
Bokkalaset i Ekenäs återvänder i 
rekordform efter pandemipaus – det här 
händer i november 

 
Många författare och artister på årets Bokkalas har västnyländsk anknytning. Anna Lindholm har skrivit 

om Anna Wiik, som var aktiv inom arbetarrörelsen i början av 1900-talet. Lindholm har bott i 

Ekenäs. BILD: LINA ENLUND 
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Litteraturfestivalen Bokkalaset ordnas i Ekenäs den 10–15 november. Årets tema är Vändpunkter. 

På programmet står samtal och intervjuer med aktuella författare, utställningar, musik, 
film och fest. Programmet ordnas på femton scener i Ekenäs, bland annat på Kulturhuset 
Karelia och Ekenäs bibliotek. 

– Bokkalaset ordnas i år inför publik, 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. 
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Läs nordiskt! 

Bokkalaset vill uppmuntra publiken att läsa finlandssvensk och nordisk litteratur. Därför 
bjuder kalaset in författare från de övriga nordiska länderna. I år gästas Bokkalaset av tre 
nordiska författare. 

Från Norge kommer författaren Nina Lykke, som år 2019 fick 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. 

 
Otto Gabrielsson debuterade med en bok om den problematiska relationen till sin far, Jörn 

Donner. BILD: ALISON DE MARS 

Nytt kring poesi 

En av årets nyheter är poesiafton som ordnas fredagen den 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 poesivärlden 
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. 

Den litterära supén och den litterära brunchen ordnas igen i år. 



Ekenäs fyller år 

Ekenäs firar i år 475 år. Jubileumsåret 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. 

Torsdagen den 11 november intervjuas fotografen Vidar Lindqvist av Kjell Ekholm om sin 
färska bok Ekenäs 475 år. 

Även för barn och unga 

Barnens och de ungas Bokkalas ordnas i år för nionde gången och omfattar alla 
svenskspråkiga skolor och daghem (cirka 2 800 barn och unga) samt andra stadiets 
studerande i Raseborg. Hela programmet presenteras virtuellt för att säkerställa att det 
kan ordnas säkert. 

– Efter 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, säger Annette Ström som koordinerar Barnens och de 
ungas bokkalas. 

 
Karin Collins har återflyttat till Hangö, som också varit skådeplatsen för hennes deckare. BILD: PETER 

LUNDQVIST 



 
Mia Franck har i höst gett ut boken Galanterna. BILD: NIKLAS SANDSTRÖM 

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 om 
novellskrivning med digitala frågestunder i realtid med författaren Karin Erlandsson. 
Konceptet utmynnar i en novelltävling. 

Medverkande utländska författare är Oskar Kroon (Danmark), Mårten Melin (Sverige) 
och Anna Lindholm (Sverige). 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 onsdagen den 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. 

 


