
ÅRETS MEDVERKANDE FÖRFATTARE: Tove Alsterdal, Heine Bakkeid,  
Lina Bengtsdotter, Christoffer Carlsson, Arne Dahl, Hannes Dükler,  
Pascal Engman, Eva Frantz, Ted Hesselbom, Anna Jansson, Klas Knutsson,  
Anna Lihammer, Micael Lindberg, Jonas Moström, Kristina Ohlsson,  
Alan Parks, Seppo Penttinen, Monica Rehn, Anders Roslund, Sofie Sarenbrant,  
Yrsa Sigurðardóttir, Linda H Staaf, Jesper Stein, Viveca Sten, Anna Tell och  
Annika Widholm.

KÖP BILJETTER PÅ:  
www.bit.ly/deckarfest19, i Konsertteatern på Köpmangatan 9, Sundsvall  

eller hos Akademibokhandeln Vängåvan, Storgatan 22, Sundsvall.
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INTERNATIONELLA STJÄRNOR,  
SVENSKA DECKARELITEN  
& SPÄNNANDE DEBUTANTER!



Det finns något alldeles speciellt i känslan av spänning, den känsla som växer 
fram när du läser någon av dina favoritförfattare. Spänningen kan ha många 
olika former; allt från den psykologiska thrillerns rysande obehag till pussel-
deckarens grubbel om vem som egentligen är den skyldige. Alla olika former 
finns med på Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall 6–8 november 2019.

På festivalen får du personligen möta de fantastiska magiker som ger dig denna spänning. Vi 
är otroligt stolta över att så många stjärnor kommer till vår festival. Bland årets alla författare 
finns etablerade internationella stjärnor sedan länge, morgondagens stjärnor som i hög hastig-
het är på väg upp i stratosfären, några av dagens mest lovande debutanter och även intressanta 
lokala författare.

En del hemligheter kommer att avslöjas under de tre dagarna. Några seminarier handlar om 
konsten att skriva och magin bakom hur man som författare skapar denna spänning. Och vi 
kommer att avslöja vilka som är regionens mest lovande spänningsskrivande högstadieelever 
när Lilla Sherlockpriset delas ut.

Men det handlar inte bara om spänning. Här finns många viktiga samhällsfrågor som mäns 
våld mot kvinnor, internationell vapen- och droghandel, trafficking, nätets trollfabriker och 
mycket annat. Här finns också djupt personliga frågor som kan handla om varför vi blir som vi 
blir, trauman för länge sedan som formar oss och mänskliga relationer av många olika slag.

En del av allt detta handlar om ren fiktion, men mycket är baserat på verkliga händelser, både 
samhälleliga och personliga. Relationerna mellan verklighet och fiktion behandlas under flera 
seminarier som när en högst verklig polis möter fiktionens poliser eller när Anders Roslund och 
Christoffer Carlsson diskuterar kriminalitetens utveckling i verklighet och litteratur. Och en del 
är ren verklighet:

Kan du tänka dig något värre än att din älskade partner sedan många år brutalt dödas och 
att du sedan under mycket lång tid blir en misstänkt mördare; förlorar alla vänner, förlorar allt 
av värde i ditt liv? Allt detta på grund av grava misstag i olika delar av rättsväsendet. Det är vad 
som hände Ingemar Westlund som du möter på festivalen tillsammans med Hannes Dükler som 
skrivit boken om denna rättsskandal.

Bläddra i programmet för de tre dagarna, det är gott om pärlor att välja bland. Kanske har du 
inte möjlighet att gå på allt dagarna erbjuder. Men även om du bara skulle kunna gå på kvällarna 
är det väl värt den låga kostnaden för en tredagarsbiljett (bonusbok på köpet).

Vi i styrelsen och alla andra som arbetar med festivalen  
hälsar dig varmt välkommen in i Spänningslandet 6-8 november!

Svenska Deckarfestivalen 2019 anordnas av ideella föreningen med samma namn.  
Styrelsen består av: Tomas Melander (ordförande), Lennart Bergström, Glenn Folkvord,  
Olle Håkansson, Yoko Kuyama Kawabata, Anders Larsson, Lena Lind Simonsson, Inger Melén och 
Mariette Oras. Många andra bidrar också i arbetet med festivalen. Grafisk form: Kerstin Stickler.

Stadsvandring med Jonas Moström
n Den av dagens populära spänningsförfattare som 
mer än någon annan förknippas med Sundsvall är 
Jonas Moström. Sedan debuten 2004 med Dödens 
pendel har ett stort antal böcker tagit form. I de första 
åtta är kriminalpolisen Johan Axberg och läkaren 
Erik Jenssen huvudpersoner och brottsplatsen oftast 
Sundsvall eller andra platser i Mellannorrland. 

Vi erbjuder en vandring i Sundsvalls stadskärna där 
vi besöker ett antal platser och adresser som vi känner 
igen i Jonas Moströms deckaruniversum.

Onsdag 6 november 16.15. Samling vid huvudentrén 
till Quality Hotel. Utöver Jonas Moström själv medver-
kar Tomas Melander som festivalens ciceron.  
Pris: 50:- per person.

Välkommen till Deckarmelodikrysset
n Lös festivalens stora Deckarmelodikryss. Konstruk-
tör och ledare på plats är Nils Scherman, styrelsemed-
lem i Svenska Deckarakademin, som lotsar oss genom 
alla klurigheter på vägen mot lösningen på årets kryss.

Krysset löser du i lokalen Melody på entréplan i 
Quality Hotel, torsdag 7 november, start 16.30.

Antalet platser är begränsat så köp din biljett direkt. 
Pris: 150:- och då ingår en kall matig buffé. (Vatten 
ingår och du kan köpa annan dryck i baren i Melody.)

Författare  
ut till skolorna
n Det finns möjlighet att få 
författarbesök i skolorna under 
dessa dagar, 6–8 november. Det 
finns två olika typer av författar-
besök: Annika Widholm är en 
författare som erbjuder färdiga 
pass för klasser som hon kan 
köra i klasser på olika stadier  
under de tre dagarna. Ta kontakt 
för information om möjligheter 
och kostnader.

Många av våra övriga förfat-
tare gör gärna klassbesök under 
ledig tid när de är i Sundsvall. 
För dessa besök gäller att det  
är ordinarie lärare som håller  
i passen. Du hittar information 
om författarna i detta program 
och betydligt mer på festivalens 
hemsida: svenskadeckarfestiva-
len.se. Kostnaden är 500 kronor 
per pass.

Tillgången är begränsad så 
ta kontakt direkt om du är 
intresserad! 

Skolklasser  
till festivalen
n Vi erbjuder möjlighet för 
klasser att komma till festivalen 
för att ta del av något av våra 
seminarier dagtid. Detta gäller  
i första hand gymnasieskolan. 
Totalt är det mer än tio semi-
narier under tre dagar, 6–8 
november.
KOSTNAD: 500 kr per klass 
och seminarium vilket inklude-
rar medföljande lärare.

2 3Med reservation för förändringar i programmet.
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Spänningslandet!

Passa  
på! Boka kompletterande  

festivalaktiviteter

För bägge aktiviteterna är det begränsat 
antal platser. Först till kvarn gäller. 
Biljetter köper du på samma ställen som du 
köper festivalbiljetterna: 
På nätet hos Entré Sundsvall,  
www.bit.ly/deckarfest19
Entré Sundsvall i Konsertteatern på  
Köpmangatan 9 eller hos Akademibokhandeln 
Vängåvan, Storgatan 22.

➥ Hör av dig till skolor@
svenskadeckarfestivalen.se



HEINE BAKKEID
Född 1974 och uppväxt i norra 
Norge. Debuterade 2005 
med en spionroman för unga 
vuxna och har sedan dess 
kommit ut med åtta ungdoms-
romaner. 2016 kom I morgon 
kommer jag att sakna dig, en 
kriminalroman för vuxna och 
i år kom den andra boken om 
Thorkild Aske, Möt mig i pa-
radiset. Har gjort stor succé 
och säljs i 20-talet länder.

ARNE DAHL
Debuterade 1998 och efter 
serierna om A-gruppen och 
Opcop är han en av landets 
allra mest hyllade deckarför-
fattare. Hans böcker finns 
på många språk och har fått 
otaliga priser. Egentligen 
heter han Jan Arnald, född 
1963 och bosatt i Stockholm 
och Berlin. Aktuell med av-
slutningen av serien om Sam 
Berger och Molly Blom.

PASCAL ENGMAN
Debuterade med Patrioterna 
2017, 2018 kom uppföljaren 
Eldslandet och aktuell med 
sin tredje bok Råttkungen. 
Samhällsengagerad thriller-
författare i traditionen från 
Sjöwall/Wahlöö och Mankell 
men modernare och bruta-
lare. Säljs i många länder och 
ska filmatiseras.

ANNA JANSSON
Hennes populära serie om 
Maria Wern har sålt i miljoner 

exem-
plar i 

20-talet 
länder och gjort 

succé som TV-serie och film. 
Har även givit ut en barnboks-
serie med Emil Wern och en 
feelgoodserie om frisörskan 
Angelica innan hon nu startar 
något helt nytt med Dotter 
saknad där vi, precis som 
Anna Jansson själv, flyttar 
från Gotland till Örebro.

JONAS MOSTRÖM
Född 1973, utbildade sig till 
läkare och började arbeta 
på sjukhuset i Sundsvall där 
merparten av hans deckare 
utspelat sig. Debuterade 
2004 med Dödens pendel 
och har nått stora framgångar 
med serierna om kriminal-
kommissarie Johan Axberg 
och psykiatrikern Nathalie 
Svensson, numera samman-
vävda. Högaktuell med bok 
nummer 14, Skytten.

KRISTINA OHLSSON
Sedan debuten 2009 har 
hon givit ut 21 böcker; tolv för 
vuxna och nio för barn/unga. 
Böckerna är översatts till 30 
språk och sålt i närmare fyra 
miljoner exemplar. Mångfal-
dig prisbelönt. Filmatiserad 
i tv-serien STHLM Rekviem. 
Aktuell med nya Henrys hem-
lighet och Skrivboken,  
en fackbok om skrivande.

SOFIE SARENBRANT
Sofie Sarenbrant debuterade 
2010 med Vecka 36. I år kom 
Skamvrån, den sjunde delen 
om karriärinriktade kriminal-
inspektören Emma Sköld. 

Serien har sålt ca två miljoner 
exemplar i 14 länder. 2017 kom 
även Bakom din rygg, den 
första boken i en trilogi om 
tre frisörer på Östermalm.

JESPER STEIN
Född 1965 och har arbetat 
som journalist innan han de-
buterade 2012 med Oro, den 
första delen i sin mångfaldigt 
prisbelönta och hårdkokta 
serie om kriminalkommissarie 
Axel Steen. Den senaste bok-
en utsågs till bäst i Danmark 
tidigare i år. Läses i många 
länder och ska filmatiseras.

VIVECA STEN
Debuterade 2008 med I de 
lugnaste vatten och är hög-
aktuell med I hemlighet be-
gravd, tionde boken i serien 
Morden i Sandhamn som sålts 
i 4,5 miljoner exemplar i mer 
än 30 länder. TV-serien med 
samma namn har nått fler än 
70 miljoner tittare världen 
över. Skriver även för ungdom 
med dottern Camilla Sten.

ANNA TELL
Saknade kvinnliga superhjäl-
tar och skapade en i form 
av Amanda Lund i hyllade 
debuten Fyra dagar i Kabul 
från 2017. Anna Tell är född 
1975 och har bland annat 
hunnit med perioder som 
major i Afghanistan och på 
Balkan, kriminalkommissarie 
vid SÄPO och är även svensk 
mästare i bänkpress. Aktuell 
med nya Med ont fördrivas.

svenskadeckarfestivalen.se      
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Seminarier – onsdag

Plats: Quality Hotel, lokal Aveny

13.00  Invigning

13.15 Att skapa hjältar
Här möter vi tre snabbt växande nordiska stjärnor; 

Heine Bakkeid, Pascal Engman och Anna Tell. Alla tre 

har andra framgångsrika karriärer och är relativt nya som 

spänningsförfattare. Alla tre har snabbt gjort succé, även 

internationellt och skapat hjältar som bär deras böcker.

14.15 Polis i verklighet och fiktion
Rättsväsendet och spänningslitteraturen har bland mycket 

annat en sak gemensamt; de befolkas av poliser, många 

olika slags poliser. Men vad finns det för likheter och skill-

nader mellan verklighetens och fiktionens poliser? Hur har 

kriminaliteten förändrats i samhället och på boksidorna? 

I detta seminarium representeras 

verkligheten av Börje Öhman, legen-

darisk kriminalpolis i Sundsvall, och 

fiktionen av Arne Dahl, en av landets 

största internationella stjärnor inom 

deckargenren.

15.20 Norrlandsfönstret
Här möter du författare som har sin bakgrund i norr och/el-

ler låtit den delen av Sverige bli arenan för sitt berättande. 

Norrlandsfönstret är en viktig del av programmet och ska 

alltid stå öppet på Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall. I 

detta seminari-
um medverkar 
Klas Knutsson, 
Micael Lind-
berg, Seppo 
Penttinen och 
Linda H Staaf, tre 

av dem poliser.

NU KAN DU VÄLJA MELLAN TVÅ OLIKA AKTIVITETER:

16.15 Stadsvandring med Jonas Moström
Kräver speciell bokning. Begränsat antal platser.  

Mer information på sidan 3.

16.15 Hur skapa spänning?
Spänningslitteratur ska vara just det, spännande. Men 

vad är det som skapar denna känsla, vad är det för magi? 

Här möter du två av våra främsta magiker, internationella 

stjärnorna Viveca Sten och Sofie Sarenbrant som avslö-

jar en del av hemligheterna. 

             

Viveca Sten

Jonas Moström

Sofie Sarenbrant

Anna Tell

Arne Dahl

Arne DahlBörje  
Öhman

Pascal Engman

Heine 
Bakkeid

Anna 
Jansson

Onsdag 6 november

Seppo  
PenttinenKlas  

Knutsson

               Författarkväll 6 november
Start 18.00 och slut ca 21.30. Möt tio spännande  

  författare i modererade samtal från deckarscenen  

                                       på Aveny.

Kristina  
Ohlsson

Jesper Stein Linda  
H Staaf

Micael
Lindberg



TOVE ALSTERDAL
Hyllad som en av Sveriges 
främsta kriminalförfattare. 
Prisbelönt i flera länder och 
ges sammanlagt ut på 20 
språk. Årets bok Blindtunnel 
är hennes femte fristående 
spänningsroman sedan hon 
efter att ha skrivit dramatik 
och journalistik debuterade 
skönlitterärt 2010.

LINA BENGTSDOTTER
Uppvuxen i Gullspång och 
bor numera i Stockholm. Hon 
är utbildad lärare i svenska 
och psykologi och efter en 
rad noveller debuterade hon 
med uppmärksammade An-

nabelle 
2017 och 

uppföljaren 
Francesca kom 

2018. Prisbelönt och utgiven  
i 20-talet länder.

CHRISTOFFER CARLSSON
Han är född 1986 i Halmstad, 
är doktor i kriminologi, expert 
i TV och författare. Debute-
rade 2010. Romankvartetten 
om Leo Junker är prisbelönt, 
ska filmatiseras och finns i 
20 länder. Årets nya roman, 
Järtecken, är hyllad av både 
recensenter och läsare.

HANNES DÜKLER
Född 1973 och journalist un-
der snart 30 år. Har skrivit en 
del skönlitterärt i novellform 
sedan 2002, men debuterade 
nu i höst med På osannolika 

skäl, true crime om en man, 
Ingemar Westlund, som under 
ett år var oskyldigt misstänkt 
för att ha mördat sin fru. Inge-
mar deltar också i festivalen.

EVA FRANTZ
För sin senaste bok, Den 
åttonde tärnan, utsågs hon till 
årets bästa i Finland tidigare i 
år. Fick i år också pris för bäs-
ta ungdomsbok, barnrysaren 
Hallonbacken. Född 1980 och 
bosatt i Esbo utanför Helsing-
fors. Välkänd från radio och 
TV, i år rapporterade hon från 
sin nionde Eurovision.

ALAN PARKS
Med debuten Blodig januari 
har han nått stora framgång-
ar i flera länder och även 
nominerats till en del priser. 
Han är född 1963 och efter en 
lång karriär i musikindustrin 
fokuserar han nu på 1970-ta-
lets Glasgow i en serie med 
kriminalpolis Harry McCoy 
och själva staden som huvud-
personerna i ett hårdkokt, 
skickligt, filmiskt berättande.

MONICA REHN
Årets kanske mest uppmärk-
sammade svenska debutant 
med Moratorium som kom 
ut tidigare i år. Hon är född 
och uppvuxen i Nynäshamn, 
är jurist med examen från 
Stockholms universitet och 
har främst arbetat i oljebran-
schen som chefsjurist. Nu är 
ambitionen att bli författare 
på heltid.
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Torsdag 7 november

Tove Alsterdal

Seminarier – torsdag
Plats: Quality Hotel, lokal Aveny

10.00 Spännande vandring i historien
Historia är spännande och få visar det så tydligt som 

Anna Lihammer och Ted Hesselbom som är huvudper-

sonerna i detta seminarium. Tillsammans har de gett ut 

kriminalromanen Solitairen 2018 och skriver de nästa. 

2020 kommer fortsättningen på den 

prisbelönta historiska deckarserien 

om Carl Hell, som hittills kommit ut i 

tre delar (Medan mörkret faller 2014, 

Än skyddar natten 2015 och Där gry-

ningen dröjer 2016). Aktuell är också 

Anna Lihammers bok Vikingatidens 

härskare. Den kom i en första upplaga 

2012 och blev då utnämnd till Årets 

bok om historia och har i år kommit ut i 

en ny och omarbetad upplaga.

11.00 Spänning för barn och för vuxna
Två svenska världsstjärnor inom spänningslitteraturen, 

Anna Jansson och Kristina Ohlsson, har också det ge-

mensamt att de skriver för både barn och vuxna.  

I detta seminarium möts de två i ett samtal om likheter  

och skillnader när det gäller att skriva för olika åldrar.  

Hur påverkas intriger, karaktärer och språk? Vad är  

svårast? Roligast? Vilka skillnader finns i läsarreaktioner?

13.00 Northern darkness
Möt tre internationella stjärnor: Alan Parks, Skottland, 

Yrsa Sigurðardóttir, Island och Jesper Stein, Danmark. 

För alla tre är miljöerna viktiga. För Parks och Stein är 

de mörkaste delarna av Glasgow respektive Köpenhamn 

centrala "karaktärer" och med Sigurðardóttir kan vi  

utforska Islands kärva landskap och ett ännu kärvare  

på Grönland. (Seminariet hålls på engelska.)

14.00 Om konsten att skriva
Många lever med en dröm om att skriva, att bli författare. 

Kanske du är en av dem? Efter drygt 20 böcker som sålts 

i miljoner exemplar i 30 länder har Kristina Ohlsson 

verkligen visat sin expertkunskap. Hon delar här med 

sig av goda råd i alldeles nya Skrivboken. Medverkar 

gör också Hannes Dükler, författare, journalist och 

ansvarig för skrivarkurser på Berghs samt Monica Rehn, 

en av årets mest uppmärksammade debutantermed 

Moratorium som på vägen dit nog satt svenskt rekord i 

skrivarkurser.
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             Författarkväll 7 november
    Start 18.00 och slut ca 21.30. Möt tio spännande  

författare i modererade samtal från deckarscenen  

                                      på Aveny.

svenskadeckarfestivalen.se      

Fler författare, 
VÄND…

Eva Frantz

Monica Rehn

Yrsa Sigurðardóttir

 Hannes Dükler

Annika Widholm

Ted Hesselbom  
och Anna Lihammer 

15.15 Starka nordiska kvinnorösterInom den nordiska spänningslitteraturen finns många kvinnliga stjärnor och under detta seminarium får du  träffa tre av dem: från Finland Eva Frantz, från Sverige Tove Alsterdal och Lina Bengtsdotter. Hur kommer det sig att nordiska kvinnor är så starka inom den internatio-nella spänningslitteraturen? 

16.00 Svenska Deckarakademin nominerar!
Kerstin Bergman från Svenska Deckarakademin, tillika huvudmoderator här på Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall, berättar om nomineringarna till årets bästa kriminalromaner.

16.30 Deckarmelodikrysset i MelodyKräver speciell bokning. Begränsat antal platser.  Mer information på sid 3.

              



ANDERS ROSLUND
Hans böcker säljs i närmare 
40 länder, har fått de flesta 
priser som finns och är en 
internationell megastjärna 
inom genren. Född 1961, 
startade SVT:s Kulturny-
heterna, debuterade 2004 
och i somras kom hans elfte 
kriminalroman, Jamåhon-
leva.

YRSA SIGURÐARDÓTTIR
Hon är född 1963 på Island. 
Hon debuterade 2005 och 
hennes böcker har hittills 
sålts i över två miljoner 
exemplar och översatts till 
fler än 30 språk. För Arvet, 
som kom ut på svenska 
tidigare i år, har hon vunnit 
The Blood Drop (Islands 
största deckarpris), Palle 
Rosenkrantz-priset i Dan-
mark och nominerats till 
Glasnyckeln.

ANNIKA WIDHOLM
Hon är född 1975 och bosatt 
i Stockholm. Debuterade 
som författare år 2010 med 
ungdomsboken Stenhusets 
hemlighet och har publicerat 
ett tiotal böcker för barn och 
ungdomar innan hon 2018 
kom ut med Yrsel, en psy-
kologisk thriller och hennes 
första roman för vuxna.

DECKARFESTIVALENS 
MODERATORER
Kerstin 
Bergman, 
docent i 
litteratur-
vetenskap, 
deckar-
älskare 
och medlem i Svenska 
Deckarakademin, är fes-
tivalens huvudmoderator 
och deltar i de flesta av 
programpunkterna under 
festivaldagarna. Hon anses 
vara en av Europas främ-
sta kännare och experter 
inom svensk kriminallitte-
ratur. Kerstin kompletteras 
under dagarna av andra 
moderatorer.

MER OM VÅRA 
FÖRFATTARE OCH 
DERAS BÖCKER
På festivalens hemsi-
da, svenskadeckarfes-
tivalen.se, publiceras 
presentationer av alla 
våra författare samt 
recensioner av deras 
senaste böcker. Där 
får du veta mer om 
författarna och kanske 
komma på några frå-
gor som du kan ställa 
när du träffar dem på 
festivalen. 

Där finns också mer 
utförliga texter om 
olika programpunkter 
och eventuella föränd-
ringar som inträffat 
efter tryckningen av 
programmet.
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Välkommen till
DECKARMELODIKRYSSET  
Lös festivalens stora Deckarmelodikryss. Konstruktör och ledare på plats är Nils Scherman, 
styrelsemedlem i Svenska Deckarakademin, som lotsar oss genom alla klurigheter på vägen 
mot lösningen på årets kryss.

Antalet platser är begränsat så köp din biljett direkt. Pris: 150:- och då ingår en kall matig 
buffé. (Vatten ingår och du kan köpa annan dryck i baren i Melody.)

Krysset löser du i lokalen Melody på entréplan i Quality Hotel, 
 torsdag 7 november, start 16.30.

Köp  
biljett 

nu!
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Seminarier – fredag
Plats: Quality Hotel, lokal Aveny

09.00  Misstänkt hustrumördare under  

lång tid – helt oskyldig

Ingemar Westlunds älskade hustru Agneta dödas bru-

talt. Ett långt liv tillsammans är slut. Dessutom häktas 

han som misstänkt hustrumördare och förlorar det mes-

ta av värde i livet. Det tog mer än ett år innan sanningen 

kom fram. På detta 
seminarium berättar 
Ingemar, som kommer 
från Sundsvall, om denna 

rättsskandal tillsammans 

med Hannes Dükler som 

skrivit den nya boken 
På osannolika skäl om 
denna hemska historia.

10.00 Brott i verklighet och fiktion

I detta seminarium möter vi de internationella suc-

céförfattarna Christoffer Carlsson och Anders Roslund. 

Carlsson mest känd för serien om Leo Junker och 

Roslund för serien om Ewert Grens och Piet Hoff-

man. Bägge har också stor kunskap om verkliga brott; 

Carlsson som etablerad kriminolog med omfattande 

forskning och välkänd från Veckans Brott i TV, Roslund 

bland annat från böckerna som baseras på den mycket 

verkliga Militärligan. De två samtalar om relationerna 

mellan brottslighet i verklighet och fiktion.

11.15 Maria Lang, en riktig deckardrottning
Maria Lang (egentligen Dagmar Lange) är med sina 42 

deckare som publicerades mellan 1949 och 1990 en riktigt 

stor klassisk svensk deckardrottning. Hon gav också ut 

fyra ungdomsdeckare, en novellsamling, var doktor i 

litteraturhistoria, en av de första medlemmarna i Svenska 

Deckarakademin och arbetade länge som lärare, bland 

annat i sina unga år i Sundsvall. Kerstin Bergman leder ett 

samtal med Lang-kännarna Lotten Glans och Ellen Metall. 

Olle Håkansson berättar om sin mammas vänskap med 

Lange från hennes tid i Sundsvall på 40-talet.

12.00  Utdelning av  
Lilla Sherlock- 
priset

Läs mer på nästa uppslag.
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BOKBORD MED  
FESTIVALPRISER
n I samarbetet med Aka-
demibokhandeln Vängåvan 
har vi ett bokbord i konfe-
renslokalerna med böcker 
av festivalens författare 
till festivalpris. Många av 
författarna signerar gärna, 
en extra bonus till dig som 
besökare.
 
LOKALER
n Svenska Deckarfestivalen 
genomförs på Quality Hotel, 
Esplanaden 29 i Sundsvall. 
Seminarier och författarkväl-
lar genomförs i lokalen Ave-
ny. Du går enklast in genom 
Aveny-ingången som finns till 
höger om hotellet huvuden-
tré. Där hittar du också vårt 
konferenssekretariat där du 
checkar in på festivalen och 
får svar på eventuella frågor. 
Vid denna entré hittar du 

också lokalen Melody som 
vi använder för Deckarme-
lodikrysset på torsdag med 
start 16.30. 

I samma lokal kan den som 
önskar köpa dagens lunch. 
I anslutning till hotellets 
reception finns q.bar där du 
kan köpa mat och dryck på 
kvällarna om du vill.
 
HOTELLRUM
n Festivalen genomförs på 
Quality Hotel och för dig 
som är tillresande kan vi 
erbjuda hotellrum till spe-
cialpriser. Enkelrum kostar 
980:- och dubbelrum 1 080:- 
per natt. Stor frukostbuffé 
ingår. Ange koden ”Deckare 
2019” vid bokning för att få 
specialpriser.  
➥  Mer information och 

bokning på:  
www.qsundsvall.se eller 
telefon 060-16 00 00.

MAT OCH DRYCK
n I festivalens låga priser 
ingår inte mat, bara kaffe, te 
och vatten i konferensloka-
len Aveny. Det innebär inte 
att du behöver gå hungrig, 
det finns gott om service i 
huset. 

Dagens lunch erbjuds varje 
dag i lokalen Melody på 
entréplan för 105 kronor.

Vill du äta något mellan 
eftermiddagens seminarier 
och författarkvällarna kan 
du gå till q.bar i anslutning 
till hotellreceptionen och 
beställa från deras meny. 
Under festivaldagarna 
erbjuder q.bar en särskild 
deckarrätt för 199 kronor. 
Där kan du också köpa den 
dryck du önskar.

Om du bokat torsdagens 
Deckarmelodikryss, 16.30, så 
ingår en buffé.

Varmt välkomna!

INFO

Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall arrangeras av en ideell för-
ening som gärna välkomnar dig som medlem. Det kostar bara 150 
kronor per år.
Som medlem stödjer du festivalen och vårt arbete bland barn och 
unga i regionen genom författarbesök i skolor och deckartävlingen 
Lilla Sherlockpriset. Du får föreningens nyhetsbrev via e-post. Du får 
möjlighet att påverka föreningens verksamhet vid årsmöten och kan 
på olika sätt engagera dig i föreningens verksamhet.

Registrera dig som medlem på vår hemsida: www.svenskadeckarfestivalen.se.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

1110

HAR DU FRÅGOR?  
Hör av dig till lillasherlockpriset@svenskadeckarfestivalen.se  

som även är adressen du skickar ditt bidrag till. 

MÖJLIGHETER FÖR REGIONENS SKOLOR
Svenska Deckarfestivalen har olika typer av samarbeten med regionens skolor.  

Högstadieelever kan tävla i Lilla Sherlockpriset, gymnasieklasser kan besöka  
festivalens seminarier och klasser i olika stadier kan få författarbesök.

Läs mer om besök på festivalen och författarbesök i skolorna på sidan 3.

Svenska Deckar- 
festivalen genomför 
skrivartävlingen Lilla 
Sherlockpriset! Detta 
pris delas ut årligen 
och vänder sig till dig 
som går i högstadiet  
i Medelpad. 

Priset är instiftat 
som stöd, stimulans 
och uppmuntran till 
ökat läsande och 
skrivande bland 
unga.

TILL DIG SOM GÅR I HÖGSTADIET:  
Läser du deckare? Har du någon gång 

drömt om att själv skriva en spän-
ningshistoria? Då är det här tillfäl-
let för dig! Sätt dig ned, fundera ut 
en spännande historia och skriv.

➥ Historien ska vara på svenska
➥  Högst 2 500 ord lång och ska skickas in via 

e-post (word eller pdf)
➥  Alla som går i högstadiet kan skriva och 

skicka in en berättelse 
Skicka in din berättelse senast 11 oktober
Lilla Sherlockpriset 2019 delas ut 8 november 
12.00 på Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall 
på Quality Hotel. 
Priser
1: 3 000 kronor 2: 1 000 kronor 3: 500 kronor
Särskild kreativitet: 500 kronor QR-koden 

leder direkt till 
medlemsregistre-

ringen.



 

svenskadeckarfestivalen.se
SVENSKA DECKARFESTIVALEN STÖDS AV:

I tredagarspasset ingår en bok av någon av festivalens författare  
(du väljer din bok bland de som finns kvar när du checkar in på festivalen).  
I priset ingår alla delar av programmet från scen under dagar och kvällar, samt kaffe 
och mingel med författare i pauser under alla tre dagarna.

Boka din  
festivalbiljett  
direkt!
Tack vare välvilligt stöd från flera håll kan vi  
erbjuda deltagande på festivalen till riktigt låga priser.

INKLUSIVE  
BONUSBOK!Tredagarspass: 350:- 

KÖP BILJETTER PÅ:  
www.bit.ly/deckarfest19, i Konsertteatern på Köpmangatan 9, Sundsvall  

eller hos Akademibokhandeln Vängåvan, Storgatan 22, Sundsvall.

Är du med i en bokklubb eller en annan grupp på  
minst fem personer som vill gå på festivalen?  

Hör av dig till info@svenskadeckarfestivalen.se  
så kan vi ordna en grupprabatt.

Pssst!

I priset ingår scenprogrammet under hela dagen, samt kaffe och mingel med förfat-
tarna i pauser. Du väljer fritt om du vill använda passet onsdag, torsdag eller fredag. 
Det är bara att gå till festivalincheckningen och anmäla dig den dag du vill delta. 

Utöver detta kan du köpa till några aktiviteter med begränsat antal platser:
● Stadsvandring med Jonas Moström, onsdag 6 november 16.30. Se sidan 3
● Deckarmelodikryss inklusive buffé, torsdag 7 november 16.30. Se sidan 3

Endagarspass: 200:-

BOK PÅ  
KÖPET


