
Tisdagen den 23 april klockan 19:00
invigs Ölands Litteraturvecka 2019

på biblioteket i Borgholm.

www.oland.se/litteraturveckan 

PROGRAM MED RESERVATION 
FÖR EVENTUELLA FELSKRIVNINGAR



www.oland.se/litteraturveckan 

Invigning av Ölands litteraturvecka 2019 
Borgholms bibliotek klockan 19:00
Tisdagen den 23 april klockan 19:00 invigs Ölands Litteraturvecka 2019 av Sara Kånåhols, 
sammankallande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Borgholms kommun och 
Pär Palmgren vice ordförande i kultur- och tillväxtnämnden Mörbylånga kommun.

Läsbaren med alkoholfria författardrinkar öppnar klockan 18:00 – 
kom och mingla, låna något att läsa eller lyssna på.

Borgholms bibliotek
www.bibliotek.borgholm.se • Telefon 0485-88070 • E-post: biblioteket@borgholm.se 

TISDAG 23 APRIL 2019 KLOCKAN 19:00 EFTER INVIGNINGEN

Författarbesök Cilla och Rolf Börjlind
Cilla och Rolf Börjlind debuterade som deckarförfattare 2012 med Springfloden, den 
första boken om Tom Stilton och Olivia Rönning. Den och de två följande delarna, 
Den tredje rösten och Svart gryning, har getts ut i ett tjugotal länder.

Cilla och Rolf Börjlind är dessutom Sveriges mest erfarna manusförfattare och 
förutom tv-filmatiseringen av Springfloden från 2016 ligger de bland annat bakom 
serier som Graven och Morden och tjugotalet Beckfilmer.

Borgholms bokhandel finns på plats och säljer böcker av Cilla och Rolf Börjlind. 

Begränsat antal platser – biljetter hämtas på Borgholms bibliotek. Gratis! 

FOTO: KAJSA GÖRANSSON

 
Naturum i Ottenby

TISDAG 23 APRIL KLOCKAN 18:00

Författarsamtal Jonas Ellerström 
Författare är ofta intresserade av fåglar, skådare upptäcker att deras djupaste upplevel-
ser av natur och fåglar kan uttryckas bäst inom poesin. Och den uppmärksamhet, den 
skärpning av syn och hörsel som fältskådningen medför har sin absoluta motsvarighet för 
poesiläsaren.
Jonas Ellerström, författare, förläggare och skådare, har länge intresserat sig för förbindel-
serna mellan ornitologi och poesi och talar om detta med den öländska poeten Anna 
Rydstedt som utgångspunkt. 

Samtalet arrangeras av Naturum Ottenby i samarbete med Anna Rydstedt-sällskapet. 

FOTO: ELISABETH MANSÉN

TISDAG 23 APRIL ONSDAG 24 APRIL



www.oland.se/litteraturveckan 

Borgholms bibliotek
www.bibliotek.borgholm.se • Telefon 0485-88070 • E-post: biblioteket@borgholm.se 

ONSDAG 24 APRIL KLOCKAN 12:00-14:00 

Lilla Deckarskolan med Sanna Juhlin
Kom och var med i Lilla Deckarskolan med barnboksförfattaren Sanna Juhlin. 
Mysterielösning, workshop, lyssna och pyssla. Från 6 år.
Föranmälan till biblioteket 0485-880 70

FOTO:  TOR WIKLUND

Färjestadens bibliotek  www.bibliotek.morbylanga.se
Telefon 0485-471 69 • E-post bibliotek.farjestaden@morbylanga.se

ONSDAG 24 APRIL KLOCKAN 14:00 

Filmvisning: Margit Fribergs Öland 
Filmen berättar om det Öland som författaren Margit Friberg skildrade i sina 
historiska romaner. Medverkar i filmen gör bland annat Margit Fribergs dotter 
Inger Hasselbaum, poeten Lennart Sjögren, kastellanen på Borgholms Slott 
Jim Rudolfsson och författaren och journalisten Thorsten Jansson. 
Speltid: 29 min. Visningen arrangeras i samarbete med Margit Fribergssällskapet.

Rälla bibliotek 
www.bibliotek.borgholm.se  •  Telefon 0485-88070  •  E-post: biblioteket@borgholm.se

ONSDAG 24 APRIL KLOCKAN 17:00

Sagostund med sagoprinsessan 
Sagoprinsessan läser sagor och pysslar – från 3 år

Färjestadens bibliotek www.bibliotek.morbylanga.se  
Telefon 0485-471 69  •  E-post bibliotek.farjestaden@morbylanga.se    

ONSDAG 24 APRIL KLOCKAN 18:00 

Författarbesök Cilla och Rolf Börjlind
Cilla och Rolf Börjlind debuterade som deckarförfattare 2012 med Springfloden, 
den första boken om Tom Stilton och Olivia Rönning. Den och de två följande
delarna, Den tredje rösten och Svart gryning, har getts ut i ett tjugotal länder.
Cilla och Rolf Börjlind är dessutom Sveriges mest erfarna manusförfattare och 
förutom tv-filmatiseringen av Springfloden från 2016 ligger de bland annat
bakom serier som Graven och Morden och tjugotalet Beckfilmer. 
Borgholms bokhandel finns på plats och säljer böcker av Cilla och Rolf Börjlind.

FOTOGRAF: KAJSA GÖRANSSON

ONSDAG 24 APRIL
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Mörbylångas bibliotek 
www.bibliotek.morbylanga.se  •  Telefon 0485-47159  •  E-post biblioteket@morbylanga.se

TORSDAG 25 APRIL KLOCKAN 18:00

Interaktiv musikkonsert med Caroline Langenheim
Deltidsölänning från Blackeberg utanför Stockholm, en trägen arbetare i musikens 
vingård, såväl i Sverige som utomlands (Las Vegas). Den här interaktiva föreställningen 
är en  kombination av konsert, föredrag och frågesport. Vi rör oss genom nittonhun-
dratalets svenskspråkiga litteraturhistoria och Caroline Langenheim berättar om, och 
sjunger visor av olika författare och poeter - traditionalister och nyskapare, fattiga och 
rika - utan att avslöja deras identitet. Sedan får publiken komma med förslag!

Löttorps bibliotek
www.bibliotek.borgholm.se  •  Telefon 0485-88070  •  E-post: biblioteket@borgholm.se

TORSDAG 25 APRIL 2019 KLOCKAN 19:00

Författarbesök Göran Redin
Göran Redin är civilingenjören och projektledaren med passion för historia. 2013 
debuterade han med Ett fjärran krig, första boken om familjen från Lövberga. Den 
har följts av En skärva hopp (2014) och Ett bräckligt liv (2016). Redin har snabbt fått 
en trogen läsekrets som uppskattar hans historiska berättelser och vackra språk. 
Borgholms bokhandel finns på plats och säljer böcker av Göran Redin.

FOTO: JOHANNA JEANSSON

Borgholms bibliotek
www.bibliotek.borgholm.se  •  Telefon 0485-88070  •  E-post: biblioteket@borgholm.se

TORSDAG 25 APRIL KLOCKAN 10:30 

Bli en sagoingenjör!
Bygg ett hus till grisarna som klarar vargens blåsande eller en bro som klarar stampan-
det av de tre Bockarna Bruse. Barnaktivitet inspirerad av klassiska sagor.  Från 6 år.

Mörbylångas bibliotek - Degerhamns bibliotek
www.bibliotek.morbylanga.se  •  Telefon 0485-47159  •  E-post biblioteket@morbylanga.se 

TORSDAG 25 APRIL KLOCKAN 10:00 MÖRBYLÅNGA
TORSDAG 25 APRIL KLOCKAN 14:00 DEGERHAMN

Kreativ workshop med Emmalill Frank 
Emmalill Frank bjuder in till en kreativ workshop där det pratas 
om hajar, maneter och all rolig fakta om dem och deras namn. 
Med de mindre barnen ritar vi även hajar som vi tolkar efter vad 
de heter, vilket kan bli en väldigt rolig utställning. För de lite äldre 
barnen kör hon ett roligt haj/manetquiz som utgår från böckerna 
och alla fakta om hajar och maneter. 

FOTO:  MLI FOTO

FOTO: ED MONTANA 

TORSDAG 25 APRIL

Observera!
Vi erbjuder två olika 

tillfällen under dagen 
på två olika orter 
(Mörbylånga och 

Degerhamn).
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Färjestadens bibliotek www.bibliotek.morbylanga.se  
Telefon 0485-471 69  •  E-post bibliotek.farjestaden@morbylanga.se    

FREDAG 26 APRIL KLOCKAN 10:00

Kreativ workshop med Emmalill Frank 
Emmalill Frank bjuder in till en kreativ workshop där det pratas om hajar, 
maneter och all rolig fakta om dem och deras namn. Med de mindre 
barnen ritar vi även hajar som vi tolkar efter vad dem heter, vilket kan 
bli en väldigt rolig utställning. För de lite äldre barnen kör hon ett roligt 
haj/manetquiz som utgår från böckerna och alla fakta om hajar och 
maneter. Emmalill berättar även om hur det är att skriva en faktabok, 
hur hon går till väga och lyfter hur viktigt det är med research. 

FOTO:  MLI FOTO

Löttorps bibliotek
www.bibliotek.borgholm.se  •  Telefon 0485-88070  •  E-post: biblioteket@borgholm.se

FREDAG 26 APRIL KLOCKAN 10:30

Teater Måntornet 
Ölands dramatiska teater bjuder på en föreställning om att försöka nå 
sina drömmar och kanske hitta något nytt på vägen. Föreställningen 
bygger på Per Gustavssons bok Måntornet. 
Från 3 år.

Borgholms Bokhandel    www.borgholmsbokhandel.se
Telefon 0485-10109  •  E-post: info@borgholmsbokhandel.se

FREDAG 26 APRIL 2019 KLOCKAN 18:30

Författarbesök Sanna Mac Donald 
Sanna Mac Donald arbetar som högstadielärare i svenska och tyska och har i många år 
föreläst för skolpersonal om hbtq-frågor och normkritisk pedagogik. 
Tre generationer, två förbjudna kärlekshistorier, tusen normer att bryta.
När Evert dyker upp på barnhemmet väcks känslor i Rune som han inte alls känner igen. Evert får 
honom att le och plötsligt bryter Rune mot regler han tidigare alltid följt,  han som varit skötsam 
och en av biträdenas favorit ända sedan han lämnades på barnhemmet i sexårsåldern.
Föranmälan till Borgholms bokhandel 0485-10109

FOTO: MIMAFÖRLAG

FREDAG 26 APRIL
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Mörbylångas bibliotek 
www.bibliotek.morbylanga.se  •  Telefon 0485-47159  •  E-post biblioteket@morbylanga.se

LÖRDAG 27 APRIL KLOCKAN 12:00 

Författarbesök Eva Berg 
Eva Berg besöker Mörbylånga för att berätta om sin andra roman Röd-
strumpan som är en fristående fortsättning på hennes debutromanen Rött 
Ljus som kom ut 2015.
I Rödstrumpan får vi följa den unga Sofia som under 1970-talets brinnande 
kvinnorörelse försöker hitta sin egen styrka samtidigt som hon måste han-
tera sin oro, ängslighet och komplicerade relation till sin mamma. 

FOTO: JOSEFIN JOHANSSON

Mörbylångas bibliotek 
www.bibliotek.morbylanga.se  •  Telefon 0485-47159  •  E-post biblioteket@morbylanga.se

LÖRDAG 27 APRIL KLOCKAN 13:00

Författarbesök Ulf Hedman 
Ulf Hedman är journalist och språkvetare med inriktning på semitiska 
språk. Han har bott och verkat som korrespondent för olika nyhetsby-
råer i Mellanöstern under ett flertal år och arbetat som chefredaktör för 
Ölandsbladet. Under författarbesöket berättar han om boken Siseras 
sista strid som utspelar sig för 3 000 år sedan och beskrivs i en text som 
anses vara den äldsta i hela Bibeln. I Siseras sista strid målar Ulf Hed-
man upp en bakgrund till de båda  kvinnornas kamp mot en till synes 
oövervinnerlig motståndare. 

FOTO: PETER BOSTRÖM 

Borgholms bibliotek
www.bibliotek.borgholm.se  •  Telefon 0485-88070  •  E-post: biblioteket@borgholm.se

LÖRDAG 27 APRIL KLOCKAN 10:30

Teater Måntornet 
Ölands dramatiska teater bjuder på en föreställning om att försöka nå 
sina drömmar och kanske hitta något nytt på vägen. Föreställningen 
bygger på Per Gustavssons bok Måntornet. 
Från 3 år.

LÖRDAG 27 APRIL



www.oland.se/litteraturveckan 

Borgholms bibliotek
www.bibliotek.borgholm.se  •  Telefon 0485-88070  •  E-post: biblioteket@borgholm.se

LÖRDAG 27 APRIL KL. 14.00 

Författarbesök Staffan Laestadius 
Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH i Stock-
holm och aktiv i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Han har skrivit 
boken Klimatet och omställningen (2018) där han visar på det nödvändiga och 
möjliga i en mer genomgripande och snabbare övergång till ett postfossilt sam-
hälle än vad som f.n. diskuteras och i praktiken inte ens påbörjats. 
Detta författarbesök är ett samarrangemang med Ölands Naturskyddsförening.

FOTO: PETTER HALLMAN

Gärdslösa prästgård  www.gardslosaprastgard.se

Telefon 070-7054343  •  E-post: info@gardslosaprastgard.se

SÖNDAG 28 APRIL KLOCKAN 12:00-16:00

Öppet hus 
Invigning av utställningen ”Slottsruinen i våra hjärtan”
För att uppmärksamma Ölands Litteraturvecka lämnas 50 procent rabatt 
på all antikvarisk litteratur denna dag. Guidning i Stagnelius barndomshem 
och servering.
Utställningen ”Slottsruinen i våra hjärtan” invigs klockan 13:00.

Degerhamns bibliotek  www.bibliotek.morbylanga.se

Telefon 0485-47329  •  E-post bibliotek.degerhamn@morbylanga.se

SÖNDAG 28 APRIL KLOCKAN 15:00

Författarbesök Marianne Cedervall
Marianne Cedervall är född 1949 på Gotland, och bor idag 
där halvårsvis. 2009 debuterade hon med Svinhugg, den 
första romanen i serien om väninnorna Mirjam och Hervor. 
Totalt har böckerna sålt i ca 270 000 exemplar. Deckarde-
buten Av skuggor märkt kom 2015 och följdes upp med 
Låt det som varit vila 2016 och Dit solen aldrig når 2017. 
Borgholms bokhandel finns på plats och 
säljer böcker av Marianne Cedervall.

FOTO: MIA CARLSSON

LÖRDAG 27 APRIL

SÖNDAG 28 APRIL
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Profilhandbok

www.oland.se/litteraturveckan 

Färjestadens bibliotek www.bibliotek.morbylanga.se

Telefon 0485-471 69  •  E-post bibliotek.farjestaden@morbylanga.se    

MÅNDAG 29 APRIL KLOCKAN 18:00

Författarbesök Anna Winberg  
Anna Winberg, född 1984 i Växjö, är författaren som skriver i de vitt skilda 
genrerna feelgood och prosalyrik, gärna med en lokal anknytning. Sedan 2014 
är hon bosatt på en gård i byn Lerkaka på östra Öland och är verksam som 
skribent, konsult, föreläsare och formgivare. Anna är just nu aktuell med sin 
tredje roman, Lycka och livsstilslögner på landet,  som är en fristående uppföljare 
till Vaknätter och Verklighetskaos i Vasastan och del två i en planerad feelgood-
trilogi om de tre vännerna och mammorna Emma, Dolly och Shirin. 

FOTO: MIKAELA LINDHOLM

Runstens bibliotek www.bibliotek.borgholm.se

Telefon 0485-88070  •  E-post: biblioteket@borgholm.se

MÅNDAG 29 APRIL KL. 19.00 

Författarbesök Marianne Cedervall
Marianne Cedervall är född 1949 på Gotland, och bor idag där halvårsvis. 
2009 debuterade hon med Svinhugg, den första romanen i serien om 
väninnorna Mirjam och Hervor. Totalt har böckerna sålt i 
ca 270 000 exemplar. Deckardebuten Av skuggor märkt kom 2015 
och följdes upp med Låt det som varit vila 2016 och Dit solen aldrig når 2017. 
Borgholms bokhandel finns på plats och
säljer böcker av Marianne Cedervall

FOTO: MIA CARLSSON

Runstens bibliotek 
www.bibliotek.borgholm.se  •  Telefon 0485-88070  •  E-post: biblioteket@borgholm.se

MÅNDAG 29 APRIL KLOCKAN 17:00

Sagostund med sagotrollet 
Sagoprinsessan läser sagor och pysslar – från 3 år

MÅNDAG 29 APRIL


