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Häxor, myror och Rock and roll på Ekenäs Bokkalas 

 

Bokkalaset i Ekenäs startar den 7 november och behandlar årets tema ”Motiv” både genom litteraturen och 

bildkonsten. Programmet inkluderar omkring 70 författare på 15 scener runt om i Ekenäs. Författare från 

alla nordiska länder deltar. Den hemtrevliga bokfesten fyller än en gång Ekenäs med program för stora och 

små och bjuder på verkstäder, utställningar, film, musik, teater, kulinariska upplevelser och författarmöten 

och diskussioner på gallerier, caféer och restauranger.  

Bland författarna kan nämnas ålänningen Carina Karlsson, som kommer att berätta om sin bok ”Märket” i 

vilken hon beskriver det svenska rikets första häxprocess på Åland.   

Samhällspedagogen, bloggaren och inspiratören Julia Degerth ger tips och inspiration för en ekologisk 

vardag och hur du kan leva så att världen mår lite bättre. Degerth har gett ut boken ”Mina lilla gröna”. 

 

Forskaren och redaktören Katja Bargum berättar om boken ”Myrornas hemliga liv”, som hon skrivit 

tillsammans med Heikki Helanterä, och som är en fascinerande populärvetenskaplig faktabok.  

Nya böcker utgivna av lokala författare har sin självklara plats på Bokkalaset. Kjell Ekholms andra bok #De 

gyllene åren – Rockens Roll i Västnyland” handlar om ungdomskultur och musik med västnyländska rötter. 

Ekholm gör en djupdykning i grupperna Country Express och Paul Oxley’s Units färgstarka och intressanta 

historia då Karis blev Nashville och Ekenäs Finlands Liverpool. 

Nordiska författare 

Iman Meskini, som spelade Sana i den norska kultserien SKAM, är aktuell med boken 

#minhistorieminmening. I boken svarar Iman på frågorna Varför bär muslimska kvinnor hijab? Varför 

uppfattar människor den som förtryckande? Känns den förtryckande för den som bär den?  

Motiv hör starkt ihop med deckare. Bokkalaset kan efter en paus på några år igen presentera en isländsk 

författare och den här gången är det ingen mindre än deckardrottningen Yrsa Sigurðardóttir. Hon 

debuterade år 2005 och hennes böcker har översatts till mer än 30 språk. Yrsa besöker årets Bokkalas med 

boken ”Arvet” som utkom på svenska senaste vår.  

Den svenska TV-profilen och journalisten Malou von Sivers är aktuell med boken ”Inför hans blick”, som är 

den sista delen i en fiktiv trilogi med självbiografiska inslag. Med romanerna undersöker von Sivers hur sår 

kan föras vidare genom generationer. 

Lyfter fram barnlitteratur  

Utöver Bokkalasets sedvanliga program ordnas också i år Barnens och de ungas bokkalas, som omfattar 

program i alla svenskspråkiga skolor i Raseborg. Med omkring 100 författarbesök i skolor och daghem når 

kalaset hela Raseborg. - Fjolårets poesitävling gav mersmak och i år är det årskurs sex som får fatta pennan, 

berättar Annette Ström på Västnyländska kultursamfundet rf. Vinnarna kommer att krönas under 

Bokkalasets öppning i Ekenäs bibliotek på fredag 8.11 klockan 12. 

 

Mer information om programmet finns på bokkalaset.fi och Bokkalasets Facebook- och Instagram-sidor. 


