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Vändpunkter diskuteras på Bokkalaset i Ekenäs 

Den 11-15 november är det igen dags för litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs. Tema för årets bokfest är 

Vändpunkter, som behandlas i festivalprogrammet ur flera olika perspektiv.  

På programmet står som vanligt aktuella författarsamtal, intervjuer, utställningar, seminarier, film, musik 

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

litteratur. Hela programmet offentliggörs i början av hösten 2021. 

Listan på författare som hittills bekräftat sitt deltagande är följande: Camilla Berggren, Tatjana Brandt, 

Magnus Cederlöf, Karin Collins, Michel Ekman, Pehr-Johan Fager, Mia Frank, Otto Gabrielsson (SWE), 

Joakim Groth, Maria Grundvall, Annika Gustafsson-Flinck, Elsa Kemppainen, Kaj Korkea-aho, Gerður Kristný 

(ISL), Anna Lindholm, Kjell Lindvall, Magnus Londen, Per-Erik Lönnfors, Merete Mazzarella, Martina Moliis-

Mellberg, Nina Lycke (NOR), Agneta Rahikainen, Fritjof Sahlström,  Victor von Hellens, Bo Wessman, Elin 

Willows och Robert Åsbacka. 

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

och läsare är viktiga, speciellt efter en lång paus, säger Lotta Lerviks. En del av programmet kommer att 

strömmas inför publik i samarbete med bland annat Yle Västnyland. I år är antalet författare rekordstort 

och de flesta framträdandena är samtal mellan två eller flera författare.  

Genom Barnens och de ungas Bokkalas - BUK, som i år ordnas för nionde 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.  

Henrika Andersson och Maria Sann är årets inspiratörer för poesitävlingen som i år ordnas i klass 6. Temat 
för tävlingen, som går av stapeln i oktober, kommer att vara Vändpunkter. En nyhet för i år är en 
poesitävling som ordnas för klass åtta med Karin Erlandsson som inspiratör. Följande författare besöker 
skolor i Raseborg: Henrik Andersson, Linda Bondestam, Karin Erlandsson, Lin Hallberg (SWE), Maija Hurme, 
Oskar Kroon (DEN), Minna Lindeberg, Anna Lindholm, Hanna Lundström, Mårten Melin (SWE), Mathias 
Rosenlund och Maria Sann. Dessutom kommer barnkulturaktör Maria Sundell att besöka daghem 
tillsammans med bokbussen.  

Bokkalaset har ett flertal samarbetspartner, som deltar med eget program: Bio Forum, Edith 
Södergransällskapet, Ekenäs bibliotek, Ekenäsnejdens svenska församling, Emmaus Västervik, Ekenäs 
Museivänner, Fix TV, Nylands Litteraturförening, Pro Artibus, Schjerfbecksällskapet, Slowcity Podcast, 
Svenska Folkskolans Vänner, Villa Kolkis och Villa Skeppet. 

Bokkalaset arrangeras i samarbete mellan Ekenässällskapet rf.  Västnyländska kultursamfundet rf. och 
Raseborgs stad.  
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 

www.bokkalaset.fi  
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