
Möt SV på Bokmässan
22-25 september · C05:02

Fredag 23 september

Torsdag 22 september

11.00 | Romska förebilder 
Ett öppet samtal mellan Valeria Redjepagic och 
Therese Przybyla, där vi berör den nationella  
minoriteten i dagens samhälle. 
 
11.30 | Berättelsen om Sveriges första 
muslimer 
Religionsvetaren Simon Sorgenfrei om sin bok 
”De kommer att vara annorlunda svenskar”. 

12.00 | Lita på Sverige 
I Sverige har vi en stor tilltro till myndigheter. Så 
vad händer när man kommer hit som  
asylsökande, kan man lita på Sverige? 

13.00 | KiX Senior 
Ett arvsfondsprojekt för äldre personer med 
funktionsnedsättning, där deltagare får lära sig att 
själva skapa en aktiv och meningsfull fritid.

14.00 | Funkis skriver teater 
Scenrummet behöver teater för funkis, med funkis 
som funkis själv skrivit. Så då fixar vi väl det. 

14.30 | Sveriges långa historia 
Jonathan Lindström, arkeolog och författare,  
berättar om människor, makt och gudar under  
14 000 år.

16.00 | Uppdrag anhörig 
Anhörig - till vilket pris? I Sverige är vi 1,3 miljo-
ner med en berättelse. Hur låter din?

16.30 | Demokratifilmerna med  
demokratisamtal 
Fyra filmade demokratisamtal, med olika utma-
ningar för demokratin. Vi tar en titt på valrörelsen 
som nyss klingat av med Faraah Mohamud,  
Centerpartiet och Annika Westh, Liberalerna.

 
10.00 | TrUSt - Studiecirkeln som  
metod för att stärka föräldrar 
Trygghet Ur Stöd, för föräldrar med psykisk ohäl-
sa eller NPF.

10.30 | Utdelning av SV:s Lättläst-pris 
Studieförbundet Vuxenskolans litteraturpris för 
lättläst litteratur delas ut. Efter utdelningen förs 
ett författarsamtal mellan juryn och vinnaren.

11.30 | Prisma VG 
En digital arena och mötesplats för vårt fantas-
tiska industriella kulturarv och vår oöverträffade 
samhällsutveckling från 1850 fram till idag.

12.30 | Museiresan 
Ett samarbete mellan NAV - Industrihistoria och 
arbetslivsmuseer i Väst, Innovatum Science Cen-
ter och SV. Syftet är att locka målgruppen unga att 
upptäcka arbetlivsmuseerna. 
 
13.30 | Svensk idéhistoria 
David Dunér, professor i idé- och lärdomshisto-
ria, har skrivit ett standardverk om människors 
tankar från forntid till renässans.

14.00 | Den lärande föreningen 
En inblick i hur människor formar sin förening 
och hur föreningen i sin tur formar människorna.



Söndag 25 september
Lördag 24 september

 
09.30 | Judarnas historia i Sverige 
Carl Henrik Carlsson om de svenska judarna och 
deras påverkan på samhället och kulturen från 
1700-talet och framåt.
 
10.00 | Jag har torkat nog många golv 
Journalisten Nina van den Brink har skrivit en 
biografi om Maja Ekelöf och hennes klassiker 
”Rapport från en skurhink”.

11.00 | Göteborgslexikon 
I Lars-Gunnar Anderssons omfattande ordbok är 
det knôkat med göteborgska ord och uttryck.

11.30 | Taylors trädgård 
John Taylor om sin nya bok, full av odlingstips för 
blommor, grönsaker, frukt och bär.

12.00 | Trädgårdsresan 
Skattkartan för en trädgårdsresa genom västra 
och sydvästra Sverige.

12.30 | Bifonden 
En insamling till förmån för våra livsviktiga  
pollinatörer.

13.00 | Utdelning SV:s Författarpris
Utdelning samt författarsamtal med vinnaren.

14.00 | Karl Gerhard - Estradör och 
provokatör 
Kalle Lind, arbetare inom kulturbranschen, om 
sin biografi över vår obestridlige revykung.

14.30 | Det andra minnet 
Martin Nilssons om hur minnet fungerar och hur 
vi kan maximera vår minneskapacitet.

15.30 | Ondskans tid 
Professor Dick Harrison om häxprocesser &  troll-
domsförföljelser i Europa från forntid och fram.

16.00 | Bullar, bröd & brunch 
Camilla Hamid har samlat sina bästa recept på 
bullar, bröd och som avslutas med brunchrecept. 

16.30 | 1959 
Helena von Zweigbergks roman levandegör en tid, 
en stad och ett par - Ingrid och Georg. 

10.30 | Erik XIV  
Katarina Harrison Lindberghs biografi som  
omvärderar Erik XIV!

11.00 | Svensk bryggerihistoria  
Peter Sandberg, doktor i ekonomisk historia,  
berättar om svensk öltillverkning under 200 år.

11.30 | Jonas Gardell
”Ett lyckligare år” är berättelsen om de unga stu-
denterna Pontus och Herman och deras omöjliga 
kärlek under andra halvan av 1800-talet.

13.00 | Göteborg 1965.07.29 
Kriminaljournalisten Lars Olof Lampers om den 
märkligaste dagen i Göteborgs kriminalhistoria.

13.30 | Ann-Christine Ruuth 
”Jag kom inte ut - jag blev mig själv”.  
Ann-Christine är präst och föreläsare. Aktuell 
med sin första egna bok.

15.00 | Jag är himmel och hav 
Jonna Bornemark, professor i filosofi, har gjort en 
filosofisk och personlig undersökning om  
graviditet, liv och jagets gränser.

16.00 | I en sal på lasarettet 
Björn Wiman, journalist och kulturchef på DN, 
aktuell med en berättelse om tuberkulosen och 
folkhemmet.

16.30 | Bildningsboxen 
Ett nytt koncept för att tillgängliggöra forskning 
för en bredare allmänhet.

17.00 | Räkna hjärtslag 
Katarina Widholm historiska roman som för oss 
till ett mustigt 1930-talsmålat Stockholm.

18.00 | Poetry slam 
Möt talanger som tävlar i estradpoesi!


