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Bokhelg och litterär bar 
– stora namn på väg till Höganäs  
 
Suzanne Brøgger, Ulf Peter Hallberg och Lena Andersson är några av 
gästerna när Höganäs Summer Book Festival bjuder upp till bokhelg den 19 
och 20 augusti. Lite senare i september blir det litterär och musikalisk bar 
med artisten Lisa Nilsson och musikjournalisten Fredrik Strage. 
 
Södra Sveriges nya stora bokevenemang, Höganäs Summer Book Festival, hade premiär 
i september 2021 och blev direkt en succé med författare som Klas Östergren, Kjell Westö, 
Andri Snaer Magnason, Åsa Moberg och många fler.  

I år återkommer festivalen i ett annat format och kommer att avhållas i Tivolihuset och 
på Höganäs museum och konsthall: 
– Vi är mycket stolta över att ha lockat hit Suzanne Brøgger som i dialog med Ulf Peter 
Hallberg kommer att samtala om liv och skrivande den 20 augusti, säger Christoffer Palmer, 
programansvarig för festivalen.  

Under lördagen medverkar förutom Suzanne Brøgger och Ulf Peter Hallberg även författaren 
Lena Andersson aktuell med boken Koryféerna. En konspirationsroman, där hon fortsätter 
att utforska teman som anknyter till folkhemmet och dess upplösning.  

Bokhelgen inleds fredag 19 augusti på Höganäs museum och konsthall med Maria 
Maunsbach som kommer att tala om sin nya roman Lucky Lada med årets Piratenpristagare 
författaren Kalle Lind. På museet kommer även Claes Britton, aktuell med en biografi om 
den legendariske museimannen Pontus Hultén, att samtala med Mårten Castenfors, 
konsthallschef på Liljevalchs i Stockholm.  

Redan i september blir det fler litterära evenemang. Först ut är musikjournalisten 
Fredrik Strage som kommer till Garage Bar i Höganäs 6 september och berättar om sin 
översättning av Lana del Rays diktsamling Violet bent backwards over the grass. Den 28:e 
september blir det Litterär och musikalisk bar på Salthallarna när artisten Lisa Nilsson talar 
böcker med Ingemar Fasth, tidigare konstnärlig ledare på Kulturhuset Stadsteaterns 
litteraturscen i Stockholm. Lisa Nilsson har med sig sin gitarrist Mattias Torell. 

–Vi är mycket glada att Ingemar Fasth medverkar i Salthallarna men också att han tar plats i 
bokfestivalens styrelse. Med hans stora nätverk och breda kompetens står vi ännu starkare 
när vi arrangerar en fullskalig festival 2023, säger Christoffer Palmer. 

 
För mer information om Höganäs Summer Book Festival, kontakta: 
• Christoffer Palmer, programansvarig, christoffer@hsbookfest.se  
• Liselotte Fritz, projektledare, liselotte@hsbookfest.se 
Besök också www.hsbookfest.se där du hittar pressbilder. 
 

  


