
Torsdag 22.9

11.30 Intevetjag vem som sparkade sönder 
molnen/ men solen lyser nu
Poeten Henry Parlands (1908–1930) samtid 
handlade om att överleva första världskrigets 
elände, spanska sjukans gissel och världs
ekonomins labilitet, inte helt olikt världs
läget idag. Parlands produktion vittnar om 
ungdomens kollision mot världens realiteter i 
kombination med den vuxna borgerlighetens 
förväntningar. Livet kan inte vara en fest hela 
tiden, men vad ska det då vara? Hos Henry 
Parland hittas svaret. Agneta Rahikainen 
samtalar med Pieter Claes. Arr. Svenska litter
atursällskapet i Finland, Appell Förlag.

12.00 Ny inspiration till grön  
vardagsmat!
Tara Junker, aktuell med kokboken Gulbetor 
& Ricottamoln, tipsar om hur du får vard
agsmaten att bli grönare och godare. Hon 
resonerar även kring hur vi ska tänka när 
matpriserna blir högre. Samtalet leds av 
Annina Rabe. Arr. Förlaget M.

12.30 Allt för konsten
Jenny Andreassons debutroman Teatern, 
är en obarmhärtig och ömsint skildring av 
livet innanför den guldbeprydda fasaden till 
en kunglig teater. En skarp blick in bakom 
kulisserna på en stor kulturinstitution. I 
essäsamlingen Hur jag gick på bio och aldrig 
kom tillbaka skriver Sara Ehnholm Hielm om 
filmerna och drömmarna som format henne. 
Ett samtal om konstens pris och vad som 
står på spel, om man ägnar allt man kan och 
allt man är åt dramat, åt drömmarna? Janina 
Orlov leder ordet. Arr. Förlaget M.

13.00 Den violetta timmen 
Merete Mazzarella gör en djupdykning i 
brodern Martins liv som en av de förs
ta öppet homosexuella i Finland, hans 
samhällsaktivism och arbete för sexuellt 
likaberättigande. Men hon minns också hans 
liv i en thailändsk by med yngre pojkvänner. 
Moderator Pekka Heino. Arr. Schildts & 
Söderströms.

13.30 Topelius i teatersalongen  
– 1800-talets Netflix
Det var teatern som släckte underhållning
störsten på 1800talet. Vilka pjäser fyllde 
salongerna och påminner de alls om det vi 
gillar i dag? Författaren och mångsysslaren 

Zacharias Topelius spelade en avgörande 
roll när den svenska dramatiken började 
hitta sin form. Teatervetaren Birgitta Lindh 
Estelle i samtal med Carola Herberts från 
utgivningsprojektet Zacharias Topelius 
Skrifter. Moderator Pieter Claes. Arr. Svenska 
litteratursällskapet i Finland.

14.00 Next generation: författare
Ellen Strömberg fångar i Vi ska ju bara cykla 
förbi på pricken tiden då man fortfarande är 
så ung, men själv tycker att man är väldigt 
vuxen, när ens familj mest är en plåga och 
man byter kläd och musikstil varannan vecka. 
Republikens president – Tasavallan presidentti är 
Rosanna Fellmans andra diktsamling. Boken 
är ett flerspråkigt satiriskt diktepos om politisk 
makt, där symbolik och konsumtion påverkar 
den finländska identiteten. Hör dem tala om 
att växa in i rollen som författare och vem de 
vill skriva böcker för. Moderator Janina Orlov. 
Arr. Förlaget M, Schildts & Söderströms.

14.30 Ukraina – gränslandet
Rysslandskorrespondenten AnnaLena 
Laurén ger oss en initierad uppdatering 

om läget i Ukraina. Vilka konsekvenser har 
Rysslands krig för resten av världen och när 
kommer gränsen för Putin? Moderator Jani
na Orlov. Arr. Schildts & Söderströms.

15.00 Finsk syskonkärlek
AnnLuise Bertells nya roman Glöm bort din 
saknad är en berättelse där barnen växer upp 
i skuggan av förfall och krossade drömmar, 
i ett samhälle där man inte talar om känslor. 
Anneli Jordahls nya roman Sju systrar är 
inspirerad av Aleksis Kivis finska klassiker 
Sju bröder och handlar om en björnjägares 
sju odågor till systrar. Hör dem mötas i ett 
samtal om gemenskap, sorg och syskonrival
itet i dåtida och nutida Finland. Moderator 
Annina Rabe. Arr. Förlaget M.

15.30 Finländsk antifascism  
under mellankrigstiden
Antifascismen har ofta förknippats med den 
politiska vänstern, men den antifascistiska 
mobiliseringen under mellankrigstiden 
spände över hela det politiska spektret. Det 
återspeglades också bland de svenskspråkiga 
i Finland och inför fascismens frammarsch 

engagerade sig såväl politiker som intellekt
uella mot det förestående hotet. Historikern 
Matias Kaihovirta, docent, Åbo Akademi och 
litteraturvetaren Ylva Perera, doktorand, 
Åbo Akademi samtalar med Pieter Claes.
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland

16.00 Samtidens röster i Finland 
och Sverige
Hur tar sig några av samtidens starkaste 
röster sig an en värld som känns alltmer 
flytande och krånglig? Republikens president 
– Tasavallan presidentti är Rosanna Fellmans 
andra diktsamling. Boken är ett flerspråkigt 
satiriskt diktepos om politisk makt, där 
symbolik och konsumtion påverkar den 
nationella identiteten. I Tone Tur o Retur 
reser Tone Schunnesson genom Sverige och 
ställer frågor som: vem är rikast i Sverige? 
Hur uppriktig är oron över gängkriminal
itet? Hör dem mötas i ett samtal om hur 
nutiden kan te sig i Sverige och Finland. 
Moderator Janina Orlov. Arr. Förlaget M.

Fredag 23.9

10.00 Finländsk antifascism under  
mellankrigstiden
Antifascismen har ofta förknippats med den 
politiska vänstern, men den antifascistiska 
mobiliseringen under mellankrigstiden 
spände över hela det politiska spektret. Det 
återspeglades också bland de svenskspråkiga 
i Finland och inför fascismens frammarsch 
engagerade sig såväl politiker som intellekt
uella mot det förestående hotet. Historikern 
Matias Kaihovirta, docent, Åbo Akademi och 
litteraturvetaren Ylva Perera, doktorand, 
Åbo Akademi i samtal med Pieter Claes. Arr. 
Svenska litteratursällskapet i Finland.

10.30 Författarliv
Att försörja sig som författare kräver 
stenhård självdisciplin och ekonomisk 
planering. Karin Erlandsson månadshandlar 
för att hålla budgeten. Karin ger en konkret 
bild av författaryrkets glädjeämnen och 



vedermödor. Och väldigt handfasta tips! 
Moderator Janina Orlov. Arr. Schildts & 
Söderströms.

11.00 Rätten till den svenskspråkiga 
identiteten i Finland 
Sverige och Finland har täta kontakter och 
band. Kom och lär dig mera om ditt gran
nland då författaren Kjell Westö och mat
kreatören Tara Junker diskuterar rätten till 
kultur och språk, finlandssvenskhet och den 
språkliga situationen i Finland. Moderator 
Yukiko Duke. Arr. Folktinget i Finland.

11.30 Det stora lilla livet 
Först kom succén Väder som förändrade 
världen och Mot stjärnorna. Nu vänder 
vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund 
blicken mot de allra minsta livsformerna 
som har enorm inverkan, inte bara på väder 
och klimat, utan på vår planets utveckling 
och framtid. Moderator Janina Orlov. Arr. 
Schildts & Söderströms.

12.00 Historiens moraliska utmaningar
UllaLena Lundberg, en av Finlands främsta 
författare, är i höst bokaktuell med Lyser 
och lågar, hennes första roman på tio år: en 
historisk berättelse om kamp för frihet och 
självständighet med kärlek och folkbildning 
i fokus. Nyutgåvan av Jag vill inte tjäna av Ola 
Larsmo levandegör en brytningstid i vår 
historia genom att på nära håll följa en män
niska som inte är hemma vare sig i det gamla 
eller det nya men är tvungen att följa sitt 
samvete. Tillsammans samtalar de om hur 
man som romanförfattare gestaltar moralis
ka och existentiella utmaningar utifrån en 
historisk kontext. Moderator Annina Rabe.
Arr. Förlaget M.

12.30 Jag minns den oljuva tiden
Tre författare: Ellen Strömberg, Kjell Westö 
och Mårten Westö ser tillbaka på barndo
men i självbiografier och fiktion.  I motsats 
till klichéerna vet vi idag att barn och 
ungdomen kan vara allt annat än ljuv. Vilket 
stöd kan litteraturen ge åt barn och unga 

som befinner sig mitt uppe i den utmanande 
tiden? Moderator Janina Orlov. Arr. Schildts 
& Söderströms.

13.00 Vårt korta minne
I februari 2022 inleder Ryssland ett 
anfallskrig mot Ukraina. Världen är 
bestört, Sverige och Finland lägger in sina 
 NATOansökningar i ilfart. Men redan under 
våren verkar vi ha vant oss vid att bo granne 
med ett krig. Hur skall vi få människor att bry 
sig på lång sikt om allt som händer i världen? 
AnnaLena Laurén och Merete Mazzarella 
söker svaren. Moderator Pekka Heino. Arr. 
Schildts & Söderströms.

13.30 Mörka tankar om framtiden
I Johanna Holmströms noveller tickar 
tiden obönhörligt mot framtiden. Finland 
befinner sig i utkanten av 2000talets 
samhällsförändringar, klimatkriser och 
pandemier men på 2200talet har den 
artificiella intelligensen nästan tagit över 
och byggt konstgjorda städer för att skydda 
mänskligheten. Hör henne tala om framt
idsmörker i text med Daniel Sjölin, aktuell 

med romanen Underskottet, där året är 
2022 och det råder ett överflöd på ord och 
känslor, men ett underskott på allt annat – 
blod, närhet, olja, integritet, vokaler, kropp, 
minne, ädla jordartsmetaller och mänskliga 
rättigheter. Moderator Annina Rabe. Arr. 
Förlaget M.

14.00 Småkryp och vetenskap
Myrexperten Katja Bargum och vetenskaps
journalisten Marcus Rosenlund är besatta av 
småkryp. Hör dem berätta om vetenskapens 
nyaste rön om jordens minsta varelser som 
har en väldig inverkan på planetens utveck
ling och framtid. Moderator Pekka Heino.
Arr. Förlaget M, Schildts & Söderströms.

14.30 Ålands självstyrelse firar 100 år
Åland är ett självstyrt, demilitariserat och 
enspråkigt svenskt landskap i Finland. Den 9 
juni fyllde Ålands självstyrelse 100 år. Vad be
tyder självstyrelsen för ålänningarna och hur 
har den format öriket. UllaLena Lundberg, 
prisbelönt författare hemma från Åland 
och Karin Erlandsson, prisbelönt författare 
inflyttad till Åland samtalar om öriket i en 

förändrad världspolitisk tid. Moderator 
Janina Orlov. Arr. Förlaget M, Schildts & 
Söderströms.

15.00 Pengar eller kärlek i ett konstnärs–
äktenskap
Ellan de la Chapelles och konstnären Albert 
Edelfelts äktenskap handlade om ståndsmäs
siga konventioner i en tid då traditionella 
könsroller var i gungning. Ett samtal om ett 
konstnärsäktenskap i tiden, och samtidigt 
om ett samhälle i miniatyr. Maria Vainio
Kurtakko samtalar med Patrik Steorn, chef 
för Göteborgs konstmuseum. Arr. Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag.

15.30 30 röster om Norden 
Ett samtal om Nordens framtid med Nils 
Erik Forsgård, chef, tankesmedjan Magma. 
Journalisten Heidi Avellan och Ulf Bjereld, 
professor i statsvetenskap vid Göteborgs 
universitet. Samtalet leds av Lia Markelin.  
Arr. Tankesmedjan Magma.

16.00 Att skriva om det värsta
Skrämmande trovärdigt skriver Johanna 

Holmström noveller om skräck, människore
lationer och ondska. Hör henne tala om våld 
och mörker i text. Moderator Janina Orlov. 
Arr. Förlaget M

16.30 Krig i vårt närområde
Samtal om historieskrivningens betydelse 
vid krig och återuppbyggnad. Om dåtid, 
samtid och framtid. Historiska exempel 
och analyser från bland annat finska in
bördeskriget varvas med inblick och insikter 
från dagens Ukraina. Medv. AnnaLena 
Laurén, finlandssvensk författare och 
utrikeskorrespondent (Dagens Nyheter, 
Hufvudstadsbladet) och Sture Lindholm, 
finlandssvensk författare, lektor i historia 
(Ekenäs Gymnasium) och doktorand i nord
isk historia (Åbo Akademi) Moderator David 
Johansson, Finlandssvenskarnas riksförbund 
i Sverige.

17.00 Den långsamma kritiken – från 
tidningsspalterna till bokform 
Vad händer med kritiken då den får breda ut 
sig i bokform? Sara Ehnholm Hielm och Tat
jana Brandt är båda två kritiker och aktuella 
med essäistiska böcker om film och litte
ratur. När konsten och kritikern ges tid och 
plats kan det öppna upp hisnande nya sätt att 
se, läsa – och skriva. Moderator Annina Rabe.
Arr. Förlaget M

17.30 Vi skriver i alla genrer
Möt två författare som inte räds att hoppa 
mellan genrer och målgrupper. Karin Er
landsson har testat romanformen, essäistik 
och fantasy medan Ellen Strömberg skrivit 
för tre olika åldersgrupper. Hur hittar de 
fram till rätt genre och målgrupp? Hur 
berikar bredden författarskapet? Moderator 
Yukiko Duke. Arr. Schildts & Söderströms

Lördag 24.9

9.30 Hur hittar jag rätt tema och genre?
Merete Mazzarella är en av våra mest älskade 
och flitiga författare. Med över trettio 
böcker i bagaget och en professur i nordisk 



litteratur fortsätter hon intresserat och beläst 
följa med både den inre och yttre världens 
skeenden. Hur väljer hon teman och genrer? 
Hur håller hon nyfikenheten vid liv och har 
hon någonsin drabbats av en skrivblocker
ing? Moderator Pekka Heino. Arr. Schildts & 
Söderströms.

10.00 Grön mat då och nu
Tara Junker, aktuell med den vegetariska 
kokboken Gulbetor & Ricottamoln, tipsar om 
hur du får vardagsmaten att bli grönare och 
godare. Hon resonerar även kring hur vi 
ska tänka grönt när matpriserna blir högre. 
Annika Luther som skrivit en bok om rågens 
kulturhistoria från forntid till nutid ger 
ett historiskt perspektiv på vår matkultur, 
odling och priset på maten. Moderator Pieter 
Claes. Arr. Förlaget, Schildts & Söderströms.

10.30 Byn som trygghet och fängelse
AnnLuise Bertell skriver i sin roman Glöm 
bort din saknad om en by, en å och dess in
vånare, sedd med ett barns klara blick. I Ellen 
Strömbergs bok går Malin och Manda sista 
våren i högstadiet och drömmer om att läm
na byn. Ett samtal om byn som trygghet och 
fängelse, om att längta bort och återvända. 
Moderator Tatjana Brandt. Arr. Förlaget M, 
Schildts & Söderströms

11.00  Ebba Stenbock och maktens nätverk 
Ebba Stenbock (d. 1614) var gift med Klas 
Fleming och syster till Gustav Vasas tredje 
hustru,  drottning Katarina. Som änka var 
hon ståthållare på Åbo slott under en kort 
tid. Hur såg livet ut för denna kvinna som 
befann sig i stormens öga när hertig Karl och 
kung Sigismund kämpade om den svenska 
kronan? Anu Lahtinen, biträdande professor 
i Nordisk historia, Helsingfors universitet, i 
samtal med Urban Lindstedt. Arr. Svenska 
litteratursällskapet i Finland och Appell 
Förlag

11.30 Författarpepp
Författaryrket är ensamt så det förslår där 
du sitter mol allena med din dator och 

kaffekopp. Ett stort stöd kan författare få 
av varandra har Ellen Strömberg och Maria 
Turtschaninoff upptäckt i sin skrivfikagrupp 
som föddes online under pandemin. Hur har 
de byggt upp sin författarcommunity, hur 
har de skapat ett tryggt, kreativt och inspire
rande sammanhang och vad gör de egentli
gen tillsammans? Moderator Peppe Öhman.
Arr. Förlaget M, Schildts & Söderströms.

12.00 Kampen för sanningen
Annika Luther, författare och älskad gym
nasielärare på linjen för humanekologi i Tölö 
gymnasium och Marcus Rosenlund, pris
belönt vetenskapsjournalist och författare 
drar en lans för kunskap och fakta. Vilken är 
journalistikens och skolans roll i kampen för 
sanningen och vilka är de bästa sätten att nå 
fram? Moderator Pekka Heino. Arr. Schildts 
& Söderströms.

12.30 Historier från Österbotten
AnnLuise Bertell och Maria Turtschaninoff 
är två av Finlands mest hyllade romanförfat
tare. I år är de aktuella med var sin roman, 
Glöm bort din saknad och Arvejord, som båda 

handlar om Österbotten förr i tiden. Hör 
dem i ett samtal om plats, tillhörighet och 
landskapets djupa rötter i oss. Moderator 
Annina Rabe. Arr. Förlaget M

13.00 Ukraina – gränslandet
Rysslandskorrespondenten AnnaLena 
Laurén ger oss en initierad uppdatering 
om läget i Ukraina. Vilka konsekvenser har 
Rysslands krig för resten av världen och när 
kommer gränsen för Putin? Moderator Ebba 
WittBrattström. Arr. Schildts & Söderströms

13.30 Två bröder berättar 
I Åren berättar bröderna Kjell och Mårten 
Westö om sina liv, från den tidigaste barn
domen på sextiotalet fram till idag. En del 
minnen överlappar varandra, men lika ofta 
är det fråga om kompletterande berättelser 
från en värld i oavbruten förvandling. Mod
erator Ebba WittBrattström. Arr. Schildts & 
Söderströms

14.00 Estradpoesi av Rosanna Fellman
Kom och hör estradpoeten Rosanna Fellman 
läsa frän samtidspoesi om politisk makt, 

där symbolik och konsumtion påverkar den 
nationella identiteten både hos politiker 
och alldeles vanliga medborgare. Moderator 
Yukiko Duke. Arr. Förlaget.

14.30 Den violetta timmen 
Merete Mazzarella gör en djupdykning i 
brodern Martins liv som en av de förs
ta öppet homosexuella i Finland, hans 
samhällsaktivism och arbete för sexuellt 
likaberättigande. Men hon minns också hans 
liv i en thailändsk by med yngre pojkvänner. 
Moderator Pekka Heino. Arr. Schildts & 
Söderströms.

15.00 Från salongsvärdinna till sti-
pendieslav – den kvinnliga poetrollen i 
förändring
Den första författaren i världen var en kvin
na, Enheduanna (2285 – 2250 f.Kr.). Kvinnliga 
poeter har funnits sedan dess men hur har 
deras roller sett ut genom åren? I det här 
samtalet tar vi ett språng från den italienska 
renässanspoeten och salongsvärdinnan 
Gaspara Stampa (1523 – 1554), via den 
modernistiske poeten Kerstin Söderholm 

(1897–1943) som arbetade som sekreterare 
för en författarförening och mellan varven 
agerade värdinna på faderns middagar, till 
estradpoeten Rosanna Fellman, poesiaktivist 
och ordkonstledare. Medv. Johanna Vern
qvist Poeten Gaspara Stampa – en kvinnas röst i 
renässansens kärlekslyrik Appell Förlag, Pieter 
Claes (Söderholm) och Rosanna Fellman 
Republikens president – Tasavallan presidentti 
(Förlaget). Moderator Ebba WittBrattström. 
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, 
Appell Förlag, Förlaget M.

15.30 Hur kan konsten kommentera 
 förtryck och krig?
Vad är litteraturens uppgift i tider av krig? 
Möt Larysa Denysenko, författare till den 
ukrainska bilderboken Maja och hennes 
vänner i ett samtal om demokrati, frihet och 
konstnärligt motstånd. Moderator Janina 
Orlov. Arr. Förlaget M

16.00 Hur jag gick på bio och aldrig kom 
tillbaka
Hur påverkar filmernas drömmar och ideal 
dem som sitter i biosalongen? Sara Ehnholm 
Hielm har skrivit en hyllning till filmkonsten 
via essäsamling Hur jag gick på bio och aldrig 
kom tillbaka, om livet som filmkritiker, under 
inflytande av de levande bilderna. Moderator 
Tatjana Brandt. Arr. Förlaget M.

16.30 Djuren under pandemin
Hur blir man besatt av fåglar, myror och 
småkryp och vilken roll kan de ha i ett samtal 
om en grön framtid? Hör fågelskådaren och 
författaren Lars Sund och myrexperten Katja 
Bargum om deras möten i naturen under 
ett märkligt år dominerat av global pandemi 
och klimatkris. Moderator Yukiko Duke. Arr. 
Förlaget M.

17.00 Den nya sak-ligheten 
Flera modernistiska författare lät tingen bli 
levande, de kunde få mänskliga egenskaper 
och avspegla känslor i tid och rum. I Kerstin 
Söderholms debutsamling Röster ur tingen 
står människans relation till tingen och 



naturen i centrum. Henry Parland är en 
mästare på att låta byxveck och bussar 
ockupera staden med buller och bång. För 
att göra det riktigt intressant tar vi med 
Ulrika Nielsen, en samtida poet som i sin nya 
diktsamling Tingen undrar, vad sakerna rik
tigt gör med oss idag. Medv. Anna MöllerSi
belius, Agneta Rahikainen, Ulrika Nielsen, 
Jonas Ellerström. Arr. Svenska litteratursäll
skapet i Finland, Appell Förlag, Schildts & 
Söderströms.

17.30 Historia med moderna ögon 
Hur lång tid är det mellan nutid och historia?  
Kan vi över huvud taget ta av oss nutids
glasögonen? Har författare och politiker olika 
frihet att skapa historietolkningar? 
Medv. Kjell Westö, Henrik Huldén. Arr. 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige 
och Finland.

Söndag 25.9

9.30 Att utforska det egna jaget
Modernismen förde med sig självvald 
iscensättning. Plötsligt blev skrivandet om 
det egna skrivandet viktigt, särskilt med 
hänsyn till person, roll och författaridentitet. 
Ett samtal om iscensättningar kontra ver
klighet, jaget kontra självbild; om författarna 
Kerstin Söderholm och Henry Parland och 
om modernismens självbespegling. Medv. 
Anna MöllerSibelius, docent i litteratur, Åbo 
Akademi, Agneta Rahikainen, fil.dr i litter
atur, Svenska litteratursällskapet i Finland, 
Jonas Ellerström, författare och förläggare. 
Arr. Svenska litteratursällskapet i Finland, 
Ellerströms, Appell Förlag.

10.00 Det blå garnet
Under coronapandemin har stickorna klirrat 
i koja och slott och garnaffärernas hyllor gap
at tomma. Karin Erlandsson synar handarbe
tets, syjuntornas och stickningens kulturhis
toria och hyllar kvinnorna som utvecklat 
hantverket i århundraden. Moderator Yukiko 
Duke. Arr. Schildts & Söderströms.

10.30 Kungliga intriger
Ebba Stenbock (ca 1550– 1614) blev änka eft
er en av Finlands mest hatade män, riksrådet 
Clas Fleming. Hon var såväl hustru som mor, 
men också administrativ ståthållare efter 
makens död, och ansvarig för försvaret av 
Åbo slott 1597 då hennes kusin, hertig Karl 
attackerade med sina mannar. I berättelsen 
om Ebba Stenbock ingår våldsamma intriger, 
men också insyn i hur familj och regerande 
makt hänger ihop. Anu Lahtinen i samtal 
med Urban Lindstedt. Arr. Svenska litter
atursällskapet i Finland, Appell Förlag.

11.00 Skogen, havet och eoner av tid
Skogen, havet och enorma tidsspann i 
huvudrollerna; Maria Turtschaninoff rör sig 
400 år i tiden i romanen Arvejord i sko
gen kring en liten österbottnisk by. Karin 
Erlandsson går från stenålder till nutid i den 
åländska skärgården i romanen Hem. Moder
ator Peppe Öhman. Arr. Förlaget M, Schildts 
& Söderströms.

11.30 Vetenskap för alla
Hur sprider man kunskap om djur och natur 

till en större publik? Och hur skriver man 
vetenskapligt för olika åldrar? Myrexperten 
Katja Bargum och biologen Annika Luther 
samtalar om hur intresset för djur och natur 
kan och behöver lockas fram i vår oroliga 
tid av klimathot och brist på framtidshopp. 
Moderator Pekka Heino. Arr. Förlaget M, 
Schildts & Söderströms.

12.00 Kraftfulla kvinnor och komplicerade 
män, eller hur var det? 
Parbiografier och monografier om historiska 
kvinnor blir allt vanligare och på så sätt blir 
historieskrivningen mångsidigare. Vilka 
roller har kvinnor tagit i samhälle, krig och 
äktenskap? Och vilka problem uppstår då 
man skriver om kvinnor? Maria VainioKur
takko och Anu Lahtinen i samtal med Ebba 
WittBrattström. Arr. Svenska litteratursäll
skapet i Finland, Appell Förlag.

12.30 Tiden i bilderböcker 
I vårt högteknologiska samhälle har vi en 
tidsuppfattning som förutsätter att allt ska 
bli snabbare, effektivare och mer produktivt. 
Samtidigt påminner klimatrapporterna oss 

om att vi omedelbart bör byta kurs. Hur ser 
tidsuppfattningen ut i dagens bilderböcker 
där miljöfrågor och hållbarhet är under
liggande teman? Litteraturvetaren Mia 
Österlund, docent, Åbo Akademi i samtal 
med Janina Orlov. Arr. Svenska litteratursäll
skapet i Finland.

13.00 Fackböcker som väcker läslusten
Patrik Svensson, prisbelönt författare till 
Ålevangeliet utkommer i höst med en ny 
fackbok, Den lodande människan om havet, 
djupet och nyfikenheten. Biologen Annika 
Luther inspirerades så starkt av Ålevan-
geliet att hon skrev en hel bok om rågens 
kulturhistoria från forntid till idag. Möt två 
författare som tagit facklitteraturen till nya 
höjder. Moderator Pekka Heino. Arr. Schildts 
& Söderströms.

13.30 Nature Writing – att bli ett med 
naturen
Ett logiskt inslag i debatten om klimatkris
en är naturens perspektiv. Men hur fångar 
man med ord det som ligger bortom det 
mänskliga? Den litterära genren ”nature 

writing” erbjuder ett sätt. Vilka delar av varat 
är gemensamt för människan och naturen? I 
samtalet hörs författarna Lars Sund och Ma
ria Turtschaninoff. Moderator Yukiko Duke.
Arr. Förlaget

14.00 Nya stjärnor på barnbokshimlen
Systrarna Sofie och Amanda Chanfreau har 
tillsammans skapat boken Giraffens hjärta är 
ovanligt stort. Det är magisk realism om läng
tan efter en familj, att hitta sin plats i världen 
och efter att bli sedd och älskad för den man 
är. Nu berättar de om samarbetet med att 
skapa en helt ny värld och befolka den med 
skedlurkar och gnälltutor. Moderator Janina 
Orlov. Arr. Schildts & Söderströms.

14.30 Kan det heterosexuella äktenskapet 
någonsin bli jämställt?
I romanen En gång om året bestämmer sig 
protagonisten Karolina sig för att jämna 
ut allt det emotionella arbetet och det 
oavlönade hushållsarbetet hon gör genom att 
träffa en älskare en gång om året. Är otrohet 
alltid fel och hur fel är det att låta personen 
man lever med sköta all projektledning 
i familjen? Peppe Öhman diskuterar sin 
roman med författaren Ellen Strömberg.
Arr. Norstedts.

15.00 När tingen får en själ
Ulrika Nielsen har skrivit en personlig och 
mediterande diktessä som väcker många tankar 
om relationen till tingen vi omger oss med. Här 
speglas drömmer om tomma, ljusa rum mot 
anhopningen av ting i den döda fasterns hem. 
Kom och få en ny blick på dina ting. Moderator 
Janina Orlov. Arr. Schildts & Söderströms.

Arrangemangen stöds av:
Föreningen Konstsamfundet
Svenska folkskolans vänner
Svenska kulturfonden
Svenska litteratursällskapet i Finland

Produktion Svenska litteratursällskapet i 
Finland.


