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Bokkalaset i Ekenäs firar 20-årsjubileum 

Den 4-9 november samlas litteraturvänner för 20. gången under festivalen Bokkalaset i Ekenäs. Temat för 

årets bokfest är Minnen, som behandlas i festivalprogrammet ur flera olika perspektiv.  

På programmet står återigen författargäster, intressanta intervjuer, utställningar, seminarier, film, teater, 

musik och program för barnen.  Bokkalaset vill inspirera och uppmuntra till läsning av finlandssvensk och 

nordisk litteratur. Hela programmet offentliggörs i början av hösten 2020. 

Listan på författare och artister som bekräftat sitt deltagande är följande: Ann-Luise Bertell, Jeanette 

Björkqvist, Magnus Cederlöf, Kjell Ekholm, Kenneth Eriksson, Leif Höckerstedt, Juha Itkonen, Merete 

Mazzarella, Alma Pöysti, Emma-Saara Raunio, Marcus Rosenlund, Fritjof Sahlström, Peter Sandström, 

Milja Sarkola, Six Notes, Tove Virta och Kjell Westö.  

- Därtill väntar vi besök även från de övriga nordiska länderna, men pga. coronasituationen avvaktar vi ännu 

med att gå ut med några namn, berättar kultursekreterare Lotta Lerviks, som är ordförande för Bokkalaset.  

- Vi räknar med att kunna ordna Bokkalaset normalt inför levande publik, då de mänskliga mötena mellan 

författare och läsare är viktiga, säger Lotta Lerviks. Våra besökares och författares hälsa och säkerhet är vår 

högsta prioritet och vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. 

De utrymmen vi använder rymmer max drygt 200 personer och det är möjligt att begränsa sittplatserna vid 

behov.  Vi har också beredskap att genomföra evenemanget på alternativa sätt. En del av programmet 

kommer att strömmas inför publik i samarbete med bland annat Yle Västnyland och dessa programpunkter 

kommer att sändas oberoende av om restriktioner återinförs pga.  coronapandemin.  Med de virtuella 

inslagen når vi samtidigt ut till en bredare publik. 

Genom Barnens och de ungas Bokkalas - BUK, som i år ordnas för åttonde gången, erbjuds ett digert 
program under oktober-november för svenskspråkiga skolelever i hela Raseborg. Programmet utgörs 
huvudsakligen av författarbesök i skolor och målet är att alla svenskspråkiga grundskole- och 
gymnasieelever i Raseborg skall få träffa en författare eller illustratör. Västnyländska kultursamfundet r.f. 
fungerar som huvudarrangör för Barnens och de ungas Bokkalas. Följande finlandssvenska författare 
besöker skolor i Raseborg: Henrika Andersson, Yvonne Hoffman, Minna Lindeberg, Jenny Lucander, Wilma 
Möller, Jolin Slotte, Sanna Vuori och Axel Åhman.  
 
- Vi hoppas också kunna välkomna författare från de övriga nordiska länderna till skolorna, berättar 

Annette Ström från Västnyländska kultursamfundet rf.  

Henrika Andersson är årets inspiratör för poesitävlingen som i år ordnas i klass 6. Temat för tävlingen, som 
går av stapeln i oktober, kommer att vara Minnen. Prisutdelningen sker fredagen den 6 november i Ekenäs 
bibliotek. 

Bokkalaset pågår i sex dagar på olika håll i Ekenäs i bland annat biblioteket, Kulturhuset Karelia, Motel 
Marine, Sigurd Snåresalen och Hotel Sea Front.  
Bokkalaset arrangeras i samarbete mellan Ekenässällskapet rf.  Västnyländska kultursamfundet rf. och 
Raseborgs stad. I evenemanget ingår även program som ordnas av ett stort antal föreningar, samfund och 
övriga samarbetsparter i bland annat EKTA Museum, församlingshemmet och på olika caféer. 
 
Information:  Lotta Lerviks, kultursekreterare, Raseborgs stad, 019 289 2781, lotta.lerviks@raseborg.fi 

Barnens och de ungas Bokkalas: Annette Ström, verksamhetsledare/koordinator för BUK, 044 339 176, 

annette.strom@luckan.fi 
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