
 
Program för hösten 2019  

Offentliga föreläsningar med fritt inträde 

Plats: Scandic Star hotell Sollentuna 

 

Fritt inträde, men bli gärna medlem i Skönlitterära Författarsällskapet                Hemsida: stockholmnord.wordpress.com 
genom att betala in 200:- till bankgiro 5643-5571, ange namn & e-postadress    

 

Torsdagen den 5/9 kl. 19.00 

Ulf Durling’s tidigt uppskrämda intresse för lag och 

oordning har hittills genererat sexton 

kriminalromaner och många kortare brottstycken. 

Som pensionerad psykiater och passionerad 

deckarläsare betonar han genrens hälsosamma 

effekter och underhållningsvärden medan han som 

författare gärna beskriver hur lätt tillvarons låsningar och 

nödlägen kan frammana oanade mörkersidor hos de flesta av 

oss. 

 

Torsdagen den 19/9 kl. 19.00 

Det tog Krister Holmquist åtta år att få trilogin 

om Masen och hans kollegor på Must 

publicerad. En thrillerskröna om mannen från 

Stora Tuna som tillsammans med Chefen och 

Kalle informerar Moder Svea om hoten mot 

hennes säkerhet. Storyn startar med Palme-

mordet. Med världshändelserna som berörde 

Sverige i fonden följer vi gänget fram till 

Millennieskiftet. 

 

Torsdagen den 3/10 kl. 19.00 

Språkförsvaret är ett partipolitiskt obundet 

nätverk, som försvarar svenskan, särskilt 

gentemot engelskans expansion på 

svenskans bekostnad, förordar 

mångspråkighet och mellannordisk 

språkförståelse. Vad detta betyder 

konkret, berättar Per-Åke Lindblom, 

Språkförsvarets ordförande. 

 

 

Torsdagen den 17/10 kl. 19.00 

Bertil Oppenheimer, bla pensionerad revisor, 

kommer att berätta om sitt utredningsprojekt 

om de judiska registren som med stor energi 

sysselsatt honom sedan mars 2017. Visste 

du om att det idag finns ett register över 

svenska judar på en hatsajt? Registret har 

funnits sedan 2014 och uppdateras 

fortfarande hela tiden. Det finns även 

omfattande sådana register som gjordes av nazister under kriget. 

Carlbergs arkiv som finns i Arbetarrörelsens arkiv, det s.k. 

Lisellska arkivet som finns i Riksarkivet, nazisttidningar och 

böcker som han hittat på Kungliga biblioteket. Många kommer 

säkert också ihåg Radio Islams s.k. uppslagsverk. 

 

 

Torsdagen den 31/10 kl. 19.00 

Svenåke Boström kommer att berätta om den 

svenska dagspressens uppgång och fall. Allt 

med utgångspunkt i mitten av 1800-talet då 

dagstidningarna vällde fram som en vildvuxen 

blomsterrabatt. En intressant fråga är varför 

startades så många tidningar just den 

perioden? Sedan Svenåke Boström började 

arbeta som journalist på Sundsvalls tidning i 

mitten på 1980-talet har svensk historia varit ett hett ämne för 

honom. Något som resulterat i många artiklar kring historiskt 

intressanta händelser. När han 2011 slutade på tidningen och 

startade eget förlag har intresset koncentrerats kring böcker med 

historiska teman. Medieutvecklare blev nämligen hans uppdrag 

under de 15 sista åren i tidningsbranschen. Då var han bland 

annat med och utvecklade ett distributionssystem för att läsa 

tidningen på en läsplatta, flera år innan den första iPaden fanns 

på marknaden. 

 

Torsdagen den 14/11 kl. 19.00 

Gunilla Tähti Wigge och är frilansskribent och 

yogalärare. Sedan många år bor hon i Sollentuna 

och London.  Hennes första roman, feelgood-

skrönan "Hårmästarens familj”, kom ut 

sommaren 2018 (Visto förlag), ljudboken strax 

därefter (Saga Egmont). Andra upplagan med ny 

layout och ett extra kapitel släpps våren 2019. En 

dikt ur boken är tonsatt och finns på Spotify 

(Wigge & Wulkan). Nästa bok i trilogin heter "Urmakarens familj" 

och kommer hösten 2019. 

  

Torsdagen den 28/11 kl. 19.00 

Anders Ström är uppvuxen på Bögs Gård 

och har tillsammans med sin familj 

arbetat med djuren och jordbruket sedan 

barnsben. Han har sett och varit delaktig 

i utvecklingen och förändringarna av 

gården och Järvafältet till vad det är 

idag. De är 5:e generationens bönder på 

Bögs Gård. Bögs Gård ligger i en av de 25 

mest kulturhistoriska rika landskapen i 

Sverige. Redan för 2000 år sedan bedrev 

man ett småskaligt jordbruk på platsen. 

1856 kom den första generationen 

släkten in i bilden. Det har varit allt från 

militärt övningsområde, kamp mellan 

byggandet av bostäder för 40 000 personer till skyddat 

naturreservat. De har gått från 4 mjölkkor till ca 150 

biffdjur/naturvårdare. En av deras utmaningar är att behålla 

känslan av småskalighet in i det moderna jordbruket, men det 

är även en utmaning att bedriva ett stadsnära jordbruk bland ca 

600 000 besökare. 

  

Torsdagen den 5/12 kl.19.00 

 Aliya Dahlgrens främsta drivkraft är den bubblande 

berättarglädje som bor i henne, hennes 

vassaste vapen är humor, nyfikenhet 

och sinne för dramatik. Debutromanen 

Hjärtat fullt utav dig, (2017, Visto 

Förlag), är en verklighetsbaserad 

berättelse som spänner över åttio år 

och bygger på hennes egen 

familjehistoria. Genom boken får vi följa tre generationer 

kvinnor som alla kämpar för frigörelse, identitet och kärlek. Då 

en av kvinnorna förälskar sig i en man från Mellanöstern blir det 

också en kamp mot omgivningens fördomar och rädslor för det 

som är annorlunda. 
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