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Finlandssvensk kultur och språkbruk 

i strålkastarljuset i Wien 
I november 2019 kommer Finland att för första gången delta 
i Buch Wien, Österrikes största bokmässa och läsfestival. 
Finland ansluter sig till den gemensamma nordiska montern 
och bidrar till programmet med de finlandssvenska 
författarna Johan Bargum och Philip Teir som kommer att 
presentera sina verk. Författarna gästar även Wiens 
universitet där det organiseras ett seminarium om språklig 
mångfald där finlandssvensk kultur och språkbruk står i 
fokus. 
 
Finland ställer ut för första gången på Buch Wien. Tillsammans med 
de svenska, norska och danska ambassaderna i Österrike presente-rar 
Finlandsinstitutet i Tyskland prosa, barn- och ungdomslitteratur, samt 
referens- och konstböcker som översatts till tyska i montern 
Blickpunkt Norden (A19). På plats är de finlandsvenska författarna 
Johan Bargum och Philip Teir, som kommer att läsa ur och diskute-
ra sina nya verk Sensommar (Bargum) och Så här upphör världen (Teir) 
den 8 november kl. 17.00−17.30 (Hall D, ORF-scenen). 

Den 8-9 november äger seminariet ”Språklig mångfald i Europa” 
rum på Wiens universitet. Huvudtema är det finlandssvenska språket 
och kulturen och deras ställning i Finland. Seminariet riktar sig både 
till lektorer som undervisar i finska och finländsk kultur på tyskspråkiga 
universitet samt till studenter. Bland gästföreläsarna återfinns prof. 
Ulla-Maija Forsberg, direktör för Institutet för de inhemska språken, 
Dr. Sia Spiliopoulou-Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut samt 
litteraturvetaren Kristina Malmio frånHelsingfors universitet. I 
programmet ingår även två evenemang som är öppna för 
allmänheten: 

8.11. kl. 17.00: panelsamtal om språklig mångfald i dagens Europa. 
Deltar gör bl.a. Svenska Kulturfondens VD Sören Lillkung och pro-
fessor Birgitta Busch, expert på språklig mångfald vid Wiens univer-
sitet. Samtalet modereras av Finlandsinstitutets direktör Laura Hirvi. 

Den 9 november kl. 16.00 avslutas seminariet med ett författarbe-
sök av Philip Teir och Johan Bargum som är öppet för alla. 

Seminariet anordnas av Finlandsinstitutet i samarbete med SUOSA-
nätverket, som är en samarbetsorganisation för lektorer och profes-
sorer i finska på tyskspråkiga universitet i Europa. Det möjliggörs med 
stöd från bl.a. Utbildningsstyrelsen, Svenska kulturfonden, Svenska 
litteratursällskapet i Finland samt Wiens universitet. 


