PROGRAMBLAD

VI FIRAR

5år
8 – 10 november

Quality Hotel i Sundsvall

• Ray Celestin
• Thomas Bodström
• Lone Theils
• Christoffer Carlsson
• Caroline Eriksson

• Annette Haaland
• Anna Karolina
• Jenny Rogneby
• Belinda Bauer
• Arne Dahl
• Per Schlingmann

I SUNDSVALL

• Dag Öhrlund
• Susanne Casserfelt
• Gabriella Ullberg Westin
• Solveig Vidarsdotter
• Jonas Moström
• Sören Bondesson

KÖP BILJETTER PÅ:
entresundsvall.nu, Sundsvall Visitor Center i Stadshuset
eller på Akademibokhandeln Vängåvan

VARMT VÄLKOMNA TILL

VI FIRAR

5år
I SUNDSVALL

Vi är oerhört stolta och glada att i höst för femte året i rad kunna bjuda in till Svenska
Deckarfestivalen i Sundsvall. Under åren som gått har ett stort antal författare ur den svenska
deckareliten samlats på våra scener. Tillsammans med internationella gäster har de kommit
för att möta en fantastisk publik i alla åldrar runt mysterier, mordgåtor och kriminallitteratur av
olika slag.
För oss som arbetat med festivalen under de här åren är det väldigt roligt att känna att vår
festival har vuxit och utvecklats hela tiden.
Vuxit på alla sätt. Både när det gäller antalet besökare och antalet program men också när
det gäller de internationella inslagen och faktiskt också när det gäller festivalens
fördjupning på det lokala och regionala planet.
I år lanserar vi t.ex. Lilla Sherlockpriset, en helt ny deckarskrivartävling för unga
samtidigt som vi öppnar dörrarna för en helt världsunik deckargåta i fotografisk
form.
Att vi förmår fortsätta utveckla festivalen både utifrån en högt ställd
nationell ambition och samtidigt fördjupa festivalens lokala förankring
är något som vi också i framtiden vill sätta en ära i att leva upp till.
Med årets festival arbetar vi således vidare för att låta er
möta de främsta företrädarna för ”det svenska deckarundret”
tillsammans med internationella gäster i absolut toppklass.
Samtidigt naturligtvis, precis som tidigare, håller vi ett alldeles
särskilt fönster öppet för författare som skriver deckare med
Norrland som fond. För att vi vill stärka berättande i norr.
Om vi ska framhålla något som sticker ut under årets festival så är
det att vi ägnar extra uppmärksamhet åt att stötta och stimulera det
egna skrivandet. Största delen av fredagen ägnas åt detta. För alla
åldrar.
Samtidigt som vi välkomnar Belinda Bauer till oss– en verkligt
global skrivardrottning. Så vill vi fortsätta utveckla Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall. Hoppas ni vill det också.
Tomas Melander, ordförande
Svenska Deckarfestivalen 2017 anordnas av fölreningen Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall. Styrelsen består av:
Tomas Melander, Yoko Kawabata, Lennart Bergström, Inger Mélen, Anders Justin, Anders Larsson, Daniel Andersson,
Daniel Burman, Lars Clason, Olle Håkansson och Åsa Gradin. Fotografer: Anna-Lena Ahlström, Sara Arnald, Lars Bech,
Eva Bergström, Mikael Eriksson, Knut Koivisto, Eva Lindblad, Lars Jansson, Magnus Skoglöf, Martin Stenmark, Malin Sydne,
Nicklas Thegerst, Ulrika Vendelbo Omslag: Henrik Westerlund, Cecilia Träff Grafisk form: Kerstin Stickler
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Med reservation för förändringar i programet.

Svenska Deckarfestivalen
i Sundsvall instiftar

”DET FÖRSKRÄCKLIGA
MORDET PÅ
BADHUSET”
Utställning
på Quality Hotel
”Kliv in i mordgåtan Det förskräckliga mordet på badhuset.
En annorlunda fotoutställning av
Emmelie Hedenström och Åsa
Skarp där varje bild är en slags
pusselbit. Vackra, spännande
och detaljrika bilder spelar upp
tiden runt ett mord samtidigt
som de innehåller gömda
ledtrådar. Det krävs skickligt detektivarbete för att ta
fram berättelsen ur bilderna
och lösa mordgåtan. Välkommen
att uppleva en spännande och
annorlunda fotoutställning.»
Utställningen finns på Quality
Hotel under festivalveckan.
För grupp och klassbokningar
ta kontakt med:
info@svenskadeckarfestivalen.se

Inför årets festival har styrelsen beslutat instifta
ett alldeles nytt pris. Därför skapar vi Lilla
Sherlockpriset. Detta pris kommer att delas ut
årligen med start 2017 på Svenska Deckarfestivalen
i Sundsvall i november.
Pristävlingen Lilla Sherlockpriset vänder sig till
dig som går i högstadiet i Västernorrland.
Priset är instiftat som både stöd, stimulans och
uppmuntran till ökat läsande och skrivande bland
unga av idag.
Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall ser som sin
uppgift att på alla sätt öka intresset för människors
umgänge med litteraturen. Att stödja ansträngningar för ett ökat läsande bland unga är då en
självklarhet.
Att också stimulera intresset för att skriva själva
är en annan sida av samma sak.
Därför är vi jätteglada för att en deckarskrivarkurs pågått under hela 2017 i Sundsvall i Folkuniversitetets regi.
Vi är också stolta och glada över att sjösätta Lilla
Sherlockpriset – ett skrivarprojekt som riktar sig
framför allt till unga.
Lilla Sherlockpriset 2017 kommer att ha sin
prisutdelning den 10 november på Svenska
Deckarfestivalen i Sundsvall på Quality Hotel.
Vill du veta mer?
Vill du vara med i skrivartävlingen?
lillasherlockpriset@svenskadeckarfestivalen.se

Välkommen med ditt bidrag!
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Onsdag 8 novemer

Seminarier
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13.30 Dikt och verkligheter		
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svenskadeckarfestivalen.se
RAY CELESTIN
Engelsk författare som gjorde internationell succé med
kriminaldebuten”Yxmannen”,
Bl a Svenska Deckarakademin pris till Bästa översatta
kriminalroman 2016. Årets
”Mafioso” är uppföljaren i
en planerad serie på fyra
böcker över tid och rum i
kriminalitetens USA.
THOMAS BODSTRÖM
Välkänd advokat, justitieminister, debattör och
författare. Efter en serie på
fyra deckare arbetar han nu,
tillsammans med Lars Olof
Lampers, med en serie om
verkliga brottsfall, Svenska
Brott. Den första boken ”Bodenfallet” följdes i år upp av
”Trippelmordet i Uddevalla”.
LONE THEILS
Dansk journalist och författare som gjorde internationell
succé när hon 2015 debuterade som kriminalförfattare
med boken ”Flickorna på

Englandsbåten” som sålts till
många länder. Uppföljaren,
”Den blå poetens kärlek”,
kom ut tidigare i år.
CHRISTOFFER CARLSSON
Författare som är mest känd
för den prisbelönta serien
om polisen Leo Junker. Den
första delen, ”Den osynlige
mannen från Salem” följdes
av ”Den fallande detektiven”,
”Mästare, väktare, lögnare,
vän”, och serien avslutades
i år med ”Den tunna blå
linjen”. Kanske berättar han
om sitt nästa projekt under
festivalen?
CAROLINE ERIKSSON
Efter två böcker baserade
på historiska mordfall kom
hennes stora genombrott
med den psykologiska
thrillern ”De försvunna”,
som på kort tid såldes till
över tjugo länder och legat
på topplistorna i bl.a. USA,
Tyskland och Portugal. Nyss
kom uppföljaren, ”Hon som
vakar”.

16.00 Belinda Bauer/G
lob

al deckardrottning
Belinda Bauer tilldelade
s redan för sin debutroma
n
Blacklands (Mörk jord,
2010) The CWA Gold Da
gger,
det mest prestigeladdade
brittiska priset inom krim
inalgenren. Sedan dess har
hon, med en bok
årligen, varit en av de tyd
ligast lysande
stjärnorna på den engels
ka deckarhimlen.
I Sundsvall möter hon Lon
e Theils, dansk
journalist och spännings
författare, som
också rönt fantastisk up
pmärksamhet för sin
debutroman ”Flickorna
på Englandsbåten”.
18.30– 21.00 Brottets oli
ka ansikten
– en helkväll med sju kr
imförfattare

ANNETTE HAALAND
Debuterade 2016 med ”Pastor Viveka och tanterna”, en
mysdeckare med feelgoodkaraktär om frikyrkopastorn
Viveka och hennes vänner i
den idylliska förorten Gamla
Enskede som bl.a. också
översatts till tyska. I år kom
den andra delen, ”Pastor Viveka och hundraårsjubileet”.
ANNA KAROLINA
Med en bakgrund som polis
debuterade hos 2014 med
prisbelönta ”Stöld av babian”. 2015 kom ”Står dig ingen
åter” och förra hösten kom
”Förlorat ansikte”, hyllade
av både kritiker och läsare
och översatta till flera språk.
Nu i november kommer den
fjärde, ”Sjusiffrigt”.
JENNY ROGNEBY
Artist, socionom och kriminolog med erfarenhet som
brottsutredare på Citypolisen som debuterade 2014
med ”Leona. Tärningen är
kastad”, utgiven i många länder och såld till Hollywood.
2016 utkom uppföljaren
”Leona. Alla medel tillåtna”
och i år den tredje delen,
”Leona. Utan mänskligt
värde”.

ANNETTE
HAALAND

JENNY ROGNEBY
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Torsdag 9 novemer

Seminarier
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svenskadeckarfestivalen.se
BELINDA BAUER
Engelsk kriminalförfattare
som direkt blev en internationell stjärna när hon 2011
debuterade med ”Mörk
jord”, första delen i Exmoore-trilogin. Mångfaldigt
prisbelönad och utgiven i
mer än 20 länder. Hennes
senaste bok, ”De vackra
döda” kom på svenska på
försommaren i år, hyllad av
kritiker och läsare.
ARNE DAHL
Sveriges sannolikt mest
välkända deckarförfattare
idag med böcker som sålts
till över 25 länder. Efter
storsäljande och prisbelönta
serierna om A-gruppen och
Opcop inledde han en helt
ny serie med ”Utmarker”
2016. Den andra delen
”Inland” kom tidigare i år.
PER SCHLINGMANN
Välkänd främst från politiken
som statssekreterare, chefsstrateg och partisekreterare
i Moderaterna, men också

föreläsare och författare
debuterade han inom spänningsgenren i år med ”I maktens öga” där Almedalsveckan
fylls av dramatiskt maktspel
mellan politik och medier.
DAG ÖHRLUND
Mest känd för succéböckerna om psykopaten Christopher Silfverbielke som
han skrivit tillsammans med
Dan Buthler, startade förra
året också en egen serie om
kommissarie Ewert Oswald
Truut och hans medarbetare.
Den andra delen ”Tryggare kan ingen vara” kom ut
tidigare i år.
SUSAN CASSERFELT
Debuten kom 2013 med
”Prästens lilla flicka”, en
kriminalroman och första
delen av hennes Höga Kusten-serie. Den andra delen,
”Den tatuerade cirkeln”,
kom ut i slutet av förra året
och hon arbetar nu på den
tredje delen i serien, ”Costa
del Crime”, som beräknas
utkomma under 2018.

GABRIELLA
ULLBERG WESTIN
Kriminolog, fotomodell och
kommunikatör som 2014
debuterade med ”Ensamfjäril”, den första boken om
Johan Rokka och hans
kolleger på polisstationen i
Hudiksvall. Del två ”Springpojken” kom 2016 och i
år kom den tredje delen,
”Fixaren”.
SOLVEIG
VIDARSDOTTER
Jämtland och närmare
bestämt fjällkommunen
Gäddede är miljön för detta
författarskap.”Isvittring” från
2014 är debutverket och i
våras kom den andra boken
”Nässelvrede” där två lokalpolitiker finns i berättelsens
kärna.
JONAS MOSTRÖM
Är Norrlands och specifikt
Sundsvalls röst i den moderna kriminallitteraturen.
Sedan debuten 2004 med
”Dödens pendel” har ett
stort antal böcker tagit form.
Nu är Jonas aktuell med
”Trogen intill döden” som
kom ut tidigare i år.

17.00
DECKARMELODIKRYS
SET
SPECIAL After Work

Lös Deckarfestivalens sto
ra Deckarmelodikryss.
Kom ensam. Kom i grupp
. Bilda lag.
Svenska Deckarakademin
s Nils Scherman guidar
genom en snårskog av du
bbelfrågor, vinkelord och
snabbrepriser. Fina priser
!

18.30– 21.00 När och fjä
rran perspektiv
– en helkväll med åtta kr
imförfattare
SOLVEIG

VIDARSDOTTER

GABRIELLA
ULLBERG WESTIN
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Fredag 10 novemer
SÖREN BONDESSON
Har givit ut sex böcker, bland
annat de två kriminalromanerna ”Lita inte på gryningen” 1994
och ”I skuggan av mörkret”
1997. I mars 2011 utkom ”Konsten att döda, en handbok om
hur man skriver
kriminalromaner”. Tidigare
i år utkom nya
kriminalromanen, ”Lögnen
är en annan
sanning”.

SÖREN
BONDESSON

KERSTIN
BERGMAN
DECKARFESTIVALENS
MODERATORER
Kerstin Bergman, docent i
litteraturvetenskap, deckarälskare och medlem i Svenska
Deckarakademin, är festivalens
huvudmoderator och deltar i
de flesta av programpunkterna
under festivaldagarna. Kerstin
anses vara en av Europas främsta kännare och expert inom
svensk kriminallitteratur.
Vid flera av seminarierna
och under författarkvällarna
assisteras Kerstin av Tomas
Melander, lokal deckarnörd
och tillika ordförande i
Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall.
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Seminarier

10.00 Sören Bondesson
Konsten att döda – om skrivandet

Sören Bondesson har sedan 1993 unde
rvisat i litterärt
skrivande på Skrivarakademin i Stoc
kholm. Bland hans
mer kända elever inom krimgenren
kan nämnas Åsa
Larsson, Jens Lapidus och Åsa Rogn
eby.
Förutom sin handbok i deckarskrivan
de har han inte
mindre än 8 titlar i olika genrer allt
från lyrik, noveller,
kokböcker och thrillers. Hans senaste
bok, Lögnen är
en annan sanning, är en historisk thril
ler om bröderna
Wallenbergs affärer med Tyskland unde
r andra världskriget och en kodbok som kom på avvä
gar men kom att få
en stor betydelse efter krigets slut.

11.00 En skrivarkurs i Sundsvall
Folkuniversitetet

Sedan förra årets deckarfestival har
en kurs i
deckarskrivande bedrivits i Folkuniv
ersitetets regi i
Sundsvall. Vi möter lärare, elever och
lyssnar även av
delar ur årets produktion. Medverk
ar gör kursansvariga
Susanne Fellbrink tillsammans med
Sören Bondesson
och elever vid kursen.

12.00 Lilla Sherlockpriset
Utdelas av Arne Dahl/Jonas M

För första gången delas priser ut i deck
arpristävlingen
Lilla Sherlockpriset. Prisutdelare är
författarna Arne
Dahl och Jonas Moström.

13.00 Två deckarrävar möts
Arne Dahl och Jonas Moström

Arne Dahl och Jonas Moström har alltm
er etablerat sig
som förgrundsgestalter bland sin gene
rations
svenska deckar- och polisförfattare. Arne
Dahls serie om A-gruppen vid Stockholmspolisen var en storartad serie om
kriminalitet under 2000-talets första
decennium. Jonas Moström med sin serie
om
Sundsvallspolisen Johan Axberg gav
också
ett starkt avtryck under samma perio
d, då
särskilt fokuserande vårt eget närområd
e.
De har under åren gästat både festivale
n och
Sundsvall i flera sammanhang. Här träff
ar vi dem tillsammans i ett nära samtal om deras forts
atta författarskap.

ONSDAGSLUNCH
– TEMA KRIMINALLITTERATUR
Onsdag 1 november kl 12.00–12.45
Ur Sundsvalls största deckarbibliotek får du tips på brott
från Sverige, Norge och Finland av Kulturmagasinets
deckarentusiaster bland personalen.
Fri entré, begränsat antal platser
DECKARFILMFESTIVAL I KULTURMAGASINET
Filmvisningarna är gratis, det är begränsat antal platser.
Hämta ett filmpass i Kulturmagasinets reception som
gäller för alla filmerna, du kan se filmerna i mån av plats.
DECKARFILMFESTIVALVISNING NR 1.
Onsdag 1 november kl 13.30. Vi hyllar Gösta Ekman med
en film i polisgenren. Speltid 90 minuter, från 15 år.
DECKARFILMFESTIVALVISNING NR 2. KULTFILM.
Söndag 5 november kl 13.30. Ska Avdelning Q lyckas lösa
sitt 3:e fall? Kom och se. Speltid 107 minuter, från 15 år.
DECKARFILMFESTIVALVISNING NR 3.
Måndag 6 november kl 13.30. Vi hyllar en av Sveriges
deckardrottningar, Liza Marklund. Speltid 89 minuter,
från 15 år.
DECKARFILMFESTIVALVISNING NR 4.
Tisdag 7 november kl 13.30. Vi hyllar en annan av
Sveriges deckardrottningar med en film i Fjällbackamiljö.
Speltid 90 minuter, från 15 år.

LÖS
FALLET!
Kriminalgåtor till kaffet
Måndag 6 november
kl 18.00
Med Teater Allena från
Karlskrona. En polis kommer
till Kulturmagasinet. Han
berättar om några kriminalfall som han har löst.
Vem är skyldig? Lös Fallet!
Tänk efter! Vad var det han
sa? Det är i hans text och i
hans skisser som lösningen
finns.
Lasse Åkerlund presenterar sig själv och när han
tar på sig kavajen blir han
polisen som berättar om
sina uppklarade fall. Efter
varje fall så tar Lasse av sig
kavajen och leder kaffegästerna i deras försök att lösa
fallet.
Biljettpris: 90 kr inklusive
kaffe och smörgås.
Förköp: Kulturmagasinets
reception 060–19 18 00.
www.entresundsvall.nu

Kom och träffa polisen!
Polisen berättar om sitt jobb och visar sin uniform. Du
får också höra Här kommer polisbilen av Arne Norlin.
För barn från 3 år.
Barn- och ungdomsbiblioteket
Fredag 10/11, kl 15.00–15.30
Anmälan till: 060: 19 18 28.

Kom, leta och lös vår
deckargåta! 27/10–12/11
Till dig som går
i högstadiet och tycker
om att skriva!

Läser du deckare? Har du någon gång drömt om att själv skriva en
spännande kriminalhistoria? Då är det här tillfället för dig! Här kan du
tävla om priser. Sätt dig ned och fundera ut en historia som på något sätt
har med brott att göra. Den ska vara på svenska, högst 2000 ord lång och
ska vara skriven på en dator.
Läs mer här om hur du skickar in din historia på: svenskadeckarfestivalen.se
Prisutdelning blir det på Svenska Deckarfestivalens scen den 10:e november.

SPÄNNINGEN STIGER I VÅRA RUM
Under Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall 8–10/11 är Quality Hotel
det utvalda festivalhotellet. Vi ser fram mot att vara
mötesplats för bokälskare,
författare, detektiver och
spårhundar. Från 1030 kr/natt
för Superior dubbelrum
inkl. frukostbuffé.
Bokningskod: DECKARE
Boka via 060-160002 eller
q.sundsvall@choice.se

HÄR ÄR

DECKARHOTELLET!

Varmt välkommen!

Nytt på
deckarfestivalen

After Work

DECKARMELODIKRYSSET
Lös Deckarfestivalens stora Deckarmelodikryss.
Kom ensam. Kom i grupp. Bilda lag.
Svenska Deckarakademins Nils Scherman guidar genom en
snårskog av dubbelfrågor, vinkelord och snabbrepriser.

Fina priser att vinna!
Torsdag den 9 november Klockan 17.00 på Quality Hotel

Festivalen
genomförs
med stöd av:

8 – 10 november

Quality Hotel i Sundsvall

Biljetter till
Svenska Deckarfestivalen 2017
Boka dina biljetter direkt för garanterad plats. Tack vare välvilligt
stöd från flera håll kan vi erbjuda deltagande på festivalen till riktigt
låga priser:

Tvådagarspass
Endagspass onsdag
Endagspass torsdag
Endagspass fredag

8–9/11
8/11
9/11
10/11

295.195:195:150:-

BILJETTER KÖPER DU ENKLAST DIREKT PÅ:
entresundsvall.nu/arrangemang/svenska-deckarfestivalen-2017/
På plats i Stenstan Visitor Center, Stadshuset, Sundsvall och
i Akademibokhandeln Vängåvan, Storgatan 22, Sundsvall.
Medlemmar i Svenska Deckarfestivalen har rabatt. Information om
rabatt och medlemsköp har skickats ut direkt till medlemmarna.

svenskadeckarfestivalen.se

