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Nya SFV-biografier
Välkommen till Bokkalaset i Ekenäs som firas för artonde gången.
Årets Bokkalas bjuder på ett rikligt program där gästförfattare och
publik samlas kring festivalens tema Hitta hem, som tangeras i bland
annat intervjuer, diskussioner, seminarier och andra litterära möten.
HITTA HEM ÄR KALASETS TEMA och hitta hem kan

man göra på många olika plan. För en del handlar
det starkt om det fysiska hemmet, för andra är den
viktigaste faktorn en trygg plats eller ett tillstånd av
harmoni och självkännedom. Men hemmet är inte
en självklar trygg plats för alla. Vi har en växande
skara som på grund av otrygghet ser sig tvungna att
söka ett nytt hem ofta till och med långt borta från
den egna hemtrakten.
Temat känns ytterst aktuellt i dagens värld där
alla invanda strukturer är i förändring. De öppna
samhällena ifrågasätts. Vi bygger murar och vänder
oss allt mera inåt vilket för med sig rädsla, intole-

rans och en längtan efter någon form av trygghet
som bygger på ett slags isolation. Att avskärma och
isolera sig kan knappast i längden vara en fruktbar
väg hem.
Min förhoppning är att Bokkalasets programutbud
skall bidra till reflektioner och intressanta diskussioner
kring frågan om vad hemmet kan betyda i olika sammanhang och hur man kunde bidra till ökad förståelse
mellan individer och grupper i samhället.
Varmt välkomna till dagar med ett rikligt programutbud kring ett angeläget tema.

Rafael Karsten
– bland indianfolk i Sydamerika
Etnologen och religionsforskaren Rafael
Karstens äventyrliga och banbrytande
forskning bland indianfolken i Sydamerika ledde till stor popularitet, men hans
envishet och tvärsäkerhet gjorde att han
till sist blev en akademisk outsider.
Sigrid Schauman
– med palett och penna
Sigrid Schaumans måleri var
särpräglat och sensibelt. Hon lkombinerade rollerna som kvinna,
konstnär, kritiker och ensamförsörjare och utvecklades som
konstnär ännu som 80-åring.
läs mer och beställ på www.sfv.fi/bok

MATS ENBERG
ORDFÖRANDE FÖR EKENÄSSÄLLSKAPET

Hälsningar från arrangörerna

HÖSTEN ÄR LITTERATURENS ÅRSTID, och så

också Bokkalasets. I år välkomnar vi flera nya
ansikten, både författare och också bland arrangörerna. Producent Michaela von Hellens,
Raseborgs tf kultursekreterare Sanna Himmelroos och så jag, Jenna Matintupa, redaktör
för programbladet Kalasmeny. Alla vi är nya

i Bokkalaset och i år ska vi tillsammans med
alla andra, er och författare, hitta hem under
ett veckoslut med god mat, litteratur och kultur.
Om det är något ni undrar, sök efter våra ansikten i vimlet och fråga oss! Vi är till för att ni ska
få ett så härligt Bokkalas som möjligt!

Seminariestigen 6, 10600 Ekenäs

LUNCH och BESTÄLLNINGSRESTAURANG
info@caterium.fi, 0400 790 339

www.lunchpaus.fi

JENNA MATINTUPA, REDAKTÖR
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Föreningen Konstsamfundet, Kulturfonden för Sverige och Finland, Raseborgs stad, Sophie von Julins stiftelse,
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden, Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner
Huvudföreningen, William Thurings Stiftelse.
BOKKALASET:

Aktiastiftelsen i Ekenäs, Föreningen Konstsamfundet, Kulturfonden för Sverige och Finland, Lisi Wahls stiftelse, Raseborgs stad,
Sophie von Julins stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Bromarf, Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo, Sparbanksstiftelsen i Tenala, Stiftelsen Brita Maria
Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska kulturfonden, Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse,
William Thurings Stiftelse.
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▲

Maria Turtschaninoff är aktuell med den sista delen i sin hyllade trilogi om det Röda klostret. FOTO: PRESSBILD/NIKLAS SANDSTRÖM

Maria Turtschaninoffs författarskap har hyllats världen över. Hennes romanserie om det Röda klostret har
hittills utkommit i tjugotvå länder. 2014 belönades hon med Finlandia Junior för Maresi. Breven från Maresi
som utkom 2018 är hennes sjunde roman.
MARIA TURTSCHANINOFF debuterade

2006 med en kokbok tillsammans med
sin mamma, 2007 kom hennes första
skönlitterära bok. Hon säger att det aldrig var ett medvetet val att skriva för barn
och unga, utan att det bara har blivit så.
– När jag börjar en berättelse så skriver jag på berättelsens villkor, så bra jag
kan, säger hon.
Serien om det Röda Klostret föddes
ur en utställning med fotografier från
det heliga berget Athos i Grekland. Bilderna var extremt suggestiva, spännande och inspirerande. Samtidigt gjorde
de Maria väldigt arg, eftersom kvinnor
är förbjudna på Athos. Bara män får stiga iland på klosterön och kvinnor måste
åka båt runt ön. Till och med husdjur får
vara endast av hankön.
– Jag tänkte att tänk om jag skulle
göra tvärtom och skriva om ett kloster
4

dit endast flickor och kvinnor får komma. Men eftersom jag skriver fantasy
skulle det finnas en konkret orsak till
varför, säger Maria.
TRE SKRIVTIPS FRÅN MARIA
▶▶HÅLL IGÅNG skrivandet och
skriv helst varje dag. Precis som
om du skulle öva på ett instrument
och vill bli bra på det. Träna varje
dag!
▶▶KOM BORT från datorn och
kom bort från uppfattningen att du
skriver en bok. Skriv som en övning
och tänk inte att det måste bli
någonting.
▶▶AVSLUTA det du påbörjat. Början är lätt men det är väldigt svårt
att få något färdigt.

Maresi
berättar Maria att hon egentligen tänkt
skriva en helt annan bok, men systrarna
från klostret började berätta sina historier för Maria och krävde att hon skrev
ner dem.
I augusti kom den tredje delen av
Röda klostret ut, och även om den trilogin är avslutad ser Maria inte det som
ett avslut.
– Jag har skrivit böcker som utspelar
sig i den här världen tidigare, och jag
kommer garanterat att fortsätta skriva
om den, säger hon.
EFTER DEN FÖRSTA BOKEN

DEN BÄSTA BOK MARIA LÄST I ÅR:

Malin Klingenbergs Älgflickan. Jag tycker att där finns en huvudperson som jag
inte stött på speciellt ofta i böcker för
den målgruppen.
JENNA MATINTUPA

AKTUELL MED

▶▶Breven från Maresi (roman)
▶▶Maria Turtschaninoff
▶▶Förlaget (2018)
▶▶Maria Turtschaninoff gör
skolbesök i årskurs 7 och
uppträder på Karelia lö 10.11
kl. 10 samt under supén.

INTERVJU
KALASMENY
H I T TA H E M

Tjugoåttaårige R
 afael
Donner d
 ebuterade
2017 med den själv
biografiska essän Människan är ett känsligt djur.
I september släppte han
sin andra bok, Innan du
försvinner, en brevväx
lingsbok han skrivit med
sin far. Rafael har hyllats
för sin skickliga gestalt
ning, klarsynthet och för
att beröra läsaren.
i Helsingfors men uppvuxen i Bromarv, ett ställe
som han ser som hemma, även om han
nu bott i Helsingfors lika länge som i
Västnyland. Rafael har studerat film och
tv, och tog examen 2015. Han har jobbat med filmskapande och är för tillfället chefredaktör för Studentbladet. Han
arbetar också på en tredje roman.
– Men det är ännu är öppet. Om det
blir något av den får vi se, eller så börjar
jag dela ut post, skrattar Rafael.
Människan är ett känsligt djur är en
självbiografisk essä som berör viktiga skeden i Rafaels liv. Allt från relationen till
hans namn, hans manlighet och det som
är grunden till hela verket: Rafaels känslighet. Boken har hyllats i många forum
och gjorde namnet Rafael Donner känt.
Rafael själv säger att uppmärksamheten
till stor del är tack vare hans kända far.
– Jag är medveten om att jag intresserar medier, att jag är Jörn Donners son, ▲ Rafael Donner är aktuell med sin
och jag har spelat med i det. Det är klart andra bok, en brevväxling mellan
att jag fått en massa gratis uppmärksam- honom och hans far, Jörn Donner.
FOTO: PRESSBILD/NIKLAS SANDSTRÖM
het på grund av detta, och man ska inte
glömma att jag utnyttjat situationen.
– Det är egentligen fullkomligt idioJag trodde att jag genom att skriva en
bok kunde frigöra mig från min fars tiskt av mig att efter alla intervjuer tillskugga, men boken har tvärtom resulte- sammans med min far dessutom skriva
rat i att jag allt starkare förknippas med en bok tillsammans med honom. Det
honom, säger Rafael.
gör situationen ännu värre. Men så är
Även om Rafaels första bok är högst det nu bara, det är kanske sista chansen
personlig, tycker han att den andra, för mig, säger Rafael.
Jörn är nu 85 år och i deras gemenkonstigt nog, är ännu mer personlig.
Han säger att han är osäker på om bok- samma bok tar Rafael upp många frågor
en ens borde komma ut.
som han funderat på länge.

AKTUELL MED

▶▶Innan du försvinner (roman)
▶▶Rafael Donner, Jörn Donner
▶▶Förlaget (2018)
▶▶Rafael Donner gör skolbesök
i årskurs 7 och uppträder på
Karelia lö 10.11 kl. 14 samt
under supén.

RAFAEL DONNER ÄR FÖDD

”
– Om jag inte ställer de här frågorna
nu, så kanske jag inte får en ny chans.
började med
att Rafael hade en existentiell kris och
tänkte att om han kunde komma närmare sin far skulle han bättre förstå sig
på sig själv. Tanken var att göra en dokumentärfilm om detta men efter ett misslyckat försök fick Rafael tänka om. Han
anser att det som är själva kärnan hos
Jörn är skrivandet och då kunde kanske
projektet lyckas som en bok.
– Min far har skrivit en bok tillsammans med Biskop John Vikström,
INNAN DU FÖRSVINNER

Att leva är att dö, och den är en av mina
favoriter bland hans böcker. Jag tycker
det kan bli lite ekokammare när Jörn
skriver en bok för sig själv, men i den
här boken gav John balans åt Jörns funderingar, säger Rafael.
För drygt ett år sedan föreslog Rafael
därför för Jörn att de skulle skriva en
brevväxlingsbok, vilket Jörn tyckte lät
som en vettig idé.
Boken handlar om livets stora frågor.
Om att vara son och far, ung och gammal, om att vara levande och döende
och om aktuella ämnen.
– Om sen Innan du försvinner är värd
någonting, det vet jag inte, ler Rafael.
DEN BÄSTA BOK RAFAEL LÄST I ÅR:

– "Det bästa" är ju en omöjlig fråga, men
jag lyfter gärna fram Naomi Kleins Det
här förändrar allt. JENNA MATINTUPA
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Peter Sandströ

Han har bland annat skrivit prisbelönta Laudatur (2016) och Transparente blanche (2014). I höst är han aktuell med boken Mamma november.
Åtta betraktelser. Boken handlar om familjen, något man varken kan
välja eller välja bort. Utöver dessa har han bland annat skrivit Rööluvån
(2015), Till dig som saknas (2012) och Gigant (2008).

AKTUELL MED
▶▶Mamma november.
Åtta betraktelser
▶▶Peter Sandström
▶▶Schildts &
Söderströms (2018)
▶▶Sandström
uppträder på Karelia
lö 10.11 kl. 12.

FOTO: PRESSBILD/MARICA ROSENGÅRD

Dina och Jovan Rajs

Dina är arkitekt. I En reva hade nätet – och där slank jag ut (2009) skildrar hon sina upplevelser under andra världskriget. Jovan är professor emeritus i rättsmedicin. Han har bland
annat skrivit Ombud för de tystade (med Kristina Hjertén, 2001) som handlar om hans tid i
nazisternas arbets-och koncentrationsläger.
De båda författarna är pensionerade och bosatta i Stockholm. I januari kom deras gemensamma bok Att återvända till livet ut. I den berättar Dina och Jovan Rajs om att komma
tillbaka: till sin hemstad, till allt som försvunnit, till livet. Efter krig och folkmord, död och
förlust hittar de ett sätt att hålla ihop sin familj och sig själva.

AKTUELLA MED
▶▶Att återvända
till livet
▶▶Jovan Rajs,
Dina Rajs
▶▶Natur &Kultur (2018)
▶▶Paret Rajs gör skolbesök
i årskurs 9 och uppträder på
After work på Karelia fre 9.11
kl. 18 och på supén.

FOTO: PRESSBILD/SOFIA RUNARSDOTTER

Ann-Luise Bertell

Hon är författare, regissör och skådespelare. Hon har skrivit poesi, dramatik, prosa och en bilderbok. Hennes första bok Vänd om min längtan,
kom ut 2016. I den får vi följa ett utvandrarepos. Romanen handlar om
att i dödens väntrum berätta det mest väsentliga, om människor som
tiger i generationer och om tårar som ska stanna på insidan. 2016 vann
boken Svenska Yles litteraturpris och sommaren 2018 kom den ut som
ljudbok.

AKTUELL MED
▶▶Vänd om min längtan
▶▶Ann-Luise Bertell
▶▶Förlaget (2016)
▶▶Bertell uppträder på
Karelia lö 10.11 kl. 10.

FOTO: PRESSBILD/FRANK A UNGER

Katarina Mazetti

Hon är för de flesta känd som författaren till dundersuccén Grabben i
graven bredvid som översatts till över 30 språk, men hon har även skrivit
flera barn- och ungdomsböcker, romaner, noveller och kåserier. Hon
har under sin karriär nominerats till flera priser, t.ex. Augustpriset och
bland annat tilldelats Svenska Akademiens författarstipendium. Mazetti
är även känd som radioprofil som medverkat i flera feministiskt inriktade
program som Freja och Radio Ellen.

FOTO: MATS LJUNGBERG
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BIO PÅ BOKKALASET
▶▶Filmatiseringen
av Grabben i graven
bredvid (2005) visas på
Bio Forum på söndag
klockan 15.00.
▶▶Mazetti gör skolbesök
i lågstadier och samtalar
med Michael Wiander på
Karelia lö 10.11 kl. 13 och
träffar publiken i samband
med bion.

PORTRÄTT
KALASMENY
H I T TA H E M

Mia Franck

AKTUELL MED
▶▶Bombträdgården

Förutom att hon är författare, skriver kolumner för Åbo Underrättelser
och håller skrivworkshops handleder hon också andra i deras skrivande.
För sitt arbete med skrivande i olika former belönades hon med Åbolands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris 2017. Hon har tidigare
skrivit tre romaner: Martrådar (2013), Maraminne (2014) och Marlek (2015). Hon har doktorerat i litteraturvetenskap med avhandlingen
Frigjord oskuld (2009) och intresset för att forska är viktigt även i hennes
författarskap. I höst kom Bombträdgården ut. Det är en roman präglad
av hennes mors upplevelser som krigsbarn i Sverige.

▶▶Mia Franck
▶▶Förlaget (2018)
▶▶Franck uppträder
på Ekenäs bibliotek
lö 10.11 kl.13.

FOTO: PRESSBILD/NIKLAS SANDSTRÖM

Marcus Groth

AKTUELL MED

Han är skådespelare och regissör. Han har regisserat fler än 40 pjäser och
spelat i ännu flera. Han har vunnit flera priser, bland annat Årets Teatergärning för sin roll som Estragon i Beckets I väntan på Godot och Statens
stora scenkonstpris för sin roll som Gromov i Tjechovs novell Sjukrum 7.
Under flera år verkade han som professor i scenkonst vid Teaterhögskolan
i Helsingfors och har även undervisat i Sverige, Danmark, Estland och
Norge. Sedan 2007 är han anställd som skådespelare vid Svenska Teatern
i Helsingfors. I höst har han kommit ut med boken Om vänskap, hundar
och glädjen över att kunna andas. En känsloladdad bok om hans liv.

▶▶Om vänskap, hundar
och glädjen över att kunna
andas
▶▶Marcus Groth
▶▶Förlaget (2018)
▶▶Groth uppträder på
Karelia lö 10.11 kl.15.

FOTO: PRESSBILD/NIKLAS SANDSTRÖM

Staffan Bruun

AKTUELL MED

Mellan åren 1980 och 2016 jobbade han som reporter på Hufvudstadsbladet, i dag är han författare på heltid. Han har gett ut närmare tretton
böcker, varav elva med reportern Burt Kobbat i huvudrollen. 1997 fick
han de undersökande journalisternas snöspade för HBL:s serie om fonder
och stiftelser och 2009 tilldelades han de finlandssvenska journalisternas
Topeliuspris. Hans senaste roman Bergsrådet som inte ville betala skatt kom
2017. Han har även gjort reportageboken Så formades Finland som kom
samma år. I höst är han aktuell med boken Mitt liv på HBL.

▶▶Mitt liv på HBL
▶▶Staffan Bruun
▶▶Förlaget (2018)
▶▶Bruun samtalar med
Calle Hård under brunchen
på sö 11.11 kl.11.30.

FOTO: PRESSBILD/NIKLAS SANDSTRÖM

Ny bok!
KARIN ERLANDSSON

Hela himlen stormar
www.fontanamedia.fi
tfn 09 6126 1530
info@fontanamedia.fi

Följ med Bokkalaset på:

Bokkalaset i Ekenäs

Bokkalaset

www.bokkalaset.fi

#Bokkalaset
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Jaga vatten var en av vårens stora succéer i den finlandssvenska bokvärlden. Bakom den finns Ellen
Strömberg. Efter att ha skrivit i hela sitt liv, aktivt bloggat de senaste femton åren och gått både skrivar
utbildning och skrivkurs sitter hon nu med en succéroman i sin hand.
är 30 år och bor
tillsammans med sin man och två katter
i Jakobstad. För tillfället är hon tjänst
ledig och jobbar dels med ordkonst i olika former och dels med sin kommande
roman. I mars 2018 kom hennes debutroman, Jaga vatten, ut. Den har hyllats i
allt från bloggar till Svenska Dagbladet.
Jaga vatten skildrar rått och ärligt en
flickas uppväxt med vänskap och uppvaknande sexualitet. Enligt Ellen själv är
det tack vare hennes blogg, Blejk, fejt och
fab, som romanen fått så mycket uppmärksamhet.

◄ Ellen Strömberg är för tillfället
tjänstledig och jobbar med ordkonst
i olika former – och sin kommande
roman. FOTO: JENNA MATINTUPA

ELLEN STRÖMBERG

AKTUELL MED

sett sig själv som
en skrivande person, men längre än så
hade hon inga ambitioner. Under en
skrivarutbildning föddes dock tanken
på att skriva lite mer målinriktat än
tidigare. Men det var först efter skrivar
utbildningen och en skrivkurs ledd av
Monica Fagerholm, som hon satt med
ett råmanus i handen. Då hon visat manuset för sin redaktör fick hon klartecken att fortsätta, och så följde en stressig
höst och vinter. Ellen säger att även om
redigeringsprocessen är väldigt nyttig,
är den inte speciellt rolig. Och oavsett
hur färdig du tror du är, är det en lång
väg kvar till den färdiga boken.
ELLEN HAR ALLTID

▶▶Jaga Vatten (roman)
▶▶Ellen Strömberg
▶▶Schildts & Söderströms (2018)
▶▶Ellen Strömberg samtalar med
Elin Willows på Ekenäs bibliotek på
lö 10.11. kl.12 och på supén.

ROMANEN UTSPELAR SIG i en liten stad,

inte olik den plats där Ellen vuxit upp.
– Miljöerna i boken är helt självbiografiska, men det är det enda jag någonsin kommer erkänna är självbiografiskt,
berättar hon.
Handlingen kretsar mycket kring
relationer och vänskap. Ellen tror att
många kan känna igen sig i den märkliga terrorbalans som ofta uppstår i förhållanden när man är ung, hur lätt man
hamnar i sammanhang och sällskap
bara för att man bor nära varandra eller
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går i samma klass. Det Ellen tänkte på
medan hon skrev romanen är hur otroligt svårt det är, till och med omöjligt,
att se objektivt på unga relationer. Att
försöka se sin egen roll. Något som hon
utforskat mycket i romanen.
ÄVEN OM DET BÖRJAR vara ett tag sedan

Jaga vatten kom ut, har Ellen inte slappnat av riktigt ännu. Hon tycker det är
roligt, och skönt, att romanen fått så bra

recensioner men det har varit en lång
och psykiskt tung process.
– I vintras fick jag för mig att jag
måste bli balanserad i livet och att jag
också måste överleva psykiskt när boken väl kommit ut. Jag är så neurotisk och
jag var orolig för hur jag skulle hantera det. Så jag började spela badminton
och simma en gång i veckan och lade
dessutom om min kost. Det höll förstås
inte i sig så länge och till sist tänkte jag

bara ”fuck it”, jag kan ändå inte förbereda mig, berättar Ellen.
Hon säger också att det är bra att vara
pessimist i lägen som detta, för då bereder
man sig alltid på det värsta, vilket i det här
fallet skulle ha varit att Jaga vatten blivit
helt sågad. Eller ännu värre, att boken inte
skulle fått några recensioner alls.
DET BÄSTA ELLEN LÄST I ÅR:

– Det står mellan Vända Hem av Yas
Gyasi, Rich boy av Caroline Ringskog
Ferrada-Noli och Lincoln in the bardo
av George Saunders. Av det inhemska
älskade jag Kärlek liksom av Johannes
Ekholm. JENNA MATINTUPA

SAMARBETE
KALASMENY
H I T TA H E M

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

EDITH SÖDERGRAN-SÄLLSKAPET

JORDNÄRA – DEN NYA NORDISKA MATKULTUREN

EDITH SÖDERGRAN SJÄLARNAS MÖTE

Mat är inte längre bara mat. Den är social
status, hälsa (eller ohälsa!), lockbete
för turister och klickmagnet på sociala
medier.

Med boken Edith Södergran Själarnas
möte beskriver bildkonstnären, författaren och konstterapeuten Nelly Jurvelius
(bilden) vad modernistpoeten Södergran
betytt för hennes vägval i livet. En rad ur
dikten Rosenaltaret har fungerat som
motto för hennes konstnärsskap.

Etnologerna Yrsa Lindqvist och
Susanne Österlund-Pötzsch, redak
törer för boken Jordnära: Etnologiska
reflektioner över ny nordisk mat, samtalar
med matfotografen och informatören för
Marthaförbundet Karin Lindroos om den
nya nordiska matkulturen.
Hur blev närproducerade råvaror så hyllade och varför fotograferar alla
sin mat nuförtiden?
Välkommen med i samtalet under söndagsbrunchen 11.11 kl. 11.30
i Villa Smakhus.

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

Berättelsen går via Rudolf Steiner och
den medeltida abbedissan och mystikern Hildegard von Bingen.
Jurvelius hittar många likheter mellan
Södergrans och von Bingens texter, trots
att århundraden skiljer dem åt i tid. Båda
dessa kvinnors dikter har hon illustrerat
i färgskimrande målningar på siden. En
del av dem kommer att finnas utställda under Bokkalaset. I ett samtal med
Edith Södergran-sällskapets ordförande Anna Dönsberg berättar Nelly
Jurvelius hur en sökande människa hittar sin väg.
Ordnas på lördag 10.11 kl. 11 på Ekenäs bibliotek, Svalan.

SE SAMTIDEN GENOM HISTORIEN
Sture Lindholm (till
vänster) och Anders
Lindström diskuterar varför
kunskap om historien är viktig
för vår samtid och framtid.
Försvinner det historiska
perspektivet i den digitala cyberrymden? Vad betyder det
att känna sina rötter?
Sture Lindholm är lärare och
en författare som lyft upp
närhistorien i ett nationellt perspektiv. Anders Lindström är kyrkoherde och
arbetshandledare med intresse bland annat för samhällsutveckling och
kultur.
Torsdagens diskussion mellan Sture och Anders kommer att äga rum i
Ekenäs församlingshem 8.11 kl. 19.00. På söndagen 11.11 kommer vi, som
tidigare år, att ha en litterär högmässa i Ekenäs kyrka. kl.10.00 med Bokkalasets tema Hitta hem!

TEATERFÖRENINGEN SVALAN

NYLANDS LITTERATURFÖRENING
HAIKU MED NYLANDS LITTERATURFÖRENING
Föreningsmedlemmen Marianne Ståhlberg, som skriver haikudikter på både
svenska och finska, vägleder oss i konsten att skriva haiku. En haiku är en
kort japansk dikt, vanligen på tre rader. Vi skriver på temat Hemåt och den
bästa dikten premieras med ett bokpris.
Workshopen hålls på lördag 10.11 kl. 12 på Ekenäs bibliotek.

EMMAUS
INGENSTANS ATT STÄLLA SIN BOKHYLLA
Hur är det med dem som inte har ett hem att sätta sin bokhylla i?
Emmaus bjuder till samtal om hemlöshet i Finland. I panelen sitten Sanna
Tiivola, verksamhetsledare för Vailla vakituista asuntoa ry. samt Birgitta
Gran, före detta social-och patientombudsman, moderator är Emmaus
viceordförande Nina Nyman.
Samtalet på lördag 10.11 kl. 13 på Ekenäs bibliotek, Svalan.

UNDERBART ÄR KORT
Teaterföreningen Svalan uppträder med lyrikprogrammet Underbart är kort –
en resa genom livet på fredagens lunchpoesi. Programmet omfattar 32 dikter.
Bland författarna kan nämnas Claes Andersson, Lars Huldén, Marita Lindquist, Märta Tikkanen. Musikinslag ingår. Dikterna framförs av Märta Uggla,
Birgitta Nyberg, Bo-Eric Rosenqvist, Ellinor Silius-Ahonen och Mikael Enberg.
Programmet börjar ca kl. 13.

LITTERÄR SUPÉ
BOKA DIN PLATS TILL SUPÉN PÅ GUSTAVO SENAST 2.11
3 rätters middag 40 euro + vinpaket 15 euro (3 glas). Mer information
om kvällens program hittas i programbladet på mittuppslaget (sidorna 10 och 11).
▶▶Bokningar: loungebargustavo@yahoo.com. Per telefon under Gustavos öppethållningstider: 040 7774709.

Emmaus traditionella BOKBYTARMARKNAD ordnas på lördag 10.11
kl.10.00 i butiksaulan på Skillnadsgatan 11 i Ekenäs. Till bokbytarmarknaden
på lördag kan du ta med böcker som du gillat men inte längre har behov av
och byta ut dem mot nya böcker. I år har vi ett stort urval barnböcker!

MER INFORMATION OM PROGRAMPUNKTERNA HITTAS I PROGRAMTABLÅN PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Torsdag 8.11
SE SAMTIDEN GENOM HISTORIEN
▶ ▶ 19.00–20.00 EKENÄS FÖRSAMLINGSHEM

FRE 9.11

Anders Lindström och Sture Lindholm
arr. Ekenäsnejdens svenska församling

LÖ 10.11

TO 8.11

Program 8–12.11
Lördag 10.11
VÄND OM MIN LÄNGTAN
▶ ▶ 10.00–10.45 KULTURHUSET KARELIA
Ann-Luise Bertell samtalar med Fredrik Rahka

CARA KNUUTINEN BERÄTTAR OM
AKVARELLMÅLNING

Fredag 9.11
LUNCHPOESI
▶ ▶ 11.00–14.00 EKENÄS BIBLIOTEK

Bokkalaset öppnas 11.00
Lotta Lerviks
Prisutdelning för poesitävling 11.15
Heidi von Wright
Diktläsning
Heidi von Wright, Victor von Hellens
Underbart är kort – en resa genom livet 13.00
Teaterföreningen Svalan

Lunchpoesi hos Rastachef: Pumpasoppa med
chermoula och örtbröd 8 euro eller vegetarisk buffé
á la Rastachef 12 euro. Boka ditt lunchalternativ på förhand:
info@rastachef.com, senast 7.11.

LJUS, MÖRKER, FÄRG
▶ ▶ 14.00 EKENÄS BIBLIOTEK, PERSPEKTIVET

Marita Karlsson
Målningar ur boken Ljus, Mörker, Färg – att måla transparent
samt inlägg om Färgens betydelse för dig

AFTER WORK
▶ ▶ 17.00–20.00 KULTURHUSET KARELIA
Alfred Backa 17.00–17.45
Dina och Jovan Rajs 18.00–18.45
Arkan Asaad 19.00–19.45

UTSTÄLLNINGAR PÅ EKENÄS BIBLIOTEK

Perspektivet: Barnboksillustratören Cara Knuutinens illustrationer ur
hennes böcker tillsammans med Marita Karlsson, som visar målningar ur sin
bok om färger, Att måla transparent. I samband med utställningarna håller de
båda konstnärerna också öppna föreläsningar där de berättar om sin konst.
Barnavdelningen: Laura Salamas illustrationer ur boken På äventyr i bruket.

▶▶10.00–10.45 EKENÄS BIBLIOTEK, PERSPEKTIVET
Cara Knuutinen

ASTRA

ÅRHUNDRADETS BOKKLUBB

▶ ▶ 10.00–10.45 EKENÄS BIBLIOTEK

Öppen bokklubb arr. Tidskriften Astra

BREVEN FRÅN MARESI
▶ ▶ 11.00–11.45 KULTURHUSET KARELIA

Maria Turtschaninoff samtalar med Fredrik Rahka

EN KORT PROMENAD PÅ VATTEN
– SÅ LURADE JESUS HELA VÄRLDEN
OCH SIG SJÄLV
▶ ▶ 11.00–11.45 EKENÄS BIBLIOTEK
Calle Hård

EDITH SÖDERGRAN SJÄLARNAS MÖTE
▶ ▶ 11.00–11.45 EKENÄS BIBLIOTEK, SVALAN
Nelly Jurvelius och Anna Dönsberg
arr. Edith Södergran-sällskapet

MAMMA NOVEMBER
▶ ▶ 12.00–12.45 KULTURHUSET KARELIA

Peter Sandström samtalar med Hedda Sirén

INLANDET OCH JAGA VATTEN
▶ ▶ 12.00–12.45 EKENÄS BIBLIOTEK

Elin Willows och Ellen Strömberg samtalar
med Michaela von Kügelgen

RASEBORG – KRONANS SLOTT
OCH TRAKTENS MEDELPUNKT
▶ ▶ 12.00–12.45 EKENÄS BIBLIOTEK, SVALAN
Niclas Erlin

TESTA PÅ EN HAIKU
▶ ▶ 12.00–13.00 EKENÄS BIBLIOTEK

Bokkalaset i Ekenäs

Marianne Ståhlberg arr. Nylands litteraturförening

Bokkalaset
www.bokkalaset.fi

Kulturhuset Karelias
10-års jubileumskonsert
27.10 kl. 19.00
KARELIA.HUSET.FI

▶ ▶ 13.00–13.45 KULTURHUSET KARELIA
Katarina Mazetti och Michael Wiander

BOMBTRÄDGÅRDEN
▶ ▶ 13.00–13.45 EKENÄS BIBLIOTEK

Mia Franck samtalar med Michaela von Kügelgen

INGENSTANS ATT STÄLLA SIN BOKHYLLA
– DISKUSSION OM HEMLÖSET

BARN & UNGA LÖ 10.11

ATT SKRIVA FÖR BARN

▶ ▶ 13.00–14.00 EKENÄS BIBLIOTEK, SVALAN
Sanna Tiivola, Birgitta Gran och Nina Nyman
arr. Emmaus Westervik

INNAN DU FÖRSVINNER
▶ ▶ 14.00–14.45 KULTURHUSET KARELIA

AFFÄREN VID VITSAND ÅR 1854 – EN
FOTNOT I KRIMKRIGETS HISTORIA
▶ ▶ 14.00–14.45 EKENÄS MUSEUM

Magnus Cederlöf arr. Ekenäs museum

SÖ 11.11

Rafael Donner samtalar med Tapani Ritamäki

OM VÄNSKAP, HUNDAR OCH
GLÄDJEN ÖVER ATT KUNNA ANDAS

Söndag 11.11

HÖGMÄSSA MED TEMAT HITTA HEM
▶ ▶ 10.00–11.00 EKENÄS KYRKA

Mitt liv som journalist
Staffan Bruun och Calle Hård
Jordnära – den nya nordiska matkulturen
Yrsa Lindqvist, Susanne Österlund-Pötzsch
och Karin Lindroos. arr. Svenska litteratursällskapet

FÅNGLÄGRET I DRAGSVIK 1918
– ETT NATIONELLT TRAUMA
▶ ▶ 16.00–16.45 KULTURHUSET KARELIA
Sture Lindholm

Anmälningar senast 7.11: kari@caterium.fi
Pris: 23 euro

PODDSOFFA
▶ ▶ 17.00–18.00 MOTEL MARINE

BIO: GRABBEN I GRAVEN BREDVID

Poddsoffa med Larson Österberg

▶ ▶ 15.00 BIO FORUM

SUPÉ

Katarina Mazetti, författare till romanen Grabben i graven
bredvid, träffar publiken efter föreställningen.
Pris: 9 euro

▶ ▶ 19.00–23.00 LOUNGE BAR GUSTAVO (2 VÅN)

Program: Arkan Asaad, Rafael Donner, Ellen Strömberg,
Jovan och Dina Rajs, Maria Turtschaninoff.
Musik: Sarah Nedergård och Teddy Granroth.

▶ ▶ 23.00– LOUNGE BAR GUSTAVO (1 VÅN)
Musik: DJ Larson Österberg

11.00–11.30 Michael Wiander
Diskussion och högläsning ur Dexter-böckerna
11.30–12.00 Cara Knuutinen
Sagostund med Anna Gullichsens senaste bok
12.00–12.30 Cara Knuutinen
Pysselverkstad i biblioteket
12.00–12.30 Michael Wiander
Diskussion och högläsning ur Dexter-böckerna
12.30–13.00 Maria Sundell
Sagofarbrorn Zacharias Topelius (5–12 år)
13.00–13.30 Laura Salama
Teckningsworkshop
13.30–14.00 Dockteater
Unda Marinas silverskål med Dan Idman

▶ ▶ 11.30-13.30 VILLA SMAKHUS

Marcus Groth samtalar med Tapani Ritamäki

DANS

▶ ▶ 11.00–14.00 BIBLIOTEKETS BARNAVDELNING

BRUNCH

▶ ▶ 15.00–15.45 KULTURHUSET KARELIA

Boka plats senast 2.11: loungebargustavo@yahoo.com.
Per telefon: 040 7774709.
Pris: trerätters middag 40 euro + vinpaket 15 eur

ÖPPET BARNPROGRAM

arr. Ekenäsnejdens svenska församling

MÅ 12.11

LÖ 10.11

Bokkalaset 2018

Måndag 12.11
KURA SKYMNING: ATT ÅTERBÖRDA
FISKARNA TILL VATTNET
▶ ▶ 18.00 EKENÄS BIBLIOTEK

Gungerd Wikholm samtalar med
Tua Forsström om språk och sorg
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

BARN&UNGA
BOKKALASET
8–12.11.2018

Västnyländska kultursamfundet r.f. är huvudarrangör för Barnens och de Ungas Bokkalas och har äran att
för sjätte gången ordna Barnens och de Ungas BokKalas, BUK2018, som är en del av Bokkalaset. Vi ordnar
författarbesök för barn och unga i samband med Bokkalaset i Ekenäs. Festivalen omfattar program för
Raseborgs svenskspråkiga skolor och daghem.
i s kolorna
omfattar Bokkalaset hela Raseborg.
Även daghemsbarnen får delta i
sagostunder på biblioteken eller i
bokbussen då den besöker daghemmen på sin reguljära rutt. Främst ordnas BUK2018 de två första veckorna i
november. Sagostunderna för dagisbarnen med aktuella författare ordnas
under oktober – november. I år firar vi
Topelius 200 år och bokbussprogrammet handlar om Zacharias Topelius.
Maria Sundell läser dikter av Topelius
för dagisbarnen i bokbussen och för allmänheten under non-stop programmet
på barnavdelningen på lördagen.
Utöver skolprogrammet blir det öppet program med pyssel och sagor med
illustratörer och barnboksförfattare på
barnavdelningen på Ekenäs bibliotek
lördag 10.11 kl. 11–14. (se hela programmet på mittuppslaget). De över
femtio författarbesöken är avgiftsfria.
Kring Bokkalasets tema Hitta hem
behandlas frågor så som identitet, flyktingar och hemmet. De unga vuxna som
vi även riktar oss till är studerande på
andra stadiet. Fantasin och det visuella
i litteraturen lyfts fram av nordiska barnboksillustratörer, liksom den ordkonst
och poesi som är riktad till barn och
unga. Festivalens värdegrund uttrycker
nyfikenhet, empati, glädje och tolerans
genom att sporra barnens och de ungas
intresse för läsande och kreativitet.
Det är allt viktigare att sprida läslust
bland barn och unga. Tillgång till litteratur på ett roligt och mångsidigt sätt
ökar både språkförståelsen och förståelsen för den inhemska och den nordiska
kulturen. Språkutvecklingen gynnas av
läsning och undersökningar bekräftar att
läsning är en viktig del av barnens utveckling. Läsning kan också ge barn kunskap,
TACK VARE PROGRAMMET
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större ordförråd och bättre intellektuell
förmåga och utveckla empati. Barns och
ungas fritidsintressen har förändrats så,
att böcker minskat eller försvunnit som
ett av de populäraste fritidsintressena.
Därför har litteraturfestivalen för barn
och unga i Raseborg en viktig roll i att
väcka och bredda intresset för litteratur.
ÅRETS NYHET är en poesitävling kring

temat Hem för årskurs åtta. Själva tävlingen går av stapeln under början av
oktober då Ted Forsström och Kaj
Korkea-aho fungerar som inspiratörer
med sina Zoo!-böcker. Dikterna kommer att läsas och bedömas av en jury där
Heidi von Wright fungerar som huvud
domare. De bästa dikterna läses upp och
vinnarna kröns under poesilunchen då
Bokkalaset öppnas på Ekenäs bibliotek
fredagen den 9 november.
I samband med Bokkalaset ordnas
det utställningar i Ekenäs bibliotek.
Årets utställningar riktar sig både till
barn och vuxna. I Perspektivet kommer
barnboksillustratören Cara Knuutinen

att ställa ut illustrationer ur sina böcker
tillsammans med Marita Karlsson, som
visar målningar ur sin bok om färger,
Att måla transparent. I samband med
utställningarna håller de båda konstnärerna också öppna föreläsningar där
de berättar om sin konst. På barnavdelningen kan Laura Salamas kolteckningar ur boken På äventyr i bruket beskådas. Om du vill lära dig rita med kol kan
du ta del av koltecknings-workshopen
på lördagen.
Under lördagen samtalar också
Michael Wiander och Katarina Mazetti på Kulturhuset Karelia om hur det
är att skriva för barn och om hur stor
betydelse läsning har för barnets utveckling och välmående.
kommer från
Svenskfinland och Sverige. Årskurs 1–2
får besök av Anna Gullichsen och Cara
Knuutinen, som skrivit och illustrerat
böckerna om kon Betty, och Lena FröÅRETS FÖRFATTARE

lander-Ulf med sin nya bok Pappa jag
och havet. Michael Wiander (SE), författaren bakom Dexter-böckerna, åker
runt i lågstadiernas årskurs 3–6, tillsammans med Annika Sandelin och barnboksförfattaren Katarina Mazetti (SE).
Sandelin berättar om sin senaste bok
Yokos nattbok.
Också dramaberättande får en del
klasser ta del av under besök av författaren Niclas Erlin med hans nya bok
om Raseborgs slott. Susanna Louneva
dramatiserar Laura Salamas nya bok På
äventyr i bruket, en barnbok som berättar om Lasse och Johannas vardag i Fiskars bruk för 100 år sedan.
Rafael Donner som debuterat med
sin essäsamling Människan är ett känsligt djur besöker årskurs 7. Det gör också
Maria Turtschaninoff med den avslutande boken om Maresi ur trilogin Krönikor från Röda klostret.
Att motverka rasism, antisemitism
och främlingsfientlighet i vårt samhälle
talar Dina och Jovan Rajs (SE) om. De
är överlevande från tiden för Förintelsen och ursprungligen från Jugoslavien.
Paret Rajs besöker årskurs 9.
För andra stadiets studeranden ordnas föreläsningar med Arkan Asaad
(SE) och Alfred Backa, som även föreläser för allmänheten fredag 9.11.
Vi har tagit fram ett digert program
och vi hoppas att alla kommer att njuta
lika mycket som vi som planerat programmet. Tack vare bidrag från fonder
och stiftelser kan vi dessutom erbjuda
allt detta gratis, så ta för dig!
ANNETTE STRÖM
PRODUCENT FÖR BUK2018

ILLUSTRATION: CARA KNUUTINEN

INTERVJU
KALASMENY
H I T TA H E M

AKTUELL MED

▶▶Pappa, jag och havet
(barnbok)
▶▶Lena Frölander-Ulf
▶▶Förlaget (2017)
▶▶Lena Frölander-Ulf gör skolbesök
i årskurs 1–3 och kan träffas under
Lilla Luckans (Karis) pysselverkstad
för barnfamiljer samt skolbarn to 8.11
kl. 13–15.

Lena Frölander-Ulf
spelar mellan ljus och mörker.

►

FOTO: JENNA MATINTUPA

Prinsessan Bulleribång och Fidel är två av barnboksförfattaren och illustratören Lena Frölander-Ulfs
karaktärer. Hon har nominerats till flera priser för sina böcker, och har redan mer än tio års erfarenhet
i branschen. Nu senast kom den andra delen i en serie på tre, Pappa, jag och havet.
skrev Lena Frölander-Ulf tillsammans med Hannele
Mikaela Taivassalo, Sagan om prinsessan Bulleribång. Boken, som från början
var ett bröllopstal, kom ut 2006 och blev
startskottet för hennes barnbokskarriär.
Lena har utbildning i mediekommunikation och började med att jobba på en
SIN FÖRSTA BOK

grafisk byrå. Efter mammaledigheten
bestämde Lena sig för att satsa på sitt
eget tecknande istället.
Efter Sagan om prinsessan Bulleribång kom Mörkerboken, som också var
ett samarbete med Hannele Mikaela.
I många av Lenas böcker ser man en
tydlig tråd, nämligen mörker. Om Mör-

Svenska veckan i Raseborg
Ti 6.11 – Svenska dagen
kl. 13, Sagostund med Maria Sundell
@ LillaLuckan Raseborg, Karis bibliotek, åk 1–2

kerboken sade Lena att hon ville göra
den mörkaste barnboken någonsin.
Och så har hon fortsatt. Hon vill att
stämningen är kuslig, och spelar med
ljus och mörker.
– Det var ett konstnärligt experiment som vi gjorde. För det fanns plats
för det. Allt behöver inte vara likadant. Idéerna är många och roliga men
ibland måste man välja bort någon.
Det är lite sorgligt, men man kan alltid
återanvända dem senare, säger Lena.
kan
komma från många olika håll, och
ibland kan en ny läsare få Lena att själv
se sina böcker i nytt ljus.
– När jag läste Jag, Fidel och skogen
med mina barn märkte jag att min son
trodde att det handlade om en pojke
medan min dotter trodde det var en
flicka. Eftersom det inte kommer fram
vilkendera det handlar om tänkte jag att
jag skulle fortsätta skriva i jag-formatet.
Man behöver kanske inte alltid veta allt.
Fortsättningen på Jag, Fidel och skogen blev Pappa, jag och havet. Lena har
IDÉERNA OCH INSPIRATIONEN

kl. 18, Berättelser 1,2,3,4 med Teater Viirus
Gratis föreställning för barnfamiljer. @ Kulturhuset Karelia
To 8.11 kl. 13, Verkstad – illustratör Lena Frölander-Ulf
åk 1–3, @ LillaLuckan Raseborg, Karis bibliotek
kl. 17-19, Lättläst för barn och unga
barnbibliotekarie Lisa Strömsholm och författare
Sabira Ståhlberg berättar om lättläst litteratur
@ LillaLuckan Raseborg, Karis bibliotek
Lö 10.11 kl. 11-14 – Kalaslördag Bokkalaset @ Ekenäs bibliotek
Unda Marinas silverskål med Dan Idman dockteater och
Sagostund och pysselverkstad med Cara Knuutinen mm.

BARNKULTUR

PROFIL
▶▶Lena Frölander-Ulf, född 1976,
är en finländsk barnboksförfattare och illustratör som bor och
arbetar i Helsingfors. Hennes första
bilderbok S
 agan om prinsessan
Bulleribång (skriven i samarbete
med Hannele Mikaela Taivassalo)
utkom 2006.
▶▶Jag, Fidel och skogen nominerades till Toisinkoinen kirjallisuuspalkinto 2016, Finlandia Junior 2016
och Runeberg Junior 2017. Pappa,
jag och havet är hennes senaste
bok.
▶▶Lena Frölander-Ulf har deltagit
i flera utställningar både i Finland
och internationellt.

bestämt att den tredje delen ska utspela
sig i en stad, så att trilogin byggs upp
kring tre olika miljöer som är viktiga
för Lena. Alla böcker om Fidel och jag
fortsätter på samma tema som tidigare,
rädslor. JENNA MATINTUPA
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BARN&UNGA
BOKKALASET
8–12.11.2018

Anna Gullichsen

Hon är Steinerlärare och trädgårdsmästare. Hon har studerat språk, litteratur
och musik. Förutom att hon arbetat som lärare med barn i alla åldrar har hon
har gjort musik, skrivit teater och gett ut ett flertal barnböcker, bland annat fyra
böcker om Saga Blom, antologin Under rockstjärnornas himmel; Ni skulle veta
hur blåslampor värmer (2004), Hatten från Katalonien (2013) och Betty i luften
(2016). Hon har också vunnit första pris i Solveig von Schoultz-tävlingen och
fått Svenska kulturfondens Barnkulturpris.

AKTUELL MED
▶▶Betty i Luften
▶▶Anna Gullichsen
och Cara Knuutinen
▶▶Schildts &
Söderströms (2016)
▶▶Gullichsen gör skol
besök i årskurs 1–2.

FOTO: PRESSBILD/KAROLINA GRUNDSTRÖM

Cara Knuutinen

Hon har illustrerat bland annat bilderböcker, naturböcker för barn och läromedel för såväl Schildts & Söderströms som WSOY. Hon har också arbetat som
lärare i konstfostran. Hon målar främst akvarell, men använder ibland även
blyertspenna eller rödkrita. Mest känd är hon för bilderböckerna om Saga Blom
och om Kossan Betty med text av Anna Gullichsen. Hon nominerades 2009 till
Rudolf Koira-priset med Piilolaakson talvi (text Pamela Mandart).

▶▶Knuutinen gör skolbesök
i årskurs 1–2 och uppträder
under det öppna barn
programmet på Ekenäs
bibliotek lö 10.11. kl. 11–14.
Hennes illustrationer finns utställda i Galleri Perspektivet,
Ekenäs bibliotek under
november och hon berättar
om akvarellmålning lö 10.11
kl. 10.

FOTO: PRESSBILD/ARTHUR FRANCK

Arkan Asaad

Han är författare, utbildad filmregissör, känd radioröst i Sverige och flerfaldig
svensk mästare i Taekwondo. Han flyttade till Sverige från Irak år 1983 och växte
upp i Eskilstuna och Stockholm. 2011 utkom hans debutroman Stjärnlösa nätter, 2014 kom fortsättningen Blod rödare än rött och den sista delen i trilogin,
Bortom solens strålar, utkom i september 2018. Han är också en mycket populär
föreläsare och har gjort över 900 framträdanden.

AKTUELL MED
▶▶Bortom solens strålar
▶▶Arkan Asaad
▶▶Norstedts (2018)
▶▶Asaad gör skolbesök i
gymnasierna samt uppträder
under After work på Karelia
fre 9.11 kl. 19 och på supén
lö 10.11.

FOTO: PRESSBILD

Alfred Backa

Han är komiker, radioskojare, sketchmakare och samhällskritiker. Han säger
sanningen på det sätt som han själv ser den, ofta präglad av cynicism och
allmän nedslagenhet, dock alltid med hjärtat på rätt ställe enligt honom själv.
2016 kom han ut med Finland hundranånting, en humoristisk beskrivning av
Finland de senaste hundra åren. I höst är han aktuell med Överlevnadsbok för
finlandssvenskar.
FOTO: PRESSBILD/LINNEA PORTIN
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AKTUELL MED
▶▶Överlevnadsbok för finlandssvenskar
▶▶Alfred Backa
▶▶Schildts &
Söderströms (2018)
▶▶Backa besöker gymnasierna
samt uppträder på After work på
Karelia fre 9.11 kl.16.

PORTRÄTT
KALASMENY
H I T TA H E M

Ted Forsström
och Kaj Korkea-aho

Tillsammans har Ted Forsström och Kaj Korkea-aho skapat fenomenet Pleppo, för vilket de tilldelades Kulturfondens framtidspris år 2012. De har gett ut
Pleppoboken (2011), gör podcasten Ted & Kaj tillsammans och är nu aktuella
med en serie om en tonårspojke. ZOO! #1: Virala genier utkom 2017 och uppföljaren ZOO! #2: Hjärtattack utkom i år.

AKTUELLA MED
▶▶ZOO! #2: Hjärtattack
▶▶Ted Forsström
& Kaj Korkea-Aho
▶▶Förlaget (2018)
▶▶Forsström och
Korkea-aho gör inspirationsföreläsningar i klass 8 inför
årets poesitävling.

FOTO: PRESSBILD/NIKLAS SANDSTROM

Annika Sandelin

Bibliotekarien och förattaren Annika Sandelin har gett ut verk både för vuxna och
barn, men är kanske mest känd för sina fantasifulla bilderböcker med illustrationer av Linda Bondestam och Karoliina Pertamo. Råttan Bettan och masken
Baudelaire, illustrerad av Karoliina Pertamo, nominerades år 2014 till Nordiska rådets barn-och ungdomslitteraturpris. Boken belönades också av Svenska
l itteratursällskapet.

AKTUELL MED
▶▶Nattsvart och
underbart
▶▶Annika Sandelin
▶▶Förlaget (2018)
▶▶Sandelin gör skolbesök
i lågstadierna.

FOTO: PRESSBILD/NIKLAS SANDSTROM

Michael Wiander

Han är ledarskapsutbildare och tvåbarnspappa. Idén till hans populära böcker
om Dexter Olsson föddes då dottern Luba hade läst igenom alla böcker på biblioteket och inte hittade något nytt att läsa. Då bestämde sig Wiander för att
skriva en serie tjocka och spännande barnböcker för att mätta också den största läshungern. Debuten, Morfars hemlighet, utkom 2017 och den andra delen,
Flykten till Vulkanön, 2018.

AKTUELL MED
▶▶Flykten till Vulkanön
▶▶Michael Wiander
▶▶Visto Förlag (2018)
▶▶Wiander gör skolbesök och
uppträder under non-stop
barnprogrammet lö 10.11.
kl. 11–14. Han samtalar med
Katarina Mazetti på Karelia
lö 10.11 kl. 13.

FOTO: PRESSBILD

Heidi von Wright

År 2003 debuterade hon med den uppmärksammade diktsamlingen skör
och spräcklig och har därefter gett ut sex diktsamlingar. von Wright frilansar
som kulturskribent och illustratör. I år utkom hennes senaste diktsamling
mellanblad. Heidi är medlem i juryn och huvuddomare i Bokkalasets poesitävling för å rskurs 8.

AKTUELL MED
▶▶mellanblad
Heidi von Wright
▶▶Schildts &
Söderströms (2018)
▶▶von Wright uppträder
med egna dikter under
lunchpoesin fre 9.11 kl.
11–14.

FOTO: PRESSBILD/ROBERT SEGER
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Victor von Hellens

Han är (bland mycket annat) finlandssvensk poet. Han skriver om vardagligheter, evigheter, äntligheter och allt det där andra
som man måste skriva om ibland. Han ser allt men förstår inget och håller sig mer eller mindre ambivalent till det mesta. På
den poetiska CV:n kan läggas bland annat första plats i Åbo poesidagars Poetry Slam samt andra plats i Nordiska Mästerskapet
i Estradpoesi. Dessa poesipris till trots anser von Hellens att man givetvis inte kan tävla i poesi. Detta hindrar honom å andra
sidan inte från att i offentligheten titulera sig ”Nordens objektivt sätt näst bästa estradpoet”. För tillfället skriver han på något som
hoppeligen kommer att bli en samling dikter i klassisk fysisk diktboksform.
▶▶von Hellens uppträder med egna dikter under lunchpoesin fre 9.11 kl. 11–14.
FOTO: PRIVAT

Laura Salama

Hon är illustratör och journalist. Hon har gjort bilder till såväl tidningar som webbsidor och illustrerat ett flertal böcker för både
barn och vuxna. Hon är filosofie magister i konsthistoria och har också studerat bildkonst. Lasse och Johanna – På äventyr i bruket
är hennes första barnbok och fjärde bok totalt.
▶▶Salama har en teckningsworkshop under det öppna barnprogrammet på Ekenäs bibliotek lö 10.11. kl. 13–13.30.
Susanna Louneva gör workshops i dramaberättande i lågstadierna på basen av Salamas nya bok.

FOTO: VÄSTRA NYLAND
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gick jag i Vikingaåsens lågstadieskola i Jomala. De första
två åren hade vi tillfälligt klassrum i
den frivilliga brandkårens hus, eftersom skolbyggnaden måste mögelsaneras. Där samlade vi löv och ritade
elefanter för bokstaven E. Jag och mina
klasskompisar hade fortfarande mjukisbyxor våra mormödrar sytt, medan
tjejerna i 5B hade jeans. Alla på min
skola, jag inräknat, trodde att provrörsbefruktning innebar att fostret faktiskt
växte fram i ett laboratorium. Så minns
jag det i alla fall. En bild av ett sterilt rum
med rader av foster i olika utvecklingsstadier i glasbehållare. Provrörsbarn
som växer i provrör. Det kändes som ett
fantastiskt alternativ, mindre kladd och
blod. Förlossningsskador som inkontinens, totala sprickningar och livslånga
smärtor visste vi inget om. Ändå: minns
lättnaden i att tänka att de kan gro där
istället för här.
ÅREN 1998–2004

17 ÅR SENARE HAR INGEN löst det där

med laboratoriebarn. Det känns bara
inte modernt, det måste vi väl kunna
enas om. Vad är nyfödda människor
förutom blod och kött och små, små
frisyrer som klistrar sig mot huvudet?
Silkeshud och mjukt varmt vatten som
när man dyker i en sjö i augusti, fast renare vatten. Kanske som när man dyker
i Perhonjoki å, i augusti. De är gjorda
av e-moll och Dsus, av kontraparalleller och mannagrynsgröt. Känslan av att
sjunga psalmer i Eb-dur och av mjukt
skelett. På rent vetenskaplig väg kan det
inte vara omöjligt att destillera, blanda,
grädda, vänta, skörda, vårda, klä, hjälpa
med läxorna, bråka med och trösta. Det
måste finnas ett annat sätt. Tänker: en
egen avdelning på sjukhusen där man
i vattentankar förvarar och föder upp
foster. Den eller de som vill ha ett barn
står för äggcell och sädesceller och så
befruktar man dessa där och om man
inte har några fungerande könsceller
kan man låna av nån annan eller göra
gemensam sak med nån som har. Först
måste man ansöka om att få en plats,
på så sätt fångar man upp alla blivande
föräldrar så de kan få skräddarsytt stöd
från myndigheterna från första början.
Personerna intervjuas individuellt om
motivationen bakom önskan att skaffa
barn. Parförhållande är inte nödvändigt,
det enda som krävs av föräldrarna är en
plan om boende och uppfostringsform.
Så kan man komma och besöka sitt l illa
foster nu och då på sjukhuset medan det

växer till människa. Prata med det. Finnas nära. Och så vidare. Allt genetiskt
ingenjörsdravel förbjudet, barn som
barn. När ungen är färdigbakad lyfts
den ur sin tank och läggs på endera förälderns hud, så kan deras gemensamma liv börja. En fulländad plan. Vid puberteten får varje person frysa ner sina
könsceller och sen steriliseras så ingen
behöver oroa sig nånsin igen, man kan
ligga hur mycket man vill utan risk för
extra liv.
Nej det låter inte så bra, det hör jag också.
Under nio månader fick jag inte gå ut,
inte längre än ett varv runt kvarteret i
alla fall. De sista månaderna lämnade
jag inte mitt rum. Inget får hända deras
investering som de satsat så mycket på.
Jag bär på deras dröm, jag tänker på hur
glada de kommer bli. Då går det lättare.
Jag vet hur det är att längta efter barn,
jag har alltid velat ha ett eget men aldrig hittat någon jag vill leva och faktiskt
uppfostra barnet med. Det behövs ju
fortfarande, säger kvinnan och ler. Hon
stryker sig lätt över den stora magen. Det
behövs alltid någon annan, och för den
här familjen i Zürich är det jag som är
den andra. De behöver mig.
mig mest med
min mentala bild av hur surrogatmödraskap är organiserat på den globala
traffickingmarknaden är att jag förmodligen inte överdriver hur jävligt det är
utan missar massor. Huskomplex som
liknar hotell och används som fabriker
för att vita homosexuella män och vita
kvinnor som har råd att köpa någon annan men inte har råd att få bristningar
på magen ska kunna få ett biologiskt
barn. Ett biologiskt, vitt barn. Hela tiden med valfriheten som chimär och
flytväst, varje persons rätt att bestämma
över sin egen kropp måste ju innebära
att kvinnor har rätt att hyra ut sina livmödrar. Säger de. Vi är så lyckliga nu,
med vårt alldeles egna barn som kommit till genom vårt fantastiska surrogat.
Det är en mänsklig rättighet att få se sitt
eget barn växa upp, säger de. Det borde
vara en mänsklig rättighet att inte behöva tillbringa år efter år på ett surrogatmödrahotell.
DET SOM SKRÄMMER

blev gravid var det som ingenting hade hänt. Jag
hade gått ner i vikt, kände mig aktiv och
på gång, ung och hälsosam, som att jag
DEN FÖRSTA GÅNGEN JAG

ÖPPEN BOKCIRKEL: LÖRDAG KL. 10
ASTRA

ÅRHUNDRADETS BOKKLUBB

TIDSKRIFTEN ASTRA har i samarbete med

Århundradets Bokklubb organiserat ett samtal
kring Astras 100-årsjubileumsantologi Denna
framtid är vår som utkom i år hos Förlaget.

ÅRHUNDRADETS BOKKLUBB har tagit sig an antologin och bjuder in Bokkalasets besökare till en öppen
bokcirkel med fokus på Ida Kronholms text Fruktbarhetens förtyck. Hoppa med i diskussionen och
ta del av ett öppenhjärtligt samtal om feminism och
litteratur med oss!
BOKKLUBBEN GRUNDADES år 2015 i Helsingfors och har idag fem fasta

medlemmar, Jenna Matintupa, Malin Öhman, Kaneli Johansson, Saga Mannila
och Hanna Arhippainen. De är aktiva med regelbundna bokträffar och driver
bloggen Århundradets bokklubb på ratata.fi parallellt med ett instagramkonto
under samma namn.

styrde över min egen kropp för kanske
första gången någonsin. Det var bara det
att min mens var två dagar sen, den var
aldrig två dagar sen. Märkligt lugn var
jag, bara lågintensivt orolig på det där
sättet som gör en extra medveten om
tiden som går. För fyra månader sen
demonstrerade vi mot Polens inskränkningar av aborträtten, stod och skrek på
Senatstorget och lyssnade på tal och grät
stillsamt över den gränslösa orättvisan.
Jag hade skrivit ut ett A4-ark med en
överkryssad klädgalge på. Nu tänkte jag
på celler som delade sig i min livmoder, som en oregelbunden klump som
varken ville mig illa eller väl utan som
bara bodde där och sa ”var och en med
sitt”. Tänkte att det blir lite spännande att
göra abort, det blir en bra erfarenhet att
ha och bra material att bygga på. Tänkte
att det blir helt fruktansvärt.
En tisdagsnatt flera år tidigare drömde jag att jag var gravid men fick reda
på det först när jag var i sjunde månaden. Från en dag till en annan fick jag
en sån där spänd och buktande mage.
Första känslan var panik, för jag hade
blivit vansinnigt full minst nio kvällar
och salongsberusad lika många gånger under den här perioden. Hur sönder
kunde fostret vara nu då i så fall. Hur
perforerat av champagnebubblor, hur
oljigt av likör 43, egentligen måste vodkan ha dödat det. Hur sjukt var det att
jag sugit av min kompis i en hyttkorridor medan någon annans barn, ja och
mitt barn, bodde i mig. Den här paniken. Men samtidigt minns jag känslan
av att vara svullen och uppfylld av en

viktig grej, att ha precious cargo, bära
nåt som spelar roll istället för det vanliga: väskor, kassar, dator, kappsäck. Det
var som att jag var viktig och utvald, bla
bla. Sen vaknade jag.
dag gick
jag och tränade för att få blodet att komma, sprang så långt jag orkade på löpbandet. Det var inte särskilt långt, men
lungorna började knipa och halsen smakade blod av djupa andetag. Inget kom
ännu. På kvällen, fast jag inte var kåt över
huvud taget, fick jag mig själv att komma
hårt och mycket så mitt täcke blev blött
trots handduken jag vikt fyra gånger under mig. Inget. Samma iver som när jag
var tolv år och inte ännu fått min första
mens och längtade så att det värkte i min
kropp. Jag skrev mens mens mens mens
mens i min dagbok med femhundra utropstecken och tänkte på hur jag skulle
få blöda och använda tampong under
min i syslöjden nysydda ljusturkosa kjol
när det blev sommar. Tanken pirrade i
mig som tanken på födelsedagspresenter. Nu var varje par torra rena underkläder ett hån och en påminnelse om
den bleka rödhåriga pappan som aldrig
skulle behöva bära något annat än de tatueringar han valt själv.
PÅ MIN CYKELS TRETTIONDE

IDA KRONHOLM 

Texten är publicerad i Astras
jubileumsantologi Denna framtid
är vår (2018).
Läs texten i sin helhet
på Bokkalasets hemsida:
www.bokkalaset.fi
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AKTUELL MED

▶▶Inlandet (roman)
▶▶Elin Willows
▶▶Förlaget (2018)
▶▶Elin Willows samtalar med Ellen
Strömberg på Ekenäs bibliotek på
lö 10.11. kl.12 och på supén.

▲

– När jag hör "hitta hem" tänker jag på Finland, säger Elin Willows. FOTO: JENNA MATINTUPA

Elin Willows debutroman Inlandet undersöker vardagens konkreta mekanik,
småsamhällesmentaliteten, hur omgivningen kan spegla en människas inre
landskap och relationen mellan frihet och ensamhet.
uppvuxen i Sverige och bosatt i Finland
sedan 2009. Hon har jobbat som
radiojournalist med Kulturtimmen

och med regionala nyheter i Åboland
och Österbotten. 2018 debuterade hon
med romanen Inlandet, en självlysande
berättelse om uppbrott och förändring.
Efter att ha studerat kulturjournalistik och i flera år jobbat som radiojournalist, en tid då det inte fanns så
mycket utrymme för att själv skriva
skönlitterärt, börjar Elin en skrivarutbildning. Där startar det som blir hennes debut. Ett sammanhang där hon
kunde utvecklas och få stöd av andra i
samma process. Att vara journalist säger
ELIN WILLOWS ÄR FÖDD 1982,

Elin har främst varit en nackdel. Sättet
att skriva journalistiskt och skönlitterärt
skiljer sig från varandra, vilket hämmade henne i början. Men tack vare kursen
fann hon slutligen sig själv i det skönlitterära skrivandet. Språket var det som
kopplade samman hennes olika banor.
Det var viktigt i det journalistiska arbetet, och grunden för hennes bok.
under en lång
tid. Under 2013 började Elin skriva,
och fyra år senare, i början av 2018 såg
boken dagens ljus.
– Inlandet har fått komma till ganska
långsamt. Jag fungerar så att medan jag
skriver lyssnar jag på det som händer i
INLANDET KOM TILL

texten och sedan skriver jag utifrån det,
berättar Elin.
Någon tanke bakom vad det skulle
bli för roman existerade inte, utan det
utvecklas vartefter. Elin berättar att hon
inte visste något om boken innan hon
började skriva den. Efter första stycket
insåg Elin var handlingen utspelas, och
hon började också bättre förstå huvudpersonen. Att huvudpersonen gör slut
med sin pojkvän i början av boken hade
Elin till exempel inte räknat med. Elin
säger att hon skrivit intuitivt, och att
skrivandet varit utmanande.
– Jag diskuterade ganska många
gånger med min handledare om hur lite
det får hända i en roman innan läsaren

blir för irriterad och lägger ifrån sig boken. Det var en utmaning som jag t yckte
var rolig. Det har visat sig att ganska
många orkat läsa hela boken, men då
och då hör jag om sådana som blivit
väldigt irriterade på att det inte händer
tillräckligt. Men alla kan inte gilla allt,
säger Elin.
HITTA HEM, ÅRETS TEMA, speglar sig både

i Elins roman och också i hennes liv.
– När jag hör ”hitta hem” tänker jag
på Finland. Jag har bott på platser i Sverige där jag också trivts, men det blev så
självklart när jag flyttade till Finland att
det var meningen att jag skulle hamna
här, säger hon.
Elin berättar att hon känt sig hemma
här allt sedan hon flyttade till Finland,
och har aldrig ångrat flytten. För tillfället bor hon i Vasa med sin familj. En stad
som hon tycker har ett bra läge och är
just rätt för henne.
DEN BÄSTA BOK ELIN LÄST I ÅR:

– Rich Boy av Carolina Ringskog Ferrada-Noli tyckte jag jättemycket om, men
det absolut bästa hittills är Vända hem
av Yaa Gyasi. Den var fantastisk!
JENNA MATINTUPA

karistelefon.fi
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Calle Hård

AKTUELL MED

Han är författare och journalist. Han är uppvuxen i Karis, men har sedan 1969 arbetat i Sverige,
bland annat på Expressen, Västerbottens-Kuriren och som frilansreporter. Nuförtiden tillbringar
han vintrarna i södra Indien. Han är aktuell med Om En kort promenad på vatten – så lurade
Jesus hela världen och sig själv.

▶▶Om En kort promenad på
vatten – så lurade Jesus
hela världen och sig själv
▶▶Calle Hård
▶▶Rosenboms
Boklåda (2018)

FOTO: PRIVAT

Niclas Erlin

AKTUELL MED

Han har skrivit boken Glans och vardag på Raseborgs slott, som han i somras gav ut tillsammans
med fotografen Lina Enlund.
Till vardags jobbar Niclas Erlin som frilansreporter och skriver främst för tidningarna Västra
Nyland, Hangötidningen och Värme- och sanitetsteknikern. Han har studerat nordisk historia
och arbetat som reporter på Meddelanden från Åbo Akademi och Västra Nyland. Han har också
fungerat som redaktör för Västnyländsk årsbok och medverkat i flera historiker.

▶▶Glans och vardag på
Raseborgs slott
▶▶Niclas Erlin,
Lina Enlund
▶▶Västnyländska
kultursamfundet (2018)

FOTO: VÄSTRA NYLAND

Sture Lindholm

AKTUELL MED

Han är född i Pojo och student från Karis-Billnäs gymnasium och således en genuin raseborgare.
Han har jobbat som lektor i samhällslära och historia, som reseledare, frilansjournalist och
sommarredaktör på tidningen Västra Nyland. Han inledde sin författarkarriär med att skriva
läroböcker i historia och samhällslära för Söderströms förlag. Sture har sammanlagt gett ut åtta
fackböcker i historia, varav sex stycken har getts ut på hans eget förlag Proclio. Nu är han aktuell
med Fånglägerhelvetet Dragsvik – massdöden i Ekenäs 1918.

▶▶Fånglägerhelvetet
Dragsvik – massdöden
i Ekenäs 1918
▶▶Sture Lindholm
▶▶Proclio (2018)

FOTO: SCOTT OSBORN

ERIC ADLERCREUTZ

ARKITEKTENS PENNA MÖTER PAPPRET
15.9 –11.11.18

Gustav Wasasg.11, Ekenäs

ti–fr 13–17, lö–sö 11–17
www.proartibus.fi

GALLERI ELVERKET
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Bokkalaset 2018
Arrangörer: Ekenässällskapet r.f., Västnylänska
kultursamfundet r.f., Raseborgs stads kulturtjänster
Producent: Michaela von Hellens
Styrgrupp: Monica Örnmark, Annette Ström,
Sanna Himmelroos, Mikael Enberg

KARTA

1. Kulturhuset Karelia Skillnadsgatan 11
2. Ekenäs bibliotek Raseborgsvägen 8
3. Villa Smakhus Seminariestigen 6

4. Lounge Bar Gustavo Norra Strandgatan 1
5. Ekenäs Stadshotell Norra Strandgatan 1
6. Motel Marine Kammakaregatan 4

7. Ekenäs resecentrum Gustav Wasas gata 11
8. Bio Forum Helene Schjerfbecksgatan 5

9. Församlingshemmet Raseborgsvägen 7
10. Ekenäs kyrka Stora Kyrkogatan 18

BUSSTRANSPORT FRÅN KIASMA

Nylands Litteraturförening ordnar som tidigare år busstransport från
Helsingfors till Ekenäs lördagen 10.11. Bussen startar utanför Kiasma
kl. 8.30 och startar tillbaka ca kl.16.15. Bussen tur- och retur kostar
10 euro. Man behöver inte boka plats på förhand.

Möt våra författare !
EkEnässällskapEt
•
•
•
•

är medarrangör för Bokkalaset.
ordnar informationsmöten, temaresor och utfärder.
ordnar konstutställningar på oväntade platser.
värnar om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer i Ekenäs.
ELLEN STRÖMBERG

Bli mEdlEm!

Bokkalaset

PETER SANDSTRÖM

www.ekenassallskapet.fi

Plocka upplevelser från
kulturstaden Raseborgs nya
evenemangskalender

ALFRED BACKA

evenemang.raseborg.fi

HEIDI VON WRIGHT

Barnens
bokkalas

Poimi elämyksiä kulttuurikaupunki Raaseporin uudesta
tapahtumakalenterista
tapahtumat.raasepori.fi

ANNA GULLICHSEN

CARA KNUUTINEN

VISIT RASEBORG

litteratur.sets.fi

ELIN WILLOWS

forlaget.com
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ANN-LUISE BERTELL

PÅ KALASET!

RAFAEL & JÖRN DONNER

MARCUS GROTH

MARIA TURTSCHANINOF

MIA FRANCK
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