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torsdag 8/9 

- Lasse Holm 

- artist, 

kompositör, 

TV-

presentatör och 

memoarförfattare, 

berättar om sitt liv 

torsdag 29/9 författaren 

Eva 

Ludvigsen 

har skrivit 

flera 

romaner, 

både för 

vuxna, 

ungdomar och barn.  

torsdag 20/10 – Eva 

Swedenmark, journalist, 

prisbelönt författare, och 

teatermänniska - Om sin 

senaste bok 

Om ni inte 

börjar leva 

gör jag slut 

– en skröna 

med både 

humor och 

allvar om livet sextioplus 

torsdag 

10/11 - 

Sam 

Carlquist - 

Poeten och 

tusenkonstnären Sam 

Carlquist berättar om sig 

själv och sin nya 

diktsamling I morgon skall 

jag vara lycklig 

torsdag 1/12  

- Aino 

Trosell, 

författare - 

om Helmers 

vals, som är 

titeln på 

hennes nya roman 

 

torsdag 15/9 - 

Christina 

Falkengård - 

hennes 

föredrag lyder 

Inne fast ute - 

och handlar om 

Glasverandor 

torsdag 6/10 

- författaren 

Marianne 

Cedervall - 

om de 

uppmärksammade 

deckarna Svinhugg, 

Svartvintern, Stormsvala 

och Solsvärta  

torsdag 

27/10 - 

Håkan 

Wahlbom, 

författare - 

berättar om Hitlers största 

nederlag under rubriken 

Stalingrad – vändpunkten 

och om sin senaste bok där 

tyska veteraner berättar 

om sina upplevelser och 

vedermödor 

torsdag 17/11 

- Monica Zak, 

författare - 

med drygt 50 

böcker för 

både vuxna 

och unga berättar hon om 

jakten på Hadar, pojken 

som kom bort i en 

sandstorm och växte upp 

bland strutsar i Sahara 

www.stockholmnord.org 

 

 

 

 

torsdag 22/9 - 

författaren, 

dramatikern 

och spökskri-

varen Helena 

Sigander - 

berättar om 

sitt skrivande  

torsdag 

13/10 - 

Astrid 

Ståhlberg 

författare 

och 

entreprenör - kvinnor mitt 

i deras enkla vardag i 

Kongo Brazzaville. 

torsdag 

3/11 - 

Kristina M. 

Nilsson, 

författare, 

fotograf 

och 

medlem i 

Sällskapets styrelse - 

aktuell med sin första 

roman Vi ses på den 

Gyllene Tigern. 

torsdag 

24/11 - 

Annelie 

Nilsson, 

författare - 

aktuell med 

boken Lorry – det tragiska 

glädjepalatset som 

handlar om hennes far Nils 

”Dubbel-Nisse” Nilsson 

Alla 

föredrag 

på Scandic 

Star 

Hotell, 

Sollentuna 


