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Bokkalaset i Ekenäs firar det 100-åriga Finland med många nyheter på menyn  

I november samlas litteraturvänner för sjuttonde gången under festivalen Bokkalaset i 

Ekenäs. Årets tema är Naturligt? som anknyter till firandet av Finlands 100 år av 

självständighet. Temat används i ett brett perspektiv. Programmet sträcker sig från torsdag 

till måndag och består av öppna tillställningar och program för de svenska skolorna i 

Raseborg inom Barnens och de ungas BokKalas.  Sammanlagt deltar över 70 författare och 

artister på 15 scener runt om i Ekenäs. 

Nutid och historia möts naturligt på Bokkalaset 

Bokkalasets huvudarrangörer ger samtidigt ut varsin bok lämpligt till kalaset.  

Ekenässällskapets bok Vår lilla stad är ett urval av Sven Holmströms krönikor i tidningen 

Västra Nyland från åren 1978–1997.   Västnyländska kultursamfundets ger ut boken Från 

Flemingsgatan till Pehr Sommers gata - Persongatunamn i Ekenäs av Magnus Cederlöf. 

Jubileumsåret till ära presenterar Bokkalaset mest finländska författare. Av dem kan nämnas 

bland annat Kjell Westö, som är aktuell med sin kritikerrosade bok Den svavelgula himlen. 

Bokkalaset bjuder i år på många tankeväckande samtal. Johanna Holmström samtalar med 

Claes Andersson om kvinnlig galenskap under rubriken Hur skall det avvikande behandlas? 

Holmströms senaste roman Själarnas ö bygger på verkliga händelser på mentalsjukhuset i 

den åboländska skärgården. Författarna Leif Salmén och Pia Ingström möts i ett samtal 

under rubriken Hur naturliga är nationer? Biskop Björn Vikström och kyrkoherde Anders 

Lindström samtalar om biskopens nya bok Kärlekens mångfald, som utkommit i redigerad 

version på svenska. Göran Schildts 100-årsjubileum firas med ett seminarium på fredag kväll. 

Det nordiska inslaget vid Bokkalaset representeras av bland annat Majgull Axelsson, som är 

en av Sveriges framgångsrikaste romanförfattare. Axelsson besökte Bokkalaset år 2008 och 

hennes senaste bok utkom i april och har titeln Ditt liv och mitt. Bokkalaset får också besök 

av den norska prisbelönta författaren Trude Marstein.  

Bokkalaset syns i gallerier och på caféer runt om i Ekenäs 

Lokalhistoria finns med i programmet som ordnas på gallerier och caféer. På Ekenäs 

Museicentrum EKTA presenterar Sture Lindholm sin bok Fånglägerhelvetet i Dragsvik - 

massdöden i Ekenäs 1918.  Anna Lena Bengelsdorff berättar om språkforskaren, professorn, 

diplomaten och poeten Gustaf John Ramstedt, som föddes i Ekenäs år 1873 och är en av den 

finländska vetenskapens klarast lysande stjärnor. Bengelsdorffs bok En mongolsjäl i 

professorsrock utkom nyligen (13.10) Lilla galleriet vid Rådhustorget är en ny scen för i år och 

här presenteras essäboken Albertos Blick av Margareta Willner-Rönnholm. På nya Café 

Schjerfbeck läser Anne Ingman brev av Helene Schjerfbeck.  

 

Böcker, drycker och matupplevelser 

Matkultur har blivit en integrerad del av litteraturfestivalens innehåll. I år introducerar 

Bokkalaset ett nytt programinslag på Hotel Sea Front, som kallas Books on the Rocks och som 



kombinerar böcker och drycker. På fredag kväll har publiken möjlighet att delta i en tasting 

med tapas och lokala drycker från bland annat Fiskars. Efter det följer författarsamtal i 

samarbete med den lokala podcasten SlowCity med Larson Österberg som värd. Books on 

the Rocks återvänder på lördag kväll med nya drycker och intervjuer. De kulinariska inslagen 

består vidare av litterär supé och litterär brunch på Hotel Sea Front.  Söndagens brunch är 

glutenfri och rätterna tillreds på recept från boken Naturligt glutenfritt av matkreatören 

Malin Båtmästar, som gästar Ekenäs och berättar om menyn och hur man tillreder smaklig 

glutenfri mat. Båtmästar har också tagit fram receptet för Bokkalasets kalastårta, med vilken 

man firar Finlands 100-årsdag.   

Dragshow, chattar och poddar gör entré 

Festivalens samarbetspartner är många. Arrangörerna har kombinerat lokala, nationella och 

internationella inslag till en mix som kan tänkas intressera många olika åldersgrupper. – Vi 

hoppas att alla hittar sitt program på Bokkalaset, säger kultursekreterare Lotta Lerviks. 

Tröskeln att delta skall inte kännas för hög utan det skall vara lätt att välja det program som 

lockar mest. Alla scener befinner sig på kort gångavstånd från varandra. Teater- och 

performancegruppen Blaue Frau besöker Ekenäs på fredag kväll 10.11 och presenterar 

stand-up showen Yo Bro med två dragkingar och en DJ.  Samma dag intervjuas Blaue Fraus 

Sonja Ahlfors och Joanna Wingren om sin pinfärska bok Någon hatar oss igen, som består av 

ocensurerade samtal ur författarnas Facebookchatt. Bokpoddarna representeras av 

Hietanen & Henrikson som livepoddar på Ekenäs bibliotek på lördag 11.11 tillsammans med 

författaren Majgull Axelsson.  

Det är fritt inträde till festivalen, endast maten och showbiljetterna kostar. Nylands 

litteraturförening bjuder i år på gratis buss från Helsingfors till Bokkalaset på lördag 11.11 

med retur samma dag. 

Poet Jenni Haukio, också känd som president Sauli Niinistös hustru, är beskyddare av 

Bokkalaset 2017.  

Mer information ges av: 

Lotta Lerviks, kultursekreterare (Raseborg), lotta.lerviks@raseborg.fi, tfn 019 289 2781 

Monica Örnmark, Ekenässällskapet r.f.,  monica.ornmark@brev.fi, tfn 040 526 6364  

Mona Salama, producent, bokkalaset@gmail.com, tfn 050 566 5997) 

Pamela Andersson, barnkulturkoordinator, Västnyländska kultursamfundet r.f./Luckan 

Raseborg, tfn 044 787 9740, pamela.andersson@luckan.fi, Barnens och de Ungas bokKalas,  

Se separat pressmeddelande.  

----------------------------------- 

Bokkalaset i Ekenäs ordnas för sjuttonde gången 9-13 november 2017 i Ekenäs. Bokkalaset 

arrangeras av Ekenässällskapet r.f., Västnyländska kultursamfundet r.f. och Raseborgs stads 

kulturbyrå.  

Info och pressbilder finnas på hemsidan www.bokkalaset.fi 

Bokkalaset finns också på Facebook och Instagram under namnet @bokkalaset  
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