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Förväntan på årets Bokkalas 

Den 9-14 november är det igen dags att samlas i litteraturens tecken under Bokkalaset i Ekenäs.  Tema för 

årets bokfest är Förväntan, 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 drygt tio scener runt om i Ekenäs bland annat på Kulturhuset Karelia och Ekenäs 

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

finlandssvensk och nordisk litteratur. 

- Festivalen bjuder på många bekanta programpunkter, men också en del nyheter, berättar kulturchef Lotta 

Lerviks på Raseborgs stad. Som vanligt är det fritt inträde till evenemangen.  

 

Fotokonst, poesi och lokalhistoria 

Bokkalaset startar på onsdag kväll 9 november då fotokonstnären Christoffer Relander presenterar sin 

färska fotobok Dubbelexponerat med Christoffer Relander. Ekenäsbördiga Relander slog igenom för tio år 

sedan då hans multiexponerade fotografier fick stor internationell uppmärksamhet. I samband med 

boksläppet kommer bilder ur den nya boken att ställas ut i Galleri Perspektivet i Ekenäs bibliotek under 

november månad.  

En av årets programnyheter är poesiafton på Kulturhuset Karelia på fredag kväll 11 november med poesi av 

Ekenäspoeten Larry Silván.  Ekenäsbon och författaren Larry Silván (1955-76) dog alltför ung men hans 

texter lever vidare bland annat i nyutgåvan Jag hoppas du också är vid sjön i natt som utkom våren 2022. 

Närmare 50 tidigare opublicerade dikter finns med i den nya samlingen. Bokens redaktör Erik Jonsson har 

gjort urvalet av dikter efter att ha forskat i arkiv och mött människor som stod Silván nära. I poesikvällen 

deltar förutom Erik Jonsson, estradpoeten Rosanna Fellman, journalisten och författaren Gungerd Wikholm 

samt skådespelaren Tobias Zilliacus. 

Bokkalasets medarrangör Västnyländska kultursamfundet rf. ordnar ett författarsamtal i nya Kulturhuset 

Fokus i Karis på torsdag kväll 10 november. Ann-Marie Lindqvist samtalar med Henrik Ekberg kring sin 

hembygdsbok Dönsby – Bondesamhället möter nutid. 

Från Sverige får Bokkalaset besök av Catharina Ingelman-Sundberg och Karin Wahlberg. 

Bestsellerförfattaren Catharina Ingelman-Sundberg är känd för sina böcker om Pensionärsligan, som getts 

ut i mer än 40 länder och legat högt på försäljningslistor världen över. Karin Wahlberg är en svensk läkare 

och lärare som debuterade som deckarförfattare år 2001 med Sista jouren och är nu aktuell med boken En 

god man.  

 

Följande författare och artister deltar i Bokkalaset i Ekenäs:  

Lotta Ahlbeck, Johan Bargum, Karin Collins, Henrik Ekberg, Kjell Ekholm, Rosanna Fellman, Pia Heikkilä, 

Sandra Holmgård, Tanja Is, Catharina Ingelman-Sundberg (Sverige), Anne Ingman, Erik Jonsson (Sverige), 

Matias Kaihovirta, Julia Korkman, Victoria Kotkamaa, Laura Leden, Olli Liljeström, Sture Lindholm, Ann-

Marie Lindqvist, Ulla-Lena Lundberg, Annika Luther, Merete Mazzarella, Kåre Pihlström, Christoffer 

Relander, Susanne Ringell, Annika Sandelin, Sara Selenius, Sanna Tahvanainen, Maria Turtschaninoff, Karin 



Wahlberg (Sverige), Kjell och Mårten Westö, Michael Wiander (Sverige), Gungerd Wikholm, Monika 

Vikström-Jokela och Tobias Zilliacus. 

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. 
 
 

Programmet finns på hemsidan www.bokkalaset.fi  

Mer information: Lotta Lerviks, kulturchef, lotta.lerviks@raseborg.fi, 019 289 2781 
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