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Många följde med författarsamtalet mellan Malou von Sievers och Monika Fagerholm på 
Bokkalaset i fjol. Bild: Mona Salama 

MALIN VALTONENEKENÄS 

Litteraturevenemanget som bara skulle ordnas en gång 

lever fortfarande kvar, två decennier senare. Också i år 

utlovas ett digert program. 

Bokkalaset ordnas på olika håll i Ekenäs den 4-9 november. 

Årets tema är minnen, som behandlas ur olika perspektiv. 

Litteraturfestivalen bjuder också i år på annat än författarbesök. 
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Intervjuer, utställningar, seminarier, film, teater och musik står på listan, liksom 

program för barn och unga i Raseborgs svenskspråkiga skolor och daghem. 

 

Författaren Minna Lindeberg från Sjundeå är en av flera författare som besöker skolor 

under Bokkalaset. Bild: Niklas Sandström. 

Hela programmet offentliggörs i höst men redan nu har över tjugo författare och 

artister bekräftat att de deltar. 

DE HÄR DELTAR I BOKKALASET 2020 

Festivalen hoppas också på besök från Norden, men på grund av coronaviruset 

går festivalen inte ut med några utländska namn i det här skedet. 

Författarsamtal sänds direkt på Yle Arenan 

Bokkalasets arrangörer räknar med att kunna ordna Bokkalaset som normalt. De 

lokaler som evenemanget äger rum i rymmer max 200 personer. 

Arrangörerna är redo att begränsa sittplatserna och att ordna evenemanget på 

alternativa sätt om coronasituationen i november kräver det. 
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Författarna Juha Itkonen och Kjell Westö deltar i årets Bokkalas. De har tillsammans skrivit 

boken 7+7 Brev i en orolig tid. Bild: Johanna Bruun 

Nytt för i år är att en del av programmet kommer att sändas direkt i samarbete 

med olika aktörer. 

Lördagens författarsamtal på Kulturhuset Karelia sänds i samarbete med Yle 

Västnyland och kan ses på Yle Arenan. 

Bokkalaset ordnas av Ekenässällskapet, Västnyländska kultursamfundet och 

Raseborgs stads kulturtjänster. 

De olika programmen ordnas bland annat i biblioteket, Kulturhuset Karelia och 

Sigurd Snåresalen. 

I fjol gjorde Bokkalaset publikrekord. Publiksiffran var då ungefär 2 600 personer 

och 2 800 elever deltog i Barnens och de ungas Bokkalas. 

Svenskfinlands största litteraturevenemang vill inte bli mindre lokalt: ”Lokala 

prägeln på Bokkalaset är jätteviktig” 
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