
Kalasmeny

När det gäller barnböcker ägnar 
Ulf Stark stor omsorg åt språ-
ket. ”Och vad gäller de existen-
tiella frågorna – livet, vänskapen, 
kärleken, ensamheten, döden – 
sammanfaller våra intressen, bar-
nens och mina.”

Det är uteslutande udda men 
starka personer läsaren möter 
i Maria Turtschaninoffs berät-
telser. Rätt ofta handlar det om 
utanförskap och om hur man 
slutligen via prövningar kan hit-
ta sin inre styrka och våga vara 
sig själv.

– När jag skriver lägger jag 
mig själv i blöt och skriver det 
jag tycker känns angeläget och 
viktigt.

Merete Mazzarella skriver om att leva lyckligt omfam-
nad av den sena kärleken i en värld som är allt annat än 
trygg och stabil. Hon resonerar kring förtrolighet och 
erotik, »det framgångsrika åldrandet», svek och trohet, 
yngre och äldre generationer – och följer världshändel-
serna med stigande oro. 

Att Susanna Alakoskis skildringar går under huden bott-
nar i att hon inte enbart skriver utgående från teoretis-
ka insikter. Hon känner den verklighet hon skriver om, 
vad det innebär att ha levt med brutna löften, tillitsbrist, 
skam, rädsla, förnekelse, otrygghet och osäkerhet. Vad 
gör det med oss när vi är små, och sedan blir vuxna?

Hela programmet på mittuppslaget

www.bokkalaset.fi

Mathias Rosenlund

Eva Biaudet

Jeanette Östman

Roxana Crisólogo Martin Luuks nya roman Gud har för mycket tid kan på 
en gång beskrivas som en utvecklingsroman, en sam-
tidssatir, en kritisk granskning av manligheten, en ab-
surdistisk sorgesång. Framför allt är det en berättelse 
om vänskap, om två flickor som är varandras mot- och 
spegelbilder.

Josefine Klougart

Tove Appelgren har skrivit böck-
erna om Vesta-Linnéa, som hör 
till våra mest kända nutida fin-
landssvenska barnböcker, med 
teman som barnfamiljer kan 
känna igen sig i.

Sabine Forsblom är tillbaka i arbetarkvarterens Borgå. 
I Maskrosgudens barn fortsätter berättelsen om Betin-
kan i ett sjuttiotalsklimat, hårt och kärvt. Morsans ner-
ver brakar, pappa försvinner ibland på egna vägar, skill-
naden mellan fattig och rik handlar om svårare saker än 
huruvida man manglar lakanen eller inte.
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Möt våra författare på 
Bokkalaset!
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AnnorlundA
Temat för årets Bokkalas är annorlunda. Vad innebär 
begreppet annorlunda? Synonymer är olik, ovanlig, av-
vikande, särpräglad och olikartad. Annorlunda är ett vik-
tigt tema i ett samhälle som ofta präglas av ojämlikt be-
mötande gällande personliga egenskaper. Tyvärr kan du 
allt oftare ta del av att någon enskild person eller grupp 
utsätts för trakasserier och andra tråkigheter. Det är vik-
tigt att var och en bär sitt ansvar för att ingen utsätts för 
icke önskvärd behandling oberoende av ålder och kön. 

Bokkalaset riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.  
Var och en kan ta del av allt det som Bokkalaset har att 
erbjuda. Bokkalasets författare besöker som vanligt flera 
skolor i Raseborg. 

Jag besökte Mariehamns litteraturdagar våren 2015. 
Jag fick bekanta mig med olika författare, skapa kontak-
ter med arrangörerna och fick en inblick i arrangemang-
et kring litteraturdagarna. Resan var givande. Temat för 
årets evenemang i Mariehamn var flykt.   

I år kunde författarna till Bokkalaset fastslås redan i 
ett tidigt skede vilket underlättade planerandet av öv-
rigt program. Det var trevligt att så många kunde tacka 
ja redan i ett tidigt skede. 

Bokkalaset har etablerat sig väl i Ekenäs / Raseborg och är så välbesökt att det inte 
råder någon svårighet att få författare till evenemanget. Senaste år besökte eller deltog 
över 6 000 personer i evenemanget. i det antalet räknas  även regionens alla svensksprå-
kiga skol elever med. 

Det lönar sig alltid att läsa böcker och tidningar. Läsning ger färdigheter att funktio-
nera i ett samhälle där digitaliseringen blir allt centralare. Dessutom leder läsandet till att 
du har lättare att uttrycka dig i tal och skrift.  

Jag rekommenderar varmt att alla de som har möjligheten att besöka Bokkalaset gör 
det. Kom med och delta i evenemanget.  

Jag önskar Bokkalaset lycka till även inför de kommande åren.
Stefan Högnabba, Kulturnämndens ordförande i raseborg  
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– Nu ska Ekenäs 
ordna ett Bokkalas!

det var år 2000 som 
ekenäsbon Monica 
Örnmark, redaktör på 
Söderströms förlag, 
gick in till stadsdirektör 
Göran Wide i Ekenäs. 

Och Göran Wide 
tyckte från början att 
det var ett gott förslag, 
och redan samma kväll  
– efter att ha satt sig 
in i vad som förvän-
tades av staden – gav 
han grönt ljus för sam-
arbetet. Den positiva 
inställningen berodde 
inte minst på att idén var väl förankrad i förlagsverksamheten och det fanns personer 
som var beredda att hålla i trådarna. 

Göran Wide tyckte att evenemanget satt bra i Ekenäs med sina starka kulturtraditio-
ner. Många goda projekt bottnar i initiativ utifrån, men de kräver samarbetspartner och 
eldsjälar.   

Monica Örnmark betonar att välviljan från stadens sida var av största vikt – annars 
hade det inte blivit något Bokkalas. Stödet handlade främst om tillgång till lokaler för 
de olika evenemangen. Därtill bidrog stadsdirektörens sekreterare Regina Landén med 
viktiga arbetsinsatser. Museet medverkade med att ordna en utställning av bokillustra-
tioner. 

Viktigt var också att Marianne Bargum som var VD på Söderströms  gav Bokkalaset 
allt tänkbart stöd.  

Många författare i Ekenäs
idén till det litterära evenemanget fick Monica då det slog henne att väldigt många 
namnstarka författare hade anknytning till Ekenäs. Hon nämner tongivande författar-
röster som Claes Andersson, Tua Forsström, Jörn Donner och Merete Mazzarella. 

Den litterära traditionen fortsatte och något senare kom också Monika Fagerholm 
och Maria Turtschaninoff, som är kända även utanför landets gränser, att förknippa Ra-
seborg med god litteratur. 

Stolarna räckte inte till 
Det allra första Bokkalaset har etsat sig fast i Monicas minne. Hon nämner att stolarna 
inte räckte till när den litterära supén dukades upp och att en skrivartävling för skole-
lever resulterade i drivor av bidrag medan arrangörerna hade utgått från ett tiotal. Bil-
den av författaren och psykologen Curt West som bär stolar över åskammen från Uncan 
till snåresalen dyker upp i minnet. 120 platser växte till 160. Bokkalaset föll med andra 
ord i god jord redan år 2000. Även det andra finlandssvenska förlaget schildts hakade 
på då det blev klart att evenemanget skulle fortsätta.   

Kalas för alla
Redan vid starten var det klart att man ville satsa på skolor, barn och unga – och så har 
det fortsatt. Barn- och ungdomsförfattare har spelat en viktig roll genom åren. 

En annan sak som från början betonats är kalasstämningen och det roliga i att mötas 
kring böcker. Bokkalaset skulle inte bli en tungsint träff för ett fåtal förståsigpåare utan 
nå högt och brett – utan att utesluta djupa känslor i diktens tecken eller seriösa analyser 
och diskussioner.

– Fortfarande tycker jag det är viktigt att det är kalas över det hela! Vi vill locka läsare 
av alla kategorier.

Sedan de första åren har Bokkalaset vuxit enormt till omfånget och det nordiska in-
slaget har blivit allt starkare. Det har genom åren visat sig att både författare och publik 
gärna deltar i Bokkalaset i Ekenäs. Den litterära festen har ett gott rykte. 

Marit Lundström

BokkAlAs i 15 år

M
A

RI
T 

LU
N

D
ST

RÖ
M

 
 

 
Kalasböckerna – 10 % 

KUNGSBOKHANDELN 
 

tfn



3

a
n

n
a

 s
iL

én

Stockholmsbaserade gymnasieläraren 
Anna Lindholm har sina rötter i Ekenäs. 
Lindholms intresse för samhälle och politik 
inspirerade henne till att skriva en historie-
bok ur ett kvinnoperspektiv. I höst debute-
rar hon med boken ”Projekt ines. Fem kvin-
nor i inbördeskriget 1918”. Boken utgår från 
fem kvinnor, däribland författarens egen 
morfars mor Ines Nyberg, och deras upp-
levelser av kriget. På Bokkalaset uppträ-
der Anna Lindholm tillsammans med Sture 
Lindholm som också forskat om inbördes-
kriget.

För många  är Sture Lindholm bekant 
som historielärare och läroboksförfattare, 
men också som reseledare och journalist. 
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Välkomstlunch
Det femtonde Bokkalaset i Ekenäs öppnas med invigningslunch i Ekenäs bibliotek. Här  
kan du få både andlig och kroppslig spis under din lunchpaus. Sture Lindholm och Anna 
Lindholm diskuterar händelserna i Finland 1917–1918. Med olika infallsvinklar har de gett 
ut varsin bok om inbördeskriget.  Bokkalaset fortsätter sedan hela eftermiddagen i bib-
lioteket med bland annat författare som Stefan Lundberg, Jeanette Östman och Roxanan 
correa crisólogo. Konferencier i biblioteket är Janina orlov.

Lindholm är också en flitig lokalhistorisk 
skribent och har mottagit ett flertal priser 
och utnämningar för sin författargärning. 
Därtill tilldelades han Vetenskapssocie-
tetens lärarpris för innovativ lärargärning 
2007 och utnämndes till ”Årets lärare i his-
toria och samhällslära i Finland” 2010.

I höst ger Sture Lindholm ut boken Dra-
matik i småstad – 18 månader i Ekenäs. den 
handlar om utvecklingen under det drama-
tiska året 1917: från frihetsyra till krisläge 
och blodigt maktövertagande våren 1918 i 
Ekenäs. Därefter berättar Lindholm om sta-
den under tyskt militärstyre från och med 
april 1918.
Pris för lunch 10€

ord som 
förlöser  
och           
BekräftAr
– Att berätta är nödvändigt. Orden 
håller ihop världen. Ord kan också 
förändra och påverka framtiden, 
säger Jeanette Östman.

Journalisten och författaren Jeanette Öst-
man drivs av behovet att berätta, att skapa 
ordvävar av tankar som speglar och påver-
kar samtiden. 

– Texterna blir i bästa fall dokument som 
också är meningsbärande över tid, säger 
hon.

Hon är aktuell med inte mindre än två 
färska antologier, Klartext (med all respekt) 
och Mäns längtan efter barn. Den förra ut-
kom 2014 och den andra utkommer i ok-
tober.

Med en ton av självklarhet
– Människor och grupper som länge varit 
osynliga i samhället behöver få bekräftelse, 
i vissa fall till och med upprättelse. Det här 
kan exempelvis ske genom att låta deras 
röst höras och erkännas i offentligheten. I 
det här avseendet står böckerna Klartext 
och Mäns längtan efter barn väldigt nära 
varandra. Den senare är också en naturlig 
följd av den förra, berättar Jeanette Öst-
man.

Klartext lyfter fram erfarenheten hos 
personer som tillhör en sexuell minoritet el-
ler könsminoritet, eller har en nära koppling 
till temat. Jani Toivola, som är en av dem, 
talade om sin längtan efter barn. Det ena 
gav det andra. Jeanette insåg att det fanns 
orsak att borra djupare i mäns förtigna 
längtan efter barn, en längtan som kommit 
i skuggan av moderskapet.

– Det tas för givet att alla kvinnor vill ha 
barn och lider om de inte får barn men man 
frågar sällan män om deras eventuella läng-
tan eller sorg om de inte kan få barn, kon-
staterar Jeanette.

– En del av männen som jag tillfrågade 
för boken sade att ingen någonsin frågat 
dem om deras längtan efter barn. Med den 
här boken tar män med olika erfarenhe-
ter plats i ett samtal som hittills förbehållits 
kvinnor. Texterna har en ton av självklarhet 
och värme, men blottar också osäkerhet 

och rädslor. Som förälder kan jag känna 
igen mig men också lära mig nya saker om 
hur det kan vara att ha eller vilja ha barn. 

Fjorton röster
– Boken Klartext föddes ur känslan att be-
skrivningarna av sexuella minoriteter och 
könsminoriteter ofta gjordes av andra, av 
majoriteten. Måttet var rågat. Andra hade 
talat nog om oss, nu är det vi som har ordet, 
säger Jeanette Östman.

Därför reagerar hon också på en fråga 
inför bokreleasen av Mäns längtan efter 
barn, nämligen om mäns längtan skiljer sig 
från kvinnors? Frågan är fel adresserad.  

– Fråga dem som direkt berörs. I en bok 
om mäns längtan efter barn är det självklart 
att det är männen som ska ha ordet. Jag har 
försökt bereda plats, fråga och lyssna. Män-
nens uppriktighet och mod har berört mig 
djupt.

Det som Jeanette Östman däremot kan 
säga är att villkoren för hur vi tillåts ut-
trycka och förverkliga en eventuell önskan 
om barn ser olika ut för kvinnor och män, 
främst på grund av fördomar och samhälls-
strukturer. 

– Vissa män är ovana att tala om sin 
längtan efter barn. Det har varit eller blivit 
en icke-fråga, oberoende om de har eller 
inte har barn. Det blir också lätt så att sam-
hället gullar med de män som är aktiva för-
äldrar eller har kontakt med sina känslor. 
Jag anser att varje förälder är värd att bli 
tagen på allvar, med både sina starka och 
svaga sidor.           

  Marit Lundström

Anne Friman samtalar med Jeanette Öst-
man i Ekenäs bibliotek på fredagen.
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År 1949 gjorde den fin-
landssvenske författaren 
Göran Schildt, hans fru 
Mona och ett par vänner en 
långseglats med den lilla 
segelbåten Daphne. Resan 
gick över Nordsjön och ge-
nom Frankrikes kanaler ner 
till Medelhavet genom ett 
krigshärjat men levande 
kulturlandskap. Resan skild-
ras i Önskeresan, återutgi-
ven 1996.

sommaren 2014 gjorde 
Stefan Lundberg, journalist 
och författare, samma båt-
resa tillsammans med foto-
grafen Leif Weckström. Re-
san utmynnade i en blogg 
och boken Sommaräventy-
ret i Daphnes kölvatten.

På Bokkalaset på freda-
gen presenterar fotokonst-
nären Kris toffer Albrecht 
och Stefan Lundberg Nya 
Önskeresan, en vacker ny-
utgåva av Göran Schildts 
berömda bok Önskeresan.
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Valdemar Nyman – ”Allt liv är Ett”

Bränna vingarna – Erik Cainberg och hans värld

Katarina Gäddnäs biografi om Valdemar Nyman (1904–1998) beskriver prästen som kom till 
Finström på Åland på 1930-talet, och som bjöd upp församlingsborna till en svindlande dans 
i tanke, teologi, liv och litteratur. Han skapade ett uppfriskande korsdrag i trånga kulturkorri-
dorer och instängda kyrkor, men fick också utstå hård kritik både från församlingen, kolleger 
och stiftsledning. Idag har många ändå tagit honom till sitt hjärta.

Henrik Knifs biografi om Erik Cainberg (1771–1816) följer den Nedervetil-födde bildhuggaren 
på hans färd via mästerbildhuggaren Johan Tobias Sergels ateljé i Stockholm till en lång men 
improduktiv vistelse i Rom, och tillbaka till Åbo Universitets akademisal, där hans kändaste 
verk finns. Cainbergs splittrade och långt odokumenterade liv placerar Knif i kontexten av den 
oroliga politiska tiden – en tid där nationalitets- och identitetsperspektiv ännu inte domine-
rade vår gestaltning av världen.

Victor Westerholm
Aleko Lilius
Eirik Hornborg
Anna Bondestam

Alma Söderhjelm
Claes Cedercreutz
Algoth Niska

Alla SFV-biografier kostar 15 e
Mer information: www.sfv.fi/bok
Beställ på redaktion@sfv.fi 
eller ring 09-6844 570
Fråga även efter böckerna  
i bokhandeln 

I SFV:s serie har tidigare  
publicerats biografier över:

ASTRA PÅ  
BOKKALASET!

På bokkalaset har du chansen 
att teckna en prenumeration 

på ASTRA till specialpriset 25€! 

ASTRA ÄR EN TIDSKRIFT FÖR  
SAMHÄLLE/KULTUR/FEMINISM  

och valdes 2015 till årets  
kvalitetstidskrift.

DU HITTAR OSS PÅ  
BIBLIOTEKET DEN 6-7.11

LÄS MER PÅ ASTRA.FI

Dramatik 
i småstaD

Sture Lindholm

  – 18 månader i Ekenäs  1917–1918

Ny bok!
www.proclio.fi
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Bittes 
BokBAr 
Nytt för årets Bokkalas är att Hotel 
Sea Front är mingel- och mötes-
plats fredag- och lördag kväll. 
Det blir mera fritt program, öppet 
för spontana framträdanden vid 
bokbaren.

Värdinna för Bittes Bokbar är Bitte Wes-
terlund. Baren är öppen även på lördag 
före supén, som i år för första gången 
avnjuts på Hotel Sea Front. Baren kom-

mer att poppa 
upp på fredag 
kl.18–22, alltså 
på Svenska da-
gen. Det ska 
bli en WIN WIN 
WIN-bar med 
Gnäggetstuk. 
Björn ”Nalle” 
Lindqvist som 
i tiderna drev 
både Gnägget 
och Knipan 
bidrar med 

rekvisita. Det var också Lindqvist som 
byggde Strandhotellet, som nu är Hotel 
Sea Front. 

Öl och pyttipanna
På fredagen kan man bland annat köpa 
Gnäggets pyttipanna. Till den legenda-
riska enkla pyttipannan (gjord på när-
producerad potatis) kan man provsmaka 
ett lokalt öl från det nygrundade mikro-
bryggeriet Svartå Bryggeri.

Entreprenören Ray Lindberg som 
skrivit boken WIN WIN WIN har lovat bju-
da alla besökare på smoothieshots. Han 
drev tidigare en wellnessbar i Helsing-
fors som ett av sina många affärspro-
jekt. Nu avslöjar Ray kanske sina senaste 
business idéer?
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På söndagen blir det traditionell 
litterär brunch på Hotel Sea Front. 
Som vanligt serveras förutom en 
god brunch också andlig spis: 
Mary Kuusisto och Patricia Bruun 
presenterar sina nya böcker, och 
Claes Andersson presenterar sin 
nya diktsamling. 

Mary Kuusisto drev tidigare blomsteraffär 
och handelsträdgård men odlar numera 
endast för eget behov och till försäljning 
i liten skala. Hon är bosatt i Pargas by i 
Raseborg och syns ofta bland försäljarna 
bakom sitt stånd på torget i Ekenäs med 
ett hav av spännande växter. Hon är känd 
som passionerad odlare av exotiska växter 
men odlar också helt vanliga grönsaker 
och blommor. 

Under brunchen berättar Mary Kuu-
sisto om hur man som odlare överlever 
vintern, vilket är temat för hennes senas-
te bok Lilla vinterodlingsboken.

litterär 
supé
I år ordnas den litterära supén på Hotel 
Sea Front på lördagskvällen. Det blir pro-
gram där Bok kalasets författare med-
verkar. Vi får lyssna till Susanna Alakoski 
(sWE), Martin Luuk (sWE), Claes Anders-
son och Sabine Forsblom medan vi serve-
ras en härlig middag komponerad av Mi-
kael Kokkonen. Maten tillreder han med 
råvaror som är både närproducerade och 
säsongbetonade.

Kvällen fortsätter med dans till musik 
av bandet Sven Boom. Konferencier är 
Thomas Lundin.
Biljetter 40€. Förköp: tfn 019 2461 500 eller
info@hotelseafront.fi

Brunch

Vi ses på hotel seA front

Patricia Bruun, numera bosatt i Bromarv, är 
journalist och sjuksköterska. Hon har åkt 
ut på uppdrag för Läkare utan gränser och 
före det arbetade hon flera år som reporter 
och redigerare. År 2002 tilldelades hon Bon-
niers Stora journalistpris för ett reportage 
i Åbo Underrättelser om situationen inom 
mentalvården. Hon var medförfattare till 
boken ”Som om jag var någons skuggsida” 

som beskriver psykos ur den sjukas och den 
anhörigas synvinkel.

Patricia Bruun berättar om sin bok Medi-
cin, mat och magi – en bok om örter, träd-
gårdar och kloka gummor. Boken berättar 
om folkmedicinen förr och innehåller också 
några recept. Den är ändå inte en handbok 
över hur örter kan användas idag, utan sna-
rare en historisk och kulturell skildring.

Claes Andersson är specialläkare inom 
psykiatri och har varit riksdagsman och 
kulturminister. Han debuterade som poet 
1962 och fick från första början erkännan-
de som en nyskapande poet. Claes An-
dersson är också känd som jazzpianist och 
musiken spelar en stor roll i hans poesi.

Den nya samlingen dikter, ”En morgon 
vid havet – inandning, utandning”, beskri-
ver sorgen i att leva och åldras på ett så 
underfundigt och ofta humoristiskt sätt 
att man lika gärna kan säga att det hand-
lar om glädjen i att leva och åldras. Claes 
Andersson är en mycket folkkär poet och 
man inser än en gång varför. 

I år är det Mikael Kokkonen från Slotts-
knektens stuga och Köttkontrollen som 
står bakom spisen. Han lägger stor vikt 
vid att råvarorna är närproducerade och 
 säsongbetonade.

Som konferencier under brunchen ver-
kar Mårten Johansson.
Biljetter 25€. Förköp: tfn 019 2461 500 eller
info@hotelseafront.fi 

Bitte Westerlund intervjuar Björn ”Nal-
le” Lindqvist som var krögare på Gnägget 
(1970-91) och Gnäggetbokens författare 
Kjell Ekholm. 

Bandet Lamporna lyser upp Bittes Bok-
bar både på fredag och lördag. Bandmed-
lemmarna säger sig vara glada amatörer. 
Bandet består av kulturnämndens ordföran-
de Stefan Högnabba och hans vänner Tho-
mas Dahlström, Micke Hägert och Micke 
Enberg. Den sistnämnde också känd som 
stadens bokhandlare. Lamporna fick sitt 

namn av att de vid sin första spelning hade 
golvlampor som låtsasmikrofoner. Lampor-
na har utlovat en överraskningsgäst. Och vi 
kan avslöja att det är en kvinna – så det är 
inte enbart herrar i Bittes Bokbar. 

Klockan 20 på fredagen uppträder 
Stock holm Lisboa Project & Maria Kalanie-
mi som beskriver sin musik som ”Fado, pols-
ka & beyond”. till gruppen hör Maria Kala-
niemi (dragspel, sång), Rita Maria (sång) 
Alice Andersson (saxofon), Sérgio Crisósto-
mo (violin) och Simon Stålspets (mandolin).
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med eldmyror i nAttsömnen

Grandiost supande män har stått i fokus littera-
turhistorien igenom, säger Susanna Alakoski 
(sWE) som i sin nya bok april i anhörigsverige 
ger röst åt en grupp som länge varit tyst: de 
anhöriga till missbrukare.

De är många och de beskriver en oglamorös 
tillvaro.

Under de senaste åren har anhöriga till missbrukare blivit 
synligare. I Sverige har kända personer trätt fram i tv-pro-
gram och böcker, och även i Finland har man kunnat tala 
mera öppet om en uppväxt med alkoholiserade föräldrar. 

En författare som starkt bidragit till den här utveckling-
en är susanna alakoski som också finländarna lärde känna 
när Svinalängorna drabbade Sverige – först som bok år 
2006 och därefter både som film och teater. Boken belöna-
des med augustpriset 2006. 

Susanna Alakoski banade väg för verklighetsskildring-
ar där utsatta människor får röst. Människor som tystats av 
skam och förnekelse. 

 Hon har gett ut sju böcker, av vilka tre är barnböcker, 
medverkat i fjorton antologier och varit redaktör för tre 
böcker, bland annat Tala om klass.

– I litteraturen har fokus tidigare legat på missbruka-
ren och kvinnorna har gestaltats som sjukligt uppoffrande 
oavsett klasstillhörighet. Men det har hänt saker. Ett antal 
alkoholistbarn och andra anhöriga har intagit den litterära 
arenan. Missbruket skildras som helvete, terror och sjuk-
dom på sida efter sida. Det är ibland med bävan jag tänker 
på framtidens litteratur. det måste finnas tusentals barn i 
dag som växer upp med narkotikamissbrukande föräldrar, 
säger Susanna Alakoski.

– Synen på missbruk har gått från ”dålig karaktär” till 
insikten att det är en sjukdom, lik diabetes. Fortfarande är 
det mera skamligt att säga att man är narkoman än alkoho-
list, men det går framåt också med den saken. Liksom att vi 
börjar förstå anhörigproblematikens omfattning och kon-
sekvenser bättre.

”Alla levde vi i stilla vanmakt. Några 
av oss förlät, gav nya chanser. Vi vak-
tade, stöttade, bönade, bad. Några av 
oss åkte jojo mellan nykterhet och 
återfall. Många av oss trodde att fe-
let var vårt, när oförrätter förgiftade 
dricksvattnet och bagateller uppför-
storades till handgranater som under 
rus kastades genom rummen. Vi fann 
våra mammor liggande avsvimmade 
på hallgolvet. Våra pappor hoppade 
från Älvsborgsbron. Vi upplevde sys-
kons haschpsykoser. De flesta av oss 
slutade bjuda hem vänner. Vi vänta-
de på den goda fen. Några av oss blev 
stumma, andra utförde sabotage. Nå-
gon såg självmordet som enda utväg”.

Egen erfarenhet
Att Alakoskis skildringar går under huden bottnar i att 

hon inte enbart skriver utgående från teoretiska insikter 
som utbildningen till socionom och genusvetare har gett. 
Hon känner den verklighet hon skriver om. 

– Detta vad det innebär att ha levt med brutna löften, 
tillitsbrist, skam, rädsla, förnekelse, otrygghet och osä-
kerhet. Vad gör det med oss när vi är små, och sedan blir 
vuxna?

Barnets upplevelser, barnets blick och överlevnadsknep 
lyfts fram i April i anhörigsverige, men också syskon, fruar 
och andra anhöriga berättar om beroendeförhållanden till  
missbrukare. De vittnar om en totalt oglamorös tillvaro.

Ocean av kapacitet 
Ämnesmässigt kretsar alla susanna alakoskis böcker kring  
klass, kön och etnicitet. De är ämnen hon kan relatera till 
på alla plan. 

– Jag har bytt språk och land, jag är född i vasa och flyt-
tade fyra år senare med föräldrarna till Sverige, jag har er-
farenhet av fattigdom, social utsatthet, trångboddhet. En 
dag upptäckte jag att jag har ett kön. Det var när jag inte 
längre fick vara med och bryta arm med killarna.

Med anledning av att hennes samhällsengagemang 
ofta lyfts fram betonar hon att författare inte bör vara po-
litiker, men det de skriver kan gott få politiska konsekven-
ser. Att synliggöra förtigna människor och livsberättelser 
är att bidra till en riktigare beskrivning av det samhälle po-
litiker ska fatta beslut om. Att var tionde svensk är alkoho-
list betyder att det finns oanade mängder anhöriga. 

Om fruar, makar, föräldrar, syskon, barn, mor- och far-
föräldrar får möjlighet att läka, öppnar det en ocean av ka-
pacitet som gynnar dem själva men också hela samhället, 
framhåller hon.                                                        Marit Lundström

Susanna Alakoski diskuterar med Mathias Rosenlund och 
Mari Koli i Kulturhuset Karelia och deltar i programmet un-
der den litterära supén på lördagen. Filmen Svinalängorna 
visas på Bio Forum på söndag och måndag.

EL
IS

A
BE

TH
 O

H
LS

O
N

 W
A

LL
IN

progrAmVärdAr 
Thomas Lundin är bosatt i Ekenäs och väl känd långt utanför Raseborgs gränser, kanske 
främst som schlagerexpert och ESC-kommentator. Han är också populär programledare 
bland annat för musikfrågesporten ”På resande not” på Yle Fem. Musikern och vissångaren 
thomas Lundin har gett ut flera skivor med både andras och sin egen musik. På Bokkalaset 
är det han som håller i trådarna under supén på lördagen. 

Han är magister i scenkonst, skådespelare, imitatör, komiker … Christoffer Strandberg rev 
ner skrattsalvor och rungande applåder på supén på Knipan under Bokkalaset i fjol. Han 
återkommer i år, men nu som konferencier i Kulturhuset Karelia hela lördagen. 

Med frejdighet och sinne för talande detaljer 
skildras en arbetarklassfamilj på 1970-talet i den 
östnyländska småstaden Borgå. Här beskrivs 
skolan, stallet, kusinerna, bästa vännerna, de 
konstiga finnarna som flyttar in. 

Sabine Forsblom är aktuell på Bokkalaset med Maskrosgu-
dens barn, en fristående uppföljare till debutboken Mask-
rosguden (2004). Maskrosgudens barn har fått fina recen-
sioner. i boken skildras finlandssvenskt arbetarklassliv i 
1970-talets Borgå, något som enligt författaren inte är ett 
så vanligt tema för finlandssvenska romaner. Boken har fått 
beröm för att den beskriver konkreta händelser och situa-
tioner på ett medryckande och allmängiltigt sätt.

Skrivprocessen har inte varit smärtfri: 
– Den första boken skrev jag utan tanke på att det egent-

ligen skulle bli en bok. Då kände jag kände ingen press, 
medan jag upplevde att den här boken i högre grad måste 
pressas fram, berättar Sabine Forsblom och fortsätter:

– Jag har jobbat heltid och skrivit under ledigheter. För 
mig är det svårt att jobba och skriva vid sidan om. Det krävs 
tid för mig att komma in i den språkliga rytmen och melo-
din, eftersom boken är skriven rätt så talspråkligt. Ett ett-
årigt arbetsstipendium, som jag fick av svenska Kulturfon-
den, gjorde det möjligt för mig att skriva på heltid. Nu har 
jag varit alterneringsledig och kunnat fortsätta skriva.

En tredje, och kanske sista, bok i serien är redan under 
arbete. Sabine har också andra projekt som hon gärna skul-
le ta itu med, när hon har tid över från jobbet som lärare i 
svenska för invandrare vid Borgå folkakademi. 

– Jag har redan börjat skriva på den tredje boken paral-
lellt med Maskrosgudens barn. När jag är ledig skriver jag 
mycket men sedan ligger manuset och samlar damm till 
nästa gång. En del säger att det är bra att ett manus får vila 
och att det undermedvetna ändå jobbar vidare med boken. 
Men det fungerar inte så för mig. Jag har gärna en realistisk 
deadline, annars kunde det nog dra ut på tiden hur länge 
som helst med all finslipning!

sophie Kawecki
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Översättning, språkgranskning och textproduktion

Sophie Kawecki
www.idelhojd.fi

044 508 5880

sabine Forsblom diskuterar med Mari Koli i 
Kulturhuset Karelia på lördag.
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Den danska författaren Josefine Klougart 
anses vara en av Nordens viktigaste nutida 
författare. Hennes bok En av oss sover, som 
nominerades till Nordiska rådets litteratur-
pris år 2013, finns också översatt till svens-
ka. I år ges hennes nyaste bok, Om mørke, 
ut på svenska. Josefine Klougart debutera-
de år 2010 med stigninger og fald. 

Liksom många andra barn skrev också 
Josefine Klougart små berättelser när hon 
var liten, men det är läsandet som har satt 
djupare spår i hennes minne:

– Jag minns känslan av hemlighetsfull-
het och att det var accepterat att dra sig 

tillbaka. Detta kännetecknar läsandet. Litte-
raturen var ett privilegierat ställe, där man 
kunde vara allena utan att vara ensam. 

Josefine Klougart har hyllats och nomi-
nerats till flera pris, vilket automatiskt lett 
till högt ställda förväntningar från omvärl-
den, men hennes egna förväntningar är 
ännu större. 

– De är mycket större och mer påträng-
ande. När man skriver har man aldrig mak-
ten över arbetet. Man kan bestämma sig för 
att skriva men inte för att skriva tillräckligt 
bra. Och det räcker inte att ”skriva bra” om 
ambitionen är att använda litteraturen som 

ett rum för att nå ny vetskap. Man mås-
te överträffa sig själv i skrivandet och det 
kommer inte på beställning. Man kan själv 
bestämma sig för att sätta ribban tillräck-
ligt högt, men varken före eller medan man 
skriver vet man om man lyckas eller inte. 

Liknelsen höjdhopp kommer upp; att 
skriva kan jämföras med att kasta sig bak-
länges över ribban:

– Man måste sikta så högt man kan och 
använda alla sina krafter, men man ska inte 
ha blicken fäst vid målet medan man hop-
par. Man måste ta språnget och hoppas. 
Om man är för målinriktad, dör texten och 

den blir aldrig större än författaren själv.
svaren Josefine Klougart ger är genom-

tänkta och djupa. Litteratur och läsande är 
något hon tänkt igenom ordentligt. Skri-
vandet är varken ett hastverk eller det cen-
trala i processen:  

– Litteraturen ska ske! Och den sker i läs-
ningen. En text får liv först när den läses. 
Det vackra med litteraturen är att den för in 
människor i andra rum och binder männis-
kor samman.

det gick lätt för Klougart att få sin första 
bok utgiven.

– Forfatterskolens rektor Hans Otto Jør-
gensen hjälpte mig med min första roman 
Stigninger og fald, som jag skrev när jag 
ännu var elev på Forfatterskolen. En dag 
sade han att jag borde skicka in pappren. 
Jag förstod inte vad han menade så han till-
lade: ”till ett förlag”. Jag hade föreställt mig 
avslag på avslag, men så blev det inte. Men 
den hjälp jag fick på skolan var avgöran-
de. Det var verkligen en färdig bok som jag 
kunde skicka in. 

Klougart skriver helst hemma, ”det är 
trots allt enklast så”, i sällskap av cocker-
spanieln Molly. Hon har också förmåga att 
stänga yttervärlden ute då hon skriver och 
kan således vid behov skriva var som helst. 
Bokkalaset är en ny bekantskap för henne 
som hon ser fram emot att delta i. Temat 
”Annorlunda” väcker många tankar:

– En sak jag tänker på är att litteraturen 
representerar en annan form av kunskap 
och erkännande än vad man har i andra 
språkformer. Det poetiska språket är stän-
digt aktuellt och viktigt för den enskilda 
människan och samhället. Även när våra 
politiker verkar glömma det, så är den este-
tiska upplevelsen väsentlig, eftersom den 
utvecklar den enskilda människans möjlig-
het att vara just människa. 

sophie Kawecki
Merete Mazzarella diskuterar med Josefine 
Klougart i Ekenäs bibliotek på fredagen.
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Nu ingår Västra Nylands digitala 
utbud i din prenumeration! 

Börja läsa eVN redan i dag! 
Gå in på vastranyland.fi /login.
Mera info hittar du på 
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Börja läsa eVN redan idag!
Mera info hittar du på 
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Gränserna mellan två människor som levat med 
varandra i en lång relation suddas ut. Konflikterna 
består, ingenting förändras, tomheten ekar, 
språket och kroppen förfaller.
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Författarna Malin Kivelä och Hannele Mikaela Taivassalo 
har i många år funderat på förfallet, åldrandet och dröm-
marna som mer eller mindre uppfylldes.

 De har inspirerats av både Marguerite Duras böcker och 
aristokraterna Big Edie (mor) och Little Edie (dotter) Bouvier 
Beale, som levde tillsammans i det alltmer fallfärdiga god-
set Grey Gardens på Long Island i sextio år. 

småningom utkristalliserades Kiveläs och taivassalos 
tankar i Imperfekt, en entimmes föreställning som pendlar 

mellan teater och performance. Här undersöker de vad som 
händer när både språket och kroppen förfaller.

– I våra författarskap undersöker vi nya former. Nu tar vi 
det upp på scenen och ger det kött. 

Föreställningen gjordes från början i en liten etta i Berg-
häll i Helsingfors. Scenografen Freja Appelgren fyllde det lilla 
rummet med skräp och lager av levt liv. I Imperfekt står tiden 
stilla. Barbi och Majvor, som personerna heter, fyller sina da-
gar med monotona handlingar, städar hafsigt, tittar på tv, 
matar katten. Deras existens präglas av vanor och vardag, 
som är frånvänd världen och samhället omkring dem.

– De pratar i monologer, frågan är om någon lyssnar, sä-
ger Malin Kivelä.

imperfekt undersöker förfAllet

Författarna har inte velat precisera i vilken ålder de två 
kvinnorna är eller exakt vilken deras relation är.

– Men vi är intresserade av kvinnors offentliga gränslös-
het, de som inte förstår att skämmas, som inte tar hänsyn. 
det är mycket svårt att gå emot den uppfostran de flesta 
kvinnor fått om att försöka vara tilltalande, behaglig och 
attraktiv, men det försöker vi göra.

Malin Kivelä säger att föreställningen har fått ett myck-
et blandat mottagande. Också recensionerna har varit 
motstridiga.

– En del har älskat den, andra avskytt den. En del har 
inte förstått ett skvatt, andra väldigt mycket, men på olika 
sätt. Själva tycker vi att vi egentligen har gjort en komedi 
med slapstickinslag.

Tua Ranninen

Föreställningen ges i Pro artibus air-residens på lördag 
och söndag.

Inträde enligt tycke och smak. Begränsat antal biljetter säljs på 
Kulturhuset Karelia

PETRA GEUST 

TEXTIL INREDNING 

Gardiner, tyger, kläder – Gustav Wasas gata 9, Ekenäs 

”Man måste sikta så 
högt man kan och 
använda alla sina 
krafter, men man 
ska inte ha blicken 
fäst vid målet medan 
man hoppar. Man 
måste ta språnget 
och hoppas.”
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gud hAr för mycket tid

Varje dag betraktar hon 
den japanska lyckokat-
ten som står i fönstret 
och drivs av en solpanel. 
Den ger året sin rytm; 
när solen gassar på kat-
ten knakar tassen av an-
strängning, i november 
vinkar den långsamt och 
matt.
 – Jag kan få för mig att 
hon vill påminna mig om 
tidens gång, om att det 
är bråttom med mitt liv.

”Merete Mazzarella är en av 
svenskfinlands viktigaste 
skribenter, hennes essäistik 
präglas av vidlyftiga hopp 
från anekdoter ur det lilla li-
vet till perspektivrik litte-
raturanalys. Ämnena tycks 
alltid träffa mitt i prick, det 
är som om man alltid velat 
läsa just precis det Mazza-
rella väljer att skriva, om det 
så gäller tantkraft, otrohe-
tens lockelse i det borgerliga 
äktenskapet eller läsandets 

historia. Eller åldrandet.” skriver Charlotte 
Sundström i Ny Tid.

Merete Mazzarella är född år 1945 i Hel-
singfors och uppvuxen i schweiz, Kina, 
Turkiet, England och Finland. Sitt yrkes-
verksamma liv har Mazzarella undervisat 
i nordisk litteratur vid Helsingfors univer-
sitet, som professor åren 1998–2008. Hon 
undervisar också läkare och läkarstudenter 
vid Helsingfors universitet och Uppsala uni-
versitet.

I Solkattens år skriver Merete Mazzarel-

la om att leva lyckligt omfamnad av den 
sena kärleken i en värld som är allt annat 
än trygg och stabil. Hon resonerar kring 
förtrolighet och erotik, ”det framgångsrika 
åldrandet”, svek och trohet, yngre och äldre 
generationer – och följer världshändelser-
na med stigande oro. På sitt seismografiska 
och analytiska sätt dokumenterar Merete 
Mazzarella året fram till sjuttioårsdagen. 

På lördag samtalar anna Friman med 
Merete Mazzarella på Kulturhuset Karelia.
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Amerikaklockan handlar om en familj, 
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Vi förs tillbaka till 50-talets och svunna släktleds 
Gamlakarleby. Det är ett liv av uppbrott, arbete och 
gemenskap. En barndom som idag förefaller idyllisk och bra 
mycket annorlunda. En bok för alla åldrar.

Christina Korkman

Illustrationer Eeva Huotari
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Text Christina Korkman
Illustrationer Eeva Huotari
Västkusten, www.lansirannikko.kpnet.com

Amerikaklockan handlar om en familj, en gård 
och om en flicka som löser ett släktmysterium i 
50-talets Gamlakarleby.

edith möter 
helene
Edith Södergran-sällskapet r.f. ordnar tillsammans med 
Helene Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. ett symposium 
under Bokkalaset.  Man har för avsikt att sammanföra oli-
ka genrer, bildkonst och litteratur med betoning på unga 
utövare inom respektive område. De två konstnärssjälarna 
Helene Schjerfbeck och Edith Södergran var samtida, men 
hade inga direkta personliga kopplingar till varandra.

– Ändå kan man hitta många paralleller mellan dem, 
trots att de sinsemellan representerade olika genrer. De 
var till exempel båda avantgardister och levde tidvis isole-
rade, men även tillsammans med sina åldrande mödrar, sä-
ger schjerfbeck-sällskapets ordförande Kerstin romberg.

– och båda fick sin beskärda del av ifrågasättandet, sä-
ger styrelsemedlemmen Åsa Lönnqvist.

Martin Luuk (sWE) har tidigare gett ut 
mängder av fria korta kortprosastycken, 
och skrivit manus både för flera filmer och 
för scenen och  också själv spelat med i sina 
pjäser. Senaste vår debuterade han som ro-
manförfattare med Gud har för mycket tid.

Det här är en historia om Johanna och 
Gabriella som möts när de är sju. Det är his-
torien om hur de älskar varandra och bråkar 
med varandra hela livet igenom. Den frågar 
hur man ska bära sig åt för att leva, även 
om hela världen tycks vara emot dig. 

Det är också en historia om världen som 
de lever och verkar i. En värld som ömsom 
hyllar dem och ömsom trycker ner dem. 
Och där skillnaden inte är så stor som man 
kan tro.

Det är en fragmenterad historia som 
hoppar fram och tillbaka i tid och rum. Den 
spänner sig över hundra år i handling, ändå 
utspelas allt i ett enda evinnerligt nu.

Det är en komedi och en tragedi och alla 
de där små bitarna däremellan.

 ”Gud har för mycket tid är definitivt en 
roman, och även om den inte är i det störs-
ta formatet en ovanligt rik sådan. Den kan 
på en gång beskrivas som en utvecklingsro-

man, en samtidssatir, en kritisk granskning 
av manligheten, en absurdistisk sorgesång”, 
säger förläggaren Stephen Farran-Lee om 
boken och fortsätter ” Men framför allt är 
det en berättelse om vänskap, om två flick-
or som är varandras mot- och spegelbilder.

Den är ömsint och rolig och liknar inget 
annat i ny svensk prosa. Ta er tid att läsa. 
Det har ni tid med.

Får man göra slut med sitt syskon? 
Kristian Luuk är programledare och tv-per-
sonlighet väl känd också i Finland främst 
kanske tack vare hans medverkan i det po-
pulära tv-programmet På spåret. 

Martin Luuk och Kristian Luuk är bröder 
och hade stått varandra väldigt nära. Men 
de fick väldigt svårt att tala med varandra, 
att överhuvudtaget respektera varandra. 
Det hela slutade med att den äldre brodern, 
Kristian, skrev till sin yngre bror, Martin, och 
undrade om det ens var möjligt för dem att 
fortsätta umgås.

Det är ingen ovanlig historia. Det ovan-
liga är att perioderna av främlingskap 
och missförstånd ledde till samtal och 
en ny förståelse, och ur den växte scen-

”Martin Luuk har gett Sverige fantastisk litteratur ... det är stundtals så 
briljant skruvat att jag skrattar högt, så sorgligt att jag kapitulerar ... ”Gud 
har för mycket tid” blir med sitt utsträckta nu och filmiska kvalitéer en 
syster till Fucking Åmål” säger Elis Burrau, nöjesguiden.

föreställningen Får man göra slut med sitt 
syskon. Det är en rolig, skruvad och högst 
privat dialogföreställning om syskonska-
pets finaste och fulaste stunder. nu blir sho-
wen bok, med delvis nya texter och med ett 
rikt bildmaterial.

Martin om Kristian:
Kristian Luuk är en av landets mest kända 
och uppskattade programledare. Han är 
också den bästa bror jag skulle kunna öns-

ka mig. Varm, innerlig, lyssnande, närva-
rande, oegoistisk, rolig och trygg. Han har 
räddat livet på mig fler gånger än jag orkar 
räkna och jag är skyldig honom mer än jag 
nånsin kommer att kunna betala tillbaka. 

Kristian om Martin:
Min lillebror Martin är en av Sveriges ab-
solut bästa författare! Han har en alldeles 
egen röst och en fantastisk humor som inte 
liknar något annat.
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   fredAg 6.11   
10.00–10.45 Barndomens landskap: Josefine Klougart (DK) i samtal med 
 Merete Mazzarella
 Ekenäs bibliotek

11.00–12.45 Invigningslunch:
 Kvinnor och krig: Anna Lindholm och Sture Lindholm
 konferencier Janina Orlov 
 Ekenäs bibliotek
 Lunchpris 10€

13.00–13.45 When does the journey end? Är det annorlunda att skriva 
dikt i Latinamerika? Roxana Correa Crisólogo och 

 Maria Serrano
 Ekenäs bibliotek

14.00–14.45 Män och (s)könlitteratur – kan det bli annorlunda? 
 Ekenäs bibliotek, arr. tidskriften Astra

14.00–14.45 Nya Önskeresan: Stefan Lundberg och Kristoffer Albrecht
 Ekenäs bibliotek

15.00–15.45 Mäns längtan efter barn: Jeanette Östman och 
 Anna Friman diskuterar.
 Ekenäs bibliotek

18.00 Bittes Bokbar: Mingel med Bitte Westerlund, Ray Lindberg, 
Kjell Ekholm och Nalle Lindqvist till musik av bandet Lamporna

 Hotel Sea Front

20.00 Stockholm Lisboa Project & Maria Kalaniemi
 Fado, polska & beyond!
 Hotel Sea Front

pArAllellprogrAm

7.30 Lyktsläpp och frukost på Elverkets gård 
 arr. Pro artibus

13.00–16.00 Edith möter Helene – dikt och bild
 Kulturhuset Karelia
 arr. Edith Södergran-sällskapet och Helene Schjerfbeck-sällskapet 
  13.00 inledning
 13.30–14.15 Petra Lindholm och Heidi von Wright samtalar. 
  Moderator: Åsa stenvall-albjerg
 14.15–15.30 Mia österlund, sanna tahvanainen, 
  Johan Schulman och Ebba Witt-Brattström. 
  Moderator: Ylva Larsdotter
 15.30–16.00 Mingel och snacks
 16.00 vernissage: Workshop-deltagarna

19.00 Tryckeriteaterns jubileum
 tryckeriteatern, Karis

program 

  torsdAg 5.11  
18.30–20.30 Om barns läsande: 
 Läsambassadör Katarina von Numers-Ekman
 Ekenäs bibliotek, arr. Hem och Skola

19.00  Identitet annorlunda: 
 Maria Björkgren-Vikström, Patrik Hagman, 
 Mathias Rosenlund och Ann-Sofi Storbacka. 
 Moderator: Anders Lindström
 Församlingshemmet, arr. Ekenäsnejdens svenska församling

  utställningAr 
Cara Knuutinen

”Saga Blom och Betty – barnboksillustrationer”
Kulturhuset Karelia
to–fre kl. 12–17, lö 10–16

Tibu Borgstén

”Rum – Rooms – Huoneet ...”
Kulturhuset Karelia
to–fre kl. 12–17, lö 10–16

Marianne Andersson

”Det kan vara bra att stanna upp och tänka efter”
Ekenäs bibliotek, Galleri Perspektivet
to–fre 10–17, lö 10–14, må 10–19

Mamma Mu & Kråkan firar jul

PREMIÄR 
januari
2016

Skillnadsgatan 14, Ekenäs • www.pubsantafe.com  • 019 246 1173

open every day 11-(03) kitchen 11-22 (sun 12-21)  
pizza, pasta, beefs, salads, sandwiches, burritos..

25 €

som var en föregångare i

The Sound of music 2016
raseborg.org
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   lördAg 7.11   
10.00–14.00 Bok- och klädbytarmarknad 
 Uncan, Ekenäs, arr. Raseborgs stads ungdomsbyrå, Toli-torget 

och Emmaus Westervik

10.00–14.00 LitteRetur: Pyssel för barn. Gör finurliga bokfigurer av gam-
la böcker.

 Uncan, Ekenäs, arr. Centrumföreningen

10.00–10.45 Vuxet perspektiv på barnlitteratur: Tove Appelgren i samtal 
med Mari Koli 

 Ekenäs bibliotek 

10.00–10.45 Tiden går – om att omvärdera sitt liv: Anna Friman samtalar 
med Merete Mazzarella. 

 Kulturhuset Karelia

10.00–13.45 Nonstop sagoprogram för barn till-
sammans med Ulf Stark (SWE), Monica 
Vikström-Jokela, Anna Gullichsen och 
Cara Knuutinen

 Bokbussen, Ekenäs intill Kulturhuset Ka-
relia

11.00–11.45 Vara fantastisk:  Maria Turtschaninoff och 
 Anna Friman diskuterar.
 Kulturhuset Karelia

11.00–11.45 Feminism och Svenskfinland – en annorlunda framtid
 Ekenäs bibliotek, arr: Tidskriften Astra

12.00–12.45 Annorlunda och utanför:  Susanna Alakoski (SWE) och 
 Mathias Rosenlund diskuterar med Mari Koli.
 Kulturhuset Karelia

12.00–12.45 Böckerna får liv – Berätta för barn: Smakprov från 
 Maria Serranos workshop. Kursdeltagarna berättar för 
 vuxna och barn.
 Ekenäs bibliotek, Tornet 

12.00–12.45 Nylands litteraturförenings matiné
 Ekenäs bibliotek

13.00–13.45 Plötsligt bor man i lägenhet: Sabine Forsblom samtalar med 
Mari Koli.

13.00–13.45 Den brinnande vargen. Dikter från DuvTeatern: 
 Tua Forsström, Claes Andersson och DuvTeatern
 Ekenäs bibliotek 

14.00–14.45 En absurd sorgesång: Martin Luuk (SWE) i samtal med 
 Thomas Lundin

 Kulturhuset Karelia

15.00–15.45 Är barnböcker annorlunda? I panelen: Maria Turtschaninoff, 
Tove Appelgren och Ulf Stark (SWE). Mia Österlund leder 
diskussionen. 

 Kulturhuset Karelia

15.00– 18.00 Storytelling och musik: Lolo Zilliacus, Maria Serrano m.fl.
 Uncan, Ekenäs, arr. Emmaus Westervik

17.00 Imperfekt, en performans om förfallet i språk och kropp: 
Malin Kivelä och Hannele Mikaela Taivassalo

 AiR-residenset
 inträde enligt tycke och smak. Begränsat antal biljetter säljs på Kulturhuset Karelia.

18.00 FlipFlop barnkonsert
 Pojo bibliotek, stora salen, arr. svenska veckan/Luckan rase-

borg.
 Fritt inträde

17.00–18.45 Bittes Bokbar: Mingel till musik av bandet Lamporna
 Hotel Sea Front

19.00 Litterär supé med dans: Susanna Alakoski (SWE), Martin 
Luuk (SWE), Sabine Forsblom och Claes Andersson. 

 Dans till bandet Sven Boom. 
 Konferencier: Thomas Lundin
 Hotel Sea Front
 Biljetter 40€. Förköp: tfn 019 2461 500 eller info@hotelseafront.fi

 

   måndAg 9.11   
14.00 Filmen Svinalängorna baserad på Susanna Alakoskis roman
 Bio Forum
 inträde: 7€

18.00 Rimjam för barn
 Ekenäs bibliotek, Tornet
 arr: Sydkustens landskapsförbund

18.00 Kura skymning: Zinaida Lindén berättar om sitt författarskap.
 Karis bibliotek, arr. Karis bibliotek

18.30 Kura skymning: Maria Serrano berättar isländska sagor för vuxna.
 Ekenäs bibliotek, arr. Ekenäs bibliotek

18.30 Kura skymning: Marit Lindqvist läser ur isländska sagor.
 Svartå bibliotek, arr. Svartå bibliotek och Svartå biblioteksvänner r.f.

program 

Svinalängorna är ett svenskt drama som 
baserar sig på Susanna Alakoskis roman 
med samma namn. Filmen hade premiär 
för fem år sedan. Manusförfattare är Lolita 
ray och Pernilla august som också regis-
serat filmen. 

Svinalängorna är inte bara djupt drab-
bande utan förmår också röra till tårar. Med 
alkoholism och våld under uppväxten, kan 
nog alla som känt sig udda, osedda eller 
främmande känna igen sig i filmen.

Filmen visas på Bio Forum  på söndag kl. 16 
med introduktion av Susanna Ala koski och 
på måndag kl. 14.inträde 7€

 
 

 

Aukioloajat/Öppettider: Ma-Pe/Mån-Fre 08-20 La/Lör 08-16 Su/Sön 11-19 

Erottajankatu 13/Skillnadsgatan 13, 10600 Tammisaari/ Ekenäs 
puh/tel: 0456035828 
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   söndAg 8.11   

10.00 Litterär högmässa: Hilkka Olkinuora predikar.
 arr. Ekenäsnejdens svenska församling 
 Ekenäs kyrka 

11.00–17.00 Museicaféet öppet, bokförsäljning
 Ekenäs museicentrum EKta

11.30–13.30 Litterär brunch med Patricia Bruun, Mary Kuusisto, 
 Claes Andersson och Mårten Johansson 
 Hotel Sea Front
 Biljetter 25€. Förköp: tfn 019 246 1500 eller info@hotelseafront.fi 

14.00 Imperfekt, En performans om förfallet i språk och kropp: 
Malin Kivelä och Hannele Mikaela Taivassalo

 AiR-residenset
 inträde enligt tycke och smak. Begränsat antal biljetter säljs på Kulturhuset Karelia.

15.00–15.45 De finska romernas historia: Professor Panu Pulma och 
 riksdagsman Eva Biaudet diskuterar.
 Ekenäs museicentrum EKta
 arr. Svenska Litteratursällskapet i Finland 

15.00–15.45 Om det sägenomspunna Gnägget: Kjell Ekholm och 
 Nalle Lindqvist
 Ekenäs naturum

16.00–16.45 Om Jussarö: Sven Stenlund
 Ekenäs naturum

16.00 Filmen Svinalängorna, med introduktion av 
 Susanna Alakoski vars roman filmen baserar sig på.
 Bio Forum
 inträde 7€  

Med förbehåll för eventuella ändringar

Se www.bokkalaset.fi

Konferencier på Karelia: Christoffer Strandberg 
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Att vara fattig och tala högt om det 
kan uppfattas som en provokation. 
Det vet Mathias Rosenlund som av-
viker från huvudfåran i den finlands-
svenska kulturkretsen. Hans texter 
är reella skildringar av fattigdom 
och mental ohälsa, både i Koppar-
bergsvägen 20 och svallgränden 5.

Mathias Rosenlunds adressböcker skakar 
fram insikter om att det även i välmående 
svenskfinland och Finland finns modlöshet 
och utsiktslöshet relaterad till fattigdom.

Mathias hade inte läst Henrik Tikkanens 
adressböcker när han skrev sin första bok, 
men han slukade dem senare med stor ap-
tit. Beskrivningarna av orättvisor ur de be-
suttnas synvinkel är en perfekt motpol till 
hans egna böcker. Att han valt att ge sina 
böcker namn efter adresser beror på att 
han gärna utgår från det konkreta: platser, 
minnen och personer som han ger  skönlit-
terär gestaltning.

Lid i tysthet är du snäll
Mathias har stött på läsare som sagt att 
Kopparbersgvägen 20 fungerade som en 

ögonöppnare – respons han är väldigt glad 
över. Men han har också märkt hur mycket 
konfliktfyllda känslor temat väcker.

En reaktion kunde beskrivas så här: ”Du 
får finnas här bland oss, men lid snällt i tyst-
het. Bråka inte.” En del upplever det rent 
av som en provokation att en som är fattig 
skriver böcker – en fattig person borde väl 
åtminstone jobba ”på riktigt”!

– Det har jag också gjort, till och med 
haft flera jobb samtidigt och ändå kom jag 
inte ur den situation som familjen då var 
inne i, säger Mathias. 

Ändå handlar inte fattigdom enbart om 
bristen på pengar – även om bristen inne-
bär konkreta hinder. 

Mathias betonar att en nyckelfråga är 
vad fattigdomen gör med oss, hur vi börjar 
uppfatta oss själva när utsiktslösheten tar 
plats. Självbilden ifrågasätts. 

Hand i hand
i Kopparbergsvägen 20 beskrivs en livssi-
tuation där fattigdomen ackompanjeras av 
att mamman till familjens två barn lider av 
bipolär sjukdom. 

– Det är inte ovanligt att fattiga famil-
jer får andra problem, men sambanden 
är komplicerade. Självklart är däremot att 
ständig oro för utkomsten inte underlättar 
livet för den som också annars är känslig, 
konstaterar Mathias.

i svallvägen 5 skriver han om sin lillebror. 
Även om brodern har givit sitt samtycke till 
att berättelsen bygger på hans liv, är det 
den skönlitterära gestaltningen Mathias be-
tonar. Skönlitteraturen ger unika möjlighe-
ter att levandegöra livet också när mörkret 
tränger på i form av mental ohälsa, fattig-
dom och alkoholism som i broderns fall.  

Bildning och språk
När Mathias ser tillbaka på sin uppväxt re-
flekterar han över vad som hände honom 
när han kom in på den litterära banan. Uni-
versitetsstudierna, bildningen och tillgång-

en klAssresA i sVenskfinlAnd
en till ett språk blev avgörande för den 
klassresa han har gjort. 

Han har inte drunknat i berömmelse el-
ler stipendier (såna har han inte fått) men 
han har fått respons och respekt. Det mest 
avgörande är att han haft möjligheten att 
ägna sig åt skrivandet och att få texterna 
publicerade. 

”Visst är jag stolt över boken om Maresi, och naturligtvis glad att det gått 
så bra, men jag fokuserar på mitt arbete och om jag under en dag skrivit 
mycket och jag själv är nöjd, finns det ingenting som klår den känslan”.

– En stor del av mina anteckningar leder aldrig till någonting, men ungefär tjugo procent 
av innehållet i mina böcker kommer från någon idé jag gått och burit på i flera år, säger 
fantasy-författaren Maria Turtschaninoff och berättar att hon har som vana att alltid ha ett 
anteckningsblock till hands.

Skrivandet sitter i
– Jag har alltid tyckt om att skriva, säger Maria. Redan som femåring skrev jag berättelser. 
Min mamma läste högt för mig när jag var liten och när jag var tonåring turades vi om att 
läsa högt för varandra. Och semestertid lyssnade vi på radions sommarberättelser. 

Hon räknar upp några författare som haft betydelse för henne som barn: Irmelin Sand-
man Lilius, Michael Ende och J. R. R. Tolkien. Ursula Le Guin upptäckte hon som vuxen.

Någon speciell målgrupp har Maria inte för sina egna böcker. 
– När jag skriver lägger jag mig själv i blöt och skriver det jag tycker känns angeläget. 

Rätt ofta handlar det om huvudpersonens utanförskap och hur hen slutligen via fysiska 
och andliga prövningar hittar sin inre styrka och vågar vara sig själv.

Det är uteslutande udda men starka huvudpersoner läsaren möter i Marias berättelser. 
ofta är de flickor som bär på dolda magiska krafter, så som Maresi i hennes senaste bok. 

En annorlunda värld
Maria Turtschaninoff för oss in i en annorlunda, spännande värld av normativa avvikelser 
och kulturella olikheter. Hon lånar händelser från vår nutid, från historisk tid och från olika 
kulturer. Hon beskriver sitt skrivande som ett pussel, där hon kombinerar olika tankar och 
sinnebilder, som hon antecknar så fort de dyker upp. Tids nog fogar hon in dem i sina be-
rättelser. 

– Berättelsen om Arra i boken ”Arra – Legender från Lavora” föddes då jag vid ett till-
fälle fungerade som vakt på ett museum i Helsingfors. En trist dag med få besökare satt jag 
i mina egna tankar och såg framför mig en flicka med långt svart hår sitta under ett bord. 
Hon påminde om ett djur och dessutom fick jag för mig att hon inte kunde prata. Jag fan-
tiserade om vad som hänt eftersom flickan var stum. På så sätt blev berättelsen till och ut-
vecklades tack vare min nyfikenhet på hennes historia.

i boken ”anaché – Myter från akkade” hittar läsaren en episod där nomadflickan ana-
ché får sitt långa hår avklippt.

– Jag såg en gång framför mig en scen där en man klipper av flätorna på en flicka. Jag 
visste att jag ville ha med episoden i någon av mina berättelser. Jag var inte riktigt säker på 
hur, men insåg att det var något viktigt som skulle få avgörande betydelse för berättelsen. 

Tillfälligheter ger stoff
– inspirationen till boken ”Maresi – Krönikor från röda klostret” kom till tack vare en rad till-
fälligheter, bland annat en fotoutställning jag besökte för några år sedan, berättar Maria 

Turtschaninoff. Där visades bilder från munksamfundet på ön Athos, dit endast män har 
tillträde. De vackra bilderna och munkarnas liv på ön satte min fantasi i rörelse. 

Så skapades berättelsen om ett kloster på en underskön ö med ett idylliskt leverne för 
de bofasta kvinnorna, en ö där män är portförbjudna.

Maria turtschaninoff vann Finlandia Junior-priset 2014 med sin bok om Maresi och är 
nominerad till nordiska rådets barn–och ungdomslitteraturpris 2015. resultatet kungörs i 
oktober.

som bäst skriver Maria på en ny bok. den kommer att ha flera huvudpersoner och bli 
annorlunda, förklarar hon men yppar ingenting mera. Boken utkommer på ett brittiskt för-
lag och ska enligt planerna vara klar nästa vår. Avtalet hon gjort med det brittiska förlaget 
omfattar tre boktitlar inklusive Maresi. I och med det når Maria också den internationella 
läsekretsen. 

Beatrice Blåfield

anna Friman intervjuar Maria turtschaninoff i Kulturhuset Karelia på lördagen.

sträckläsning och nAgelBitning
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VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA

BEHÖVER NI UTRYMMEN 
för att ordna möten, kurser 
eller seminarier? 
VNF finner ni vid den natursköna 
Pumpviken, i hjärtat av Karis i Raseborg. 
Järnvägsstationen ligger på promenad-
avstånd och med tåg från H:fors eller 
Åbo kommer man på bara en timme.

Till uthyrning finns bl.a. ett auditorium, 
datasalar, klassrum och danssalar.

Det finns också möjlighet för inkvarte-
ring och måltider. 

Tag kontakt för mera information!

Västra Nylands folkhögskola
Pumpviken 3, 10300 Karis
info@vnf.fi, 019 222 600 www.vnf.fi

lyktsläpp
Fredagen den 6.11.2015 är det exakt 109 år sedan energiproduktionen startade på det då-
varande Ekenäs Elektricitetsverk. stiftelsen Pro artibus firar detta med Lyktsläpp på Elver-
kets gård. 

Lyktsläppet är en del av konstnär Petra Lindholms konstverk i utställningen toppen Hits 
i vilket hon studerar Elverkets historia. 

vi skickar upp traditionella thailändska Khom Loy ”svävande lanternor”. Kom förbi Elver-
ket på din väg till jobbet eller skolan, skriv din önskan i lyktan och skicka upp den på mor-
gonhimlen. start kl. 7.30 på Elverkets gård. vi bjuder på morgonmål!

– För mig blev tillgången till språket och 
litteraturen helt avgörande.

Marit Lundström

Mathias Rosenlund deltar i diskussioner i 
Ekenäs församlingshem på torsdagskväll 
och på lördag i Kulturhuset Karelia.

TOPPEN HITS

R I C H A R D  A H L Q V I ST  • 
JENNI ESKOLA • EMMA 
HELLE • ESSI KAUSALAINEN 
• IDA KOITILA • CAROLIN  
KOSS • MARCUS LERVIKS 
• PETRA LINDHOLM • CARL 
S E B A S T I A N  L I N D B E R G 
•  KASPER MUTTONEN • 
HANNA SAARIKOSKI • PIA 
SIRÉN  •  JENNI TIEAHO

ELVERKET 5.9–13.12.2015

www.PROARTIbUS.fI

fRITT INTRÄDE! 
ti–fre 13–17 | lö–sö 11–17 

Gustav Wasas gata 11, Ekenäs
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Tove Appelgren har studerat journalistik 
och litteratur och senare även regikonst vid 
Teaterhögskolan. Fyra år jobbade hon som 
biträdande chef och chef för Lilla teatern i 
Helsingfors och har en magisterexamen i 
teaterkonst. Böckerna om Vesta-Linnéa är 
Tove Appelgrens verk. De hör till våra mest 
kända nutida finlandssvenska barnböcker, 
med teman som barnfamiljerna kan känna 
igen sig i. Vesta-Linnéas svartaste tanke 
nominerades år 2008 till Finlandia Junior. 
Vesta-Linnéa-böckerna är illustrerade av 
Salla Savolainen. Appelgren har också med-
verkat i antologierna Rapport från planet 
Mamma (2004) och vem är rädd för? Berät-
telser om vargen (2008).

Appelgren har dessutom skrivit manus-

kript, dramatiserat och regisserat för olika 
teatrar samt undervisat i dramaturgi och 
regi. 

Med den vuxna publiken som målgrupp in-
tervjuar Mari Koli tove appelgren om barn-
böcker i biblioteket i Ekenäs på lördag.

Är barnböcker annorlunda?
På lördagseftermiddag fortsätter diskussio-
nen om barnböcker på Karelia. det blir en 
paneldiskussion med Mia Österlund som 
moderator. I panelen sitter Maria Turtscha-
ninoff, Tove Appelgren och Ulf Stark. 

Mia Österlund är 
universitetslärare 
och litteraturve-
tare med inrikt-
ning på barnlit-
teratur. Hon har 
doktorerat med 
en avhandling 
om den svenska 
ungdomsroma-
nen. Därefter har 
hennes forskning 
fokuserat på ge-
nus i bilderbo-
ken. Österlund 
är också ämneslärare i modersmål och 
litteratur och jobbar med utbildningsfrå-
gor så som studentexamen och läroplans-
arbete. 

om ”BArnBöcker”
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lustfyllt  
BerättAnde 
– Idag när en stor del av kommu-
nikationen går via skärmar är det 
levande språket en jättestor resurs. 
Det är också befriande för barn med 
läs- och skrivsvårigheter, inför berät-
telserna är alla lika.

María Serrano är storyteller och har specia-
liserat sig på läkande berättande och berät-
telser som skapande kraft i samhället. Un-
der Bokkalaset är hon aktuell med projektet 
Levande ord, där hon bland annat uppträ-
der för barngrupper på biblioteken tillsam-
mans med improvisationsmusikern Suvi 
Kaukonen.

– Jag gick på min första storytelling-
träff 1991 i Edinborough i skottland av en 
slump. där finns en gammal och rik tradi-
tion och jag var helt fascinerad. När jag 
många år senare gick en lärarutbildning 
stötte jag på berättande igen och det var 
så lustfyllt att det var som en återförening 
med en kär vän. Det där med att berätta för 
en levande publik, i stunden, föder magi. 
Berättelsen formas av den som lyssnar. 

María fortsatte att utbilda sig som berät-
tare vid The International School of Story-
telling, först i England och sedan i Sydafrika. 

– Mitt specialintresse är läkande berät-
tande, hur man kan arbeta med både tra-
ditionella och egna berättelser, hur det kan 
ge insikter och förlösa. Å ena sidan kän-
ner jag mig väldigt ödmjuk i förhållande till 
gamla folksagor. De här sagorna överlever 
för att det finns något i dem, även om man 
inte alltid vet vad det är. Samtidigt har jag 
sett hur befriande det kan vara med berät-
telser ur det egna livet, både för den som 

berättar och för den som lyssnar. Därför 
jobbar jag med en kombination av bägge. 

Varför är berättandet så viktigt?
– Som medlem av en språklig minoritet 

tycker jag att det är oerhört viktigt att spe-
ciellt barn och unga får tillfälle att lyssna till 
ett levande språk som går utanför vardags-
ramarna. När man lyssnar förstår man mera 
av sammanhanget än annars. För ungdo-
mar berättar jag ofta biografier, det är jätte-
spännande och ger perspektiv på livet och 
tillvaron. María ser på berättandet som en 
lustfylld dans med språket, man kan både 
få energi av språket och ge språket energi. 

– Idag när en stor del av kommunikatio-
nen går via skärmar är det levande språket 
en jättestor resurs. Det är också befriande 
för barn med läs- och skrivsvårigheter, inför 
berättelserna är alla lika. 

Med projektet Levande ord vill Maria ge 
luft under vingarna åt språket och ge bar-
nen möjlighet att se egna bilder. 

– Det som är en fördel med berättelser i 
förhållande till t.ex. filmer är att när du lyss-
nar kan du själv skapa en häxa som är just 
så hemsk att du klarar av den. Då blir det 
måttsytt för varje barn. Jag hoppas att pro-
jektet uppmuntrar till mera berättande. 

Lisa Nylund
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poesi från                     
lAtinAmerikA

I år presenteras också annanspråkig 
finländsk litteratur. Är dikt skriven 
på spanska ANNORLUNDA? 

Poeten Roxana Crisólogo kommer ur-
sprungligen från Peru. Hon är kulturaktivist 
och har publicerat tre böcker i hemlandet 
och en i Mexiko. Efter att ha flyttat till Fin-
land har hon grundat projektet Sivuvalo/Si-
doljus med understöd av Koneen säätiö. 

sidoljus är ett flerspråkigt projekt som 
lyfter fram invandrarförfattarnas litterära 
verk, rättigheter och synpunkter genom att 
arrangera diskussioner, workshops, besök 
och litterära evenemang.

På fredag i Ekenäs bibliotek framför rox-
ana Crisólogo sina dikter tillsammans med 
Maria Serrano. Jo
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Fil.lic. Mari Koli arbetade tidigare som lektor 
och forskare i litteraturvetenskap vid Hel-
singfors universitet men har numera lång 
erfarenhet av förlagsarbete. 

Hon inledde sin förlagskarriär vid Söder-
ströms förlag och arbetade efter det fram 
till 2012 som litterär chef vid schildts förlag. 
Sedan nära två år tillbaka har hon verkat 
som Schildts & Söderströms verkställande 
direktör. 

i sAmtAl 
med …

Mari Kolis vision är bland annat: ”ett två-
språkigt förlag som professionellt och 
med glädje och energi arbetar för att stär-
ka den finlandssvenska bokutgivningen, 
både allmän litteratur och läromedel.”

Anna Friman är utbildad journalist och 
filosofie magister i nordisk litteratur vid 
Helsingfors universitet. Hon har arbetat 
som redaktör för allmän litteratur sedan 
år 2004 och är numera litterär chef på 
Schildts & Söderströms. 

Enligt anna Friman har den finlands-
svenska litteraturen skapat vår identitet 
och hon tror starkt på att den kommer 
att bära oss in i framtiden. Den har skapat 
vår identitet och kommer att bära oss in i 
framtiden.

Både Mari Koli och anna Friman deltar 
i programmet i Kulturhuset Karelia på lör-
dagen.
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Stationsvägen 6, 10600 Ekenäs, tel. 019-222 500
Köpmansgatan 8, 10300 Karis, tel. 019-222 5560

alltid vid din sida.

SPARBANKEN.FI/EKENASSB 

VI FINNS OCKSÅ
PÅ FACEBOOK

Stationsvägen 6, 10600 Ekenäs, tel. 019-222 500
Köpmansgatan 8, 10300 Karis, tel. 019-222 5560

alltid vid din sida.

SPARBANKEN.FI/EKENASSB 

VI FINNS OCKSÅ
PÅ FACEBOOK

Ordna ditt seminarium

vid havet!

Tvärminne zoologiska station

www.helsinki.fi/tvarminne
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se också www.folkhalsan.� /seniora

Ny boendeform 
i natursköna Ekenäs!
Här behöver du inte bekymra dig över 
matlagning, städning eller klädvård. 
Kör du bil har du möjlighet till parke-
ringsplats alldeles utanför dörren.  
Vill du ha tillgång till umgänge men 
ändå ha ett eget rum med eget badrum 
och internet så är gemenskapsboendet
platsen för dig. Välkommen att höra mera 
om vår nya boendeform vid Seniora i 
Ekenäs.

För mera information ring 
Susanne Lindgren 044 7886041 
eller e-post susanne.lindgren@folkhalsan.� 

Katarina von Numers-Ekman är 
svenskfinlands läsambassadör 
och jobbar med att främja lä-
sandet bland barn och unga.
Hon är också barnboksförfat-
tare. Hennes bok Konrad och 
Kornelia tar upp ämnen som 
låtsaskompisar och ensamhet. 
von Numers-Ekman besöker 
årskurserna 1–6 i Mikaelsko-
lan och Bromarv.

Nelly Laitinen är filosofie 
magister och arkivarie vid 
Svenska litteratursällskapets 
arkiv. Hon är aktuell som re-
daktör (tillsammans med Pia 
Lindholm) med boken Krigets 
barn (2014).
Nelly Laitinen besöker de 
svenska högstadierna i Ra-
seborg.

Ray Lindberg har förut-
om att starta företag ock-
så beskrivit processen och 
livet som företagare i bo-
ken Win-Win-Win. Den tar 
fasta på nya sätt att se på 
företagande. Ray Lindberg  
har vuxit upp i Ekenäs och 
besöker både gymnasiet i 
Karis och i Ekenäs.

Janina Orlov är översättare 
från finska och ryska till svens-
ka. Hon är bl.a. verksam som 
lärare och forskare. Bland hen-
nes översättningar kan näm-
nas sofi oksanens romaner 
Stalins kossor, Utrensning och 
När duvorna försvann.
Janina Orlov besöker de svens-
ka gymnasierna i Raseborg.

Också i år satsar Bokkalaset på program 
för barn och unga i Raseborg. Liksom i 
fjol får alla klasser i de svenskspråkiga 
skolorna i Raseborg besök av författare. I 
år är 10 författare engagerade i Barnens 
och de Ungas bokKalas. Luckan rase-
borgs verksamhetsledare sköter, så som 
tidigare år, koordineringen och är nöjd 
över att ha engagerat intressanta förfat-
tare, bl.a. Ulf Stark från Sverige.

Ulf Stark är huvudgäst. Han kommer 
att besöka klasserna 1–6 i fem mind re 
skolor och berätta om boken Min egen 
lilla liten. 

Beträffande programmet för barn 
och unga gäller samma tema som för de 
vuxnas bokkalas, nämligen ”Annorlun-

för BArn och ungA
da”.  Det här kommer att synas bland annat i 
annorlunda bokfigurer, minoriteter och ut-
anförskap.

Skolornas program
svenskfinlands läsambassadör Katarina 
von Numers-Ekman berättar om läsinspira-
tion och sina egna böcker om Konrad och 
Kornelia i två skolor. de övriga skolornas 
ettor och tvåor får besök av Anna Gullich-
sen, känd som författaren till bland annat 
Saga Blom-böckerna, och illustratören Cara 
Knuu tinen. Monica Vikström-Jokela, skapa-
re av den fiktiva gestalten Ellen annorlunda 
och Bärtil i BUU-klubben träffar tredje- och 
fjärdeklassare. Klasserna 5 och 6 får träffa 
Annika Sandelin med boken Yokos nattbok.

Jeanette Östman (sexuella minoriteter) 
och Nelly Laitinen (Krigets barn) besöker 
högstadier, medan Janina Orlov (översätt-
ningar) och Ray Lindberg (workshop i före-
tagsamhet) besöker gymnasierna. 
Programmet är anpassat för de olika ålders-
grupperna.

Öppet program
Bärtil (känd från tv) är också aktuell i bok-
bussen, som under lördagen kommer att 
stå vid Kungsgatan mitt i Ekenäs centrum 
och bland annat bjuda på non stop-sago-
läsning, Bärtil-film och dockteater. 

En nyhet är att barn-
boksförfattarna mer än 
förr medverkar i Bokka-

lasets publika program. Tidigare år har 
barnboksförfattarna endast besökt sko-
lorna, men nu ges allmänheten en chans 
att träffa så gott som alla under Bokkala-
sets öppna program. T.ex. Ulf Stark deltar 
i lördagens paneldiskussion, Ray Lindberg 
i ”Bittes Bokbar”. Dessutom kan man träffa 
några av författarna i bokbussen. 

Eftersom Bokkalaset i år sammanfal-
ler med Nordiska biblioteksveckan och 
Svenska veckan, där Raseborg för första 
gången deltar som en officiell svenska 
veckanstad, ska man också hålla ögonen 
öppna för annat program för barn och 
unga i Raseborg. Det utlovas bland annat 
rimjam.  

sophie Kawecki
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Annika Sandelin är biblio-
tekarie och har också gett ut 
böcker främst riktade till barn 
och unga. 
Tillsammans med illustratören 
Linda Bondestam har Annika 
sandelin gett ut bl.a. Yokos 
nattbok (2014). Hon gör besök 
hos årskurs fem och sex i Eke-
näs, Karis,tenala och österby. 
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Jeanette Östman, journalist 
och författare, är redaktör 
för antologin, Klartext (med 
all respekt). Boken föddes 
ur känslan av att beskriv-
ningarna av sexuella mino-
riteter ofta gjordes av ma-
joriteten. Jeanette Östman 
möter elever i högstadierna 
i Ekenäs, Karis och tenala. 
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– Betty är en speciell ko av höglandsras, 
som jag skrev en bok om för några år se-
dan. Nu har jag dramatiserat historien, sä-
ger Anna Gullichsen.

Den handlar om att busschauffören Uno 
fick ett paket av sin moster i skottland och 
det innehöll en ko. Uno körde den lång-
samma och omoderna Gröna linjen som 
hade väldigt få passagerare och var ned-
läggningshotad. En dag fick Uno ryggskott 
och Betty fick rycka in i hans ställe och, ja, 
folk fick upp ögonen för den charmiga kon 
och började åka Gröna linjen som på det 
här sättet räddades.

Dockteaterversionen som spelas i bok-
bussen på lördagen riktar sig till barn från 
tre år uppåt.

– också pensionärer gillar Betty. Jag har 
läst sagan på 
flera åldrings-
hem, säger 
Anna Gullich-
sen.

Att hantera 
dockor på scen 
är inte lätt, 
men Anna har 
tagit hjälp av 
sin dotter Ron-
ja och bror El-
mer, som spe-
lar kon.

BusschAuffören fick pAket

Radarparet Anna Gullichsen och 
Cara Knuutinen har händerna fulla 
under Bokkalaset. Förutom ett flertal 
skolbesök bjuder de på docktea-
ter. Den långhåriga kon Betty blir 
busschaufför. Dessutom ställer Cara 
Knuutinen ut sina illustrationer i 
Karelias foajé.

cara Knuutinen står för dockorna gjorda 
av papper på käppar, som rör sig bakom 
skynket.

– Vi hade premiär på Luckan i våras och 
har nu utarbetat konceptet. Den passar 
bra för dagisbarn. Vi har allt vad vi behöver 
med oss och det här är ett enkelt sätt att 
illustrera en saga, säger Anna Gullichsen, 
som fått många förfrågningar om pjäsen.

Under Bokkalaset kommer hon och Cara 
Knuutinen att åka till några lågstadieskolor 
och berätta om böckerna om Saga Blom. 
De kommer också att leda några worksho-
par.

– Cara och jag har samarbetat länge och 
tillsammans gett ut fem böcker.  Nu håller 
vi på med en ny bok om Betty. Den förra 
har redan sålt slut tre upplagor.

Samarbetet går till så att Anna först skri-
ver manuset som Cara sedan ritar bilder till.

– Vi tänker väldigt lika. Bilderna i böck-
erna betyder jättemycket. Cara illustrerar 
också läroböcker. Därför kändes hennes bil-
der bekanta när jag lärde känna henne. Nu 
funderar vi på att göra tvärtom, så att hon 
först ritar bilderna och jag skriver på basis 
av dem. Vi skall se hur det utfaller.

Böckerna om Saga Blom har alltid en pe-
dagogisk hake inbakad i storyn.

– Men faktadelen har minskat för varje 
bok. Man kan läsa hela boken som ett fri-
stående äventyr och, om man vill, efteråt 
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titta på fakta. I skolorna har de ofta tagit 
upp olika tema utgående från böckerna. 
Boken Saga Blom kollar in våren handlar 
mycket om fåglar och i den senaste boken 
Saga Blom och djungelspöket försiggår his-
torien i botaniska trädgården.

Tua Ranninen
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Både allvarlig och rolig är han, Ulf Stark, sedan länge en av Sveriges främ-
sta författare av barn- och ungdomsböcker. Så säger han sig också älska 
den man blir, när man skriver ur barnperspektiv och låter sig förvånas 
över det som nötts ner till slentrian i vuxentillvaron. En inställning som 
tacksamt tas emot, också av en äldre läsare.

älskAr den som låter sig förVånAs
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Men Ulf Stark inledde sin författarbana med att skriva poesi för vuxna.
– För en yngling i tjugoårsåldern – som jag var när jag skrev mina tre första böcker – är 

barndomen inte något man vill förknippas med. Man vill bli tagen på allvar, aldrig var jag 
så vuxen som då. det var en fin tid, men det är det nu också, konstaterar han femtio år och 
ett stort antal böcker senare. Kanske låter sig barndomen också fångas bättre när man har 
den på ett visst avstånd, säger han. Egna eller andras barn som man har i närheten aktive-
rar minnen och känslor från det förflutna.

– När mina första barnböcker kom ut 
på radikala 1970-talet hade barnlitteratu-
ren också en starkare ställning i kulturlivet 
än nu. Man debatterade skräpkulturen för 
barn, man analyserade och recenserade 
texterna – och det gjorde det möjligt att ge 
sig in i  barnlitteraturen utan alltför mycket 
genans.

Himmel och underjord
Det komprimerade språket i en barnbok ser 
han som besläktat med poesin.

– Men det är sällan jag funderar över 
gränserna när jag skriver nu. När det gäller 
bilderböcker har jag fler läsare än många 
vuxenboksförfattare. Jag ägnar samma om-
sorg, eller lite mer, åt språket. Och eftersom 
jag är mest intresserad av de existentiella 
frågorna – livet, vänskapen, kärleken, en-
samheten, döden – frågor där vi vuxna inte 
har så mycket bättre svar än barnen så sam-
manfaller våra intressen, barnens och mina. 

 Han skriver om “änglar, demoner och 
andra vardagligheter”, också Bibeln och 
himlen förekommer. Hur har det tagits 
emot i sekulariserade Sverige?

– Jo, himmel, jord och underjord var en 
del av mina fantasier när jag var liten. På 
landet fanns farmors tjocka familjebibel 
med Dorés bilder i: fulla av dramatik med 
en gammaltestamentlig Gud lika kolerisk 
som min farfar. Med Simson som bär iväg 
med stadsporten, får palats att falla – en 
biblisk Stålmannen. Så man kan säga att 
mitt intresse är tidigt grundat. Det sekulari-

serade Sverige har inte reagerat alls vad jag 
minns, vilket är mycket typiskt för det seku-
lariserade Sverige. Men kanske är det också 
för att jag inte propagerar, utan mer proble-
matiserar och fantiserar.

Fantiserar gör han också när han skriver 
om sin barndom, även om namnen är de 
riktiga.

– På det sättet får man en större barn-
dom.

Poesins du-reform
Inte heller Finland är främmande för Ulf 
Stark, tvärtom.

– Under mina senare tonår spelade den 
finländska modernismen en rätt stor roll för 
mitt nyvaknade litterära intresse; Parland, 
Diktonius, Södergran. Jag var förvånad över 
hur en sådan liten minoritet som svenskfin-
land kunde producera så många språkpion-
järer. Sedan kom Claes Andersson och visa-
de hur ett vardagligare tilltal kunde rymma 
lika mycket lyrik, ett slags poesins du-re-
form och ett bra recept för en kommande 
barnboksförfattare.

Ulf starks finländska lista slutar inte där. 
Han fortsätter med tove Jansson, Pentti 
saarikoski, sin fru (Janina orlov), sommar-
stället i Kristinestad, Markus Majaluoma, 
Linda Bondestam, Schildts och Söderströms 
förlag. Och hans och illustratören Linda 
Bondestams Min egen lilla liten var ju nomi-
nerad för Finlandia Junior 2014. Mer finlan-
diserad kan man väl inte bli.

Birgitta JernvalI Ingman

FÅ
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Vi är med 
på Bokkalaset!

MONICA VIKSTRÖM
-JOKELA

www.fontanamedia.fi

Bygg bo 
i Raseborg!

www.raseborg.fi/bobra   
www.raasepori.fi/asuhyvin

Monica Vikström-Jokela presenterar sig som 
redaktör, regissör och författare. Sitt dagliga 
bröd förtjänar hon nämligen genom att pro-
ducera barnprogram för teve utgående från 
sina egna manuskript, mest för BUU-klubben 
inom Yle Fem.

Ellen Annorlunda
– Att skriva är min hobby, min form av kors-
ordslösning och något jag vill göra då jag 
har så kallad egen tid. 

Egen tid hittar Monica Vikström-Jokela 
mest under sena kvällar och om somrarna.

Den första Ellen Annorlunda-boken kom 
till för femton år sedan som ett resultat av 
en barnbokstävling. Därefter skrev Monica 
flera Ellen-böcker av bara farten, en bok per 
år i sex års tid. Styrkan i böckerna om Ellen 
Annorlunda är att de är så trivsamt förank-
rade i den finlandssvenska verkligheten. 
Monica har själv vuxit upp i Borgå som ett 
av barnen i biskopsfamiljen Vikström. 

– Tre av mina barn var i lågstadieåldern 
då jag skrev böckerna om Ellen. Jag skrev 
om sådant som hänt inom vår familj och 
sådant jag själv varit med om och som jag 
minns, fast jag nog korvat om minnena.

I Ellen Annorlundas värld kan vem som 
helst i lågstadieåldern känna igen sig. Ellen 
ställs inför högst vanliga problem och hittar 
glädjeämnen i vardagen som barn i den ål-
dern vanligtvis gör.

Bara en känsla
Varför har Ellen i boktitlarna fått epitetet El-
len Annorlunda? 

– Ellen är egentligen inte annorlunda 
än andra flickor i hennes ålder. det handlar 
mera om en känsla, som barn någon gång 
kan uppleva, att just de är annorlunda. I för-
puberteten känner man sig själv mera an-
norlunda än vad man faktiskt är.

Ellen får nu och då känna av hur det är 
att inte riktigt ha en alldeles egen bästis 
och hur besvärligt det känns att inse att 
hon trots allt har mycket gemensamt med 
den frispråkiga Daniel. Han bor i samma 
hus som Ellen, går i samma klass och har 
också en förälder som är präst. 

– Tack vare Daniel får jag fram roliga 
kontraster, de blir kontrahenter till varandra 
i berättelsen. Det har varit viktigt att göra 
Daniels roll i boken så stor som den är,  på 
det sättet får jag mera balans i berättelsen 
och böckerna blir roligare vid högläsning.

Trovärdig dialog
Ellenböckerna har översatts till både finska 
och norska, och i det senare fallet försökte 
översättaren till en början anpassa dialo-
gerna till ett norskt språkbruk men övergav 
senare försöket, och lät dem behålla sin fin-
landssvenska prägel, berättar Monica.

Att dialogen sitter där den ska och att or-
den faller sig naturligt hos barn i 10–12 års 

ålder har hon däremot testat på sin brors 
barn, inte på sina egna. Hon har nämligen 
velat få ärlig kritik av barn som kan hålla lite 
mera distans till det hon skriver. 

– Jag vill hitta fram till ett så nära fin-
landssvenskt korrekt språk som möjligt, hit-
ta ord som barn kan omfatta och betrakta 
som vanliga och inte konstlade. Fast språk-
bruket är inte alltid lika för barn i Helsing-
fors som för barn som växer upp i till exem-
pel Kimito.

För tillfället skriver Monica på en ny bok 
om en lite äldre flicka än Ellen. 

– den här flickan är i motsats till Ellen 
faktiskt annorlunda och hon har valt att 
vara annorlunda, säger Monica. 

Vissa farhågor har hon inför den nya ut-

det jAg skriVer skA hA likA delAr AV oj och AhA

maningen att låta huvudpersonen Li vara 
något äldre än Ellen. 

–Mycket handlar det om att också nu 
lyckas med att få fatt på ett äkta språkbruk i 
dialogen, säger Monica. Jag vill att dialogen 
ska kännas äkta och att jag använder mig av 
rätt ord. Att kunna skriva en trovärdig dia-
log som passar en äldre flicka, upplever jag 
som utmanande.

Vilka egenskaper ska en barnbok ha 
tycker du? 

– det ska finnas lika delar av just det, oj 
och aha. Läsaren ska förstå att så här kan 
det gå, det ska hända overkliga saker och 
ställas inför ett dilemma och så ska berättel-
sen visa att det finns en lösning och att det 
också trots allt kan gå bra.

Beatrice Blåfield

Vid sidan om, när tiden hinner till för fembarnsmamman, ägnar sig 
Monica Vikström-Jokela åt sitt författarskap. Vid det här laget har hon 
hunnit skriva en lång rad böcker bland annat om Ellen Annorlunda och 
om Morris och Leia.
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       styrkA eller sVAghet?
– Bokkalasets tema ”Annorlunda” har inspirerat oss till att fundera över annorlunda i rela-
tion till religion och livsåskådning, säger Yvonne Lindström, informatör vid Ekenäsnejdens 
svenska församling.

Annorlunda kan betyda alternativ, andra synvinklar, drivkrafter till engagemang för en 
bättre och mera rättvis värld. Men annorlunda kan också betyda skrämmande, obegriplig 
och farlig. Är ett annorlunda perspektiv och andra livserfarenheter en styrka eller en svag-
het – eller både och?

Maria Björkgren-Vikström, Patrik Hagman, Mathias Rosenlund och Ann-Sofi Storbacka 
samtalar om annorlundaskap vid temakvällen i Ekenäs församlingshem på torsdagen. 
Samtalet modereras av Anders Lindström.

Hur har romerna kunnat bevara 
sin starka identitet och kultur i ett 
samhälle som inte alltid varit särskilt 
gästvänligt?

Panu Pulma är sedan 2002 universitetslek-
tor och sedan 2014 professor i Finlands och 
Nordens historia vid Helsingfors universi-
tet. Han har varit universitetsanställd sedan 
1980 och har en bred bakgrund som fors-
kare. Pulma har främst forskat i socialhisto-
riska frågor, i första hand fattigas och barns 
historia samt familjehistoria. 

Pulma är aktuell som redaktör för den 
prisbelönta boken Suomen romanien histo-
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ria som getts ut av Suomalaisen kirjallisuu-
den seura. Svenska litteratursällskapet ger 
ut boken på svenska i höst.  

Eva Biaudet är riksdagsledamot och med-
lem av Svenska riksdagsguppen. Hon har 
under sin tidigare karriär som omsorgsmi-
nister och jämställdhetsminister varit en 
stark förespråkare för jämställdhet och mi-
noriteters rättigheter och har således en 
gedigen erfarenhet av arbete med sådana 
frågor. 

Under flera år fungerade hon som  mino-
ritetsombudsman och sedermera diskrimi-
neringsombudsman. I denna egenskap ar-
betade hon aktivt bland annat med frågor 
som gäller diskriminering av romer.

Biaudet kommer till Bokkalaset för att 
diskutera med Panu Pulma i Ekenäs musei-
centrum EKta på söndagen.

de finskA romernAs historiA

våren 2014 gav duvteaterns succéföreställ-
ningen ”Den Brinnande Vargen. Dikter från 
DuvTeatern”. Föreställningen var ett resultat 
av ett poesiprojekt där DuvTeaterns skåde-
spelare skapade egna dikter i verkstäder 
ledda av poeterna Claes Andersson och 
Tua Forsström. I diktantologin Den Brin-
nande vargen finns alla dikter från före-
ställningen samlade, tillsammans med dem 
som inte fann sin plats på teaterscenen. 

”Dikterna kommer från hjärtat, 
inifrån. Man kan sitta och fundera 
hur dikterna ska bli, då kommer 
dom snabbare. Ibland kan dikterna 
komma oppifrån rymden också, det 
är spännande. Man blir glad själv 
också liksom.” Yvonne Heins, författare

I dikterna behandlas en mångfald te-
man, som identitet, kärlek och vänskap, 
döden, naturen och Gud. Ofta närmar sig 
dikterna stora filosofiska frågor genom det 
personliga – en upplevelse, tanke eller de-
talj. 
Tillsammans med Mikaela Hasan, konstnär-
lig ledare och regissör på DuvTeatern, pre-
senterar Tua Forsström och Claes Anders-
son antologin i Ekenäs bibliotek på lördag.

den BrinnAnde VArgen

Hos oss får du alla bank-, 
försäkrings- och fastighets-
förmedlingstjänster du behöver. 

Boka tid på aktia.fi  eller slå en 
signal på numret 0800 0 2470.

 

Kom till Aktia, det blir bättre så.

Välkommen till Aktia Bank !

De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet
Red. Panu Pulma

BOKKALASET | söndag 8.11, Ekenäs museum
Panu Pulma samtalar om romernas historia med Eva Biaudet

De finska
ROMERNAS  
HISTORIA
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Litterär högmässa
Litterär högmässa firas under Bokkalaset söndag 8.11 kl. 10 i Ekenäs kyrka. Journalisten, 
författaren och prästen Hilkka Olkinuora predikar. Hon är känd för många för sitt med-
mänskliga samhällsengagemang. Hon har en bred bakgrund och har arbetat som informa-
tör, journalist, chefredaktör för Kauppalehti, konsult i strategi, kyrkoherde, handledare och 
kolumnist, bland annati tidningen västra nyland. i riksdagsvalet 2015 kandiderade olkinu-
ora som obunden kandidat på Svenska folkpartiets lista.

olkinuora har medverkat i ett flertal böcker, så som sorgeåret samt Heligt helt enkelt. År 
2012 tilldelades hon Fredrika runeberg-priset för sitt mångsidiga och målmedvetna arbete 
i samhällsmoderlig anda. 
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Annorlunda! Vem är annorlunda? Vad är annorlunda? Emmaus spinner vidare på Bokkala-
sets tema om annorlunda och utanförskap och bjuder förutom den sedvanliga bokbytar-
marknaden även på storytelling med Emmaus berätterskor Lolo Zilliacus och Maria Ser-
rano.

I berättelser och sagor kan man beröra teman som utanförskap och mångfald på ett 
mjukt men djupgående vis. Lolo och Maria har lång erfarenhet av berättande och deras 
berättelser berör personer i alla åldrar. 

Till bokbytarmarknaden på lördagen kan du ta med böcker du gillat men inte längre 
har behov av och byta ut dem mot en annan bok.

Emmaus lördagseftermiddag på Uncan vill även bjuda på poesi. Vi öppnar upp mikrofo-
nen för alla dem som i diktform vill behandla årets tema annorlunda. Som inspiration upp-
träder poeterna och musikerna Daniel Nyman och Per-Viktor Hjalmarsson samt deras vän-
ner med dikter och improviserad musik. 

emmAus på uncAn

Emmaus är en internationell, ideell organisation för fred, solidaritet och jämställdhet värl-
den över. Emmaus är partipolitiskt och religiöst obunden, lokalt arbetar vår förening Em-
maus Westervik r.f. med loppisverksamhet och driver en verkstad. Vi samarbetar med Em-
mausgrupper bland annat i Polen, Litauen, Peru och togo. 

Boken Gnägget på Stallören berättar om det legendariska diskoteket Gnägget i Eke-
näs. Den är resultatet av ett samarbete mellan Västnyländska kultursamfundet och 
Kjell Ekholm som skrivit boken. Han beskriver det unika diskoteket som på 70-talet 
var ett begrepp bland ungdomarna i hela svenskfinland.  

Alla har vi haft en period i livet då man önskar att man kunde ta något i repris. Man 
träffar gamla kompisar och då kommer de där minnena plötsligt tillbaka. För många 
40-plussare i svenskfinland var kvällarna på Gnägget i Ekenäs just den perioden som 
man längtar tillbaka till. Trots att det var hett, svettigt, trångt och det gamla tullmaga-
sinet var fyllt av tobaksrök, så fanns där något som gjorde att man trivdes.

i boken ger Kjell Ekholm en bred bakgrund till det musikaliska och sociala livet som 
blev en stor del av ungdomarnas fritid långt utanför småstadens gränser. 

Bland de personer som intervjuats för boken kan nämnas de första dJ:na Peter 
”Skruven” Lindqvist, Jonte Gahnström och Hasse Nyman och naturligtvis Björn ”Nalle” 
Lindqvist som startade Gnägget 1970 och var krögare där tills han var tvungen att slå 
igen portarna år 1991.

Kjell Ekholm var själv diskjockey på Gnägget några år. Han är numera känd som Eu-
rovisionsboss, programledare och producent på Yle och som musiker i Paul oxley’s 
Unit. 

nalle Lindqvist  och Kjell Ekholm samtalar på Ekenäs naturum på söndag.

Björn ”Nalle” Lindqvist var krögare på Gnägget

legenden om ett diskotek
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Svenska veckan är höstens största kulturevenemang på
svenska. 2015 deltar totalt 15 orter i firandet av Svenska

veckan 2-8 november.

Uleåborg, Karleby, Kristinestad, Björneborg, Kimitoön,
Åbo, Raseborg, Lahtis, Tammerfors, Kyrkslätt, Esbo,

Helsingfors, Vanda, Borgå, Lovisa

www.svenskaveckan.fi

Tack        
Till         
alla som  
sTöder 
BokkalaseT
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Bidragsgivare

anna och Karl Eklunds stiftelse, Bergsrådinnan sophie von Julins stiftelse, Brita Maria 
renlunds stiftelse, Eugéne, Elisabeth och Birgit nygréns stiftelse, Konstsamfundet, 
Kulturfonden för Finland och danmark, Kulturfonden för Finland och norge, Kultur-
fonden för island–Finland, Kulturfonden för sverige och Finland, Lisi Wahls stiftelse, otto 
A Malms donationsfond, Nylands konstkommission, Raseborgs stad, Sparbanksstiftelsen 
i Bromarf, sparbanksstiftelsen i Karis–Pojo, sparbanksstiftelsen i tenala, stiftelsen Emilie 
och Rudolf Gesellius fond, Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden,Trygwe 
och Hjördis Nymans stiftelse, Varuboden Osla, William Thurings stiftelse.

Samarbetspartner
Bio Forum, Christine och Göran Schildts stiftelse, Ekenäsnejdens svenska församling, 
Ekenäs bibliotek, Emmaus Westervik, Folktinget/Svenska veckan, Förbundet Hem och 
Skola, Helene Schjerfbeck-sällskapet och Edith Södergran-sällskapet,  Hotel Sea Front, 
Kulturhuset Karelia, Kungsbokhandeln, Museivännerna/museicentrum EKta, Ekenäs 
naturum, nylands litteraturförening, Pro artibus, raseborgs ungdomsbyrå, schildts & 
Söderströms samt lokala föreningar och företagare.

Sven Stenlund, byggmästare, född 1957, är uppvuxen på Julö i Ekenäs skärgård där han 
fortfarande mestadels bor.  Han har djupa släktrötter på Jussarö, släkten har bott här i 170 
år. Stenlund har kallats en levande uppslagsbok över skärgården och han har belönats 
med ”Västis-tårtan” för sina hjälpande insatser i lokalsamhället.

i 15 års tid var han aktiv inom kommunalpolitiken och arbetade bl.a. för att få el till skär-
gården kring Julö.

För fem år sedan gav han ut boken ”Runar Stenlund – ett liv som båtbyggare” som 
handlar om hans farbror. I år är han aktuell med boken ”Jussarö – från sjörövarnäste till na-
tionalpark”, som han berättar om i Ekenäs naturum på söndagseftermiddag.

   1. Ekenäs bibliotek, raseborgsvägen 8
   2. Kulturhuset Karelia, skillnadsgatan 11 
   3.  Museicentrum EKta, Gustav Wasas gata 11
   4.  Församlingshemmet, Larssonsvägen 1
   5.  Ekenäs kyrka, stora Kyrkogatan
   6.  Pro artibus, Elverket, Gustav Wasas gata 11
   7.  Kungsbokhandeln, Långgatan 14
   8.  Ekenäs naturum, strand allén 
   9. Hotel sea Front, vitsippsgatan 2
 10. Ekenäs stadshotell, norra strandgatan 1
 11. Motel Marine, Kammakaregatan 4–6
 12. artist in residence, novia, raseborgsvägen 9
 13. Bio Forum, Helene schjerfbecksgatan 5
 14. villa schildt, östra strandgatan 7

hittA rätt på stAn
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KÄNSLAN 
NÄR ALLT 
FALLER 
PÅ PLATS... 
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