
Samtal fortsätter 
På Bok- och biblioteksmässan 2018

I år bjuder Se människan-scenen på ett 70-tal samtal med aktuella för-

fattare, där tro- och livsfrågor står i centrum. Vid fyra programpunkter 

per dag finns en inbjudan till Samtal fortsätter, en möjlighet att tillsam-

mans med andra få reflektera över det som sagts på scenen.

Torsdag 27 september

11:00 - 11:20 Comedy Queen                         

Jenny Jägerfeld berättar om Sasha som just har fyllt tolv år och SKA bli 

en comedy queen! Om hon bara lyckas få folk att skratta kanske inte den 

livsfarliga gråten bryter fram. Samtalsledare: Christina Byström.

Medarrangör Rabén & Sjögren

13:00 - 13:20 Människan på vandring  

De stora folkvandringarna har ofta ägt rum vid vändpunkter i historien 

och fått stor betydelse för samhällsutvecklingen. Att människan alltid har 

vandrat är en av de viktigaste historiska lärdomarna. Jeanette Varberg i 

ett samtal med Anders Wejryd.

Medarrangör Natur & Kultur

14:00 - 14:20 Hjälp jag är utmattad!              

Den nya folksjukdomen utmattningssyndrom syns i bokutgivningen. Erica 

Dahlgren och Clara Lidström, beskriver i Hjälp jag är utmattad sina egna 

personliga erfarenheter av sjukdomen. Samtalsledare: Ulf Sjögren.

Medarrangör Norstedts

16:30 - 16:50 Ickevåldets väg i vår tid 

Fred är målet, ickevåld är vägen dit. Ickevåld är aktivt och kreativt och 

i Jesus ser diakonen, författaren och aktivisten Annika Spalde en av 

de främsta beskrivningarna av ett liv i ickevåld. Ett samtal med Gudrun 

Norrfjärd.

Medarrangör Argument Förlag



Fredag 28 september

10:30 - 10:50 Orden som formade Sverige  

Elisabeth Åsbrink gör en forskningsresa genom svensk historia 

och talesätt för att ta reda på hur orden format svenska värdering-

ar och hur vi klär dessa värderingar i ord. Samtalspartner är Björn 

Vikström.

Medarrangör Natur & Kultur

11:30 - 11:50 Tomas Bannerhed och Lugnet 

Lugnet handlar om Urban, som sökt sig till staden för att få 

uppleva den stora friheten, men som alltmer fylls av besvikelse. 

En berättelse om vilsenhet, existentiell kris och äggstöld. Tomas 

Bannerhed i samtal med Dan-Erik Sahlberg.

Medarrangör Weyler förlag och Sigtunastiftelsen

15:30 - 15:50 Ungas engagemang för en bättre värld 

Vad har barn och unga idag för vision om framtiden? Hur yttrar sig 

deras samhällsengagemang  och vad kan vi göra för att uppmunt-

ra det. Elin Ek skriver om en 11-årig miljöaktivist, om detta talar 

hon med Henrik Grape.

Medarrangör Bonnier Carlsen

17:30 - 17:50 Brevet från Gertrud  

I Björn Larssons roman får genetikforskaren Martin Brenner vid 

sin mors död veta att hon var judinna. Vad gör en vuxen människa 

som får en ny identitet? I ett samtal med Anders Wejryd.

Medarrangör Norstedts och Verbum

Alla scenprogram på Se människanscenen läggs ut på Svenska 
kyrkans Youtubekanal.  Sök på Se människan bokmässan.



Lördag 29 september

09:30 - 09:50 Till minne av en villkorslös kärlek   

Jonas Gardell i ett samtal om sin nya roman. En episkt böljande 

roman om en familj som kring sina hemligheter bygger de mest 

fantastiska legender. Om solidaritet och svek, humor och livs-

glädje och en smärta så stor att den får verkligheten att spricka. 

Samtalsledare: Caroline Krook.

Medarrangör Norstedts och Sigtunastiftelsen

10:30 - 10:50 Förlåten   

Agnes Lidbecks nya roman Förlåten är ett närgånget, detal-

jerat porträtt av ett komplext systerskap och relationen till de 

människor som kretsar kring systrarna: föräldrarna, männen och 

barnet. Samtalet leds av Gunilla Molloy.

Medarrangör Norstedts

12:30 - 12:50 Att bygga sitt hus  

Anna Höglunds Mannen som byggde ett hus handlar om en man 

som låter sig uppslukas av sitt projekt. Men blir det någonsin 

klart? Och vad hände med livet? Anna Höglund, i ett samtal om 

konsumtion och manlighet med Henrik Grape.

Medarrangör Lilla Piratförlaget

13:30 - 13:50 Att gå vilse och att hitta Samtal fortsätter

Andreas Ekström samtalar med Lena Sjöstrand om att gå vil-

se mellan digitalitet och mänsklighet, om att hitta bland kartor, 

musik, verkligheter och konst. Det handlar också om möten med 

människor som letat – och hittat.

Medarrangör Weyler förlag

16:30 - 16:50 Jag stannar till slutet   

Fatemeh Khavari från Afghanistan berättar i Jag stannar till slutet 

om vad ett liv på flykt gör med en människa. Hon är ledare för 

organisationen Ung i Sverige som arbetar med att hjälpa unga 

afghaner i Sverige och samtalar här med Marika Palmdahl.

Medarrangör Norstedts

Alla scenprogram på Se människanscenen läggs ut på Svenska 
kyrkans Youtubekanal.  Sök på Se människan bokmässan.



Söndag 30 september

09:30 - 09:50 Vi måste fly - jag är judinna   

Maciej Zaremba är född i Polen och kom till Sverige som 18-åring. 

Här berättar han om uppväxten i Polen och den drastiska vänd-

ningen i livet då mamman avslöjar att hon är judinna. I ett samtal 

med Martin Lind.

Medarrangör Weyler förlag

10:30 - 10:50 Övertygelsens makt   

I Hitlers München följer Svante Nordin ett antal Münchenbor 

1913–1945 för att få svar på gåtan hur staden kunde föda fram 

sådana idéer och en sådan gestalt. I ett samtal med Dan-Erik 

Sahlberg.

Medarrangör Natur & Kultur och Sigtunastiftelsen

13:30 - 13:50 Lena Andersson x 2   

Lena Andersson är aktuell med romanen Sveas son – en berättel-

se om folkhemmet och Verkligheten och resten, som innehåller 

samlade kolumner från DN. Ett samtal med Christina Byström om 

allt från religion och politik till förälskelse och humanism.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

15:30 - 15:50 När det som flyter måste stelna   

Nino Mick skriver en direkt, lyrisk text om när den flytande könsi-

dentiteten ska naglas fast i en diagnos. Om att göra en resa mel-

lan ett jag och något annat ordlöst bort från kyrkan, om att ändå 

känna sig som Guds redskap. Samtalsledare: Esbjörn Hagberg.

Medarrangör Norstedts

Alla scenprogram på Se människanscenen läggs ut på Svenska 
kyrkans Youtubekanal.  Sök på Se människan bokmässan.


