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ENTRÉ: 100 kr för medlem. 150 kr för icke medlem. 
     Biljetter säljs från den 1/10 av Helmut Müssener,  
     073–182 29 62 eller hmussener@hotmail.com.  
     Det går även bra att betala direkt via Litteratur 
     föreningens Plus-konto 406360-8 (uppge namn)  
     alternativt via Swish 123230 0853. Eventuella  
     kvarvarande biljetter säljs vid entrén. 
    

MAYA RUNHAGEN
Landets yngsta föreläsare som medverkat i Lilla Aktuellt samt i skolor 
och i medier om sitt engagemang om att sätta stopp för mobbing. 
Hennes budskap är att vi alla tillsammans ska våga säga stopp och stå 
upp för varandra. ”Jag pratar om hur man känner sig när man blir utsatt 
för grupptryck, kränkningar och fult språk. För man blir ledsen, men vissa 
personer förstår inte det” berättar Maya. Idén att börja föreläsa kom 
efter att Maya upplevt hur det är att råka illa ut i skolan. ”Det började 
med att jag blev utsatt för grupptryck i min skola när jag gick i trean. Nu 
känner jag bara att det räcker. Nu säger jag stopp”. Maya är 11 år och 
bosatt i Uppsala.

MIA ÖSTRÖM
Växte upp i Umeå. Idag bor hon Uppsala och arbetar som kommuni-
katör på Bibliotek Uppsala. Hon debuterade som författare 2010 med 
romanen Den du söker finns inte här. Hon har också skrivit noveller 
och är en av författarna bakom barnboksserien om Sally, ungdoms-
böckerna Skuggsommar (2015), Dödsbo (2018) och kritikerrosade Va-
kuum (2017), som handlar om sorgen efter ett syskons självmord. ”Jag 
vill visa att det finns hopp och tröst för andra som är i samma situa-
tion. Boken bygger på egna erfarenheter, min lillebror begick självmord 
1993. Men romanen är ändå fiktion, den handlar inte om mig”.

MIKAEL NIEMI
Debuterade 1988 med diktsamlingen Näsblod under högmässan. Han 
har skrivit lyrik, prosa och dramatik för både radio och scen. Det 
stora genombrottet kom med boken Populärmusik från Vittula, som 
också blev belönad med Augustpriset år 2000. Mycket av inspirationen 
kommer från den egna uppväxten i det tvåspråkiga Pajala i Tornedalen. 
Hans senaste verk Koka björn (2017) är en historisk roman om pro-
sten Lars Levi Laestadius som blev vald till årtusendets norrbottning 
och hade ett starkt religiöst inflytande över folket i Norrbotten. Hans 
botaniska kunnande och kamp mot alkoholmissbruket är vida känt. 
Nu ikläder Mikael Niemi även honom rollen som Norrbottens första 
kriminaltekniker.

MARIA-PIA BOËTHIUS
Författare, journalist och feministisk debattör. Boëthius debuterade 
som författare 1976, med debattboken Skylla dig själv och har där-
efter gett ut ett antal böcker och tilldelats en rad utmärkelser. Den 
senaste boken Vitt och rött bygger på efterforskningar, släktingars 
dagboksanteckningar och inte minst mamma Billies återberättelser 
och skildrar flera generationer kvinnors liv, med utgångspunkt från de 
turbulenta åren kring det finska inbördeskriget i den karelska köpingen 
Björkö, numera belägen i Ryssland och omdöpt till Primorsk. Maria-Pia 
Boëthius visar hur människors liv i generationer framåt har påverkats 
på djupet av det som utspelades under inbördeskriget i vårt grannland 
för hundra år sedan.

JASIM MOHAMED och JAN HENRIK SWAHN 
Jasim Mohamed (född i staden Ur i Irak, är poet och översättare) och 
Jan Henrik Swahn (bosatt i Stockholm. Författare och översättare från 
danska, franska, polska och grekiska) har tillsammans skrivit Marias ta-
verna. Hösten 2015 blir den enkla krogen på Samos ett nav i hjälparbe-
tet, när stora mängder flyktingar tar sig i land efter att ha färdats över 
Medelhavet. Författarna har sedan länge varit sommargäster på ön. 
De dras med i volontärarbetet, brer baguetter, tolkar mellan flykting-
arna och de grekiska myndigheterna och samlar in pengar genom ett 
upprop på Facebook. Deras berättelse är en drabbande vittnesskildring 
direkt från frontlinjen för det som kommit att kallas ”Europas flykting-
kris”. Mohamed och Swahn skriver växelvis om de mest osannolika 
människoöden och om hur ett lokalsamhälle sluter upp för att bemöta 
chockvågorna från Syrien och Afghanistan. Jasim och Jan Henrik 
presenterar den gemensamma boken. Vi får även prov på verk som de 
skrivit var för sig. Båda har tilldelats en rad priser. 
 

ORDFESTIVAL
LÖRDAG 20 OKTOBER 

Lokal: Kulturhuset, Storbrunn  

11.00      MAYA RUNHAGEN

     Presentation av uppsatser  på temat ”Mobbning” av  
     elever från årskurs fem i kommunens skolor. 

     Fri entré. 

Lokal: Equmeniakyrkan
13.00      Inledning av ordf. Östhammars Litteraturförening 
     HELMUT MÜSSENER

     Utdelning av ORDPRISET 2018         
               ELEVER FRÅN ESTETISKA LINJEN,  
     Bruksgymnasiet, gestaltar årets tema. 

13.30      MIA ÖSTRÖM 
14.00      MIKAEL NIEMI  
14.40       Kaffepaus 
15.00      MARIA-PIA BOËTHIUS
15.40      JASIM MOHAMED och 
               JAN HENRIK SWAHN  
17.00      AVSLUTNING

       MARIA-PIA BOËTHIUS                              MIKAEL NIEMI

    MIA ÖSTRÖM                                     JAN HENRIK SWAHN

       JASIM MOHAMED                                  MAYA RUNHAGEN

BOKFÖRSÄLJNING& SIGNERING



Varmt tack till våra sponsorer 
utan vilka Ordfestivalen inte vore möjlig: 
Östhammars kultur- och fritidsnämnd, Lyftet Storbrunn, 

Kulturrådet, SKB, Regionbibliotek Uppsala, SH Bygg,  Adas 
Kaffestuga, Handelsbanken, Östhammars kommun Finskt 

förvaltningsområde, Vänsterpartiet, Liberalerna, Ostkustens 
Framtid,  AnnonsNytt, Coop Konsum, Equmeniakyrkan,  

Glenn Miller, Roslagsbröd,  Visit Roslagen,  
STF Norra Roslagen, Östra Uppland

VARMT VÄLKOMMEN TILL...
Östhammars egen litterära Ordfestival!
För 15:e året i följd kommer spännande 

författare , poeter och andra ordbrukare att 
ge oss nya tankar, idéer och inspiration 

till upptäcktsfärder in i deras 
olika litterära landskap. 

ARRANGÖRER:  
Östhammars Litteraturförening och Studieförbundet Vuxenskolan 

med stöd av offentliga och privata sponsorer. 

BOKCAFÉ
SÖNDAG 14 OKTOBER kl. 15:00
Lokal: Equmeniakyrkan, Östhammar
Årets inbjudna författare och deras verk presenteras av 
bibliotekarie INGEBEBORG SEVASTIK.
Fri entré. Kaffeservering.

PILSNERPOESI
ONSDAG 17 OKTOBER kl. 18:30
Lokal: Glenn Miller, Östhammar
GÄSTANDE POETER: ANITA WESTIN, MAGNUS  
MORGONRO, LENA KÖSTER, OLA F NILSSON,  
INGRID ORLOWSKI, EVA DOUHAN LUNDKVIST  
och HANS RAAB med flera. ÖPPEN SCEN för dig som vill  
läsa egen poesi. KATRIN MANDL sjunger egna visor. Dikt- 
antologin ”I rörelse” presenteras. Värd GERD VADING.
Fri entré. Pilsnerbuffé: Boka bord på 073-0366411. 

LITTERÄR GUDSTJÄNST
SÖNDAG 21 OKTOBER kl. 11:00
Lokal: Equmeniakyrkan, Östhammar
PREDIKAN med YVONNE GÖRANSSON. Cirka 12.30 
gästar författaren VIBEKE OLSSON. 
Fri entré. Kaffeservering.

ORDPRISET
Östhammars Litterturförening  
utdelar priset under Ordfestivalen 
lördagen den 20 oktober. 

”Ordpriset tilldelas enskild person, 
grupp eller förening/organisation, gärna 
bosatt eller sommarboende, i  
Östhammars kommun.

Ordpristagaren ska med särskild  
entusiasm och energi ha medverkat till 
eller stimulerat andra till spridandet och 
brukandet av det skrivna, lästa, talade 
eller sjungna ordet.”

D
esign Sune Selander

Tidigare vinnare: 
2006 Anna-Lena Lindgren Jorlin
2007 Ola F Nilsson
2008 Gunbritt Henricsson
 Linus Törneberg (Lilla Ordpriset)
2009 Malou Berg
2010  Berättarkvällarna på Kvarnen, Gimo
2011 Roine Jansson
2012 Ingegerd Kalmerstedt, Östhammars Teaterförening
2013 Ingeborg Sevastik
2014 Rose- Marie Dietrichson
2015    Irene Holmqvist, Molinsällskapet
2016 Gerd Vading
2017 Stig Unge

BLI MEDLEM
Stöd Östhammars litteraturförening genom att bli medlem. 
Årsavgiften är 150 kronor. För mer information kontakta 
ordförande Helmut Müssener.

Telefon: 073-182 29 62
E-post: hmussener@hotmail.com

ÅRETS TEMA  

KALEJDOSKOP
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VIBEKE OLSSON
Författare och även tidigare 
baptistpastor.  Vibeke debute-
rade  med ungdomsromanen 
Ulrike och kriget. Sedan dess har 
hon skrivit en lång rad romaner, 
många av dem i historiska miljö-
er. Mest kända är kanske Kriga-
rens sköld och Molnfri bombnatt. 
Vibeke har gett ut sex böcker 
i serien om sågverksarbetaren 
Bricken. Nu senast boken Som 
ett träd i skogen och innan dess 
har böckerna Sågverksungen, 
Bricken på Svartvik, Sågspån och 
eld, Amerikauret och Glödens 
färger utkommit i serien. 2016 
gav hon också ut den fristående 
romanen Drömmen om Elim. 
Vibeke har tilldelats flera priser.


