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JOHAN BARGUM

Författarserien är ett samarbete mellan Åbo fritidssektor, Centret för livslångt lärande, ämnet litteraturvetenskap vid Åbo Akademi och ämnesföreningen Prosa vid Åbo Akademi samt Åbolands litteraturförening. Tack
till Svenska kulturfonden och Konstsamfundet för ekonomiskt understöd.

Författare och författarskap 2015
JOHAN BARGUM

Johan Bargum (f. 1943, Helsingfors) debuterade år 1965 med novellsamlingen Svartvitt. Skrivit
sammanlagt 16 romaner och novellsamlingar som översatts till ett tiotal språk, etablerat sig som
en av de främsta stilisterna i den finländska prosan. Har också skrivit för teater, tillsammans med
Bengt Ahlfors bl.a. succépjäsen Finns det tigrar i Kongo (1986) som spelats i ett trettiotal länder och
är den mest översatta finländska pjäsen genom tiderna. Prisbelönt bl.a. med Pro Finlandia år 1998
och Karl Emil Tollanders pris år 2007. Hösten 2015 aktuell med samlingen Noveller 1965-2015.
Ann-Sofi Carlsson (f. 1975, Vasa) är matematiklärare, vann Solveig von Schoultz-tävlingen år 2013
för sin novell i åbomiljö Jag springer längs ån. Debuterar hösten 2015 med novellsamlingen Jag
undrar hur det känns att falla fritt. I tjugotvå korta noveller möter vi människor som försöker hitta
de rätta bitarna till sitt livspussel. Under den vardagliga ytan rör sig mörka underströmmar. Vad
kostar det att förändra sitt liv och är en förändring alls möjlig?

ANN-SOFI CARLSSON

Ulrika Nielsen (f. 1974, Nykarleby / Sundbyberg) är filosofie magister, författare och kritiker. Erhöll
första pris i Arvid Mörne-tävlingen år 2000 och SLS-priset år 2007. Undergång (2015) är ett verk
som rör sig över genregränser i ett textlandskap som speglar ett tillstånd i samtiden, en klarsynt
dystopi som ibland genombryts av ett gåtfullt ljus. Ett avsnitt av Undergången blev radioessä i
februari 2015, Nielsen har också skrivit text till ett scenkonstprojekt med samma titel.
ULRIKA NIELSEN

MARCUS PREST

Marcus Prest (f. 1979, Karleby/Åbo) är journalist och har studerat filosofi vid Åbo Akademi.
Debutboken Pop utkom år 2011 och karaktäriserades bl.a. som en bladvändare med mycket låg
feelgoodfaktor. Android (2015) utspelar sig i en hårdkokt version av vår tid, en thriller på koncis,
osentimental prosa inspirerad av händelser direkt ur nyhetsflödet. Säger sig själv i sina skönlitte
rära texter balansera på gränsen mellan grotesk kiosklitteratur, pulp och pretentiös existentialism.
Marianne Backlén (f. 1952, Helsingfors) har bl.a. prisats för sin förmåga att gestalta ungdomars
världsbild, är en resenär och kulturell gränsöverskridare vars böcker ofta utspelar i multikulturella
miljöer. Debuterade 1974 med en diktsamling, har sedan dess skrivit prosa. Romanen Eldfågelns
dans belönades år 2011 med Svenska Yles litteraturpris. Utkommer hösten 2015 med romanen Jag
gungar i högsta grenen.

MARIANNE BACKLÉN

MIKAELA STRÖMBERG

Mikaela Strömberg (f. 1971, Borgå) debuterade år 1999 med romanen Dessa himlar kring oss städs
som nominerades till Finlandiapriset samma år och belönades med Akademiska bokhandelns
debutantpris samt SLS litteraturpris år 2000. Hon har också arbetat med tv för barn och avlagt
en juristexamen vid Helsingfors universitet. Efter debuten har hon huvudsakligen arbetat med
att skriva; såväl böcker för både barn och vuxna som tv-manus mm. Romanen Sophie utkommer
hösten 2015.
Sabine Forsblom (f. 1961, Borgå) Lärare, TV- och radioredaktör och författare vars debutroman
Maskrosguden belönades av Svenska litteratursällskapet år 2005. Uppföljaren Maskrosgudens barn
(2015) berättar med fortsatt frejdighet och sinne för talande detaljer om en arbetarklassfamilj på
1970-talet, om brytningen mellan barndom och vuxenhet, om längtan efter kärlek, tillhörighet och
en egen röst.

SABINE FORSBLOM

Kaj Korkea-aho (f. 1983, Esse / Helsingfors) Författare, komiker och kolumnist. Första pris i Arvid
Mörne-tävlingen år 2007 för novellen Bastukväll. Romanen Se till mig som liten är prisbelönades
av Svenska litteratursällskapet år 2010, liksom tre år senare uppföljaren Gräset är mörkare på andra
sidan. Tidskriften Suomen Granta valde 2014 Kaj Korkea-aho till en av de bästa unga finländska
författarna. Romanen Onda boken (2015) är, liksom de tidigare romanerna, översatt till finska.
KAJ KORKEA-AHO
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