 
mellan språken? Hur står det till med det litterära utbytet mellan länderna och vad 
är det egentligen som förenar oss? Medverkande: Janina Orlov, översättare; Einar Már 
Gudmundsson, författare; Ninni Holmqvist, författare och översättare samt Jon Helgason, 
litteraturvetare. Moderator: Jonas Rasmussen. Seminariet arrangeras i samarbete med 
Översättarcentrum. Kaffe och smörgås finns till försäljning i foajén.

12.00—13.00: Radiobio: Sveriges Radio presenterar radions Novellpris.  
Sändning av novellen: ”Det är midsommarafton” av och med 
Neftali Milfuegos. .

13.00—14.00: Den finländska författaren Rosa Liksom och hennes 
översättare Janina Orlov i samtal med Kerstin Wixe.

14.10—15.00: Radiobio:  Sändning av novellerna: ”Den fria rörligheten” av 
och med Karolina Ramqvist och ”Hjälten Josef Schultz på 
fotografiet” av Olivia Bergdahl i uppläsning av Tomas von 
Brömssen.

15.10—16.00: Radiobio: Sändning av novellerna: ”Mitt namn betyder liv” 
av Mara Lee i uppläsning av Lena Endre och ”Segraren” av 
Pooneh Rohi i uppläsning av Nadia Hussein.

Vad är radiobio? Enkelt uttryckt, som bio utan film. Istället lyssnar vi tillsammans i salongens 
mörker. De fem nominerade novellerna till Sveriges Radios Novellpris sänds under dagen på Kino. 
Varje novell är 20 minuter lång. Kom och upplev en annorlunda, gemensam lyssning och rösta på 
vilken novell som ska kamma hem Sveriges Radios Novellpris 2016.

Fri entré. Programmet 12.00–16.00 kommer att teckenspråkstolkas.
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Stort tack till alla som 
bidragit till att göra 
Novellfest 2016 möjlig!
Novellfest 2016 arrangeras i samarbete med Lunds konsthall, 
Biografen Kino, Sveriges Radio, Författarcentrum Syd 
och Översättarcentrum. Tack till våra bidragsgivare och 
samarbetspartners: Lunds kommun, Region Skåne, Kulturrådet, 
Kulturkontakt Nord, Novellix, Albert Bonniers förlag, Norstedts, 
Wahlström och Widstrand, Natur och Kultur, Gleerups bokhandel 
(Akademibokhandeln), Brevnoveller, Ordkonst och Drömbageriet. 



Cecilia Davidsson 
Cecilia Davidsson (f 1963) debuterade 1994 med novellsamlingen ”En 
av dessa nätter”. Sedan dess har hon skrivit en rad novellsamlingar och 
romaner som låtit tala om sig, bland andra ”Utan pengar, utan bikini”, 
som kom några år senare. Davidsson skriver även barnböcker. Hennes 
senaste novellsamling kom 2015 och heter ”Höga berg, djupa dalar”.

David Ericsson 
David Ericsson (f 1958) är författare, frilansjournalist och 
långtradarchaufför, bosatt i Stockholm. Han debuterade 1999 med 
den uppmärksammade novellsamlingen ”Truck stop”. Han senaste 
novellsamling, ”Vad skulle vi göra om vi inte var rädda?” kom 2015.

Åsa Foster 
Åsa Foster (f 1976) har utkommit med två kritikerrosade novellsamlingar: 
”Man måste inte alltid tala om det” från 2014 och ”Förresten gör folk 
så märkliga saker nu för tiden” från 2015. Hon har tidigare varit bosatt i 
Sydafrika och bor nu utanför Hörby.

Maxim Grigoriev 
Maxim Grigoriev (f 1980) debuterade 2014 med novellsamlingen ”Städer” 
som samma år vann Borås tidnings debutantpris. Grigoriev är född i 
Moskva, uppvuxen i Stockholm och numera delvis bosatt i Porto. Han är 
även verksam som översättare av rysk litteratur.

Einar Már Gudmundsson 
Einar Már Gudmundsson (f 1954) är en isländsk författare som skrivit 
såväl diktsamlingar, novell- och essäsamlingar och romaner. Hans mest 
kända bok är ”Universums änglar” som mottog Nordiska rådets pris 1995. 
Förra året kom hans roman, ”Kungar av Island” ut i svensk översättning.

Hans Gunnarsson 
Hans Gunnarsson (f 1966) är författare och manusförfattare, bosatt i 
Stockholm. Han debuterade 1996 med novellsamlingen ”Bakom glas”. 
Genombrottet kom några år senare med samlingen ”Februari”. I höst 
är han aktuell med romanen ”Rum för resande”. Hans senaste novell är 
utgiven på Novellix 2015 och heter ”Enkelrum. 
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MEDVERKANDE 
FÖRFATTARE



Pia Juul 
Pia Juul (f 1962) debuterade 1985 och är den senast invalda författaren 
i Danska Akademien. 2009 utsågs hennes roman ”Mordet på Halland” 
till bästa roman i Danmark. Förutom romaner skriver hon även noveller 
och dikter. Hennes senaste novellsamling, ”I väg, på plats” är aktuell på 
svenska i höst.

Rosa Liksom 
Rosa Liksom (f 1958) är en finländsk författare och konstnär. Liksom 
debuterade 1985 och tillhör en av de bästsäljande moderna finländska 
författarna. 2011 tilldelades hon Finlandiapriset för romanen ”Kupé nr 6”. 
Hennes senaste bok på svenska är novellsamlingen ”Sånt är livet”.

Lunds universitets författarskola: 
Sunset Highway av Anders E. Larsson; Grannarna av Jessica Lindroth;  
Varje dag av Linnea Dahlgren; Salsa av Teresa Tönisberg
Skorpion av Martin Ringh

Mårten Melin
Mårten Melin, (f 1972) är barn- och ungdomsboksförfattare, bosatt i Lund. 
Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker sedan debuten 2003. 
2012 nominerades hans diktsamling ”Jag är världen” till Augustpriset. Han 
har också skrivit flera novellsamlingar för unga, bland andra ”Liksom helst 
magiskt” från 2014.

Cilla Naumann 
Cilla Naumann (f 1960) debuterade 1995 med romanen ”Vattenhjärta” 
som belönades med Katapultpriset för årets bästa debut. Hon har sedan 
dess skrivit ett flertal uppmärksammade romaner. 2009 utkom hon 
med ”Kulor i hjärtat”, en novellsamling för unga som samma år blev 
Augustnominerad.

Stina Stoor 
Stina Stoor (f 1982) debuterade 2015 med novellsamlingen ”Bli som folk”, 
som samma år både fick Borås tidnings debutantpris och nominerades till 
Augustpriset. Redan 2013 vann hon Sveriges Radios novellpris med novellen 
”Gåvan” och fick novellen ”Ojura” publicerad i Novellix. Stoor bor och verkar i 
sin barndomsby Balåliden i Västerbotten.
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Banda të Vogla: Ett Balkanband från Lund. Medverkande: Martin Mossberg, Herta Storlind, 
Björn Johansson, Edvin Ruuth, Gustav Landgren, Erik Bäcker, Anton Jeppsson

Jon Helgason är forskare i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds 
universitet. Till hösten kommer han att hålla i en bokcirkel i isländsk litteratur på Gleerups 
bokhandel i Lund.

Ninni Holmqvist är författare och översättare, bosatt i Kastlösa, Skurup. Hon debutera-
de 1995 med den kritikerrosade novellsamlingen ”Kostym”. I år mottog hon Det Danske 
Oversætterpris för sin översättargärning.

Dante Lenninger studerar klassisk gitarr vid Musikhögskolan i Köpenhamn

Anders E Larsson är kulturjournalist och kritiker från Lund. Parallellt med journalistiken 
arbetar han som musiker och kompositör av bland annat filmmusik. Han är också verksam 
som skådespelare i kortfilm och på scen.

Malin Nilsson är trollkonstnär och har arbetat professionellt med magi i 15 år. Hon har hela 
Europa som sitt arbetsfält och har mottagit en rad priser och utmärkelser för sina trollkon-
ster. Malins magi är handgjord. Ibland improviserad. Alltid närvarande. 

Immi Lundin är kulturjournalist och litteraturvetare, bosatt i Hjärup. Hon är även verksam 
som handledare i skönlitterärt skrivande vid Lunds universitets författarskola.

Janina Orlov är en finlandssvensk översättare och litteraturvetare som bland andra har 
översatt Rosa Liksom och Sofi Oksanen till svenska.

Kerstin Wixe är kulturjournalist och radioproducent, sedan många år verksam på Sveriges 
Radio, där hon ägnar sig främst åt litteratur och bland annat producerar och ansvarar för 
Radioföljetongen och de specialskrivna Radionovellerna. Wixe är bosatt i Luleå.

Öresundstolkarna: Cilla Riber Alm och Rebecca Nordén. Öresundstolkarna är ett tolkbolag 
för teckenspråkstolkning som verkar främst i södra Sverige och Öresundsregionen. 

ÖVRIGA 
MEDVERKANDE 



Novellix, ”Stories to go” ger ut noveller styckvis i fickformat. Målet är att göra kvalitetslit-
teratur lättillgänglig i ett smidigt format. Sedan starten 2011 har Novellix hunnit ge ut 66 
titlar, både svenska och översatta, klassiker och nyskrivna. På Novellfestens minibokmässa 
öppnar de sin novellkiosk och säljer singelnoveller i lösvikt.

Brevnoveller är ett novellförlag och en rörelse för nyskriven litteratur i kortformat. Det 
startade 2009 som det första förlaget i Sverige med singelnoveller som specialitet. De finns 
också som tidskrift och har tjänsten ”Novellogram” där man kan överraska någon med en 
novell på posten.

Bokförlaget Tranan ger ut översatt skönlitteratur från hela världen, med fokus på områden 
och språkområden som annars inte brukar synas på bokmarknaden.

Ordkonst är Akademiska Föreningens litteraturutskott. De sysslar med
litteratur i ordets alla bemärkelser. Sedan starten 1994 har de haft som mål att vara en mö-
tesplats för kultur- och litteraturintresserade i Lund.

På minibokmässan deltar också Gleerups bokhandel, Akademibokhandeln.

Sveriges Radios Novellpris instiftades för femton år sedan eftersom genren med uppläs-
ning av litterära texter, inte minst i det korta formatet, lämpar sig så väl för radio. En jury 
bestående av kulturmedarbetare på Sveriges Radio väljer ut fem av de noveller, special-
skrivna för P1, som sänts under året. Därefter är det radiolyssnarna som röstar fram den 
vinnande radionovellen. Sveriges Radios novellpris delas ut på Bokmässan i Göteborg lördag 
24 september. Förra årets vinnare blev novellen ”84 kilo nåd” av Johanna Nilsson. Årets 
nominerade noveller ligger på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se under rubriken 
Radionovellen. 
Priset är 25 000 kronor och en statyett.

MEDVERKANDE 
FÖRLAG MED FLERA



Litteraturhus Lund startade 2011 av ett antal Lundaförfattare med 
syftet att verka för att staden får ett litteraturhus. I nuläget inriktar 
sig föreningen på litterära evenemang och läsfrämjande verksamhet 
i hopp om att huset blir verklighet när tiden är inne. Vi har fruktbara 
samarbeten med bland andra Gleerups bokhandel, Lunds konsthall, 
Lunds stadsbibliotek och Lunds universitet.

Programmet finns även på: www.litteraturhuslund.se


