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Meny
Lunch med kräftsoppa
Under en förlängd lunchpaus har du möjlighet att inta
näring för både kropp och själ i Bibliotekskaféet fredagen den 3 oktober klockan 11–12.30.
Kombinationen är delikat. Medan du inmundigar en
härlig kräftsoppa får du höra om kräftor och finlandssvenska kräfttraditioner och om Mikael Hisingers resor
i Europa på 1780-talet. Agneta Rahikainen presenterar sin bok, Kampen om Edith och Alma Pöysti läser
några av dikterna.
Sidan 13

Lördagslunch

Ät laxsoppa och lyssna till Nylands litteraturförenings
medlemmar som berättar om och ger smakprov på
sitt litterära skapande. Kafé Voffeli & Kaffeli vid Rådhustorget, Smedsgatan 10, kl 12–14 lördagen den
4 oktober.
Sidan 15

Litterärt kryddad Supé

Bokkalasets litterära supé serveras i år för första gången på Knipan. Buffén dukas fram lördag kväll den 4 oktober klockan 19.00.
I kombination med läckerheterna på buffébordet så
som gravad och rökt lax, kräftströmming, rökt grisfilé
och rökt lamm, lantpaté, kycklingfilé och gäddfärsbiff
m.m. serveras litterära smakprov. Dem bjuder författarna Anna Jansson, Solja Krapu, Lars Sund och Staffan
Bruun på.

När jag hittar på vad jag ska skriva upplever jag en ren
Det gäller att våga spränga ramarna, livet är kort, så ta
”lyckokänsla.
”chansen.
Och jag börjar alltid med känslan, med något
Säg inte nej utan säg ja till det svårare. Man misssom berör mig. Sedan placerar jag in Maria Wern och de
andra som dockor som jag spelar med.
Jag får både hjärtklappning och handsvett när jag skriver de otäcka passagerna. Som kontrast har jag sedan det
varma förhållandet mellan Maria Wern och hennes chef.

Mark Levengood

Anna Jansson

Sidan 6

”

lyckas ett par gånger, men det är inte så farligt, man överlever. Bor man i Ekenäs så är det inte så värst spännande att ha Helsingfors som mål utan välj något större och
mera, välj fast Kuala Lumpur.

”

Sidan 3

Sidan 5

Samisk brunch

Hotell Sea Front står för Samisk brunch mellan klockan 11.30–13.30. I samband med brunchen presenterar
Anneli Jonsson boken Smak på Sápmi. Brunchkock är
Heikki Nikula som är chefskock och ägare till Tradition
Hotel Kultahovi i Enare.
Katarina Gäddnäs och
Solja Krapu deltar
också i brunchen.
Sidan 15

Kom

och tävla
I år gäller det
att stapla böcker.
Domarkåren fäster vikt vid att
böckerna staplas på ett originellt sätt men samtidigt är helhetsintrycket viktigt. Lagen har
en halv timme på sig att utföra
sin uppgift. I varje lag ingår fyra
personer. Det är fritt fram för
vem som helst att anmäla sig
till tävlingen. De lag som anmäler sig snabbast får delta. Anmälningarna tas emot från och
med september och riktas till
Emmaus@surfnet.fi

Givetvis hittar man i mina
Vad gäller Poetry Slam
”romaner
och filmer situatio- ”
är det inte fråga om musik,
ner som är bekanta för mig.
Utgångspunkten är att historierna känns sanna. Den
värld jag skriver om eller
den jag berättar om i filmen
är mig väldigt nära. Jag vet
och känner nästan intill huden de problem som gömmer sig. Kanske har ingen
ärligt vågat behandla dessa
problem i Norge i rädsla för
att bli stämplad som rasist.
Som norsk-pakistansk har
jag ”fullmakt” att problematisera båda kulturerna.
Khalid Hussain

”

Sidan 16

Sidan 7
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det är inte teater, de uppträdande är inga idoler, det
är inte digitalt. Det är dikter på servetter, toapapper,
poesi som ännu tar form
medan den framförs. Av
min pappa Eino lärde jag
mig att dikter ska ha rytm
och att de ska läsas högt,
att det är njutbart med dikter.
– Och att man får skratta.
Solja Krapu
Sidan 4

”

”

– Varför skriver du böcker? Du har ju så många
redan, frågar barnbarnet
Kasper.
– Det är istället för att prata,
svarar jag. Går man omkring och snackar dagarna i
ända tröttnar folk. I en bok
kan man smyga in viktiga
grejer medan alla tror att
de läser en deckare.
– Du luras.
– Ja, kanske det.
Calle Hård

otäcka miljöer så
”somVissaövergivna
hus, låsta
rum, öppna vindar eller
knarrande dörrar, inbjuder
mig till att börja fantisera.
Jag berättar mycket gärna
spökhistorier, även om jag
själv är rädd för spöken och
undviker skräckfilmer.
Yvonne Hoffman

”

Sidan 10

”

Sidan 6
Bokbussen besöker alla
svenska daghem i Raseborg
under Bokkalaset.
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dagarna fyra
fyra!!
ii dagarna

Pia Pettersson

Bokkalas
okkalas
B

Hösten är just den tid på året då man längtar efter att kura skymning tillsammans. Vad
passar då bättre än ett bokkalas där vi tillsammans får fira språket, författarna och läsandet? Bokkalaset har med åren blivit en självklar del av Ekenäs höstkulturliv. Mycket
har skett i bokvärlden sedan det första bokkalset i början av 2000-talet. På samma gång
som pappersboken fått digitala utmanare ser vi en renässans för berättarkonsten. Det
syns naturligtvis också i Bokkalasets program i form av nya litterära uttryck som Poetry
Slam och Diskussion om bloggskrivandet.
Bokkalaset bjuder i år på samtal och möten med över 40 författare och artister. Tillsammans med inbjudna deckar- och skräckfantasyförfattare, spökskrivare och spöken
på Svartå slott ska vi i höstmörkret hänge oss åt årets tema ”Spänning”.
Ett flertal program berör de spänningar som kan uppstå i ett mångkulturellt samhäl-

le och den ständiga strävan mot en rättvisare och helare värld. Regissör och manusförfattare Khalid Hussein besöker Bokkalaset med sin film Import-eksport som handlar om de
svårigheter som kan uppstå när kärleken går över etniska gränser. På söndag talar Christina Falck under rubriken Vi eller de om motsättningarna mellan röda och vita vid tiden för
inbördeskriget. På fredag omvandlas Kulturhuset Karelia till Mark Levengoods universum.
Som Unicef-ambassadör jobbar han för barns rätt att få gå i skola, få hälsovård och skydd
mot övergrepp och diskriminering. Några av dem som var med och grundade Mikaelskolan i Ekenäs bjuder in till samtal med utgångspunkt i boken Vägröjarna och hur det var att
på 1970-talet kämpa för naturenlig odling, en helhetssyn på människan och naturen, och
en skola som speglar ett sådant samhälle.
Men vad är ett kalas utan mat? Den som vill prata om mat kan gå på en paneldiskus
sion kopplad till kulturkokboken Bjud in – Duka upp! eller höra Karin Lindroos berätta
om kräftor under kräftsoppslunchen i biblioteket. Där tolkar också Alma Pöysti Edith
Södergran. I galleri Elverket bjuder Pro Artibus på guidning av utställningen Kräftskivan.
På lördag blir det supé på Knipan. Där fixar Hasse Lundström till kalasmat, skådespelaren
Christoffer Strandberg och hans alter egon är programvärdar och bandet Ben Guevara
spelar upp till dans. På söndag kan man inta en nordisk brunch med Anneli Johnson, citysame och aktiv inom Slow Food Sápmi.
När det blir för trångt i våra bokhyllor är det dags för några av våra böcker att byta ägare. På Emmaus bokbytarmarknad på Rådhustorget har alla en chans att byta ut sina gamla
böcker mot nya och för den som inte vill ge bort böcker utan istället vill öva sig att trava
sina böcker på ett smartare sätt ordnas en boktravartävling.
Intet är väl som bokslukaråldern, då man med lustfylld upptäckarglädje får gå in i böckernas värld. Skolorna, Uncan, biblioteket och bokbussen blir naturliga rum för barnens
och de ungas eget Bokkalas. Över 3000 dagisbarn och skolbarn i hela Raseborg bjuds
på program med författare och festgäster som ”Muminmamman” Maria Sundell och
”Mumintrollet” Sixten Lundberg.
Vi vill tacka alla som jobbar frivilligt med arrangemangen kring Bokkalaset 2014 och för
alla de bidrag vi fått från ett stort antal fonder.
För mig har det varit en spännande upplevelse att se Bokkalaset växa fram från idé
stadiet till ett innehållsrikt evenemang med både djup och bredd.
Ylva Rancken-Lutz
Ordförande för Ekenässällskapet r.f.

Bokkalaset i Ekenäs
2–5.10.2014

Bokkalaset

Arrangörer
Ekenässällskapet r.f.
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Raseborgs stads kulturbyrå
Camilla Hynynen

ökar

Läslusten

Styrgrupp
Kerstin Ilander
Lotta Lerviks
Annette Ström
Monica Örnmark

Programkoordinator
Bitte Westerlund

Årets Bokkalas är speciellt för Lotta Lerviks, eftersom hon medverkar som en av
”kockarna” i kalasteamet i egenskap av
Raseborgs kultursekreterare.
– Bokkalaset är ett härligt evenemang
som drar till sig olika sorters människor.
Det viktiga är att det i programmet finns
något för alla åldersgrupper. Under varje
Bokkalas händer det att jag upptäcker
en känd men för mig personligen oläst
författare. Att höra författaren själv
berätta om sin nyaste bok och processen bakom boken väcker min lust och
nyfikenhet att få läsa just den boken.

Spontant uttryckssätt
Lotta har ingen speciell favorit i det gedigna programmet men tycker tävlingen
Poetry Slam är värd att upptäcka för den
som inte tidigare noterat tävlingen. Både
gammal och ung får kliva upp på scenen
och läsa en egen dikt och på så sätt delta
i tävlingen påhejad av publiken.
Ett annat kul programinslag som
Lotta lyfter fram är bloggevenemanget

på ungdomsgården i Ekenäs. Här får publiken lyssna på några bloggare som berättar
om sitt skrivande.
– Att blogga är ett lite annorlunda sätt
att skriva. Själv har jag bloggat men för
stunden ligger min blogg på is och annat
som jag skrivit ligger i min skrivbordslåda.
Att Bokkalasets litterära supé med program i år hålls på Knipan tycker hon är extra häftigt.
– Jag ser framför mig Knipan i höstmörkret, vilket passar bra med tanke på
vårt tema ”Spänning”.

Från stort till större
Bokklaset har vuxit kraftigt under de senaste åren. I fjol tog hela 5000 personer
del av kalaset inklusive alla svenskspråkiga
skolelever i Raseborg. Vid starten för drygt
tio år sedan omfattade Bokkalaset enbart
dåvarande Ekenäs stad. Då Västnyländska
kultursamfundet numera är med som samarbetspart har barn- och ungdomssidans
program kunnat växa. Bokkalaset riktar sig
nämligen till alla svenskspråkiga dagis- och
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förskolebarn i hela Raseborg, där bokbussen och Muminfamiljen i år utgör ett
viktigt inslag.
– Vi har fått ihop ett bra och lite annorlunda program nu med årets tema
”Spänning”. Det svåra är att hitta en
lämplig tidpunkt för Bokkalaset och att
få tidtabellerna att passa för alla medverkande. Att ordna Bokkalaset samma
veckoslut som bokmässan i Åbo har sina
poänger. På så sätt lyckas evenemangen
delvis locka samma författare till sig, speciellt de mera långväga gästerna, så som
Lars Sund, Anna Jansson, Mark Levengood och Khalid Hussain.
Kan Bokkalaset ytterligare växa? I den
här frågan är Lotta rätt klar.
– Jag tycker inte Bokkalaset behöver
växa mera och absolut inte till en regelrätt mässa. Bokkalaset är i dag litet och
intimt. Det gör att besökarna kan känna
att de får kontakt med författarna.
Beatrice Blåfield

Programbladet Kalasmeny
Redaktör
Monica Örnmark

Ansvarig utgivare
Ekenässällskapet: Bengt Bergman

Logotyp
Melinda Lönnberg

Annonsförsäljning
Bitte Westerlund
Adam Stenwall

Ombrytning
Monica Örnmark
Elektronisk bearbetning
Ekenäs TypoGrafi

Kontakt
www.bokkalaset.fi
Raseborgs stads kulturbyrå
kult@raseborg.fi
tfn 019-289 2781
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Läsning

magi

–

inte plåga

Bästsäljare. Anna Janssons böcker
om kriminalinspektör Maria Wern
har sålts i närmare två miljoner exemplar.

Deckardrottning

– Det ska inte vara en plåga
eller ett arbete att läsa en
bok, säger författaren Lars
Sund. Magin, någonting
som drar läsaren med ska
finnas där. Och det gör det i
hans böcker, hur faktapräglade de än är mitt i all sprudlande berättarkonst. Eller
kanske just därför.
Själv finner han det lite
lustigt att den breda, berättande romanen med anknytning till gamla tiders
muntliga historier, fortfarande är så livskraftig.
Den ort som det handlar
Dagens breda romaner har anknytning till gamla tiders
om i årets bok, Tre kvinnor
muntliga berättande, konstaterar Lars Sund.
och en berättare, är inte svår
att känna igen som Jakobstad.
– Fantasin har den grundläggande
Också för den planeras en fortsättning med
tryggheten i fakta, säger han själv.
två böcker till. Lars Sund håller med om att
han lever ett dubbelliv så till vida, att han
Otto rymde också
bor och skriver i Uppsala medan han i sitt
Lars Sunds passionerade fågelintresse blev
författande finns i Österbotten.
känt för den stora allmänheten år 2010, när
– Men jag brukar säga att en distans i
boken En morgontrött fågelskådares bekänbåde tid och rum är nödvändig. För länge
nelser utkom. Rötterna till sin känsla för
sedan hörde jag Eeva Joenpelto säga nånaturen hittar han i barndomens somrar i
gonting liknande. Hennes Lojosvit gav mig
Vexala där fågelsång hördes överallt och en
en del impulser, säger han.
koloni silvertärnor häckade. Fågelskådarintresset förklarar han med att det är så förStarka kvinnor
baskat roligt.
Gemensamt för de två författarna är också
– Länge kunde jag hålla bongaren i mig
att båda skriver om starka kvinnor, för Lars
i schack, men nu reser jag också en del efSunds del kanske bäst representerad av
ter fåglarna, medger han.
Dollar–Hanna i Colorado Avenue och de
Till barndomen hörde också några år i
andra Siklax-böckerna.
USA. Hans far, som hade två bröder i AmeHur kommer det sig?
rika, ville även han en tid pröva lyckan där.
– Du har aldrig träffat Lasses mamma!
inflikar hans hustru. Själv nöjer han sig med Så omöjligt är det väl inte att författaren
att säga att både hans mor och mormor var Sund en dag tar itu med emigrationen till
Amerika, när den nu aktuella trilogin om
starka kvinnor på olika sätt.
amatörteatern i Österbotten och efterkrigsHustrun Gudrun, som Sund träffade på
tidens uppbyggnad av välfärdssamhället är
en skrivarkurs i Vörå, var orsaken till att han
avklarad.
i tiden flyttade till Uppsala som hon kom
Och förresten var Jonas Jonassons
ifrån. I 20 år hann han också arbeta som
hundraåring inte den första som rymde
journalist på Uppsala Nya Tidning innan
från ett åldringshem, vet den som läst Lanthan 1999 lämnade växelbruket, som han
handlerskans son, Siklax-trilogins andra
kallar det, och blev författare på heltid.
del som utkom 1997. Den inleds med att
– Men helt har jag inte övergett journa94-årige Otto Näs, son till Dollar-Hanna,
listiken. Jag skriver regelbundet kolumner i
med hjälp av en åra slår sönder åldringsVasabladet och då och då i Ny Tid.
hemmets tv mitt under favoritprogrammet
Som författare kan Lars Sund i år fira
och i tumultet som följer ger sig iväg till40-årsjubileum. Han startade som lyriker
sammans med sin dotterson. Under några
med samlingen Ögonblick år 1974. Sedan
dagar i frihet kan de två sedan gå igenom
dess har det blivit åtta böcker till – och
vad som egentligen hänt under Ottos liv.
mycket forskningsarbete. Så heter det också i en prismotivering att han har en förBirgitta Jernvall Ingman
bluffande kunskap om en rad olika ämnen.
Georg Lulich

Anna-Lena Ahlström

Lars Sund utforskade i
Siklax-trilogin sin släkts
förflutna i Sydösterbotten. Nu har han fått tillräcklig distans till sin
egen hemstad.

som

lever sin dröm
– Som det är nu lever jag min dröm varje dag, säger Anna Jansson, en av
de storsäljande svenska deckarförfattarna. Om någon sade att hennes
dagar är räknade och undrade vad hon vill göra under sin sista tid skulle
svaret bli: exakt det jag gör nu.
Produktiv är hon, Anna Jansson, under de senaste femton åren har hon skrivit hela sjutton
deckare med kriminalinspektör Maria Wern i centrum. Dessutom ett antal uppskattade
barndeckare med Marias son Emil, en rad andra barnböcker och några arbeten om etiken
i vården. Totalt blir det över 40 verk.
– Jag har aldrig skrivkramp, det svåra är att få tid att skriva. Jag är glad att jag med mina
fria arbetstider kan hjälpa mina gamla föräldrar på Gotland och min dotter som har ettåriga tvillingar. Jag kan också ta mig tid att umgås med min man och barnen. Men det betyder att jag inte får någon sammanhållen tid för författarskapet, mitt liv ser inte ut så att jag
kan resa bort och skriva.
På sin hemsida säger hon att hon började skriva för att man måste ha något kul efter
40. Det finns en annan version också.
– Vi skaffade dator 1998 och jag bekantade mig med den. Så började jag skriva en historia och blev totalt fångad av det. När barnen kom hem från skolan satt jag med rosiga
kinder i en annan värld.

Både polis och mördare
Anna Jansson är född och uppvuxen på Gotland, och det är också där de flesta av hennes
deckare utspelar sig, trots att hon bott i Örebro största delen av sitt liv. Men var hon sitter
när hon författar spelar ingen roll, säger hon. Hon går helt upp i det hon skriver och befinner sig mentalt någon annanstans. Så det kan hända att hon gallskriker när hennes man
mitt i skrivprocessen försiktigt knackar på för att säga hej.
För Anna Jansson är skrivandet i sig en passion.
– När jag hittar på vad jag ska skriva upplever jag en ren lyckokänsla. Och jag börjar alltid med känslan, med något som berör mig. Sedan placerar jag in Maria Wern och de andra som dockor som jag spelar med.
Dina detektivromaner innehåller en hel del blod, våld och hemskheter. Hur påverkas
du själv av det?
– När jag skriver är jag Maria Wern men också mördaren, vittnet och offret. Frågan är ju
om det sker en moralisk glidning mot det sämre här. Men så fort man tar ett steg utanför
sig själv får man en insikt om hur livet kan vara.
Hon säger att hon får både hjärtklappning och handsvett när hon skriver de otäcka
passagerna. Som kontrast har hon sedan det varma förhållandet mellan Maria Wern och
hennes chef.

Moral och feelgood
Men varför blev det deckare hon valde som genre? Anna Jansson svarar att hon i 25 år arbetade som sjuksköterska, mest på en avdelning för lungcancersjuka. Döden var väldigt
närvarande där, och det har den också varit i hennes familj och släkt, så frågor kring liv
och död har blivit allt viktigare. Hon citerar också författaren Dorothy Sayers som sagt att
deckaren är den mest moraliska formen av litteratur därför att den bär på visionen om ett
rättssamhälle.
Så föreläser hon också om vårdetik, om hur vi borde bete oss mot varandra.
– Vad vi gör med och mot våra barn är det viktiga. Trasiga barn blir trasiga vuxna och
det får konsekvenser.
Efter alla böcker med Maria Wern kom Anna Jansson i somras ut med Ödesgudinnan på
Salong d’Amour, en feelgood-bok lite i Damernas detektivbyrås anda. Innehavarinnan och
hennes medhjälpare friserar inte bara kundernas hår utan hjälper dem också tillrätta på
annat sätt.
Är Ödesgudinnan något av ditt alter ego?
– Det är precis du mamma, sa min son. Ödesgudinnan är varken ond eller god men försöker hjälpa till.
Den boken är också en kärleksförklaring till Visby.
– Nästan alla mina böcker är också kärleksromaner, även om det handlar om olika slags
kärlek. Och att skriva om Gotland är att skriva om kärleken.
Birgitta Jernvall Ingman
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Stationsvägen 6, 10600 Ekenäs
Köpmangatan 8, 10300 Karis
Österbyvägen 18, 10620 Ekenäs
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D
ikter
ska
Att vara
poet är att titta
och peka. Att se regnbågen i biltvätten och dessutom tycka att det

En

är intressant. Att se en vattenpöl och se det
som sin uppgift att berätta om det.

gäst

läsas högt

hemlig

Alla ska veta att Christoffer Strandberg inför
kvällen skräddarsytt sin
del av programmet för
specifikt Bokkalaset.

Beatrice Blåfield

Calle Hård

Så skriver Solja Krapu i en av sina betraktelser.
Då hon pratar låter det precis på samma sätt.

I Umeå bor Solja Krapu i stadsdelen Öst på stan. Där finns också vardagsmonumentet Klädnypan.

I Sverige har Solja Krapu varit med om att introducera den amerikanska
tävlingsformen Poetry Slam. Det började med att hennes dåvarande
man läste en liten artikel i Dagens Nyheter om estradpoesi och ledde till
att Solja hamnade i det lag som representerade i Sverige i Amerikanska
mästerskapen i Connecticut.
Hemma i Umeå är Solja Krapu något så
unikt som en diktare och författare som
först lärt sig svenska som ett främmande
språk och sedan börjat använda det som sitt
arbetsredskap. De är inte många, holländaren Cornelis Vreeswijk gjorde samma sak,
greken Theodor Kallifatides är en annan.
En av hennes många sysslor på senare
år har varit att åka runt i finska skolor i Finland och propagera för det svenska språket.
– Inte pakkoruotsi, säger hon. Jag berättar att det är roligt att kunna svenska.
Det var egentligen inte Solja som skulle
flytta till Sverige utan hennes fem år äldre
syster, Anelma. I mitten av 70-talet var det
trångt i dörren till den högre utbildningen
i Finland men vid Umeå universitet fanns
platser för utländska gäststudenter. Eftersom 15-åriga Solja samtidigt måste iväg
från Keitele för att börja gymnasiet i Viitasaari, tänkte hon att hon lika väl kunde
följa systern till Sverige. Flickornas pappa
talade, via tolk, med en förvånad rektor i
Umeå som sade att det nog skulle gå bra
med en medföljande lillasyster i hans skola.
De första dikterna skrev Solja tillsammans
med systern på finska.
– Vi skrev och rimmade. Sen bytte vi
språk. Hjärta och smärta, skrattar hon.
Solja utbildade sig så småningom till
bildlärare, ett yrke som hon utövat till för
fem år sedan vid sidan om alla engagemang. Hennes register är brett: barnböcker, vuxenlitteratur, diktsamlingar, betraktelser i radio, boktips i TV, måleri, konferencier
på allehanda tillställningar, entertainer, …
Ändå är det estradpoesi som lockar henne
mest.
– Jag har uppträtt överallt, berättar hon.
På bussar, båtar, bassängkanter, i badkar, i
London, Paris, Jokkmokk, Kaliningrad. Norge, Finland, USA, Vitryssland. Restauranger,
kaféer, skyltfönster, under kristallkronorna
på Grand Hotell i Stockholm …
– Till och med på bilbesiktningen.
Många motiv kommer från vardagen
och lockar till igenkännanden och leenden
hos publiken. Tandläkartider, botten som
ramlar ur en blöt matkasse på parkeringen
där någon glömt var hon parkerat bilen,

en detaljinventering av egenheter i en särbos liv: Vi har inga gemensamma grannar/
ingen fjärrkontroll att samsas om/ inget
gemensamt paraply att gå under … Men
diskbänksrealismen stannar inte där utan
poeten tar läsaren eller åhöraren i handen
och leder honom eller henne in bland de
stora existentiella frågorna.

När Bokkalaset kulminerar i supén på Knipan den 4 oktober är det skådespelaren
och imitatören Christoffer Strandberg som
agerar konferencier och ser till att publiken stortrivs. Med sig som gästkonferensier har han den kända … nej, det får bli en
överraskning vem den personen är.

Landat rätt
Då Riddarhuset firade sitt 150-års jubileum 2012, skrev och regisserade han jubileumspjäsen. Där spelade han också
Reuterholm, adelsmannen som spökade
genom seklerna på grund av sin oroliga
själ. Och inför Tyska kyrkans 150 års jubileum i höst ska han regissera kyrkans festligheter till en fungerande helhet.
I våras blev Christoffer Strandberg magister i scenkonst från Teaterhögskolan i
Helsingfors.
– Det var ett stort steg att lämna Teaterhögskolan efter fem års studier. Skolan har
betytt väldigt mycket för mig. Tack vare
den har jag landat i mig själv.
Redan som nioåring fick han möjlighet
att spela teater på Å-Teaterns scen i Sjundeå.
– Som liten var jag rätt extrovert fast å
andra sidan också blyg. Å-Teatern gav mig
scenvana och fick mig att förstå scenrummet. Jag lärde mig att lyssna på publiken
och vågade också spela ut.

… visa mig en bit för fötterna att stå på
en inmutning
en bortglömd plats
en förtöjning i glesbygd
inte mycket begärt
men ge mig närmast religiösa upplevelser
ge mig skådespel
och lite hänförelse
gör mig ställd
peka på en tall som dansar
ge mig alla rätt och inga fel
bär mig…
… bre mig en smörgås
res med mig
res mig
håll mig upprätt
ge mig en jordkällare
(Ur ”Jag behöver busschauffören”)
Då hon ska berätta vad Poetry Slam är, blir
det först en massa ”är inte”.
– Det är inte musik, det är inte teater,
de uppträdande är inga idoler, det är inte
digitalt. Det är dikter på servetter, toapapper, poesi som ännu tar form medan den
framförs.
– Av min pappa Eino lärde jag mig att
dikter ska ha rytm och att de ska läsas
högt, att det är njutbart med dikter.
– Och att man får skratta.
Intresset för poesi som tävlingsform visar, menar Solja Krapu, som förstås har flera
SM-titlar i genren, att ordet överlever i det
digitala samhället, trots alla profetior om
galopperande snuttifiering och allmän ordtorka.
– Än är det inte kört, säger hon.
Den befarade undergången blir skön
konst i hennes dikt Tjejsnack:
”O ja ba´…. Och han ba´…. Och ja
ba´hiiiiiii …”

Skamlöst roligt
Från premiären i november i fjol till senaste
sommar har Christoffer Strandberg hunnit
ge sin enmansföreställning Skamlöst hela
47 gånger. Han har själv både skrivit och
regisserat beställningspjäsen och därefter
farit land och rike runt med den. Inför varje
föreställning förnyar han pjäsen till en del.
– Jag vill hämta nytt liv i pjäsen, foga in
något lokalt, så att den känns äkta för just
den aktuella publik jag uppträder för. Bosse som finns med i pjäsen är till exempel
alltid en ”lokal förmåga”.
Under föreställningen uppträder Christoffer Strandberg dessutom som Tarja Halonen, Jörn Donner, Arja Saijonmaa, Elisabet Rehn och som den fiktiva ”Gusi” från
Svenska kulturfonden.

Fräckt med ömhet
– Som imitatör får man vara lite elak, lite
fräck och leka med gränser, men jag gör
det kärleksfullt med glimten i ögat. Att
vara imiterande artist är en kombination
av ståuppkomik, skådespeleri och karaktärskarikering. Mycket handlar det om
improvisation. Men man måste i slutskedet kunna stå bakom det man gör, som
om personerna man imiterar befinner sig i
rummet.
Beatrice Blåfield

Försäkringsbolaget för allt du bryr dig om

Bekanta
dig med våra
på
försäkringar

folksam.fi

Folksam Skadeförsäkring erbjuder
heltäckande försäkringar för privat- och
företagskunder.

Calle Hård

PETRA GEUST
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Gardiner, tyger, kläder – Gustav Wasas gata 9, Ekenäs
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litterärt
kryddad S upé

En

deckare
måste ju
skrivas
färdig

Meri Kuula

Bokkalasets litterära supé serveras i år för första gången på Knipan. Buffén dukas fram lördag kväll den 4 oktober klockan 19.00. Programledare är i år skådespelaren och imitatören Christoffer Strandberg. Han får
draghjälp av en känd men inte nämnd sångartist, det
vill säga en överraskningsgäst.
I kombination med läckerheterna på buffébordet så
som gravad och rökt lax, kräftströmming, rökt grisfilé
och rökt lamm, lantpaté, kycklingfilé och gäddfärsbiff
m.m. serveras litterära smakprov. Dem bjuder författarna Anna Jansson, Solja Krapu, Lars Sund och Staffan
Bruun på.
Därtill bjuder musikgruppen Ben Guevara på musik med Jalmar ”Jalle” Donner (gitarr) och Oleg Donner
(dragspel) kusinerna Hector Köhler (trummor) och Castor Köhler (saxofon) samt Minna Lampioja (sång), Heikki Turpeinen, violin, Max Malmberg (kontrabas) och
Unto Harju (klarinett).
Boka plats till supén på Knipan från och med 1.9.
Tel. 019 2413200 eller gh@restaurantgh.fi
pris: 40€/person

– Jag skulle inte vilja vara
författare på heltid, det är
för ensamt. Hbl är mitt vuxendagis dit jag måste få gå,
säger Staffan Bruun.

Han

såg
helsingfors
skuggsida

Står stadigt på tre ben: författaren, journalisten och radioprataren Staffan Bruun.

Sammanlagt 13 detektivromaner, från Club Domina
1992 till Brutale Burt i år, har journalisten Staffan Bruun
åstadkommit vid de här laget. Elva av dem har lätt slarvige Burt Kobbat i centrum, två den skötsamme Antonio
Sallinen. Och varför började han då skriva deckare? Jo,
för att det var så tråkigt på Husis och för att han måste
ha något att göra på kvällen.
Men Staffan Bruuns författarbana började inte med
en detektivroman utan med en bok om Elisabeth Rehn
år 1990: Giv akt, fru minister! Hon hade just blivit den första kvinnliga försvarsministern och Christoffer Grönholm
tyckte Schildts snabbt borde ge ut en bok om henne.
Ralf Friberg rekommenderade Staffan Bruun som författare.
Redan tidigare hade Bruun gjort “små löjliga försök”
att skriva en bok, utan deadline och utan förlag. Nu hade
han både och, och blev med boken också av med skräcken för det större format som en bok innebär för en journalist. En annan sak är sedan att vissa kompisar kallade
hans bok på 120 sidor för ett häfte. Så när han började
författa på allvar kollade han i bokhyllan hur tjock en riktig bok borde vara och kom till att det rätta var 250 sidor.
De första deckarna omfattade 254 respektive 251 sidor.

– Jag ville beskriva ett sådant Helsingfors som
inte beskrivits på svenska förut.

Birgitta Jernvall Ingman

Finlands

svens ka

litt eratur

Biografi

Denna bok är nummer 7 i SFV:s biografiserie
om finlandssvenska kulturpersoner.
Avsikten är att ge ut två eller tre volymer
årligen, där både kända och bortglömda
kulturpersonligheter – diktare, konstnärer,
akademiker, hembygdsforskare, folkbildare
eller äventyrare – lyfts fram.

LIVSÖDEN

F O T B O L L S S T J Ä R N A N – S M U G G L A R E N – VÄ L G Ö R A R E N

Som finlandssvensk med sin huvudsakliga verksamhet på
finska i det helfinska Fredrikshamn förblev Claës Cedercreutz
ganska okänd för den finlandssvenska allmänheten.
Hur stor han är i lokalsamhället framgår av att Fredrikshamnarna år 2012 valde att uppkalla en
nybildad kvartershelhet kring sjukhuset efter
honom till ”Reutsinmäki” (Reutsibacken).
Anmärkningsvärt sällan skaffar han sig riktiga
ovänner eller gör felbedömningar av större
betydelse. Kanske har han tur, kanske har han
en förmåga att kombinera en stark etik med stor
skicklighet och noggrannhet. Claës Cedercreutz
är professionell ut i fingerspetsarna, glad
amatör, omdömesgill och impulsiv.

ClaËs
Cedercreutz

lIvSödeN

kirurgen
som kunde trolla

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner
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Henrik Huldén
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ISBN 978-952-7076-02-6
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från
Claës Cedercreutz

förblev Claës Cedercreutz (1917–1991) ganska okänd
för den finlandssvenska allmänheten. Henrik Huldéns
bok handlar om en skicklig kirurg, en burdus läkare, en
hypnoterapeut, en cirkusdirektör, en visförfattare, en
entusiasmerare, en regelbrytare, en medmänniska, en
*9789527076026*
skämtare, en social begåvning – en renässansmänniska.
Boken handlar om en skicklig kirurg, en burdus läkare,
en hypnoterapeut, en cirkusdirektör, en visförfattare,
en entusiasmerare, en rimmare, en regelbrytare, en
medmänniska, en grov skämtare, en pådrivare, en social
begåvning – en renässansmänniska.

1900 – 2012

Henrik Huldén

Henrik Huldén (f. 1957) är specialrådgivare
på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige
och Finland, med ansvar för bland annat
yttrandefrihetsprogram och nordiska samprojekt. Huldén har tidigare medverkat i
antologier och publicerat en kåserisamling och
två barnböcker. Huldén är ordinarie ledamot i
Hugo Bergroth-sällskapet, som arbetar för att
främja och vårda det svenska språket i Finland.
Som verspoet skriver Huldén dagsvers i
Hufvudstadsbladet varje lördag och vid det
här laget är cirka 500 verser publicerade under
signaturen Gromit. Signaturen HenrikHu har
också en egen ruta i tidningen Språkbruk,
tidskriften som utges av Svenska avdelningen
vid Institutet för de inhemska språken. Huldén
arbetar också som visartist och är stiftande
medlem i Finlandssvenska rim-akademin.
Han har tidigare arbetat som journalist och
producent av kultur, underhållning och nyheter
på Rundradions svenska enheter.

När Claës Cedercreutz (1917–1991) mognar till yrkesverksam läkare har han med soldaterna tillbringat fem
år i löpgravarna. Studierna ska avslutas, samtidigt som
intresset för magi och trolleri måste få utlopp. Det är ofta
sammanträffanden som leder till de parallella banorna i
Claës Cedercreutz liv: läkarjobb, trolleri och cirkusliv,
hypnos och skrivande. Till synes skilda världar, men i
Claës Cedercreutz förenade på ett ovanligt sätt.

lIvSödeN

SFV

LIVSÖDEN

Gränsfall

SFV
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Denna bok är nummer 6 i SFV:s biografiserie
om finlandssvenska kulturpersoner.
Avsikten är att ge ut två eller tre volymer
årligen, där både kända och bortglömda
kulturpersonligheter – diktare, konstnärer,
akademiker, hembygdsforskare, folkbildare
eller äventyrare – lyfts fram.

Utgivare Jouni Kuurn
Svenska

Biografi

Jan Nåls har använt sig av historiska källor som
inspiration och utgångspunkt, och placerat
Algoth Niska i händelsernas mittpunkt.
Vissa saker och händelser som beskrivs i boken
är fiktiva. I boken ingår också en längre
essä om Algoth Niska som person.

ISBN 978-952-7076-03-3

Men han är inte bara deckarförfattare, utan står gärna och
stadigt på tre ben yrkesmässigt. Det andra, eller kanske
första, är journalistjobbet på Hufvudstadsbladet, som han
tjänat sedan 1980.
– Jag skulle inte vilja vara författare på heltid, det är för
ensamt. Hbl är mitt vuxendagis dit jag måste få gå, säger
han. Allra helst skriver han historiska artiklar, men gärna
gör han också utryckningar och ägnar sig åt grävande journalistik.
För de senaste böckerna har arrangemanget varit att
han vartannat år hållit en period tjänstledigt och då skrivit
disciplinerat på heltid.
Det tredje benet är lördagarnas Fritt fram i radion tillsammans med kollegan Stefan Lundberg, satirprogrammet
som vid det här laget har 25 år på nacken. Det enda negativa med det är enligt Bruun att han inte kan vara tjänstledig
och skriva utomlands eftersom han varje lördagseftermiddag, utom under sommarpausen, ska finnas i studion.
Hur kan man år efter år binda upp lördagarna på det
sättet?
– För att det är roligt! Och vi kan inte hålla pauser. Om
det tar slut så tar det slut men inte är det vi som lägger ner
det.

Jan Nåls

Biografi

Algoth Niska var på många sätt en modern
människa. Han var en tolerant världsmedborgare
som undvek plikter och ansvar, och var alltid på
jakt efter snabba vinster och extrema upplevelser.
Han var en mästare på att hitta dem – ofta på fel
sida om lagen.

Hbl och Fritt fram

Algoth Niska

Författaren Jan Nåls har studerat journalistik
och kommunikation och är numera doktorand
vid Helsingfors Universitet. Han verkar som
författare, översättare och lärare, främst inom
tv, film och teater. Han har givit ut faktaböcker
om bl.a. sportspel och teaterhistoria. Han är
född 1970 och bosatt i Helsingfors.

Äventyraren Algoth Niska (1888-1954) levde under den kanske mest dramatiska tiden i Finlands
och Europas historia, och han deltog i många av
tidens centrala historiska händelser. Han formades tidigt av sin konstnärliga och kreativa
familjebakgrund, men han var varken en stor
samhälls-påverkare eller en konstnär som lämnade ett komplext livsverk efter sig. Hans eget liv
blev ett slags konstverk –
en performance där han bevisade sin vilja och
längtan till en fri existens, utanför samhällets
normer och lagens strikta ramar. Niska var en
individ ut i fingerspetsarna – under en period då
totalitära krafter i världen försökte utplåna individen så gott de kunde.
För det finska folket blev han känd som smugglarkung och gentleman.

Jan Nåls

Benjamin Laustiola född 1971 utbildade sig till skådespelare vid Teaterhögskolan i Helsingfors i mitten på nittiotalet. Han jobbade som frilans några år bl.a. på Lilla Teatern i
Varför blev det deckare?
Helsingfors, på Växjö regionteater i Sverige, på Totalteatret
– Det finns en bra orsak att välja deckare, och det är att
i Tromsö i Norge samt medverkade i några tv-serier i Finman måste skriva dem till slut. Man måste få veta vad
land och Sverige.
som händer och man kan ju inte låta bovarna springa
Under åren 2002–09 jobbade Benjamin deltid som föreiväg. Däremot finns det ingen orsak att skriva en roman
tagare då han ledde kurser i uttrycksförmåga för företag.
färdig.
I elva år körde han taxi i Helsingfors, mestadels nätter. Det
En annan orsak var kanske den svenska deckarbooär alla de tusentals nätter bakom ratten som gett Benjamin
men som lockade till efterföljd – även om man i Svenskmaterial till hans skrivande. Det gäller både kolumner och
finland inte blir rik på hanteringen.
kåserier i Hbl och Iltasanomat och idéerna till kriminal
romanerna. Livet som taxichaufför beskriver Benjamin i
boken Lindgren, taxichaufför.
Benjamin började skriva på sin debutroman, Nattens
Gränsfall: Algoth Niska
väktare för att han ville beskriva det mörka Helsingfors. Det
Äventyraren Algoth Niskas (1888-1954) liv blev ett slags
våldsamma Helsingfors. Det kriminella Helsingfors. Nu är
konstverk – en performance där han bevisade sin vilja
Benjamin aktuell med sin andra kriminalroman, Mörkrets
och längtan till en fri existens.Han var en individ ut i
änglar.
fingerspetsarna – under en period då totalitära krafter i
Benjamin har också skrivit några pjäser, varav den förvärlden försökte utplåna individen så gott de kunde. Jan
h
sta kommer att ha premiär i Åbo denna höst. I rollerna ses
ot iska Nåls har använt sig av historiska källor som inspiration
g
l
A N
och utgångspunkt, men vissa händelser som beskrivs i
Johanna Ringbom och Pekka Laiho.
*9789527076026*
boken är fiktiva.
Fritiden delar Benjamin mellan idrott och sin dotter.
Han spelar handboll och fotboll och har också vid ett flertal
Claës Cedercreutz:
tillfällen fungerat som tränare för juniorer.
Kirurgen som kunde trolla
Sin framtid ser han som ett oskrivet blad men följande
kriminalroman planeras att bli färdig under 2015.
Med sin huvudsakliga verksamhet i Fredrikshamn

– Nä, inte blir man rik. En liten fickpeng får man, som
blir en lite större fickpeng tack vare det egna förlaget. Men
sin stora belöning får arbetet när boken är färdig och man
åker ut och träffar folk som väntat på den.
Tio procent av böckerna säljs förresten i Kungsbokhandeln i Ekenäs och ungefär hälften på Akademen, säger
Bruun.

11.6.2014 11.09
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”Livet är kort så ta chansen”
När Mark Levengood finns på plats blir
mångt och mycket skojigt på ett förunderligt finurligt sätt. Också allvarliga saker han
väljer att ta upp till diskussion får till slut en
rolig avrundning. Vad han ska tala om på
Bokkalaset har han vid det aktuella intervjuögonblicket ännu inte bestämt sig för.
Men ingen fara, improvisera kan han, det
vet vi alla.

Bjuder på sig själv
Just den här dagen förargar han sig över
den rikssvenska skolan och sin kamp med
att få barnens lärare att inse att det är viktigt att rätta språkfel i en uppsats. Det är
minsann inte att slå ned barnens självförtroende, säger han med eftertryck, utan det
väsentliga är att man på lång sikt jobbar
med det man inte behärskar.
– Jag äger språket och kan använda det
med självförtroende, men vet man med sig
själv att man är dålig på att till exempel just
stava så undviker man givetvis att skriva.
Mark har blivit något av en handelsresande i självrespekt och självförtroende
och bjuder generöst på sina egna erfarenheter. Han vet vad det vill säga att känna
sig en aning udda i vår märkvärdiga värld.
Han kan konsten att ingjuta mod i den som
tvekar inför utmaningar då den rakaste vägen här i livet inte känns så intressant och
riktig.

Kärlek och rutiner
– Svenskfinland är väldigt litet men vi är
lyckligt lottade i det att vi är fria och har
ändå relativt sett rätt bra möjligheter att
göra vad vi vill med våra liv. Det gäller att

våga spränga ramarna, livet är kort, så ta
chansen. Säg inte nej utan säg ja till det
svårare. Man misslyckas ett par gånger,
men det är inte så farligt, man överlever.
Bor man i Ekenäs så är det inte så värst
spännande att ha Helsingfors som mål utan
välj något större och mera, välj fast Kuala
Lumpur.
Själv har han klarat sig rätt bra i livet
med just den inställningen. I dag fungerar
han som programledare, författare och sist
men inte minst som UNICEF-ambassadör
och har i och med det fått möjlighet att se
världen ur rätt olika perspektiv.
– Nyligen besökte jag Västbanken och
träffade där en palestinsk familj med aderton barn, två mödrar och en far. De bodde i
en grotta, visade det sig. Först blev jag förskräckt men sedan såg jag att det ju också
går utmärkt att bo i en grotta. Det jag lärt
mig och sett av livet är att vad barn först
och främst behöver är kärlek, någon som
älskar dem och vill något med deras liv, och
så dessutom rutiner.

Bra start i livet
Att växa upp som finlandssvensk är som
Mark ser det ett bra utgångsläge för en
god start här i livet. Därtill har de finlands
svenska barnen tillgång till en utmärkt
skola, vilket ger användbara nycklar in i
framtiden. Han tycker sig ha märkt att finlandssvenskarna själva alltför ofta ser sig
som ett utdöende släkte och att vi just med
den inställningen tycker väldigt synd om
oss själva.

Beatrice Blåfield

Författandet är en naturlig fortsättning på ett liv som journalist. I romanerna håller jag
mig kvar i min gamla verklighet. Romanfigurerna är visserligen påhittade men å andra sidan beter de sig exakt lika begåvat eller korkat som människor i det verkliga livet. Att jag
gärna skriver spänningsromaner beror på att verkligheten är spännande.
Jag är född i Vasa men växte upp i Karis. På den tiden var det många som hukade sig;
de fina var de fina och de andra var de andra och skillnaden mellan folk och folk var minst
lika bred som Pojoviken. Jag ville förändra och blev journalist.
Första jobbet var tre månader som praktikant på Västra Nyland sommaren 1966 direkt
efter studenten. Jag fick lära mig hantverket av duktiga tidningsmakare: Frank Jernström,
Sven Willner och Olle Spring. Där fanns en annan praktikant den sommaren, Jan Mosander, från Jorvas. Vi blev vänner för livet.
I Social- och kommunalhögskolan var Ralf Friberg och Jacob Söderman veritabla smittohärdar för politiskt och socialt tänk.
Jag hamnade tidigt på Expressen i Stockholm. Tog därifrån steget ut i en värld som
ännu vred sig i smärta efter kolonialtiden. Skrev om krig och svält och solidaritet. Skrev
om arbetsmiljö och uteliggare.
Runt omkring revs murar och byggdes nya. Kommunismen fick tänderna utdragna
men det fanns genast folk av annan hudfärg och religion att fylla vårt behov av rädslor
med.
Flyttade till radhus, köpte
parabolantenn och lärde mig
klippa äppelträd. Längtade
alltid ut. Nästa uppdrag, nästa
grej, nu sticker vi …
Det blev 26 år på Expressen
och nio som Lappmarksreporter på Västerbottens-Kuriren
i Lycksele och Umeå. Debutromanen Numret till Calicut
skrev jag i ren ilska över den
främlingsfientlighet som drabbar utländska bärplockare
och den samiska urbefolkningen i svenska Lappland. ”
Kommer utlänningarna från
Östeuropa är de här för att
stjäla, thailändarna är hitlurade av oärliga landsmän och
lappen, ja, lappen vet man ju
hurudan han är”.
Den första deckaren hade
jag aldrig kunnat ge ut som anställd vid länets stora tidning.
Därför sade jag upp mig. I en
annan bok är skurken uppkallad efter den lärare i Karis Billnäs samskola som gav mig fyra
i svenska på sexan. Jag kunde
säga som August Strindberg: På stranden i Indien joggar jag varje morgon innan solen blir
”Vi ses i nästa pjäs”.
för het .
Både i mitt verkliga liv och
i författandet finns en växelverkan mellan norrländska och indiska miljöer.
Under sommarhalvåret bor min hustru och jag på Holmön, en landmil ute i Kvarken
utanför Umeå, Europas kulturhuvudstad detta år. Jag har alltid kommit bra överens med
havet. Flera sommargrannar är knutna till Umeå universitet och hemma på bastulaven har
det skapats pandemier, tillverkats bomber och diskuterats havsörnars matvanor.
Vintrarna tillbringar jag sedan tio år i södra Indien. Delstaten heter Kerala, 34 miljoner
invånare. Bor i Fort Kochi, i de historiska kvarteren, där kineser, araber, judar, portugiser,
holländare och britter lämnat spår. Mitt Indien syns inte från några solstolar. Den tid som
inte går åt till att skriva använder jag till att lära mig mer om korruption, misshandlade
kvinnor och kastförtryck.
Marianne heter min hustru. Hon är delägare i ett företag som skräddarsyr resor till
Kerala. Och så skriver hon guideböcker. I vår familj finns fyra barn och åtta barnbarn.

MARIANNE HÅRD

Stellan Herner

Calle Hård, 68, med rötterna i Karis, blandar friskt mellan indiska och
norrländska miljöer i sina spänningsromaner.

Calle Hård

PLANERAR DU
BOSTADSBYTE?
Vi ordnar finansiering, be om en
offert! Vi syr ihop en lösning som
passar just dina behov och din
livssituation.
Titta in på något av våra
kontor eller boka tid på
tfn 0800 0 2470, www.aktia.fi.
Välkommen till Aktia Bank!
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Om

vetenskapsmannens
högmod
och den fria kärleken
– Den centrala frågan i min bok är vad det egentligen vill säga att vara
människa. Och var gränsen går för det mänskliga. Mitt svar på frågan är
att det grundläggande för oss människor är att vi är sårbara och dödliga.
Den något kryptiska titeln på Merete Mazzarellas nyaste bok Själens nattsida. Mary Shelley
och hennes Frankenstein får åtminstone mig att höja på ögonbrynen. Men hon hjälper till
med att räta ut frågetecknen.

Högmod och fall

Beatrice Blåfield

Det var den brittiska romanförfattaren Mary Shelley som i sin skräckroman lät huvudpersonen Frankenstein utmana naturlagarna och genom sitt vetenskapliga experimenterande ge liv åt ett monster. Romanen Frankenstein utkom 1818. I vår tid har den lockat ett
stort antal filmregissörer att behandla samma tema.
– Shelleys roman berättar om en människas högmodiga försök att skapa liv och då går
det på tok. I vår tid har vi föreställningen att man med teknologins hjälp kan skapa en hybrid av människa och maskin, liksom att man med vetenskapens hjälp kan leva evigt – till
exempel genom att ladda ned det mänskliga medvetandet i en ny kropp.
– Temat som Mary Shelley tar upp i Frankenstein är således lika aktuellt i dag som då
hon skrev den, säger Merete Mazzarella. I sin nya bok behandlar hon frågeställningen vad
människan får göra med hjälp av vetenskapen och var gränserna ska dras.

Makt och gränser
Merete Mazzarella har i fyra årtionden föreläst och undervisat, senast i egenskap av professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon har dessutom varit flitig gästföreläsare vid bland annat Uppsala universitet med medicinstuderande och läkare som åhörare. Inte för intet blev Merete Mazzarella utnämnd till hedersdoktor i medicin vid Uppsala
Universitet år 2006.
– Shelleys Frankenstein tycker jag är lämplig litteratur för speciellt just läkarstuderande,
studerande med koncentrerad naturvetenskaplig utbildning. De behöver kompletterande
insikter också i humaniora, eftersom de i sitt framtida yrke i allra högsta grad kommer att
ha med människor att göra.
Med hjälp av romanen öppnas möjligheten för var och en av de studerande att för sig
själv och gemensamt resonera kring vetenskapens och mänsklighetens möjligheter, makt
och gränser, säger Merete Mazzarella.

Äventyr och ansvar
Andra hälften av hennes aktuella bok handlar om Mary Shelley som person.
– Mary Shelleys liv (1797–1851) påminner om den sortens liv som var förhärskande på

60- och 70-talet, då man skulle vara sexuellt frigjord, ha flera förhållanden samtidigt och
dessutom inte vara svartsjuk.
Merete Mazzarella konstaterar att det gick på tok med försöken att anamma den sortens livsstil, liksom det gick på tok för 200 år sedan för Mary Shelley.
– Det är som ett återkommande mönster där kvinnan är den som sist och slutligen blir
lidande och som får bära det efterföljande resultatet, ansvaret, medan mannen ger sig av
på nya äventyr, säger Merete Mazzarella.
Hon pekar på Lewinskyaffären – ett människoöde i nutid: förhållandet mellan den
unga amerikanskan Monica Lewinsky, praktikant i Vita huset, och motparten, president
Bill Clinton blir avslöjat. Han har för sin del för länge sedan kunnat lämna affären bakom
sig medan hon än i dag är stämplad av skandalen och av rollen som älskarinna.
Beatrice Blåfield

år staplar
vi och by ter
böcker
Man kan stapla ved på otroligt många
sätt och alla sätt är bra utom de fantasilösa. Det fick vi erfara i fjol på Bokkalaset. I år är det igen dags för en liknande
tävling men istället för ved gäller det för
de tävlande lagen att stapla böcker.

Konst av ordkonst
Att använda böcker som stapelvara låter en aning hedniskt för alla litterärt
bevandrade men Daniel Nyman som
basar för bokjippot och som är Emmaus
Westerviks vice ordförande förklarar:
– Det finns massvis med böcker i Emmaus lager som ingen vill ha. Emmaus
har vissa kriterier för de böcker som vi
tar emot – men det doneras ändå en hel
del som inte går att sälja. En del är inaktuella faktaböcker, andra är trasiga. Då
tycker vi att det är bättre att göra något
skoj med böckerna och tillfälligt ge dem
ett nytt liv istället för att bara föra dem
till återvinning, vilket kostar för Emmaus. Vi gör på så sätt konst av konsten.
Dessutom får vem som helst plocka åt
sig böcker då tävlingen är slut.

Mera spänning
– Boktravartävlingen följer samma
mönster som ifjol. Då var uppgiften att
trava eller stapla ved på ett funktionellt,
estetiskt och nyskapande sätt. Så också
i år, fast nu handlar det om att stapla
böcker, förklarar Daniel Nyman.
– Kriterierna som domarkåren i år
fäster vikt vid är att böckerna staplas på
ett originellt sätt men samtidigt är helhetsintrycket viktigt liksom också detaljerna. Därtill ställs de tävlande lagen

inför en överraskningsregel
som förkunnas
på plats strax
före tävlingen. Detta för
att öka spänningen, förklarar Daniel
Nyman. Totalt
har lagen en
halv timme på
sig att slutföra sin uppgift. Som hjälpmedel
kommer varje lag att få en sax. Inga andra
hjälpmedel eller rekvisita tillåts.

ASTRA
SAMHÄLLE | KULTUR | FEMINISM

Beatrice Blåfield

I

PRENUMERERA!
SPECIALERBJUDANDE PÅ
EKENÄS BOKKALAS:
25 euro för ett helt år
med tidskriften ASTRA.
Mejla oss på
pren@astra.fi eller
hitta oss på bokkalaset.

Kom med och tävla
I varje lag ingår fyra personer. Ett av lagen
kommer att representeras av författare.
Det är fritt fram för vem som helst att anmäla sig till tävlingen. De lag som anmäler
sig snabbast får delta. Anmälningarna tas
emot från och med september och riktas
till Emmaus@surfnet.fi
Juryn består av tre personer, en författare, en person med konstnärligt öga samt
en person som representerar Emmaus. Det
vinnande laget får ett presentkort till Emmaus butik och loppmarknad vid Haugesundsvägen 18 i Ekenäs.
Boktravningstävlingen sker den 4 oktober klockan 11 på Ekenäs torg.

www.astra.fi

Läkarcentral MEDEK

Byta böcker
Samtidigt har publiken enligt beprövat
mönster möjlighet att byta böcker på Bokbytarmarknaden som är öppen redan från
klockan tio och pågår till klockan tretton.
– Man tar med sig någon bok man läst
eller vill göra sig av med och byter ut den
mot någon annan bok man hellre vill ha. Så
kan man göra med en eller flera böcker, förklarar Daniel Nyman.
Boktravartävlingen och bokbytarmarknaden arrangeras i samarbete mellan Bokkalaset och Emmaus Westervik.

Läkarcentral MEDEK

Företagshälsovård, allmänläkare, specialister, laboratorium

Stationsvägen
6 allmänläkare, specialister, laboratorium
Företagshälsovård,
10600
Ekenäs 6
Stationsvägen
tidsbeställning
10600 Ekenäs 019-2120700
www.medek.fi
tidsbeställning 019-2120700

Beatrice Blåfield
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Program

Med förbehåll för eventuella ändringar.
Se www.bokkalaset.fi

Fredag 3.10

Torsdag 2.10
19.00

Konstspanarkväll med videokonstnär Petra Lindholm
Arr. Ekenäs församling
Församlingshemmet

19.00

Lärarfortbildning med Petra Bredenberg
Arr. Schildts & Söderströms
Ekenäs bibliotek, Kvarnen

9.00–10.30

Filmvisning Import–eksport med Khalid Hussain
Kulturhuset Karelia

11.00–12.30 Kräftsoppslunch: Agneta Rahikainen och Alma Pöysti om
Edith Södergran, Karin Lindroos om kräftor,
Märtha Norrback om brukspatronen Hisingers resedagböcker
Konferencier: Björn Wallén
Lunch 10 €.
Ekenäs bibliotek, Bibliotekscafé
13.00–14.00 Kräftskivan, guidad utställning
Arr. Pro Artibus
Galleri Elverket
14.00

Kulturkokboken Bjud in – Duka upp!
Paneldiskussion: Nina Gran, Helsingfors kulturcentral
Birgitta Snickars von Wright, Novia Barbro Fri, kulturaktör
Anki Hellberg-Sågfors, Produforum riks
Arr. Produforum riks
Kulturhuset Karelia

16.00

Mark Levengood (SWE): Mitt universum
Kulturhuset Karelia

17.00

Khalid Hussain (NO): Import–eksport
Kulturhuset Karelia

17.30

Bloggpanel med Linn Jung, Karin Lindroos, Elin Sandholm och
Jonas Sundström
Arr. Raseborgs Ungdomsbyrå
Ekenäs Uncan

19.30–22.00 Poetry Slam med MC Solja Krapu (SWE) och Olivia Bergdahl
(SWE)
Open mic
Kulturhuset Karelia

Utställningar

M
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MAZZ

AR
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T TA R E
M Ö T VÅ R A F Ö R F A !
PÅ B O K K A L A S E T

Smak på Sápmi, matfoton, information och recept
Arr. Slow Food Sápmi
Kulturhuset Karelia
Torsdag kl 12–17
Fredag kl 12–22
Lördag kl 9.30–17.30
Söndag kl 13.30–15.30

L

A

RS

AG

A

D
SUN

N

ET

AHIK AIN
AR
EN

Jakten på det gyllene skinnet
Arr. Christine & Göran Schildts stiftelse
Villa Schildt
Alla dagar kl 12–16

LE

EN

E

MAR

K

V

OD
GO

HO

PI

TRÖM

Anne Frank – historia i nutid
Arr. Luckan Raseborg/Unginfo
Ekenäs bibliotek, Galleri Perspektivet
Torsdag och fredag kl 10–17
Lördag kl 10–14
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A
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Nu ingår Västra Nylands digitala
utbud i din prenumeration!
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MIA FR AN

VEL

Börja
läsa
eVN
redan
idag!
Börja
läsa
eVN
redan
i dag!
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Mera info hittar du på
vastranyland.ﬁ/digitaltutbud
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Mera
hittar
du på
Gåinfo
in på
vastranyland.ﬁ
/login.
vastranyland.fi/prenumerera
A

H
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A

K A J KO

PS ST ! Vi säljer

Tfn 019-222 866, pren@vastranyland.fi

alla böcker -25 %
på www.sets.fi

www.vastranyland.fi
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Program

Söndag 5.10

Lördag 4.10
10.00–13.00 Emmaus Bokbytarmarknad och boktravartävling
(Tävlingen börjar klockan 11.)
Arr. Emmaus Westervik
Rådhustorget
10.00

Göran Eriksson: Slaget vid Rilax 1714. Föredrag med bilder
Ekenäs bibliotek, Svalan

10.00

Jörn Donner: Son och far. Historien om ett brott
Kulturhuset Karelia

10.00–14.00 Astras vardagsrum
Arr. tidskriften Astra
Ekenäs bibliotek, Bibliotekscafé

10.00

Litterär högmässa: Katarina Gäddnäs predikar.
Arr. Ekenäs församling
Ekenäs kyrka

11.00

Du och jag och min lilla cykel
Ett allsångsäventyr för barn, ca 2–7 år
Charlotte och Anders Wihk (SWE)
Jujja och Tomas Wieslanders sånger
Arr. Luckan Raseborg
Tryckeriteatern, Karis
Biljetter 5 €

11.30–13.30 Samisk brunch med Anneli Jonsson (SWE/Sápmi),
Katarina Gäddnäs (ÅL) och Solja Krapu (SWE)
Brunchkock: Heikki Nikula
Hotel Sea Front

11.00

Mormor på bibban med Maria Sundell, pyssel för barn
Ekenäs bibliotek, Tornet

11.00

Michel Ekman och Merete Mazzarella: Finlands svenska litteratur 1900–2012
Ekenäs bibliotek, Svalan

11.00

Elisabeth Rehn och Maria Romantschuk: Om att bli spökskriven
Kulturhuset Karelia

11.00

Boktravartävling
Arr. Emmaus Westervik,
Rådhustorget

Brunchbiljetter 25 €. Förköp: fr.o.m. 1.9.
tel: 019 2461 500 eller info@hotelseafront.fi

14.00

Christina Falck: Vi eller de – Finland 1918
Arr. Ekenäs Museivänner
Museicentrum EKTA

14.00

Du och jag och min lilla cykel
Ett allsångsäventyr för barn, ca 2–7 år
Charlotte och Anders Wihk (SWE)
Jujja och Tomas Wieslanders sånger
Arr. Kulturhuset Karelia
Kulturhuset Karelia

15.00

Pia Ingström: Känslor äger rum – Liv i hem,
stuga och villa. Katarina Gäddnäs intervjuar.
Ekenäs museicentrum EKTA

11.00–13.00 Carina Wolff-Brandts bokjippo
Arr. Kungsbokhandeln
Kungsgatan
12.00

Med förbehåll för eventuella ändringar.
Se www.bokkalaset.fi

Biljetter 5 €.

Gudrun Wessnert (SWE), om spöken (från 8 år)
Ekenäs bibliotek, Tornet

12.00

Calle Hård (SWE): Horan som log. Fredrika Åkerö intervjuar.
Kulturhuset Karelia

12.00

Benjamin Laustiola: Mörkrets änglar. Annika Hällsten intervjuar.
Ekenäs bibliotek, Svalan

12.00–14.00 Litterärt soppkalas med Nylands Litteraturförening
Arr. Nylands Litteraturförening
Café Voffeli & Kaffeli
Laxsoppa 5€

13.00

Mormor på bibban med Maria Sundell, pyssel för barn
Ekenäs bibliotek, Tornet

13.00

Marita Karlsson, Marit Lundström och Virve Weckström: Vägröjarna
Ekenäs bibliotek, Svalan

13.00

Anna Jansson (SWE), författaren som skapade deckarserien om Maria Wern
Kulturhuset Karelia

14.00

Lars Sund (SWE): Tre systrar och en berättare. Katarina Gäddnäs intervjuar.
Kulturhuset Karelia

15.00

Nordic Noir – Paneldiskussion om deckare: Anna Jansson (SWE), Staffan Bruun,
Benjamin Laustiola och Lena Linderborg
Moderator: Henrik Wilén
Kulturhuset Karelia

16.00

Merete Mazzarella: Själens nattsida – Om Mary Shelley och hennes Frankenstein.
Annika Hällsten intervjuar.
Kulturhuset Karelia

17.00

Staffan Bruun: Brutale Burt. Maria Romantschuk intervjuar.
Kulturhuset Karelia

19.00

Litterär supé med dans: Anna Jansson (SWE), Solja Krapu (SWE),
Lars Sund (SWE) och Staffan Bruun
Konferencier: Christoffer Strandberg
Dans till orkestern Ben Guevara
Restaurang Knipan
Biljetter 40 €. Förköp fr.o.m. 1.9.
Tel.  019 2413200 eller gh@restaurantgh.fi

Konferencier på Karelia: Annika Cleo

25 €

Hallonbåtsflyktingen
En dramakomedi om en svensk man fångad i en finsk kropp.
Under Bokkalaset visar Bio Forum komedin Hallonbåtsflyktingen baserad på Miika Nousiainens debutroman från 2007. Boken handlar om finnen Mikko
Virtanen som egentligen känner sig som en svensk.
Han drömmer om ett ”svenssonliv”. Allt tar en ny

vändning då han träffar Mikael Andersson som i sin
tur tröttnat på den svenska ”jävla lagomheten”.
Filmen har premiär i Finland 3.10 och visas på Bio
Forum 3–9.10 kl. 19.30.
Biljetter 9 €

Kolla in våra höstböcker på
www.fontanamedia.fi
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Patrik Lundberg

Alla
är inbjudna
till kalaset
Annette med dottern Isabelle, som för första gången tar del av Bokkalaset, då Bokbussen besöker dagisar.

Författare som gäst

Alla barn och unga i hela Raseborg bjuds i år på litterära upplevelser under Bokkalaset.
Nytt för i år är att inte enbart skolorna i Ekenäs utan alla stadens svenskspråkiga skolor
och i år dessutom alla daghem får ta del av Bokkalaset.
– På så sätt har Bokkalaset vuxit ganska kraftigt, säger Luckan Raseborgs verksamhetsledare Annette Ström, projektledare för Barnens och de Ungas bokKalas.

Alla skolor inom den grundläggande utbildningen i Raseborg får besök av författare.
Seminarie- och Mikaelskolans åk 3–4 får besöka Villa Schildt för att se utställningen
Jakten på det gyllene skinnet baserad på den grekiska mytologin om Jason.
Lärarna har på förhand fått information om dag och tidpunkt för författarbesöken
så eleverna torde vara väl förberedda. De turnerande författarna är Henrika Andersson,
Mia Franck, Yvonne Hoffman, Maija Hurme, Anna Jansson, Malin Kivelä, Kaj Korkea-aho,
Maria Turtschaninoff, Carina Wolff-Brandt och Gudrun Wessnert.
Mark Levengood besöker å sin sida Karis-Billnäs gymnasium på fredag och han finns
också på Karelia klockan 16.
Alla sjätteklassare kommer att besöka Svartå slott där de får höra spökberättelser i
samband med en spökvandring i slottet och uppe på slottsvinden.

Bokbussen kommer
Bokbussen kommer att hitta till varje vrå av Raseborg där det finns ett svenskspråkigt dagis, och det i två veckors tid mellan den 22 september och 3 oktober. Och det är inte vilken bokbuss som helst utan med bokbussen följer några medlemmar från muminfamiljen.
Det är Snusmumriken (Carl-Magnus Blomberg) som rattar
bokbussen och som passagerare har han Muminmamman
(Maria Sundell) och Mumintrollet (Sixten Lundberg). Och
givetvis bågnar bussens bokhyllor under böckerna som
ska locka barnen till läsning. Mumintrollet Sixten kommer att underhålla bokbussbesökarna med att läsa ur
Tove Janssons bok Hur gick det sen?
– Barnen ska efter Bokkalaset veta att det finns en bokbuss i stan. Jag hoppas också att de blir inspirerade av högläsningen och att de i fortsättningen någon gång vill besöka bokbussen med sina föräldrar för att låna böcker, säger
Annette.

Kusligheter

Barnprogram för alla
Bokkalaset bjuder dessutom på barnprogram för allmänheten, bland annat finns Mormor (Maria Sundell) på plats i Tornet, Ekenäs bibliotek på lördag klockan 11 och klockan
13. Där emellan berättar Gudrun Wessnert om spöken, också det på biblioteket. Barnboksförfattaren Carina Wolff-Brandt finns vid Kungsbokhandeln (Långgatan) på lördag
klockan 11–13.
Bokkalaset för de yngre fortsätter på söndag med musikteaterstycket Du och Jag och
min lilla cykel med Charlotte och Anders Wihk. Föreställningen går på Tryckeriteatern
klockan 11 och på Kulturhuset Karelia klockan 14. Biljetterna kostar 5 €/person.
Beatrice Blåfield

och 1700 - talshistoria
Språket utmanar

Författaren Yvonne Hoffman har haft turen att få växa upp
i ett stort vänligt hus med vinklar och vrår med havet som
närmaste granne. I dag bebos huset om sommaren av
Yvonne och Harri Hoffman med barn och barnbarn, som
gärna hör sin mor/farmor berätta spökhistorier.

Yvonne Hoffman är klassad som barnboksförfattare, och
visst har hon skrivit en imponerande lång rad böcker för
specifikt yngre barn, men lika fullt riktar hon sina alster till
ungdomar och vuxna. Ta till exempel novellsamlingen Det
förlorade paradiset.
Yvonne Hoffman är just nu 2014 aktuell med sina historiska böcker Tsarens galejor och Fånge hos tsaren som
handlar om Stora ofreden 1714 och slaget vid Rilax.
– Jag har alltid varit intresserad av historia och vill därför
också skriva om händelser från förr. För att ta fasta på det
tidsmässiga och lokala gör jag vissa markeringar i språket
för att visa att det inte är vårt vanliga nutidsspråk. Språkligt
sett är det överlag en utmaning att hitta ett bra ungdomsspråk som är gångbart.

Konstigheter i solen

Beatrice Blåfield

Det är i Lappvik Yvonne Hoffman kopplar av och samlar
intryck och idéer till nästa bok, för att när tiden känns mogen dra sig tillbaka till sin skrivarlya i Vasa. Det mesta hon
skriver har västra Nyland och dess skärgård som utgångspunkt, inte minst historiska berättelser från 1700-talet med
fiktiva personer så som i Tsarens galejor och Fånge hos
tsaren.
– Just nu håller jag på med den tredje boken i serien, för
att i den berätta hur det går för Jöns som först togs som
krigsfånge i samband med Stora ofreden och som senare
lyckades fly tillbaka hem.
Men spökhistorier, riktiga kusligheter med starka inslag
av fantasy hittar läsare också i Yvonne Hoffmans böcker.

Rädd för spöken
– Vissa otäcka miljöer så som övergivna hus, låsta rum,
öppna vindar eller knarrande dörrar, inbjuder mig till att
börja fantisera. Jag berättar mycket gärna spökhistorier,
även om jag själv är rädd för spöken och undviker skräckfilmer, säger Yvonne Hoffman. Här inflikar hennes man Harri:
– Jag läser aldrig hennes spökhistorier då jag är ensam
här i huset.
– En gång fick jag kritik angående miljöerna i mina berättelser: det är alltid skymning, sällan skriver någon om
spöken som dansar i solen. Jag tog det genast som en utmaning, det var så novellen Dödingholm kom till.

– Jag berättar mycket gärna spökhistorier, även om jag
själv är rädd för spöken och undviker skräckfilmer, säger
Yvonne Hoffman.
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Roliga undringar
När Bokkalaset nu står för dörren är det elever i Katarinaskolan i Karis och Seminarieskolan i Ekenäs hon ska träffa i
oktober.
– Det är alltid roligt att träffa barn och unga i samband
med skolbesök. Det är också viktigt att deras lärare förbereder eleverna så att det blir ett verkligt författarbesök. Då
känner eleverna att de får ut något av besöket och om de
är förberedda kan de också ställa frågor.
– En av de mest oväntade frågorna jag fått var av en
pojke som undrade hur viktigt havet är för mig. Jag blev
jätteglad för frågan, för i många av mina böcker spelar just
havet en stor roll som till exempel i mina böcker De fyra
portarna och Det förlorade paradiset. Men alla frågor är roliga, det finns inga dåliga undringar.
Beatrice Blåfield

										

Nu

är

Johanssons

BOKKALASET 2014 – Kalasmeny

på semester

–Jag vill skriva så roligt att också
papporna hålls vakna när de läser
”godnattsaga” för sina barn.

Knaster. I bästa fall kommer en sådan bok
ut nästa år.

Hundar bajsar inte

Beatrice Blåfield

Carina Wolff-Brandt hör till kategorin barnboksförfattare men säger själv att hon skriver så att hennes böcker ska kunna locka
en hel familj till gemensamma lässtunder.
–Jag vill skriva så roligt att också papporna hålls vakna när de läser ”godnattsaga” för sina barn, säger hon med ett skratt
och berättar att hon av en mamma fått
höra att familjens pappa skämtsamt förbjudit mamman i fråga att fortsätta läsa ur
kapitelboken innan han hunnit hem från
jobbet. I det här fallet var barnens godnattsaga någon av Carina Wolff-Brandts böcker
om Johanssons. Själv har Carina WolffBrandt läst högt för sina barn så länge de
var små. Därefter har de varit tacksamma
åhörare vad gäller hennes egna böcker.

Väntar på frågor
När nu Bokkalaset tar vid har Carina WolffBrandt sin pinfärska fjärde bok om Johanssons med sig i bagaget. Hon ser fram emot
att få träffa femteklassarna i Seminarieskolan, Tenala, Österby och Västerby. Under årens lopp har hon besökt åtminstone
140 lågstadieskolor runt om i Finland och
många av dem dessutom i flera repriser. I år
har hon redan hunnit med att besöka Såka
skola i Karleby, Alvägens språkbadsskola
i Sibbo och dessutom träffa barn på Karis
bibliotek.
– Besöken i skolorna ger mig jättemycket. Jag tycker om att uppträda och diskutera med skolbarn. Jag läser aldrig för barnen
när jag besöker deras skola, utan jag diskuterar i stället böcker och händelser med
dem. Jag vill att de på förhand läser någon
av mina böcker så att de är väl förberedda
och kan, ifall de vill, ställa frågor. Det brukar

vanligtvis vara en hel massa de vill veta och
fråga, frågor av typen: vad gör en författare, när skriver hon och känner hon på riktigt
flickorna Malin och Fia som böckerna om
Johanssons handlar om? På den sista frågan
brukar hon svara ungefär så här:
– Allting som händer i böckerna baserar sig på sådant som hänt min egen familj.
Och jo, mina flickor är förebilder till Malin och Fia och mamma Johansson liknar
ganska mycket mig till sättet. Huset i Rukubacka som Johanssons bor i, liknar den
hemtrevliga villa i Hangö där min mormor
bodde då jag själv var barn.

Mera om Kalle Knaster
Carina Wolff-Brandt säger att hon huvud-

sakligen riktar sig till barn i lågstadieåldern
då hon skriver även om läsare i varierande
ålder bevisligen har behållning av hennes
böcker.
– Jag är ganska ensam i Svenskfinland
om att skriva böcker specifikt för barn i lågstadieåldern. Själv ser jag mig som en ambassadör i läslust. Jag vill uppmuntra barn
att läsa och jag jobbar mycket med att speciellt få pojkar på läskroken.
– När det gäller specifikt pojkar vill
de ha spänning och det ska gärna
handla om spöken och sjörövare som i böckerna om Kalle
Knaster. Jag har lovat en hel
massa skolelever att skriva
en tredje bok om Kalle

Carina Wolff-Brandt säger att hon först och
främst tänker på sina finlandssvenska läsare
när hon formulerar sig i text.
– Jag skriver inte på rikssvenska utan på
ett språk som finlandssvenska barn känner
igen. Barnen i mina böcker går och simmar,
de badar inte. De klär sig också i simkostym
och inte i baddräkt. Hundar i mina böcker bajsar inte utan de kackar på finlandssvenskt vis. Men det händer naturligtvis ibland att jag får lov att kompromissa i fråga
om ordval.
Den nya boken om familjen Johansson ska
heta Johanssons och dyngbaggarna. I den
boken reser Malin och Fia tillsammans med
sina föräldrar till Afrika och naturligtvis händer det en hel del spännande saker under
resan, berättar Carina Wolff-Brandt. Som
att Fia fastnar i säkerhetskontrollen på flygfältet, att pappan får förstoppning och att
hela familjen kommer i kontakt med många
farliga och mindre farliga djur, både stora
och små.
Beatrice Blåfield

Thomas Lindberg

med story telling
SOS Aktuellt är Bokkalasets nya samarbetspartner i år! Fredagen den 3 oktober ordnar
SOS Aktuellt och Finlands Svenska Handikappförbund skräddarsytt program, World Music
Systems marionettshow, för klassen med elever med särskilda behov vid Seminarieskolan. De har tidigare deltagit som de övriga klasserna men har inte alltid helt kunnat ta del
av programmet. Inom gruppen finns ungdomar med utvecklingstörning och multihandikapp.
Eleverna i klass 1–9 i får nu ta del av åländska Camilla Heidenberg-Agbazahou och
Georges Agbazahous medryckande marionettshow Storytelling.
– Det är ett jättefint initiativ som vi helhjärtat stöder och välkomnar med öppna armar.
Det ska bli roligt att se hur eleverna tar emot showen, säger rektor Mia Haglund på Seminarieskolan.
World Music Systems marionettshow Storytelling med musik, som SOS Aktuellt och Finlands Svenska Handikappförbund bjuder på, kan alla ta del av och njuta av oberoende av
ålder eller handikapp. I afrikansk tradition används marionettdockor i kommunikation och
för att lindra stress. De används både i terapeutiskt och utbildande syfte men mest för att
få folk att le! SOS Aktuellt är Finlands Svenska Handikappförbuns tidning som i år firar 10
årsjubileum. www.sosaktuellt.fi, www.worldmusicsystem.com.
Daniela Andersson

Helena Forsgård

Show

Välkommen till lanseringen
av nya barnboken

dyngbaggarna
dyngbaggarna
dyngbaggarna
Johanssons och

Marionettshowen ”Story
telling” med musik kan alla
ta del av och njuta av.

i Kungsbokhandeln i Ekenäs,
Långgatan 14, 4.10.2014 kl. 11-13

Författaren Carina Wolff-Brandt signerar
böcker och bjuder på en överraskning.

www.vingpennan.com
Varuboden-Osla uppmuntrar
barn och ungdomar att läsa
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Ställen

dit inga

vägar går

Kaj Korkea-aho (f. 1983) har studerat
svenska och litteraturvetenskap och arbetar som författare, komiker och kolumnist.
Han skriver helst om ställen dit inga vägar
går men stigarna är många.
– Jag debuterade med en roman 2009,
har gjort olika program för radio och teve
sedan 2005 och startade tillsammans med

Kom

min kompis Ted Forsström humorfabriken
Pleppo Toy 1998.
Tillsammans har de två gjort hundratals
sketcher för radio, teve och scen, bland annat i radioprogrammet Radio Pleppo, och i
Pleppoboken.
År 2013 belönades Korkea-aho av Svenska litteratursällskapet: ”... för romanen Gräset
är mörkare på andra sidan, som med psykologisk träffsäkerhet fångar unga vuxna i
deras försök att i yttre och inre bemärkelse
finna sin plats i livet och bli accepterade av
andra – och sig själva.”

Rasmus tåg

”Kaj Korkea-aho här, hej. Jag är en
ung man som då och då livar upp
ett anspråkslöst yttre med tämligen
iögonenfallande skor.”

Bloggpanel

med och pröva dina gränser !

Har du redan en blogg, vill du starta upp en
eller är du bara annars en ivrig och intresserad
bloggläsare, kom och lyssna!
Fyra bloggare, alla med anknytning till Raseborg diskuterar kring det som är aktuellt i bloggvärlden just nu. De ger
också råd och tips om bloggande.

Sandra Suominen

I panelen

Poetry Slam 2013. Fr.v: Sara Avdi, Olivia Bergdahl och Daniel Nyman.
Poetry Slam är en tävling i att skriva poesi och att sedan
uppträda med texten inför publik. Poeterna framför själv
sina egna dikter under högst tre minuter. Ingen rekvisita, musikinstrument eller andra effekter är tillåtna.
Juryn kan bestå av tre eller fem personer. Dessa är oftast
frivilliga från publiken. Jurymedlemmarna ger poäng
både för text och framförande. Om man överskrider
tidsgränsen får man minuspoäng. På det sättet kvalas
det fram finalister som avslutar tävlingen i en sista
poetisk duell.

Vi

Poetry Slam för alla
I fjol vann Lotta Palmgren Poetry Slam under Bokkalaset
i Ekenäs. Fredagen den 3 oktober blir det Poetry Slam i
Kulturhuset Karelia igen. Också i år deltar Olivia Bergdal.
Dessutom får Poetry Slam i Ekenäs fint besök av Solja
Krapu från Umeå (se s.4). Hon är kvällens MC.
Poetry Slam kan tyckas vara enbart för verbala och
intellektuella bokmalar men det räcker att du har några
dikter som du vill dela med dig av.

var med på sm i umeå

De svenska mästerskapen i estradpoesi arrangerades i
Europas kulturhuvudstad Umeå 2014. En delegation från
Finland med syftet att representera den finlandssvenska
kulturen i Sverige var inbjuden. Detta för att stärka det
kulturella bandet och vårt gemensamma språk och öka
förståelsen mellan kulturaktörer i Finland och Sverige.
Som mentor och stödperson för den finlandssvenska
delegationen, fungerade författaren Solja Krapu, som
länge också varit estradpoet och även vunnit de svenska
mästerskapen ett antal gånger. Från Finland deltog Daniel Nyman, Melinda Lönnberg och Kristoffer Hindström.
Den finlandssvenska delegationen tog hem en andra
plats bland tretton tävlande lag i mästerskapen.
– Vi är näst bäst i Sverige på att läsa poesi på en scen,
säger Daniel Nyman
– Det räcker att du är dig själv. Det finns ingenting
Fr. v: Kristoffer Hindström, Melinda Lönnberg, Daniel Nyman. bättre än att utmana sig själv, säger Melinda Lönnberg.

Linn Jung om sig själv: “28 år.
Tvåbarnsmor. Lycklig kvinna.
Feminist, ilsken, snäll och lat.
Kär i Sami. Prematurmamma.
Ganska fantastisk. Och hemma från Karis.”
Hon bloggar på Mama´s got
the magic som år 2010 fick
priset Årets blogg på Bloggalan.
Linn är journalist och föreläser även om bloggar och sociala medier.
Karin Lindroos är fotograf,
skribent, stylist och grundare
och chefredaktör för bloggtjänsten Ratata. Föreläser om
bloggande och slow fashion.
Hon är även informatör på
Marthaförbundet.
Karin bor i Helsingfors men
har sina rötter i Karis. Somrarna spenderas till stor del i
Ekenäs.
Elin Sandholm med egna
ord: “En 25-årig lycklig typ.
Egenföretagare. Lärarvikarie
inom kläddesign. Nyinflyttad
i hus. En fena på mönsterkonstruktion. Sambo. Lillasyster. Långhårig. Överambitiös
mångsysslare.”

om
linnjung.c

karin.r
atata.fi

ress.com
elinsss.wordp

Jonas Sundström har tidigare bloggat på bloggportalen
Ratata men skriver nuförtiden för Yle.
Jonas kommer ursprungligen
från Karis men är idag bosatt sven
TAMMISAARI:
sk
.fi/blog 9883-04 (DARK BROWN) ca
i Ekenäs där hanRUSKEA
arbetarOPASTEKYLTEISSÄ.
som hunde a.yleMACTACK
g/gatu
n
METALLIC 736 ca. PMS 871C
journalist för YleGOLD
Västnyland.

VIHREÄ IKKUNATEIPAUKSISSA: AVERY 711 FOREST GREEN CA. PM
FONTIT: BOOKMAN OLD STYLE JA GOTHICE

APOTEKET VID RÅDHUSTORGET

RAATIHUONEENTORIN
APTEEKKI
www.fiberhem.fi
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med kräftsoppa

Höstens svenska
kulturevenemang!

Samtidigt som du inmundigar din lunch som den
här dagen består av en
delikat kräftsoppa, kan
du få höra om sådant som
du kanske inte visste om
kräftor och finlandssvenska kräfttraditioner.

3.11-9.11

Kombinationen är delikat. Under en förlängd lunchpaus fredagen den 3 oktober klockan
11–12.30 har du möjlighet att
inta näring för både kropp och
själ i Bibliotekskaféet. Direktorn för Stiftsgården Lärkkulla, Björn Wallén fungerar som
konferencier under två lunchtimmar, då man kan komma
och gå.

svenskaveckan.ﬁ

Boken Kräftskivan – en finlandssvensk karneval kan ses
som ett digert informationspaket om kräftor och är en bok
för alla kräftintresserade.
Boken är också en inspirationskälla i tillredning av delikatesser, bland annat under
1700-talets senare hälft var
kräftan användbar i flera rätter.
Bo Lönnqvist skriver: ”Populär
var kräftsoppan, där även skalen ingick, det franska kökets
”bisque d´écrevisses”.

Kräftan i konsten
Kräftskivan är dessutom en
konstbok, där fem samtidskonstnärer berättar om sin
konst och sitt förhållande till
kräftskivan. Bokens redaktör är
fotografen, stylisten och skribenten Karin Lindroos.
Efter lunchen har lunchgäs-

Foto ur boken Kräftskivan.
terna möjlighet att besöka utställningen Kräftskivan – en finlandssvensk karneval
på Elverket där Pro Artibus kurator Juha-Heikki Tihinen är på plats för att presenterar utställningen som pågår fram till den19 oktober.

Resedagbok
Under lunchen presenterar redaktionschef Märtha Norrback Svenska litteratursällskapets nyutkomna bok Resedagbok från Europa. Den unge blivande brukspatronen på Fagervik, Mikael Hisinger redogör i dagboksform för sina intryck då
han på 1780-talet vistas på kontinenten, dit han farit för att studera befästningsverk. Samtidigt bekantar han sig med järnbruk, arkitektur, konst och trädgårdar.

Dikter av Edith
Som extra krydda i soppan berättar författaren Agneta Rahikainen om sin nyutkomna bok Kampen om Edith: Biografi och myt om Edith Södergran.
Skådespelaren Alma Pöysti läser också några valda dikter av Edith Södergran.
Beatrice Blåfield

skriva en biografi är som att lägga ett pussel ”

Cata Portin

”Att

Karin Lindroos

Kräftskivan

Agneta Rahikainen (f.1963) har tillbringat år i sällskap med
Edith Södergrans poesi, brev, biografier om poeten och
annan Södergranforskning som producerats sedan Edith

Södergrans död år 1923. Hon berättar att hon inte läste
Ediths dikter i tonåren. Då läste hon Tolkien, de stora romanerna och deckare. Också under åren som litteraturstuderande vid Helsingfors universitet undvek hon dikterna.
Finlandssvensk litteratur halkade hon i alla fall snabbt in
på, via Tove Janssons noveller. Och litteraturens relation till
Finlands historia intresserar henne.
– Jag fastnade i Edith Södergran när jag fick jobb vid
Svenska litteratursällskapet. Det behövdes någon som gav
ut hennes 250 brev med kommentarer, säger Agneta som
uppträder på Bokkalaset för att berätta om sin biografi
Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran.
Biografin skrev Agneta parallellt med doktorsavhandlingen Poeten och hennes apostlar – En biomytografisk analys av Edith Södergran.

Granskar myten Edith
– Min biografi över Edith Södergran är en sorts motberättelse till den mytbildning Hagar Olsson skapade efter
väninnans död. Hagar berättar mer om Hagar själv, än
presenterar en rättvis bild av poeten Edith Södergran, en
intellektuell som var inläst på samtidens filosofi och litteratur på många olika språk. Vetskapen att Hagar var svårt

2-5.10.2014 | kl. 12-16

Boken KRÄFTSKIVAN presenteras av redaktör KARIN LINDROOS under fredagens
sopplunch på biblioteket (3.10 kl.11-13). Kl. 13-14 guidar curator JUHA-HEIKKI
TIHINEN utställningen i Elverket.
Gustav Wasas gata 11, Ekenäs. Fritt inträde!

Sunniva Ekbom

JAKTEN PÅ DET
GYLLENE SKINNET

KENNETH BAMBERG
JOHANNA LECKLIN
ti–fre/pe 13–17, lö/la–sö/su 11–17
ANNA RETULAINEN
ANNA ROKKA
KRÄFTSKIVAN PÅ BOKKALASET:
PAULIINA TURAKKA PURHONEN
16.8–19.10.2014

ELVERKET

depressiv på 50-talet när hon gav ut Ediths brev, förklarar varför Hagar lyfte fram dödstematiken i sin läsning av
Ediths produktion. Hagar har skapat myten om Edith som
det missförstådda, dödssjuka geniet. Dessutom gav hon
en bild av sig själv som en mer heroisk väninna än hon var.
Att Edith var en jobbig person att vara vän med finns det
många bevis för, så utpräglat narcissistiskt lagd som Edith
var.
I somras var Agneta Rahikainen aktuell även på en internationell biografikonferens i Oxford – det är britterna som
är ledande inom biografiforskningen. Det finns intresse för
att översätta biografin till engelska, efter en bearbetning
för engelskspråkiga läsare. På finskt håll är biografin den
första över Edith, och Agneta uppträder på många bokmässor och bokfestivaler.
– Jag går från kalas till kalas denna höst, säger Agneta
som på jobbet koordinerar det finlandssvenska bokmässprogrammet.
– Skrivandet får ta en paus fram till julen. Men jag överväger att skriva något skönlitterärt och vill fortsätta att popularisera litteraturvetenskapen, berättar Agneta.

VILL A SCHILDT

www.proartibus.fi
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Göran Schildt
Petra Lindholm
Velina Grebenska

www.villaschildt.fi
Östra strandgatan 7, Ekenäs
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Två

smarta damer

Jorma Marstio 2014, Otava

I sina aktuella uppdrag talar Elisabeth
Rehn för kvinnors närvaro i fredsförhandlingar. Då utgår hon från sina erfarenheter på Balkan, i Uganda, Kongo och
Västafrika.

Familjestöd

”Lillan” utkommer i höst både på svenska
och finska.

Tasavallan presidentin kanslia

För ett år sedan engagerade Otava Johanna Vesikallio, journalist och förman
vid FNB-Lehtikuvas samhällsredaktion,
för att skriva biografin om Elisabeth
Rehn. Personer nära Elisabeth Rehn kommer också till tals i boken. Hon säger
själv:
– Det har skrivits flera böcker om mig,
men den här är den mest grundliga, med
ett kritiskt perspektiv.
Johanna Vesikallio har t.ex. vistats en
vecka i Sarajevo för att intervjua hennes
forna arbetskamrater.
– Jag ogillar biografier som går ut på
att förhärliga objektet.
Osaklig kritik har Elisabeth Rehn där
emot svårt att fördra.
– Målmedvetenhet hos en man är en
uppskattad egenskap medan en kvinna
får höra att ”hon tror hon är nånting”.

Elisabeth tackar framför allt sin make Ove
Rehn som med sin kloka feedback hjälpte
henne när hon via kommunalpolitiken i
Grankulla blev invald i riksdagen 1979.
Den politiska karriären tog fart relativt
sent i livet, hon var över fyrtio.
– Under barnens uppväxt var jag
hemma. Jag tog hand om fem barn,
dessutom fanns ett syskonbarn med i
sandlådan. Jag var inte engagerad i t.ex.
Svensk ungdom, inte i partipolitik. Därför visste jag inte hur man ska bete sig
då jag började i riksdagen.
Krigsminnena har satt djupa spår i
Lillan, som var flicklotta. I rollen som försvarsminister arbetade hon för personalens och beväringarnas välbefinnande.
– Försvaret ansåg sig få god PR under
min tid som försvarsminister.

De modiga
kvinnornas Finland

Russinen ur bullen
– Nu plockar jag russinen ur bullen och
tackar ja till det mest intressanta. Jag har
ingen assistent, skriver mina tal själv e
 ller
talar fritt och jag brukar inte ta betalt för
mina uppdrag. Jag ställer upp för satsningar som ger flickor utbildning och
ekonomisk hjälp i form av kvinnolån i
fattiga länder.
– Jag är glad att FN och olika rege
ringar fortfarande värdesätter min er
farenhet. Så länge jag orkar jobbar jag
gärna, det bryter ensamheten.

I butikerna
den 15.10.

Lillan
Elisabeth Rehnin epätavallinen elämä
Elisabeth Rehns sällsamma liv
johanna vesikallio

”Jag är inget helgon”. En efter
längtad biografi om en kvinna,
som modigt har valt sin egen väg.

Sunniva Ekbom

Maria Romantschuks memoarer handlar främst om hennes tid som presschef
för Finlands första kvinnliga president.
Memoarerna går under titeln Ei, rouva
presidentti (Nej, fru president). Det är fortfarande oklart om memoarerna kommer
att ges ut på svenska.
Av boktiteln framgår det att fokus
kommer att ligga på Maria Romantschuks år som presschef för Tarja Halonen. Memoarerna kommer att beskriva de förändringar som Finlands första
kvinnliga president förde med sig, och
hur Tarja Halonens folkliga mediebild
uppstod. Boken är skriven av journalisten
Pirjo Houni.

Ei, rouva presidentti
PIRJO HOUNI – MARIA ROMANTSCHUK

Hur den inre kretsen ser på
Tarja Halonens presidentskap?
Pressattachéns innehållsrika år
på slottet.

Maria Romantschuks memoarer kommer
i höst.

FISKARS BRUK

Lagercrantz Jewellery

Gör inköp, ät gott i restauranger, besök verkstäder och
utställningar och delta i evenemang - året om!

Guldsmed Carl-Gustaf Lagercrantz
Unika handgjorda
i guld
och silver
Unika handgjorda
smyckensmycken
i guld och
silver
Reparationer och restaureringar av smyckReparationer
av smycken
en Gustav
Wasas gataoch
12restaureringar
Ekenäs

EVENEMANG I OKTOBER
SLOW FOOD
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BOKKALASET 2014 – Kalasmeny

Högmässa
Bokkalassöndagen den 5.10 kl. 10 firas Litterär högmässa i Ekenäs kyrka. I gudstjänsten predikar författaren Katarina Gäddnäs,
född och bosatt på Åland. Hon har studerat teologi vid Åbo Akademi och arbetat
som lärare, ungdomsledare och journalist. Hon debuterade som författare 1997, författarskapet innefattar lyrik och
prosa.
År 2006 belönades Katarina Gäddnäs med SLS Höijers donationsfond för boken Ytterst – Kökar mitt i havet.

Ekenäs församlings arbetsgrupp Konstspanarna presenterar videokonst torsdagen den 2.10 kl. 19 i Ekenäs församlingshem, med Karisbördiga Petra Lindholm, som är internationellt framgångsrik videokonstnär. Som ung planerade
hon att göra musik. Nu skapar hon själv musiken till de
flesta av sina filmkonstverk.

Soppkalas

Charlotta Boucht

Konstspanarna
I sitt skapande rör sig Petra Lindholm mellan kärlek,
sorg och död. Hon utplånar gränsen mellan dröm och vaket. En suggestiv känsla av intimitet. Stillheten och ron för
betraktaren bort från den bullriga vardagen.
År 2001 fick hon Maria Bonnier Dahlins stipendium. År
2006 gav verket ”Until” tredje pris i Carnegie Art Award.

Om

på lördag

Ät laxsoppa och lyssna till Nylands litteraturförenings medlemmar som berättar om och ger smakprov på sitt litterära skapande. Våra ämnen behandlar allt från pensionärsfunderingar och lyrik till sagor och reseskildringar och allt där
emellan. Vi vet också en del om att ge ut på eget förlag. Vid sidan om kan du lära dig något om bokorigami. Ta med dig
en egen bok som du kan göra ögonfröjd av.
Kafé Voffeli & Kaffeli vid Rådhustorget, Smedsgatan 10, kl 12–14 lördagen den 4 oktober. Soppan kostar 5 euro.
PS. Det finns en annan soppa också för den som inte äter fisk.

vanligt folk

och
inbördeskrig

Välkommen!

Brunchbiljetter 25€.
Förköp: fr.o.m. 1.9.
Hotel Sea Front
Tel. 019 2461500 eller
info@hotelseafront.fi

författaren Christina Falcks familjealbum

Hotell Sea Front står för Samisk brunch
på söndag mellan klockan 11.30–13.30.
I samband med brunchen presenterar
Anneli Jonsson boken Smak på Sápmi.
Hon är renägare och samisk företagare
i Idre Sameby i Sverige och marknadsekonom med lång verksamhet inom
försäljning och affärsutveckling.
Anneli Jonsson är också ordförande för
Slow Food Sápmi som arbetar med att
utveckla och tillvarata samisk mat samt
samernas rätt till matsuveränitet.
Brunchkock är Heikki Nikula som
är chefskock och andra generationen
ägare till Tradition Hotel Kultahovi i
Enare. Hans far var av en Enaresamisk
familj och han har fått sin passion för
fiske från den sidan. Naturen i norra
Lappland ligger honom varmt om hjärtat och han tycker det är viktigt att respektera allt som lever.
Katarina Gäddnäs och Solja Krapu
deltar i brunchen.

jan westman

Anneli Jonsson presenterar
boken Smak på Sápmi.

söndagsbrunch

Christina Falcks morfar till vänster praktiserade som
länsman i Karis under inbördeskriget.

Gästkock, Heikki Nikula, same från Enare.

jan westman

Samisk
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Christina Falck växte upp i Helsingfors men flyttade till
Stockholm i början av 80-talet. Efter 25 år på flygbolaget SAS bestämde hon sig för att ta itu med sin dröm
att skriva. 50 kärleksbrev mellan hennes mormor och
morfar blev startskottet till romanen Vi eller de. Trots
de verkliga förlagorna är romanen och karaktärerna
fiktiva. Titeln syftar på de enorma motsättningar som
fanns mellan röda och vita vid tiden för inbördeskriget.
Det var till stor del en klasskamp, där alla var tvingade
att välja sida och valet fick konsekvenser. Med romanen vill hon belysa en del av vår närhistoria och det
faktum att det funnits ett inbördeskrig i ett nordiskt
land för mindre än 100 år sedan. Ett krig som i sin brutalitet är skrämmande likt de konflikter vi i dag betraktar från våra TV-soffor.
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Khalid Hussain blev känd i Norge med sin roman Pakkis, som han skrev redan som
16-åring. För första gången var det någon som gav en bild av invandrarungdomars vardag. Likheterna mellan Hussains eget liv och och det romanen skildrar är tidvis uppenbar. Precis som Sajid i romanen kom Hussain som fyraåring till Norge. Men till skillnad från
Sajid kom Hussain utan föräldrar. Den här romanen har också blivit teater.
Hussain har skrivit och regisserat flera kortfilmer samt regisserat två spelfilmer i Pakistan.
Filmen Import–eksport är den första spelfilmen i Norge som gjorts av en regissör med
invandrarbakgrund. Den handlar om Jan, en 25-årig rockmusiker och Jasmin, en 24-årig
pakistanska, som är förälskade i varandra. Problemet är att Jasmin redan är förlovad med
en man från Pakistan. Hon är tvungen att gifta sig med den man som familjen valt ut. Nu
står bröllopet för dörren.
Jan älskar Jasmin och han kan inte tänka sig att ge upp henne. Han inser att han måste
vinna familjens gunst för att få henne. Jan träffar därför Jasmins pappa Allahditta, en hetlevrad butiksägare. Allahditta är inte särskilt förtjust i nordbor.
Mötet mellan Jan och Allahditta blir ett möte mellan öst och väst, mellan det norska
och det pakistanska.
Filmen Import–eksport visades med acklamation på Ekenäs Filmfest i januari. Nu får
både Ekenäs gymnasium och allmänheten en ny chans att se den och att träffa regissören
som i vintras, på grund av sjukdom, var tvungen inhibera sin resa till Ekenäs.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8
Kulturhuset Karelia, Skillnadsgatan 11
Museicentrum EKTA, Gustav Wasas gata 11
Församlingshemmet, Larssonsvägen 1
Ekenäs kyrka, Stora Kyrkogatan
Pro Artibus, Elverket, Gustav Wasas gata 11
Villa Schildt, Östra strandgatan 7
Kungsbokhandeln, Långgatan 14

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Restaurang Knipan, Strandallén
Hotel Sea Front, Vitsippsgatan 2
Ekenäs Stadshotell, Norra Strandgatan 1
Motel Marine, Kammakaregatan 4–6
Kafé Voffeli & Kaffeli, Rådhustorget
Salladscafé Papya, Kungsgatan 11
Bio Forum, Helene Schjerfbecksgatan 5
Uncan

Bidragsgivare

Anna och Karl Eklunds stiftelse, Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse,
Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Kulturfonden för Finland och Danmark,
Kulturfonden för Finland och Norge, Kulturfonden för Sverige och Finland,
Letterstedska föreningen, Nylands konstkommission, Raseborgs stad,
Schildts & Söderströms, Sparbanksstiftelsen i Bromarv, Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo,
Sparbanksstiftelsen i Tenala, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond,
Svenska bildningsförbundet, Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden,
Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse,
Understödsstiftelsen för Arbetes Vänner Huvudföreningen r.f.,
William Thurings stiftelse.
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Samarbetspartners

Bio Forum, Christine och Göran Schildts stiftelse, Ekenäs församling, Emmaus Westervik,
Hotel Sea Front, Kulturhuset Karelia, Kungsbokhandeln, Luckan Raseborg/UngInfo,
Museivänner/museicentrum EKTA, Nylands litteraturförening r.f., Pro Artibus,
Produforums riks, Raseborgs stadsbibliotek, Raseborgs ungdomsbyrå, Restaurang Knipan,
Salladscafé Papaya, SOS Aktuellt.
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