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Festivalscen: Aveny,
Quality Hotel Sundsvall

Skymning över Stenstan...

”Underbar publik och välarrangerat!”
Emelie Schepp, författare

”Deckarfestivalen i Sundsvall har en unik
och familjär stämning!”
Kerstin Bergman, Svenska Deckarakademin

”Tack för att vi fick vara med och för
ett strålande arrangemang!”
Lina Sjögren, Massolit Förlagsgrupp AB

”Hoppas få möjlighet att medverka igen!”
Gabriella Ullberg Westin, författare

Välkommen till Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall!
För fjärde året i rad är du välkommen till Sundsvall
och Svenska Deckarfestivalen. Precis som tidigare år
försöker vi från styrelsens sida utvidga ramen för vårt
program. Detta för att du som besöker oss ska kunna
ta del av ett så högkvalitativt, spännande och varierat
utbud som möjligt.
I fjol bjöd vi för första gången in internationella författare och det fick ett enastående positivt gensvar
från publiken. Det gör det lätt att fortsätta i den andan
också i år. Norge och Frankrike är två länder som finns
representerade bland årets författare.
Till vår stora glädje och stolthet ökar vi vårt engagemang mot den unga publiken. Deckardrottningen Åsa
Larsson tillsammans med författaren Ingela Korsell
kommer under festivalveckan att turnera i kommunens skolor med workshops kring de omåttligt populära
PAX-böckerna med sin blandning av spänning och
modern fantasy för unga.
Årets seminarier kommer på dagtid att innehålla
möten både vad gäller intressanta ämnen och gäster

av högsta karat. Vad sägs till exempel om en träff med
Håkan Nesser? Ett möte med Anna Karolina och Jørn
Lier Horst, två poliser som båda har sadlat om och
efter en lång poliskarriär nu är framgångsrika
deckarförfattare i Norge respektive Sverige? Ta del av
ett möte med utredare inom Sundsvallspolisen som
låter oss ta del av konkreta erfarenheter av modernt
polisarbete och även av livs levande polisutredningar.
Möt även mannen bakom succéerna Bron och
Marcella, Hans Rosenfeldt!
När du tar del av årets författarlista här i programmet så förstår du att vi erbjuder några av höstens mest
inspirerande helkvällar. Svenska Deckarfestivalen i
Sundsvall är landets första deckarfestival och det är
något vi är stolta över.
Välkommen!

Tomas Melander

Håkan Nordman

Ordförande		 Festivalgeneral

@svenskadeckarfestivalen

BILJETTPRISER

Förköp av biljetter:

Festivalbiljett EN DAG: 150 SEK (medlemspris 125 SEK)
(onsdag 9/11 eller torsdag 10/11)

Festivalbiljett TVÅ DAGAR: 250 SEK (medlemspris 200 SEK)
Festivalbiljett EFTERMIDDAG: 75 SEK per dag

Entré Sundsvall, 060–15 54 00
www.entresundsvall.nu
Kulturmagasinet, 060–19 18 00
Vängåvans Bokhandel,
060–15 04 75

Stadsvandring i Johan Axbergs fotspår: 75 SEK
MORD TILL BORDS, Profilteatern, inkl 3 rätters middag: 575 kr (endast förköp)
Gruppbiljett för gymnasieskolor: För information, ring 070-374 77 20,
eller mejla nordman@svenskadeckarfestivalen.se
Svenska Deckarfestivalen 2016 anordnas av föreningen Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall.
Styrelsen består av: Tomas Melander, Håkan Nordman, Yoko Kawabata, Cecilia Träff, Lennart Bergström,
Inger Melén, Lotten Glans, Anders Justin och Åsa Gradin.
Fotografer: Andreas Nilsson, Anette Svanberg, Anna-Lena Ahlström, Annika Marklund, Birgitta Tillgren, Caroline Andersson,
Charlotte Hveem, Christian Elgvin, Christopher Hunt, Elisabeth Ohlsson Wallin, Linda Jönsson, Lotta Bergstrand, Martin Brunn,
Ola Kjelbye, Per Helander, Peter Knutson, Thron Ullberg, Ulrica Zwenger, appendixfotografi
Omslagsillustration: Henrik Vesterlund, Cecilia Träff

Med reservation för ändringar efter tryckdatum.

PAX-serien
Författarna till den populära PAX-serien,
Åsa Larsson och Ingela Korsell, kommer till
Sundsvall under deckarfestivalen. Ett stort antal
av kommunens elever i årskurs fem kommer att få
möta författarna.
Det är Sundsvalls kulturskola som har gjort inbjudan
till respektive klass. Vårt gemensamma mål med
aktiviteten är att främja läslusten för barn. Som
förberedelse inför besöket får eleverna ta del av
första boken i PAX-serien genom högläsning.
Författarna Åsa Larsson och Ingela Korsell, som
även forskar i pedagogik, har skapat serien PAX –
ett magiskt urban fantasy-epos i tio delar. Henrik
Jonsson, illustratör som bland annat tecknar serien
Batman för DC Comics, har illustrerat.
PAX är ett actionfyllt drama för mellanåldern om
magi, som utspelar sig mitt i dagens Mariefred.
De två första delarna, Nidstången och Grimmen,
utkom hösten 2014 och Bjäran och Mylingen kom
ut våren 2015. Den femte delen, Gasten, kom
hösten 2015. Våren 2016 kom del sex, Näcken, och
under hösten 2016 kommer del sju, Pestan.
Åsa Larsson, Ingela Korsell och Henrik Jonsson
vann Crimetime Specsavers Award 2016 i kategorin
årets barndeckare för PAX-serien!
Ett samarbete mellan Svenska Deckarfestivalen, Sundsvalls kulturskola, Sundsvalls museum,
Sundsvalls stadsbibliotek och närbiblioteken;
Matfors, Stöde, Kvissleby och Alnö.

Bokimpro med deckartema
Kung och Drottning produktion, Stockholm

Att berättelser ger upphov till bilder, tankar och
åsikter är väl knappast vare sig en nyhet eller en
överraskning. Det blir mer än överraskande när de
gestaltas av kvicktänkta improvisatörer.
Tillsammans med en berättare presenteras två
böcker för publiken, i det här fallet deckare såklart.
Berättaren för oss in i handlingen och improvisatörerna tar vid och spelar vidare deras version av
intrigen, helt utan respekt för det faktiska innehållet. Eftersom improvisatörerna inte läst boken kan
den mördade vara mördaren, kriminalinspektören
vara hälaren och prästen vara Hin håle själv…
Vad som än händer avsvär Kung & Drottning sig
från ansvar och ber härmed författaren om ursäkt.

Kulturmagasinet, Programsalen
Måndag 7 november kl 18.00
Tisdag 8 november kl 12.00 och 18.00

Föreställningen är cirka 45 minuter och minst två
deckare per föreställning kommer att presenteras.
Olika böcker varje föreställning! Välkommen till en
spännande skrattfest på brottets bana.
Entré 50 SEK. Förköp: Kulturmagasinets reception
060-19 18 00 och Entré Sundsvall 060-15 54 00.

ÅSA LARSSON

INGELA KORSELL

Arr. Sundsvalls museum och Sundsvalls Stadbibliotek
i samarbete med Svenska Deckarfestivalen.
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Onsdag 9 november

Aveny, Quality Hotel Sundsvall

SEMINARIER
BROTT I NORR
13.30

BJÖRN PERSSON

Fyra författare med Norrland som brottsplats och fond. Vad är det
som gör norrländska orter så speciella som brottsplatser? Likheter och
skillnader i fyra författarskap.
Björn Persson kommer med sin tredje bok, Synden straffar sig själv,
i höst. Precis som de tidigare böckerna utspelar den sig i Sundsvallsmiljö.
Ingemar Dahl har Örnsköldsvik som spelplats för sina deckare, den
senaste heter Dubbelnatur.
Gunilla Bergstrands deckare Blinka lilla stjärna och Barnet i kupolen
utspelar sig i Falun och Borlänge.
Olle Håkansson har debuterat i vår med Sundsvallsskildringen Wayne
går på casino.

POLISER PÅ BÅDA SIDOR AV GRÄNSEN
14.30

INGMAR DAHL

(på svenska och norska)
Både Jørn Lier Horst (NO) och Anna Karolina är före detta poliser som
har sadlat om och blivit krimförfattare. Möt dem i ett samtal om skillnaden
mellan polisarbetet i verkligheten och dess gestaltning i kriminallitteraturen.

DECKARGENUS
15.30

Prisbelönta journalistiska insatser och brinnande engagemang för
samhällsfrågor, samt hyllade deckare. Katarina Wennstam och
Lisa Bjurwald möts i ett samtal om manligt och kvinnligt våld
i deckargenren tillsammans med Katarina Gregersdotter, universitetslektor och forskare från Umeå Universitet.

GUNILLA BERGSTRAND

OLLE HÅKANSSON

Festivalens moderatorer är Kerstin Bergman och Tomas Melander.

KATARINA
GREGERSDOTTER

JØRN LIER HORST

Läs mer om författarna på www.svenskadeckarfestivalen.se

GRÄNSLÖSA BROTT
18.30-21.00

INVIGNING
Invigning av den fjärde svenska
deckarfestivalen.
JØRN LIER HORST
Han räknas som en av de bästa
kriminalförfattarna i Norden, har
rönt stor framgång hos läsarna och
fått flera litterära priser. Blindgång
är den fjärde delen i serien om
polis William Wisting som ges ut
på svenska.
GARD SVEEN
Vinnare av utmärkelsen Glasnyckeln 2014. Vid sidan av sitt
författarskap arbetar han som
rådgivare på försvarsdepartementet
i Norge. Den siste pilgrimen kom ut
på svenska 2016.
OLIVIER TRUC
Fransk journalist bosatt i Stockholm. Debutromanen Fyrtio dagar
utan skugga är hittills såld till ett
femtontal länder och har tilldelats
flera litterära priser. Del två heter
Skuggorna vänder tillbaka.

ANNA KAROLINA

KATARINA WENNSTAM
Kriminalreportern som började
skriva spänningsromaner, vilket
ledde till flertalet listtoppar och
utmärkelser. Aktuell med Skymningsflickan och reportageboken
Flickan och skammen.
HELENE TURSTEN
Böckerna om Irene Huss är översatta till arton språk och flera
av dem har filmatiserats. Nu är
Helene Tursten aktuell med sin nya
serie om kriminalinspektör Embla
Nyström. Del två heter Sandgrav.
LISA BJURWALD
Prisbelönt journalist, föreläsare,
författare och internationellt
anlitad expert på främlingsfientlighet. Den skönlitterära debuten
heter Tills bara aska återstår.
ANNA KAROLINA
Författare och polis som debuterade 2014 och har hyllats för
sina första två böcker i serien om
polisen Amanda Paller. Del tre
heter Förlorat ansikte.

KATARINA WENNSTAM

HELENE TURSTEN

OLIVIER TRUC

GARD SVEEN

LISA BJURWALD

SVENSKA DECKARFESTIVALEN I SUNDSVALL | SVERIGES FÖRSTA DECKARFESTIVAL | 9-11 NOVEMBER

Torsdag 10 november

Aveny, Quality Hotel Sundsvall

SEMINARIER
FRÅN MAARDAM OCH KYMLINGE TILL EUROPAS STORSTÄDER
13.30

Med trettio romaner (om inte deckare så i de flesta fall kretsande kring brott och död) och
snart lika många år som författare, är Håkan Nesser en av landets största. Serierna om van
Veeteren och Barbarotti har fått flera priser, och sedan 2016 är Nesser Filosofie hedersdoktor
vid Örebro Universitet. Möt honom i ett samtal om högt och lågt i ett långt författarskap.

”ETT PERFEKT MORD”
14.15

En reading av några scener ur deckarpjäsen Ett Perfekt Mord av den engelske deckarförfattaren Peter James som var en bejublad gäst på fjolårets festival. Skådespelare från
Teater Västernorrland medverkar. Pjäsen har översatts av Tomas Melander.

DECKARAKADEMINS NOMINERINGAR
15.00

Svenska Deckarakademins Kerstin Bergman tillkännager nomineringarna till utmärkelserna
2016 års bästa svenska kriminalroman samt Bästa till svenska översatta kriminalroman. Ta
chansen att ta del av tio heta deckartips att läsa under resten av året!

DECKARE I RUTAN - MÖT HANS ROSENFELDT
15.45

Hur skriver man deckare för tv? Vad är det som gör Saga Norén och Marcella Backland så fängslande? Efter dundersuccén med serien Bron har svenske Hans Rosenfeldt skördat ytterligare
framgångar med polisdramat Marcella, som köpts upp av och distribuerats via den amerikanska
streamingsajten Netflix, samt visats i brittiska ITV. Missa inte chansen att höra tankar kring
processen och det som sker bakom tv-kamerorna!
Festivalens moderatorer är Kerstin Bergman och Tomas Melander.

HÅKAN NESSER

DENISE RUDBERG

HANS ROSENFELDT

CHRISTOFFER

Läs mer om författarna på www.svenskadeckarfestivalen.se

Hallå där

MORD I MÄSTARKLASS

Kerstin Bergman!

18.30-21.00

HÅKAN NESSER
Hans böcker har blivit översatta
till ett tjugofemtal språk och legat
till grund för tio filmer. I höst är
Håkan Nesser aktuell med deckaren
Eugen Kallmanns ögon, som utspelar sig i den norrländska staden K
i mitten av 90-talet.
DENISE RUDBERG
Hon har nått stora framgångar med
sin Elegant crime-serie om den
ovanliga men mycket populära
deckarhjältinnan Marianne Jidhoff.
I höst aktuell med På sex meters
djup, den sjätte boken i serien.
Krypande spänning och elegant
underhållning i en värld där en vacker
yta döljer många mörka hemligheter.
CHRISTOFFER CARLSSON
2013 fick han Svenska Deckarakademins
pris för årets bästa svenska
kriminalroman. Han har tidigare
skrivit fem kriminalromaner för
vuxna, varav tre om polisen Leo
Junker. Oktober är den kallaste
månaden är Christoffers Carlssons
första bok riktad mot ungdomar.

CARLSSON

TOVE ALSTERDAL

MALIN PERSSON GIOLITO
Malin är jurist, och efter tio års
anställning på en av Sveriges
största advokatbyråer arbetar hon
nu på Europeiska kommissionen
i Bryssel. Störst av allt är en stenhård rättegångsthriller. Ett drama
som väcker frågor om skuld och
ansvar, straff och försoning.
HANS ROSENFELDT
Hans skriver kriminalromaner
tillsammans med Michel Hjort
under det gemensamma författarnamnet Hjort-Rosenfeldt. Serien
om Sebastian Bergman är såld till
30 länder, den senaste, De underkända, kom 2015.
TOVE ALSTERDAL
Låt mig ta din hand utsågs till
årets bästa kriminalroman 2014
av Svenska Deckarakademin, med
motiveringen: ”En utstuderad och
språkligt nyanserad väv av mysterium och samtidshistoria”. I höst
kommer hennes fjärde bok Vänd
dig inte om.

MALIN PERSSON
GIOLITO

Moderator
Ledamot, Svenska Deckarakademin
Föreläsare, moderator och skribent
inom deckarområdet, deckarforskare
och deckarrecensent

Vad är det med deckare och
deckargenren som fängslar dig?
– Deckare ger en spännande
läsupplevelse samtidigt som de
diskuterar det samhälle vi lever
i idag.
Hur förbereder du dig inför ett
samtal med en författare?
– Jag funderar över vad som
gör det enskilda författarskapet
unikt, intressanta teman etc
och så formulerar jag frågor
utifrån det.
Vad tycker du är mest spännande inom deckargenren just nu?
– Den nya (polis)thrillern
med författare som till exempel Anna Karolina, Anders de
la Motte, Jens Lapidus och
Joakim Zander är det mest
nyskapande idag.
Du har varit i Sundsvall några
år nu, vad ser du mest fram
emot inför årets festival?
– Deckarfestivalen i Sundsvall har en unik och familjär
stämning och jag ser fram
emot att få umgås med alla
författare och besökare där
igen! Ur programmet är jag
särskilt nyfiken på seminarierna
om deckargenus och deckaromslag.
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Fredag 11 november
SEMINARIER
Hur säljer man svenska deckare? Deckaromslagens rolL
10.15–11.15 Mittuniversitetet
”Den svenska deckargenren har haft tidigare storhetsperioder, men ingenting
liknar det genomslag genren har fått under det tidiga 2000-talet.”
Karl Berglund, doktorand vid Uppsala Universitet undersöker i sin avhandling
den svenska deckarboomen utifrån litteratursociologiska, bokhistoriska och
förlagsvetenskapliga perspektiv. I den andra av tre delstudier, Mordförpackningar,
studeras genrens bokomslag, titlar och andra peritexter. Berglund i samtal med
formgivaren Niklas Lindblad.
I samarbete med Grafisk design och kommunikation, Mittuniversietet. Fri entré.

EN MORDUTREDNING PÅ RIKTIGT

13.30 Quality hotell
Ingår i festivalbiljett KVÄLL (onsdag eller torsdag)
Verklighetens mordutredare berättar om hur vardagen ser ut i arbetet kontra fiktionen
i böcker. Vilka svårigheter ställs en mordutredare inför i en utredning och vilka möjligheter
finns att klara upp brottet? Hur pratar man med en person som misstänks för ett mord?
Exempel från verkliga fall kommer att diskuteras och förevisas.
Du får möta polisens utredare från avdelningen grova brott, Polisen Västernorrland.

STADSVANDRING I JOHAN AXBERGS SPÅR

15.00, samling på stora torget
Separat biljett krävs
Förra året genomfördes för första gången en vandring i Sundsvalls stenstad till de viktigaste adresserna i
Jonas Moströms deckarserie om polisen Johan Axberg och hans bäste vän läkaren Erik Jensen. I år kommer
den tillbaka om än bara vid ett unikt tillfälle.

SVERIGES RENASTE KOMMUN - En interaktiv deckargåta i restaurangmiljö
18.00, Aveny, endast förköp

Ullsel är en framgångssaga och snart får
kommunen sitt efterlängtade pris - i direktsändning! Ullsel är skandalfritt - eller?
Profilteatern ger sig i kast med ännu en deckargåta till middagen.
Norrlandskommunen Ullsel har oväntat gått
till final i TV-programmet ”Sveriges renaste
kommun”. Framgångsrika, men framförallt
skandalfria, kommuner har varje söndagkväll
kämpat för att bli juryns favoriter. Finalen ska
direktsändas och publiken består av alla som
hjälpt till att göra trakten till en framgångssaga.
I kväll gäller det att, inför hela svenska folket,
visa upp sig från sin bästa sida. Som ett ess i
rockärmen har kommunens stolthet Vic Vestlund kommit hem lagom till galakvällen.

Vestlund arbetar med mänskliga rättigheter
och är en internationellt känd visselblåsare.
Manegen är krattad för en riktig festkväll där
vår kommun ska få nationellt erkännande för
sitt fina arbete. Tv-teamet från TV14 är på
ingång och kommunens politiker, tjänstemän
och entreprenörer har satt på sig sina finaste
kläder. Nu får ingenting gå fel…
Profilteaterns ”mord till bords”-föreställningar
har gjort succé i Umeå och runt om i Sverige.
Publiken dras på ett lättsamt och intrikat sätt
in i handlingen. Spelscenerna sker mellan rätterna och kvällen avslutas med att du själv får
vara med och lista ut vad som egentligen hänt.

MENY
Förrätt
Sikrom, potatis- och grönsakstimbal, citroncremefraiche.
Varmrätt
Halstrad torskrygg, musselsmörsås, räkor, purjolökspotatisbakelse.
Dessert
Chokladmoussepyramid och
vaniljcreme på hasselnötsbotten, hallondropp.
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ANNONSSIDA

www.teatervasternorrland.se

Allt är inte som det ser ut att vara…

SMÅ ÄKTENSKAPLIGA
BROTT
AV ERIC-EMMANUEL SCHMITT

Nyhet!
på
Med supé

Teatergrillen

MALIN ALM, ÅKE ARVIDSSON

regi: Olle Pettersson, scenografi / kostym: Ulla Dahlström

3 september - 12 november
Konsertteatern, Sundsvall

Biljetter: Entré Sundsvall
www.entresundsvall.nu
060-15 54 00

ANNONSSIDA

Svaret på bilgåtan
- nya Hyundai Tuscon.

Provkör du med!
TUSCON FINNS FRÅN 214 900 kr

Hyundai Center Sundsvall, Södra Förmansvägen 7A, telefon 060-66 15 00

Festivalen genomförs med stöd från_______________________________

9/10/11
november

2016

