
Västra Nyland tipsar: Det här får du inte 
missa på Bokkalaset i Ekenäs 

 
Josefin Ahlgren-Spolander, Daniela Andersson, Eva Tordera och Tomas Landers vid utgivningen av 

boken Tack för maten, mamma, som presenteras på Ylp på torsdag. BILD: LINA ENLUND 

MIRA STRANDBERG 
10.11.2021 07:00 PREMIUM 

    

Bokkalaset samlar i helgen bokälskare och författare till en litteraturfest i fyra dagar. Här samlar 

vi texter som Västra Nyland har publicerat om författarna och deras böcker. 

Bokkalaset inleds redan i dag med en dialektkafé på Kulturhuset Karelia. Kjell 
Ekholm diskuterar dialekt och musik tillsammans med Sebastian "Bubbeli" Lindgren, Amie 
Borgar och Niklas Rosström. Följ programmet via Zoom här. 

På torsdag berättar Daniela Andersson om sin prisbelönta kokbok Tack för maten, 
mamma på pizzeria YLP. Tillställningen kräver förhandsanmälan. Samma eftermiddag 
samtalar Vidar Lindqvist med Kjell Ekholm om sin nya bok Ekenäs 475 år. Om den boken 
kan du läsa mer här. 
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Are Waerland var en mytisk figur med ett hälsofrämjande gospel. Boken om honom presenteras på 

Bokkalaset. BILD: 

Fredagen inleds med ett samtal mellan Merete Mazzarella, Michel Ekman och Marit 
Lindqvist om böckerna Från höst till höst och Lyckliga slut. Västra Nyland recenserade 
Mazzarellas bok i mars. Efter det samtalet berättar Camilla Berggren och Pehr-Johan 
Fager om sin nya bok Are Waerland – Nordens största hälsoförkunnare – livet och döden. I 
boken skriver Berggren och Waerlands brors sonson Fager om den mytiska 
hälsoförkunnaren som var nästan 100 år före sin tid. Olle Spring, tidigare chefredaktör för 
Västra Nyland, har skrivit en biografi över Are Waerlands bror, Carl Michael Fager. 

 
Anna Lindholm är aktuell med en ny bok. BILD: HELEN KORPAK 

Anna Lindholm och Mia Franck har båda kopplingar till Västnyland. Anna 
Lindholm utkommit med en färsk bok, som hon berättar om på fredag klockan 12 i 
kulturhuset Karelia. Boken om Anna Wiik recenseras i Västra Nyland denna vecka. 
Lindholm samtalar med Mia Franck, som tidigare i höst gav ut boken Galanterna. 

https://www.vastranyland.fi/artikel/ett-ar-av-forandring-merete-mazzarella-skriver-om-coronaliv/
https://www.vastranyland.fi/artikel/forfattaren-anna-lindholm-lamnar-krigen-bakom-sig-nu-ska-hon-skildra-fredstida-kvinnooden/
https://www.vastranyland.fi/artikel/mia-francks-nya-roman-staller-grundlaggande-fragor-kring-kvinnans-plats-i-samhallet/


Karin Collins har under de senaste åren gjort sig en plats bland de finlandssvenska 
deckarförfattarna. Hon berättar om sin bok på fredag klockan 13. 

Efter Collins blir det historisk glamour med operaprimadonnan Emma Engdahl. Bo 
Wessman skrev boken om Engdahl som han nu berättar mera om på Bokkalaset. 

Kvällen viks för poesi och antologin Bländad av död och kärlek, det bästa ur den 
finlandssvenska poesin från de senaste 130 åren. Boken recenserades i Västra Nyland i 
oktober. 

 
Karin Collins har blivit en ny västnyländsk deckardrottning. BILD: PETER LUNDQVIST 

På lördag klockan 13 samtalar Tatjana Brandt och Agneta Rahikainen med Kerstin 
Romberg om sina böcker Läsa tankar och Smittans rike. Brandts bok kan du läsa mera 
om här. Samtidigt med diskussionen, som ordnas på Ekenäs bibliotek, möts 
författarna Otto Gabrielsson och Robert Åsbacka för att prata med Anna Lindholm om sina 
böcker Motborgare och Kistmakarna. Gabrielsson blev i fjol känd som Jörn Donners 
utomäktenskapliga son som skrev boken Vildhavre. Sista brevet till pappa. 

Klockan fjorton diskuterar fackboksförfattare Rita Paqvalén och konstvetare Juha-Heikki 
Tihinen Ekenäs queera historia: fotografen Marie Høegs normbrytande bilder på galleri 
Elverket. Västra Nyland skrev om galleri Elverkets utställning om kvinnlig kärlek i oktober. 
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BILD: WILHELM LINDGREN 

Under söndagens litterära brunch diskuterar Marcus Rosenlund och Magnus Cederlöf. 
Rosenlund har gett ut många böcker, och den senaste, Mot stjärnorna - strövtåg i 
universum, recenserades i Västra Nyland för ett år sedan. Magnus Cederlöfs bok om 
upptakten till förbudslagen ur ett lokalt perspektiv presenterade vi i oktober. 

På Raseborgs museum presenterar Kim Björklund sin bok om Rilax gård, som Västra 
Nyland skrev om i maj 2020, och klockan 15 kan man se filmatiseringen av Kjell 
Westös bok Den svavelgula himlen på Bio Forum. Västra Nyland skrev om filmen då den 
hade premiär för en knapp vecka sedan. 

På måndag avslutas Bokkalaset med en diskussion om Pekka Barcks bok om Hyvon i 
Hangö på Ekenäs bibliotek. 

 
BILD: JOAKIM BEIJAR 
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Parallellt med Bokkalaset går också Barnens och de ungas bokkalas, där författare 
besöker de svenskspråkiga skolorna i Raseborg. Bland författarna finns Henrika 
Andersson och Minna Lindeberg. I våras när coronatröttheten var påtaglig bland våra 
läsare tog författaren Henrika Andersson kontakt med oss och ville dela med sig av en dikt 
hon hade skrivit efter att ha besökt Källviken. Det blev en vacker hyllning till Källvikens 
gudinnor. Dikten kan du läsa här. 

Minna Lindeberg är aktuell med den pinfärska boken Norrsken i skallen. Recensionen av 
boken publiceras på Västra Nylands webb denna vecka. 

Under bokkalaset kan man också ta del av digitalt program. I Nathalies bokhörna får du 
boktips om lättlästa böcker för vuxna. Du kan se det senaste avsnittet på Bokkalasets 
Youtubekanal. Programmet produceras av Fix-tv, som Västra Nyland har rapporterat om i 
fjol. 

 

https://www.vastranyland.fi/artikel/forfattare-skrev-ode-till-kallviken-var-ar-din-kraftkalla-skicka-in-en-bild-och-dela-din-gladje/
https://www.vastranyland.fi/artikel/reportrarna-pa-fix-tv-lanserar-sin-webbplats-det-ar-det-basta-jobbet/
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