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I samarbete med 

”Århundradets kärlekskrig” med Ebba Witt-Brattström
Ett äktenskapligt haveri i jämställdhetens förljugna paradis. Det är brutalt, slagfärdigt, naket, 
ömkligt. Och oändligt sorgligt.
Två röster: en kvinna och en man som levt tillsammans i ett halvt liv. Genom orden hörs de 
sista, bultande hjärtslagen i en gemensam tillvaro. Det som en gång var stor kärlek har vänts 
till långdragen kamp.
Århundradets kärlekskrig är en punktroman, influerad av Märta Tikkanens klassiker Århund-
radets kärlekssaga från 1978. En strindbergsk dödsdans, i vår samtid.
Ebba Witt-Brattström är litteraturprofessor vid Helsingfors universitet. Hon har skrivit en rad 
litteraturhistoriska böcker, bland annat om Moa Martinson och Edith Södergran.
Måndagen 12 september OBS kl. 18.00 entré 60 kronor

”Bergtagen” med Johan Schmitz
Johan Schmitz är en svensk naturfotograf, medlem i bildgruppen PhotoNatura och förening-
en Naturfotograferna. Johan Schmitz Photography grundades 2006, efter att Johan avslutat 
naturfotoutbildningen på Ålands folkhögskola. Natur och friluftsliv ligger Johan varmt om hjär-
tat och särskilt har han kommit att förälska sig i den svenska fjällvärlden och utmaningen det 
innebär att ta sig fram i detta väglösa land. (Passa på och se Johans pågående fotoutställ-
ning i hallen).
Tisdagen 18 oktober kl. 19.00 entré 50 kronor

”Lyckliga i alla sina dagar: 
om pengar och människors värde” med Nina Björk
I boken ”Lyckliga i alla sina dagar” för Nina Björk en diskussion kring de senaste årens poli-
tiska och ekonomiska utveckling i Sverige.
Det handlar om pengar. Det handlar om människor. Vilka är deras värden?
Vilka är deras värderingar? Och vad händer när själva människolivet blir en fråga om för-
tjänst?
Här rannsakar vi tillsammans med Nina Björk olika samtida drömmar. Varje tid har sin dröm 
om vad en samhällsduglig människa är. Hur ser vår tids dröm ut och varför? ”Lyckliga i alla 
sina dagar” är en diskussion kring de senaste årens politiska och ekonomiska utveckling i 
Sverige.
Nina Björk, född 1967, är författare, kulturskribent och litteraturvetare. Hon debuterade 1996 
med den feministiska debattboken ”Under det rosa täcket”, som blev en stor framgång hos 
såväl kritiker som läsare
Onsdagen 16 november OBS kl. 18.00 entré 60 kronor

        OBS! Biljettsläpp till alla föreläsningarna den 29 augusti

Vill du få programmet inläst, kontakta Jens Christiansson tel: 0372-789205 
Vill du få föreläsningen syntolkad, kontakta Lina Holmér tel: 0372-789201


