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Suomenruotsalaisuus näkyvästi esillä 

Wienissä marraskuun alussa 
Suomi osallistuu 2019 ensimmäistä kertaa Buch Wien -kirja-
messuille. Pohjoismaisen osaston lisäksi ohjelmassa on 
kahden kirjailijan, Johan Bargumin ja Philip Teirin, keskus-
telu- ja lukutapahtuma. Kirjailijat vierailevat myös Wienin 
yliopistossa järjestettävässä monikielisyysseminaarissa, 
jonka aihe on suomenruotsalainen kulttuuri ja kieli. 
 
Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan Itävallan suurlähetystöt esittele-
vät yhteistyössä Suomen Saksan-instituutin kanssa yhteisellä Blick-
punkt Norden -osastolla (A19) proosan, lasten- ja nuortenkirjalli-
suuden sekä tieto- ja taidekirjojen uusia saksannoksia. Paikan päällä 
ovat kirjailijat Johan Bargum ja Philip Teir, joiden kanssa keskus-
tellaan heidän uusista teoksistaan Sensommar (saks. Nachsommer; 
Bargum) ja Så här upphör världen (saks. So also endet die Welt; Teir)
pe 8.11. klo 17.00–17.30 (Halle D, ORF-Bühne). 

Wienin yliopistolla järjestetään 8.–9.11. Sprachenvielfalt in Europa 
-seminaari (monikielisyys Euroopassa). Pääteemana on suomenruot-
salainen kieli ja kulttuuri sekä niiden asema Suomessa. Seminaarin 
ohjelma on suunnattu Saksan ja Itävallan yliopistojen suomen kielen 
ja kulttuurin sekä skandinavistiikan opettajille ja opiskelijoille. Esitel-
möitsijöina Suomesta esiintyvät mm. Kotimaisten kielten keskuksen 
johtaja Ulla-Maija Forsberg, Ålands fredsinstitutetin johtaja Sia 
Spiliopoulou Åkermark sekä Helsingin yliopiston kirjallisuustutkija 
Kristina Malmio. Ohjelmassa on kaksi yleisölle avointa tapahtumaa:

Pe 8.11. klo 17: Paneelikeskustelu, jonka aiheena on monikielisyys 
nyky-Euroopassa. Puhujina ovat mm. Svenska kulturfondenin johtaja 
Sören Lillkung sekä Brigitta Busch, monikielisyysasiantuntija Wienin 
yliopistosta. Keskustelun juontaa Suomen Saksan-instituutin johtaja 
Laura Hirvi (englanniksi). 

La 9.11. klo 16: Seminaarin päättää yleisölle avoin kirjailijavierailu. 
Ruotsin- ja saksankielisessä keskustelu- ja lukutilaisuudessa esiintyvät
Philip Teir ja Johan Bargum. 

Seminaarin järjestää Suomen Saksan-instituutti yhdessä Wienin 
fennougristiikan laitoksen sekä Suosa-verkoston kanssa, joka on 
suomen kielen opettajien perustama verkosto saksankielisen 
Euroopan yliopistoissa. Tapahtuman mahdollistavat lisäksi Suomen 
opetushallitus, Svenska kulturfonden, Svenska Litteratursällskapet i 
Finland sekä Wienin yliopisto. 


