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Bokkalaset i Ekenäs ordnas 9-14 november. Årets tema är Fred & Krig, ett högaktuellt tema som 

kommer att lyftas fram på olika sätt. Programmet sträcker sig från onsdag till måndag och består 

av öppna tillställningar och program för de svenska skolorna i Raseborg. Det är gratis att delta, 

endast maten kostar. Bokkalasets programtidning Kalasmeny delas ut tillsammans med tidningen 

Västra Nyland lördag 29.10. 

I samband med Bokkalaset i Ekenäs ordnas Barnens och de Ungas bokKalas som i år bjuder på 
prinsessverkstad, sagostunder och författarbesök. Mer information på följande sida. 

 
Författare från Finland och Norden 
Kärlekskrig eller kärlekssaga? Det är frågan Märta Tikkanen och Ebba Witt-Brattström diskuterar 
under fredagsförmiddagen i Ekenäs bibliotek. Mer konkret om krig och fred blir det när historikern 
Henrik Meinander berättar om finlandssvenskheten i förhållande till större politiska händelser. 
Programmet fortsätter med nybildade Vilda förlags författare Henrietta Clayhills under rubriken 
”Kärlek och kulturkrockar”. 

I år deltar författare från Finland, Sverige, Norge och Island. På fredag förmiddag har alla möjlighet 
att höra isländska författaren Auður Ava Ólafsdóttir i Ekenäs bibliotek och på lördag eftermiddag 
pratar Eiríkur Örn Nor∂dahl under rubriken ”Ondska och dumhet” på Kulturhuset Karelia. Bland 
finländska författare som deltar i Bokkalaset kan Yrsa Stenius, Annika Luther och Peter Sandström 
nämnas. 

Mat och musik 

Ett kalas utan mat är inget riktigt kalas. Till fredagens program serveras vegetarisk lunch för fred, 
tillredd av Lasse Örtsäter, i bibliotekscaféet. Festivalbaren Bittes Bokbar med mat och program 
återkommer onsdag, torsdag och fredag kväll i Hotel Sea Front. Bandet Lamporna står för musiken. I 
samband med fredagens Bokbar blir det Poetry Slam.  

På lördagen kulminerar Bokkalaset i den litterära supén som i år arrangeras på Stadshotellet. Maten 
ackompanjeras av författarframföranden, bl.a. av svensk-kurdiska Arkan Asaad som skrivit 
verklighetsbaserade böcker om sina egna och sin pappas upplevelser i Kurdistan och Sverige. Under 
supén deltar också islänningen Eiríkur Örn Norðdahl, norskfinska feministen och historikern Sanna 
Sarromaa samt finlandssvenska Birgitta Boucht och Sanna Tahvanainen. Som konferencier ser vi 
Henrik Wickström. Det blir också dans till författarbandet WHAT?.  

Under söndagen kan man bjuda sin pappa på litterär brunch, farsdagen till ära. Brunchen avnjuts på 
Hotel Sea Front med program av bl.a. Peter Mickwitz, Sirkka Turkka och Gungerd Wikholm. För 
musiken står Henrika Andersson och Mårten Westö.  

Flyktingar förr och nu 
Med krig följer flyktingar. Det ska Lena Selén och Berndt Gottberg berätta om under rubriken 
”Karelarna förblev flyktingar” i Ekenäs museicentrum EKTA på söndagseftermiddagen. 
Fotoutställningen ”Borderline” med Ahmed Alalousis och Stefan Bremers bilder i Galleri Elverket 
vittnar om samtidens flyktingkatastrof. Regionens flyktingar involveras när svensk-kurdisk Arkan 
Asaad träffar dem under fredagen.  
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Fred och kuddkrig under Barnens och de Ungas bokKalas 

Under Barnens litteraturlördag 12.11 inbjuds alla små, stora, blyga och modiga prinsessor att delta i 
prinsessverkstaden tillsammans med författare Sanna Mander. Vi färglägger prinsessor och tillverkar 
sköldar med fredstema. Prinsar, kungar, drottningar och skogsväsen äro välkomna, drakar äro ej 
inbjudna. Klädkoden är ”prinsessa”. 

Temat ”fred och krig” ser Mander som överväldigande: - Jag är rädd för krig och vill genast göra 
temat mindre farligt 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, just sådana som de är. 

Programmet under Barnens litteraturlördag 12.11 pågår kl.10-14 i Ekenäs bibliotek, i bokbussen vid 
Ekenäs torg och i Galleri Perspektivet. Programmet i sin helhet hittas på www.bokkalaset.fi. 

Raseborgs svenskspråkiga skolor får under torsdagen, fredagen och måndagen författarbesök av 13 
författare: Arkan Asaad och Per Gustavsson från Sverige, Ann-Helen Attianese, Lena Frölander-Ulf, 
Anna Lindholm, Sanna Mander, Katarina von Numers-Ekman, Sara Razai, Peter Sandström, Sanna 
Tahvanainen samt författare och bildkonstnär Tanja Is från Ekenäs. Också läscoachen, tecknaren och 
författaren Johan Unenge från Sverige och läsinspiratören Elspeth Randelin från Åland besöker 
skolorna.   

- När jag besöker skolklasserna kommer jag att berätta om mitt arbete i stort och om hur det är att 
samarbeta med en författare samt hur bilder kommer till, säger Per Gustavsson. Gustavsson känd för 
sina populära prinsessböcker, kommer eventuellt också att rita bilder med elevernas hjälp. 

 

Mera information om Bokkalaset ges av kultursekreterare Lotta Lerviks, Raseborgs stad, +358 19 289 

2781, lotta.lerviks@raseborg.fi och promotor Bitte Westerlund, +358 40 524 7743, 

bitte.westerlund@gmail.com 

Mera information om Barnens och de Ungas bokKalas ges av tf. verksamhetsledare Pamela 

Andersson, Västnyländska kultursamfundet r.f. / Luckan Raseborg 

Torggatan 3, 10300 Karis (anträffbar måndagar - torsdagar) 

+358 44 339 0176 , pamela.andersson@luckan.fi 

 

Mer information om programmet och författarna finns på www.bokkalaset.fi. 

Pressbilder finns att ladda ner på adressen: https://bokkalaset.wordpress.com/media-2/  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Bokkalaset i Ekenäs ordnas för sextonde gången 9-14.11.2016 i Ekenäs och engagerar så som tidigare år 

tiotals författare från Finland och Norden. Årets tema är Fred & Krig. Programmet under Bokkalaset sker 

huvudsakligen i Ekenäs bibliotek, bokbussen, Kulturhuset Karelia och Hotel Sea Front. Ett femtiotal 

författare och artister deltar. Bokkalaset 2016 bjuder på ett högklassigt program med både finlandssvensk 

och nordisk litteratur. Programmet omfattar bl.a. författarintervjuer, diskussioner, seminarier, en litterär 

supé och en litterär farsdagsbrunch. Bokkalaset arrangeras av Ekenässällskapet r.f., Västnyländska 

kultursamfundet r.f. och Raseborgs stads kulturbyrå. Hemsida: www.bokkalaset.fi 
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