
”Med den här boken har en viktig 
pusselbit lagts till hanteringen av vår 
egen epoks digerdöd.” 

 Dick Harrison, författare och historiker 
 

”En gång kommer framtidens människor 
tänka; precis så här måste det ha varit i 
Sverige och Värmland våren 2020” 

Sverker Sörlin, författare och idéhistoriker 
 

”Projektet är ovanligt ambitiöst och 
genomtänkt och står sig väl i jämförelse 
med många museers arbete”  

Heiko Droste, Stads- och kommunhistoriska 
institutet, Stockholms universitet 

 

Författarsamtal 
om årets viktigaste bok 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2020 sprider sig coronapandemin över världen. Situationen är ny och hotfull, alla 

drabbas. Stränga åtgärder vidtas. Krisen slår hälsomässigt, ekonomisk och socialt, både mot 

individer och hela samhället. Vi påminns om vår utsatthet, vår litenhet i det stora och vi 

förbjuds att söka stöd och tröst i sociala kontakter. I krisen vänder vi oss till orden för att 

berätta och relatera, söka förklaringar och sammanhang. Vad innebär det att leva i 

coronapandemins spår? Och vad synliggörs när många berättelser presenteras tillsammans? 

 

Karlstadförfattaren Malin Edgren ger ut årets mest engagerande och omtalade bok. Hundra röster 

om corona (9789151935478) fångar en tid präglad av existentiella frågor där representanter för ett 

helt lokalsamhälle berättar. Om oro, saknad och frustration. Om hopp, framtidstro och drömmar. Om 

ett påtvingat utanförskap eller en efterlängtad samhörighet. Om effekterna i det vardagsnära och i 

det globala sammanhanget. Om tankar på döden men också på livet. Som ett avtryck i tiden. Hundra 

röster om corona är en angelägen kollektiv minneskapsel som bevarar människors erfarenheter för 

framtida generationer.  

I boken finns texter av  Stefan Holm, Olof Wretling, Peter Franke, Georg Andrén, Sören Dalevi, Anders 

Knape och 94 andra kända och okända värmlänningar.  

 

Nu kan du boka in Malin Edgren för ett författarbesök. Besöket innehåller recitation, samtal 

om litteraturens betydelse i tider av kris, beskrivning av hur projektet Hundra röster om 

corona genomförts och allmänhetens frågor. Malin Edgren medverkar självständigt, i samtal 

med er personal eller som deltagare i panelsamtal beroende på era önskemål. 

För bokning, kontakta oss på e-post malin@malinedgren.se eller telefon 0702-21 80 71 

Malin Edgren (f 1976) är författare, föreläsare och krönikör med stort engagemang i frågor som rör läs- och skrivfrämjande 
och demokrati. Malin Edgren driver sedan 2017 förlaget MELitt Kultur som ger ut litteratur för stora och små. 

Läs mer på www.malinedgren.se 


