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Årets bokkalas lyfter igen litteraturen och läsglädjen på ta
peten. i en tid då medierna går genom ett brytningsskede 
är det extra viktigt att betona det skrivna ordets betydelse.  
diskutera och kanske debattera litteratur. Föra fram skrivan
dets och läsandets betydelse och därmed kanske också in
spirera flera barn och unga att berika sin vardag genom 
upplevelser som bara det skrivna ordet kan skapa. 

digitaliseringen av media och kommunikation har skett 
med en nästan ofattbar fart. detta syns också i vårt privat  
och arbetsliv då vårt sätt att ta till oss information och kom
municera har förändrats för alltid. det är konstant tillgång 
till allt och alla som gäller. snabba och förkortade fraser. vi 
ska posta, twittra, messa, zappa och zippa. kort ska det vara 
och fort ska det gå! 

i denna nya värld, där en stor del av kommunikationen 
sker över sociala medier, finns en risk för att språket får stiga 
åt sidan. språket är inte mera så viktigt då det snabba bud
skapet ska fram. då bilden på vackraste solnedgången el
ler lilla gullepluttens senaste rackartyg ska delas med alla 
”vänner”, är bilden ofta det som gör budskapet. sättet hur vi 
kommunicerar har påverkat vårt språk och sättet vi för fram 
vårt budskap. 

Det finns forskning som visar att det nya sättet att kom
municera påverkar vårt språk negativt. en blandning av 
svenska, finska och engelska, kanske kallad svenfingelska 
kan medföra att ”det goda språket” påverkas. Men, det finns 

litteratur, språk och bildning – bokkalas

också goda sidor med internets och de socaiala mediernas 
frammarsch. aldrig förr har barn och unga skrivit så myck
et som idag – må så vara att sättet är ett annat än det vi är 
vana vid.

litteraturen – innehållet och substansen – det vi tar till 
oss kommer aldrig att försvinna. då mediernas form föränd
ras blir behovet av substans allt större. en bra text är en bra 
text och en bra bok är en bra bok – oberoende av om den 
läses i tryckt form, från en padda eller på en pC. litteraturen 
är den samma.

jag är extra glad över Bokkalasets fortsatta satsning på 
att väcka barnens intresse för läsning. då barn och unga in
spireras till att läsa och skriva ger vi dem samtidigt redskap 
för livet. i en allt mer globaliserad och komplex värld ger vi 
genom litteraturen barnen redskap till personlig utveck
ling. litteraturen ger barn och unga modeller för hur man 
kan hantera språket, samtidigt som den utvecklar fantasin 
och förbättrar förståelsen för andra kulturer och omvärlden. 
men, litteraturen möjliggör också avkoppling från en hetsig 
vardag samtidigt som den erbjuder intellektuell stimulans. 
Något som kan ses nog så viktigt i dagens högpresterande 
samhälle.

Bokkalaset kan ses som nöje och rekreation och genom 
sitt mångisidiga program har evenemanget även en bild
ningsfrämjande funktion. låt dig inspireras!

robert Nyman, bildningsdirektör i raseborg

KUNGSBOKHANDELN
alltid värd ett besök 
Långgatan 14, tfn (019) 24 61 028, www.kungsbokhandeln.fi 
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i år samlas vi till Bokkalas i ekenäs för sex
tonde gången. tiderna är oroliga och fram
tiden är svår att förutspå. därför har vi valt 
temat ”Fred och krig”. vi vill initiera en dis
kussion om hur vi kan medverka till en po
sitivare syn på vår tillvaro och motverka ne
gativa tendenser i vårt samhälle.

litteraturen spelar och har alltid spe
lat en stor roll i formandet av medvetenhe
ten om skeenden och fenomen i vår omgiv
ning. jag tror starkt på att man kan läsa sig 
till fred. genom berättelser om krigets fasor 
och fredens möjligheter ökar vi medveten
heten om vilka tendenser som skapar spän
ningar och leder till konflikter men också 
hur man kan lösa dem och skapa en fram
åtsträvande positiv miljö där alla kan känna 
sig trygga och välkomna. 

hur når vi dem som är mörka till sin
nes och som tänker destruktivt, odlar vålds
stämningar? de är ju kanske inte de som i 
första hand tar tag i en bok för att lätta på 
sinnet och söka positiva lösningar.

i dagens hektiska klimat där informatio

nen flödar från alla kanaler dygnet runt be
höver vi olika former för att nå också dem 
som inte aktivt läser och skapa intresse och 
vilja att ta del av de berättelser som littera
turen förmedlar. 

Bokkalaset är en ypperlig form för munt
liga diskussioner och reflektioner kring de 
här fenomenen och förhoppningsvis lockar  
det också många inte så aktiva litteratur
konsumenter. kalasets styrka är också att vi 
närmar oss skolungdomarna och inspirerar 
dem till tankar om hur man kunde medver
ka till ett tryggt och tolerant samhälle. 

Årets kalas erbjuder möten med många 
intressanta och välrenommerade författare.  
Olika diskussioner, seminarier och filmer 
som jag tror kommer att dra publik och bi
dra till ett ökat intresse för litteraturen och 
dess möjligheter att bidra till tolerans och 
vidsynthet. 

välkomna och låt oss tillsammans ryckas 
med i kalasets utbud och bidra till ett ökat 
läsande för fred. 

mats enberg, ekenässällskapets ordförande

kan man läsa sig till fred? 
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kärlekens saga 
och krig

två skärpta och slagfärdiga feminister – 
men för den skull inga manshatare. tråkigt 
blir det knappast när ebba WittBrattström 
och märta tikkanen äntrar Bokkalasets scen 
för att diskutera sina kärleksböcker.

märta tikkanens Århundradets kärleks
saga utkom redan 1978, ebba WittBratt
ströms Århundradets kärlekskrig i år. Både 
sagan och kriget är en uppgörelse med en 
högt begåvad och självcentrerad man, som 
inte helt aktar och respekterar det hustrun 
står upp för. 

– Jag tycker det finns likheter men ock
så skillnader, inte minst i formen, säger Witt
Brattström. märtas bok är mer ett lyriskt 
epos, min lutar åt kammardrama eftersom 
båda parter talar lika mycket. kanske är det 
ideologiska ”kriget” lite mer framhävt i min 
bok. mannen där ger uttryck för såväl män
nisko som kvinnoförakt. passionen är inte 
heller lika stark som i märtas bok. i hennes 
fall tillkommer att den narcissistiske man
nen också är alkoholist, i mitt fall är han 
våldsam och kanske mer manipulerande.

– jag vet inte om jag inbillar mig men 
jag har en känsla av att henrik eventuellt 
hade större förståelse för mina bestyr än 
den som kvinnan möter i ebbas bok, säger 
märta tikkanen. jag tror egentligen att han 
ansåg sig ha respekt och aktning för vad jag 
gjorde, det skulle bara inte ta tid och upp
märksamhet från honom. 

Kritik ger kritik
Böckerna har knappast gjort er populära 
bland kulturmännen, kanske inte heller bland 
de kvinnor som beundrar männen i fråga?

– Nej, men det fungerar alltid så att 
minsta kritik av kulturmannen genast gene
rerar ett frenetiskt putsande på hans gloria, 
av kvinnor som inte värdesätter sig tillräck
ligt utan tror att de måste ha en kulturpap
pa att ty sig till. så har det sett ut alltsedan 
kulturkvinnan installerade sin genuskritiska 
blick i kulturoffentligheten kring sekelskiftet 
1900, svarar WittBrattström.

– visst fanns det män som var oerhört 
uppbragta, säger tikkanen och minns ett 
brev från en man som ansåg att det var hen

nes fel att hustrun ville skiljas. men hon till
lägger att man åtminstone kan hoppas att 
det i en del fall gick att diskutera svårigheter 
i samliv och förhållanden med paret tikka
nen som utgångspunkt.

hur faller då två starka feminister för just 
en sådan man?

WittBrattström betonar att hennes bok 
är skönlitterär, att där inte finns någon dedi
kation till en verklig make eller exmake.

– men svaret på din fråga är väl att femi
nister kan vara godtrogna eftersom de tror 
på mäns utvecklingspotential. För tvärtemot 
fördomarna finns det sällan ”mansförakt” 
hos feminister!

tikkanen konstaterar att människor är 
mångbottnade, de kan vara underbara i en 
del avseenden och svåra i andra.

– henriks verbala briljans var ojämförlig, 
”orden var det viktigaste mellan oss”. För mig 
har formuleringarna alltid varit väldigt centra
la när jag har varit intresserad av olika män. 
tur att jag inte råkade ut för strindberg…

Lärjunge och mästare
att WittBrattström och tikkanen uppskat
tar och beundrar varandra är uppenbart.

– vår relation, sett från min sida, är lite 
lärjunge och mästare. jag beundrar  märta 
och hennes författarskap, som inspirerat 
inte bara mig utan så många i många län
der. När vi ses, alltför sällan, har jag roligt. 
märtas espri är helt i min smak, säger den 
ena.

– ebba är ett salt; klok, kunnig, orädd, 
med en otrolig arbetskapacitet. det är alltid 
lika inspirerande att ha kontakt med henne, 
och väldigt roligt att hon nu varit statione
rad i helsingfors, säger den andra.

Helsingfors ja, vad fick den svenska litte
raturprofessorn att komma hit?

– jag hade varit professor i Berlin i tre 
år och kände att jag ville vara vid ett riktigt 
universitet. sen har jag alltid känt mig hem
ma i Finland, haft lite släkt här på finska si
dan. Dessutom får finskan mig att minnas 
när min mamma och mormor talade estnis

ka med varandra. lite nostalgi, sålunda.
så långt de två författarna. men en tred

je person som åtminstone här i Finland för
knippas med Århundradets kärlekssaga 
är skådespelaren stina ekblad, som tidigt 
framförde den på scenen.

– stinas tolkning är ojämförbar. jag såg 
säkert femtio av de över hundra dramati
seringarna, ingen överträffade stina, säger 
märta tikkanen. men hon tillägger också att 
boken redan hade börjat sitt segertåg före 
den oförglömliga föreställningen.

WittBrattström säger att Århundradets 
kärlekssaga år 1978 slog ner som en bomb, 
och att den hade gjort det också utan tea
terversionen.

– men så klart gav själva gestaltningen 
boken en ytterligare dimension. det hop
pas jag att stadsteaterns uppsättning ska 
ge också min bok. det blir tre par som fram
för den, så jag tror att tematikens allmängil
tighet kommer att bli tydlig.

Ljuvligt och hisnande
stina ekblads minnen av framförandet då?

– Århundradets kärlekssaga var det för
sta jag gjorde på scen på svenska, efter att 
jag spelat teater på danska i nästan tio år. 
det var för det första ljuvligt att få gå in i 
språket igen, märtas språk och mitt språk, 
och för det andra hisnande att få leva sig in 
i berättelsen om kärlek och ”kärleks förtviv
lan”. Min fina regissör Kristin Olsoni hjälpte 
mig på vägen – jag var ju så ung, men jag 
hade fantasi, inlevelseförmåga och en in
tuitiv känsla för poesi. Föreställningen blev 
framgångsrik och det var tack vare den jag 
fick erbjudande om engagemang på Stock
holms stadsteater och flyttade till Sverige, 
säger hon.

kunde du tänka dig att också framföra 
Århundradets kärlekskrig?

– på senare tid, redan innan ebbas 
bok kom ut, har jag börjat leka med 
tanken att göra Århundradets kär
lekssaga igen. samma kvinna, samma 
text, nästan 40 år senare. kärlekskriget  
skulle jag också kunna tänka mig att fram
föra, men ännu hellre uppleva som opera 
med två fantastiska sångare! 

Birgitta jernvallingman

bokbYtar-
marknad 
med       
emmaus

många år i rad har emmaus ordnat 
Bokbytarmarknad på Bokkalaset, och 
också annat program.  så även i år.  

emmaus har som känt en fantas
tisk bokavdelning och ett urval av 
böckerna kommer att finnas på Uncan 
från kl. 10 till kl.13 lördagen den 12 
november. hela och rena böcker går 
att byta ut!

dessutom utlovas en workshop 
med temat ord och böcker. också bok
pärmen uppmärksammas!

Workshop 
med 
ord och bÖcker 

STATIONSVÄGEN 6 | 10600 EKENÄS | 019 222 500 | KÖPMANSGATAN 8 | 10300 KARIS | 019 222 5560 | www.sparbanken.fi

Tre goda skäl att bli kund hos Sparbanken:
Dokumenterat nöjda kunder.
Personligare service och omsorg.
Det är lätt att sköta ärenden tillsammans med en lokal expert.

Du kan bli kund hos Sparbanken redan i morgon! Kontakta oss och 
vi sköter bytet av bank tillsammans med dig utan besvär.

1.

2.

3.DET BLIR BÄTTRE  
AV ATT BYTA?

Tänk om 

  
www.raseborg.fi/bobra

Hitta ditt hem i underbara 
Raseborg!

Intresserad av ett nytt liv och ett nytt hem utanför ring III? 
Endast en dryg timme från Helsingfors och Åbo finns Raseborg.  

Så nära, men ändå annorlunda. 

Foto: emilia NyBerg

Foto: elisaBeth ohlsoN WalliNFoto: elisaBeth ohlsoN WalliN
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mode och begär

sanna tahvanainen har studerat litteratur och 
dansk litteratur och kvinnoforskning 

vid Århus universitet. hon är upp
vuxen på kimitoön, har varit bosatt 

på Åland och bor idag i helsingfors. 
tahvanainen debuterade som nittonår

ing med diktsamlingen Fostren. hon har för
utom lyrik skrivit kolumner, romaner, skåde
spel, hörspel och barnböcker. själv säger hon 
att hon befinner sig i gränslandet mellan poe
si och prosa. I Tahvanainens romaner finns en 
girl powerattityd och ofta har hon behandlat 
just den unga kvinnans erfarenhetsvärld. idag 
skapar hon skönlitterära verk och vill skriva 
böcker som berör och  väcker tankar. 

von Wright 100 år

georg henrik von Wright var en internationellt uppskattad 
filosof och också en samtidskritisk essäist, vars starka åsikter 
väckte livlig debatt. vad kan vi lära oss av von Wright i dag?

 johan strang är, tillsammans med thomas Wallgren, re
daktör för den nya antologin tankens utåtvändhet. georg 
henrik von Wright som intellektuell. det är den första bo
ken om von Wright där hans populära skrifter och roll som 
ut omakademisk intellektuell ställs i centrum.

Fredrik sonck (t.v.) är journa
list och kulturchef på hBl. 
som 19åring blev han ordi
nerad att läsa von Wrights 
myten om framsteget (1993) 
och gjorde det med oväntat 
stor behållning. enligt sonck 
behövs både filosofi och filo
sofer i det offentliga samtalet.

johan strang (t.h.), Fd och 
docent, är sedan 2015 lek
tor vid Centrum för Norden
studier (CeNs), helsingfors 
universitet. Han är filosof till 
utbildningen och har jobbat 
inom olika projekt kring de 
nordiska ländernas politiska  
och intellektuella historia 
både på CeNs och i sverige 
och Norge.

Finländaren Sanna Sarromaa gifte sig med en norrman och flyttade till Lillehammer i Norge.  
hon är lektor i historia, uttalad feminist och har bl.a. forskat om kroppsuppfattning hos 
unga flickor. Hennes doktorsavhandling bär titeln Det Nye og den unge norske kvinnen.

sarromaa är känd för sina fräsiga krönikor i norsk press och har väckt mediestormar 
med sina utspel i aktuella frågor. hon har fått kritik för sina polariserade åsikter och tycker 
själv att det är bra med motstånd och diskussion, eftersom det för samhället framåt.

i sin nya bok, Norska tabuer, vill hon ruska om konformiteten och kollektivismen i Norge, 
som enligt henne gör alla norrmän likadana och i förlängningen lika dumma. hon anser att 
hon med sin finsk-norska syn på samhället kan bidra med ett lite annorlunda utifrånper
spektiv och hon menar att alla norrmän lider av likhetstyranni. 

under Bokkalaset deltar sarromaa under lördagens program i karelia och i den litterära 
supén samma kväll.

norrmän – världens snällaste?

Litterär lunch med program, fredag 11.11 kl. 11.00-13.00 
Ekenäs bibliotek
Fredagens populära litterära lunch på biblioteket ordnas nu för tredje gången. där sam
talar märta tikkanen med ebba WittBrattström med ”kärlekskrig och kärlekssaga” som 
tema. Historikern Henrik Meinander berättar om sitt aktuella forskningsämne, finlands
svenskhetens historia. programmet börjar före lunchen med den isländska författaren 
auður ava Ólafsdóttir och fortsätter också efter lunchen med bl.a. henrietta Clayhills 
och annika luther. ”vegetarisk mat för fred” har lasse örtsäter på restaurangen hem
ma hos rastachef valt som tema för maten som serveras ända till kl. 15. konferencier är 
Årets raseborgare 2015, jonas sundström.
lunchpris: 12€. inga förhandsbokningar

Litterär supé med dans, lördag 12.11 kl. 19 
Stadshotellet
den litterära supén är en av Bokkalasets höjdpunkter. i år hålls den på stadshotellet. ma
ten varvas med litterärt program. den svenskkurdiske författaren arkan asaad uppträ
der, liksom islänningen Eiríkur Örn Norðdahl och finskfödda superfeministen och debat
tören, historikern sanna sarromaa bosatt i lillehammar, Norge.  Finlandssvenska namn 
är Birgitta Boucht och sanna tahvanainen.  konferencier är henrik Wickström. 

i biljettpriset till supén ingår författarframträdanden, buffé , ett glas vin eller öl samt 
dans till författarbandet What?. 
 Biljetter 40€. Bokningar: restauranger.stadshotellet@gmail.com

Farsdagsbrunch, söndag 13.11 kl. 11.30-13.30 
Hotel Sea Front
Vi firar farsdag  med litterär brunch på Hotel Sea Front. Där kan man smörja kråset med 
kocken mikael kokkonens läckerheter. Brunchen görs i samarbete med köttkontrollen 
och de flesta råvarorna kommer från Raseborg.Under brunchen uppträder den hyllade 
poeten sirkka turkka, som erhållit bl.a. Finlandiapriset i litteratur och tranströmerpriset. 
Hon läser sina dikter på finska. Gungerd Wikholm läser Turkkas dikter på svenska.  

Filosofen johan strang diskuterar georg henrik von Wright 100 år med hufvud
stadsbladets kulturchef Fredrik sonck och peter mickwitz  talar om känslornas mysterier, 
om djur, växter och mineraler. 

konferencier är jonas sundström, aktuell som debuterande författare till komedin 
raseborgs ruiner.

i biljettpriset ingår författarframträdanden, musik med henrika andersson och mår
ten Westö, samt  buffé och ett glas ekta äppelcider. till kaffet bjuder herrgårdsglass 
från tenala på en glassbakelse. 
Biljetter: 25€. Bokningar: 0192461500 eller info@hotelseafront.fi

vad vore kalas
 utan mat!

det blir också dans till 
författarbandet What? 
som består av fr.v. henrika 
andersson (sång, piano), 
kjell Westö (sång, bas, 
gitarr, munspel), tapani 
jämsen (trummor), mårten 
Westö (gitarr), peter halén 
(sång, bas, gitarr) och Bengt 
thorson (sång, piano, bas).

– litteraturen är viktig för att 
den ger både tröst och en känsla 
av mening, säger tahvanainen.

Foto: Cata portiN

Foto: Daniel Westö

Foto: silje RinDal

Foto: liteRatuRsällskapet

Foto: liteRatuRsällskapet

henrietta Clayhills har gjort en 
lång karriär som journalist och 
dokumentärregissör inom radio 
och tv. skrivandet har alltid fun
nits med i bagaget. debutro
manen Akta den blinda fläcken 
utkommer på det nygrundade 
vilda Förlag. den handlar om 
hur vi tar emot främlingar och 
vad vi väntar oss av andra kul
turer där vi rör oss. det är ock
så en historia om kärlekens vill
kor, som utspelar sig i irland och 
Finland.

att rÖra sig i andra kulturer

sirkka turkka är utbildad stallmästare och är bosatt vid en sjö i skogen i svartå 
där en särskild skola råder: ”De nordliga trakterna fostrar sina poeter/som flo
den sina döda.”

Turkka har en helt egen profil i finsk litteratur: associativ, satiriskt lekfull 
och samtidigt djupt allvarsam. Hon ses som en av de främsta finska lyrikerna i 
sin generation. sedan debuten 1973 har hon gett ut tolv diktsamlingar. hen
nes dikter finns översatta till över tio språk och har översatts till svenska av bl.a. 

Claes andersson, Bo Carpelan, 
gungerd Wikholm och tua Fors
ström.

under den litterära brunchen 

en kraftfull poet

läser Turkka några av sina dikter på finska. Gungerd Wikholm läser Turkkas 
dikter på svenska. Wikholm har översatt många av dikterna i turkkas urvals 
volym en hund i strumpbyxor. 

Foto: peRtti-nisonen

Foto: Fanny MalMbeRg
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arkan asaad föddes år 
1980 i den kurdiska delen 
av norra irak och var bara 
några år gammal när famil
jen flydde till Sverige. Han 
är uppvuxen i eskilstuna 
och skildrar i sina två verk
lighetsbaserade böcker 
stjärnlösa nätter och Blod 
rödare än rött de kultur
krockar som uppstått mel
lan två så olika kulturer 
som den kurdiska och den 
svenska.

– min senaste roman 
tar upp hur vi flyr från ett 
krigsdrabbat irak och sö
ker oss mot ett land i  fred. 
hur kriget följer min far till 
sverige och hur hans post
traumatiska stress tär på 
honom. och det präglar se
dan oss barn och gör oss till 
vad vi är idag. 

arkan asaad har hunnit 
med mycket. Han är flerfal

mot ett land i fred

uppbrottets stund – vad tar du med dig? 
under Bokkalaset visas på kulturhuset karelia en fotoutställning som är resultatet av ett 
samarbete mellan skolan Aleksis Kiven koulu i Sjundeå, flyktingförläggningen Harjulinna 
och Finlands fotografiska museum. Initiativtagare till samarbetet var Aleksis Kiven koulus 
bildkonstlärare, Mari Sarviaho. Fyra unga flyktingar från Harjulinna deltog i projektet. De 
finska och de asylsökande ungdomarna från Harjulinna fick fotografera ett viktigt person
ligt föremål som de skulle ta med sig om de plötsligt tvingades  fly från sitt hem. Till helhe
ten för utställningen fogades genom samarbetet med Finlands fotografiska museum gam
la fotografier av evakuerade från Karelen.

finlandssvenskhet i krig och i fred

historikern henrik meinander doktorerade år 1994 och är 
sedan 2001 innehavare av den svenskspråkiga professuren i 
historia vid helsingfors universitet. meinander leder för när
varande forskningsprojektet demokratins drivkrafter (www.
demokratinsdrivkrafter.se), där Finlands och sveriges demo
kratiska utveckling under åren 18902020 analyseras. i höst 
är meinander aktuell med verket i nationalstaten. Finlands 
svenskhet 19222015, del fyra i bokserien Finlands svenska 
historia, som ges ut av svenska litteratursällskapet. svensk
heten i Finland har alltid påverkats av sverige, också efter 
vår gemensamma historia. krig och fred har också spelat en 
viktig roll för finlandssvenskheten. 

– En medveten finlandssvenskhet uppstod som en reak
tion på finskheten. Efter första världskriget fick vi språklagar 
som cementerade vår lagliga existens för hela 1900talet. 
andra världskriget var också oerhört viktigt, eftersom det 
innebar slutet på 1930talets språkstrid och att man lycka
des ena sig kring nationalstaten. Även geopolitiken är cen
tral. man kan bland annat fundera på vad som skulle ha 
hänt med finlandssvenskheten om landet hade ockuperats 
av sovjetunionen, säger meinander. 

– man glömmer lätt bort de större cirklarna som också  
påverkar oss i allra högsta grad: landets politiska kultur, 
världsekonomin och geopolitiken, fortsätter han.

Vi ser nu en tillväxt av antalet finlandssvenskar, mycket 
tack vare att många tvåspråkiga registrerar sina barn som 
svenskspråkiga. på 1970talet var det andra tongångar. Fin

landssvenskheten upplevde ett bottenskrap och stämning
arna var domedagsmässiga och uppgivna. 

– På 30 år hade finlandssvenskarna minskat från 360 000 
till 300 000, men därefter har nedgången inte varit lika kraf
tig och nu ser vi alltså en tillväxt, berättar meinander.

För att förstå oss på dagens händelser behövs historie
kunskaper. tyvärr ser det ut som om historieundervisning
en i skolorna kommer att minska.

– det är beklagligt. samtidigt ska vi inte glömma bort 
att vi aldrig haft så bra tillgång till det förflutna som idag. 
Det finns tillgängligt material, även om undervisningen 
minskar. men det är inte bra att undervisningen skärs ner, 
utan det är en jämlikhetsfråga att gymnasierna ska ge en 
mångsidig undervisning. 

För meinander är steget från skönlitteratur till historie
skrivning inte så stort. historiker måste förstås respektera 
källorna, men kan sedan beskriva eller iscensätta fakta på 
ett konstnärligt eller litterärt sätt, om de så önskar.

– Formen är en del av innehållet. man kan säga att det 
litterära hantverket är detsamma för historiker och förfat
tare. det är samma knådande med ord och meningar. där
för känner jag inget behov av att skriva skönlitterärt. men 
jag förväntar mig att skönlitteraturen ska hålla högre nivå 
än min egen prosa, säger henrik meinander inför sin med
verkan i årets Bokkalas, där han kommer att uppträda under 
fredagens program.

sophie kawecki

dig svensk mästare i taekwondo, han har 
gått Stockholms filmskola och arbetat med 
radio. hur kom det sig att han blev förfat
tare?

– jag har sedan tidiga år alltid funde
rat på existentiella frågor. det ledde till att 
jag var väldigt frågvis i klassrummet. jag 
vågade ställa de frågor ingen annan ställ
de. jag vägrade att bara ana. jag var för ny
fiken och var tvungen att få veta. Och när 
jag tog in informationen var skrivandet 
(dagböcker) en plattform för mig att kom
municera med mig själv. ett sätt att låta 
det sjunka ner. men också ett sätt att skala 
av det på djupet och förstå mig själv på fle
ra nivåer. det låter väldigt avancerat, men 
som barn så var jag sådan. jag skrev – det 
var min grej. 

idag arbetar arkan som författare på 
heltid. i anslutning till böckerna har han 
rest runt och föreläst, ungefär 800 gånger 
på fem år. i raseborg kommer gymnasie
elever att få höra hans historia.

– jag pratar mycket om rätten att få 
välja sitt liv. att tro på sig själv, hitta sin 
väg i livet och följa sina drömmar. jag pra

tar om familj och relationer. jag tar upp min 
egen historia, hur vi kom till sverige, men 
också vad priset för min fars frihet var. och 
att alltid vara skyldig släkten. 

sedan januari i år har arkan tagit paus 
från turnerandet och skriver på heltid. den 
tredje boken i trilogin är under arbete, men 
mer än så vill han inte avslöja i det här ske
det. målmedvetet arbete har lett honom dit 
där han är idag:

– om man ser på allt jag gör, oavsett 
kampsport, radio eller litteratur, så handlar 
det för mig om att sätta ett mål. jag ser var 
jag är och vart jag vill ta mig. sedan tar jag 
reda på hur jag ska göra och börjar med ett 
tegel i taget. När jag byggt upp en grund så 
tar jag ett steg tillbaka och ser vart jag ta
git vägen: är jag på spåret eller behöver jag 
finslipa det jag inte var så bra på? Det har 
varit min styrka; att våga ha fel, våga förstå 
att jag inte är perfekt. våga inse att jag all
tid kommer att lära mig. jag har alltid varit 
mångfacetterad och kommer aldrig att kun
na hålla mig till en grej. livet skulle vara så 
himla tråkigt. 

sophie kawecki

190 år 
av bättre 

bankrelationer
En bättre bankrelation ger trygghet vid motgångar och sinnesro i en föränderlig värld. Den gör 

det möjligt att jämna ut inkomster och utgifter under livets gång och att spara för framtiden 

redan då man amorterar på lån. En bättre bankrelation ger dig de smartaste ekonomiska 

lösningarna i alla livsskeden. Den bättre bankrelationen hittar du på Aktia Bank. 

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

Aktia är en av de största finländskt ägda finanskoncernerna.Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. 
Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på över

900 personer på 47 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy.

DEN 
INHEMSKA 
BANKEN

MED GOD 
BETJÄNING.

En bättre bankrelation ger trygghet vid motgångar och sinnesro i en föränderlig värld. 
Den gör det möjligt att jämna ut inkomster och utgifter under livets gång och att spara 

för framtiden redan då man amorterar på lån. Den ger dig de smartaste ekonomiska 
lösningarna i alla livsskeden. Den bättre bankrelationen hittar du på Aktia Bank.

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

Aktia är en av de största fi nländskt ägda fi nanskoncernerna. Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom 
bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det fi nländska kustområdet 
och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på över ca 1000 personer 
på ca 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy.

Foto: magNus laupa

Foto: keNNeth BamBerg
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poeten, essäisten och prosaisten 
 peter mickwitz har gett ut nio böcker 
sedan debuten 1991. sedan 2014 är 
han konstnärsprofessor.

mickwitz är född och uppvuxen 
i helsingfors där han också studera
de litteratur och historia vid universi
tetet.han skriver helst poesi men har 
förutom författarskapet arbetat bl.a. 
med att översätta dikter, prosa och 
saktexter, som redaktör för tidskrifter, 
internettidskrifter och antologier 
samt som lektör. han har också publi
cerat dikter, artiklar och essäer i fin
landssvenska, finska och svenska tid
ningar och tidskrifter. 

mickwitz arbetar brett inom det 
litterära fältet, han har ett flertal för
troendeuppdrag, han har arrangerat 
seminarier och evenemang, redige
rat antologier, och ibland även kallats  
poesiaktivist.

på webben uppger han att han 
vill ”försöka nå ett språk som inte är 
rätt, men som gör rätt.” han anser att 
litteratur är oerhört viktigt, också  
sådan litteratur som inte publice
ras utan som skrivs för den skrivande 
människans egen skull. 

en poesiaktivist

”litteratur är ett mycket speciellt slags kommu
nikationsmedel mellan värld och människa, men 
framför allt mellan människa och människa”.

Foto: ChaRlotta bouCht
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som tolvåring beslöt Birgitta Boucht att hon skulle skriva en roman innan hon fyllt  tretton. 
till hennes stora besvikelse blev boken om den åttioåriga Åbokvinnans sorgliga liv på 
hälft. men i år har boken blivit färdig, även om huvudpersonen som ligger på sitt yttersta 
nu inte heter saga Brita utan tessa.

– det är samma saker som jag behandlat hela tiden, död och utanförskap, säger 
 Birgitta Boucht i dag. och tillägger att det är intressant att märka hur mycket man vet 
redan när man är tolv år. då tog tiden slut och hon blev inget underbarn, men efteråt har 
hon förverkligat bokens tankar på många sätt.

att boken dånet i ett ensamt öra nu blev skriven hänger ihop med en dramatisk 
händelse senaste sommar, då Boucht föll under en buss och vara nära att krossas av det 
tunga bakhjulet. Hon fick en rad posttraumatiska stressymtom, och började fundera på 
vad hon ännu har ogjort i livet. utkastet till årets bok fanns, hon ville ha den färdig och 
skrev den i rask takt under hösten.

– tessa är samma kvinna som gick längs aura ås stränder och ville ta sitt liv.  det handlar 
mycket om ensamhet också, de som man har eller haft kontakt med försvinner. men de 
lever kvar i fantasin, dyker upp vid dödsbädden bland levande och döda, ställer till med 
kalas och tar sig slutligen till den plats där man försonas med det förgångna.

Fred och feminism
Birgitta Bouchts författarbana började med feminismen, och starten blev debattboken 
denna värld är vår som hon skrev tillsammans med Carita Nyström. Freden kom in i bilden 
i samband med fredsmarschen mellan köpenhamn och paris 1981. Boucht hörde till den 
skara nordiska kvinnor som vandrade hela vägen, och det gjorde också två av hennes 
döttrar, då fjorton och tolv år. småningom blev hon chefredaktör för Fredsposten.

När svenska kvinnoförbundet ville lägga ner sin tidskrift astra hörde hon till dem som 
aktiverade sig i en fristående utgivarförening – och blev så chefredaktör för astra Nova.

många entusiaster jobbade för den, ofta gratis, minns hon.
Är det vad man förväntar sig också idag, att skrivande människor ska ställa upp gratis?
– jo, det är ett problem, även om det kanske har blivit lite bättre. Nu när jag blivit 

pensionär förväntar sig alla att jag ska göra det, men jag brukar säga att jag inte kommer 
gratis, av solidaritet med min egen ekonomi och med mina kolleger.

själv har hon arbetat som frilans ända sedan hon lämnade jobbet på radion år 1975.
– det har inte varit lätt men helt uppenbart har det fungerat, även om det i viss mån 

säkert gått ut över mina döttrar, säger hon. Numera har hon statlig konstnärspension och 
konstaterar att det känns ganska bra att ha både pension och passion.

Handledare
en viktig del av Birgitta Bouchts identitet är den som handledare på skrivar och 
utvecklingskurser av olika slag.

– jag tycker om dem, säger hon och förklarar hur spännande det är att träffa dem 
som kommer, och se varför de kommer. en del har stora ambitioner, andra är försiktiga. 
självförtroendet som kanske inte är så starkt från början byggs upp, man märker att det 
kanske kan bli något, att det man skriver är viktigt.

Själv har hon som författare rört sig över hela fältet; romaner, poesi, självbiografiskt, 
debatt och sist men inte minst lättläst. på vägen har hon hunnit bli både hedersdoktor vid 
Åbo akademi och mottagare av det prestigefyllda tollanderska priset.

Återstår ännu någon genre?
– En form finns kvar och det är novellen. Jag är intresserad av lättläst litteratur och nu 

tror jag att jag ska itu med att skriva lättlästa noveller för vuxna. 
Birgitta jernvall ingman

feminism och fredsarbete

Birgitta Boucht och mia haglund möts i ett generationsöverskridande samtal om feministis
ka perspektiv på fredsarbete. Birgitta Boucht berättar om fredsarbetet på 80talet; vad som 
blev bestående, vad som försvann samt vad som behöver återuppväckas. mia haglund be
rättar om sin tid som människorättsaktivist i palestina vintern 2015/2016. under Bokkalaset 
delar tidningen astra ut gratis exemplar av numret med tema Fred. 

en släkthistoria

annika luther anser själv att hon fått en viss 
överdos berättelser om vårt vinter och fort

sättningskrig under sin uppväxt, 
men att hon nu börjat förstå hur 
kriget påverkat dem som var med. 

– För ett par år sedan utkom en 
mycket bra bok, murtuneet mielet 

(ungefär de krossade sinnena), som hand
lar om hur de som inte klarade av kriget 
psykiskt behandlades under och efter kri
get. det gällde ju också min antihjälte har
rys öde som är helt fruktansvärt när man ser 
det ur dagens perspektiv, säger annika.

harry är alltså en av huvudpersonerna 
i annika luthers nyaste bok Fördärvaren. 
Idén till boken fick hon då hon kom över 
gamla papper och fotografier med anknyt
ning till sin släkt. speciellt intresserad blev 
hon av mammas morbror harry Nyman,  
”jazzgossen” som försvann i kriget.

– Boken handlar också om irene, som är 
en fiktiv person. Trots de bästa avsikter lyck
as hon aldrig riktigt få ordning på sitt liv. 
hon gör ungefär samma jobb som jag gjor
de för att ta reda på så mycket som möjligt 
om harry.

Annika tillsammans 
med borgmästaren i 
byn Molochnitsa. Här 
dog Harry i fångläger år 
1942. I bakgrunden sko-
gen där krigsfångarna 
begravdes.

Hilma Granqvist - antropolog med hjärtat i Palestina

Helena Westermarck - intellektets idoga arbetare

Sofia Häggmans biografi över Hilma Granqvist (1890–1972) handlar om Finlands första 
kvinnliga filosofie doktor i sociologi. Granqvist gjorde ett banbrytande kulturantropologiskt 
fältarbete i Palestina åren 1925–1931, där hon idag hyllas som en hjältinna. Hennes dokumen-
tation av livet i byn Artas räddade väsentliga delar av palestinsk kulturhistoria från förstörelse. 
Att Hilma Granqvist glömts bort i sitt hemland är därför nästan ofattbart, men får delvis sin 
förklaring av hur medvetet hon motarbetades av sina manliga kolleger i sin akademiska karriär.

Arne Pedersens biografi över Helena Westermarck (1857–1938) skapar en mångsidig bild 
av målaren som bidrog till att införa naturalismen i finsk konst, författaren som med stor iver 
skrev in kvinnorna i Finlands historia, kvinnosakspionjären och politikern, tidskriftsredak-
tören, journalisten, litteratur- och konstkritikern, historikern och föreningsmänniskan. Som 
litteraturvetare hittar Pedersen nya, spännande aspekter i Westermarcks litterära produktion.

Victor Westerholm
Aleko Lilius
Eirik Hornborg
Anna Bondestam
Alma Söderhjelm

Claes Cedercreutz
Algoth Niska
Valdemar Nyman
Erik Cainberg

Alla SFV-biografier kostar endast 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 biografiserie  
har tidigare publicerats:

annika luther arbetar som lärare, så 
författarskapet sker parallellt med jobbet.

– tidigare böcker har jag skrivit vid si
dan av mitt ordinarie lärarjobb. När jag nu 
tog itu med Nymanmaterialet insåg jag att 
jag inte skulle komma någonvart om jag 
bara kunde titta på det lite då och då. men 
jag hade lyckan att få ett stipendium från 
Finlands svenska författareförening och 
det gjorde att jag kunde ta ledigt ett helt 
läsår och skriva på boken.

tanken att lämna lärarbanan och bli 
författare på heltid lockar inte:

– lärarjobbet ger så mycket i sig och 
sätter mig i kontakt med så många män
niskor och det ger mig idéer för mitt skri
vande.

För tillfället är luther involverad som 
översättare och sakgranskare av nya läro
medel med anledning av att skolornas läro
planer förnyas.

– jag har en vag idé för en ny roman 
där jag skulle utnyttja min biologutbild
ning, men ”oskrivna romaner är inga roma
ner”, säger jörn donner och slår som van
ligt huvudet på spiken. sophie kawecki

Foto: Birgitta jerNvall iNgmaN

romanen som krävde decennier

Foto: ulla doNNer
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eiríkur örn Norðdahl framstår som en högst 
intressant röst från island.  Än kallas han 
 avantgardistisk poet, än drastisk berättare. 
han beskrivs också som gränsöverskridande  
författare som kan bjuda på spektakulära 
framträdanden, performanser, ljudpoesi och 
som en författare som aktivt fört fram digi
talpoesi.  därtill är han översättare och för
läggare, samt omtyckt talare vid olika till
ställningar.

mångsidig är alltså det minsta man kan 
säga om eiríkur. själv nöjer han sig med att 
kallas författare. kanske experimentell.

Ondska och Dumhet
Några av böckerna han gett ut är romaner. 
till svenska har översatts romanerna gift 
för nybörjare och ondska, av vilka den sist
nämnda nominerades för Nordiska rådets 
litteraturpris 2014.

i höst utkommer hans roman heimska 
i svensk översättning under titeln dumhet. 
På finska har ännu ingen av hans böcker ut
kommit, men ett fåtal dikter finns översatta.

på Bokkalaset kommer eiríkur att tala 
kring boken ondska och troligen även om 
den kommande boken.

– eller så pratar jag om det folk frågar om.

auður ava Ólafsdóttir  från island har skri
vit fyra romaner, fyra teaterpjäser, en ra
diopjäs och en diktsamling:

– på island tas man inte på allvar som 
författare om man inte gett ut dikter, kon
staterar hon.

i sina romaner skriver auður om de 
små sakerna i livet.

– jag tycker om allt som är smått och 
oansenligt och som inte märks. jag tror 
att livets kärna återfinns i det lilla, inte i de 
stora ideologierna. personligen känner jag 
inte till annat än vanligt vardagsliv. varda
gen är ett stort äventyr som i mina böcker 
får stå för större sanningar.

Bokkalasets tema är ”Fred och krig”. in
tressant nog är detta också arbetstiteln för 
boken som auður har under arbete.

– Det blir definitivt inte den slutliga ti
teln, eftersom den omvända titeln krig 
och fred redan är upptagen. För att vara 
mer specifik kan jag berätta att den bok 
som jag har under arbete handlar om två 
av mänsklighetens största problem: kär
lek och död. jag blir färdig med romanen 
under sommaren, men tvärtemot hur det 
varit med mina tidigare böcker, som haft 
sina slutliga titlar redan i början, så käm
par jag fortfarande med vad den här bo
ken ska heta. 

sedan december 2015 arbetar auður 
som författare på heltid. innan dess un
dervisade hon i konsthistoria och teori 
vid islands universitet. hon har ofta haft 
begränsad tid att skriva och det är kanske 
därför hon utvecklat förmågan att kunna 
skriva var och när som helst:

– jag känner alltid inspiration och sak
nar inte fantasi eller uppslag att skriva om. 
allt jag behöver är en penna, säger hon. 

en kritiker ansåg att auðurs pjäsmanus 
representerar neoabsurdism, men hon 
påpekar att de inte alls påminner om hen
nes romaner. hur skulle hon då beskriva 
sitt författarskap?

– När man skrivit fyra romaner och 
nästan är färdig med den femte ser man 
ett mönster. och det skrämmer mig! i min 
tredje roman rosa candida skrev jag om 
faderskap och hur komplicerat det är att 
vara en ung man. i mina böcker hittas ock
så temat moderskap kontra femininitet. 

den nya boken presenteras som en ro
man om framtiden och dystopins banali
tet, om att se allt och bli sedd överallt, om 
behovet att synas och vår okontroller bara 
nyfikenhet. Om litteraturen och konstens 
meningslöshet och betydelse samt få
fänga, kärlek och svek.

med ironi och humor tecknar han en 
mörk bild av den västerländska kulturen 
där vi kan fråga oss hur många kattbilder 
en islänning egentligen måste lägga ut på 
Facebook för att glömma flyktingbåtarna 
på medelhavet.

romanen sägs vara till brädden fylld 
av idéer och trådar, vilket också sades om 
boken ondska.

– den är förstås lång och den innehål
ler många berättelser, men det brukar ro
maner göra – det är väl en av skillnader
na mellan roman och novell, tycker jag, 
att romanen är gränslös på detta sätt, den 
kan ta in vad som helst och gå vart som 
helst.

precis som ondska kretsar också dum
het kring stora frågor som är svåra att de
finiera och till fullo förstå. Den attackerar 
social ondska, avslöjar lögner och rör om i 
ömma sår.

Bott i Finland
eirikur talar svenska, och de nordiska län
derna är mera än ytligt bekanta för ho
nom.

– island och Finland är båda i margi
nalen på ett sätt, inom Norden, även om 
Finland förstås är mycket mycket större än 
vad Island är. Vi har båda ett förflutet som 
kolonier, på sätt och vis, och det kanske 
märks. men idag tycker jag att alla västliga 
länders kulturer är mycket lika – på gott 
och ont.

Finland känner han väl till tack vare 
att han bott både i helsingfors och i uleå
borg.

– jag tyckte om båda städerna. till 
Helsingfors flyttade jag för att min hustru 
började studera franska vid helsingfors 
universitet. senare studerade hon globa
lisering vid uleåborgs universitet och då 
flyttade vi dit. Nu bor jag på Island, men vi 
försöker spendera somrarna i Finland och 
Sverige. Min fru är svensk med finskt påbrå.

marit lundström

rÖster från island väcker känslor

kreativa islänningar tog plats i våra medvetanden under sommaren. hela sommaren bjöd isländska konstnärer på upplevelser i ekenäs i galleri el
verket, villa schildt och i strandbrynet vid södra viken med utställningen trampa vatten och i fotbollsem vann lilla island snart sagt allas sympatier. 
vare sig det gäller bankkriser, konst och litteratur eller fotboll verkar islänningarna väcka känslor.
 under Bokkalaset fortsätter de vulkaniska känslolandskapen pocka på vår uppmärksamhet. två prisade isländska författare, eiríkur örn Norðdahl 
och auður ava Ólafsdóttir, samt konstnären Bjarki Bragason besöker Bokkalaset.

jag skriver också om kroppen, oftast i kon
trast till språket. I mina böcker finns karak
tärer som inte pratar alls och karaktärer som 
pratar alldeles för mycket, så som munken 
i rosa candida som talar 34 språk. man hit
tar döva och blinda karaktärer i mina 
böcker och ämnet barn som blir till 
på märkliga platser, så som i rabar
berlandet eller växthuset. Natur
ligtvis finns lidande, kärlek och död i 
mina böcker, liksom det återkommande ö 
och naturtemat. det har sagts att mitt skri
vande karaktäriseras av något slags isländsk 
existentialism. Fråga mig inte vad det inne
bär. min specialitet är att skriva på ett litet 
språk som ingen begriper!

i samband med Bokkalaset i höst besö
ker auður för första gången Finland.

– jag har alltid tyckt att islänningar och 
finländare på något sätt står varandra när
mast i Norden, eftersom båda länderna lig
ger i utkanten. en gång satt jag på middag 
bredvid en finsk regissör och jag har aldrig 
upplevt en så bra tystnad mellan två främ
lingar som jag gjorde i hans sällskap. jag ser 
fram emot att besöka Finland i höst.

sophie kawecki

Bjarki Bragason har studerat vid islands konsthögskola och 
universität der künste Berlin och har även en konstnärlig 
magisterexamen från California institute of the arts. han ar
betar internationellt och har gjort både solo och grupput
ställningar runt om i världen. en kommande utställning är 
imagine the present vid st paul st galleri i auckland.

under rubriken Narratives of transit – Berättelser av 
människor på genomresa kommer Bragason att diskutera  
två samlingar av verk där personliga berättelser om kon
fliktdrabbade tider berättas genom korta samtal. 

en isländsk nutidskonstnär

om de små sakerna i livethan kallar sig fÖrfattare

- Upplevelser för alla sinnen
www.fiskarsvillage.fi

i Finland var Bragason senast aktuell med utställning
en ”thalatta – the sea” som visades i villa schildt somma
ren 2016. utställningen hörde samman med pro artibus 
storsatsning på isländska nutidskonstnärer och verket följer 
byggandet av ett fängelseliknande flyktingläger i Grekland. 
han placerar den berättelsen i anslutning till historien om 
alvar aaltobiblioteket i viborg i ryssland. Berättelserna om 
de två byggnaderna anspelar på andra världskriget och be
hovet av att reflektera över den moderna europeiska histo
rien och aktuella konflikter.

Foto: Baldur paN Fo
to

: a
N

to
N

 B
ri

N
C

k

Foto: erla steF



Utställningar
Uppbrottets stund – vad tar du med dig? 
Lähdön hetki. Mitä mukaan?
kulturhuset karelia
arr. suomen valokuvataiteen museo
måndag– fredag kl. 12–17
lördag kl. 10–17

Tanja Is
Rauhan tiellä / On the way to peace
ekenäs bibliotek, galleri perspektivet
måndag– onsdag kl. 10–20
torsdag–fedag kl. 10–17
lördag kl. 10–14

Stefan Bremer och Ahmed Alalousi
Borderline
pro artibus, galleri elverket
tisdag–fredag kl. 1317
lördag–söndag kl. 11–17

Torsdag 10.11
17.00–22.00  Bittes Bokbar öppnar: Pop ups, mingel och musik av bandet Lamporna 
 hotel sea Front

18.00–19.00 Delar av delar – berättelser av människor på genomresa: Bjarki Bragason 
 sigurd snåresalen
 arr. villa schildt

19.00  Att vara krigsbarn: Sven Sundström och George Ramsay samtalar med 
 Anders Lindström
 Församlingshemmet
 arr. ekenäsnejdens svenska församling

program 

Fredag 11.11
10.00–10.45  Det stora i det lilla: Auður Ava Ólafsdóttir i samtal med Martin Welander
  ekenäs bibliotek

11.00–13.00  Invigningslunch med program, Konferencier: Jonas Sundström 
 11.00–11.45  Kärlekens saga och kris: 
    Märta Tikkanen och Ebba Witt-Brattström 
 12.15–13.00  Finlandssvenskhet i krig och fred: Henrik Meinander
 vegetarisk mat för fred. i köket: lasse örtsäter 
 lunch 12€. serveras till kl. 16.00.
  ekenäs bibliotek 

13.00–13.45  Kärlek och kulturkrockar: Henrietta Clayhills samtalar med Katarina Fagerström
  ekenäs bibliotek

13.00–14.30	 	Författarna	bakom	linsen:	Agneta	Rahikainen	berättar	och	visar	fotografier.
 sigurd snåresalen
 arr. edith södergransällskapet

14.00–14.45  Sårad i Lappvik – begravd i Ryssland: Annika Luther samtalar med 
  Martin Welander
  ekenäs bibliotek

14.45–16.00  Oscar Parlands författarskap i den ryska modernismens kontext: Olga Engfelt
  sigurd snåresalen
  arr. edith södergransällskapet

15.00-15.45  Destination Karis: Leo Löthman i samtal med Anna Lindholm
  ekenäs bibliotek

17.00  Två fotografer – två synvinklar: Stefan Bremer och Ahmed Alalousi 
	 	diskuterar	flyktingskap	och	minnen	i	fotografiet.	 
 elverket
  arr. pro artibus

17.00–01.00  Bittes Bokbar: Pop ups, mingel och musik.
  hotel sea Font

18.00–  Raseborgs ruiner, komedi
  kulturhuset karelia

20.00–  Poetry Slam med MC Melinda Lönnberg 
 hotel sea Font
  arr. estradpoesiFi
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 konferencier på biblioteket

Bakre raden: micke hägert,
thomas dahlström, stefan 
högnabba. längst framme: 
micke enberg

L A M P O R n A

9–14.11.2016

Onsdag 9.11
17.00–22.00 Bittes Bokbar öppnar

 Flyktingar från Raseborg bjuder på fredsmat
 hotel sea Front

18.30 Bokkalasets kickoff
 Berättelserna rör sig över jorden – Författarkväll 
 Zinaida Lindén, Annika Luther, Peter Mickwitz, 
 Tom Paxal, Henrika Ringbom. 
 Konferencier: Peter Sandström
 sigurd snåresalen
 arr. Finlands svenska författareförening r.f.
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Ekenäs
tema: fred & krig



www.fiberhem.fi

Måndag 14.11
18.00 Kura skymning med Annika Cleo 
 ekenäs bibliotek

18.00 Kura skymning
 karis bibliotek

Söndag 13.11
10.00	 	Litterär	högmässa:	Sofia	Torvalds	predikar.
 ekenäs kyrka
 arr. ekenäsnejdens svenska församling 

11.00–14.00  Museicaféet öppet, bokförsäljning
 ekenäs museicentrum ekta 
 arr. ekenäs museivänner r.f. 

11.30–13.30  Brunch med Peter Mickwitz, 
  Sirkka Turkka och Gungerd Wikholm, 
  Johan Strang och Fredrik Sonck. 
  Musik: Henrika Andersson och Mårten Westö. 
  Konferencier: Jonas Sundström.
 hotel sea Front
 Biljetter: 25€. 
 Bokningar: 019-2461500 eller info@hotelseafront.fi

12.00–12.45  I krigets skugga, en familjeberättelse: Ralf Pauli
 ekenäs museicentrum ekta 
 arr. ekenäs museivänner r.f. 

13.00–13.45  Fjärrpatruller: Patrik Berghäll
 ekenäs museicentrum ekta 

14.00–14.45  Karelarna förblev främlingar: 

 Lena Selén och Berndt Gottberg  
 ekenäs museicentrum ekta 

15.00–15.45  Hembygden till motvärn: Torsten Bergman
 ekenäs museicentrum ekta 
 arr. ekenäs museivänner r.f.  

15.00–  Lola uppochner: TV-seriens två första avsnitt visas. 
	 	Bok	kontra	film:	Diskussion	med 
 Annina Enckell och Ulrika Bengts
 Bio Forum

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

”Berättelserna rör sig över jorden”

FÖRFATTARKVÄLL
Onsdag 9 november 2016 kl. 18.30

 i Sigurd Snåresalen i Ekenäs

Zinaida Lindén
Annika Luther
Peter Mickwitz

Tom Paxal
Henrika Ringbom

läser ur sina nya böcker

Konferencier Peter Sandström
Kaffeservering, bokförsäljning

Fritt inträde - Välkommen!

Arr.: Finlands svenska författareförening rf
i samarbete med Raseborgs stads kulturbyrå
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 konferencier på stadshotellet

Lördag 12.11
10.00–13.00  Bokbytarmarknad 
 uncan, ekenäs
 arr. emmaus Westervik

10.00–13.00   Prinsessverkstad med Sanna Mander, non-stop 
 ekenäs bibliotek 
10.00–10.45  Fred och feminism: Birgitta Boucht   
 ekenäs bibliotek

10.00–10.45  Skärgårdsdeckare: Karin Erlandsson och Eva Frantz 
 kulturhuset karelia

10.30–13.00   Sagostunder i Bokbussen
 10.30  Lena Frölander-Ulf
 11.00  Per Gustavsson
 11.30  Peter Sandström
 12.00  Lena Frölander-Ulf
 12.30 Peter Sandström
 Bokbussen, ekenäs rådhustorget

11.00-11.45  Frihet att välja: Arkan Asaad i samtal med Anna Lindholm
  kulturhuset karelia

11.00-11.45  Samtal mellan diplomater: 

 Birgitta Stenius-Mladenov och Ralf Friberg
 ekenäs bibliotek

11.00–14.00  Konstnärsträff med Tanja Is 
 utställningen rauhan tiellä / on the Way to peace
 galleri perspektivet, ekenäs bibliotek

12.00–12.45  Hur du äntligen får dina texter nedskrivna och utgivna
  kom och delta i diskussionen!
  ekenäs bibliotek
  arr. Nylands litteraturförening

12.00-12.45  Provokation som vapen: Sanna Sarromaa i samtal med Ralf Friberg
 kulturhuset karelia

13.00-13.45 Mode och begär: Sanna Tahvanainen
 kulturhuset karelia

13.00-13.45 Människorättsaktivism: Birgitta Boucht och Mia Haglund 
 ekenäs bibliotek  
 arr. tidskriften astra

13.00–13.20  Träff med illustratören Sanna Mander
 ekenäs bibliotek 
13.30–13.50  Författarträff med Per Gustavsson
  ekenäs bibliotek

14.00-14.45 Ondska och dumhet: Eiríkur Örn norðdahl i samtal med  
Karin Erlandsson

  kulturhuset karelia

15.00-15.45  Ordets makt: Yrsa Stenius samtalar med Andrea Svanbäck
  kulturhuset karelia

16.00-16.45   Laudatur: Peter Sandström samtalar med Anna Friman
  kulturhuset karelia

19.00  Litterär supé: Arkan Asaad, Eiríkur Örn norðdahl, 
  Sanna Sarromaa, Birgitta Boucht och Sanna Tahvanainen. 
  Dans till bandet WHAT?
  Konferencier: Henrik Wickström 
  stadshotellet
 Biljetter 40 €. Bokningar: restauranger.stadshotellet@gmail.com

på söndagen kl.15.00 på Bio Forum 
visas ett par avsnitt av tvserien 
lola uppochned som baserar sig 
på monika Fagerholms roman med 
samma namn. Delar av filmen har 
spelats in i ekenäs. 
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en konferencier på karelia

www.tryckeriteatern.org

Musikalen Footloose 2017
raseborg.org
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Bokbussen parkerad vid Ekenäs torg
20 minuters sagostunder riktade till barn i åldern 3–7

10.30 Lena Frölander-Ulf läser ur barnboken Jag, Fidel och skogen 
och berättar om sina illustrationer
11.00 Per Gustavsson läser ur barnboken Prinsessan och den 
fasansfulla björnen och visar sina illustrationer
11.30 Peter Sandström läser ur barnboken Rööluuvån och disku-
terar dialekter i Svenskfinland med barnen
12.00 Lena Frölander-Ulf läser ur barnboken Jag, Fidel och skogen 
och berättar om sina illustrationer
12.30 Peter Sandström läser ur barnboken Rööluuvån och disku-
terar dialekter i Svenskfinland med barnen

Tornet Ekenäs bibliotek, vån. 2
10.00 – 13.00 Non-stop prinsessverkstad med Sanna Mander
Från 4 år, barn deltar med vuxen. Vi färglägger prinsessor och tillverkar sköldar med fredstema. 
Ärade gäst, klädkoden är ”Prinsessa” (även för stora). Drakar äro ej inbjudna. Prinsar, 
kungar, drottningar och skogsväsen välkomna.

13.00 Sanna Mander berättar om Prinsessmålarboken och andra
böcker hon illustrerat
13.30 Per Gustavsson läser ur barnboken Prinsessan och den 
fasansfulla björnen och visar sina illustrationer

Galleri Perspektivet Ekenäs bibliotek, vån. 1
11.00 – 14.00 Tanja Is berättar om boken Rauhan tiellä / On the 
Way to Peace och visar sina teckningar i utställningen riktad till 
ungdomar

WWW.BOKKALASET.FI
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Författaren och illustratören per gustavs
son och illustratören sanna mander deltar i 
Barnens och de ungas bokkalas i år. svens
ken per gustavssons prinsessböcker är po
pulära också i finländska barnfamiljer. Hans 
nyaste bok heter prinsessan och den fa
sansfulla björnen. 

– Idén till historien uppstod när jag fick 
epost från en förskola där det fanns många 
barn från somalia. i mailet frågade de bland 
annat om inte prinsessan kunde resa till so
malia och trolla bort ”krigargubbarna”. jag 
blev så rörd av deras fråga att jag började 
fundera på vad jag skulle kunna berätta för 
dem för att ge tröst och hopp. det blev en 
björn som tagit över hela skogen och som 
kört bort skogens övriga djur. de här djuren 
söker skydd hos prinsessan, men när prin
sessan ska ta itu med björnen märker hon 
att det inte går. alla måste hjälpa till.

sanna mander har bl.a. illustrerat 
rööluuvån, som peter sandström presen
terar på Bokkalaset. mander talar om rätten 
att få drömma och om att man inte behö
ver sluta leka när man växer upp.

– sen kommer jag också att prata om 
kreativitet och vad man kan göra med den, 
säger hon.

temat ”Fred och krig” ser mander som 
stort och överväldigande:

– jag är rädd för krig och vill genast göra 
temat mindre och mer ofarligt genom att 
tänka på kuddkrig med färgglada mjuka 
kuddar i fina mönster. Fred är det viktigaste 
som finns. Fred och frihet för barn att få vara 
barn, och just sådana som de är.

per gustavsson besöker skolklasser un
der Bokkalaset och dessutom läser han högt 
ur boken prinsessan och den fasansfulla 
björnen i Bokbussen som är öppen för all

mänheten under lördagen.
– När jag besöker skolklasserna kommer 

jag att berätta om mitt arbete i stort och om 
hur det är att samarbeta med en författare, 
hur bilder kommer till. 

gustavsson kommer eventuellt också att 
rita bilder med barnens hjälp. Både mander 
och gustavsson har skapat bilder hela livet, 
så arbetet som illustratör är en naturlig följd 
av detta.

– När jag gick på konstindustriella hög
skolan började art directors på flera tid
ningar be mig om illustrationer, och på den 
vägen är det. Nu gör jag illustrationer för 
nästan hela världen, brett med olika slags 
uppdrag: textilier, böcker, förpackningar… 
att få jobba som illustratör är hemskt lyxigt, 
berättar mander.

prinsesstemat som tas upp på Bokkala
set ligger henne varmt om hjärtat:

– att rita prinsessor är magiskt! jag vet 
inte alltid från början hurdan prinsessa det 
blir – det är som om en personlighet föds 
och så försöker jag få fram den så sann som 
möjligt. För mig handlar prinsesstemat om 
självförtroende, om att duga som man är 
och om att få leka, drömma och vara exakt 
som man vill! 

enligt gustavsson är bilderboken ett 
unikt uttryckssätt, eftersom den blandar 
bild och text. han arbetar målmedvetet och 
strukturerat.

– jag jobbar som vanliga människor. 
Börjar på morgonen och slutar på kvällen, 
inga konstigheter. jag betraktar det som ett 
vanligt jobb. jag är ute efter är att få känna 
den stora glädjen när man hittat på en rik
tigt bra historia eller när man ritat en riktigt 
bra bild. då är man oslagbar... en liten stund, 
tills man ritar nästa bild som blir tråkig ...

sophie kawecki

om prinsessor fÖr fred

Johan Unenge är både tecknare och 
författare. Han är med i Barnboks-
akademin och utnämndes 2011 
till Sveriges första läsambassa-
dör. Unenge debuterade med den 
tecknade serien Agent Annorlun-
da tillsammans med Måns Gah-
rton. Utöver sina många böcker 
har han varit med och gjort teve-
serierna Eva & Adam och Livet 
enligt Rosa, flera långfilmer och 
julkalendrar. Unenge besöker låg-
stadieskolor i Raseborg.
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Lena Frölander-Ulf är illustratör, 
författare och grafiker och skapar 
sina berättelser både i ord och bild, 
med en viss förkärlek för mörker 
och hemligheter. Med bilderboken 
Sagan om prinsessan Bulleribång 
inledde hon sin bokproduktion år 
2006. Barnböcker behöver inte all-
tid vara så färggranna, anser Frö-
lander-Ulf. I sin nyaste bok Jag, 
 Fidel och skogen myllrar skogen 
av liv, och där kan en liten män-
niska råka på allt möjligt. Frölan-
der-Ulf besöker lågstadieskolor.

id
a

l
iN

a
 N

y
h

o
lm

Elspeth Randelin är läsinspiratör 
och bibliotekarie. Hon jobbar för 
att öka läslusten bland barn och 
för att allmänt främja läslusten på 
Åland. Det viktigaste är att lära 
barnen hur viktigt det är att läsa 
under alla livets skeden för att 
öka ordförråd, empati och förstå-
else för andra människor och för 
att skapa förutsättningar för att 
förstå på en helt annan nivå. Lä-
sande förebilder är också viktiga. 
Randelin besöker lågstadieskolor.

Sanna Tahvanainen har stude-
rat litteratur och kvinnoforsk-
ning. Hon har förutom lyrik skri-
vit kolumner, romaner, skådespel, 
hörspel och barnböcker. Hon be-
handlar ofta den unga kvinnas er-
farenhetsvärld i sina texter. Boken 
Dröm om drakar nominerades till 
Nordiska rådets barn- och ung-
domslitteraturpris år 2016. Den 
är en estetisk bilderbok som rik-
tar sig till en bred krets av läsare. 
Tahvanainen besöker  högstadier.
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Arkan Asaad född i norra Irak, 
växte upp i Eskilstuna och gick 
i Stockholms filmskola. Asaads 
hyllade debutroman, Stjärnlösa 
nätter, prisbelönades 2011. Den 
berättar om kollisionen mellan en 
far och en son och mellan väster-
landets tro på individualitet och 
mellanösterns starka familjetradi-
tion. Men det är också en berättelse 
om en ung mans frihetsdröm och 
önskan att välja sin hustru av kär-
lek. Asaad besöker de två svenska 
gymnasierna i Raseborg.

Sara Razai är från Kristinestad 
och arbetar idag i Helsingfors. 
Hon intresserar sig för kultur, 
klass och religion: hur de formar 
våra liv och vad som händer när vi 
möts som individer. Kärnan i hen-
nes författarskap handlar mycket 
om en längtan efter tillhörighet, 
efter att hitta hem. Den nyaste ro-
manen Djävulen är en lögnare är 
en berättelse om livsval, brutala 
uppbrott och drömmar i en för-
änderlig värld. Razai besöker Ra-
seborgs svenska gymnasier.
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under litteraturfestivalen Bokkalaset i eke
näs ordnas det även i år program för barn 
och unga. Barnens och de ungas bokkalas 
vill ge alla barn och unga i raseborg möj
ligheten att vara med om ett litterärt pro
gram. liksom tidigare år får de svensksprå
kiga skolorna i raseborg författarbesök. i år 
deltar 13 författare från både Finland och 
sverige.

Barnens litteraturlördag
Lördagen den 12 november firas Barnens 
litteraturlördag. Program för barnen finns 
då på barnavdelningen i ekenäs bibliotek 
och i Bokbussen får man ta del av sagostun

der med barnboksförfattare. de författa
re som uppträder under litteraturlördagen 
är per gustavsson, lena Frölanderulf, peter 
sandström, tanja is och sanna mander. per 
gustavsson är känd för sina prinsessböck
er och på Barnens litteraturlördag läser han 
högt ur sin bok prinsessan och den fasans
fulla björnen. illustratören, författaren och 
grafikern Lena Frölander-Ulf läser ur barn
boken jag, Fidel och skogen och berättar 
om sina illustrationer. peter sandström läser 
ur rööluuvån, dvs. den klassiska sagan om 
rödluvan på dialekt. sanna mander, känd 
för sina positiva och färggranna bilder, be
rättar om sina böcker och illustrationer. 

i galleri perspektivet i ekenäs biblio
tek berättar tanja is om boken rauhan tiel
lä / on the Way to peace och visar sina teck
ningar i utställningen, riktad till ungdomar.

– Årets Bokkalas har temat Fred och krig, 
berättar pamela andersson, tf. verksamhets
ledare för luckan raseborg och förening
en västnyländska kultursamfundet. prinses
sorna representerar fred och vi ordnar också 
en prinsessverkstad för barnen med sanna 
mander i tornet på bibliotekets barnavdel
ning. under litteraturfestivalen står västny
ländska kultursamfundet för det program  
som riktas till barn och unga. 

Tiotals författarbesök i skolorna
Förutom det öppna programmet kommer 
raseborgs svenskspråkiga skolor att få för
fattarbesök. de 13 författare som besöker 
lågstadier, högstadier och gymnasier är per 
gustavsson och arkan asaad från sverige 
(irak), lena Frölanderulf, sara razai, sanna 
tahvanainen, annhelen attianese, katarina 
von Numersekman, anna lindholm, sanna 
mander, peter sandström samt läscoachen, 
tecknaren och författaren johan unenge 
från sverige, läsinspiratören elspeth ran
delin från Åland samt författaren och bild
konstnären tanja is från ekenäs.

litteratur fÖr barn och unga
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i peter sandströms författar
skap förenas det realistiska 
med det absurda, det me
lankoliska med det humoris
tiska. han skriver precist och 
intensivt om hur människan 
långsamt utvecklas. 

i romanen laudatur, som 
kommit ut i år,  åter

kommer  han till te
man som han be

absurt – realistiskt

Möt våra härliga författare på Bokkalaset!

Barnens och
de ungas
Bokkalas

Bokkalaset

BIRGITTA BOUCHT

HENRIK MEINANDER

ZINAIDA LINDÉN
MÄRTA TIKKANEN

KARIN ERLANDSSON

K
AT

AR
IN

A VON NUMERS-EKM
A

N

ANNA LINDHOLM

SOFIA TORVALDS

AGNETA RAHIKAINEN

EVA FRANTZ

PE
TER SANDSTRÖM

ANNIKA LUTHER

LE

NA FRÖLANDER-ULF

SA

NNA TAHVANAINEN

SANNA MANDER

karin erlandsson är uppvuxen i österbotten, 
men numera bosatt på Åland där hon också 
jobbar som kulturredaktör på tidningen Nya 
Åland. hon har studerat litteraturvetenskap 
och kvinnovetenskap och är filosofie magister.

debuten som romanförfattare skedde 
med minkriket år 2014.  missdåd är hennes 
nu aktuella bok, en pusseldeckare som ut
spelar sig i en österbottnisk småstad. 

erlandsson säger att hon vill berätta en 
historia. 

– språket ska inte störa berättelsen, det 
ska vara det vällagda sminket som inte syns 
men som är den avgörande skillnaden mel
lan glåmiga kinder och rosiga.

– litteratur är snäppet bättre än verk
ligheten, på alla sätt, och därför mycket be
hagligare och/eller mer omstörtande.

eva Frantz är radiojournalist och har jobbat  
på radio vega i sexton år, som program
ledare för bl.a. radiohuset, morgonöppet 
och Nöjesfredag.
i år debuterar eva Frantz  med detektivro
manen sommarön, som utspelar sig på en 
ö i porkala skärgård. Något frossande i blo
diga beskrivningar ägnar sig Frantz inte åt 
utan döden smyger sig in nästan obemärkt.  
öborna inser att de har drabbats av den 
moderna människans yttersta form av ut
satthet – smarttelefonerna har slutat fung
era. 
litteraturen är viktig säger Frantz: 

– litteratur känns som en behaglig och 
trogen konstant i en tid då utvecklingen går 
så snabbt att man får hålla i hatten som i 
bergochdalbanan på Borgbacken.

mord i skärgården

Zinaida lindén är uppvuxen i leningrad där 
hon också studerade svenska och svensk 
litteratur. sedan 1995 bor hon i Åbo. hon 
har översatt texter av bl.a. Claes andersson, 
 monika Fagerholm och kjell Westö till ryska. 
hennes ryska översättning av henrik mei
nanders Finlands historia utkom år 2008.

sedan 1993 har lindén publicerat essäer 
och kulturhistoriska artiklar i flera finlands
svenska tidskrifter. År 1996 utkom hennes 
novellsamling överstinnan och syntetisa
torn. Därefter har det blivit fler novellsam
lingar och även romaner. i år är lindén ak
tuell med valenciana, en novellsamling där 
olika sorters katastrofer går som en röd tråd 
genom novellerna.

lindén deltar i Bokkalasets kickoff, höst
uppläsning, på onsdagen i sigurd snåresalen.

handlade i romanen trans
parente blanche från 2014: 
att vara vuxen med åldran
de föräldrar, att stå ut med 
kärleken, och att leva som 
satellit i kärnfamilj. han har 
också fortsatt att leka med 
sin egen identitet och fakta 
ur sitt eget liv. hans Nykar
lebybakgrund, hans barn
dom, föräldrar, syster, ut

flyttning till Åbo, familje
bildning och författarskap 
fiktionaliseras.

också författarens no
veller utspelar sig ofta i det 
svenskspråkiga österbot
ten, och ofta råkar huvud
personen i konflikt med sitt 
förflutna. Stämningen i no
vellerna är tryckande; käns
lan av hot förtätas tyst.

om katastrofer agneta om edith

agneta rahikainen skriver helst biogra
fier och uppger att hon är nyfiken på 
döda poeter och andra historiska per
soner. hon tycker det är intressant att 
pussla ihop ett liv utifrån information 
från gamla brev, dagböcker, manus och 
fotografier. Edith Södergran är hennes 
centrala forskningsobjekt som resulte
rat i boken Kampen om Edith. Biografi 
och myt om edith södergran (2014) och 
doktorsavhandlingen poeten och hen
nes apostlar, en biomytografisk analys av 
edith södergransbilden (2014).

Modernismen i Finland 100 år  
– edith södergransällskapet vill upp
märksamma att det har gått exakt hund
ra år sedan edith södergran debuterade 
i november 1916. vi vill lyfta fram edith 
södergrans betydelse som pionjär för 
modernismen inom den finländska litte
raturen. vanligtvis är det hennes lyrik och 
aforismer vi känner, men den här gången 
tänkte vi ta en annan infallsvinkel. 

agneta rahikainen uppträder i si
gurd snåresalen på fredagen. hon har 
genom sin forskning nyanserat och mo
derniserat bilden av edith södergran, 
men också lyft fram att edith var en 
skicklig fotograf. under rubriken Förfat
tarna bakom linsen berättar rahikainen 
om edith södergrans och henry parlands 
relation till bildkonst och fotografering.
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i krigets skugga

ralf pauli är politices kandidat från helsingfors universitet 
med nationalekonomi som huvudämne. redan som ung 
var han intresserad av historia och släktforskning. han är 
bosatt i helsingfors och har sedan barndomen vistats på 
hangö udd sommartid.

till Bokkalaset kommer han med boken i krigets skug
ga: en familjeberättelse 19391944, som baserar sig på 
hans föräldrars brevväxling under krigsåren. pauli utgår 
från sina föräldrars upplevelser och tankar. dessa placerar 
han in i ett vidare sammanhang präglat av kriget. Familje
berättelsen fungerar därför samtidigt som en tidsskildring.

hembYgdsnomad

torsten Bergman har skrivit lyrik, senast 
samlingen aldrig sig lik, kåserier och per
sonhistoriker. han har publicerat sina egna 
dagboksanteckningar från sin tid på tv, där 
han gjort tio personskildringar i serien här 
är ditt liv. Bergman har vidare publicerat 
skol och föreningshistoriker från lojo, och 
under tio år i karis lett arbetet med att byg
ga upp kulturcentret gardberg med lokal
arkivet arresten. han har även grundat och 
varit redaktör för den lokalhistoriska tid
skriften ta plats och senast färdigställt ett 
bokmanus om robert Boldt, ”hembygds
forskningens fader”. manuset kallat Nomad 
i hembygden, är en ännu inte publicerad 
idéhistorisk undersökning med existentiella 
frågeställningar.

Bergman är fil. mag. med filosofi som 
huvudämne och har på 1990talet avlagt 
kulturproducentutbildning och studerat 
 religionsvetenskap. 

fjärrpatrullerna

i föredraget oscar parlands författarskap 
i den ryska modernismens kontext pre
senterar olga engfelt sin forskning om 
Oscar Parlands självbiografiska barn
domstrilogi. engfelt har undersökt de 
ryska influenserna och det förlorade pa
radisets poetik i parlands romaner, och 
kommer bl.a. att berätta hur den ryska 
modernismens estetiska principer åter
speglas i verken. oscar parlands förfat
tarskap har förknippats med modernis
mens genombrott i den finländska litte
raturen efter andra världskriget.

olga engfelt deltar i fredagens pro
gram som arrangeras av  edith söder
gransällskapet i sigurd snåresalen.

oscar parlands

fÖrfattarskap

karelarna fÖrblev främlingar?

ned flyktingförläggningar på den tiden.
misstänksamheten var stor. men inter

vjuerna i boken visar trots allt att de många 
karelare som kom till de finlandssvenska 
bygderna accepterades – senast när man 
som grannarna i Bromarv skärgård märkte 
att familjen pajus barn inte trampade ned 
rabatterna. eller som när erkki kemppi från 
viborgs landskommun invaldes i sjundeå 
kommunfullmäktige och styrelse.

Stefan Bremer är en finlands
svensk fotograf och foto
konstnär. Bremers gnista 
för fotografi föddes under 
Creams konsert 1967. Bremer 
blev känd som dokumente

flYktingskap och minnen i fotografiet

rare av Helsingfors nattliv och musikscen. Hans fotografi
er fanns i många tidningar och användes som skivomslag. 
teaterfotografering blev en central del av hans karriär ef
ter att han började som fotograf vid nuvarande helsingin 
kaupunginteatteri 1978.      

i  höstens utställningen Borderline spelar asylsökande 
och flyktingar huvudrollen. Utställningens centrala serie, 
Den viktigaste bilden, porträtterar asylsökande och flyk
tingar som visar sin telefon med den för dem viktigaste 
bilden framme på skärmen. 

det har gått ett år sedan ahmed alalousi kom som asylsö
kande till mjölbolsta. alalousi var mediastuderande i mo
sul i Irak, gjorde TV-program och var en känd FB-profil när 
is hotade honom och hans familj. i sitt nya hemland har 
han bl.a. gjort fotoprojekt för Finlands fotografiska muse
um och aaltouniversitetet. i höst är han aktuell med ut
ställningen Borderline tillsammans med stefan Bremer på 
galleri elverket i ekenäs 17.9–20.11.
under Bokkalaset deltar ahmed alalousi i en diskussion 
med Stefan Bremer om fotografi, minnen och flyktingskap.

patrik Berghäll är född i ekenäs 
men numera bor han i Åbo. till vardags 
arbetar han som överlevnadsinstruktör och 
vildmarksguide. hans stora intresse är histo
ria och speciellt krigshistoria, vilket år 2013 
resulterade i debuten i fjärrpatrullerna, där 
karljohan Norrgårds 13 färder med avdel
ning kuismanen 1941–1944 skildras. 

i höst är han aktuell med boken vid dö
dens portar. Den handlar om flygvapnets 
fjärrpatrullenhet, avdelning hartikainen, 
och hör till de mera okända historierna i den 
finska krigshistorien. Avdelningen existe
rade endast sommaren 1942, och hann un
der den tiden sända ut fem fjärrpatruller till 
sovjetunionen för att spana på bland annat 
fiendens flygbaser. Bokens bildmaterial har 
aldrig tidigare publicerats.

i sitt författarskap drivs Berghäll av viljan 
att hitta viktiga historiska händelser och att 
förmedla information om dessa till läsarna. 
om vi förstår vår historia kan vi också förstå 
dagens händelser.
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Karelarna i de finlandssvenska 
bygderna är temat för boken 
om porkalaparentesen, Främ
lingar i eget land. Boken har 
skrivits och redigerats av lena 
selén och Berndt gottberg. 
Den är tvåspråkig, finska och 
svenska, med ett sammandrag 
på engelska. 

Berättelserna visar att in
ställningen till flyktingar inte 
förändrats så mycket under de 
senaste sjuttio åren. också på 
1940talet kunde avogheten 
mot flyktingar vara snarlik den 
som ibland visas i vårt land i 
dag, även om man inte brände 

Boken  tecknar också en bild av den för
lust vårt land led då karelen avträddes – och 
det vitala tillskott flyktingar kan tillföra ett 
land i kris.

dessutom ges en förklaring till hur ett 
efter krigen utblottat Finland finansierade 
återuppbyggnaden med enorma uppoff
ringar från alla samhällslager, särskilt stor
företagen som på den tiden inte flydde till 
skatteparadis.

2. upplagan!

25 €

 

I boken ger Kjell Ekholm en 
bred bakgrund till det musika-
liska och sociala livet på det 
legendariska diskoteket Gnägget.

Böcker med lokalhistorisk anknytning  
hos Luckan Raseborg eller via  
Luckans nya webbshop!

 

I den 39. årgången av Väst-
nyländsk årsbok med temat 
kultur kan man utöver års-
krönikan läsa om Pro Artibus, 
Onoma, Galleri Karaija, Lux 
Musicae, Tryckeriteatern, Villa 
Schildt, Hangö fotofestival och 
Västnyländska kultursamfundet. 

Som medlem får du årsboken gratis!
Bli nu medlem i Västnyländska kultursamfundet  

hos Luckan Raseborg eller via Luckans nya webbshop!

20 €
Västnyländsk årsbok 2016
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Bittes Bokbar poppar upp för andra gången och precis som ifjol kommer det att bli 
levande musik, mingel, mat och dryck. och böcker, eftersom författare själva får sälja 
sina böcker här. 

– Bokbaren i hotel sea Front blir en gränsöverskridande ”FredsBar”.  här kan du 
umgås med författare, förläggare, frivilliga, aktivister, bloggare, poddare, annons örer 
och andra involverade i festivalen. Maten som serveras görs av flyktingar, berättar 
Bokkalasets promotor Bitte Westerlund, som också är värdinna i festivalbaren. hon 
fortsätter:

– Att bjuda in asylsökande och nyfinländare ingår i konceptet ”fredsbar”.  T.ex. 
 ahmed alalousi är engagerad som Bokkalasets kvällsfotograf med Bittes Bokbar som 
huvudsaklig arena.

Bokbaren är förstås öppen under estradpoesitävlingen poetry slam som börjar 
kl. 20 på fredag, i frukostrummet invid Bittes Bokbar. 

Festivalbaren på hotel sea Front är öppen onsdag–torsdag kl. 17–22 och fredag  
kl. 17–01 på hotel sea Front. det blir program och pop ups på torsdag och på fredag 
kl. 17–22.

  

”staden har en ny stadsdirektör, ett köpcentrum med en svensk klädjätte och rurik, en man 
som bekämpat malaria i kongo. vad kan gå fel?”

så inleds den nyskrivna komedin på kulturhuset karelia, raseborgs ruiner, skriven av jonas 
sundström. tonen är humoristisk, men tematiken allvarlig; i dagens politiska klimat vill kultur
huset karelia ta ställning för tolerans och öppenhet. dagsaktuella politiska frågor, småstadslivets 
trångsynthet behandlas.

– oberoende av varifrån du är kommer du att känna igen dig i pjäsen lovar sundström. här 
finns allt från svenska dollarkonsulter till Karisbor som glor lite för mycket. Petri Horttana står för 
scenografin och Kristoffer Holmberg, tillsammans med studerande vid Lärkkulla folkakademi står 
för musikarrangemangen. skådespelana är lokala amatörer. 

i år är det tredje gången 
det ordnas en tävling i es
tradpoesi under Bokkalaset. 

medarrangör är estrad
poesiFi. mC (master of 

Ceremony) är melinda 
“dizi” lönnberg som vann 

Bokkalasets poetry slam på 
karelia 2014. melinda frilan
sar som grafiker, artist och 
ordkonstnär. tillsammans 
med malin Åhman driver 
hon projektet estradpoesi.
ratata.fi.

i poetry slam tävling
en uppträder man med en 
egen originaldikt på max. 
3.09 minuter. tidsöver
tramp ger minuspoäng. ing
en rekvisita, inga musikin
strument eller andra effek
ter är tillåtna. du får dock 
ha din dikt i pappersform, 
eller läsa från mobil. 

jurygrupperna består av 
frivilliga personer i publi
ken och de lägger poäng 
som avgör vem som går 
vidare i ronderna och 

vem som vinner. alla 

poetry slamdeltagare får 
en goodiebag och vinnaren 
prisbelönas!

De som uppträder filmas 
om de vill och laddas upp 
på estradpoesiFi efteråt.

anmäl dig per email till 
arrangören estradpoesi.
finland@gmail.com senast 
9.11.2016. uppge namn, he
mort och kontaktuppgifter. 
anmälan är bindande, om 
du får förhinder måste du 
meddela arrangörarna.

om deltagarplatser i 
slammet finns kvar på fre
dagen kan man också an
mäla sig som deltagande på 
plats. Förhandsanmälning 
är dock att föredra, det ga
ranterar att man ryms med. 
vi informerar om läget på 
Facebook.

Följ förberedelserna på 
facebook.com/estradpoesifi

poetry slam ordnas på hotel 
sea Front fredagen den 11 
november kl. 20.00

poetrY slam fÖr alla 

Översättning, språkgranskning och textproduktion

Sophie Kawecki
www.idelhojd.fi

044 508 5880

Restaurant GH
Bryggerigatan 13
10600 Ekenäs 
Tfn 019 241 3200

www.restaurantgh.fi

raseborgs ruiner, en nY komedi

ulrika bengts
Film och teaterregissören ulrika Bengts 
har regisserat tiotals kortfilmer, tv-serier 
och dokumentärer. Filmen iris (2011) som 
var Bengts långfilmsdebut, lanserades som 
den första finlandssvenska familjefilm som 
någonsin spelats in. den utspelar sig på 
1890talet i den åländska skärgården. För 
manuset stod annina enckell.

År 2013 kom Bengts andra långfilm 
 lärjungen, som är en psykologisk thriller  
som utspelar sig 1939 på fyrön lågskär i 
Ålands skärgård. Filmen var Finlands kan
didat för ”bästa utländska film” inför utdel
ningen av oscarspriset 2014. 

annina enckell
annina enckell, prisbelönt manusförfatta
re, har skrivit skådespel, radiohörspel samt 
tv- och filmmanus för både barn och vuxna, 
på finska och svenska. Hon har prisbelönats 
för de bäst anpassade som sattes upp på 
Svenska Teatern i Helsingfors och för filmen 
iris som regisserades av ulrika Bengts. 

under Bokkalaset visas ett par avsnitt 
av tvserien på Bio Forum på söndagen kl. 
15.00. I samband med filmförevisningen 
diskuterar annina enckell och ulrika Bengts 
under rubriken ”Bok kontra film”.

i höst ges monika Fagerholms bok lolauppochned nytt liv i en sex
delad tvserie med samma titel. romanens närmare 500 sidor ut
spelar sig bland annat i en småstad. För inspelningen valdes miljöer 
och statister i Västnyland och Ekenäs fick gestalta romanens småstad 
Flatnäs. 

monika Fagerholm är van vid att se sina texter omarbetas för scen 
och duk, och är påtagligt nöjd med att det är just Bengts som tagit sig an 
hennes text men säger att ”romanen är en sak, filmversionen en annan”.

TV-serien Lola uppochner är ett resultat av samarbetet mellan film- och teaterregis -
sören Ulrika Bengts och manusförfattaren Annina Enckell. De två har erfarenhet av flera 
gemensamma projekt.

lola uppochned 

Foto: WWW.iNdieWire.Com

Foto: janne Wass
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Nalle Valtiala:  
RID ÖSTERUT  
MED VINDEN

ISBN 978-952-5045-76-5

Rid söderut med vinden är en minnesbok från åren 
1963-64.  Ett gyllene år i Nalle Valtialas ungdom 
skildras i boken, varvat med impressioner 
från en 700 kilometer lång cykelfärd längs 
den natursköna Highway 1, från San Francisco 
till Dana Point något söder om Los Angeles. 
Denna cykelresa gjorde författaren 50 år senare 
år 2014. I boken ingår förutom ett rikt galleri 
av bilder också avsnitt som belyser tidsandan 
- från Beatlesfebern till mordet på president
Kennedy. Som Marcel Proust är Nalle på
spaning efter den tid som flytt. Samtidigt susar
han fram, med vinden i ryggen - och med en
ung vitklädd skyddsängel hägrande i skyn.

NALLE  
VALTIALA 

NALLE VALTIALA
RID SÖDERUT
 MED VINDEN

RID SÖDERUT  
M

ED VINDEN
NALLE  

VALTIALA 

MED VINDEN

RID  
SÖDERUT

29,50
Irmelin  

Sandman Lilius: 
SJUTUSEN ÅR  

• DEL III–IV

32,50 32,50



www.ekenasnejdensforsamling.fi

BERÄTTELSER  
KRING ETT BORD
En antologi 
där karlar minns
Tio män levererar fragment ur livet som 
ett resultat av en skrivarkurs 2015-2016  i 
Ekenäsnejdens svenska församlings regi.

TEMPLET
PÅ HÖJDEN 

Ett sekel med 
Snappertuna 

församling

Henrik Ekberg
Pris 35,00

Bokrelease
10.11 kl. 19
Ekenäs förs.hem

krigsåren tillbringar pojkarna sven och george i sverige, 
liksom ca 70 000 andra finländska krigsbarn, ditsända på 
grund av omsorg om deras liv. de vuxna besluter och ing
en frågar barnen. När kriget tar slut återvänder största de
len av barnen till sitt hemland, också sven och george. li
vet går vidare och minnen och upplevelser göms undan, 
glöms tillfälligt bort. När möjligheten öppnas att delta i 

två krigsbarn berättar 
en skrivarkurs för män in
leds den process som får 
sömniga och även svåra 
minnen att vakna till liv. un
der ralf saxéns och anders 
lindströms ledning tecknar 
sven sundström och george 
ramsay ner sina upplevelser 
bit för bit. 

välkommen att lyssna 
till deras unika berättelser 
vid samtalet, som leds av 
kyrkoherde anders lind
ström, torsdagen den 10.11 
kl. 19 i ekenäs församlings
hem, larssonsvägen 1.

samtidigt lanseras Be
rättelser kring ett bord – en 
antologi där karlar minns, 
ett urval av kursdeltagarnas 
texter, där delar av sund
ströms och ramsays berät
telser finns publicerade.

      hÖgmässa med 
litterär inramning

den mångåriga traditionen att i anslutning till Bokkalaset 
fira en litterär högmässa där en inbjuden författare predi
kar fortsätter. I år är det författaren och redaktören Sofia 
torvalds som har ordet. kyrkoherde anders lindström är 
liturg.
högmässan hålls i ekenäs kyrka söndagen den 13.11 kl. 10.
 

www.fontanamedia.fi 

Hitta din intuition!
Tommy Hellsten 
När allting faller på plats 
Tommy Hellsten berättar om sin andliga resa och 
om hur man gör motstånd mot brådskans kultur. 
Där spelar långsamhet, intuition och kreativitet en 
viktig roll. Fontana Media, inb.

2890

yrsa stenius är en etablerad journalist och författa
re, känd för sina kritiska analyser. hon har bl.a. varit 
chefredaktör för aftonbladet i sverige och utnämn
des till allmänhetens pressombudsman i sverige 
2007, en post hon innehade till pensioneringen 
2011.

År 1975 debuterade stenius med essäsamling
en i väntan på vadå. Boken blev en kritikerfram
gång speciellt i sverige. För sin  andra bok, jag äls
kar dig. Gåtan Albert Speer, tilldelades hon finska 
statens litteraturpris 1981. i följande bok vår tids 
hjältar jämförde hon främst socialdemokratiska 
 politiker, så som olof palme och mauno koivisto.

sin tid som chefredaktör behandlar stenius 
i boken makten och kvinnligheten och i Best in 
show. Om hopp, förtvivlan, fåfänglighet finns en 
samling kolumner och kåserier från aftonbladet 
1988–1995. År 2007 kom boken taxar, kärlek, sorg 
där hundarna i hennes liv står i fokus.

stenius är nu aktuell med boken orden i min 
makt. i den analyserar hon de svenska mediernas 
bevakning av bland annat tsunamin 2004, estonia
olyckan och dreven mot kända svenska politiker. 
hon tar upp hur den svenska mediebevakningen 
skiljer sig från den finländska.

ord ger makt?
Birgitta steniusmladenov har en lång 
karriär inom utrikesförvaltningen bak
om sig. hon har bl.a. varit ambassadör i 
 ljubljana, slovenien, Finlands general
konsul i san marino, ministerråd i rom 
och ambassadsekreterare vid Finlands 
ambassad i mexiko City. Nu kommer hon 
till Bokkalaset med sin andra roman Bala 
garbas anteckning, som blir en av de för
sta böckerna som ges ut på nygrundade 
vilda Förlag.

handlingen i Bala garbas anteckning 
är förlagd till miljöer som stenius
mladenov känner väl. läsaren får 
en inblick i hur det går till på en stor 
internationell konferens i New york, 
i boken kallad ”Förenta Nationernas 
konferens om arbete, jämlikhet, ren 
miljö och rättvis handel”. dessutom vävs 
mystiska händelser och ett dödsfall in i 
berättelsen.

konferens i neW York

som författare debuterade tom paxal med 
ungdomsromanen vännerna, 1977. sedan  
dess har han skrivit flera böcker, radio-
pjäser, radionoveller och filmmanuskript. 

paxal har haft ett varierande arbetsliv. 
han har tagit idrotts och ungdomsledarex
amen och jobbat som idrottsinstruktör men 
han har också varit till sjöss som matros i 
flera år. Han har även verkat som sociotera
peut och vårdare för utvecklingsstörda och 
som gymnasielärare. hans erfarenheter ger 
hans berättelser en stark realistisk social 
tyngd. Numera är paxal författare på heltid.

Fantasi och 
ovanliga
kunskaper

trilogin jagad, Nitad och askad är 
paxals senaste verk. kriminalromanen 
 askad som utkommer i höst avslutar tom 
paxals trilogi om krematorievaktmästare 
john ström.

leo löthman, bosatt på Åland, har hunnit skriva elva romaner. den senaste, himlen över 
helvetinjärvi (2015), är starkt verklighetsbaserad och har sin tyngdpunkt i västnyland.  
Boken är den första i en trilogi om ett Finland i utveckling. Böckernas stil och tema 
 varierar kraftigt, från pikaresk, via magisk realism, psykologisk thriller, svävande skrönor 
till sakligt historiska skildringar. ”Berättelserna bestämmer formen”, säger löthman. och 
han  pratar också gärna om resandets väsen och hur långt eller kort det kan vara mellan 
 Nyland och Åland. 

Före författardebuten år 1992 jobbade löthman på många olika orter och inom 
ännu fler branscher: ”Jag har prövat på det mesta och främst läst och studerat på egen 
hand; lika intensivt som osystematiskt.” 

berättelsen 
bestämmer 
formen

Leo Löthman:
HIMLEN ÖVER 

HELVETINJÄRVI

29,50

En stjärnklar februarimorgon år 1905 rycker hästen Pikku- 
Jussi igång 

en tungt lastad och fastfrusen släde i Ruovesis djupa skogar. Kusken 
anar att detta är hans  definitiva avsked av familjens torp som tonar bort 
i kölddiset bakom släden. Borta vid Helvetinjärvis strand har han suktat 
i väntan på sin brud och nu säger hon att framtiden byggs i söder. 

Vi skall långt senare återse resenärerna i Karis, där vi från Sta tions-
backans krön blickar tillbaka över en tid när släkten sökte rotfäste  i 
söder och den nya nationen Finland sökte rotfäste på taigans utkant. 
En roman med stark verklighetsbakgrund i författarens egen släkt.

Leo Löthman

Leo Löthm
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 1. ekenäs bibliotek, sigurd snåresalen
  raseborgsvägen 8

 2. kulturhuset karelia, skillnadsgatan 11 

 3.  museisentrum ekta, gustav Wasas gata 11

 4.  Församlingshemmet, larssonsvägen 1

 5.  ekenäs kyrka, stora kyrkogatan

 6.  elverket, gustav Wasas gata 11

 7.  villa schildt, östra strandgatan 7

hitta rätt på stan
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Välkommen 
till den lokala! 
Bli ägarkund i den lokala andelsbanken. Vi är redo att betjäna dig under framtida 
förändringar. Vi är en del av den inhemska OP Gruppen som har bedömts vara den 
starkaste banken i Europa. 
  
Du kan boka tid på adressen op.fi/raseborg eller ringa 010 2573 301. 
Hjärtligt välkommen! 

Nyhetsbyrån Bloomberg jämförde 2015 bankerna i hela världen och rankade OP till den starkaste banken i 
Europa och till den åttonde starkaste banken i världen. Samtal till OP Gruppens 010- och 020-
företagsnummer kostar från abonnemang i det fasta nätet och från finländska mobiltelefonabonnemang 
0,0835 euro/samtal + 0,167 euro/minut (inkl. moms 24 %). 

Ny look,
Ny tyngd,

nytid.fi/prenumerera

13

anna och karl eklunds stiftelse, Bergsrådinnan sophie von julins stiftelse, 
Brita maria renlunds stiftelse, Bromarv sparbanksstiftelse, 
eugéne, elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, karispojo sparbanksstiftelse, konstsamfundet, 
kulturfonden för Finland och Norge, kulturfonden för islandFinland, 
kulturfonden för sverige och Finland, lisi Wahls stiftelse, otto a malms donationsfond, 
Nylands konstkommission, raseborgs stad, stiftelsen emilie och rudolf gesellius fond, 
svenska folkskolans vänner, svenska kulturfonden, tenala sparbanksstiftelse, 
William thurings stiftelse.

Bio Forum, Christine och göran schildts stiftelse, edith södergransällskapet, 
ekenäsnejdens svenska församling, ekenäs stadshotell, ekta Bryggeri, emmaus Westervik, 
estradpoesiFi, Finlands svenska författareförening, Förlaget, herrgårdsglass, hotel sea Front, 
idelhöjd, kulturhuset karelia, kungsbokhandeln, litorale, museivännerna/museicentrum ekta, 
Nylands litteraturförening, pro artibus, raseborgs stadsbibliotek, raseborgs stads kulturbyrå, 
raseborgs stads ungdomsbyrå, schildts & söderströms, svartå Bryggeri, tidskriften astra,
svenska litteratursällskapet, vilda förlag.

Bidragsgivare

Samarbetspartner

 8.  kungsbokhandeln, långgatan 14

 9. hotel sea Front, vitsippsgatan 2

 10. stadshotellet, Norra strandgatan 1

 11. motel marine, kammakaregatan 4–6

 12. salladscafé papaya,  kungsgatan 11

13.  restaurang gh Bryggerigatan 13

14.  Bio Forum, helene schjerfbecks
  gatan 5

Tack Till alla 
         som sTöder 
    BokkalaseT
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