
FESTIVALDAGSPROGRAM
Lördag 16 oktober kl 12-17
Kulturhuset Storbrunn, bion

11.30  VI ÖPPNAR DÖRRARNA

12.00 FESTIVALEN STARTAR

 PRESENTATION AV VINNARE i litteratur- 
 föreningens novelltävling för gymnasie- och SFI-elever.

12:30 KARIN VALTERSSON

13.15 AXEL LINDÉN

14.00  DAVID THURFJELL

14.45  FIKAPAUS med smörgås och kaffe/te (ingår i priset).

15.15 ANNA EHN  

16.00  JOHAN GUSTAFSSON

16.45  ORDPRISET delas ut.

17.00  AVSLUTNING

Det är viktigt att du som deltar känner dig frisk och kry!

VARMT TACK TILL VÅRA SPONSORER!

Lyftet Storbrunn, David Sundin, Forsmarks kraft-
grupp, Sandvik Coromant, SKB, Annonsnytt, C, L och 
M i Östhammars kommun, Handelsbanken, ICA Östhammar, 
Roslagsbröd, Skäft hammars församling, Studieförbundet Vuxen-
skolan, UNT, Östhammarshem, Östhammars kommun, Östra 
Uppland.

Östhammars 
Ordfestival

16 okt 2021
Tema:  
HEM
SKOGEN

D ROORDFESTIVALEN 
arrangeras av 
Östhammars  
Litteraturföre- 
ning med stöd av 
ideella krafter, 
offentliga medel 
och sponsring.

ORDPRISET går till 
person/organisation
”som med särskild 
entusiasm och energi 
har medverkat till eller 
stimulerat andra till 
spridandet och brukan-
det av det skrivna, läs-
ta, talade eller sjungna 
ordet.”

MEDLEM i Iittera
turförening blir du 
om du gillar litteratur 
och vill träffa lika
sinnade. 
VÄLKOMMEN!
150 kr/år enskild medlem 
250 kr/år familjemedlemskap. 
Bankgiro: 5424-9941
Swish: 123 230 0853 
Ange namn och mailadress.

SKOGEN ÄR MITT HEM 
EN KONSTUTSTÄLLNING i samarbete med Östhammars 
konstnärsförening, med bilder av Eva Akne.  
Visas på Kulturhuset Storbrunn 2-28 oktober. 

Utställningen är öppen under Ordfestivalen och kan annars ses 
när Storbrunns bibliotek har öppet.  
Fri entré.

Målning från utställningen Skogen är mitt hem. Foto: Eva Akne. 

Målning från utställningen Skogen är mitt hem. Foto: Eva Akne. 



MER OM PROGRAM OCH FÖRFATTARE

12.30-13.15  KARIN VALTERSSON

Karin Valterssons roman Angelika är en berättelse om 
familjerelationer och vägval, paketerad som en  
psykologisk thriller där Mikaela söker sin syster Angelika 
som plötsligt försvinner från hem, man och barn i  
England. 

Angelika är Karins debutroman. Karin kommer ursprung-
ligen från Gimo. Till vardags arbetar hon med demokrati 
och mänskliga rättigheter i Myanmar, för Burma Cam-
paign i Storbritannien. Numera bor Karin i Surrey, Eng-
land. Angelika är utgiven av Polaris förlag. 

13.15-14.00  AXEL LINDÉN

Axel Lindén fick Aftonbladets litteraturpris 2020 för 
sin bok Tillstånd: Varannan gran, varannan tall och andra 
orimligheter. I boken reflekterar han över hur skog och 
människor hanteras i dagens Sverige – och känner van-
makt. Sin hemma-skog vill han sköta på eget vis. 

Tillstånd är utgiven på Albert Bonniers förlag som också 
gav ut Axels debutroman Fårdagbok (2017). Även det är 
en reflekterande berättelse om vägval och människans 
relation till djur och natur.

14.00-14.45  DAVID THURFJELL

David Thurfjell är religionshistoriker och tecknar i  
Granskogsfolk den svenska naturkärlekens historia – från 
förkristna föreställningar till dagens vurmande för, men 
också hårda exploatering av, skog och natur. David frågar 
sig om naturen är svenskarnas nya religiösa hemvist, och 
hur den i så fall blev det?

Granskogsfolk är utgiven på Norstedts förlag och skriven 
inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt. 

15.15-16.00  ANNA EHN

Anna Ehn är högaktuell med boken Ormen i mig. Det är 
en roman om 20-åriga Majken som kämpar för att bli 
av med sin efterhängsna ätstörning – och hitta hem till 
en frisk identitet. Boken är utgiven på Annas eget förlag, 
Juniperus.

Anna Ehn är författare, förläggare och journalist från 
Uppsala. Hon har ett särskilt intresse för, och egna er-
farenheter av, ätstörning. Hennes debutroman heter 
Vårfrost. 

14.45-15.15  FIKA 
Smörgås och kaffe/te. Ingår i biljettpriset. 

16.00-16.45  JOHAN GUSTAFSSON

Johan Gustafsson gav sig år 2011 ut på en motorcykelresa 
i Afrika. Resan ledde till att han under drygt fem år levde 
som fånge hos al-Quida, med ett ständigt men tynande 
hopp om att få återvända hem. Hur det kändes och vad 
som hände berättar han i sin bok Ett fängelse utan murar.

Boken är utgiven på Mondial förlag och ger en inifrån-
skildring av ett liv tillsammans med människor som  
av olika skäl uppslukats av fanatiska, religiösa idéer. 

D RO

16.45-17.00  ÅRETS ORDPRISVINNARE

Östhammars Litteraturförening uppmärksammar 
entusiastiska insatser för att sprida och bruka det 
skrivna, lästa, talade eller sjungna ordet.

Foto: Joel Nilsson

Foto: Theodore Lundgren

Foto: Eva Lindblad

Foto: Magnus Liam Karlsson

Foto: Caroline Andersson Renaud

12.05-12.30 VINNANDE NOVELLER

Möt vinnarna i litteraturförenin gens novelltävling för gymnasie- och 
SFI-elever i Östhammars kommun. Uppgiften har varit att skriva en novell 
på högst 10 000 tecken på temat HEM, med personlig tolkning.  


