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INLEDNING 

Se människan på 
Bokmässan 2013 

UNDER SITT SAMTAL med teologen Ann-Louise 
Eriksson på Se människan- scenen under årets 
Bokmässa i Göteborg definierade författaren 
Niklas Rådström mytiskt berättande så här: 

En myt är berättelsen om något som kan 
ha hänt eller inte hänt, men som på sätt och 
vis händer oss alla hela tiden. 

Så kan man kanske säga om allt riktigt bra 
berättande, att det är berättelsen om något som 
på sätt och vis händer oss alla hela tiden. När vi
läser om andra läser vi samtidigt också om själva,
om det gemensamma, om vad det är att vara män-
niska. Och berättelserna gömmer sig inom oss 
och där lever de kvar som en tolkningsmatris som
fortsätter att bidra med förståelse och fördjupning.

Det är därför som mötet mellan kyrka, teologi
och tro och litteraturen, som Se människan handlar
om, känns som en sådan självklar arbetsgemenskap.
Tron och litteraturen har inte samma ärende eller
uppdrag, och ska inte heller ha, men när de jobbar
ihop kan mening i ordets bästa bemärkelse uppstå.  

VI PROJEKTLEDARE HAR vid det här laget själva en
skatt av många små och stora aha-upplevelser som
vi fått av att lyssna till samtal på Se människans
scen och seminarier. Och ännu många fler män-
niskor har varit generösa och delat med sig och
berättat om sina. Om nya perspektiv på livet i inre

och yttre bemärkelse, och på vårt samhälle och 
dess utmaningar. Hur roligt och spännande det var.
Att livet djupnade för en stund.  

EN FÖRUTSÄTTNING för denna litteraturens och
trons arbetsgemenskap beskrivs i policyn för Se
människan som jämlikhet. 

”Jämlik dialog är möjlig bara då båda parter
är inställda på att lyssna på varandra och att
försöka sätta sig in i varandra ståndpunkt. Den
förutsätter identitet och integritet; att olikhet
bejakas och att varje samtalspart får vara den
hon eller han är”.

Identitet och integritet, att var och en får vara sig
själv som förutsättning för ett gemensamt 
forskande i människans livsvillkor. 

Att vara och leva som kristen kan betyda många
saker. Att vara döpt. Att fira gudstjänst. Att känna
sig som del av en församling och en världsvid 
kristen gemenskap. Att dela evangelium med den
som ännu inte fått del av det glada budskapet om
att mörkret inte övervinner ljuset. Och det kan vara
det som vi sjunger om i psalmen, att drivas ut att
bygga broar. Inte nödvändigtvis kristna broar. Utan
broar helt enkelt. Sådana som människor behöver.
Därför att de behöver dem. För att gå vidare på. 

Så ser vi som arbetar med Se människan det, 
att vi sysslar med något fundamentalt kristet. 
Också när ordet Gud, eller namnet Jesus inte
nämns i våra seminarier eller på Se människans
scen. 

Att vara bland människor, med människor,
i samtal om livet. Att lyssna, inte bara tala. Att
fråga, inte bara förkunna. Att försöka se den andre,
vem han eller hon än är. Det var så Jesus gjorde 
och det är vad vi strävar efter. 

ERIKA HEDENSTRÖM OCH MIKAEL RINGLANDER 
UPPSALA OCH GÖTEBORG 2013 11 08 
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DEN ÅRLIGA BOKMÄSSAN i
Göteborg är en av Sveriges största
kulturhändelser. Där samlas varje
år ett stort antal författare från
Sverige och övriga världen såväl
som förlag och publicister och
tio-tusentals besökare, många
yrkesverksamma inom media,
utbildningsväsende och kultur-
sektor. 2013 hade bokmässan
96 315 besökande. 

Se människan är Svenska 
kyrkans programpå bokmäs-
san och erbjuder forum där litte-
ratur, kultur och livsfrågor
står i centrum.

Varje år bidrar Se människan
med ett antal seminarier till Bok-
mässans seminarieprogram och
på Se människan- scenen i
Svenska kyrkans monter kan den
som besöker bokmässan, ta del av
ett sjuttiotal författarsamtal med
aktuella författare. 

Se människan och Svenska
kyrkan har genom åren haft ett
antal speciellt inbjudna interna-
tionella gäster, bland andra Ärke-
biskop Desmond Tutu, Nina
Hagen och Ingrid Betancourt.

I samtalen på Se människans
scen betonas den existentiella
dimensionen och de som leder
dem har på olika sätt har sin bak-
grund i teologi och livsfrågor. Se
Människans senior advisor KG
Hammar har beskrivit samtalen
som ”ett gemensamt sökande
efter förståelse och tolkning av
livet”.

Vid Se människan-scenen kan
man varje år också ta del av sam-
tida fotografi i form av bildspel
och inom ramen för Se männi-
skan produceras också utställ-
ningar på det som på Bokmässan
kallas ”Fotografiska stråket”. 

Under Bokmässan producerar
också Svenska kyrkans försam-
lingar, inom ramen för Kultur-
samverkan Göteborg varje år ett
stort antal författarsamtal, kon-
serter och andra kulturhändelser. 

Se människan på Bokmässan
– vad är det?

SE MÄNNISKAN betyder
samtal. Och samtal bety-
der möten, inspiration
och livsmod. I år hade jag
flera goda möten i samtal
om livets väsentligheter.
Ett av dem minns jag på
ett särskilt sätt, det med
malmöförfattaren Kris-
tian Lundberg. Han har i
år kommit ut med En
hemstad. Berättelsen om
att färdas genom klass-
mörkret. Bara boktiteln
kan man bli fångad av. 

All text kan läsas på
skilda läsnivåer. En läsare
har makten att bestämma
nivån. En författare kan
bara försöka hänga med.
En ambition på Se Män-
niskan-scenen är ju att
ständigt vara på jakt efter
allt djupare läsnivåer,
kanske ana själva källvatt-
net eller grundtonen eller
urberget, vilken metafor
vi nu väljer. Att färdas
genom ett mörker mot en

stad som kan upplevas
som hemma! Associatio-
nerna bara rinner till.
Med Kristian Lundberg
är det lätt att borra djupt
i tillvarons mylla.

På ytan är det en
berättelse om hur de fem
barndomskamraterna
med samma klassbak-
grund dör undan en efter
en. Kristian blir ensam
kvar, inte utan skuldkäns-
lor. Deras liv måste berät-
tas, men berättelsen
befriar inte. Den håller
såren öppna. De hjälper
oss att leva helt, nära
döden och med klar
insikt om livets tillfällig-
het och gåva. Det gäller
att leva i ögonblicket, här
och nu. Dörrar öppnas
och stängs. ”Lasarus, kom
ut!” I berättelsen göms
ett slags tigande, ett göm-
ställe mitt i livets larm,
ett slags maning att ge
upp, att erkänna sig
besegrad. Kristus är nam-
net på maktlöshet och
övergivenhet, men där-
med också vägen genom

mörkret. Kärleken är
dödens enda motgift och
det enda sanna är det som
gör ont. Att skriva är att
komma hem och att älska
är att förtvivla på ett
mänskligare sätt. Att
skriva om den man älskar
blir att inkarnera, ge
kropp åt. Som att sända
ut små vita båtar på det
stora havet.

En människa blir i
dagens samhälle lätt bara
ett föremål, en vara, en
nyttighet. Men det är
ingen naturlag att det så
lätt blir på det sättet.
Också påsken finns, där
dagen skall segra över
natten. Själens dunkla
natt bryts av gryningslju-
set. Orden väcker oss till
liv. Kristus skälver också i
mig, det är det ”ytterst
märkliga”. Att förlora och
resa sig upp. Igen och på
nytt.

När man samtalar
med Kristian Lundberg
hörs ett sällsamt ljud,
som av en källa som por-
lar stilla. 

INTRYCK 
KG HAMMAR 

”

”
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Se människan skulle inte fungera utan
sina många frivilliga. Människor som i
kraft av ett personligt engagemang
bidrar in i arbetet på många olika sätt.
Frivilliga medarbetare finns med i de
arbetsgrupper som tar fram och be-
arbetar förslag på seminarier och scen-
program. Andra bygger montern och
presenterar och utvärderar författar-
samtalen på scenen. Och framför allt så
är det ofta frivilliga medarbetare man
möter när man kommer som besökare
till Se människans monter och scen på
Bokmässan. Det är de som hälsar väl-
kommen, visar en tillrätta, serverar kaffe
och delar ut Se människan-tidningen. En
viktig hörnsten och inspirationskälla för
verksamheten. 

SE MÄNNISKAN ÄR organiserat som ett sam-
arbete mellan Svenska kyrkans natio-
nella nivå och Göteborgs stift.
Verksamheten leds av en styrgrupp bestående av
medlemmar från båda parter och finansieras av
parterna tillsammans, samt i viss mån av bidrag
från samarbetspartners. 

Viktiga samarbetspartners är Berling Press
AB, Verbum förlag, Sensus studieförbund och
Sigtunastiftelsen.

Arbetet med att planera, genomföra och
utveckla seminarier, författarsamtal och andra
aktiviteter utförs av två projektledare, Erika
Hedenström, vars arbetsplats är kyrkokansliet i
Uppsala och Mikael Ringlander vid Göteborgs
stiftskansli. Dessutom engageras kommunikatö-
rer i stiftet, så väl som på nationell nivå. 

Under själva genomförandet ställer Göteborgs
stiftskansli också stora delar av sin personalstyrka
till förfogande. De flyttar då sin arbetsplats 
till Svenska mässan under några bråda dagar. 
Det samma gör avdelningen för nationell kom-
munikation på Svenska kyrkans nationella nivå. 

Se människan 
– så funkar det
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DETTA VAR MITT första
år som medarbetare i Se
Människan-montern och
det var en rolig upple-
velse och en aning om-
tumlande för en stillsam
pensionär! En kyrkvärds-
kollega frågade om jag
ville delta och jag nap-
pade genast. Att vara med
på bokmässan kändes
som lite déjà vu från mitt
yrkesliv när jag var på
mässor som photokina i
Köln och Schwei�en &
Schneiden i Essen för
”mina” företag. Det är en
särskild känsla att jobba
med all energi fokuserad
på nuet– till skillnad från
långtidsplanerna på kon-
toret.

Vår grupp av frivilliga
i Se människan-montern
hade några olika uppgif-
ter som vi turades om att
utföra. Vi bryggde kyrk-
kaffe som serverades till
tacksamma mässbesö-

kare, försökte svara på de
mest skiftande frågor om
mässan (var finns Jonas
Gardell?) och om Göte-
borgs geografi (vilken
buss går till Centralen?). 

En och annan fråga
om Livet och Döden
kunde snabbt vidare-
befordras till proffsen.  

En strid ström av
mässbesökare var mycket
engagerade i att föreslå
nya författare för scenen
(Påven! Jane Austen!
Ante Jackelen!) och detta
sporrades extra av att
man kunde vinna en
nyutkommen bok. Det
var kul att möta dessa
människor som verkligen
ansträngde sig för att ge
intressanta namn. Det var
fullt upp hela tiden och
min lilla förhoppning att
kunna speja lite på vad
som hände på scenen gick
i stöpet. Därför har jag
senare tittat och lyssnat
på många intressanta
samtal hemma vid
datorn. Så fantastiskt att
detta finns att tillgå! 

Några nya favoriter
blev David Safier med sin
bok Dålig Karma, Caitlin
Moran med nykomlingen
Morantologi och Merete
Mazzarella med Att
berätta sig själv. Man
måste inte nödvändigtvis
skriva sitt liv, säger
Merete, (och några perso-
ner borde i alla fall avstå
från att ge ut boken) men
hon ger inspiration att få
igång tankarna om hur
ens eget liv blev sådant
det är. Och då känner
man snart en stor tack-
samhet för allt gott man
själv fått uppleva!

INTRYCK 
BERIT RAPPMANN

”

”
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Mål och prioriteringar
inför Se människan 2013
INFÖR 2013 ÅRS Se människan fanns det
områden som vi projektledare, med stöd
av vår styrgrupp, ville utveckla. 

En sådan sak var kvaliteten på för-
fattarsamtalen på scenen. Samtalet
är ju kärnan av själva verksamhetsidén. 
Se människan blir aldrig bättre än sina
samtal. Att stärka samtalsledarna i deras
uppdrag var därför en viktig prioritering.

Detta ville vi göra dels genom 
att skapa möjlighet till teologisk reflek-
tion kring vad som är syftet med ett för-
fattarsamtal i vårt forum. Dels genom att
ge redskap för själva genomförandet. 

ATT TA TILLVARA det existentiella per-
spektivet i ett offentligt samtal med en
författare och att göra det med bibehållen
integritet för båda parter, samtidigt som
det samtal man för förhoppningsvis ska
vara en stimulerande upplevelse för 
den publik som samlats för att lyssna, 
det är en uppgift som kräver eftertanke
och träning. 

Våra samtalsledare ska tillråga på 
allt göra detta ”live” och inför en publik
som kan bestå av flera hundra personer,
och som regel utan någon tidigare jour-
nalistisk erfarenhet. Att samtalen numer
livesänds på webben ökar dessutom 
kraven. 

VI GENOMFÖRDE därför i augusti 2013, 
i samarbete med Sigtunastiftelsen, för
andra året i rad samtalsledardagar på 
stiftelsen i syfte att stärka samtalsledarna 
i sina uppdrag och att skapa en reflek-
terande arbetsgemenskap av vad som tidi-
gare varit en ganska löst sammansatt

grupp samtalsledare. Medverkade gjorde
bland andra Daniel Sjölin, författare och
tidigare programledare för SVT:s litterära
magasin Babel. 

Något annat som vi såg kunde ut-
vecklas var sammansättningen av
scenprogrammet och vilka boktitlar
som lyftes fram där. Innehållet om man så
vill. Vårt mål är att programmet ska präg-
las av grundidén med Se människan, att
samtalen ska vara angelägna ur ett exi-
stentiellt perspektiv. Vi eftersträvar också
bredd, jämn kvalitet och omväxling. Där-
för var det angeläget att fundera kring
varför vissa böcker i tidigare års bokskörd
som det skulle varit värdefullt att tala om
på vår scen inte hittat dit, och att utveckla
samarbetet med de förlag som lämnar 
förslag på titlar och författare. 

VI INLEDDE därför under våren 2013 arbe-
tet med att göra förlagsbesök i syfte att
presentera Se människan, ta del av feed-
back från förlagens sida och utveckla 
samarbetet. 

Att utveckla Se människan-
tidningen var en annan viktig prio-

ritering. Målet var en tidning som 
presenterar programmet i sin helhet 
och som håller ihop tematiskt och 
estetiskt.  Viktigt var också att tidningen
fångar och förmedlar Se människans
grundidé och att läsaren kan hitta såväl
lättillgängligt som fördjupande material. 

Ett annat högprioriterat område var
övrig kommunikation kring verk-
samheten, webb, press m.m. och intern
kommunikation, och inte minst, vad 
som är en viktig förutsättning för kom-
munikationsarbetet, samordningen 
och samarbetetmellan Göteborgs stift
och kyrkokansliets kommunikations-
avdelning. 
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PÅ SE MÄNNISKAN-
SCENEN krävs en öppen-
het för existentiella
frågor. Gästerna som
kommer är medvetna om
att de kommer till ett
arrangemang där Svenska
kyrkan är värd. Åhörarna
förväntar sig också att vi
valt författare som i sina
verk pekar på livets djup-
dimensioner.  Just därför
hade jag bestämt mig för
att inte fråga P O Enquist
om han tror på Gud när
vi möttes på Se männi-
skan scenen. Den frågan
kan inte ställas i ett seri-
öst sammanhang, om
man inte på något sätt
definierar vad man
menar med de tre bokstä-
verna G-U-D. Jag ville
inte att vi lättvindigt
skulle fastna i den frågan.
Men jag bär med mig
som ett minne den besvi-
kelse som drog över hans

ansikte. Kanske han hade
velat svara på frågan. På
sitt sätt. Men jag ångrar
mig inte.

Jag är imponerad för-
vånad över den stillhet
och koncentration som
präglade de flesta samtal.
Jag såg många människor
som bokstavligt parke-
rade på sin plats i flera
timmar. Mitt i denna
brusande marknadsplats
gick det att skapa ett
avskilt hörn där rösterna
inte behövde överrösta
någon annans. Säkert
bidrog den goda organisa-
tionen, perfekt ljudan-
läggning och någon form
av ro mitt i ett rådande
kaos.

Något av kaos blev det
förstås när Jonas Gardell
skulle bana sig väg till
scenen genom publikha-
vet. Han fick scenen för
sig själv. Det är svårt för
en estradör att under-
ordna sig samtalets regler.
Jag tänker att det var helt
rätt att inte ens försöka

ha ett traditionellt samtal
med honom. Inte så att
han inte är kommunika-
tiv, men han är det på ett
annat sätt och det är
också ett sätt att visa en
människa respekt att låta
henne vara just som hon
är.

Jag bär med mig
många goda samtal från
Se-människan scenen,
både de jag lyssnat till
och de jag själv fick för-
troendet att leda, men
också många samtal vid
kaffemuggarna och i Ver-
bums hörna vid cafébor-
den. För många blev just
den hörnan en
mötesplats.  Tack för alla
goda möten.

Jag tänker på den
sång som alltid avslutar
Stadsmissionens guds-
tjänster i Stockholm i
Bullkyrkan Mötas och 
skiljas är livets gång. Skil-
jas och mötas är hoppets
sång. Nu skiljs våra vägar.
Nu säger vi farväl, men vi
hoppas vi att ses igen.

INTRYCK 
CAROLINE KROOK

”

”
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Se människan på Bokmässan 2013
– så blev det
SEMINARIEPROGRAMMET är
det som gör bokmässan till en
kulturhändelse och mer än en
intern branschangelägenhet.
Seminarierna handlar om vik-
tiga författarskap, livsfrågor
och samhällsangelägenheter
och vänder sig till en intresse-
rad allmänhet. 

Se människan producerade
2013 två egna 45 minuters
seminarier inom ramen för
bokmässans seminarieprogram
och ytterligare fyra semi-
narier i samarbete med
andra arrangörer. 

Om godheten och girigheten
med utgångspunkt i Stefan
Jarls film Godheten som 2013
vann Svenska kyrkans filmpris.
Medverkade: Stefan Jarl, Kajsa
Ekis Ekman, Andreas Cer-
venka, Caroline Krook och
Marit Kapla. 

På djupet med Leif GW 

Persson. Författaren i samtal
med ärkebiskop Anders 
Wejryd. Medverkande gjorde
Leif GW Persson, Anders 
Wejryd och Erika Hedenström. 

DESSA TVÅ SEMINARIER som 
helt producerades inom ramen
för se människan tillhörde
några av mässans mest
besökta. 400 personer såg 
Leif GW Persson samtala med
ärkebiskopen och 330 deltog i
seminariet Godheten och
girigheten. 

DE SEMINARIER DÄR 
SE MÄNNISKAN VAR 
SAMARBETSPART VAR: 
Religion – positiv kraft eller

konflikt orsak?Medverkande:
Mohammad Falzhashemi 
Sten Halvardson och Magnus
Stenberg. 
Antal deltagare: 130 st. 

Fransiskus av Assisi 

– en helhjärtad inspiratör. 

Medverkande: Ted Harris,
Carolina Johansson och Lis-
beth Gustafsson. 
Antal deltagare: 130 st. 

Min bok är din bok. Medver-
kande: den jordanska barnrätt-
skämpen Hanaa al-Ramli och
Kattis Ahlström. 
Antal deltagare: 36 st.  

Hur pushar man sig själv och

sina barn lagom mycket? 

Medverkande Cajsa Tengblad
Magnus Hedman och Kattis
Ahlström: 
Antal deltagare: 123 st. 

I SEMINARIEPROGRAMMET
ingår också en litterär guds-
tjänst som varje år produceras
inom ramen för Se Människan
och som direktsänds av SR p1. 

I år medverkade författarna
Athena Farrokhzhad, Kristian
Lundberg och Niklas Råd-
ström. För musiken svarade
Anna Stadling trio. Guds-
tjänsten utformades och led-
des av prästen Birgitta Westlin.  
200 besökare deltog i den lit-
terära gudstjänsten på
plats på bokmässan. Sveriges
radio uppskattar dessutom 
att ungefär 200 000 lyssnare
tog del av den via sina radio-
apparater och appar. 
Sammanlagt deltog 
1 349 besökare i semi-
narier producerade av 
Se människan. 

SCENPROGRAMMET
Trots att det är den kanske
mest centrala delen av Se män-
niskan på bokmässan, och där-
för förtjänar det största
utrymmet, är det svårt att här
beskriva det arbete som gjor-
des på Se Människans scen
under bokmässan 2013 helt
enkelt eftersom det är så
omfattande. 

Från det att mässans portar
slås upp på torsdagens morgon
till dess att utställarna redan
börjat riva sina montrar på
söndag kväll rullar tjugo minu-
ter långa författarsamtal med
tio minuters mellanrum på 
Se människan scenen. Totalt
genomfördes 72 för-
fattarsamtal av 32 
samtalsledare under 
årets mässa.

Av dem kan vi bra nämna
några, som får fungera som
exempel. 

VARJE MÄSSDAG Inleddes
med en morgonmeditation för
att anknyta till kyrkans tradi-
tion att börja dagen med
andakt och eftertanke. Fyra
medverkande hade blivit
inbjudna att lyfta fram en his-
torisk person och få oss att för
en stund se denna människa.

Författaren Ulrica Stigberg
berättade om Fryshusets
Anders Carlberg, Ted Harris
om Sören Kierkegaard, KG
Hammar om Simone Weil och
radioteaterns chef Stina
Oscarson talade om den vit-
ryska regissören och teaterle-
daren Natalia Kaliada

I SAMTAL MED ÄRKEBISKOP
med Anders Wejryd berättade
författaren och mellanöstern-
kännaren Sigrid Kahle om 
vad hennes barndoms kristna
tro betyder för henne. Antje 
Jackélen samtalade med
Maciej Zaremba om hur 
kravet på vinster urholkar 
vården. Claes-Bertil Ytterberg
frågade Åke Pettersson som
skrivit en bok om berömda
sista ord vad han själv planerar
att säga på dödsbädden. ”Det
finns de som hävdar”, svarade
författaren, ”att jag är något av
en hypokondriker. Så jag fun-
derar på att säga Vad var det jag
sa! Alf Linderman, direktor på
Sigtunastiftelsen talade med
Olivia Bergendahl om ungas
känsla sin hembygd. Och
Mons Kallentoft reflekterade
över sambandet mellan att
växa upp omgiven av sorg och
hemligheter och behovet att
senare i livet av att köpa sig
ljusa, livsbejakande ögonblick.
Och mycket, mycket mer…

Scenen hade i år omkring
10 500 tusen besök vilket är
lika många som 2012. Med
tanke på att mässan som hel-
het hade tretusen besök färre
än 2012 är detta en relativ
ökning. 

De samtal som flest
besökte var samtalen med brit-
tiska Caitlin Moran, Leif GW
Persson och PO Enquist i sam-
tal med Caroline Krook som
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I MYLLRET AV bok-
mässans böcker och 
människor öppnar sig 
Se människan-scenen
som en oas. Här finns
inte bara vatten och
kaffe, här finns samtal
som med sin angelägen-
het motar undan försälj-
ningsbruset.

Kan ett samtal om
död vara livgivande? Kan
ett samtal om det värsta
som kan hända ge hopp?
När egna livsberättelser
kring det svåraste har
klarnat och uttrycks med
språkets sköraste ord och
klanger, då skapas hopp
och livsmod. Vi lyssnar
andlöst och deltar med
tysta ord i samtalet. Snart

viker ensamheten för den
gemensamma upplevel-
sen av möjligheter – för
oss alla.

Vid ett par tillfällen
upplevde jag denna and-
löshet i rummet. Kanske
allra tydligast när K G
Hammar samtalade med
Kristian Lundberg kring
boken En hemstad. Upp-
levelsen av samtalet som
form vek undan när vi
färdades genom klass-
mörkret, genom död och
ensamhet, men guidade
utan rädsla och förbehåll. 

I mitt eget samtal 
med Grete Rottböll som
skrivit barnboken Jon har
ett svart hål i sitt röda
hjärta hände något annat.
Guidningen genom det
otänkbara gick direkt
från död med ett kliv över
tomheten till acceptans.
Med en levd visshet om

att tiden, livet läker. Men
någonstans längs vägen
blev jag kvar i det som jag
ville veta mer om, det
tomma hålet. Det mest
skrämmande som vi hade
behövt dröja vid för att
rädslan skulle klinga av.
Det är också en erfaren-
het att bära.

Gudstjänsten på sön-
dagen blev ett avslut med
öppning. Bokmässan slut,
hemåt igen, bärande
tungt av inköpta böcker
och lättad av påminnel-
sen om livets omöjliga
möjligheter.

INTRYCK 
LENA OLSSON
FOGELBERG

”

”

alla hade omkring 350 besök
vardera. Hela 500 mässbesö-
kare kom för att lyssna till
Jonas Gardell. 

BOKMÄSSANS FOTO-
GRAFISKA STRÅK vill upp-
märksamma bildens betydelse
och fotografisk litteratur. I år
låg fokus för utställningar och
bildspel på människors livs-
villkor i olika sammanhang.
Fotografen Joakim Roos’ bil-
der av fem romska familjers 
Göteborgsvardag utgjorde
utställningen Att vara rom i
Göteborg. Och Ciprian Gorgas
bilder av den långa processen
att byta kön visades som bild-
spel på Se människan-scenen. 

Dessutom medverkade 
följande fotografer: Per-
Anders Pettersson, Jerker
Andersson, Mikael Ringlan-
der, Frank af Petersens, Lars
Fahlén, Christina Kronér,
Magnus Aronson, Paul Han-
sen, Lina Ikse och Emmeli
Malmqvist. 

SE MÄNNISKAN bidrar dess-
utom till produktionen av
Fotografiska stråket i sin
helhet, där ingick i år utställ-
ningen Street Art London, en
utställning där svenska serie-
tecknare uppmärksammade
Dawit Isaakkampanjen.

Författarporträtt med
anledning av Tidningen Vi
100 år och utställningar av
Cato Lein, Mattias Edwall och
Maja Kristin Nylander. 

svenskakyrkan.se/semanniskan
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SE MÄNNISKAN TIDNINGEN 
Redaktionen för Se människan-tidningen
förstärktes och ett bitvis nytt arbetssätt,
med tätare kontakter och redaktions-
möten etablerades för att utveckla tid-
ningen som beskrivits under mål och
prioriteringar. 

Arbetet integrerades också med sats-
ningen på att utveckla Se människan på
webben.  

Se människan trycktes i 100 000 ex 
och distribuerades veckorna innan 
mässan som inlaga i Kyrkans tidning och
tidningen Sändaren samt till bibliotek 
i Göteborg med omnejd. 

Den distribuerades också till be-
sökarna under själva mässdagarna. 

WEBB
Att utveckla webben var en viktig prio-
ritering inför årets bokmässa. En kam-
panjsida för Se människan byggdes på
Svenska kyrkans webbplats med direkt-
adressen svenskakyrkan.se/semanniskan.
Målet var att sidan inte bara skulle infor-
mera om aktiviteter under Se människan,
utan också avspegla Se människans grun-
didé och ge en känsla för det som sker på
plats under mässan. 

På hemsidan kan man bland annat ta
del av reportage och intervjuer med en 
del av årets författare och se bildspel och

filmer från
scensamtalen
under årets
mässa. Dess-
utom kan 
de som vill
vara med i
utlottning av
böcker och
lämna syn-
punkter 
på Se män-
niskan. 
Sidan hade

inför och i samband 
med Bokmässan 4 929 besök, att jämföra
med 2012, då det hänvisades till två olika
webbadresser i marknadsföringen av 
Se människan, och motsvarande sida på
Svenska kyrkans webbplats hade 2 474
besök. 

Dessutom publicerades i år en banner för
Se människan på Svenska kyrkans
webbplats förstasida. 

LIVESÄNDNING AV SCENSAMTALEN
Samtliga författarsamtal på Se männi-
skan-scenen filmades och livesändes, 
vilket var nytt för i år. De sökoptimerades
löpande av en redaktör på plats, så att de
blev lätta hitta vid en sökning på nätet
och publicerades på Bambuser. 1176 tittare
tog under Bokmässan del av de livesända
scensamtalen.

Dessa har marknadsförts på Svenska
kyrkans och på Bokmässans webbplatser, 
i sociala medier samt på plats på Bok-
mässan. När sex veckor gått sedan genom-
förandet av Se Människan hade omkring
10 000 tittare tagit del av de filmade för-
fattarsamtalen, att jämföra med 10 500
antalet personer som såg samtalen på 
plats under Bokmässan. 

PRESS: 
Enheten för press och redaktion på 
nationell nivå gör varje år sedvanligt
pressarbete, med pressmeddelande etc. 
för Se människan, men att få uppmärk-
samhet i media i det stora utbud som 
Bokmässan utgör är en utmaning. 

En sökning via Retriever, en sökmotor
för publicerade artiklar, visar 28 publi-
cerade artiklar 2013 vilket är en ökning
jämfört med förra året då 23 artiklar 
identifierades. 

Sökningen gäller endast tryckta 
media samt webb. 13 av årets artiklar åter-
finns i kyrkliga medier. Endast en artikel i
de övriga tidningarna/webbtidningarna
har Se människan som huvudfokus: Borås
Tidning (både papperstidning och webb)
om scensamtalet med Pija Lindenbaum. 

För övrigt nämns Se människan 
endast som enstaka tips bland andra eller 
i förbifarten på annat sätt. 

SOCIALA MEDIER 
Enheten för press och redaktion på 
nationell nivå tog hand om bevakningen i
Svenska kyrkans officiella sociala medier,
Facebook, Twitter och Instagram. 

På Facebook skapades ett event för Se
människan där nyheter om Se människan

publicerades. Ett par samtalsledarna 
bloggade i en Community på Bokmässans
egen webbplats före och under mäss-
dagarna, och ett tiotal frivilliga och
anställda åtog sig att skriva och publi-
cerade bilder från Se människan i sina
personliga sociala media-flöden. 

Drygt 5000 personer såg inläggen på
Facebook, 27 personer gick med i eventet,
mellan 200 och 300 inlägg gjordes på
Twitter och ett trettiotal bilder publicera-
des på Instagram.
PERSONLIGA KONTAKTER, 
INTERAKTIVITET
Nytt för i år var en aktivitetshörna i 
Se människan-montern där besökarna

gavs möjlighet att ställa frågor och
komma med synpunkter, och inte minst
samtala om det de upplevt och frågor 
som väckts. Den som ville kunde lämna
förslag på författare de skulle vilja se på 
Se människans scen 2014 och delta i
utlottningen av böcker. 

Gensvaret blev positivt både från
montervärdar samt besökare. Omkring
540 författarnamn kom in och ett 
femtontal idéer kring Se människan –
arrangemanget. Många, inte minst ung-
domar, uttryckte att det var positivt att 
få möjligheten att vara med och påverka.
Samtalen kom främst att handla om verk-
samheten på Se människan-scenen, men
även om samhällsfrågor och människans
livsvillkor. 

Se människan på Bokmässan 2013
– kommunikation
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ATT ARBETA MED Se människan är en
stor ynnest, att tillsammans med andra
sträva efter att skapa mening i stort och
smått, samtidigt som man klurar på krea-
tiva lösningar på praktiska problem och
får möta så många människor. Det är svårt
att tänka sig en roligare uppgift. 

I år har arbetet för oss projektledare
till och med varit särskilt givande efter-
som vi har fått se våra ansträngningar
bära frukt på många sätt. 

Framför allt tydligt tycker vi att det
avspeglats i scenprogrammets relevans
och höga jämna kvalitet under årets Bok-
mässa, samt i att Se människan-tidningen
och samarbetet mellan Göteborgs stift
och Svenska kyrkans nationella nivå och
samarbetspartners utvecklades. 

Detta inspirerar inför 2014 och detta är
de områden som vi vill fortsätta att
utveckla. 

Seminarier och författarsamtal är Se
människans livsnerv och att fortsatt
arbeta med att utveckla dessa är självfallet
alltid en viktig prioritering. 

AV DE SEMINARIER som i år produ-
cerades inom ramen för Se människan
var de som baserades på förslag till
Bokmässan från vår egen arbets-
grupp de som blev mest välbe-
sökta. Vår ambition är att 2014
ha fler egenproducerade
seminarier, och vi kommer
att inför näst års mässa förs-
tärka arbetsgruppen som
utvecklar seminarieidéer för
att öka räckvidden på vårt
gemensamma nätverk och 
få del av fler kompetens-
områden.

Inför 2014 arbetar vi också
för att inom ramen för Se
människan ha en eller flera
internationella gäster. Rätt
internationell gäst har tidi-
gare år bidragit till att förtydliga
och kommunicera Se människan-
konceptet och givit viktig energi till
verksamheten. 

Eftersom samtliga författarsamtal på
Se människan-scenen från och med i år
går att se på nätet har vi projektledare

kunnat göra oss en bra bild av hur dessa
genomfördes och kan konstatera att de
som regel håller god kvalitet och att arbe-
tet med att stötta och inspirera sam-
talsledarna givit goda resultat. Men vi
kan också se att det är viktigt att fortsätta
det arbetet och kommer att prioritera
detta under 2014. 

Vi kommer också att fortsätta med att
med att utveckla kontakten med
bokförlagen. Dels kommer vi att under
våren genomföra möten med de förlag
som vi redan har etablerade samarbeten
med, för att för att få bättre kännedom
om deras utgivning under året. 

Vi kommer också att söka nya sam-
arbeten med förlag som ännu inte är så
synliga i Se människan sammanhanget;
som Brombergs, Atlas, Atlantis, Historiska
medier, Erzats och Tankekraft förlag

Att utveckla utställningarna inom det
Fotografiska stråket är en prioritering. 

Vi vill att de utställningar som visas där
tydligt ska anknyta till Se människans
grundidé och hålla hög kvalitet. 

NÄR DET GÄLLER området kommu-
nikation vill vi framför allt arbeta för en
ökad kännedom om Se människan
bland Svenska kyrkans försam-
lingar. En viktig förutsättning för detta
är fortsatt fokus på utveckla samarbetet
mellan Göteborgs stift och Nationell nivå. 

Vi vill också fortsatt utveckla Se män-
niskan på webben. När det gäller kommu-
nikation vill vi också bidra till samtal, inte
bara kring hur utan också vad som ska
kommuniceras i olika sammanhang. Hur
gör vi så att det bästa med Se män-
niskan lyser fram, till exempel i social
medier? Hur kan vår policy inspirera
arbetet med kommunikation på olika
sätt? 

Till slut några ord om en av de allra
viktigaste tillgångarna för Se människan,
monterytan. I många samtal och utvärde-

ringar återkommer att stämningen i
Semänniskan-montern är något

unikt på Bokmässan. Där kan
man som medverkande blir

hörd, utan att behöva
höja sin röst bokstavligt
såväl som bildligt
talat. Och som
publik kan man
inte bara höra som
sägs, utan också
verkligen lyssna.
Därför är det
kontinuerligt en
viktig prioritet,
anser vi, att i
varje aspekt av Se
människanarbetet
söka bidra till att
utveckla montern
så att dessa viktiga

värden förstärks och
inte förflyktigas. Vår

vision är en lugn och
vacker oas i mäss-

larmet.  

Slutsatser och ansatser
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Se människan-scenen
PROGRAMMET I

NGÅR I  ENTRÉBI
L JETTEN

Scenprogrammet ar
rangeras av Se männ

iskan/Svenska kyrka
n och Sensus i sama

rbete med 

nedanstående förlag
 och institutioner. D

u hittar Se människa
n på plan 2, monter 

G 01:02. 

Bildspel som visas m
ellan programpunkt

erna presenteras på
 sidan 30.

TORSDAG 26 SEPTE
MBER

9.15– 9.25

Se människan!

Ulrica Stigberg, författare och prä
st vid

Fryshuset i Stockhol
m lyfter fram männi

-

skan Anders Carlber
g i en meditation.

9.30 – 9.50 

Rätten att finnas til
l 

Elisabeth Rynells nya bok är en sam
ling

essäer med självbiog
rafisk botten. Bland

annat tar hon sin utg
ångspunkt i Harry

Martinsons rasande
 fråga om människan

har tillåtelse att få fin
nas i det moderna

samhällsbygget. Ho
n samtalar med 

Dan-Erik Sahlberg. 

Sigtunastiftelsen, Alb
ert Bonniers Förlag

10.00 – 10.20

Förlåter Gud allt? 

Det finns övergrepp
 som vi inte kan, vill

eller orkar förlåta. Ä
ndå kan det finnas

hopp för den som b
rottas med skuld

över det han eller ho
n har gjort och som

vill ta sitt mellanmän
skliga ansvar. Det

menar Magnus Abrahamson, fängel-

sepräst och forskare
 och aktuell med

boken Brott och förlå
telse. Han samtalar

med KG Hammar. 

Verbum förlag

10.30 – 10.50

Träna sin tro 

Sätt dig ner på en ste
n under ett träd för

en stund. Det är där
 som meditationern

a

i Martin Lönnebos nya andaktsbok Hjär-

tats sånger tar sin utg
ångspunkt. Han

samtalar med Eva Staxäng om hur man

helt konkret utforska
r och tränar sin

andlighet och tro. 

Verbum förlag

11.00 – 11.20

Vad formar en människa?

Daniel Poohl, chefredaktör för tid
skrif-

ten Expo, debuterar
 som skönlitterär

författare med uppv
äxtskildringen Som

om vi hade glömt. Han samtalar med

Lasse Bengtsson om utanförskap, k
lass

och sökande efter en
 identitet. 

Leopard förlag

11.30 – 11.50

Min mammas liv 

Varför skriver svensk
a författare på sista

tiden så ofta ömsinta
 pappaporträtt, men

uppgörelser med ma
mma? I sin roman

September har Kristoffer Leandoer skrivit

fram en alltför tidigt 
avliden moders

ganska vanliga och s
amtidigt helt unika

liv. Han samtalar me
d Ylva Leitzinger. 

Natur & Kultur

12.00 – 12.20

Ska vi va?
I sin nya bilderbok b

erättar Pija Linden-

baum om Flisan som
 nobbar en kompis

som är sugen på att 
leka. Men redan

nästa dag är det hon
 själv som måste

ställa frågan ”Ska vi v
a?” En fråga bräd-

dad med möjlighete
n att bli avvisad,

med makt och känsl
or. Pija Lindenbaum

samtalar med Beata Åhrman Ekh. 

Rabén & Sjögren 

12.30 – 12.50

Ängeln på Malmskillnadsgatan

Efter att ha lämnat e
tt liv med prostitu-

tion och droger hjäl
per Elise Lindqvist

idag själv prostituera
de som ledare för

volontärer i St Clara
 kyrka i Stockholm.

Nu kommer hennes
 självbiografi om ett

liv kantat av våld, öv
ergrepp och förned-

ring, men som också
 är berättelsen om

hur man reser sig oc
h går vidare i livet.

Hon samtalar med L
isbeth Gustafsson.

Bilda, Libris 

13.00 – 13.20

Böckernas Bok 

Niklas Rådström har återgestaltat

Bibeln, både som om
talad teaterföre-

ställning och nu som
 prosa med titeln

Boken.  Men varför å
terberätta? Är inte

Bibeln alldeles tillräc
klig som den är?

Och vad har Niklas R
ådström fått ut av

att umgås så intensiv
t med Bibelns

berättelser? Han sam
talar med Ann-

Louise Eriksson.

Albert Bonniers Förla
g

13.30 – 13.50

Den onda badanka
n

Våra bekväma liv är 
beroende av tusen-

tals kemiska ämnen.
 De finns i våra hus,

apparater, kläder oc
h i barnens leksaker

och kan göra oss sju
ka och förgifta vår

natur. Är välfärdsam
hället kanske en tic-

kande kemisk bomb
? Biologen och för-

fattaren Stefan Edman samtalar med

Katarina Johansson, författare till Den

onda badankan.   

Ordfront

14.00 – 14.20

Berömda sista ord 

Författaren och journ
alisten Åke Persson

har samlat berättelse
rna bakom några his

-

toriska personers sist
a ord. Men sade

verkligen Jeanne d’Ar
c Jesus, Jesus, Jesus,

Jesusnär hon brändes
 på bålet och yttrade

Che Guevara Du ska v
eta att du dödar en

man, eller är historierna
 påhittade?  

I samtal med Claes-Bertil Ytterberg.  

Historiska Media

14.30 -14.50

Sveriges väg till kri
g 

Den svenska styrkan
 i Afghanistan 

tvingades efter amer
ikansk order att

övergå från en freds
operation till vad

som i praktiken inne
bar krig. Det hävdar

Wilhelm Agrell, författare och pro
fessor

i underrättelseanaly
s, i sin bok Ett krig

här och nu. Han sam
talar med Niklas

Eklöv om Sveriges ansvar 
och möjliga

vägar till fred och sä
kerhet.

Atlantis 

15.00 – 15.20

Resan till det helan
de landet

Fantasylitteratur är in
te det kitsch? 

Lite ockult? På det he
la taget inte riktigt

bra läsning för barn?
 Tvärtom, menar

prästen och författar
en Mattias Lönnebo.

Fantasy hjälper unga
 läsare att tolka livet

och bearbeta existen
tiella frågor. Han

samtalar med Tomas Pettersson.

Verbum förlag 

15.30 – 15.50

Vi och våra diagno
ser 

Allt fler människor i 
Sverige har en dia-

gnos. Begrepp som å
ngestsyndrom,

depression, ADHD o
ch datorspelsbero-

ende är något typisk
a för den tid vi lever

i. Men vilken betyde
lse får de för vår syn

på människan? Fredrik Svenaeus, pro-

fessor i filosofi och f
örfattare till Homo

patologicus. Medicinska diagnoser i
 vår

tid samtalar med Ola Sigurdson.

Kultur och Hälsa, Tankekraft förla
g 

16.00 – 16.20

Ett svart hål i hjärta
t på ett barn 

Hur hjälper man ett 
som barn sörjer? Hu

r

möter man barns liv
sfrågor? Grethe Rott-

böll, som skrivit en barn
bok om Jon vars

far dött, samtalar me
d prästen Ulrica

Stigberg aktuell med boken
 Om barn och

livets frågor om hur m
an som vuxen kan

möta barns existenti
ella utmaningar.

Samtalsledare Lena Olsson Fogelberg.

Bonnier Carlsen, Verb
um förlag

16.30 – 16.50

Politisk islam – lösning eller hot?
 

Ett par år har gått sed
an den arabiska vå-

ren och i väst oroar s
ig många för att

demokratiseringen k
ommit av sig medan

politisk islam vinner 
mark. I sin nya bok

ställer Mohammad Fazlhashemi, pro-

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

                

 
         

 
     

 
                                         

                   

 
      

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

fessor i islamisk teologi och filosofi, 
frågan om politisk islam i själva verket
kan vara vägen till demokrati. Han samtalar med Gunilla Hallonsten.Historiska Media

17.00 – 17.20
Gäst hos ärkebiskopen – Sigrid Kahle Sigrid Kahle är skribenten och islam-

och Mellanösternkännaren som levt i
den internationella hetluften som diplo-
mathustru. I sina memoarer Att välja sitt
öde, trots allt beskriver hon sitt livs kamp
med att samtidigt vilja leva för andra och 
längta efter skrivandet och det egna inre
rummet. Samtalsledare Anders Wejryd. 
Albert Bonniers Förlag 

17.30 – 17.50
Hembygd, någonstans i Sverige 
Hur förhåller sig unga till sin hembygd?
Vad är bra och dåligt på orten där de bor?
Vill de flytta eller bo kvar? Vad gör de en
fredagskväll? Poeten och krönikörenOlivia Bergdahl, som bidragit till boken
Hembygd, någonstans i Sverige, samtalar
med Alf Linderman.Sensus, Sigtunastiftelsen, Carlsson bokförlag
FREDAG 27 SEPTEMBER9.15 – 9.25
Se människan!Ted Harris, författare och präst lyfter 
fram människan Sören Kirkegaard i en
meditation.

9.30 – 9.50
Att uppfinna AfrikaFotografen Frank af Petersens foto-utställning Inventing Africa har blivit

bok. Han samtalar med Gunilla Hallonsten om hur vårt koloniala för-
flutna och modern historieforskning
påverkar vår bild av Afrika.Tillgren Photography Agents
10.00 – 10.20 
Vem är hjälte? Raoul Wallenberg, Anna Politkovskaja
och Malala Yousafzai som kämpar för
pakistanska flickors rätt att gå i skola 
är exempel på personer som offrat sin
egen säkerhet för att rädda andra. Ola Larsmo och Brian Palmer samtalar
med KG Hammar om vad det är som
formar och driver en hjälte att görasådant som vi andra inte törs.Historiska Media

10.30 – 10.50
Själv och tillsammans Vi människor söker komma andra nära
för att tillgodose våra behov av trygghet.
En annan viktig aspekt av vår psykologi 
är behovet av självständighet. Hur balan-
serar man behoven av närhet och obero-
ende? Om detta samtalar psykologen och
författaren Tor Wennerberg medSusanne Wigorts Yngvesson.Natur & Kultur, S:t Lukas

11.00 – 11.20
En pöl där kriget inte tvättat sina blodiga händer I diktsamlingen Vitsvit talar en mor, far,

bror, mormor och morbror om rötter,
anpassning, makt och erfarenheter av en
blodig revolution. Athena Farrokhzad
samtalar med Birgitta Westlin.Albert Bonniers Förlag

11.30 – 11.50
Vår längtan efter äkthet Vad kan en tiggarmunk från 1200-talet
ha att säga oss om livet? Prästen TedHarris och journalisten CarolinaJohansson utforskar i sin bok Att leva
helhjärtat en livsinställning som harpåverkat människor över hela världen i
800 år, den helige Franciskus längtan
efter äkthet. Samtalsledare Lisbeth Gustafsson. 
Bilda, Libris 

12.00 – 12.20
Ska jag ta vara på min broder? 
I sin nya bok En hemstad. Berättelsen om
att färdas genom klassmörkret återvän-
der författaren Kristian Lundberg till sitt 
Malmö och barndomens utsatthet. Han
skriver om klass och om sin egen klass-
resa. Om att överleva medan andra går
under. Om utanförskap – och solidaritet.
I samtal med KG Hammar.Wahlström & Widstrand

12.30 – 12.50
Människor att räkna med I sin debutroman Hundraåringen somklev ut genom fönstret och försvannvände Jonas Jonasson upp och ner på

hierarkiska föreställningar om vilka män-
niskor som är betydelsefulla och påverkar
historien. Hans nya bok Analfabeten som
kunde räkna handlar också om antihjäl-
tar. Han samtalar med Martin Lind.Piratförlaget

13.00 – 13.20
Gäst hos ärkebiskopen – Samar YazbekSamar Yazbek är syrisk journalist och

författare som 2011 deltog i protesterna
mot president Assads regim, fängslades
och tvingades i exil. Förra året tilldelades
hon svenska Pen klubbens Tucholsky-
pris. I år kommer hennes roman En mörk
strimma av ljus ut på svenska.Samtalsledare Anders Wejryd.Samtalet förs på engelska.Ordfront 

13.30 – 13.50
En väg som bär till livetPilgrimsfärden som en väg till utveckling
och helande är ett centralt tema förkubansk-amerikanska Cecilia Samartin,
vars roman La Peregrina nu kommit 
på svenska. Hon samtalar med Ylva 
Leizinger. Samtalet förs på engelska.
Bazar förlag

14.00 – 14.20
Det goda jag vill  Är det möjligt att leva utan att samtidigt
skada eller såra andra? Huvudpersonen i
Sami Saids nya roman Monomani skriver
ett långt brev med vädjan om att blir för-
låten. Sami Said samtalar med Maria
Ottensten.  
Natur och kultur 

14.30 – 14.50 
Kristet motstånd Tomas Lundström, aktuell med en anto-
logi om kristen anarkism, dömdes 2011
för olaga intrång efter en aktion mot
svensk flyktingpolitik. Han samtalar med
Patrik Hagman, författare till blandannat Om kristet motstånd, om politisk
aktivism som konsekvens av kristen tro. 
Samtalsledare Ann-Louise Eriksson.
Argument, Artos & Norma förlag
15.00 – 15.20
Tills döden, eller andra omständigheter, skiljer oss åtKatarina Mazettis nya novellsamling

handlar om skilsmässa. Med den säger
sig författaren vilja bidra med hand-
ledning, tröst, och perspektiv. Hon sam-
talar med Jonas Eek om en existentiell
utmaning som allt fler ställs inför. Verbum förlag, Alfabeta

15.30 – 15.50
Flyktingbarnen som försvannOm ett barn försvinner från sin familj tar
samhället till alla tillbuds stående resurser
för att finna det. Men de senaste åren har
närmare 800 ensamkommande flykting-
barn och ungdomar försvunnit spårlöst
utan att någon verkar reagera. KG Hammar
samtalar medKatia Wagneroch Jens Mik-
kelsenom deras bok De förlorade barnen. 
Natur & Kultur

16.00 – 16.20
Barnböcker på liv och död Ulf Starks nya barnbok skrevs från bör-
jan som en predikan och handlar om en
pojke som saknar den storasyster han
aldrig mött eftersom hon dog vid födseln. Ulf Stark samtalar med Lena

Olsson Fogelberg om berättelsens roll
för barns möjlighet till livstolkning. Lilla Piratförlaget

16.30 – 16.50
Fred, bröd och böcker Hanaa al-Ramlis initiativ att organisera
bibliotek för barn i flyktingläger har spri-
dits över hela arabvärlden och på tre år
har tjugofem bibliotek byggts upp. Hanaa
al-Ramli samtalar med Kattis Ahlström
om litteraturens betydelse för barns liv och
livsmod. Samtalet förs på engelska.Svenska kyrkan, Bilda, Diakonia, Rädda Barnen, Postkodlotteriet
17.00 – 17.20
Den vård vi förtjänar Varför uppstår brister och orättvisa i
vård och omsorg i vårt samhälle? 

   

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

                

                

    

 

                                      
   

            

          

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Maciej Zaremba diskuterar i sin bo
k

Patientens prismarkn
adstänkandet i vår-

den. Han samtalar m
ed Kristian Petri,

aktuell med romane
n Pappan där han

skildrar sin fars bortg
ång präglad av 

existentiell misär me
n också av brister i

vården. Samtalsleda
re Antje Jackelén.

Weyler förlag

17.30 – 17.50

Godnattsagor för

barn som dricker 

Förhållandet mellan 
individ och kollektiv

är ett viktigt tema i M
arjaneh Bakhtiaris

författarskap. Vilka m
innen är enskilda

angelägenheter och 
vilka är del av ett

folks större historia? 
Marjaneh Bakhtiari

samtalar med Annik
a Broman.

Ordfront  

18.00 – 18.20 

Stasi och svenskarn
a 

I sin bok Operation N
orrsken avslöjar

journalisten och förf
attaren Christoph

Andersson den solki
ga historien om 

Sveriges förhållande
 till det forna DDR

och dess säkerhetstj
änst. Varken rege-

ringen, näringslivet e
ller kyrkan går fria.

Han samtalar med b
iskop Antje Jacke-

lén. Samtalsledare G
abriel Byström.

Norstedts

18.30 – 18.50

Gäst hos ärkebisko
pen 

– Henrik Arnstad

Neofascism och ultran
ationalism är på fram-

marsch i Europa. I sin b
ok Älskade fascism

gör journalisten och fö
rfattaren Henrik 

Arnstaden genomlysn
ing av den fascistiska

ideologin, ett hot som
 på intet sätt tillhör 

historien. Samtalsleda
re Anders Wejryd.

Norstedts

LÖRDAG 28 SEPTEM
BER

9.15 – 9.25

Se människan!

KG Hammar lyfter fram männi
skan

Simone Veil i en me
ditation.

9.30 – 9.50

Fel att vara fet?  

I sin bok Kroppspanik
gör Julia Skott upp

med våra känslor kri
ng övervikt. Varför

accepterar vi attityde
r och föreställningar

som får oss att se ner
 på oss själva? Borde

vi inte istället sträva e
fter ett samhälle där

alla kroppar tillåts m
å bra? Julia Skott

samtalar med Annik
a Broman.

Sensus, Natur & Kult
ur

10.00 – 10.20

Gäst hos ärkebisko
pen 

– Leif GW Persson

Kriminologen Leif G
W Persson känner vi

som en samhällsdeb
attör som tar

många strider och e
n författare som

skriver i många genr
er. Men vad är det

som driver honom?
 Här samtalar han

med ärkebiskop And
ers Wejryd om livs-

syn och personliga ö
vertygelser. 

Albert Bonniers förla
g 

10.30 – 10.50

Skynda att älska  

PO Enquists senaste
 roman är enligt för-

fattaren ett försök at
t beskriva det som

verkligen betydde n
ågot i livet, kärleken

.

Inte den högstämda
, inte barndomens

frikyrkas kärlek till Je
sus, utan den

fysiska, sinnliga kärle
ken, som i Liknelse-

boken framstår som 
en befriare. PO

Enquist samtalar me
d Caroline Krook. 

Norstedts

11.00 – 11.20

Konsten att vara hy
gglig 

Med Konsten att var
a kvinna fick hon

härom året människ
or världen över att

skratta så att de kikn
ade samtidigt som

hon peppade dem a
tt analysera och stå

upp mot förtryck. Ca
itlin Moran, en av

Storbritanniens mes
t uppmärksammade

krönikörer, samtalar
 med Erika Heden-

ström om varför grunden t
ill hennes för-

fattarskap är viljan a
tt göra gott.

Samtalet förs på eng
elska.

Albert Bonniers Förla
g 

11.30 – 11.50 

Lyckliga i alla sina d
ar 

De senaste femtio år
en har inneburit

stora samhällsföränd
ringar för yrkesliv,

levnadsstandard och
 för relationen mel-

lan könen. Vad har d
e guldbröllopspar

man ser på foto i tid
ningen upplevt?

Vilka är de viktigaste
 faktorerna för ett

långt liv tillsammans
? De frågorna har

Clarence Crafoord o
ch Gunnel Saxon

Crafoord ställt i boke
n Guldbröllop. 

De samtalar med Ev
a Staxäng.

Natur & Kultur, S:t Lu
kas

12.00 – 12.20

Arvet efter häxjakt
en 

Hur påverkas vi som
 lever idag av det

som hänt vår släkt oc
h i trakten som for-

mat oss? Bär vi tidiga
re generationers

erfarenheter inom o
ss? Det är frågor som

väcks i Therése Söde
rlinds roman Vägen

mot Bålberget om 1600
-talets häxjakt

som ett svårläkt sår ä
nnu 400 år efter 

det att övergreppen 
skedde. Therése

Söderlind samtalar m
ed Caroline Krook.

Wahlström och Widstrand 

12.30 – 12.50

Torka aldrig tårar u
tan handskar

”Jag var en av de som
 överlevde. Jag ville

bryta tystnaden. Jag
 har gjort det nu”, så

har Jonas Gardell sag
t om sin romansvit

Torka aldrig tårar uta
n handskar.Och

reaktionerna har var
it överväldigande.

Vad har Jonas Garde
ll själv fått syn på i

samband med utgiv
ningen av trilogin?

Samtalsledare Erika
 Hedenström. 

Norstedts

13.00 – 13.20

Kristen + humanist
 = sant

På senare tid har beg
reppet humanism

allt oftare förknippa
ts med ateism. Men

att vara humanist är
 i allra högsta grad

förenligt med att var
a kristen. Det menar

den sydafrikanske te
ologen John de

Gruchy i sin bok Bek
ännelser av en 

kristen humanist. Han samtalar m
ed 

KG Hammar. Samtalet förs på 

engelska.

Förbundet Kristen hu
manism

13.30 – 13.50

Dagboksantecknin
gar 

från ett källarhål

Hur är det att vara to
nåring i Sverige idag?

Författaren och skåde
spelaren David

Wiberg debuterar me
d en roman baserad

på teaterföreställning
arna Svart Tulpan

och Dagboksanteckni
ngar från ett källarhål

där han själv gestalta
r sin huvudperson,

16-åriga Linnea. Dav
id Wiberg samtalar

med Beata Åhrman Ekh.

Lilla Piratförlaget 

14.00 – 14.20

Undermåliga kvinn
or 

När Eva F Dahlgren
arbetade med sin

bok Farfar var rasbiol
og hittade hon ett

fotoalbum med bilde
r på ”undermåliga” 

prostituerade kvinno
r som blev utgångs-

punkten för nya bok
en Fallna kvinnor.

Hon samtalar med C
aroline Krook om

våra värderingar krin
g vad som definierar

en frisk och duglig m
änniska. 

Forum  

14.30 – 14.50

Äter gör man ändå
 dör man 

Deckarförfattaren M
ons Kallentoft har

genom åren spende
rat en förmögenhet

på exklusiv mat och
 dryck. I Food Junkie

skildrar han ett man
iskt sökande efter

den ultimata smaku
pplevelsen, sorgen i

kicksökandet och liv
et i en extrem kon-

sumtionskultur. Han
 samtalar med

Erika Hedenström.

Forum 

15.00 – 15.20

Gäst hos ärkebisko
pen 

– Lena Andersson 

Lena Andersson är e
n av landets mest

självständiga debatt
örer. Hon har också

ägnat ett helt somm
arprogram åt att

analysera och kritise
ra Jesus. I höst ger

hon ut En roman om kärlek, om de

ansträngningar vi är
 beredda att göra fö

r

att bedra oss själva i
 vår önskan att bli

älskade. Samtalsleda
re Anders Wejryd.

Natur & Kultur

15.30 – 15.50

När lojaliteter pröv
as

I När lojaliteter pröva
s brottas Anders

Carlberg, författare o
ch tidigare ordf. 

för judiska församlin
gen i Göteborg, 

med sin kärlek till de
t judiska folket och

den sionistiska vision
en, och sin avsky för

övergrepp som sker 
i deras namn. 

Han samtalar med A
ntje Jackelén.

Hjalmarsson & Högberg

16.00 – 16.20

Larger than life 

Jörn Donner har inte
 legat lågt i livet.

Nu, vid 80 års ålder, 
ger han ut sin själv-

biografi. Mammuten är en vindlande

 

  
    

 
         

 
                                          

 
                    

                                         

 
      

 
   

skildring av ett händelserikt liv med 
alla dess triumfer och nederlag. Han
samtalar med Sara Blom.Albert Bonniers Förlag 
16.30 – 16.50
Det vi förlorat Är Europa en skoningslösare plats idag
än för några decennier sedan? Har vi
förlorat en vision om gemenskap och
frihet? Elisabeth Hjorth samtalar om sin
nya roman vid Himlens börjanmed
Magnus Sundell.Bilda, Norstedts

17.00 – 17.20
En passande dödKan vi styra upp vår egen död? Både 
Åsa Nilsonne och Karin Alvtegen är
aktuella med böcker om en obotligt sjuk
kvinna som ställs inför utmaningen att
hennes liv rinner ut. De samtalar med
Alf Linderman om vad våra attityder till
döendet och döden säger om oss och
vår tid.
Sigtunastiftelsen, Natur & Kultur17.30 – 17.50
Litteraturens pudelkärna 
I sin nya novellsamling Den röda dröm-
men ger serietecknaren och författaren
Joakim Pirinen sig på något som vid
första ögonkastet kan tyckas vara omöj-
ligt, nämligen att skriva en novell i varje
upptänklig genre för att undersöka vad
som är litteraturens väsen. Han sam-
talar med Sara Blom.Ordfront

SÖNDAG 29 SEPTEMBER9.15 – 9.25
Se människan!Stina Oscarson, regissör och chef för
Radioteatern, lyfter fram människan
Natalia Kaliada i en meditation.9.30 – 9.50
Tillbaka från de nära döda
Göran Skytte drabbades 2012 av en 
stroke och var nära att dö. I sin bok För-
vandlingar beskriver han vad som skulle
kunna ha varit en tragedi men som blev
en andlig resa, en erfarenhet förknippad
med inre frid och frihet. Han samtalar
med Dan-Erik Sahlberg.Sigtunastiftelsen, Libris
10.00 – 10.20
Vad är väl en människa? 
I sin självbiografiska bok Dansa för oss
reflekterar Michael Nyqvist om de val
och drömmar som format hans liv. Och
om arbetet som skådespelare och om
att hitta sitt värde i publikens ögon eller
djupt i sig själv. Han samtalar med
Erika Hedenström.Forum

10.30 – 10.50
Gäst hos ärkebiskopen – Per Wirtén Han började sin yrkesbana som rock-
kritiker men blev med tiden en av 
Sveriges främsta samhällskritiker och 
kulturjournalister. Per Wirténs senaste
bok handlar om Herbert Tingsten, under
40- och 50-talen samhällsdebattens
demonregissör. Samtalsledare Anders
Wejryd. 
Albert Bonniers Förlag 
11.00 – 11.20
Kristen tro – vad är den bra för?  
Sekulariserade människor strävar efter
att göra gott precis som religiösa. De 
hittar livsmening och glädje på ateistisk
grund. Är kristen tro verkligen väsentlig
för tänkande människor idag? Prästen
forskaren och författarenMikael 
Mogren, aktuell med boken Livets helig-
het samtalar med Brita Häll.Amos, Verbum förlag
11.30 – 11.50
Tillbaka på mammas gata 
Kjell Johansson har alltid skildrat männi-
skorna längst ned. I sin nya bok har han
återvänt till Midsommarkransen för att
lyfta fram det skötsamma småfolket och
de marginaliserade utanförstående.
Hans samtalar med Fredrik Hedlund.
Sensus, Weyler förlag
12.00 – 12.20
Morfar skrev inga memoarer
Miljöpartiets språkrörGustav Fridolin har
skrivit en roman om sin morfars livsresa
från Fattigsverige till en tryggare tillvaro i
välfärdsstaten. Han samtalar med Claes-
Bertil Ytterberg om de krafter som for-
mar ett liv på gott och ont och hur man
bygger ett människovärdigt samhälle.
Forum

12.30 – 12.50
Blod är tjockare än vatten, men
väger det tyngre än kärlek? 
Vem är egentligen far till ett barn, den
som står på faderskapsintyget eller den
som varit närvarande i barnets liv med
kärlek och omsorg? Om det handlar 
Torbjörn Flygts senaste roman Var man.
Han samtalar med Brita Häll. 
Amos, Norstedts

13.00 – 13.20
Att berätta sig självAlla har en berättelse, men den kan vara
svår att själv få syn på. Då kan skrivandet
vara ett sätt att göra sig synlig inför både
sig själv och andra. Merete Mazzarellas
nya bok är en guide- och tankebok för
den som vill skriva om sitt liv. Hon 
samtalar med Fredrik Hedlund.
Sensus, Schildts och Söderströms
13.30 -13.50 
Passion för en expedition   
Författaren och läkaren Bea Uusma har
länge haft ett passionerat förhållande till

ingenjör Andrées polarexpedition. Hon
har grävt i arkiv, rest till Nordpolen, 
träffat efterlevande och kriminaltekniker
i sitt sökande efter ett svar på varför
expeditionen gick under. Hon samtalar med Tomas Pettersson.
Norstedts

14.00 – 14.20
Guds egen thrillerStefan Einhorn, kanske mest känd som
förespråkare för konsten att vara snäll,
kommer i höst ut med en spännings-
roman, en thriller om jakten på mänsk-
lighetens räddning och vårt förhållande
till Gud. Stefan Einhorn samtalar med
Erika Hedenström. Forum

14.30 -14.50
Vägen till fredEtt samtal mellan KG Hammar och
Stina Oscarson, chef för radioteatern/
SR, om drivkrafter, vision och hopp för
en värld utan krig. Båda medverkar i en
nyutkommen bok: Fred är vägen till fred.
Sveriges kristna råd, Equmeniakyrkan15.00 – 15.20
Tvivlaren som bad I de fyra kriminalromanerna om Gunnar
Barbarotti finns vid sidan om ond bråd
död och spänning också berättelsen om
den både tvivlande och bedjande krimi-
nalinspektörens brottning med Gud.
Håkan Nesser, aktuell med boken
Levande och döda i Winsford, samtalar
med Maria Ottensten. Albert Bonniers Förlag 
15.30 -15.50
Dålig Karma Tyske David Safiers debutbok handlar
om en prisbelönt kvinnlig journalist som
omkommer i en olycka och återföds
som myra, en konsekvens av egoism och
dåliga prioriteringar. David Safier sam-
talar med Martin Lind om hur vi formas
av våra livsval och handlingar. 
Samtalet förs på engelska.Bazar förlag 

16.00 – 16.20
Den romska sagoskattenI Det var en gång det som inte var har
journalisten Monica Hirsch och den
romska aktivisten Bagir Kwiek samlat
romska sagor. Med Eva Staxäng samta-
lar de om barns rätt till sitt kulturarv och
betydelsen av romska sagor på svenska.
Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet,
Kabusa förlag

16.30 – 16.50
En vanlig kille Under tre år följde fotografen Ciprian
Gorga och journalisten Kristin Helgesson
André Olofsson genom den långa 
och påfrestande process som en köns-
korrigering innebär. Ciprian Gorga
samtalar med Mikael Ringlander.
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