
1–30/10 KONSTUTSTÄLLNING 
Kulturhuset Storbrunn
Trådar. Textila verk av Eva Douhan Lundqvist. Kan ses på 
bibliotekets öppettider. Vernissage lör 1/10  
kl 11.30-13.00. Fri entré.

ONSDAG 12/10 PILSNERPOESI
Restaurang Glenn Miller
Start 18.00. Inbjudna poeter och öppen scen för dig 
som vill läsa egen poesi. Medverkar gör bland annat Peter 
Björkman, Annika Strand och Magnus Dahlerus. Fri entré.  
Pilsnerbuffé: Boka bord på 073-036 64 11.

LÖRDAG 15/10 ORDFESTIVAL
Kulturhuset Storbrunn, bion
10.30  VI ÖPPNAR DÖRRARNA
11.00 FESTIVALEN STARTAR, PRESENTATION 
 AV NOVELLTÄVLINGENS VINNARE
11.45  JENS LILJESTRAND
12:30 FIKA MED MATIGA MACKOR (ingår i priset)

13.00 IA GENBERG
13.45  ELIN CULLHED
14.30  KAFFE/TE OCH KAKA (ingår i priset).

15.00 JESPER HÖGSTRÖM 

15.45  LINA NORDQUIST
16.30  ORDPRISET delas ut.

16.45  AVSLUTNING

VARMT TACK TILL VÅRA SPONSORER!
David Sundin, Forsmarks kraftgrupp, Lyftet Stor-
brunn, SH Bygg, SKB, Annonsnytt, Bilteam, Handelsban-
ken, ICA Östhammar, Maj-Britt Folkunger, Roslagsbröd, Stu-
dieförbundet Vuxenskolan, Östra Uppland, Österby Litterära 
Salong. 

Östhammars  
Ordfestival
Oktober 2022
Tema:  
TRÅDAR

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, lästa, 
talade eller sjungna ordet.”

MEDLEM i Iitteraturför-
ening 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.

TRÅDAR 
EN KONSTUTSTÄLLNING i samarbete med Östham-
mars konstnärsförening, med textila verk av Eva Douhan 
Lundqvist. Visas på Kulturhuset Storbrunn  
den 1-30 oktober. 

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

Foto: Eva Douhan Lundqvist.

Foto: Björn Lundqvist.

VÅRA HUVUDSPONSORER:
David Sundin



Mer om program  
och författare

11.45-12.30  JENS LILJESTRAND
Jens Liljestrand är författare, litteraturvetare och 
journalist. Hans bok Mannen i skogen, en biografi om 
Vilhelm Moberg, blev både hyllad och omskriven när 
den kom ut år 2018 (Albert Bonniers förlag).  
Jens senaste bok, Även om allt tar slut, är en roman 
i en helt annan genre och behandlar ett högaktuellt 
ämne: hur klimatförändringarna kan komma att på-
verka vårt dagliga liv och riva samhällsväven i trasor. 
Boken har sålts till tretton länder. 

Jens debuterade 2003 med reportageboken Made in 
Pride. 

13.00-13.45  IA GENBERG

Detaljerna, Ia Genbergs senaste bok, blev mycket 
omtalad och fick fina recensioner när den kom ut på 
Weyler förlag i början av året. Det är en kort roman 
med fyra porträtt som är skrivna med en noggrann 
blick och många detaljer. Det många detaljerna till 
trots finns ändå en lätthet och humor i Ia Genbergs 
texter. 

Ia Genberg debuterade 2012 med boken Söta fredag 
och har sedan dess kommit ut med ytterligare tre 
böcker på Weyler förlag. Utöver författarskapet har 
Ia Genberg arbetat som journalist och sjuksköterska.

13.45-14.30  ELIN CULLHED

Elin Cullheds bok Eufori. En roman om Sylvia Plath fick 
Augustpriset 2021. I motiveringen står bland annat 
att Eufori på livsbejakande och rasande prosa skildrar 
hur ett poetiskt geni brottas med en hemmafrutill-
varo där drömmar och desperation föder varandra. 
Eufori är en litterär fantasi över Sylvia Plaths sista 
levnadsår, utgiven på förlaget Wahlström & Wid-
strand.

Elin Cullhed är journalist och författare. Hon debute-
rade 2016 med Gudarna, en roman för unga vuxna.  

15.00-15.45  JESPER HÖGSTRÖM
Jesper Högströms senaste bok Jag vill skriva sant: 
Tora Dahl och poeterna på Parkvägen, Weyler förlag, 
speglar Tora Dahls kamp för att erövra en författar-
röst i skuggan av samtida, manliga författare. Boken 
bygger på Tora Dahls dagböcker. Det framgår att 
vägen till den folkkära romansviten om Gunborg inte 
var spikrak.

Jesper Högström är författare, litteraturkritiker och 
översättare. Han debuterade 2004 med romanen 
Den andra stranden och har givit ut sex böcker.

12.30-13.00 LUNCHMACKA 
Smörgås och kaffe/te. Ingår i biljettpriset. 

15.45-16.30  LINA NORDQUIST
Uppsalabon Lina Nordquist debuterade i fjol med 
Dit du går, följer jag, Romanus & Sellings. Det är en 
historisk roman som handlar om en liten familj som 
vid förra sekelskiftet flyr från Norge för att finna ett 
nytt hem i Hälsingland. Boken spinner många trådar 
mellan dåtid och nutid. 

En ny bok av Lina Nordquist, Livet innan du dör, kom-
mer ut i början av oktober 2022. Lina Nordquist är 
diabetesforskare, författare och riksdagsledamot.

D RO

16.30 ÅRETS ORDPRISVINNARE 

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

Jens Liljestrand. Foto Fredrik Hjerling. 

Elin Cullhed. Foto Sofia Runarsdotter.

Ia Genberg. Foto Sara Mac Key.

11.00-11.45  VINNANDE NOVELLER
Möt vinnarna i litteraturförenin gens novelltävling för gym-
nasie- och SFI-elever i Östhammars kommun. Uppgiften 
har varit att med en personlig tolkning av temat TRÅDAR 
skriva en novell på högst 10 000 tecken.  14.30-15.00 FIKA/BENSTRÄCKARE 

Kaffe/the och kaka, ingår i biljettpriset. 

Jesper Högström. Foto Weyler förlag.

Lina Nordquist. Foto Emily Dahl.


