Seminarier

23/9 10.00-10-45
Om yttre och inre resor
Att resa är förknippat med en längtan att förvandlas, att vara en annan när
du kommer hem. Möten med det främmande kan ge upphov till tankar och känslor
bortom den egna horisonten. Finn Skårderud är psykiater, litteraturkritiker,
kulturskribent och författare. I sin senaste bok - Känslosamma resor. En bok
om livet i rörelse, berättar han om möten med författare, böcker och
kulturer. Men det viktigaste är mötet med sig själv. För att komma hem måste
man någon gång resa bort. Owe Wikström är professor i religionspsykologi och
författare. Hans senaste bok Ikonen i fickan. Om yttre och inre resor, är en
essäsamling som diskuterar vårt behov av resor. Varför reser vi? Vad resor
vi till och vad reser vi ifrån? Alltfler människor idag strävar efter
andlighet och känner en stor längtan efter en inre resa. Här möts Finn
Skårderud och Owe Wikström i ett samtal om resor med Carin Ahlqvist,
frilansjournalist och kommunikatör på Göteborgs stift.
Natur och Kultur, Svenska kyrkan, Dagen
23/9 11.00 - 11.45
Ett rum med insikt – eller vad kan psykoanalysen erbjuda individen?
Vari ligger psykoanalysens kraft? Erbjuder den en etik för vår tid? Främjar den skapande? Öppnar
den upp för existentiella frågeställningar? Leder den till insikt – och i så fall – kan insikt förändra
ett liv? Christine Falkenland, aktuell med diktsamlingen Om honom, tar i sin förra och prisbelönta
roman Öde med läsaren in i analysrummet. Vi får följa bokens huvudperson i hennes sökande
efter själslig ro. Clarence Crafoord har stor erfarenhet av samma rum, fast som psykoanalytiker.
Han har skrivit flera uppmärksammade böcker i ämnet och är i höst aktuell med boken Hjärtats
oro. Samtalsledare: Maarja Talgre, journalist, Sveriges Radio.
Wahlström & Widstrand, Natur och Kultur, Tidningen Dagen
24/9 12.00-12.45
Gud och konsten att vara människa
Ärkebiskop KG Hammar och journalisten och författaren Göran Rosenberg
samtalar utifrån Göran Rosenbergs bok Plikten, profiten och konsten att vara
människa om sin syn på människan och på Gud. I boken, som är en personligt
hållen essäbok om samhället och individen, ställs en mängd frågor: Vad
driver oss människor i våra handlingar? Vår egen vinning eller insikten om
att vi är beroende av varandra? Och vad är det som djupast sett håller oss
samman, binder oss till varandra? Var kommer då gudstron in i bilden?
Samtalsledare: Carin Ahlqvist, journalist och kommunikatör på Göteborgs
stift.
Albert Bonniers Förlag och Svenska kyrkan
24/9 13.00 - 13.45
Fantasy för unga
I fantasyn kan allting hända, men nästan alltid är fantasyn spelplanen för kampen mellan gott
och ont. Det visar många fantasyförfattare: C S Lewis, J R R Tolkien och nu senast G P Taylor i
den kritikerrosade boken Skuggornas besvärjare som precis kommit ut på svenska. Genren är
fylld av gudsbilder, även om långt ifrån alla fantasyromaner är skrivna utifrån en religiös

världsbild. Hur beskrivs kampen mellan ont och gott i fantasy – och hur beskrivs Gud och
gudarna? Hur mycket påverkar författarens egen tro? Medverkande: Maria Nikolajeva, professor i
litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, David Sandboge, lektor med fantasy som
specialitet, Len Howard, stiftskonsulent. Moderator: Maths Claesson, SF Bokhandeln i Stockholm.
I samarb. med Bonnier Carlsen and Bokförlaget Libris
Medverkande: Len Howard, Maria Nikolajeva, David Sandboge, Maths Claesson
25/9, 15.00-15.45
Vart tog tilliten vägen?
Utan tillit fungerar inte tillvaron. Vårt samhälle bygger på att vi kan lita
på varandra. Men vad händer när alltfler makthavare missbrukar människors
förtroende? Med tilltron till demokratin när rädslan för våld och övergrepp
breder ut sig? Vem kan man egentligen lita på? - Jag litade bara på mina
nävar, säger f.d. "Kungen av Kungsan", Paolo Roberto. - Min tillit är ingen
glättad tillit, säger biskopen Claes Bertil Ytterberg. Många uppfattar mig
nog som pessimistisk för jag känner en sorg över livets och människans
villkor. Men det paradoxala är att mitt i eländet litar jag fullt och fast
på livets hållbarhet. I boken Tilliten bärs på tusen axlar i skriftserien Se
människan, samtalar journalister med tonåringar, politiker, fångar, teologer
och författare om kampen för tillit och ett meningsfullt liv. I seminariet
möter vi Paolo Roberto, numera politiker och aktiv katolik, och biskop Claes
Bertil Ytterberg, som båda medverkar i boken samt Anders Carlberg, vd för
Fryshuset och Margareta Walch, psykolog och psykoterapeut. Samtalsledare:
Lisbeth Gustafsson, journalist och författare.
Verbum förlag och Svenska kyrkan
25/9, 16.00-16.45
Tro, hopp och kärlek och Fyra nyanser av brunt
Det är ont om tro och hopp i Killinggängets prisvinnande film, och kärleken,
i den mån den finns där, är varken översvallande eller romantisk. "Men i sin
frånvaro anas evangeliet som en ständigt närvarande möjlighet" skrev juryn i
sin motivering när Svenska kyrkans filmpris delades ut under Göteborgs Film
Festival. Vad är det för ett Sverige Killinggänget skildrat? Vad är det
filmens människor längtar efter? Och har kyrkan något att säga till dem? Om
vår tids brist på tro och tillit samtalar biskop Carl Axel Aurelius,
regissör Tomas Alfredson och skådespelaren Johan Rheborg. Samtalsledare:
Anne-Louise Eriksson, docent och präst.
Svenska kyrkan och Sveriges Television AB
23/9, 12.00-12.45
Barnen, böckerna och Gud
Ett samtal om de stora frågorna i barnlitteraturen. Hur skapar vi rum för
barns tankar om livet och döden? Är det så att recensenterna undviker
livsfrågor och kristna trostolkningar när de skriver om barnböcker? Och
varför bryr sig teologerna så lite om hur de existensiella frågorna
framställs i barnböckerna? Hur ser vi på barns rätt till andlig utveckling?
I samtalet deltar Ulf Nilsson, barnboksförfattare, Henrik Ståhl,
barnboksförfattare och skådespelare, Pernilla Stalfelt, illustratör och
författare, Lotta Olsson, barnkulturredaktör/DN samt Magnus William-Olsson,
poet och barnbokskritiker. Samtalsledare: Gunilla Kindstrand,
kulturjournalist.
Verbum förlag, Libris och Svenska kyrkan

23/9, 17.00-17.45
A just peace - September 2004?
What are the requirements today of a fair peace for Israelis and
Palestinians?
The 1947 United Nation partition plan for Palestine set out the idea for one
state of Israel and one state of Palestine side by side. This didn't happen.
The following 37 years have focused on the Israeli occupation of the West
Bank and the Gaza strip followed by peace plans, intifadas, re-occupation
and now during the last years by suicide bombs against civilians in Israel.
And at the same time an overdimensioned military force has ben directed
against the Palestinians. The land, the water, the sttlements, the wall/the
security barrier, the refugees, the status of Jerusalem and the continously
increasing spiral of violence - all these questions are covered in a new
book: I skuggan av ockupationen - palestinsk kamp för nationella
rättigheter, (In the shadow of occupation) - Palestinian fight for national
rights, edited by Göran Gunner. In this seminar some of those who have
participated in the book meet to discuss these issues. Jeff Halper,
Professor of anthropology at the Ben Gurion University, Israel, active in
the Israeli peace movement, Mitri Raheb, vicar at the Lutheran church in
Bethlehem and director of the International Centre of Bethlehem, Helena
Lindfholm Schultz, senior lecturer at Institution of Peace and Development
studies at the Göteborg University, and Gustaf Ödquist, clergyman and in
charge of Middle East issues at International Department, Swedish Church.
Moderator: Marika Griehsel, journalist.
24/9, kl 13.00-13.45
Fantasy for young readers - best from Great Britain
Everything can happen in fantasy! Most of the time fantasy is all about the
struggle between Good and Evil. Many British fantasy writers have
demonstrated that: C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien and now G.P. Taylor in the
highly prized Shadowmancer (Skuggornas besvärjare) recently published in
Sweden. British Book Awards have nominated Shadowmancer in two categories
"Best Children's Book of the year 2003" and "Best Newcomer of the Year
2003". Why does British fantasy continue to be so successful? And how does
the struggle between Good and Evil express itself in British fantasy for
young readers? A discussion between G.P. Taylor, Maria Nikolajeva, Professor
of Comparative Literature at Stockholm University, David Sandboge, lecturer,
specialising in fantasy, and Kristofer Leandoer, author. Moderator: Maths
Claesson, the SF Bookshop in Stockholm.
Bonnier Carlsen and Bokförlaget Libris

