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Kalaset kan börja

morfars erfarenheter av fånglägret i 
Dragsvik. 

Kvinnors galenskap (Johanna 
Holmström) och patientexperiment 
på sinnesslöa (Majgull Axelsson) är 
några andra tunga ämnen som be-
handlas under tematiken ”när det 
naturliga blir onaturligt”.

Till allra sist i Kalasmenyn, bjuder 
vi på en ”naturlig” intervju med för-
fattaren Hannah Lutz.

Bokkalaset är väletablerat, men 
blir ingenting om inte publiken 
ställer upp. Om inte just du kommer. 
Passa på att baka den glutenfria Hav-
tornstårtan som finns på sidan 9, och 
kom i äkta kalasstämning. Det är fest 
i staden. Samtidigt en fest för Finland 
100 år. Just du är inbjuden. Det här 
kalaset vill man bara inte missa. 

CAMILLA LINDBERG

REDAKTÖR KALASMENY

Bokkalaset står för dörren och 
man kan inte annat än häpna över 
det mångsidiga och lockande pro-
gram som står till buds.

Intresset att få medverka är stort 
bland författarna och buketten av 
övriga samarbetspartner är likaså 
imponerande i sin mångfald. Temat 
för i år är Naturligt? och ämnet rym-
mer mycket.

I årets Kalasmeny som serveras i 
lite ny tappning kan du bekanta dig 
med författarna och programmet. 
Förutom nordiska författare har Bok-
kalaset i år fokuserat på finländska 
författare, 100-årsjubileet till ära. Fru 
Jenni Haukio fungerar som Bokka-
lasets beskyddare i år och visar att 
evenemanget också nationellt upp-
fattas som viktigt.

De goda samtalen hör till ett Bok-
kalas och i år är de extra många och 
varierande. Vi presenterar dem på ett 
skilt uppslag för att du skall ha lättare 
att orientera dig i den myriad av pro-
grampunkter som finns. Här finns 
överlag något för alla åldrar, och kom 
ihåg att Barnens och de ungas bok
kalas också innehåller mycket intres-
sant för vuxna. 

Bokkalaset är inte bara fest och 
glam, även om god mat ingår, inte 
minst på den litterära brunchen och 
supén som ordnas sedan många år 
tillbaka. Också krigets skuggor får 
sin beskärda del under jubileumsåret 
och efter mitt samtal med författaren 
Sirpa Kähkönen är jag extra intresse-
rad av att höra henne berätta om sin 
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 1. Ekenäs bibliotek,  
Raseborgsvägen 8

 1. Sigurd Snåresalen,  
Raseborgsvägen 8

 2. Kulturhuset Karelia,  
Skillnadsgatan 11 

 3.  Museicentrum 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

 8.  Kungsbokhandeln, Långgatan 14

 9. Hotel Sea Front, Vitsippsgatan 2

10. Café ZamZam, Skillnadsgatan 13

11. Motel Marine,  
Kammakaregatan 4–6

12. Salladscafé Papaya,  
Kungsgatan 11

13. Café Schjerfbeck, Rådhustorget

14. Bio Forum,  
Helene Schjerfbecks gatan 5

15.  Ekenäs naturum, Strandallén

16.  Lilla Galleriet,  
Gustav Wasas gata 7
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Kubbe gjorde henne till författare

Makt, minne och klass är centrala teman i Kjell Westös 
nya roman, men han skriver också mera om kärlek än 
han någonsin tidigare gjort.

fond i bakgrunden. Huvudpersoner-
na utgörs av berättaren, en författare, 
som har bäst före-datumet bakom 
sig, och hans relation till överklassys-
konen Alex och Stella Rabell. Han har 
en mycket invecklad kärleksrelation 
till Stella. De två dras till varandra 
och stöter bort varandra i en livslång 
symbios.

Vänskapen med Alex är minst lika 
komplicerad. Allting sker på Alex vill-
kor, som dessutom är centralgestalt i 
det kompisgäng som också belyses.

Hur kommer det sig att somliga 
som en självklarhet tar för sig av allt 
i livet, medan andra på nåder kanske 
får vara med?

”Den svavelgula himlen är en ro-
man med oerhörd intensitet. Man 

Kubbe är en liten stubbig 
figur som älskar att samla 
saker, han är en riktig 
hoarder. Hans skapare 
lät honom inrätta ett 
museum och det ledde 
till en framgångssaga av 
osannolika mått.

Åshild Kanstad Johnsen, född 
1978, är utbildad inom visuell kom-
munikation på Konsthögskolan i 
Bergen.

Kubbe föddes i samband med att 
Åshild satt på en massa tråkiga mö-
ten och började skissa på olika figu-
rer; träd, rötter, skog och stad i sitt 
block. Figurerna blev allt tydligare 
och småningom trädde Kubbe fram 
och presenterade sig.

Åshild Kanstad Johnsen hade inte 
tänk bli författare, men skrev ner tex-
ter till den visuella värld hon höll på 
att skapa.

Vid det här laget har hon skrivit 
sex barnböcker. Av dem handlar fyra 
om Kubbe, en om hennes hemstad 
Bergen och en om Ulla och Bendik, 
två barn som besluter sig för att för-
vandla den tråkiga grå och fula stad 
de bor i till att se ut precis sådan de 
vill ha den.

Åshild Kanstad Johnsen är peda-
gogisk på ett intelligent och opreten-
tiöst sätt. Böckerna skapar en sann 
upptäckarglädje hos både stora och 
små, tack vare de finurliga detaljerna, 
utan tillrättalagd övertydlighet.

– Illustrationer är ett fantastiskt 
redskap för att lära sig, har hon sagt.

Vid det här laget har hennes böck-
er sålts till 14 länder och hon är stor 
i Japan där hon också har samarbetat 
med ett animationsbolag kring Kubbe.

Åshild Kanstad Johnsen hoppas att 
kunna jobba mera med animationer 
i framtiden.

Ännu väntar en hel del nya figurer 
på att få komma fram i nya berättel-
ser i hennes skissblock.

 ”Höstens bästa 
roman kommer 
från Finland”

läser den med en blandning av njut-
ning och vemod, fylld av medkänsla 
med de människor som befolkar den 

– och världen omkring oss. Det hör till 
ovanligheterna att man tycker att en 
roman på nästan 500 sidor är alldeles 
för kort”, skriver Björn Wiman i sin 
recension i DN. Han anser att årets 
bästa roman kommer från Finland.

Han är inte ensam om att ge Kjell 
Westö högsta betyg. Romanen hyllas 
av en nästan enig kritikerkår. Sveri-
ges Radio anser den vara ”beroende-
framkallande epik”.

Kjell Westö har skrivit både poesi 
och prosa. Han fick sitt genombrott 
med romanen Drakarna över Hel
singfors 1996 och sedan dess har kul-
turprisen haglat över honom. Finlan-
diapriset fick han 2006 med romanen 
Där vi en gång gått, som också har 
blivit film, medan han vann Nordis-
ka rådets litteraturpris 2014 för bok-
en Hägring 38. Det året mottog han 
också Aniarapriset och Samfundet 
De Nios Stora pris för sitt samlade 
författarskap.

Kjell Westös verk har översatts till 
över tjugo språk.

Kjell Westö har gästat Bokkalaset 
flera gånger tidigare.

ÅSHILD KANSTAD JOHNSEN

KJELL WESTÖ

TEXT TUA RANNINEN

TEXT TUA RANNINEN

Det är en lättad Kjell Westö (född 
1961) som efter fyra års arbete har 
fått sin senaste, och sjunde, roman 
Den svavelgula himlen till bokhan-
delsdiskarna i både Finland och Sve-
rige. 

Kjell Westö rör sig både i det för-
flutna och i samtiden. Han säger 
att orsaken till att han skriver är att 
objudna främmande människor dy-
ker upp i hans huvud och börjar tala 
och vill ut därifrån.

Den svavelgula himlen omspänner 
en tid på närmare femtio år, från 
1969 till 2016, med tillbakablickar 
till tiden för Finlands självständighet 
och krigsåren. I motsats till många 
av Westös tidigare romaner ligger de 
historiska skeendena mera som en Fo
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”Det är läsaren som ska ta ställning – eller låta bli”
Otrohet är ett centralt tema i Trude Marsteins romaner. 
Det är både väldigt vanligt och trivialt och samtidigt 
dramatiskt och förskräckligt. 

Hon skriver om det som makten vill gömma
Varje mynt har två sidor. Det var många som betalade 
ett hårt pris när Sverige byggde upp sitt välstånd och sin 
framgångssaga på 1960-talet. Om utsatthet och övergrepp 
handlar Majgull Axelssons senaste roman Ditt liv och mitt.

Majgull Axelsson (född 1947) har 
sagt att hon inte kan skriva romaner 
som handlar om kärlek eller lyckliga 
händelser. Då somnar hon. ”En bok 
som författaren somnar av är troligen 
ingen bra bok.” 

I stället undersöker hon det ske-
va och skamliga och ger röst åt 
människor som makten helst ser att 
håller tyst: Romer, funktionshindra-
de både fysiskt och psykiskt, kvinnor 
ur arbetarklassen…

Den här gången tar Majgull Axels-
son itu med verkligheten på den plats 
som kallades anstalten för sinnesslöa, 
Vipeholm, utanför Lund. Där utsattes 
patienterna för experiment av olika 
slag, misshandlades och förpassades 
till massgravar. En av de intagna – 

”Tok-Lars”, är aggressiv, högljudd och 
oartikulerad och hamnar in på an-
stalten efter sin mors död. Hans his-
toria berättas av systern Märit, som 
själv har fått ett gott liv, men som inte 
kan  få tyst på rösten i huvudet.

Dit liv och mitt kom ut i maj och 
har överlag fått strålande recensioner.

Ursprungligen arbetade Majgull 
Axelsson som journalist och debu-
terade därför med en fackbok Våra 
minsta bröder, en bok om barnarbe-
te som utkom 1986. Några år senare 
skrev hon den mycket uppmärksam-
made, skakande dokumentärroma-
nen Rosario är död som handlar om 
barn i sexhandel. Numera skriver 
hon enbart i romanform.

Majgull Axelsson hör till en av 
Sveriges mest  angelägna och fram-
gångsrika författare, vars böcker har 
översatts till ett tjugotal språk.

För romanen Aprilhäxan, som ut-
kom 1997, tilldelades hon Augustpri-
set och har sedan dess belönats med 
ett flertal kulturpris.

Majgull Axelsson har gästat Bok-
kalaset en gång tidigare, nämligen 
2008.

”En bok som författaren 
somnar av är troligen 

ingen bra bok.”

har Hem till mig drag av spännings-
roman.

Också den har fått lysande recen-
sioner.

”Ove är en katastrof. Jag vill slå 
något hårt i huvudet på honom. Och 
samtidigt kan jag inte låta bli att kän-
na för honom och förstå hans driv-
krafter”, skriver Oline Stig i Sydsven-
ska Dagbladet.

”Trude Marstein har skrotat den 
hjälteroll som varit kvinnokarlens”, 
skriver Ann-Christine Snickars i ÅU.

I Göteborgsposten skriver Mikaela 
Blomqvist: ”När han med stigande 
ålder börjar reflektera är det för sent 
och han gör det man som ung kanske 
mest fruktar. Han ångrar sig.”
En del anser att du inte tar mora-
liskt ställning, andra säger att du är 
en nya tidens moralist. Hur uppfat-
tar du dig själv?

– Jag håller med dem som kallar 
mig vår tids nya moralist, även om 
jag absolut inte vill moralisera. Jag 
anser att en roman skall vara amo-

ralisk. Författarens åsikter skall inte 
vara synliga i texten, det är läsaren 
som skall ta ställning, eller låta bli. 
Mina personer gör saker som inte är 
lätta att gilla eller erkänna, men jag 
vill att det ändå skall vara möjligt att 
förstå att de gör det de gör.
Vad håller du på med nu?

– Jag har jobbat länge med en ro-
man med titeln Samvittighet, som 
kommer till våren. Den har en kvinn-
lig huvudperson och sträcker sig över 
merparten av hennes liv. Det är svårt 
att säga något om tematiken, jag är 
ingen temaförfattare. Jag placerar 
människor i situationer med andra 
människor och ser vad som händer. 
Det är fascinerande att ta för sig ett 
helt liv och klara av att göra det tro-
värdigt och sammanhängande.

I Ekenäs kommer jag att prata om 
författarskapet generellt och hur det 
går till att skriva en roman, säger Tru-
de Marstein, som tre gånger tidigare 
besökt Helsingfors.

Den norska författaren Trude 
Marstein, född 1973, debuterade 
med besked och  belönades redan 
som 25-åring med Tarje Veesas debu-
tantpris. Efter det har fina kulturpris 
droppat in efter hand.

Göra gott heter den roman som 
hon slog igenom med på svenska 
2009. I kollektivromanen, som ut-
spelar sig i en norsk småstad, med en 
femtioårsdag som igångsättare, går 
läsaren in i över hundra personers 
huvud samtidigt som de för en yttre 
dialog och registrerar omgivningen. 
Trude Marstein  bygger ett slags pus-
sel av händelserna.

Den senaste romanen Hem till mig 
ser ut på ett helt annat sätt. I den föl-
jer vi en enda person, allmänläkaren 
Ove Haugli. Han går igenom två äk-
tenskap, skaffar tre barn, en hund, en 
katt och ett antal yngre älskarinnor. 
Redan i romanens öppningsmening 
är han i färd med att vara otrogen och 
32 år och 400 sidor senare är han det 
fortfarande. Trots sin vardaglighet 

MAJGULL AXELSSON

TRUDE MARSTEIN

TEXT TUA RANNINEN

TEXT TUA RANNINEN

Foto Thron Ullberg

Foto Torunn N
ilsen
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Natur och skönlitteratur  
– en feministisk diskussion

Om familjekriser och stora känslor

Kvinnlig galenskap  
– Hur ska det avvikande behandlas?

Vad är natur och vem får symbolisera den? 
Vilka kroppar ses som onaturliga och vilka 
kroppar som bara natur? När blir natur till kul-
tur och omvänt, kultur till natur? Vem har mak-
ten att definiera detta? 

Författarna och litteraturvetarna Adrian Pe-
rera, Ylva Perera och Hannah Lutz samtalar om 
natur som symbolik i skönlitteraturen ur ett fe-
ministiskt perspektiv.

Samtalet leds av Astras chefredaktör Nina 
Nyman.

«‹ Hannah Lutz är uppvuxen i ett kollektiv inom 
Emmaus-rörelsen i Ekenäs. Hon är nume-
ra bosatt i två olika kollektiv i Danmark och 
Sverige. Hennes debutroman Vildsvin utkom 
nyligen på svenska.

« Adrian Perera är frilansjournalist och littera-
turvetare, född och uppvuxen i Östra Nyland. 
Debuterar 2017 med diktsamlingen White 
Monkey.

‹ Ylva Perera är litteraturvetare och verksam 
som författare, kritiker och kulturjournalist. 
För tillfället studerar hon litterär gestaltning 
i Göteborg.

Supande bönder, nymfomaner, sadistiska 
adelsmän och hysteriska hemmafruar. Det här 
är bara några exempel på beteenden som avvi-
ker från normen och har beskrivits i skönlitte-
ratur. Det finns trots det en särskild plats i fik-
tionen för kvinnlig galenskap. ”Den galna kvin-
nan på vinden” är numera ett etablerat begrepp 
inom litteraturteori och kvinnoforskning. 

Bilden av den psykiskt sjuka kvinnan är tätt 
knuten till det kroppsliga. Ofta är den galna 
kvinnan i skönlitteraturen dessutom sexuali-
serad. Men är psykiska sjukdomar verkligen 
något sexigt? 

Och varför är det just det naturligt kropps-
liga som har förknippats med risktillstånd och 
farlighet? 

Johanna Holmström har skrivit en roman 
som utforskar temat och diskuterar med för-
fattaren Claes Andersson om bilden av sinnets 
skörhet i skönlitteraturen.

 « Johanna Holmström är författare och jour-
nalist. Hon skriver både romaner och noveller. 
Den senaste boken Själarnas ö utgår från men-
talsjukhuset på Själö, en plats i den åboländ-
ska skärgården. 

 ‹ Claes Andersson är psykiater, musiker och 
författare. Han har bland mycket annat ar-
betat på Centralsinnessjukhuset i Ekenäs på 
1960-talet. Han har också varit överläkare på 
Veikkola sanatorium, där man prövade nya, 
jämlika och demokratiska vårdformer.

Vad är naturligt och varför? I ett nära samtal 
diskuterar författarna kring barns reflexioner 
över familjekriser och de starka känslor som 
är förknippade med dessa. I samtalet kommer 
Philip Teir att fokusera på familjekriserna med 
utgångspunkt i sin senaste bok. Anders Lars-
son uppger att han kommer att stå för de stora 
känslorna.

Inspirerad av Bokkalasets tema Naturligt? 
skriver han följande: 

”Jag kan ju avslöja så mycket om mig själv att 
nästan inget förefaller naturligt i min värld. När 
jag som treåring dök upp på min första hemgata 
var alla andra etablerade där och visste hur sa-
ker gick till, och så har det fortsatt, det har blivit 
något av min uppgift i livet att förhålla mig till 
andras världar och sällan är någon benägen att 
anpassa sig till min värld, även om jag är värd”.

 « Philip Teir är frilansande journalist, förfat-
tare, och konstnärlig ledare för litteraturfesti-
valen Helsinki Lit. Han är bosatt i Helsingfors 
och hans senaste roman heter Så här upphör 
världen.

 ‹ Anders Larsson är författande skådespelare, 
i år aktuell med Ett barns memoarer och en 
nyupplaga av Kalevala för lata. Till julen kan 
vi höra honom som Scrooge i Radioteaterns 
uppsättning av Dickens En julberättelse.

DET GODA SAMTALET
Under Bokkalaset sker många tankeväckande samtal på våra olika scener. Se tid och plats på programtablån (mittuppslaget)

Foto Adrian PereraFoto Niklas SandströmFoto Magnus Lindberg

Foto Niklas Sandström Foto Niklas Sandström

Foto Cata PortinFoto Elias Korpak
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Äktenskap och sexualitet

Hur naturliga är nationer?

Erotik i litteraturen

Biskop Björn Vikström och kyrkoherde An-
ders Lindström samtalar om biskopens nya bok 
Kärlekens mångfald som nu utkommit i redige-
rad version på svenska. 

Samtalet kommer att föras bland annat kring 
kärlekens, sexualitetens, parförhållandets och 
äktenskapets teologi.

Centrumfrågan för all teologisk diskussion 
är inställningen till Bibeln och dess tolkning. 
Biskopen säger att Bibeln inte skall ses som en 
kokbok med färdiga recept för alla situationer i 
livet oberoende av tid och plats. 

Men vad betyder det att tolka Bibeln och dess 
texter? Hur är detta relevant för det dagliga li-
vet?

Upplägget är intressant ur många synvinklar. 
Det handlar inte bara om kyrkan, utan i allra 
högsta grad om framtidens samhälle, om vär-
degrunder och goda vägar i livets mångfald.

 › Anders Lindström är kyrkoherde i Ekenäs 
och reflekterar gärna över det som sker i sam-
hället där församlingen finns med mitt i livet.

 » Björn Vikström har skrivit boken Kärlekens 
mångfald och är biskop inom Borgå stift. Han 
vill att kyrkan gör en skillnad.

 ”Får jag fråga... Hur kommer det sig att du 
alls vet att vi finns?” sade en av de människor 
som Pia Ingström intervjuade för sin nya bok. 

”Du vet att vi verkligen är bara en droppe i ha-
vet?” sa en annan. 

Istanbuls gamla icke-muslimska minoriteter 
– de greker, armenier och judar som fortfarande 
lever kvar i staden – är vana att hålla tyst och 
sköta sitt när nationalismens vågor hotar.

I Den mystiska näktergalen. Judar, armenier 
och greker i Istanbul får läsaren följa med på 
skol- och kyrkobesök och på jakt efter gömda 
synagogor och glömda adresser.

I Leif Salméns nya essäsamling är det Med-
elhavet och den orientaliska kulturen som står i 
centrum för hans intresse. Han söker sig bakåt i 
tiden och undersöker även sin tes om det stän-
diga hotet mot demokrati och jämlikhet. I hans 
tankevärld kastar skymningen redan långa 

skuggor över ett Europa där inte minst flyk-
tingarnas ankomst avslöjar en grundläggande 
splittring i det europeiska jaget. Författarna 
möts i ett samtal kring ämnen där de har likar-
tade erfarenheter.

 › Leif Salmén är känd som journalist, men är 
även en prisbelönt författare. Mest känd är 
han som essäist. Han senaste bok heter Det 
orientaliska rummet.

 » Pia Ingström är litteraturkritiker vid Hbl och 
har skrivit fyra böcker om viktiga ämnen som 
berör livet vi lever. Hennes fjärde bok är en 
essä- och reportagebok från minoriteternas 
Istanbul.

Är det alltså svårt att skriva erotik? Vad får 
man skriva om? Och vad vill man läsa om?

Aristokraten och bohemen Lars Eric Krogius 
(1889–1965) livsverk var den vildvuxet erotiska 
romanen Penthesilea. I avskedsbrevet han skrev 
före sitt självmord uttryckte han en sista öns-
kan om att manuskriptet skulle skickas in till 
Söderströms förlag. 

I sin roman målar Krogius upp sexuella fan-
tasier av det mindre rumsrena slaget: sadism, 
masochism, voyeurism. Det var för magstarkt för 
hans släktingar, som lät pappersbunten ligga i ett 
skåp. Hurdana reaktioner väcker texten femtio år 
senare? Är den ännu chockerande? Upphetsan-
de? Borde den ha stannat kvar i skåpet?

Och idag, nutid: i mottagandet av Taivassalos 
senaste roman In transit har fokus ofta legat på 
det erotiska begär som finns i romanen – förstås 
i en annan tid, och på ett annat sätt, än i Penthesi
lea. Kroppar, lust, har funnits längre än text. 

Men vad skapar en erotisk läslust? Och hur ska 
man skriva för att ord och text ska kännas fysiskt, 
i någon annans kropp, på någon annans hud?

Samtalet är ett nyfiket och lustfyllt försök att 
botanisera i erotikens blomsterspråk och halv-
kvävda antydningar och allt där inuti, under, 
över och emellan.

 › Hannele Mikaela Taivassalo är författare. 
Romanen In transit utkom hösten 2016, och 
utöver den har Taivassalo skrivit tre romaner, 
en novellsamling, två bilderböcker samt dra-
matik för scen och radio. 

 »Viktor Granö är dokumentärmakare, skri-
bent och medieföretagare. Hans radiodoku-
mentär om Lars Eric Krogius Erotikern på 
Bergmansgatan, ledde till att Förlaget M i 
våras publicerade Krogius undangömda ero-
tiska manuskript Penthesilea.

TANKEVÄCKANDE SAMTAL PÅ BOKKALASETS SCENER
Under Bokkalaset sker många tankeväckande samtal på våra olika scener. Se tid och plats på programtablån (mittuppslaget)

Foto Cata PortinFoto Heini Lehväslaino

Foto Niklas Sandström Foto Barbro Ahlstedt/YLE
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TORSDAG 9.11 
19.00 Ett samtal om kärlek utgående från boken Kärlekens 
mångfald av Björn Vikström (Fontana Media 2017).  
Kyrkoherde Anders Lindström och biskop Björn Vikström.
Ekenäs församlingshem arr. Ekenäsnejdens svenska församling

FREDAG 10.11
10.00–10.45 Guidad vandring.Under vandringen berättar 
Magnus Cederlöf om sin nya bok Från Flemingsgatan till 
Pehr Sommars gata – Persongatunamn i Ekenäs. Start från 
Ekenäs bibliotek arr. Västnyländska kultursamfundet r.f.

11.00–13.00 Invigningslunch med program,  
konferencier Tove Virta Ekenäs bibliotek

11.00–11.45 Olle Spring och Mikael Enberg diskuterar 
kring boken Vår lilla stad. arr. Ekenässällskapet

12.15–13.00 Författarträff med Ann–Luise Bertell 
»  Vegetarisk lunch (10 euro) på lunchrestaurangen  

Hemma hos Rasta chef. Lunchen serveras fram till kl. 15. 
Ekenäs bibliotek

12.30–13.45 Bokrelease för publikationen Omspelning. 
Diskussion kring det kollektivt skrivna verket och samtal 

17.30–20.15 BOOKS ON THE ROCKS   
 »  17.30–18.45 Tasting i restaurang Strandis. Testa lokala 

drycker. Fem drycker och tapas á 30 euro. Boka plats per 
e-post info@restaurantstrandis.fi eller tfn 010 3183 930. 
Hotel Sea Front

 »  19.00–20.15 Författarintervjuer i samarbete med 
SlowCity-podcasten. Larson Österberg samtalar med 
författarna Eva Frantz och Benjamin Laustiola.  
Hotel Sea Front

 »  18.00 Drömmen om Hellas.  
Göran Schildt 100–seminarium
• Björn Forsén: "Imperiets charm – Intryck från Grekland 

under slutet av 1600-talet” 
• Kim Björklund: "Vagabond och arkitekt – Hilding 

Ekelunds strövtåg i Italien och Hellas”
• Jennifer Dahlbäck: ”Göran Schildt – En nordisk  

Odysseus”
Arr. Christine och Göran Schildt stiftelse och Finlands 
Athen-institut. Sigurd Snåresalen

 »  20.30–21.45 Två dragkingar och en DJ! En typ stand 
up show! Blaue Frau presenterar: Yo-Bro! Förköp av 
biljetter på Kulturhuset Karelia (vardagar 12-17) samt en 
timme innan föreställning. Kulturhuset Karelia

 

LÖRDAG 11.11   

Ekenäs bibliotek – Konferencier Anna Lindholm
Kulturhuset Karelia – Konferencier Pia-Maria Lehtola 

10.00–10.45 Bilderbokens rosa uppror, om genus  
i bilderboken. Mia Österlund. Galleri Perspektivet,  
Ekenäs bibliotek

10.00–10.45 Tre män, tre världar. Vilda förlag presente-
rar sina författare och deras verk: Mikael Crawford med En 
liten bok om nästan ingenting, en mörk uppväxtskildring, 
Benjamin Laustiola med Mannen från Amman, om terrorism 
och motorcykelgäng samt Lars Strang med De okuvliga, en 
historisk roman från Stora ofredens tid. Kulturhuset Karelia 
arr. Vilda Förlag

11.00–11.45 Hur naturliga är nationer. Leif Salmén och 
Pia Ingström samtalar. Ekenäs bibliotek

11.00–11.45 Vad är naturligt och varför? Författarna 
Philip Teir och Anders Larsson samtalar om barns reflexio-
ner över familjekriser och starka känslor. Moderator: Anna 
Friman. Kulturhuset Karelia

11.00–14.00 Kalaslördag för barnfamiljer. Pysselverkstad 
och sagostunder med illustratörerna Linda Bondestam, Maija 
Hurme och Åshild Kanstad Johnsen. Tornet, Ekenäs bibliotek 

11.00–14.00 Bokbytarmarknad. Hämta några av dina 
gamla böcker så kan du byta ut dem mot andra från Emmaus 
bokavdelning. Café Zamzam arr. Emmaus

11.00 Heléne Schjerfbecks brev. Anne Ingman läser brev 
av Heléne Schjerfbeck.  
Café Schjerfbeck arr. Schjerfbeck-sällskapet

om samskrivning som en form av litteratur. Avslutas med 
publik uppläsning. Medverkande: Lena Séraphin och Minna 
Heikinaho (Finland) samt Hami Bahadori (Iran-USA). Ekenäs 
bibliotek, 2 vån. arr: Stiftelsen Pro Artibus.  

13.15–14.00 Kirurgen som kunde trolla. Henrik Huldén in-
tervjuas av Rabbe Sandelin om sin bok om Claës Ceder creutz. 
Ekenäs bibliotek arr. SFV

14.00–14.45 Natur och skönlitteratur – en feministisk 
diskussion. Författarna och litteraturvetarna Adrian Perera, 
Ylva Perera och Hannah Lutz samtalar om natur som symbolik 
i skönlitteratur ur ett feministiskt perspektiv. Samtalet leds av 
Astras chefredaktör Nina Nyman. Ekenäs bibliotek arr: Astra

15.00–15.45 Någon hatar oss igen – illustrerad chatt-
prosa. Sonja Ahlfors och Johanna Wingren 
Ekenäs bibliotek, 2 våningen

15.00–15.45 Hur skall det avvikande behandlas?
Johanna Holmström och Claes Andersson samtalar.
Ekenäs bibliotek

16.00–16.45 Ordlösa hemligheter i samhället.  
Sirpa Kähkönen och Anna Lindholm samtalar Ekenäs bibliotek

17.15 Fötter, konst och Paris. Margareta Willner-Rönnholm 
talar om vad konst kan ställa till med i våra liv och om hur 
essäboken ALBERTOS BLICK kom till. Lilla galleriet

12.00–12.45 Att delta i skrivartävling – hur svårt kan 
det va? Har du funderat på att delta i en skrivartävling men 
inte kommit dig för? Mia Franck och Solveig Williams
Ekenäs bibliotek arr: Nylands författarförening

12.00–12.45 Ditt liv och mitt – författarträff med 
Majgull Axelsson. Majgull Axelsson intervjuas av Pia-Maria 
Lehtola. Kulturhuset Karelia

13.00–13.45 Svenska Yles bokpodd Hietanen & 
 Henrikson live. Anne Hietanen & Ida Henrikson livepoddar 
tillsammans med Majgull Axelsson. Ekenäs bibliotek

13.00–13.45 Litteratur i fokus. Kritikerpanel med represen-
tanter för tidskrifterna Ny Tid (Lasse Garoff), Astra (Vilhelmina 

Öhman) och Horisont (Camilla Lindberg). Intresseföreningen 
för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF) representeras av 
Tatjana Brandt. Moderator: Chefredaktör Janne Wass, Ny Tid
Kulturhuset Karelia arr: Ny Tid

13.00 Tjockare än vatten. Carl Sebastian Lindberg guidar i 
sin utställning. Galleri Elverket arr. Stiftelsen Pro Artibus

14.00–14.45 Författarträff med Trude Marstein.  
Kulturhuset Karelia

14.00–16.00 Återbruka ord. Pusselpoesi i pärmar
Limma, klistra och pussla pärmar och poesi! Workshop.
Cafe Zamzam arr. Emmaus

14.30 Fånglägerhelvetet i Dragsvik. Sture Lindholm 
 presenterar sin bok. Ekenäs Museicentrum EKTA
arr. Ekenäs museivänner r.f. och Stiftelsen Pro Artibus

15.00–15.45 Erotik i litteraturen. Hannele Mikaela 
 Taivassalo och Viktor Granö samtalar. Kulturhuset Karelia 

15.30 Språkforskaren och etnografen G.J. Ramstedt. 
Anna Lena Bengelsdorff berättar om sin bok om professor 
G.J. Ramstedt. Ekenäs museicentrum EKTA arr. Ekenäs  
musei vänner r.f.

17.00–18.30 BOOKS ON THE ROCKS  Författarintervjuer 
i samarbete med SlowCity-podcasten. Larson Österberg 
samtalar med författarna Lena Frölander-Ulf, Anna Lindholm 
och Hannah Lutz. Hotel Sea Front

19.00 Litterär supé. Majgull Axelsson, Ann-Luise Bertell, 
Trude Marstein, Hannele Mikaela Taivassalo och Richard 
 Eklund. Orkestern Schlagwerk underhåller. Konferencier: 
Larson Österberg. Hotel Sea Front
Biljetter á 45 euro. Bokningar: info@hotelseafront.fi eller   
tfn 019 2461 500. 

SÖNDAG 12.11
10.00 Litterär högmässa – Förlåt varandra! Predikan:  
Camilla Lindberg, Liturgi: Anders Lindström Musik: Niels  
Burgmann. Ekenäs kyrka arr. Ekenäsnejdens svenska församling

11.30–13.30 Litterär brunch med naturligt glutenfria 
rätter. Hotel Sea Front. Biljetter á 30 euro. Bokningar: 
info@hotelseafront.fi eller tfn 019 2461 500.
»  Kjell Westö, Leo Löthman och Malin Båtmästar berät-

tar om sina böcker. Konferencier: Tove Virta
»  Många krokar i långdansen. Carola Ekrem berättar  

om de tusentals fascinerande finlandssvenska ordspråk 
hon samlat i sin nya bok. Intervjuare: Tove Virta.  
arr. Svenska litteratursällskapet i Finland

14.00 Vid vattnet – Veden äärellä
»  En tvåspråkig diskussion om människans relation till 

vattenmiljön. Forskare Jonna Engström-Öst och miljö- 
fostrare Natalia Teikola diskuterar hur vi kan förbättra 
våra vattendrag och leva mera ekologiskt.

»  Foton av Olli Hakala
»  Kortfilmer av Gustav Munsterhjelm
»  På stranden vattenforskning för barn och samtidigt  

Finland 100 Skräp Promenad
Ekenäs naturum arr: Raseborgs Natur rf, Raaseporin 
Luonto ry  

17.30 Tillbaka till Montauk. Film med Stellan Skars-
gård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Niels Arestrup. Regi: 
Volker Schlöndorff. Biljetter 7 euro. Bio Forum

PROGRAM 9–13 NOVEMBER 2017

Nylands litteraturförening bjuder på gratis 
busstransport från Helsingfors till Bokkalaset 
lördag 12.11. 

Wikströms buss startar kl. 8.30 från Kiasma  
med retur från Kulturhuset Karelia kl. 16.15.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Tema: Naturligt?

MÅNDAG 13.11

Kura skymning
»  18.00 Välkommen att fira Kura skymning på Ekenäs 

bibliotek. Lotta Söderlund från Ekenäs naturum bjuder  
på högläsning och berättelser från Ekenäs skärgårds 
nationalpark. Ekenäs bibliotek

  »  18.00 Författarbesök. Leo Löthman 
berättar om sin bok Stationsbackan och 

havet. Karis bibliotek
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UTSTÄLLNINGAR
• Plock ur utställningen Come to Finland – Lock-

ropen från paradiset presenteras som reseaffischer. 
Ekenäs bibliotek, Galleri Perspektivet.  
Må-ons kl. 10–20, to, fre kl. 10–17, lö kl. 10–14. 

• Carl Sebastian Lindberg – Tjockare än vatten.  
Utställningen behandlar två brytningspunkter i Fin-
lands historia, inbördeskriget och andra världskriget. 
Lindberg tar fram alternativ till de historiska tolk-
ningar som uppfattas vara allmängiltiga. Pro Artibus, 
Galleri Elverket. Ti-fre kl. 13–17, lö–sö kl. 11–17.

• Schildt och Aalto. Moderna humanister. Villa 
Schildt, öppet 9–12.11 kl. 12–16.

• Livet är inte bara en lek utan även en dans på 
rosor. Annika Cleo. Kulturhuset Karelia, foajén 
6–24.11 må–fre 12–17, lö 11.11 kl. 10–16. 

• Albertos blick, Louises händer, Christians arkiv.  
Emma Rönnholms illustrationer till Margareta Will-
ner-Rönnholms bok Albertos blick. Om fötter konst 
och Paris. 8.11–7.12. Lilla galleriet. Må, on, fre 9–17, 
ti, to 9–19, lö 9–14. Kalasveckoslutet lö och sö 9–16.

PROMENADER
På Bokkalaset lanseras två ljudpromenader med för-
fattare – ett samarbete mellan Ekenäs Story Caravan, 
Bokkalaset i Ekenäs och Raseborgs stads kulturbyrå. 

Svenska Yles bokpodd 
sprider läsglädje

Anne Hietanen och Ida Henrikson bokpoddar om de 
bästa böckerna just nu, men också klassiker dyker upp. Böck-
erna diskuteras både som enskilda verk men också i förhål-
lande till tv-serier, teater och samhälle. 

– Vi läser också väldigt ofta sådant som våra lyssnare bett 
oss analysera, berättar Ida Henrikson. Det roligaste som finns 
är när det föds en dialog med lyssnarna, vi känner oss som 
hela Svenskfinlands bokklubb, säger Anne Hietanen. Bok-
podden publiceras varje torsdagsmorgon på Arenan och 
finns också på de vanligaste podcastplattformarna.

Två dragkingar och en DJ
Steffe och Micke intar scenen under förvirrande om-

ständigheter och ger er en aldrig tidigare skådad show. Under 
en timme får ni svar på allt ni någonsin velat veta om livet och 
kärleken. Förvänta er att bli provocerade, förvänta er att bli 
överraskade, förvänta er att ni kommer att skratta. Förvän-
ta er framförallt mansplaining! Vi lovar er en kväll där svåra 
frågor får enkla svar!

Blaue Frau består av skådespelarna Sonja Ahlfors och 
Joanna Wingren som har rötterna i den nordiska drag-
king-gruppen Subfrau.

Fredag 10.11 kl. 20.30–21.45 på Kulturhuset Karelia. 
Förköp på Kulturhuset Karelia (vard. 12–17)  
och www.nettiticket.fi

Podcast SlowCity live
Larson Österberg bor i Ekenäs och driver SlowCity-pod-

casten där han samtalar med personer som valt att bo utan-
för storstäder och jobbar med intressanta saker. På fredag 
klockan 19 kommer författarna Eva Frantz och Benjamin 
Laustiola att gästa podden på Hotel Sea Front. På lördag 
klockan 17 på Hotel Sea Front förs ett samtal med författarna 
Lena Frölander-Ulf, Anna Lindholm och Hannah Lutz.

BOOKS ON THE ROCKS

KALASLÖRDAG 11.11
• Kl. 11–13 Non stop-pyssel-

verkstad. Linda Bondestam 
och Maija Hurme pysslar fan-
tasifulla djur- och naturbilder 
med barnen utgående bl.a. 
från boken Djur som ingen 
sett utom vi.

• Kl. 11 och 12 Maija Hur-
me läser poesi för de mins-
ta ur boken Rassel prassel 
promenad

• Kl. 13–13.45 är Åshild 
Johnsen på plats och läser 
på norska ur sina populä-
ra Kubbe-böcker

 Tornet på barnavdelningen i Ekenäs bibliotek

Kalastårta  
med Nordens guld

RECEPT

HAVTORNSCURD
2 dl osockrad havtornssaft
4 dl florsocker
2 ägg
70 g smör

MOUSSE
5 gelatinblad
3 äggulor
2 dl florsocker
1 burk mascarponeost (250g)
4 dl vispgrädde
2 msk havtornssaft

Bokkalaset har i år en 
egen tårta som 
matkreatören 
MALIN BÅTMÄS-

TAR tagit fram. 

HAVTORNSCURD
1. Blanda havtornssaft, florsocker och ägg i en kastrull och sjud 

under omrörning tills det tjocknar. Det får inte koka.
2.  Ta kastrullen från värmen och rör ner smöret. Låt svalna.
Obs! Ta undan ca 1 dl havtornscurd till dekorering, resten  
används för att smaksätta moussen.

BOTTEN
1.  Sätt ugnen på 175 grader.
2.  Vispa smör, socker och sirap pösigt.
3.  Rör ner äggen.
4.  Blanda mandelmjöl, salt och vaniljpulver och tillsätt mjöl-

blandningen i smeten.
5.  Bred ut massan i en form med löstagbar kant, cirka 24 cm i 

diameter med bakplåtspapper i bottnen.
6.  Grädda i mitten av ugnen cirka 15 minuter. Låt svalna.
7.  Lossa kanten från formen och diska den. Sätt sedan tillbaka 

kanten, med kakbotten i formen.

MOUSSE
1.  Blötlägg gelatinbladen 5 minuter i kallt vatten.
2.  Vispa äggulor, florsocker och mascarponeost luftigt i en skål.
3.  Vispa grädden krämig i en annan skål.
4.  Värm cirka 2 msk havtornssaft i en liten kastrull. Ta upp 

gelatinbladen och tillsätt dem i kastrullen. Låt dem smälta på 
svag värme och låt sedan svalna något.

5.  Rör ner gelatinblandningen i en fin stråle i havtornscurden 
som du därefter rör ner i ägg-mascarponesmeten.

6.  Slutligen vänder du ner grädden i smeten och rör den slät med 
svepande tag.

7.  Häll upp moussen i kakformen ovanpå mandelbottnen. Deko-
rera ytan med resterande havtornscurd.

Låt tårtan stelna minst 4 timmar i kylskåp, tills moussen blivit 
fast. Det går också att förbereda tårtan och frysa in den. Tänk 
då på att ta fram den i god tid för den ska hinna tina upp före 
serveringen. Dekorera med hackad mörk choklad.

Under den litterära brunchen på söndag på Hotel Sea Front serveras 
naturligt glutenfria rätter. Där medverkar även Malin Båtmästar från Vasa 
som tagit fram årets kalastårta som även finns i en av hennes kokböcker. 
Hon är bland mycket annat, receptkreatör, entreprenör, frilansare inom mat 
& media, samt driver en egen livsstilsaffär.

BOTTEN
100 g smör, rumsvarmt
1 dl strösocker
1 msk ljus sirap
2 ägg
1,5 dl mandelmjöl
1 krm salt
1 krm vaniljpulver

Foto Christoffer Relander
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”Vuxna tjockisar  
i barnboken”

Kalaslördag för barn

– Bilderboken är en spännande arena som berättar 
om vår samtid, säger docent Mia Österlund.

saker inom området just nu. Idag har 
bilderboken blivit mer nyanserad och 
tar också hänsyn till klass och etnici-
tet.

En tidigare fluga som man såg 
mycket av i bilderböckerna var till 
exempel pojkar i klänning. På sjuttio-
talet snickrade pappa, medan mam-
ma körde buss. I dag är det nya koder 
som gäller i bilderboken.

– Allt är inte lika uppenbart. Det 
smyger sig in på ett annat sätt. Det är 
jättespännande. CL

Föreläsningen Bilderbokens rosa uppror, om 
genus i bilderboken hålls på lördag klock-
an 10 i Ekenäs bibliotek av Mia Österlund. 
Hon gör också nedslag i aktuella böcker.

Luckans Kalaslördag klockan 11–
14 bjuder på kreativitet, färger, djur 
och natur med Finlands 100-årsjubi-
leum som utgångspunkt. 

Med några av våra framgångsrika 
illustratörer Linda Bondestam och 
Maija Hurme blir det pysselverkstad 

och sagostunder i Tornet på barn-
avdelningen i Ekenäs bibliotek. 

Gästillustratören Åshild Kanstad 
Johnsen deltar också med högläs-
ning på norska. Samtidigt får publi-
ken bekanta sig med Kubbe som är 
en stubbe.

Mia Österlund forskar i genusfrå-
gor i bilderboken och vurmar speci-
ellt för den finlandssvenska bilderbo-
ken.

– Den är vårt flaggskepp i dag, ock-
så internationellt. Här finns många 
dynamiska namn.

För tillfället forskar Mia Österlund 
i ett ämne som på vardagsspråk kun-
de beskrivas som ”vuxna tjockisar 
i barnboken”. Hon betonar att bil-
derboken inte enbart riktar sig till 
målgruppen barn, utan också väcker 
intresse hos de vuxna.

– Bilderboken är en mycket spän-
nande arena som berättar om vår 
samtid. En mötesplats för barn och 
vuxna. Det händer mycket häftiga 

I år får barn och unga bekanta sig med nya 
ämnen. Grävande journalistik är ett av dem.

 – I år ville vi bredda innehållet 
som riktar sig till barn och unga. Vi 
tänkte att journalisten Minna Knus-
Galán med sina Panamadokument 
kunde vara spännande för gymnasiet, 
säger barnkulturkoordinator Pame-
la Andersson.

Under flera år har hon planerat 
det programinnehåll som riktar sig 
till barn och unga under Bokkalaset. 
Hennes målsättning är att barn- och 
ungdomslitteraturen inte skall bli en 
isolerad del, utan finnas med under 
hela helgen och därmed bredda för-
ståelsen och befästa genrens ställning. 

Ett exempel är lördagens norm-
kritiska genusinriktade föreläsning 
med docent Mia Österlund. Den är 
öppen för allmänheten och riktar sig 
till bland annat föräldrar. 

– Vårt samhälle 
förändras kon-
tinuerligt och 
det är viktigt 
att vara norm-
kritisk. Ämnet 
passar bra ihop 
med Bokka-
lasets tematik 
som är ”naturligt”, 
säger Andersson.

INTE BARA TERROR
Litteraturen är viktig, 
menar Pamela Anders-
son och räknar upp gynnsamma 
effekter.

– Språkförståelsen stärks, empatin 
ökar och det är viktigt att lyfta fram 
att läsning kan vara ett viktigt fritids-

intresse ännu i 
dag, trots att 
det kanske 
inte syns 
lika tydligt i 
vardagen som tidigare.

Dagens effektiva 
samhälle präglas ock-
så av olika hemskheter 
som till exempel terror-
dåd och andra tragedier. 

Genom att låta journalisten Ste-
fan Lundberg komma ut till skolor-
na och berätta om sin kontemplativa 
pilgrimsresa och boken På Spaniens 
tak, önskar man lyfta fram en annan 
sida av livets spännande verklighet. 

BLOMSTRANDE FÖR BARN
Ett specifikt programutbud 
för barn och unga har fun-
nits med under Bokkalaset 

sedan 2013. Varje år når 
man ut till cirka 2000 
elever.
– Responsen vi fått 

från lärare, föräldrar och 
författare har varit jätte-

bra. Det har inte heller varit några 
problem att locka författare att 
komma till skolorna, säger An-
dersson.

I år kommer hela fjorton för-
fattare från Finland, Sverige 

och Norge att besöka
  skolorna i
Raseborg.

Bland dem 
finns Elisa- 

beth Östnäs 
från Sverige 

och Åshild Kan-
stad Johnsen från Nor-

ge. Inhemska författare som 
medverkar är till exempel Sanna 

Tahvanainen, Adrian Perera och 
Karin Erlandsson.

– Den nordiska aspekten är genom-
gående mycket viktig under Bokkala-
set. Att få lyssna till en berättelse på 
till exempel norska kan vara en stor 
upplevelse, säger Pamela Andersson.

Utbudet av finlandssvenska namn 
som är förknippade med barnböcker 
är ändå stort på Bokkalaset. Bland 
dem finns illustratörerna Linda 
Bondestam, Maija Hurme och för-
fattarna Malin Klingenberg, Anna 
Härmälä och Minna Lindeberg.

– Den finlandssvenska barnlitte-
raturen blomstrar. Därför finns det 
många intressanta namn att välja 
mellan, säger Andersson.

Nyheter för  
barn och unga

Linda Bondestam

Foto Cata Portin

Foto Veera Lipasti

Foto Laura M
endelin

Anna Härmälä Maija Hurme

CAMILLA LINDBERG

ILLUSTRATIONER ANNA HÄRMÄLÄ

Sanna Tahvanainen (t.v.)
och Minna Knus-Galán.

Foto Cata Portin

Foto M
arica Rosengård

Kirurgen som kunde trolla
Boktiteln Kirurgen som kunde trolla låter lockande. Det är namnet på 

en ny biograf över Claës Cedercreutz som skrivits av Henrik Huldén. 
Den handlar om en skicklig kirurg, en burdus läkare, en hypnoterapeut, 
en cirkusdirektör, en rimmare, en grov skämtare och en renässansmän-
niska mm. En utmanade uppgift att fånga innanför bokpärmar kan 
tyckas.

Hur går man egentligen tillväga när man skriver en biografi? Utifrån 
aktuella biografier och tillsammans med Rabbe Sandelin från SFV, 
diskuteras genrens utmaningar och tillvägagångssätt.
Fredag klockan 13.15. Ekenäs bibliotek.

Vem skriver bäst?
Att delta i skrivartävling – hur svårt kan det vara? I Svenskfinland 

utlyses det varje år skrivartävlingar som arrangeras av förlag, tidningar 
och kulturinstitutioner. 

Men vad är det juryn sitter och letar efter när den läser bidrag? Och 
kan man lära sig sådant på en skrivkurs? Går det rentav att lära sig skri-
va, så att man skulle kunna kamma hem lite pengar i en tävling? 

Passa på att ställa frågor om allt du funderar över kring skrivar-
tävlingar och författarskap till författaren Mia Franck. Hon leder ett 
flertal skrivkurser och är ordförande i Arvid Mörne- och Solveig von 
Schoultz-juryn. Den nystartade skrivarlinjen på Västra Nylands folk-
högskola dyker säkert också upp. I diskussionen deltar också Nylands 
litteraturförenings styrelsemedlem Solveig Williams.
Lördag klockan 12. Ekenäs bibliotek.

Litteraturen i skarpt fokus
Var boken bra? Det är en fråga som ofta ställs när en ny bok kommit 

ut? Men kulturkritik går djupare än så.
Boken står i centrum då fyra litteraturkritiker lyfter fram favorit-

böcker ur höstens svenskspråkiga utgivning. I ett gemensamt samtal 
går kritikerna på djupet med sina läsningar av verken, och utforskar 
de nya perspektiv, tolkningar och kontexter som en ambitiös littera-
turkritik avslöjar. Panelen består av kritiker vid tidskrifterna Ny Tid 
(Lasse Garoff), Astra (Vilhelmina Öhman) och Horisont (Camilla 
Lindberg), samt Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker 
(IFFF), representerad av Tatjana Brandt. Samtalet modereras av Ny 
Tids chefredaktör Janne Wass.
Lördag klockan 13. Kulturhuset Karelia.

FÖRELÄSNING
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Morfars öde i fånglägret 
Författaren Sirpa Kähkönens 
morfar satt fängslad i 
fånglägret i Dragsvik. I sitt 
digra författarskap försöker 
hon alltjämt förstå hur den 
lilla människan påverkas av 
stora historiska händelser.

Mera om helvetet i Dragsvik
Film, bok, utställning och föreläsning. Ekenäs fångläger behandlas 

flitigt på lördag. 
Under Bokkalaset bjuder Pro Artibus publiken på en guidning i Carl 

Sebastian Lindbergs utställning som centrerar kring ett par videoverk 
som behandlar två brytningspunkter i Finlands historia, inbördeskri-
get samt andra världskriget.

I det nya verket Det röda arvet behandlas inbördeskriget genom 
Lindbergs farmorsfar som var rödgardist och satt fängslad bland annat 
i Ekenäs fångläger. Filmen Hem och fosterland (2013) är baserad på 
intervjuer med konstnärens faster, författaren Ann-Mari Lindberg och 
skildrar vinter- och fortsättningskriget genom hennes barndomsmin-
nen. 

Efter visningen i Galleri Elverket kan publiken förflytta sig till Eke-
näs Museicentrum för att avnjuta en kopp kaffe med tilltugg (självkost-
nadspris). 

Därefter följer i auditoriet en presentation av Sture Lindholms nya 
bok Fånglägerhelvetet Dragsvik – Massdöden i Ekenäs 1918. På plats 
finns också Anna Lena Bengelsdorff som berättar om sin bok som 
handlar om G.J. Ramstedt.

den civila befolkningen att leva under 
krigs- och kristider. Jag är intresserad 
av stora idéer och hur de formar inte 
bara deras anhängare utan också an-
hängarnas närmaste krets. 

Dessutom har jag stort intresse för 
utopier och andra mentala konstruk-
tioner som man vill skapa för att änd-
ra samhället. Allt detta dels för att jag 
har levt bland utopister och idealister, 
dels för att jag ser det dramatiska i 
kristider och har sett hur kriget har 
traumatiserat inte bara män, utan 
också kvinnor, barn och till och med 
djur.

Berätta om din morfar och hans tid 
i fånglägret i Dragsvik.
Jag har skrivit en hel bok om min 
morfars tid i Ekenäs tvångsarbetsin-
rättning. Efter fånglägertiden fortsat-
te Dragsvik kasernområde fungera 
som tvångsarbetsinrättning för dem 
som tog del i landsförrädiska, revo-
lutionära aktiviteter. Min morfar satt 
där för första gången vid slutet av 
tjugotalet och för andra gången från 
år 1932 till år 1938. Han hörde till det 
illegala kommunistiska partiet och 
fängslades på trettiotalet efter att de 
så kallade kommunistlagarna trädde 
i kraft. 

På tjugotalet hade han rest till Sov-
jetunionen för att bli röd officer där, 
och det var efter att han kom hem år 
1926 som han fick sin första dom. Ti-
den på inrättningen under trettiota-
let var mycket svår; personalen hade 
organiserat sig i Lapporörelsen och 
fångarna var föremål för deras hat, 
kommunister. 

Som rättshistorikerna har konsta-
terat, utspelade sig andra akten av 
inbördeskriget i början av trettiotalet. 
Läget var mycket polariserat i hela 
samhället, och i en sluten anstalt blev 
situationen mycket våldsam. Man 
kan läsa mera om detta i min bok 
Vihan ja rakkauden liekit. Kohtalona 
30luvun Suomi. I den behandlar jag 
inte bara min morfars öde utan också 
hela samhället som återspeglar sig i 
denna lilla spegel i Ekenäs. 

 
I september utkom författaren 

Sirpa Kähkönens bok Graniittimies 
(Granitmannen) äntligen på svenska. 
Den handlar om finska ungdomar 
som på 1920-talet, fulla av framtids-
tro reste till Sovjetunionen för att 
vara med och skapa ett rättvist sam-
hälle. De bosatte sig i Sankt Peters-
burg och boken ger en bild av dessa 
unga kommunisters liv och öden un-
der Stalins terror.

Författaren som talar flytande 
svenska är tidigare mest känd för sin 
historiska romanserie om Kuopio 
som utspelar sig under vinter- och 
fortsättningskriget där kriget skild-
ras ur hemmafrontens perspektiv. I 
sina böcker berättar hon gärna om 
kvinnor och barn som sällan ges ut-
rymme i historieskrivningen. 

Sirpa Kähkönen har under de 
senaste tjugofem åren studerat och 
forskat i politisk historia i Finland på 
1920–1930-talen, den civila befolk-
ningens öden under andra världskri-
get, europeisk idéhistoria samt Sov-
jetunionens historia. Sirpa Kähkönen 
har själv ett dramatiskt förflutet i sin 
släkt. 

Vad är det du bearbetar för tematik 
i dina böcker? 
Jag är intresserad av den så kallade 
nya krigshistorien, som baserar sig 
på mikrohistoriska frågor. Sådana 
som handlar om hur det kändes för 

CAMILLA LINDBERG

Foto O
tava pressbild

Det finns ordlösa hemligheter i 

familjer och släkter och i samhället 

också – och det mest brinnade  

stoffet för berättelser finns just där.

SIRPA KÄHKÖNEN

Vad anser du om dagens politis-
ka klimat där nya idealister växer 
fram? 
Jag är mycket oroad över samhälls-
utvecklingen just nu. Jag ser polari-
seringen och hatet växa fram, och 
ser hur våld och snabba, auktoritära 
beslut idealiseras. Jag skulle kanske 
inte kalla detta för idealism utan för 
fanatism.

Vad är ditt budskap till besökarna 
på Bokkalaset?
Jag har kanske inget klart budskap för 
att jag är konstnär och inte politiker 
eller agitatör. Men jag vill tala om hur 
författare söker efter det som man 
inte har ord för. Att det finns ordlö-
sa hemligheter i familjer och släkter 
och i samhället också – och det mest 
brinnade stoffet för berättelser finns 
just där.

Finns det något annat du vill be-
rätta?
Jag är en stor beundrare av Helene 
Schjerfbeck och har skrivit en pjäs 
om hennes tid i Ekenäs och hennes 
vänskap med den unge skådespela-
ren Matti Kiianlinna – som var son 
till chefen för Ekenäs tvångsarbets-
inrättning B.O. Kiianlinna. Samtidigt 
som min morfar satt i anstalten i 
Dragsvik målade Schjerfbeck i Eke-
näs och fick besök av den unge vack-
re Matti Kiianlinna. Jag tycker detta 
är ytterst intressant.

Sirpa Kähkönen samtalar med Anna  
Lindholm som skrivit boken Projekt Ines  
 – Fem kvinnor i inbördeskriget 1918. 
Fredag klockan 16.00. Ekenäs bibliotek.

SEMINARIET GÖRAN SCHILDT 100 ÅR: 

Finländska resenärer i Hellas
Grekland är numera bekant för många nordbor i egenskap av ett se-

mesterparadis. Men det gamla goda Grekland är inte lika lätt att hitta. 
Författaren Göran Schildt som i år skulle ha fyllt hundra år var en 

av de efterkrigstida finländska resenärerna som ”upptäckte” Grekland 
innan massturismen hade nått dess stränder.

På fredag i Sigurd Snåresalen talar Björn Forsén under rubriken Im
periets charm – Intryck från Grekland under slutet av 1600-talet. Med-
verkar gör även Kim Björklund under rubriken Vagabond och arkitekt 
– Hilding Ekelunds strövtåg i Italien och Hellas. 

Jennifer Dahlbäck håller en föreläsning om Göran Schildt – En 
nordisk Odysseus.

Seminariet Göran Schildt 100 år arrangeras av Christine och Göran 
Schildts stiftelse och Finlands Athen-institut.

Fredag klockan 18.00. Sigurd Snåresalen.
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”Vansinnigt. Chockerande”

FÖRFATTAREN OCH SCENKONSTNÄREN ANN-LUISE BERTELL

”Jag spionerar mycket”

Nystartade Vilda Förlag beskriver känslan när Mikael 
Crawfords manus damp ner i inkorgen. I år besöker han 
Bokkalaset tillsammans med två kolleger. 

 – I år är det tre män som ger ut 
böcker. Ifjol var det tre kvinnor. Det 
finns ingen tanke bakom det, säger 
författaren Monika Fagerholm.

Hon är en av fem kvinnor som ar-
betar aktivt med det nya förlaget som 
blivit ett välkommet tillskott på den 
finlandssvenska förlagsmarken. 

BANDIDOS OCH TERRORIST
En av de tre männen som besöker 
Ekenäs under Bokkalaset är Ben-
jamin Laustiola som tidigare gjort 
sig känd som Taxichaufför Lindgren 

Lars Strang har ett intressant för-
flutet som företagsledare med ett sär-
skit intresse för omstruktureringar 
av företag. Han doktorerade i ämnet 
i slutet av 90-talet och är i dag förfat-
tare på heltid.

INDUSTRIORT ÖSTNYLAND
Den tredje höstnyheten, ett debutant-
verk, vill Monika Fagerholm gärna 
lyfta fram lite extra. 

– Det var vansinnigt, rentav chock-
erande när manuset damp in i vår 
inkorg. Det är lysande prosa.

Boken hon talar om heter En liten 
bok om nästan ingenting, och är skri-
ven av journalisten Mikael Craw-
ford. Boken beskriver en ung mans 
uppväxt på en liten industriort i 
Östnyland, i strukturomvandlingens 
Finland.

Mikael Crawford är född i Storbri-
tannien men uppvuxen i Borgå lands-
kommun, och han har varit Yle:s kor-

i Hbl. Han är i höst aktuellt med sin 
tredje bok som heter Mannen från 
Amman. 

Den handlar om två bröder som 
skiljs åt som barn på en solsemester 
i Turkiet. Den ena blir vapenhandlare 
hos ett terroristnätverk, den andra 
blir president för motorcykelgänget 
Bandidos. 

Det här är Laustiolas tredje roman 
om taxichauffören Barry Landstam.

På plats finns också Lars Strang 
med den episka romanen De okuvliga. 
Den utspelar sig under stora ofreden 
i 1710-talets Österbotten, där um-
bäranden och flyktingskap präglar 
mänskornas liv.

respondent i Washington DC. Han 
jobbar nu som chef för nyheter och 
aktualiteter på Yle Östnyland.

Vilda Förlag som startade 2016 har 
ingen särskild profilering, men ger ut 
skönlitteratur på svenska i Finland. 

– Vi arbetar professionellt och an-

ställer till exempel lektörer, språk-
granskare och redaktörer på projekt-
basis, medan vi andra arbetar ideellt, 
säger Monika Fagerholm.

Lördag klockan 10. Kulturhuset Karelia. 

Den österbottniska författaren 
Ann-Luise Bertell har tidigare haft 
svårt med projekt som tar tid och 
velat avsluta dem så fort som möjligt. 
Men med debutromanen Vänd om 
min längtan (2016) vände det. Hon 
visste redan från början att det skulle 
resultera i en roman och kräva hårt 
jobb under lång tid. Det dög inte att 
vara alltför otålig.

– Jag har alltid haft ett stort behov 
av att uttrycka mig, och jag formule-
rar mig bäst när jag skriver. Jag har 

lätt för att skriva, lättare än att prata, 
trots att jag är skådespelare till ut-
bildningen.

PAPEGOJA PÅ AXELN
Vad man skriver om och var idéerna 
kommer ifrån kan variera, men Ber-
tell pekar på en egenskap hon har:

– Jag spionerar mycket! Är hela 
tiden sysselsatt med att spionera på 
folk. Jag är en iakttagare, kollar och 
funderar. När jag går omkring i sam-
hället stannar jag ofta upp, tittar på 
folk och undersöker vad de håller på 
med.

Men självkritiken finns alltid där, 
även när det handlade om succéro-

manen Vänd om min längtan.
– Jag trodde aldrig att den bok-

en skulle bli något speciellt, säger 
Ann-Luise Bertell. 

Hon brukar tänka att hon ständigt 
går omkring med en papegoja på 
axeln, en papegoja som babblar och 
kritiserar.

– Jag försöker tejpa igen näbben på 
den där papegojan.

Se längre version i kulturtidskriften Horisont 
nr 2 2017.

Intervjuas fredag kl. 12.15. Ekenäs 
bibliotek.

BERTEL NYGÅRD

Foto TAGE RÖNNQVIST

CAMILLA LINDBERG

FOTO LENA MALM

Benjamin Laustiola Lars Strang

Michael Crawford
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– När man har många hem så saknar man 
alltid de platser där man inte är, säger författa-
ren Hannah Lutz.

På våren utkom romanen Vildsvin på svens-
ka och den fick genast mycket synlighet i både 
svensk och finlandssvensk press. Den till forma-
tet lilla boken med komprimerat textinnehåll 
har tidigare utkommit på danska. 

På baksidan beskrivs boken som ”en roman 
om djur, människor, uppbyggnad och förstö-
relse”. Det kan man säkert hålla med om. Lika 
mycket handlar texten om hemkomst, rötter 
och att hitta sin plats i en tillvaro där tidens oli-
ka skikt ligger ovanpå varandra och bildar barr-
mattor på nakna rötter. 

I centrum för handlingen står den småländ-
ska byn Hornanäs som tagits över av vildsvi-
nen. Snart anländer Ritve till byn, och hennes 
uppgift blir att filma själva flocken. Långt inne 
i skogen finns Siggalycke som är en gammal 
skola dit Mia och morfar kommer, ett sällsamt 
par som rör sig i en ickekronologisk tidssfär där 
nuet, dåtiden och framtiden växlar perspektiv. 

Vem lever och vem får dö? Skall morfar av-
slöja sina berättelser om den märkliga Sigga? 
En vildsvinssugga som följer med genom hand-
lingen som en röd tråd. Eller kanske grön. Sko-
gen genomsyrar allting. En universal hemvist 
för människor, en hemvist för djuren som alltid 
tränger sig in och på. Människans kontroll är 
trots allt begränsad. Eller är den?

ATT BO I KOLLEKTIV
Vi vandrar med Hannah Lutz genom lummiga 
parkliknande landskap på Ramsholmen, områ-
det med sina uråldriga träd och årliga vitsipps-
mattor som är den lilla staden Ekenäs naturskö-
na stolthet. Vinden är kall, men Hannah Lutz 
njuter märkbart av den miljö som omger henne. 
På samma gång bekant och obekant. 

Det var i de här trakterna, ett par mil ifrån 
som hon växte upp i ett kollektiv som hennes 
morföräldrar en gång startade. En solidaritets-
yttring på 1960-talet som småningom ledde till 
den frivilliga hjälporganisationen Emmaus, en 
loppmarknad med internationell spännvidd, 
som är verksam ännu i dag. Numera inne i 
stadskärnan och inte ute i skogen där allting en 
gång startade. Själva kollektivet där bland andra 
Hannah Lutz morföräldrar och föräldrar levde 
upplöstes på 1990-talet till förmån för ett min-
dre sammanhang, men det kollektiva tänkande 
kom att forma den unga författarens liv och tan-
kevärld mycket starkt.

I dag bor hon själv i två olika kollektiv med 
sin familj som består av pojkvän och en liten 
son. Det ena kollektivet finns i Danmark nära 
Roskilde, beläget i en gammal stockstuga. Här 
ingår ett tiotal personer som tillsammans köpte 
huset för två år sedan. Som bäst pågår restau-
reringar.

– Ett jätteprojekt, säger Hannah Lutz.

LÄNGTAN FÖDDES
Parallellt med det danska kollektivet ingår för-
fattaren också som en del i Siggalycke som lig-
ger i Småland i Sverige. Det hela startade med 
en slags kollektiv längtan till skogen hos en 
mindre grupp människor.

Författaren HANNAH LUTZ har levt i 
kollektiv i hela sitt liv.  
Först i Ekenäs och nu i Danmark 
och Sverige. Men det är i skogen 
hon känner sig mest hemma. 

Vildsvinen är konkreta djur men samtidigt  
en kraft som kan påverka människan.  
De tar sig in och låter sig inte kontrolleras 

HANNAH LUTZ

INTERVJU

TEMA  
Naturligt

FÖRFATTARE  
Hannah Lutz

BAKGRUND  
Uppvuxen i ett kollektiv i Ekenäs

NU  
Bor i kollektiv i Sverige och Danmark

CAMILLA LINDBERG

Foto MAGNUS LINDBERG

Hannah Lutz skriver 
gärna om skogen. 
Där känner hon sig hemma.

Hon lever bland vildsvin och rötter 
– Där fanns en längtan hos oss att få träffas 

på andra sätt och under andra villkor än det 
som vanligt lägenhetsliv kan erbjuda, säger 
Hannah Lutz.

Småningom hade man mer eller mindre 
aktivt samlat ihop ett trettiotal personer som 
tänkte i liknande banor. En stor del av dem 
var danskar som bestämde sig för att ta ett lån 
tillsammans och köpa den gamla folkskolan i 
Småland.

– Där är vi nu bara, säger Hannah Lutz och 
beskriver en tillvaro som ter sig förvånansvärt 
problemfri trots de många viljorna som skall 
samsas under samma tak flera gånger om året. 

I den avlägsna byn finns möjligheter att ska-
pa, festa (men alltid med hänsyn till de övriga 
invånarna) och som sagt ”bara vara”. Ibland 
ordnar man verkstäder eller botaniserar i det 
gemensamma biblioteket som man byggt upp 
tillsammans. Flera av medlemmarna är ljud-
konstnärer. 

DET DANSKA MÖTET
Sällan, kanske aldrig möts samtliga medlem-
mar i kollektivet och konstellationerna varierar 
från gång till gång. Men ständigt närvarande 
finns alltså skogen som ett sammanhållande 
element.

Strukturen och villkoren för kollektivet är 
entydiga och klara. 

– Flera gånger om året ordnas ”byggveckor” 
och mycket vilar på principen om att den som 
använder stället mera, ock-
så tar mera ansvar, berättar 
Hannah Lutz.

Årligen hålls ett möte 
där eventuella problem 
som uppkommit under 
året ges en chans att lyftas 
fram till ytan. Möten kall-
las för ”Mötet dit alla kom-
mer” och följer en ordning 
som Hannah Lutz tolkat 
som väldigt ”dansk”, i mot-
sats till den möteskultur hon är van vid från sitt 
ursprungsland Finland.

– Jag är imponerad av danskarnas ”mö-
tesskills”. Man turas om att organisera och leda 
mötena. Någon intar en mera iakttagande roll 
på själva mötet och säger till om den märker att 
något händer som borde behandlas. Man ska-
par helt enkelt rum för varandra och tillväga-
gångssättet skiljer sig mycket från de samman-
hang jag var med i under min studietid i Åbo. 
Där var rollerna klart definierade och få var 
aktiva under själva mötena, säger Hannah Lutz.

Vad beror skillnaden på? 
– Kanske beror det på att många danskar har 

erfarenhet av politiska sammanhang där man 
flitigt fått öva sig i att skapa icke-hierarkiska 
strukturer, funderar Hannah Lutz.

Skillnader mellan de olika nordiska länderna 
är ett ämne som är lätt att tangera i samman-
hang där människor med erfarenhet från diver-
se länder finns representerade. Hannah Lutz är 
inte så benägen att dela in världen i olika länder 
som så krasst skulle skilja sig från varandra. Det 
handlar för henne mera om att sammanföra. 

– Jag tror på små platser som tillsammans 
blir ett hem. Det är oftast omvärlden som vill 
förstå och definiera var man hör hemma, säger 
Hannah Lutz som ett svar på den fråga hon ofta 
får. 

Var bor hon? Var hör hon hemma? Egentli-
gen. 

– Min far kommer från USA. Jag har insett 
att jag aldrig kan samla hela min värld. Pappas 
värld befann sig på andra sidan av ett stort hav. 
Jag minns att jag ofta saknade farmor och när 
vi väl träffades blev det väldigt intensivt under 
en kort tid.

SKOGEN MITT LAND
Med tiden har ändå ett sammanhållande eget 
land kommit att utkristallisera sig för Hannah 

Lutz. Det är ett land som inte känner av några 
nationella gränser, men som ändå är konkret 
och går att ta på. Att gå på. Där finns rötter 
och kronor. En omslutande atmosfär där själva 
himlen utgör taket.

– Skogen, säger Hannah Lutz. Mitt land är 
den skog där jag vuxit upp och klättrat i träd. 
Jag är en del av min barndomsskog, men jag 
kan även hitta den i Norge eller Småland. Det 
är samma mossa, blåbär och barr. Det finns så 
mycket välbekant i de nordiska skogarna, till 
exempel den där speciella doften som uppkom-
mer när solen lyser över marken.

Med anledning av nationen Finlands hund-
raårsjubileum så har Hannah Lutz ibland flyk-
tigt ägnat sitt ursprungsland en och annan 
tanke.

– Finlands historia är så annorlunda än Sve-
riges. Finland är inget eget mäktigt rike utan 
har varit en spel knapp, en sorts pusselbit man 
kunnat förhandla om.

URBAN SIDA
Trots kärleken till skogen fanns det hos den 
unga Hannah en stark längtan efter att få bo i 
en stad. I Stockholm, Göteborg, överallt i olika 
städer kände sig hon sig plötsligt lika hemma. 
Författaren insåg att hon även gömde en urban 
sida och tänkte då i sitt stilla sinne att hon ald-
rig mera skulle komma att bo på landet. Men så 
blev det inte. Kanske valde skogen henne, eller 
var det tvärtom? Svårt att säga. 

Kan det vara så att den som är hemma i sig 
själv är hemma överallt. Något av den tesen blir 
kännbar i mötet med Hannah Lutz. 

I dag hanterar hon sitt skogslandskap, inte 
enbart genom det fysiska boendet, utan i myck-
et av det hon skapar.

– Att skriva om skogen är för mig ett sätt att 
få vara i skogen. Att vara hemma är också att 
sakna. Ibland kan det till och med vara skönt 
att få sakna någon och något. Men ändå bär jag 
inom mig en dröm om att en dag skall vi alla 
vara tillsammans. Det kommer inte att hända, 
säger Hannah Lutz.

Artikeln har tidigare publicerats i en längre version i den 
nordiska kulturtidskriften Horisont.

Hannah Lutz deltar i en feministisk diskussion om natur 
och skönlitteratur. Fredag. Ekenäs bibliotek.
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”Den gröna tråden”

– Här finns en kolossalt stor igenkännings-
faktor. Folk kommer att lusläsa boken för att 
hitta sitt eget namn där, säger Olle Spring.

Lagom till Bokkalaset utkommer boken Vår lilla stad som be-
står av en samling krönikor som journalisten Sven Holmström 
skrev i tidningen Västra Nyland under åren 1978–1997.

Olle Spring står bakom själva idén som förverkligats i sam-
arbete med Ekenässällskapet. Han var själv chefredaktör på tid-
ningen under den tidsperiod då texterna producerades.

– Det fanns hela fem klippböcker bevarade och jag har plockat 
ut texter till boken därifrån.

Olle Spring tycker sig ha hittat något som han beskriver som 
”en grön tråd” i den digra textproduktionen. Under tjugo års tid 
nedtecknades ungefär ett fyrtiotal texter varje år.

– Sven Holmström skrev mycket om stadens bebyggda miljö, 
men även om den gröna miljön, säger Spring som beskriver sam-
lingen som ”lokalhistoria när den är som allra bäst”.

Flera av texterna kan beskrivas som en form av anekdotiska 
texter. De handlar till exempel om finter i kommunalpolitiken, 
men även om andra små och stora händelser i den lilla staden. 
Människan och det kommunikativa anslaget står oftast i cen-
trum.

På fredag klockan 11 diskuterar Olle Spring och Mikael En-
berg utifrån boken Vår lilla stad. Platsen är Ekenäs bibliotek. 
Programpunkten öppnar hela Bokkalaset och ordnas i nära an-
slutning till invigningslunchen.

Gästis rivs. Bilden är daterad den 2 september 1986.

”Helvetet blir aldrig fullt”
Vilket är det genom tiderna vanligaste ordspråket i Svenskfin-

land? Jo, ”Mycket vill ha mer och helvetet blir aldrig fullt”. 
Texterna är mycket gamla och finns med redan i Christofer 

Larsson Grubbs ordspråkssamling från 1600-talet. 
Vill du veta mera? Är du nyfiken på vilken form till exempel de 

ovannämnda ordspråken haft i din hemkommun? 
Kom då och lyssna till arkivarie Carola Ekrem som på 700 

sidor lyckats klämma in en liten del av de tiotusentals finlands-
svenska ordspråk, äldre och nyare, som förvaras i Svenska littera-
tursällskapets arkiv. Materialet har hon samlat i utgåvan Många 
krokar i långdansen. Finlandssvenska ordspråk och talesätt.
Under söndagens litterära brunch klockan 11.30–13.30. 
Hotel Sea Front.

Ny bok om  
”Stationsbackan”

Författaren och ålänningen Leo Löthman är tillbaka 
med den andra delen av en trilogi som till största delen ut-
spelar sig i västra Nyland från tjugotalet och fram till nutid.

Stationsbackan och Havet utgör en direkt fortsättning på 
Himlen över Helvetinjärvi som utgavs 2015. 

– Den är ett slags släktsaga – baserad på en verklig familjs 
öden, men med sagans friare sätt att berätta, säger Löthman.

Romanens tidsram gör att släktens öden i hög grad är 
sammanvävda med det unga Finlands öden och en gren av 
släkten söker sig till slut i efterkrigstidens knapphet ut till 
Ålandsöarna. 

Kring dessa avlägsna öar och deras besynnerliga sjöfaran-
de invånare hade man hört underliga rykten i trakterna kring 
Stationsbackan i Karis.

– På det viset möts Stationsbackan och Havet; fast-
landskulturen och sjöfararkulturen, säger Leo Löthman.
Vad tänker du tala om på Bokkalaset?
Jag vill gärna berätta om en tidsmässigt lång seglats jag 
gjorde som research för skildringen då jag lade ut från Väs-
tra hamnen i Mariehamn 2012 och förtöjde i Pumpviken i 
Svartån i Karis 2014.

Söndag klockan 11.30. Hotel Sea Front.
Måndag klockan 18. Karis bibliotek.

Människan och vattnet
Hur kan vi leva mera ekologiskt och förbättra våra vat-

tendrag? I en tvåspråkig diskussion om människans re-
lation till vattenmiljön, diskuterar forskaren Jonna Eng-
ström-Öst och miljöfostrare Natalia Tei kola kring de 
viktiga frågorna.  Under eftermiddagen visas två kortfilmer 
som anknyter till temat. 

Söndag klockan 14. Ekenäs Naturum.

Ett dygn i Ekenäs
Hur gestaltar sig Ekenäs under ett dygn? I augusti sam-

lades en arbetsgrupp i Ekenäs bestående av bildkonstnärer 
från bland annat Finland, Sverige, Turkiet och Spanien. 
Under ett dygns tid gjorde de noteringar om sina iakttagel-
ser och intryck av staden. Noteringarna är en slags textu-
ella skisser som bearbetats vidare och lästs in. På fredag 
klockan 12.30 i Ekenäs bibliotek presenteras verket 
Omspelning/Replay för allmänheten. Det sker i form av en 
publikation, ett ljudverk och en publik uppläsning eller per-
formance. 

Helenes hemligheter
Det finns en stor samling brev som konstnären Helene 

Schjerfbeck efterlämnat. Vill du veta vad hon skrev? Besök 
då Café Schjerfbeck vid Ekenäs torg på lördag klockan 11 
där Anne Ingman, utklädd till Helene Schjerfbeck, läser ut 
konstnärinnans korrespondens.

Annat skoj att göra
På lördag klockan 11–14 blir det bokbytarmarknad  i 

Cafe Zamzams aula (f.d. Mataffär Matilda). Hämta några av 
dina gamla böcker så kan du byta ut dem mot böcker från 
Emmaus bokavdelning. 

Klockan 14–16 blir det Pusselpoesi i pärmar i Cafe Zam-
zam. Där kan du limma, klistra och pussla.

Litterär högmässa
Under Bokkalaset ordnas även i år en litterär högmässa 

på söndag den 12 november klockan 10. Temat för guds-
tjänsten är Förlåt varandra! Journalisten Camilla Lindberg 
predikar och liturg är kyrkoherde Anders Lindström. 
Niels Burgmann står för musiken.
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Tack till alla som stöder Bokkalaset

Jenni Haukio  
Bokkalasets  
beskyddare

SAMARBETSPARTNER
Astra, Bio Forum, Café Zamzam, Café Papaya, 

Café Schjerfbeck, Christine och Göran Schildts 
stiftelse, Ekenäsnejdens svenska församling, 
Emmaus Westervik, Finlands Athen-institut, 
Förlaget, Hotel Sea Front, Horisont,  Kulturhu-
set Karelia, Kungsbokhandeln, Lilla galleriet, 
Litorale, Museivännerna/museicentrum EKTA, 
Ekenäs naturum,  Nylands litteraturförening, 
Ny Tid, Pro Artibus, Raseborgs Natur, Rase-
borgs stadsbibliotek, Raseborgs stads kulturby-
rå, Schjerfbeck -sällskapet i Ekenäs, Schildts & 
Söderströms, Svenska litteratursällskapet, Vilda 
Förlag. 

BIDRAGSGIVARE
Andelsbanken Raseborg, Bergsrådinnan 

Sophie von Julins stiftelse, Brita Maria Renlunds 
stiftelse, Bromarv sparbanksstiftelse, Centret 
för konstfrämjandet, Karis-Pojo sparbanksstif-
telse, Konstsamfundet, Kulturfonden för Fin-
land och Danmark, Kulturfonden för Finland 
och Norge, Kulturfonden för Finland och Sve-
rige, Otto A Malms donationsfond, Raseborgs 
Stad, Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius 
fond, Svenska folkskolans vänner, Svenska kul-
turfonden, Tenala sparbanksstiftelse, William 
Thurings stiftelse. 

BOKKALASET
i Ekenäs 9–13.11.2017

ARRANGÖRER  
Ekenässällskapet r.f.
Västnyländska kultursamfundet r.f,
Raseborgs stads kulturbyrå

STYRGRUPP 
Monica Örnmark
Lotta Lerviks
Pamela Andersson

PRODUCENT  
Mona Salama

KONTAKT  
www.bokkalaset.fi
bokkalaset@gmail.com
Raseborgs stads kulturbyrå
tfn 019 289 2781

PROGRAMBLADET  
KALASMENY  
Camilla Lindberg, redaktör
Mikael Rehn / Leo Graphics, ombrytning

ANSVARIG UTGIVARE 
Ekenässällskapet / Mikael Enberg

Poeten Jenni Haukio, också känd som pre-
sident Sauli Niinistös fru, är evenemangets 
beskyddare år 2017, då Finland firar 100-års-
jubileum som självständig stat. Haukio är pro-
gramchef för den internationella bokmässan i 
Åbo och medlem bl.a. i Finlands författarför-
bund, Finska Litteratursällskapet och Kalevala-
sällskapet samt styrelsemedlem i Finlands 
National teater. 
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