
Räätälöidyt  pressimatkat  kirjojen Ruotsiin!  

 

Ruotsalaiset dekkarit ja rikossarjat ovat olleet suosittuja niin Suomessa kuin maailmallakin jo 

pidemmän aikaa. Stieg Larssonin Millenium-sarja Tukholmassa sekä Wallanderin tutkimukset 

Ystadissa ovat tuottaneet kansainvälisiä TV-tuotantoja ruotsalaisten lisäksi.  

Gotlannissa  juuri järjestetty  kansainvälinen dekkarifestivaali – Crimetime Gotland - lisäsi 

kiinnostusta ruotsalaisiin dekkareihin myös kansainvälisesti. Stieg Larsson-kävelykierrokset  

ovat olleet Tukholman kaupunginmuseon vetonaula jo seitsemän vuoden ajan. Dekkareiden 

kuvaamien maisemien tuotteistaminen matkailun vetonauloiksi tulee varmasti vielä 

kasvamaan. 

Ruotsi on tänä vuonna teemamaa Turun Kirjamessuilla 2-4. lokakuuta. Messuille on tulossa 

mm. Håkan Nesser, David Lagercrantz, Liza Marklund sekä monia muita tunnettuja 

ruotsalaisia kirjailijoita.     

Ruotsin suurlähetystö sekä me VisitSwedenistä olemme myös mukana messuilla. 

Haluamme tarjota sinulle kirjallisuudesta kiinnostunut toimittaja tai bloggari mahdollisuuden 

lähteä tutustumaan ruotsalaisten kirjojen maailmaan. Kiinnostaako sinua Läckberg ja 

Göteborgin alue?  Anna Jansson ja Gotlanti? tai Jens Lapiduksen Tukholma? Ota yhteyttä,  

ja suunnittelemme kanssasi yksilöidyn pressimatkan kirjojen Ruotsiin!  

*VisitSweden yhteistyössä kumppaniensa kanssa järjestävät lennot ja majoituksen matkan 

ajaksi. Ota rohkeasti yhteyttä tai tule tapaamaan meitä Turun kirjamessuille! Matkan voi 

toteuttaa jo ennen messuja, jos jutun haluaa julkaista kirjamessuja varten. Edellytämme 

vapailta toimittajilta toimeksiantoa juttua varten.  

Yhteystiedot, 

Joonas Halla, PR Manager, VisitSweden, 050-3465256, joonas.halla@visitsweden.com  

mailto:joonas.halla@visitsweden.com


Skräddarsydda pressresor till Sveriges litteratur 

 

Svenska deckare och kriminalserier är välkända i Finland och i övriga världen sedan länge. 

Stieg Larssons Millennium-serie har gjort världssuccé och Wallanders utredningar i Ystad har 

väckt stort internationellt intresse. 

En internationell deckarfestival på Gotland i augusti ökade intresset ytterligare för svenska 

deckare. Stieg Larssons Millennium-vandringar i Stockholm är sedan sju år Stockholms 

Stadsmuseums dragplåster.  

Sverige är i år också temaland på Åbo bokmässa 2-4 oktober. Mässan får besök av en lång 

rad välkända svenska författare som Kerstin Ekman, Herman Lindqvist, David Lagercrantz, 

Liza Marklund, Håkan Nesser och Johan Theorin. 

Sveriges ambassad och vi på VisitSweden medverkar också i mässan. 

Vi skulle vilja erbjuda dig som journalist eller bloggare med ett intresse för litteratur, en 

möjlighet att bekanta dig närmare med svenska författare och deras litterära värld. 

Intresserar Läckberg och Göteborg? Anna Jansson och Gotland? Stockholm i Jens Lapidus 

romaner? Eller Johan Theorins Öland? 

Ta i så fall kontakt med oss så kan vi planera en pressresa tillsammans till litteraturens 

Sverige. 

*VisitSweden ordnar flyg och boende tillsammans med sina samarbetspartners. Ta kontakt 

med oss, eller kom och träffa oss på Åbo Bokmässa. Resan kan också ordnas före mässan om 

publicering ska göras i samband med själva bokmässan. Vi förutsätter att frilansskribenter 

har färdigt uppdrag.  

Kontakt, 

Joonas Halla, PR Manager, VisitSweden, 050-3465256, joonas.halla@visitsweden.com  

mailto:joonas.halla@visitsweden.com

