
                   Nykarleby den 12 oktober 2019 
 

PRESSINFORMATION 

Labyrinth Books på bokmässan i Helsingfors 24-27.10-2019 

 
Labyrinth Books fortsätter samarbetet med Finlandssvenska hembygdsförbundet. 
Hembygdsförbundet säljer ett urval av Labyrinth Books böcker till specialpris i monter 7g105 
under bokmässan. Dessutom finns författaren och redaktören till våra nya böcker tillgängliga 
för intervjuer (enligt överenskommelse innan) under SÖNDAGEN den 27 oktober. 
Författarna och förlaget presenteras samma dag på scenen BLÅBÄRSLANDET, kl. 12:30 
Labyrinth Books Ab grundades av professorn och tidigare chefredaktören Birger Thölix samt 
kommunalrådet och tidigare bankmannen Allan Blom år 2002. Utgivna titlar har under åren, 
med god marginal, passerat 100 böcker. Under denna säsong har förlaget kommit med tre 
nya titlar samt en tidigare utgiven bok i den andra upplagan.  
                                

Gunilla Löfman / Mer än att se 
 
Boken är resultatet av den odyssé som Gunilla Löfman gjort i 
Svenskfinland. Hon har träffat synskadade, samtalat med dem och 
återgett deras berättelser, upplevelser och erfarenheter i den nya 
boken. 
Denna är Löfmans andra bok på Labyrinth Books Ab. 
 
 
 

 
 

Björn Stenbacka (redaktör) Nattens Dagblad 1–2 samt C G Mannerheim  
andra upplaga 
 
 
 

 
 
 
 

 

 På bokmässan erbjuder vi även tre av våra tidigare, av läsarna älskade, böcker: 

 
 
 
 
 
 
 

Björn Stenbacka / 
Holger Strandberg 

Carl Gustaf 
Mannerheim 

     (Även på finska) 

   Björn Stenbacka har sammanställt de två, efter varandra, utgivna böckerna, Nattens Dagblad 
 - den första boken och den nya,  -den andra boken.  
   Samt även boken med anekdoter om C G Mannerheim ha nu kommit i sin andra upplaga.  
   Den finns både på svenska och finska. 

Alf Snellman: 

 
I skuggan av 

gårdagen 

Alf Snellman berättar i sin bok  
- I skuggan av gårdagen - om sin 
tid på Vasabladet. Det är också 
en berättelse om hur Snellman 
upplevde legenden Edvin 
Sundquist, som hade lett 
tidningen i fyrtiofem år.  

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

                                   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                         
VÄLKOMMEN OCH KONTAKTA OSS 
 
Alf Snellman +358 (0)40 571 3250 
 
Gunilla Löfman +358 (0)400 950 446 
e-post: gunilla@lofman.fi   
Webbsida: www.lofman.fi 
 
Dagmar von Tyszka-Uthardt  
e-post: lduthardt@pp.malax.fi 
 
Lorenz Uthardt 
e-post: lduthardt@pp.malax.fi   
 
Björn Stenbacka 
e-post : bjorn.stenbacka@gmail.com    
 
Holger Wester +358(0)50 036 5045 
e-post:  holger.wester@pp.inet.fi  
 
Allan Blom, Labyrinth Books, +358 (0)50 526 3122, 
e-post: info@labyrinthbooks.fi 
 
 

Besök oss gärna på vår uppdaterade hemsida : www.labyrinthbooks.fi 
 
 
 
 

Lorenz Uthardt : 
 

Från St. Hubertus till 
den moderna 

jaktetiken 

Dagmar von 
Tyszka-Uthardt: 

 

Brudkistan från 
Paraschin 

Dagmar von Tyszka-Uthardt: 
Den historiska beskrivningen av 
det för- och efterkrigstida 
Tysklands historia ställer 
familjens kvinnor i centrum och 
påminner starkt om dagens 
situation med kvinnor, barn och 
gamla på flykt och svårigheten 
att bygga upp ett nytt liv i ett 
främmande land. 

Lorenz Uthardt: 
 Vikten av att behålla balansen 
mellan människa, djur och det 
tidigare nämnda hållbara 
utvecklingen i naturen. 
Uthardts bok har bl.a i Sverige 
väckt intresse och debatt. En 
mycket läsvärd bok. 
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