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Seminarium         

 11.00–11.20                      
 
inte en dag utan en rad. 
Zacharias Topelius 200 år

Topelius hör till Sveriges största 
bästsäljare genom tiderna. Han 
skrev i alla genrer och lästes av 
generationer. Vad gör honom 
fortfarande aktuell? Medverkande: 
Henrik meinander, Barbro Ståhle 
Sjönell, Pia Forssell. Moderator: 
Wivan nygård-Fagerudd 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland

ForSkartorget      

 11.45–12.00                      
 
FlerspråkigheT och en  
Fungerande skola – går 
den ekvationen att löSa? 

Svenska skolan har en flera de-
cennier lång erfarenhet av olika 
former av språkundervisning också 
med tanke på elever som har 
andra hemspråk utöver svenska. 
Hur ser två erfarna språkvetare på 
flerspråksundervisningen i Sverige 
och övriga Norden? Medverkande: 
Jenny edvardsson och Jarmo lai-
nio. Moderator: Janne Wikström 

Arr. Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland 

Finland  
på Bok &  
BiBliotek  
i GöteBorG  
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medieScenen        

 12.30–12.50                                  
 
överlever demokratin  
utan JournaliStik? 

Demokrati bygger på information 
och delaktighet. Vårt nyhetsflöde 
är i dag personligt, medan journa-
listerna själva är vilsna och kämpar 
för sin överlevnad i klicksamhället. 
Medverkande: Jesper Strömbäck 
och elina lehtomäki. Moderator: 
Henrik Huldén 

Arr. Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland, Göteborgs 
universitet

ForSkartorget     

 14.25–14.40                      
  
SlutBetyg i Bildning?  
- sambandeT mellan demo-
krati, Skola ocH Bildning

Enligt professor dick Harrison är 
vi minst historiekunniga i Sverige 
i hela världen, samtidigt som de-
mokratin är stark. Men vad händer 
då universitet och skolor allt oftare 
styrs av antalet utexamineringar 
och nyttoaspekter? Medverkande: 
elina lehtomäki och dick Harri-
son. Moderator: Janne Wikström 

Arr. Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland

Seminarium         

 13.00–13.20                        
 
Sociala medierS roll  
i ungdomSromanen

Vilken roll spelar sociala medier i 
ungdomsromanen? Behöver man 
skriva om smartphones och sociala 
medier för att skriva för och om 
ungdomar idag? Tillsammans med 
Johan unenge, illustratör och 
författare, talar ted Forsström 
och kaj korkea-aho om hur man 
skriver om sociala medier i ung-
domsböcker. 

Arr. Förlaget

se människan-scenen

 14.30                                    

PlatSen i norrlandS inland

Elin Willows debutroman Inlandet 
undersöker vardagens konkreta 
mekanik, småsamhällesmentalitet 
och hur omgivningen kan speg-
la en människas inre landskap, 
relationen mellan frihet och en-
samhet. I ett samtal med gunilla 
molloy. 

Arr. Förlaget



 mat ocH livSStil        

 15.00–15.20                         
 
Jordnära. etnologiSka  
reFlektioner över ny  
nordiSk mat

Många konsumenter oroar sig i 
dag för matfusk, giftiga bekämp-
ningsmedel och oetisk produktion. 
Samtidigt finns det ett nyväckt 
intresse för traditioner och ur-
sprung. Ny nordisk mat har blivit 
ett koncept. Hur har kulturarv-
stänkandet påverkat förhållan-
det mellan matproducenter och 
konsumenter? Och på vilka sätt 
formar berättelser och berättande 
våra matupplevelser? Medver-
kande: yrsa lindqvist, Susanne 
österlund-Pötzsch. Moderator: 
Wivan nygård-Fagerudd 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland

de litterära             
SällSkaPenS Scen  

 15.00–15.30                        
 
FältSkärnS Förvandlingar 
– Topelius bäsTsäljare då 
ocH nu 

Den historiska romanen Fältskärns 
berättelser från följetong till 
textkritisk utgåva. Medverkande: 
utgivarna sebastian köhler, anna 
movall och Pia Forssell. 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland

Se männiSkan 

 15.30                                 

en kvinnlig PionJär 

merete mazzarella tar sig an sin 
idol Alma Söderhjelm (1870–
1949), Finlands första kvinnliga 
professor. Hon röjde ny mark för 
kommande kvinnogenerationer, 
både privat och yrkesmässigt.  
Ett samtal med gunilla molloy. 

Arr. Schildts & Söderströms

Seminarium

 16.00–16.45                       

demokratinS drivkraFter

Sverige och Finland har en lång 
parallell utveckling av demokra-
ti, men det finns också tydliga 
skillnader i den politiska historien 
och i nuläget. I boken ”Demokra-
tins drivkrafter” har tio svenska 
och finländska forskare undersökt 
ländernas demokratiutveckling 
åren 1890–2020. Vilka faktorer 
styr synen på demokrati i våra län-
der när både det politiska och det 
mediala fältet förändrats? Hur har 
det demokratiska samtalet föränd-
rats? Och hur hanterar man frågor 
knutna till tolerans/ intolerans 
inom demokratin? Medverkande: 
kjell östberg, Henrik meinander, 
anu koivunen. Moderator:  
cecilia uddén 

Arr. Appell Förlag, Hanaholmen - 
kulturcentrum för Sverige och Fin-
land, Svenska litteratursällskapet i  
Finland, Svenska kyrkan

medieScenen 

 16.40–17.10                     

massmedia – varT Tog  
maSSan vägen? 

Vem gör nyheter för vem i 
framtiden? Intresset för kvali-
tetsjournalistik ökar, men betal-
ningsbenägenheten är svag. Heidi 
avellan, Stefan eklund och elina 
lehtomäki diskuterar medier, 
räckvidd och perspektiv.  
Moderator: Henrik Huldén 

Arr. Hanaholmen– kulturcentrum 
för Sverige och Finland

BiBliotekS &  
BerättarScenen 

 17.40–18.00                         
 
lena Frölander-ulF Till  
göteBorgS konStmuSeum 

Den finländska illustratören  
lena Frölander-ulf berättar om 
sitt arbete med boken Jag, Fidel 
och skogen, Barnboksbildens  
Vänners senaste förvärv, som  
nu överlämnas som gåva till  
Göteborgs konstmuseum. 

Arr. Förlaget



Seminarium

 10.00–10.20                        

hur hemskT Får deT bli?

Barn och barnboksförfattare har 
alltid fascinerats av det hemska, 
från bröderna Grimms grymma 
moralkakor över socialrealismens 
pekpinnar till dagens dystopier 
inspirerade av tv-serier, film och 
spel. Var går gränsen? frågar sig 
författarna karin erlandsson och 
eva Frantz. Moderator: Johanna 
lindbäck 

Arr. Schildts & Söderströms

Seminarium

 13.00-13.45                      

min son – vem är du?

Alla föräldra-barn-relationer är 
unika, men tycks ha ett gemen-
samt. De är alltid komplicerade. 
Två författare som tar sig an dessa 
förhållanden är ida linde och  
rafael donner – den ena i fiktio-
nens form, den andre rent själv-
biografiskt. I Lindes ”Mördarens 
mamma” lever en kvinna tillsam-

mans med sin son som växer upp 
och blir redo för livet. I ett slag 
vänds tillvaron när polisen en dag 
knackar på dörren och berättar att 
sonen har mördat en annan pojke. 
Donner är aktuell med brevväx-
lingsboken ”Innan du försvinner”, 
ett personligt, intimt verk om 
den åldrande kändispappan Jörn 
Donner en existentiellt konfunde-
rad son, tillika ett tankeutbyte om 
livet och döden, skrivet av själviska 
orsaker.  Detta samtal om föräldrar 
och barn, fiktion och verklighet 
leds av journalisten mats alme-
gård. 

Arr. Förlaget

Seminarium

 11.00–11.45                      

kvinnliga sTraTegier på 
manliga Fält. vad ger  
romangenren För FriHeter 
ocH BegränSningar om 
man vill Skriva BiograFiSkt 
BaSerat?

merete mazzarella har tagit sig 
an ett formidabelt kvinnoöde i 
boken ”Alma, en roman”. Vi får 
möta professorn och skandalför-
fattaren Alma Söderhjelm (1870-
1949). Hon var Finlands första 
kvinnliga professor, och vid sidan 
av sin forskning i historia skrev 
hon erotiskt färgade romaner och 
levde ett vidlyftigt kärleksliv. Aris 
Fioretos har tagit den tyska piloten 
Amelie “Melli” Beese, som föddes 

1886 i en förort till Dresden, som 
förebild för huvudkaraktären i sin 
roman ”Nelly B:s hjärta”. 1911 tog 
hon som första kvinna i Tyskland 
sin flygförarexamen och grundade 
året därpå en flygskola i Berlin. 
Vad har Amelie Beese och Alma 
Söderhjelm att säga oss idag om 
kvinnliga strategier på ett manligt 
fält, om kreativitet och iscensätt-
ningar, eller om kärlekens pris? 
Moderator: Stefan eklund 

Arr. Norstedts och  
Schildts & Söderströms

ForSkartorget

 13.15–13.30                     

demokratinS drivkraFter

Sverige och Finland har en lång 
parallell utveckling av demokrati, 
men det finns också tydliga skill-
nader i den politiska historien och 
i nuläget. Vad är det för faktorer 
som styr synen på demokrati i 
våra länder när både det politiska 
och det mediala fältet förändrats? 
Medverkande: kjell östberg,  
Henrik meinander och anu  
koivunen. 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland, Appell Förlag, Hanahol-
men - kulturcentrum för Sverige 
och Finland

ForSkartorget

 13.40–13.55                      

mediaFoStran

Det är inte bara ungdomar som 
behöver mediefostran. Många 
funktioner och kommunikations-
kanaler i samhället är tillgängliga 
endast för dem som kan hantera 
digitala medier. Riskerar vi att få 
en hel samhällsklass av vuxna 
medieanalfabeter? Vad händer 
då? Medverkande: anu koivunen 
och ulla carlsson. Moderator:  
Jonna Similä 

Arr. Hanaholmen– kulturcentrum 
för Sverige och Finland

ForSkartorget

 14.30–14.45                     

ZacHariaS toPeliuS i  
cyBerrymden

Nu kan man läsa, söka och hitta 
information om Zacharias Topelius 
verk i digital form, även mobilt. 
Utgåvan topelius.sls.fi är utarbetad 
enligt användarens behov och här 
kan man hitta allt från Topelius 
umgängesvänner och intresse för 
småfåglar till illustrationer och 
stora historiska romaner.  
Medverkande: eliel kilpelä, Pia 
asp, Pia Forssell. 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland 

FredaG  
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Seminarium

 15.00–15.20                      

vodka ocH vicHyvatten.
gunnar BJörling ocH  
Henry Parland i det  
PoetiSka växelträSket

Fredrik Hertzberg och Per Stam i 
ett samtal om två poetiska förnya-
re som blev arketyper för förfat-
tarmyter: fattiga, alkoholiserade, 
missförstådda i marginalen. Jonas 
ellerström är moderator. 

Arr. Svenska litteratursällskapet i 
Finland, Appell Förlag

dalSlandSmontern 

 16.00                                  

merete maZZarella

Arr. Schildts & Söderströms

Seminarium

 16.00–16.45                      

klaSS ocH moderSkaP,  
trauman

Lyssna till tre författare som med 
fiktionens hjälp utforskar vad det 
innebär att vara kvinna. agnes 
lidbecks ”Förlåten” är ett när-
gånget, detaljerat porträtt av två 
systrar och deras relation till de 
människor som kretsar kring dem: 
föräldrarna, männen och bar-
net. caroline ringskog Ferrada- 
nolis roman ”Rich Boy” spänner 
över hela nittonhundratalet och 
gestaltar villkoren för tre genera-

tioners kvinnoliv. Sabine Forsblom 
skriver om Betinkan som möter 
allt tonåren kan föra med sig av 
sprit, olycklig kärlek och lustar i en 
småstad på 1970-talet. Ett samtal 
mellan de tre författarna om klass 
och moderskap, trauman som 
går i arv, och ensamma mammor. 
Moderator: devrim mavi 

Arr: Natur & Kultur, Norstedts  
och Schildts & Söderströms

BiBliotekS ocH  
BerättarScenen

 18.20–18.40                       

om FantaSy, tröSt  
och goda gåvor

maria Turtschaninoff är en 
av  Finlands mest framstående 
fantasyförfattare. Hennes förfat-
tarskap har hyllats världen över 
och hon har jämförts med flera 
internationella mästare i genren, 
bland dem Ursula K. Le Guin. Nu 
är Turtschaninoff tillbaka med 
”Breven från Maresi”, en bok 
om att törsta efter trygghet och 
längta efter hopp. Om att inte se 
döden som slutet och om tröst 
och de goda gåvorna som bär 
genom livet. Om bland annat det 
diskuterar hon tillsammans med 
litteratur kritikern yukiko duke. 

Arr. Förlaget



Seminarium

 10.00–10.45                       

på andra sidan gränsen

Hur skapas gränser mellan 
människor? Hur påverkar gränser-
na dem som befinner sig på olika 
sidor? elise karlsson är tillbaka 
med romanen ”Gränsen”, som tar 
vid där hennes hyllade ”Linjen” 
(2014) slutade. Emma, som är kvar 
på samma kvävande arbetsplats, 
blir sjuk och hennes robotlika 
engagemang för arbetet förändras. 
Samtidigt har linjen som dragits 
mellan de på insidan och de på ut-
sidan av samhället och längs med 
landets gränser blivit allt hårdare. 
Den svenskfinska duon Hannele 
mikaela taivassalo och catherine 
anyango grünewald är aktuella 
med ”Scandorama”, en dystopisk 
serieroman som riktar stark kritik 
mot det rådande samhällsklima-
tet, där de som saknar identitets-
handlingar inte har rätt att finnas 
till. Vad händer när vi stänger 
gränserna? Moderator: Johanna 
koljonen. 

Arr. Förlaget

BarnSalongen 

 10.30–10.50                     

FinlandSSvenSka Sagor 

De hyllade författarna och illus-
tratörerna linda Bondestam och 
lena Frölander-ulf läser högt ur 
sina splitternya bilderböcker “God 
natt på jorden” och “Pappa, jag 
och havet”, om att säga god natt 
och ha en pappa som är social fast 
man själv är blyg.  

Arr. Förlaget

SerieScenen

 11.00                                  

Hur tecknar man Humor?

När komikerna, radioprofiler-
na och barndomsvännerna kaj 
korkea-aho och ted Forsström 
fick höra att det är svårt att locka 
pojkar till läsning, och att det är 
omöjligt att nå åldersgruppen 
12–15 år, bestämde de sig för att 
det var just det de skulle göra. 
Med humor och hög igenkännings-
faktor har de skapat serien ZOO! 
om tonårspojken Atlas som går i 
åttan och som brevväxlar med sin 
bästa kompis som precis flyttat 
utomlands. Men hur skriver och 
tecknar man så att det blir roligt? 
Moderator: Johanna Stenback 

Arr. Förlaget

lördaG  
29.9



litteraturScenen

 11.30–11.50                     

lek Fram din FantaSi

I vuxen ålder har barnboksför-
fattarna emma karinsdotter och 
malin klingenberg insett att leken 
är en fantastisk inkörsport till 
fantasin. Emma botar skrivkramp 
genom att göra snöänglar och spi-
onera på främlingar. Malin har in-
sett att alla hennes hejdlösa idéer 
är en guldgruva för kreativiteten. 
Båda talar också varmt för ett mer 
generöst förhållande till kreativa 
processer. Idéer behöver inte vara 
dåliga även om de är underliga. 
Däremot kan de växa om de delas. 
ida-lina nyholm intervjuar. 

Arr. Schildts & Söderströms

Seminarium

 12.00–12.45                    

nordiSka Bildvärldar

Finns det ett skandinaviskt bild-
språk? Ett uttryck i bild som på 
något sätt präglats av naturen och 
kulturen i vår del av världen? Vi 
låter en kunnig kvartett fundera: 
den flerfaldigt prisbelönta isländ-
ska barnboksförfattaren och illus-
tratören Áslaug jónsdóttir, aktuell 
med ”Monster i knipa”; illustratö-
ren och animatören alex Howes, 
som bl.a. arbetar på Aardman 
Animation (Fåret Shaun, Wallace & 

Gromit) och som med sin brittiska 
bakgrund kan ge ett internatio-
nellt perspektiv; finlandssvenska 
konstnären och illustratören linda 
Bondestam, som förra året tillde-
lades Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris för ”Djur 
som ingen sett utom vi” (tillsam-
mans med Ulf Stark); illustratören 
Johan egerkrans, som gjort succé 
internationellt med ”Nordiska  
Gudar och Nordiska väsen” och 
som nu är aktuell med en ny bok  
– ”De odöda”. 

Arr. Förlaget, Natur & Kultur,  
Icelandic Literature Centre,  
Berghs förlag, B. Wahlströms

Seminarium

 12.00–12.20                       

om nu och då, och om  
att Blicka tillBaka

Peter Sandström och Sabine Fors-
blom skriver om ungdom och tidig 
vuxenhet ur ett självbiografiskt 
perspektiv. Som 50+ sitter de med 
facit på hand om hur det blev. Vil-
ka berättelser är de viktiga, de som 
formar identiteten? Moderator: 
annina rabe 

Arr: Schildts & Söderströms

Seminarium

 12.00–12.45                     

Farliga Flickor

Vad händer när unga tjejer tar in-
itiativet, makten och bestämman-
derätten över sin egen sexualitet? 
Hur reagerar omvärlden och blir 
sexet bättre? ellen Strömberg som 
debuterar med romanen ”Jaga vat-
ten” diskuterar med cecilia Suhaid 
gustafsson och caisa-stina Forss-
berg från podcasten Kulturens 
ABC om kvinnors sexualitet och 
samhällets syn på kvinnokroppen. 
Vika är strategierna som kulturer 
genom tiden använt sig av för att 
styra (unga) kvinnors sexualitet 
och varför har den uppfattats som 
så farlig att den behöver styras 
med fast (patriark)hand? 

Arr: Schildts & Söderströms

ForSkartorget

 12.50–13.05                    

PolariSering ocH inklude-
ring ur ett SamtidSHiSto-
riSkt ocH medievetenSkaP-
ligt PerSPektiv 

Forskningsprojektet Demokratins 
drivkrafter har studerat demo-
kratiutvecklingen i Sverige och 
Finland mellan 1890–2020. En av 
slutsatserna av det här arbetet är 
att det har skett en polarisering av 
det politiska fältet och debatten 
i våra länder. Hur kan en ny form 
av inkluderande koherens skapas i 
våra demokratier? Vad förutsätter 
det av våra politiska institutioner, 

medier och medborgare?  
Medverkande: anu koivunen  
och Henrik meinander. 

Arrangör: Hanaholmen – kultur-
centrum för Sverige och Finland, 
Svenska litteratursällskapet i 
Finland, Appell Förlag

Seminarium

 13.00–13.45                     

Finland – den svenska  
PoeSinS eldorado?

Poesitraditionen på svenska i 
Finland är lång och livskraftig. 
Modernismen utgör guldåldern 
med Edith Södergran, Elmer Dik-
tonius, Gunnar Björling och Henry 
Parland i spetsen. Nya urval, sam-
lade skrifter och studier om dem 
utkommer ständigt. Också senare 
finlandssvenska poeter har stått i 
framkanten vad gäller språklig lek-
fullhet och originalitet. Bollplanket 
har alltid varit traditionen, framför 
allt modernismen, men samtidigt 
också poesin i Sverige. Skiljer sig 
poesin mellan de två länderna och 
i så fall hur? Och vad är det som 
gör att det ständigt dyker upp nya, 
strålande poeter i det svenska 
Finland? Medverkande: Fredrik 
Hertzberg, anna möller-Sibelius, 
per stam, claes andersson, matil-
da Södergran. Moderator: Jonas 
ellerström 

Arr. Svenska litteratursällskapet i 
Finland, Appell Förlag, Schildts & 
Söderströms, Förlaget 



rum För PoeSi

 13.00–14.00                      

Heidi von WrigHt läSer

Arr. Schildts & Söderströms

caFé Scenen,  
världSkulturmuSeet

 14.30–15.00                       

Bruna Flickor

Med ett personligt tilltal ifrågasät-
ter koko Hubara samhällets vit-
hetsnorm i sin essäsamling Bruna 
Flickor.  Samtalsspråk: engelska. 
Moderator Fanna ndow norrby.

Arr. Förlaget

Seminarium

 14.00–14.45                    

aTT Fånga hisTorisk Tid

Hur förhåller du dig som förfat-
tare till historisk tid? Hur fångar 
du tidsandan och de tankar och 
idéer som genomsyrade epoken? 
Här samtalar tre nordiska förfat-
tare som med hjälp av fantasi och 
fakta levandegjort historien in sina 
aktuella böcker. ”En ny tid” och 
”Doktor Bagges anagram” är hylla-
de danska författaren ida Jessens 
två finstämda romaner om makar-
na Bagge i det tidiga 1900-talets 
Jylland. marie Hermansons roman 
”Den stora utställningen” kretsar 
kring en antisemitisk konspiration 
mot Albert Einstein med världsut-
ställningen i Göteborg 1923 som 

fond. I mia Francks roman ”Bomb-
trädgården” möter vi Liselott som 
skickas som krigsbarn till Sverige 
när bombplanen flyger tätt över 
Helsingfors. Moderator: kerstin 
Wixe. 

Arr. Förlaget

se människan-scenen

 14.00–14.20                      

när ett Barn dör

Hur sörjer man ett barn? tua 
Forsström citerar W.H. Auden i 
sina anteckningar kring en förlust. 
Magiskt tänkande är en självklar 
överlevnadsstrategi i dikternas 
verklighet. Och vad gör man av 
kärleken som blev hemlös?  
Samtalsledare: lena Sjöstrand. 

Arr. Förlaget

rum För PoeSi 

 mellan 14–15                     
claes andersson läser  

Arr. Förlaget

BarnSalongen 

 15.00–15.20                      

”grattiS till dig Som Har 
det Här äventyret  
FramFör dig” 

”Grattis till dig som har det här 
äventyret framför dig”, sade Mar-
tin Widmark om karin erlandssons 
bok ”Pärlfiskaren”. Nu kommer 

lördaG  
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uppföljaren ”Fågeltämjaren”, en 
spännande äventyrsroman om 
Miranda som träffsäkert svingar 
sin yxa i smaragdkronorna och 
Iberis och de onda krafterna som 
kommer med vinterns intåg i den 
norra hamnstaden. Karin läser 
högt ur sin bok och berättar om 
hur den kom till, hur hennes familj 
bidragit till boken och hur man gör 
päronmust. Intervjuare ebba Berg 

Arr. Schildts & Söderströms

Seminarium

 15.00–15.45                      

konsTen aTT hålla sig korT

Noveller är det nya svarta 2018. 
Vad är det i novellformatet som 
lockar en författare? Vad kan 
med fördel utryckas i det kortare 
formatet? Tre aktuella novellför-
fattare slår sina kloka huvuden 
ihop tillsammans med moderatorn 
gabriella Håkansson. Dessa är: 
andrea lundgren, vars hyllade bok 
”Nordisk fauna” rör sig i glappet 
mellan dröm och verklighet, mel-
lan saga och sanning, människa 
och djur; Peter Sandström, som 
i ”Mamma november” betraktar 
den enhet som varken kan väljas 
eller väljas bort – familjen; samt ia 
genberg som undersöker männ-
iskors och pengars värde i ”Klen 
tröst”. 

Arr: Natur & Kultur, Schildts & 
Söderströms och Weyler  
förlag 

rum För PoeSi 

 passet mellan 15–16        

matilda Södergran  

Arr. Schildts & Söderströms

läsa lyssna-rummeT, 
världSkulturmuSeet 

 15.15–15.45                      

när ett Barn dör

Vad är det att sörja ett barn?  
tua Forsström citerar W.H. Auden 
i sina anteckningar kring en 
förlust: ”Poesin kan tillåta oss att 
umgås med de döda, påminna oss 
om att glädjas en smula åt livet 
eller åtminstone uthärda lite bätt-
re, hålla oss sällskap en stund.” 
tapani ritamäki intervjuar. 

Arr. Förlaget

Seminarium

 16.00–16.45                     

FantaSyn Stiger in i  
litteraturenS Finrum

Fantasy är förmodligen det äldsta 
litterära greppet för att tala 
om verkligheten. Citatet tillhör 
fantastikens grande dame Ursula 
K. Le Guin som gick bort i våras. 

Länge har genren ändå behandlats 
styvmoderligt i de finlitterära rum-
men. Men nu håller något på att 
förändrats. Sara Bergmark elfgren 
och maria Turschaninoff diskute-
rar fantasyns plats i våra bokhyllor 
med journalisten lotta olsson. 

Arr. Förlaget

rum För PoeSi 

 16.15                                    

tua Forsström läser 

Arr. Förlaget



göteBorgS  
univerSitetS monter

 10.30-11.00                       

ett Samtal om livet  
ocH döden

rafael donner har skrivit boken 
”Innan du försvinner”, om en åld-
rande kändispappa och en  
existentiellt konfunderad son,  
tillika ett tankeutbyte om livet 
och döden. Kan man förstå sig 
själv genom sina närmaste? Och 
hur påverkar åldersskillnaden 
relationen? ingmar Skoog bidrar 
med sina kunskaper om äldre och 
åldrande i detta samtal om livet 
och döden. 

Arr. Förlaget

Seminarium

 12.00–12.20                     

Bruna Flickor

Finland kan delas in i tiden före 
och efter koko Hubara. Hennes 
blogg Bruna flickor har hyllats, pri-
sats och väckt diskussion i Finlands 
litterära finrum, där det hittills inte 
funnits plats för icke-vita personer. 
Essäsamlingen med samma namn 
handlar om vikten av att bli sedd. 
Hubara skriver om teman som 
identitet, skönhet, hiphop och 
föräldraskap i förhållande till kön, 
etnicitet och klass. Här finns starka 
texter som ifrågasätter samhället 
och dess vithetsnorm. Varför räk-
nas inte allas existens? Moderator: 
Fanna ndow norrby, journalist 

Arr. Förlaget

sF-bokhandelns  
mäSSmonter

 13.00                               

maria turtScHaninoFF  
Signerar Böcker

SerieScenen

 13.00–13.20                   

svensk-Finsk seriedysTopi

Författaren Hannele mikaela tai-
vassalo (FIN) och bildkonstnären 
catherine anyango  grünewald 
(SWE) är båda etablerade och 
erkända inom sina respektive fält. 
Hur går det till när två konstnärer 
ska mötas och skapa ett gemen-
samt verk? Tillsammans talar de 
om deras senaste verk, den dys-
topiska serieromanen Scandora-
ma. kira Schroeder intervjuar. 

Arr. Förlaget

Seminarium

 14.00–14.45                        

olika uttryck För PoeSi

Vad är skillnaden mellan poetry 
slam och spoken word? Vad är en 
chodd egentligen? Och framför 
allt, hur skiljer sig dessa former 
av poesi från mer traditionell 
bokpoesi? Tre poeter reder ut be-
greppen för oss. Poetry slam-mäs-
taren nino micks ”Tjugofemtusen 
kilometer nervtrådar” är en direkt, 
lyrisk text om när det som flyter 
måste stelna. Spoken word-poeten 
yolanda aurora Bohm ramirez’ 
Ikon är ett skoningslöst och kaxigt 

SöndaG  
30.9

ForSkartorget

 10.05–10.20                      

beTala med håreT!

Hårflätor var gångbar valuta för 
gårdfarihandlarna på den finska 
landsbygden i slutet av 1800-talet. 
Varför var håret så eftertraktat? 
Vilka var följderna för de flickor 
som klippte av sig flätan för en 
eftertraktad duk? Medverkande: 
Johanna Wassholm 

Arr. Svenska litteratursällskapet i 
Finland

ForSkartorget

 10.30–10.45                      

gunnar BJörling, i mitten 
ocH i marginalen

Gunnar Björling är ett centralt 
namn inom den tidiga moder-
nismen i Norden. I den första 
biografin om Björling synar Fredrik 
Hertzberg hans politiska, religiösa 
och estetiska engagemang men 
också hans homosexualitet i en 
samtid då det ansågs vara både 
sjukt och kriminellt. Medverkande: 
Fredrik Hertzberg. Moderator: 
Wivan nygård-Fagerudd 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland, Appell Förlag

Seminarium

 10.30-10.50                      

romaner Bortom  
StorStaden

elin Willows skriver i sin självbe-
lysande debutroman ”Inlandet” 
om ensamhet i en liten by långt 
upp i norr. I mirja unges roman 
”Jag går och lever” rör sig Tove 
viljelöst mellan en fasansfull hög-
stadiemiljö och ett dysfunktionellt 
hem. I byn bor de samhällsfrån-
vända, dårarna och andra udda 
existenser. Hur ska man gå genom 
dagarna? Hur kommer man 
någonsin härifrån? Ett samtal om 
relationer och omgivningar som 
formar en. Moderator: annina 
rabe, journalist. 

Arr. Förlaget, Natur & Kultur och 
Norstedts



diktmanifest för frihet. Heidi von 
Wright, aktuell med samlingen 
”mellanblad”, tangerar aforism-
konsten i sitt kortformat, men rör 
sig också inom seriekonsten, bild-
konsten och som diktfilmer. Hon 
samlar också på borttappade udda 
lappar. Moderator: oskar Hanska 

Arr: Brombergs Bokförlag,  
Norstedts och Schildts &  
Söderströms

ForSkartorget 

 15.10–15.25                      

att Flanera Bland  
Henry ParlandS texter

Hur får man ett författarskap 
hanterligt i digital form? Elisa Veit 
och Pieter Claes berättar om hur 
man kan spåra och dokumentera 
olika lager av anteckningar och 
korrigeringar i ett diktmanuskript: 
författarens egna, redaktörernas 
och vännernas efter Parlands för 
tidiga död 1930. Medverkande: 
Per Stam, elisa veit och Pieter 
claes 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland, Appell Förlag

deBattScenen 

 15.15–15.45                       

Får alla verkligen vara 
med? ett kulturPolitiSkt 
Samtal om inkludering ocH 
identiteter

Nationalstater och en egen 
nationell kultur är begrepp som 
konstant omdefinieras. Hur inklu-
deras man i nationella kulturer i 
dagens värld? Vilken roll har konst 
och kultur i integrationsprocesser 
i Sverige och Finland? Finns det 
strukturella hinder för människor 
med olika bakgrund? Är vi redo 
att inkludera andra erfarenhet-
er i vår förståelse av oss själva? 
Medverkande: merete mazzarel-
la, Hannele mikaela taivassalo, 
catherine anyango-grünewald. 
Moderator: Jaana tamminen 

Arr: Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland, Polaris 
förlag, Schildts & Söderströms, 
Förlaget



 

FinlandS- 
arenan 
monter 
C02:32
torSdaG 
27.9

 9.30  ett univerSitet För 
SvenSkHeten i Finland  
– åbo akademi 100 år

Antologin Åbo Akademi och 
kunskapen behandlar nätverk och 
forskningstraditioner som påverkat 
den vetenskapliga kunskapen vid 
Åbo Akademi (1918–2018).  
anders ahlbäck samtalar med 
maria lassén-Seger. 

Arr. Åbo Akademi

 10.00  Från vindskammaren  
Till webben – Topelius 
FältSkärnS BerättelSer

Topelius historiska roman bidrog 
till att forma flera generationers 
historieuppfattning både i Fin-
land och i Sverige i över ett sekel. 
En nyutgiven textkritisk utgåva i 
digitalt format gör bästsäljaren 
tillgänglig för såväl nya som gamla 
läsare. Medverkande: sebastian 
köhler och anna movall. Modera-
tor: Wivan nygård-Fagerudd 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland



 

 10.30  gunnar BJörling,  
ett liv i mitten ocH i  
marginalen

I den första biografin om Björling 
synar Fredrik Hertzberg hans för-
fattarskap, hans ekonomiska villkor 
och erotiska svärmerier. Modera-
tor: Philip teir 

Arr. Appell Förlag, Svenska  
litteratursällskapet i Finland

 11.00  ocH StörSt av allt  
är vänSkaPen

I christel Sundqvists roman Nu 
spränger vi taket skildras den 
innerliga vänskapen mellan två 
flickor som växer upp på det vilda 
80-talet. Det är en vacker berättel-
se om vänskap starkare än döden. 
Moderator: katarina gäddnäs 

Arr. Marginal 

 11.30  kärlek För unga

Febrigt, trevande, gränslöst och 
underbart? Hur skriver man om 
kärlek för unga läsare idag? Ett 
snack om förälskelse, känslostor-
mar och hjärtesorg med kaj 
korkea-aho och ted Forsström, 
aktuella med ungdomsboken Zoo! 
#2 Hjärtattack. Moderator: Peppe 
öhman 

Arr. Förlaget

 12.00  inte en dag utan en 
rad. ZacHariaS toPeliuS  
200 år

Topelius hör till Sveriges största 
bästsäljare genom tiderna. Han 
skrev i alla genrer och lästes av 
generationer. Vad gör honom 
fortfarande aktuell? Henrik mei-
nander, Barbro Ståhle Sjönell och 
Pia Forssell i samtal med Wivan 
nygård-Fagerudd. 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland

 12.30  Far ocH Son 

Rafael och Jörn Donner är aktuella 
med brevväxlingsboken Innan du 
försvinner. Ett personligt, intimt 
verk om en åldrande kändispappa 
och en existentiellt konfunderad 
son. rafael donner reflekterar 
över samarbetet och texterna 
om sin pappa. Moderator: Janina 
orlov 

Arr. Förlaget

 13.00  FlerspråkigheT och  
en Fungerande skola – går 
den ekvationen att löSa? 

Svenska skolan har en flera de-
cennier lång erfarenhet av olika 
former av språkundervisning också 
med tanke på elever som har 
andra hemspråk utöver svenska. 
Hur ser erfarna språkvetare på 
flerspråksundervisningen i Sverige 
och övriga Norden? Jarmo lainio 
samtalar med Janne Wikström. 

Arr. Hanaholmen – kulturcentrum  
för Sverige och Finland

 13.30  att vara ung ocH 
sTolT över siTT språk  
– eTT samTal om svenska 
ocH FinSka

Vad är stolthet och respekt när det 
kommer till språk och hur tacklar 
man en vardag då man talar ett 
språk i minoritet? rafael donner, 
författare och ella turta, ordföran-
de för Sverigefinska ungdomsför-
bundet i samtal med Heidi Hakala.

Arr. Svenska Finlands Folkting

 14.00  demokratinS  
drivkraFter

Sverige och Finland har en lång 
parallell utveckling av demokra-
ti, men det finns också tydliga 
skillnader i den politiska historien 
och i nuläget. Vilka faktorer styr 
synen på demokrati i våra länder 
när både det politiska och det 
mediala fältet förändrats? kjell 
östberg, Henrik meinander och 
anu koivunen samtalar med Peik 
Henrichson. 

Arr. Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland, Svenska 
litteratursällskapet i Finland,  
Appell Förlag

 14.30  alma SöderHJelm  
– en kvinnlig pionjär

Möt Alma Söderhjelm (1870–
1949), Finlands första kvinnliga 
professor som skrev erotiskt 
färgade romaner  och umgicks 
i Stockholms innersta kretsar.  
merete mazzarella i samtal med 
Janina orlov. 

Arr. Schildts & Söderströms

 15.00  deckardrottningarnaS  
Skräck ocH FaSa

karin erlandsson och eva Frantz 
skriver om svåra frågor och nära 
vardagen. Hur väljer de sina 
teman? Måste en deckarförfattare 
skriva om det värsta hon vet? 

Arr. Schildts & Söderströms

 15.30  mickeS vilda 

Den åländska mästerkocken 
michael Björklund är aktuell med 
en ny kokbok, den tredje i serien 
efter Mickes Fisk och Mickes söta. 
Skogen och naturen är fyllda av 
matskatter. Det handlar om att 
plocka, samla och ta till vara läck-
erheter som naturen bjuder på. 
Moderator: katarina gäddnäs 

Arr. Förlaget  



 9.00   Jordnära.  
etnologiSka  reFlektioner 
över ny nordiSk mat

Många konsumenter oroar sig i 
dag för matfusk, giftiga bekämp-
ningsmedel och oetisk produktion. 
Samtidigt finns det ett nyväckt 
intresse för traditioner och ur-
sprung. yrsa lindqvist och  
Susanne österlund-Pötzsch i sam-
tal med Wivan nygård-Fagerudd. 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland

 9.30  Farliga Flickor

Jaga vatten är en befriande debut-
roman om flickors och unga kvin-
nors vänskap och sexualitet. Tänk 
Girls i glesbygd med sandvägar och 
baksäteshångel. ellen Strömberg i 
samtal med Janina orlov. 

Arr. Schildts & Söderströms

 10.00  det är inte du, det  
är  PreStationSSamHället

Heidi Hakala och rafael donner 
debuterar båda med böcker som 
handlar om var unga människor 
landar i ett samhälle som kräver 
allt mer av dem. Tillsammans med 
Peppe öhman diskuterar de  
ångest och revolt. 

Arr. Förlaget 

 10.35  SlutBetyg i Bildning? 
SamBandet mellan demo-
krati, Skola ocH Bildning

Enligt professor Dick Harrison är 
vi i Sverige minst historiekunniga i 
hela världen, samtidigt som demo-
kratin är stark. Krisen i utbildnings-
systemet diskuteras ofta, men 
däremot inte historielösheten. 
Men vad händer då universitet 
och skolor allt oftare styrs av nyt-
toaspekter och ger mindre plats åt 
kritiskt tänkande? Medverkande: 
elina lehtomäki, dick Harrison. 
Moderator: Janne Wikström 

Arr. Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland

 11.00  minoritetSPolitikenS 
konSekvenSer

Sveriges minoritetspolitik haltar 
enligt Europarådet och reger-
ingens färska utredningar. Vad 
innebär det för minoriteterna? 
Diskussion med författare ann-
Helén laestadius och professor 
Jarmo lainio. Moderator lia 
markelin, tankesmedjan Magma/
Samiska högskolan. 

Arr. Magma, Hanaholmen – kultur-
centrum för Sverige och Finland

 11.30  goda PoJkar ocH män

Hur ska pojkar uppfostras till  
moderna, känsliga män? kaj  
korkea-aho och ted Forsström, 
aktuella med ungdomsboken 
Hjärtattack, talar manlighet, skam 
och #metoo med rafael donner 
som debuterar med den person-
liga essäsamlingen “Människan 
är ett känsligt djur” och maria 
Turtschaninoff, aktuell med ro-
manen Breven från Maresi, en 
berättelse som ifrågasätter både 
mäns ondska och godhet.  
Moderator: Janina orlov 

Arr. Förlaget

 12.00  om längtan

gerd karin nordlunds roman om 
Majkens uppväxt på den åländ-
ska landsbygden på 1940- och 
50-talen. Majken får en trygghet i 
farfar men börjar ändå tidigt i sitt 
unga liv längta bort. Att förlora 
någon livslevande – vad gör det 
med ett barn? katarina gäddnäs 
intervjuar. 

Arr. Gerd Karin Nordlund

 12.30  Hela Himlen Stormar

”Så här är mitt liv med Gud”, 
konstaterar karin erlandsson. I det 
livet ryms vanliga dagar och alla 
slags dagar. Men vad ska man göra 
de dagarna då längtan är så stark 
att den river och sliter i en? Ja, då 
fortsätter man hoppas. Modera-
tor: katarina gäddnäs

Arr. Fontana Media

 13.00  PreStera  
eller dö 

Vi lever i ett prestationssamhälle 
där jaget blivit en föreställning 
– vi ska vara starka, duktiga och 
osårbara. Hur ska vi lära oss att 
ifrågasätta de ideal som vi kon-
sumerar? Heidi Hakala är aktuell 
med debutromanen Bara lite till, 
en text som går rakt in i en ung 
kvinnas utmattningsdepression. 
Moderator: larrie griffis 

Arr. Förlaget

 13.30  Från kulTurmän Till  
kulTurproFilen – meToo 
ocH litteraturen 

Astra bjuder in till ett samtal om 
litteraturens roll i metoo-rörelsen 
och mera allmänt i kampen för ett 
jämställt samhälle. Hur mycket ska 
verk dömas efter upphovsperson? 
Vad är förlagen och recensenter-
nas ansvar? Hur ser vi på fram-
tiden? I panelen Sara ehnholm 
Hielm, nina nyman och eva 
Frantz. Moderator: Philip teir 

Arr. Astra, Förlaget, Schildts & 
Söderström

 14.00  om FantaSy, tröSt 
och goda gåvor

maria Turtschaninoff hyllas 
världen över och hon har jämförts 
med internationella mästare i fan-
tasygenren som Ursula K. Le Guin. 
Nu är hon tillbaka med Breven från 
Maresi, en bok om att törsta efter 
trygghet och längta efter hopp. 
Moderator: katarina gäddnäs 

Arr. Förlaget

FinlandS- 
arenan 
monter 
C02:32
FredaG  
28.9



 14.30  FamilJen i  
upplösningsTillsTånd 

Många böcker speglar en verklig-
het där ena föräldern försvunnit 
och barnen lämnas åt sitt öde. Hur 
mår kärnfamiljen i litteraturen i 
dag? Finns det alternativa lösning-
ar? Peter Sandström och ellen 
Strömberg i samtal med Philip 
teir. 

Arr. Schildts & Söderströms 

 15.00  kvinnanS villkor  
genom tiderna 

merete mazzarella, ellen Ström-
berg och Sabine Forsblom i ett 
samtal om kvinnors frigörelse och 
samhällets syn på kvinnokroppen 
genom decennierna. Varför har 
kvinnans sexualitet uppfattats som 
så farlig? Moderator: Janina orlov 

Arr. Schildts & Söderströms

 15.30  kvinnan i  
BackSPegeln

Möt eva Frantz och christel Sund-
qvist som skriver om den unga 
kvinnans villkor på 80-talet. Hur 
såg det ut då? Vad har förändrats? 
Var skall vi lägga krutet framöver? 
Moderator: Wivan nygård- 
Fagerudd 

Arr. Marginal, Schildts &  
Söderströms 

 16.00  välkommen  
till neoScandia

Hannele mikaela taivassalo (FIN) 
& catherine anyango grünewald 
(SWE) är aktuella med Scandora-
ma, en grafisk serieroman som får 
oss att se på samtiden med nya 
ögon. De diskuterar framtida dys-
topier och konstens roll i politiken 
med Janina orlov. 

Arr. Förlaget

 16.30  demokratin  
ocH Framtiden

Demokratin i våra västerländska 
samhällen är stabil men ställd 
under press. Populistpartiernas 
framgångar skapar nya ramar 
för det politiska samtalet. Hur 
ser framtiden ut? Tankesmedjan 
Magmas chef nils erik Forsgård 
och professor Henrik meinander 
samtalar med kaisa kepsu. 

Arr: Magma

 17.00  hur hemskT Får deT 
Bli? BarnBoken under luPP

Barn och banboksförfattare har all-
tid fascinerats av det hemska. Kan 
man aldrig få nog av hemskheter? 
karin erlandsson och eva Frantz 
samtalar med Johanna lindbäck. 

Arr. Schildts & Söderströms

 17.30  ”de vida ByxornaS  
program” – boklansering: 
dikter av Henry Parland

Den första utgåvan av tjugotals-
modernistens samtliga dikter, utg. 
Per Stam. Diktuppläsning av Johan 
Fagerudd. 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland, Appell Förlag



FinlandS- 
arenan 
monter 
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 9.00  demokratin under Hot

Minister Pär Stenbäck i ett samtal 
om utmaningarna för den liberala 
demokratin, speciellt efter Trumps 
seger, Brexit och populisternas 
framfart i Europa. Varför har migra-
tionen lett till splittring och vilken 
är relationen mellan populism och 
media? Moderator: olav S melin 

Arr: Magma, Hanaholmen - kultur-
centrum för Sverige och Finland

 9.30  ZacHariaS toPeliuS  
i cyBerrymden

Nu kan man läsa, söka och hitta 
information om Zacharias Topelius 
verk i digital form, även mobilt. I 
utgåvantopelius.sls.fi kan man hitta 
allt från Topelius umgängesvän-
ner och intresse för småfåglar till 
illustrationer och stora historiska 
romaner. eliel kilpelä och Pia 
asp i samtal med Wivan nygård- 
Fagerudd. 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland

 10.00  en myllrande,  
muStig roman 

Betinkan är tonåring och kämpar 
med olycklig kärlek och en sprit-
konsumtion som hotar ta över-
handen. Sabine Forsblom skriver 
initierat om en 70-talssmåstad med 
djupa klassklyftor, och en huvud-
person som känner att hon inte 
riktigt duger. Moderator:  
Peik Henrichson 

Arr. Schildts & Söderströms

 10.30  sorg – eTT arbeTe?

tua Forsström, aktuell med dikt-
samlingen Anteckningar samtalar 
om begreppet “sorgearbete” med 
katarina gäddnäs. Vad menar vi 
med att sörja och är sorg ett jobb 
som människan kan strukturera 
och slutföra?   

Arr. Förlaget

 11.00  beTala med håreT!

Hårflätor var gångbar valuta för 
gårdfarihandlarna på den finska 
landsbygden i slutet av 1800-talet. 
Varför var håret så eftertraktat? 
Vilka var följderna för de flickor 
som klippte av sig flätan för en 
eftertraktad duk? Johanna  
Wassholm i samtal med Peik  
Henrichson. 

Arr. Svenska litteratursällskapet i 
Finland

 11.30  BiograPHia  
– aTT skriva liv 

Vilka material och metoder an-
vänder författaren sig av för att 
kliva in i andra människors liv och 
vistas där? merete mazzarella och 
Fredrik Hertzberg i samtal med 
Philip teir. 

Arr. Schildts & Söderströms,  
Svenska litteratursällskapet i  
Finland, Appell Förlag



 12.00  Bruna Flickor

Finland kan delas in i tiden före 
och efter koko Hubara. Essäsam-
lingen Bruna flickor handlar om 
vikten av att bli sedd. Hon skriver 
om teman som identitet, skönhet, 
hiphop och föräldraskap i relation 
till kön, etnicitet och klass. Varför 
räknas inte allas existens och varför 
måste samhällets vithetsnorm vara 
allenarådande? Moderator:  
ebba witt-brattström 

Arr. Förlaget

 12.30  en ny genre i  
litteraturen

Heidi von Wright spränger gränser-
na i poesin. Hennes dikter tangerar 
aforismkonsten men hon rör sig 
också inom seriekonsten, bildkon-
sten och som diktfilmare. Modera-
tor: katarina gäddnäs 

Arr. Schildts & Söderströms

 13.00  mannenS nya roller

Vad skall mannen ikläda sig för roll 
när tjänsten som familjeöverhuvud 
och -försörjare lagts ner på grund 
av minskad efterfrågan? Peter 
Sandström i samtal med Philip teir. 

Arr. Schildts & Söderströms

 13.30  lek Fram din FantaSi

Leken är en fantastisk inkörsport 
till fantasin. Idéer behöver inte 
vara dåliga även om de är under-
liga. Däremot kan de växa om de 
delas. Det har barnboksförfattarna 
emma karinsdotter och malin 
klingenberg erfarenhet av! Mode-
rator: ida-lina nyholm 

Arr. Schildts & Söderströms

 14.00  inlandet Bortom  
StorStaden

Inlandet är en självbelysande be-
rättelse om uppbrott och föränd-
ring, skriven på avskalad, distinkt 
prosa. elin Willows debutroman 
undersöker vardagens konkreta 
mekanik, småsamhällsmentaliteten 
och hur omgivningen kan spegla en 
människas inre landskap, relatio-
nen mellan frihet och ensamhet. 
Moderator: Wivan nygård- 
Fagerudd 

Arr. Förlaget

 14.30  åreTs barnboksskörd

Bokåret är full av fantastiska barn-
böcker. Här får du tips om läsning 
för hela familjen, från böcker för 
babyn och dagisbarn till ungar i 
slukaråldern! lena Frölander-ulf 
och malin klingenberg i samtal 
med Janina orlov. 

Arr. Förlaget, Schildts & Söder-
ströms

 15.00  vodka ocH vicHyvat-
ten. gunnar BJörling ocH 
Henry Parland i det PoetiS-
ka växelträSket

Fredrik Hertzberg och Per Stam i 
ett samtal om två poetiska förnyare 
som blev arketyper för författarmy-
ter: fattiga, alkoholiserade, miss-
förstådda i marginalen. Moderator: 
Philip teir 

Arr. Appell Förlag, Svenska  
litteratursällskapet i Finland

 15.30  att Skriva liv  
ocH Samtid 

Hur gör man med längtan efter 
att säga allt, precis som det känns 
allra längst inne i hjärtat? Finns det 
gränser och när blir det politis-
ka personligt? Förläggaren Sara 
ehnholm Hielm och författaren 
claes andersson, båda bokaktuella 
i höst, diskuterar med katarina 
gäddnäs. 

Arr. Förlaget

 16.00  HiStoriSka romaner 

Hur förhåller man sig som förfat-
tare till historisk tid? Hur fångar 
man en tidsanda och de tankar och 
idéer som genomsyrade tiden och 
hur får minnen rätt färgskala? lars 
Sund samtalar med mia Franck. 
Moderator: Wivan nygård-  
Fagerudd 

Arr. Förlaget

 16.30  beräTTelsen är bäsT!

För knappt tre år sen utlyste 
Schildts & Söderströms en skriv-
tävling för slukaråldern. Nu njuter 
vi av resultatet, möt de tre prista-
garna karin erlandsson, eva Frantz 
och malin klingenberg och hör om 
deras vinnande böcker. Moderator: 
larrie griffis 

Arr. Schildts & Söderströms

 17.00  om nu och då,  
ocH om att Blicka tillBaka 

Hur blev det i livet, vilka tåg gick 
och vilka hoppade du på och 
av? Vilka berättelser är de vikti-
ga? Sabine Forsblom och Peter 
Sandström, två 50+ författare 
med facit på hand, blickar tillba-
ka på historierna och valen som 
format dem och som gett ett eko i 
deras berättelser. Moderator: Peik 
 Henrichson  

Arr. Schildts & Söderströms
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 9.30  att Flanera Bland  
Henry ParlandS texter

Hur får man ett helt författarskap 
hanterligt i digital form? elisa veit 
och Pieter claes berättar om hur 
man kan spåra och dokumentera 
olika lager av anteckningar och 
korrigeringar i ett diktmanuskript, 
författarens egna, redaktörer-
nas och sedan vännernas efter 
Parlands för tidiga död 1930. 

Arr. Svenska litteratursällskapet i 
Finland

 10.00  vad krävS För att 
Bygga en FeminiStiSk  
Framtid?

Hur ska feministisk organisering 
se ut i framtiden i kölvattnet av 
#metoo? Johanna Palmström, ak-
tuell med en biografi om Gudrun 
Schyman, diskuterar feministiska 
framtidsscenarion med nina 
nyman från tidskriften Astra som 
firar 100 år med antologin ”Denna 
värld är vår”, en samling texter av 
feminister i Svenskfinland. Mode-
rator: ebba witt-brattström 

Arr. Förlaget 

 10.30  gäckande,  
outgrundliga inSPiration 

Varifrån kommer inspirationen och 
fantasin, går de att locka fram? 
Möt tre prisbelönta författare  
och fantasiexperter som använder 
sociala medier för inspiration  
och stöd. karin erlandsson, malin 
klingenberg och maria turtscha-
ninoff i samtal med Janina orlov.

Arr. Förlaget, Schildts &  
Söderströms

 11.00  Hur enSam  
är mannen?

Längtan efter närhet och oför-
mågan att nå fram är ett ständigt 
återkommande tema i Peter 
Sandströms nya novellsamling, 
Mamma november. Moderator: 
Peik Henrichson 

Arr. Schildts & Söderströms

 11.30  att Hitta Hem  
ocH Flytta Bort 

lars Sund är exilösterbottning i 
Sverige. Hans kollega elin Willows 
flyttade till Finland från Sverige. 
Vad tar man med sig när man läm-
nar en hemort? Och vad blir kvar? 
Hur många platser kan man som 
författare känna tillhörighet med 
och hur fungerar det att skriva för 
publik i flera länder? Moderator: 
Wivan nygård-Fagerudd 

Arr. Förlaget

 12.00  viska, så lyssnar jag

tua Forsström och Heidi von 
Wright är båda vänner av det 
sparsmakade, avskalade uttryck-
et. Detta märks i en lyhördhet 
inför det lågmälda, och i ett stilla 
lyssnande, en noga avvägd spar-
samhet med orden. Moderator: 
katarina gäddnäs 

Arr. Förlaget, Schildts &  
Söderströms



 12.30  dikt ocH ideologi

Gösta Ågren, Lars Hulden och 
Claes Andersson skrev under 
1960- och 1970-talet poesi med 
socialt engagemang. anna möl-
ler-Sibelius berättar om hur de 
skrev poesi om tv-program, men-
talvård och kärnvapenhot, traditio-
nellt sett mindre poetiska ämnen. 
Moderator: katarina gäddnäs 

Arr. Svenska litteratursällskapet  
i Finland

 13.00  Farliga Flickor 

Jaga vatten av ellen Strömberg är 
en stark och unik debutroman som 
i fragment behandlar flickors och 
unga kvinnors vänskap och sexua-
litet på ett befriande rakt och rått 
vis.  déa Solins ungdomsroman En 
spellista för sömnlösa nätter är en 
uppriktig skildring av att vara ung, 
bli kär, mista sin kärlek och så små-
ningom hitta modet och kraften 
för att ta sig vidare. Tillsammans 
diskuterar de förälskelser och 
farliga flickor. Moderator: Peppe 
öhman 

Arr. Förlaget, Schildts &  
Söderströms

 13.30  bombTrädgården

I mia Francks roman Bombträd-
gården möter vi Liselott som 
skickas som krigsbarn till Sverige 
när bombplanen flyger tätt över 
Helsingfors. Finland och Sverige 
binds ihop av människoöden, av 
barns längtan: först hem till Fin-
land, sedan hem till Sverige.  
Moderator: Janina orlov 

Arr. Förlaget

 14.00  vi minnS  
Stella Parland 

Stella Parland hann lämna in sin 
sista roman Missförstånd till Förla-
get innan hon dog 2015. Om den 
samt om Parlands absurdistiska, 
oförglömliga konstnärskap diskute-
rar vännen linda Bondestam och 
förläggaren Sara ehnholm Hielm. 
Moderator: Janina orlov 

Arr. Förlaget

 14.30  där muSiken BörJade

I sin nya roman Där musiken 
började går lars Sund tillbaka till 
Alf Holms rötter i en cellulosadof-
tande österbottnisk hamnstad. 
Berättelsen börjar en kylig och 
regnig vårdag i nutid. Därifrån 
söker sig historien tillbaka till 60-, 
70- och 80-talets Jakobstad, New 
York och Vasa. Ett samtal kantat 
av musik och nostalgi med Henrik 
Berggren. 

Arr. Förlaget

 15.00  ödlor i moSSen

Hur skildras naturen i dagens 
barnböcker? Vad kan naturen be-
rätta om oss och vilken bild får vi 
av skogen och havet via böckerna? 
Handlar det om skräckmiljöer eller 
sommaridyll? lena Frölander-ulf 
och linda Bondestam samtalar 
och visar bilder ur sina böcker. 
Moderator: Janina orlov. 

Arr. Förlaget

 15.30  SPelliSta För  
SömnlöSa nätter 

déa Solin debuterar med romanen 
En spellista för sömnlösa nätter, 
en uppriktig skildring av att vara 
ung, bli kär, mista sin kärlek och så 
småningom hitta modet och kraf-
ten för att ta sig vidare. Hur skriver 
man för unga då man själv är ung? 
Moderator: Peppe öhman 

Arr. Förlaget
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