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Vändpunkter diskuteras på Bokkalaset i Ekenäs 

 

Den 10-15 november är det dags att åter samlas i litteraturens tecken under Bokkalaset i Ekenäs.  Tema för 

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

På programmet står som vanligt aktuella författare, samtal, intervjuer, utställningar, musik, film och fest. 

Program ordnas på 15 scener runt om i Ekenäs bl.a. på Kulturhuset Karelia och Ekenäs bibliotek men också 

på muséer, caféer och restauranger. Bokkalaset vill inspirera och uppmuntra till läsning av finlandssvensk 

och nordisk litteratur 

- I år ordnas Bokkalaset inför publik, och mötena mellan författare och läsare är efterlängtade, speciellt 

efter en lång paus, säger kultursekreterare Lotta Lerviks. Virtuella inslag ingår och en del av programmet 

kommer att strömmas live i samarbete med bland annat Yle Västnyland. I år är antalet författare 

rekordstort och de flesta framträdanden är samtal mellan två författare, som tillsammans med en 

moderator diskuterar sina aktuella böcker.  

Nordiska gäster 

I år gästas Bokkalaset av den norska författaren Nina Lykke, som år 2019 tilldelades Norges största litterära 

pris, Bragepriset, för sin roman Nästa! Boken var den mest sålda romanen i Norge 2019.  

Gerður Kristný är en isländsk poet och författare, som har skrivit bland annat poesi, romaner och 

barnböcker. Ett av hennes mest kända verk är Blóðhófnir, en prisbelönt modernisering av en isländsk 

skaldsaga. Boken finns översatt till svenska under titeln Blodhov.   

Otto Gabrielsson, som jobbar som psykolog i Småland, Sverige, debuterade år 2020 som författare med 

boken Vildhavre – Sista brevet till pappa som handlar om att växa upp som förskjuten son till Jörn Donner. I 

år är han aktuell med boken Motborgare. Ett personligt brev. 

 

Poesiafton, supé och brunch 

De populära litterära supé- och brunchevenemangen är tillbaka. En av årets nyheter är poesiafton som 
ordnas fredag 12 november på Kulturhuset Karelia under namnet Bländad av poesi. Kvällens program 
baserar sig på antologin Bländad av död och kärlek som innehåller det bästa ur den finlandssvenska poesin 
från de senaste 130 åren. Redaktörerna Martina Moliis-Mellberg och Martin Welander berättar om sina 
äventyr med urvalet i den rika finlandssvenska poesin värld och hur och varför den har en relevans för nya 
generationer. Medverkar gör även Victor von Hellens och Gungerd Wikholm vars dikter finns 
representerade i boken samt sångaren och kompositören Emma Raunio. 
 
Ekenäs 475 
Ekenäs jubileumsår uppmärksammas på flera sätt under Bokkalasveckan. I samarbete med föreningen 
Gamla Stan i Ekenäs rf ordnas en historisk resa genom Ekenäs stads 475 år långa historia. Guide under den 
historiska tillbakablicken är historieläraren och guiden Andreas Bäckman.  
Ekenäs på kartan är en utställning som visas i Galleri Perspektivet under november månad. Utställningen 
tar fasta på stadens utveckling genom ett urval kartor över Ekenäs.  
På torsdag 12 november intervjuas fotografen Vidar Lindqvist av Kjell Ekholm om sina färska bok Ekenäs 

475 år. 



Ett fullspäckat kalas 

På Bokkalaset får vi möta kända, kritikerrosade författare och spännande debutanter. Vi får ta del av 

biografier, lokalhistoria, poesi, samhällskritiska böcker och underhållande romaner. 

Listan på författare och artister som bekräftat sitt deltagande är följande: Daniela Andersson, Frida 

Andersson, Pekka, Barck, Camilla Berggren, Kim Björklund, Tatjana Brandt, Magnus Cederlöf, Karin Collins, 

Michel Ekman, Pehr-Johan Fager, Mia Franck, Otto Gabrielsson (SWE), Raili Gothóni, Joakim Groth, Maria 

Grundvall, Annika Gustafsson-Flinck, Fredrik Hertzberg, Daniela Ikäheimo, Anne Ingman, Elsa Kemppainen, 

Kaj Korkea-aho, Kristný Gerður (ISL), Lars Leden, Anna Lindholm, Kjell Lindblad, Sebastian ”Bubbeli” 

Lindgren, Vidar Lindqvist, Magnus Londen, Gerd-Peter Löcke, Per-Erik Lönnfors, Nina Lykke (NOR), Merete 

Mazzarella, Martina Moliis-Mellberg, Claes Olsson, Rita Paqvalen, Agneta Rahikainen, Emma Raunio, 

Marcus Rosenlund, Fritjof Sahlström, She’s Leaving Home, Bo Wessman, Victor von Hellens, Gungerd 

Wikholm, Elin Willows, Robert Åsbacka, Bo-Göran Åstrand och Jerker Örjans.  

Barnens och de ungas Bokkalas 2021   

Barnens och de ungas Bokkalas ordnas för 2021 för nionde gången och omfattar alla svenskspråkiga skolor 

och daghem (ca 2800 barn och unga) samt andra stadiets studerande i Raseborg med temat vändpunkter. 

Ännu detta år presenteras hela programmet virtuellt för att kunna säkerställa att programmet kan ordnas 

säkert.  

- Eter fjolårets lyckade resultat med virtuella författarbesök tycker jag inte vi ska överge det helt i 

framtiden. Det är allt viktigare att sprida läslust bland barn och unga genom tillgång till litteratur på ett 

roligt och mångsidigt sätt för att öka både språkförståelse och förståelse för det inhemska språket, 

summerar Annette. 

Nytt för 2021 är att utveckla traditionen med skrivtävlingar. Utöver poesitävlingen för årskurs 6 testas i år 

ett nytt digitalt koncept för grundskolans klass 8 inom kulturläroplanen. Konceptet kombinerar 

förhandsuppgifter, bandade inspirationsfilmer gällande novellskrivning med digitala frågestunder i realtid 

med författaren Karin Erlandsson. Konceptet utmynnar i en novelltävling.   

Medverkande utländska författare är Oskar Kroon (DAN), Mårten Melin (SWE) och Anna Lindholm (SWE). 

De finlandssvenska författarna är Linda Bondestam, Maija Hurme, Hanna Lundström, Henrika Andersson 

och Maria Sann, Minna Lindeberg, Karin Erlandsson och Mathias Rosenlund. 

För allmänheten ordnas traditionsenligt barnprogram lördag 13 november på Ekenäs bibliotek med lek, 

sagor och pyssel. Nytt detta år är också ett dialektkafé för både yngre och äldre onsdag 10 november på 

Kulturhuset Karelia med bland annat Sebastian ”Bubbeli” Lindgren i panelen. Man kan delta både fysiskt 

och digitalt i programmet som går in på varför man oftast sjunger på engelska eller rikssvenska i stället för 

finlandssvenska.  

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. 
 
Information:  

Lotta Lerviks, kultursekreterare, Raseborgs stad, 019 289 2781, lotta.lerviks@raseborg.fi 

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

annette.strom@luckan.fi 
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