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Finlands musikaliska 
stolthet Vasas flora och 
fauna bjuder på noter, 
texter och bilder till sina 
hyllade låtar – en alternativ 
atlas över Österbotten!

Stor humor och vrickade karaktärer samlas i den-
na ungdomsbokserie om att gå på högstadiet och 
växa upp i en värld med smartphones och sociala 
medier.

Maria Turtschanino�s 
feministiska fantasy gör 
segertåg över världen!

Om du inte tror att du vill läsa en bok om myror så 
beror det nästan garanterat på att du underskattar hur 
fascinerande de är. Det visar boken ”Myrornas hemliga 
liv” med all önskvärd tydlighet. – natursidan.se

Will stay with the reader long after
the book is closed. – the guardian

Jag skulle säga att 
Mattias Björkas är den 
bästa textförfattaren 
på svenska sedan Olle 
Ljungström.
– björn kohlström
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ATLAS (NOTER, TEXTER 
OCH BILDER)
VASAS FLORA OCH 
FAUNA

ZOO! #1 VIRALA GENIER, 
#2 HJÄRTATTACK OCH #3 KÄRLEK PLZ
KAJ KORKEA-AHO OCH TED FORSSTRÖM

MYRORNAS HEMLIGA LIV
KATJA BARGUM OCH HEIKKI HELANTERÄ

KRÖNIKOR FRÅN RÖDA 
KLOSTRET: MARESI, NAONDEL 
OCH BREVEN FRÅN MARESI
MARIA TURTSCHANINOFF

DE KLASSISKA KAPITELBÖCKERNA OM 
MUMINFAMILJEN

Den 7 mars 2020 ordnas världens första Tove  
Jansson-festival på Fotografiska i Stockholm, med 
anledning av att Mumintrollen fyller 75 år. Bland 
gästerna syns David Lagercrantz, 
Anne Holt, Kaj Korkea-aho och 
Linda Bondestam samt många 
fler. Programvärd är Mark  
Levengood. Begränsat antal 
biljetter säljs via 
www.forlaget.com
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Tove-fe�ival
7. 3. 2020

Och sen började mamman
måla blommor på fyrväggen

Fotografiska, Stockholm
Stadsgårdshamnen 22

7 mars 2020
09:00  — 20:00

En dag kring verklighet och fantasi, 
ord och bild i Tove Janssons värld

Förlaget ger under 2019 ut alla Tove Janssons 
vuxenböcker med nyskrivna förord av bland 
andra Monika Fagerholm, Claes Andersson 
och Anna-Lena Laurén. Tillsammans ger de tio 
böckerna en djupare förståelse av kvinnan bakom 
mumintrollen. Flera av Toves vuxenböcker är 
novellsamlingar, och enligt Mark Levengood 
är det just novellerna som Tove Jansson borde 
ha fått Nobelpriset för.

På det hela taget är Matilda 
Gyllenbergs debut kusligt 
förförisk, inte minst för att 
den, lätt och elegant, fungerar 
som en litterär ekokammare. 
– dagens nyheter

10 BOKTIPS FRÅN 

FÖRLAGET
Förlaget är ett modigt, oberoende alternativ 
som ger ut de bästa böckerna på svenska från 

Finland. Med rabattkoden VILÄSER får du 20 % 
rabatt på samtliga titlar i vår webbshop 
www.forlaget.com under resten av 2019.

En uppriktig brevväxling om författarskap, 
#metoo, och hur det känns att ta emot svidande 
kritik av de finländska författarna Kjell Westö 
och Juha Itkonen.

En helt unik och mycket 
känslosam debutroman.
– nöjesguiden

I romanen Mamma 
särskådar Adrian
Perera arbetarklassens 
villkor, migration och 
trasiga familjer ur 
barnperspektiv.

7 + 7 – BREV I EN OROLIG TID
JUHA ITKONEN OCH KJELL WESTÖ

TOVE JANSSONS VUXENROMANER OCH 
NOVELLER1

4

3

2

Följ med på en resa bortom 
Berlurenstads prydliga fasa-
der i Lena Frölander-Ulfs 
Nelson Tigertass, en ömsint 
och humoristisk kapitelbok 
om vänskap och att våga stå 
upp för det som känns rätt.

Underbar högläsning med 
drag av Barbro Lindgren och 
Christine Nöstlinger. – btj
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LENA FRÖLANDER-ULF

MAMMA
ADRIAN PERERA

DET LUNGSJUKA HUSET
MATILDA GYLLENBERG

FÖRLAGET

DET LUNGSJUKA HUSET

En annons från Förlaget
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Varsågoda!  
En gåva från Finland

agasinet du håller 
i din hand är en 
gåva till dig som 
prenumererar på 

Vi Läser. Numret är fyllt av 
berättelser från Finland. I det 
östra grannlandet utkommer 
nämligen årligen flera hundra 
böcker som skrivits på svenska, 
litteratur som inte alltid når  
läsare i Sverige.

Svenska talas som moders-
mål av över en kvarts 
miljon personer  
i Finland. Det är 
ungefär lika många 
som antalet friser  
i Nederländerna 
och nästan lika 
många som det 
finns islänningar. 
Flera författare som 
gett ut sina böcker 
på svenska förlag  
i Finland har blivit klas-
siker i Sverige. Det gäller 
sådana som J. L. Runeberg och 
Zacharias Topelius men också Edith 
Södergran, den nordiska modernismens 
superstar. De har lästs, älskats, sjungits 
och tryckts i urval och antologier  
– kanske till och med mer i Sverige än  
i Finland. I dag är Tove Jansson, Ulla-
Lena Lundberg, Tua Forsström, Claes 
Andersson, Merete Mazzarella, Märta 
Tikkanen och förstås Kjell Westö och 
Monika Fagerholm lästa och älskade 
författare också i Sverige. Fantasyförfat-
tarna Maria Turtschaninoff och Karin 

M Erlandsson hör till en yngre 
generation som nu haft sitt 
genombrott. 

Samtidigt finns det många 
andra finlandssvenska författare 
att upptäcka. Vi har ett gemen-
samt språk på båda sidorna av 
Bottenhavet, men också gemen-
samma erfarenheter och dröm-
mar. Därför vill Svenska 
litteratursällskapet i Finland 

(SLS) i samarbete med  
Vi Läser-redaktionen 

lyfta fram den rika 
finlandssvenska 

litteraturen  
i ett special-
nummer.  
SLS är en icke-
kommersiell 
institution som 

arbetar för att 
sprida kunskap om 

den svenska littera-
turen och kulturen  

i Finland. Detta nummer 
av Vi Läser utges med stöd av 

SLS, Svenska kulturfonden och Svenska 
folkskolans vänner. 

Läs och njut!

Vi har en rad svenskspråkiga �rfa�are  
som älskas av den svenska publiken. Nu är det 

dags a� upptäcka ännu fler.

vä l kom m e n |  agn e ta r a h i k a i n e n

12
Kjell Westö.
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agneta rahikainen 
Marknadsföringschef

Svenska litteratursällskapet i Finland
agneta.rahikainen@sls.fi

Dikter om 
strumpor eller 
influensa
I dessa influensatider är 

det skönt att dyka ner  

i Henry Parlands (1908–1930) 

kortfattade och lakoniska 

diktvärld. Visste du att 

han också var en av Nordens 

första filmkritiker och att 

han skrev artiklar om mode 

och politik? Sin enda roman, 

Sönder, skrev han i exil  

i Litauen, där han också dog 

i scharlakansfeber bara 22 

år gammal. Hela hans 

produktion finns 

att läsa på  

parland.sls.fi 

och böcker om 

och av honom 

finns även 

på Litteratur-

banken.

Hitta hans prylar 

på sidan 41.

jag läser
Monsieur Venus 
av Rachilde (i ny- 

översättning)

Måste försöka 
skri- av Märta 

Tikkanen

Ett himla liv. En 
självbiografisk 

berättelse av Patri-
cia Tudor Sandahl
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Innehåll
7 noterat Senaste nytt! Mazzarellas   
favoritord och biografierna som gör succé.  

12  sugen på samförstånd  Stina Jofs möter 
Kjell Westö i skrivarstugan.

20 anna järvinen Musikern som åter-
kommer till gubbarna i bokhyllan. 

22 yukiko väljer 25 finlandssvenska böcker 
du inte får missa, från Tikkanen till Forsström. 

28 tove jansson Inifrån nationalklenodens 
stängda ateljé.

36 klassikern Ulrika Knutson om Sally  
Salminen, som aldrig blev profet i sin egen stad.

41 sakligt Parlands poetiska prylar.

42 barn & ung 9 favoriter och babypoesi.

45 brevet David Lagercrantz tackar  
finlandssvenskarna.  

46 kryss Temat? Finlandssvensk litteratur,  
så klart.

49 boktips Från Jag målar som en gud till  
Fisens liv – beställ från din bokhandel. 

50 maria turtschaninoff Fantasy- 
författaren söker ständigt tystnaden.

55555

Parlands poetiska prylar.

 9 favoriter och babypoesi.

 David Lagercrantz tackar 

Temat? Finlandssvensk litteratur, 

Jag målar som en gud till 
– beställ från din bokhandel. 

Fantasy-
författaren söker ständigt tystnaden.

50
Maria  

Turtschaninoff.

11
Skitig serie.

28
Tove Janssons ateljé.

22
Yukiko väljer.



Henry Parland (1908– 
1930) var den yngste i 
den första generationen 
modernister i Finland, och 
kanske den modernaste 
och mest urbana av dem 
alla. Henry Parlands Skri�er 
omfa�ar fem delar: Dikter, 
Prosa, romanen Sönder i 
digital nyutgåva, Kritik och 
Korrespondens. Utgåvan 
finns både som tryckta 
böcker och digitalt på 
adressen parland.sls.fi.

 ”Flera av hans dikter kunde lika 
gärna ha varit skrivna på det lekfullt 

experimenterande 60-talet, det 
blänkande urbana 80-talet eller e� 

lakoniskt ironiskt Twi�erkonto idag.”
Ann Lingenbrandt om Dikter i Sydsvenskan

”En intensiv upplevelse av e� 
förfa�arskap i gryende.”

 ”Det kulturella och språkliga 
främlingskapet blev hans rikedom.” 

Magnus Florin om Dikter i Expressen

Böckerna finns i din bokhandel.
www.sls.fi  –  www.appellforlag.se

HENRY 
PARLANDS 
SKRIFTER

Jag h� å���n
förky� mig
o� 
t�r h�ma
ny�n� ��i
ut öv� sk�v�r�t.
Bacil r o� diktmik��r
svärma k�ng i ru��;
�g k� �� �k�gt sä�
�d s� är
�t �a
o� �d s� är �t ��a

Henry Parland 1929
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R E D A K T I O N E N S  F A V O R I T

Oförglömlig  
tonårsgrymhet
Den som har läst en bok av Monika Fagerholm  
glömmer det inte. Fagerholm tillhör det lilla fåtal  
författare som förmår vara både lättillgängligt under-
hållande och experimentellt nyskapande på samma 
gång. Hon har ett alldeles eget, dynamiskt språk och rör 
sig mellan det konkreta och det lyriska och fantastiska  
i sina skildringar, vilket skapar en märklig, magisk  
svävning. Så även i denna starka roman som handlar  
om klass, kön och våld och är skriven i metoo- 
uppvaknandets efterdyningar. Men Vem dödade bambi  
handlar också om ett av Monika Fagerholms åter-
kommande teman: unga människor i steget mellan 
barndom och vuxenhet, tonårstidens oskuldsfullhet  
och aningslösa grymhet.

Under ett sportlov skakas en burgen villastad   
utanför Helsingfors av en brutal gruppvåldtäkt.  Fyra 
tonårspojkar binder, våldtar och misshandlar en jämn-
årig flicka – tidigare flickvän till en av de fyra – i över åtta 
timmar. Fagerholm skildrar hur övergreppet påverkar 
hela villasamhället: både de som vill diskutera det och 
de som vill lägga locket på. Journalisterna flockas  
lystet och skriver om »våldtäktspojkarna«  och  
»skräckfyrklövern«. Förövarnas föräldrar   
ängslas över sina familjers goda namn,  
anlitar en mediestrateg och försöker   
bagatellisera det inträffade.

  yukiko duke
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det antal språk som edith söder-

gran behärskade, däribland fran-
ska, tyska, ryska och italienska. 
svenska var det enda språk hon 
inte fick någon undervisning i.  

Mitt språk är 
ej i orden av 
Fredrik 
Hertzberg 
Detta är lite 
överraskan-

de den första biografin 
över den modernistiska 
giganten Gunnar Björlings 
liv och verk. För första 
gången behandlas Björ-
lings homosexualitet. 
Boken belönades med De 
nios särskilda pris 2019. 

Jag målar 
som en gud 
av Hanna-
Reetta 
Schreck
Nyöversatt 

verk om Ellen Thesleff, en 
av Finlands första expressi-
onister som hör till Nordens 
mest framstående målare. 
Boken lyfter fram Thesleff 
som en kosmopolit som 
utmanade både konst och 
könsstrukturer.

Älvan och 
jordanden av 
Tuva Kors-
ström
Prisbelönt 
biografi om 

författaren och konstnä-
ren Mirjam Tuominen och 
maken Torsten Korsström. 
Boken är skriven av parets 
dotter, som närmar sig 
berättelsen både i egen-
skap av anhörig och 
litteratur kritiker.

gamla favoriter i nytt ljus

precis som i sverige 
duggar biografiutgivning-
arna tätt i Finland. Ofta har 
de skapat nytt intresse för 
delvis bortglömda konst-
närskap. Ett exempel är 
Tuva Korsströms pris-
belönta Älvan och jord-
anden om sina föräldrar: 
författaren och konstnä-
ren Mirjam Tuominen och 
maken Torsten Korsström. 
Efter att den utkom 2018 
har intresset för Tuominen 
ökat markant och flera av 
hennes böcker har åter-
utgivits.

Ett annat praktverk 
som rönt stor uppmärk-
samhet är Hanna-Reetta 
Schrecks nyöversatta Jag 
målar som en gud om 
konstnären Ellen Thesleff. 

– Materialet var skräm-
mande stort. Ingen hade 
tidigare läst hela hennes 
brevväxling, som består av 
säkert tvåtusen brev, med 
delvis omöjlig handstil. 

Hennes korrespondens 
med vännen Gordon Craig 
skedde dessutom på 
italienska, franska, engel-
ska och tyska. En mening 
kunde börja på tyska, 
växla över till engelska och 
avslutas med några fran-
ska ord, säger Schreck.

Arbetet må ha varit 
massivt, men resulterade  
i ett lika massivt intresse 
för denna konstnärinna 
som vägrade inrätta sig  
i könsstrukturer.

–Intresset har explode-
rat. Utställningen på 
Helsingfors konst- 
museum har varit en 
publiksuccé och jag har 
oavbrutet rest runt och 
pratat om hennes liv och 
verk sedan boken kom ut. 
Häromdagen var jag i en 
liten finsk stad där man 
inte såg en enda person på 
gatorna. Men i hörsalen 
satt över hundra personer.

Hon tror att hungern 

efter berättelser om histo-
riska personer beror på en 
kombination av vår omväl-
vande tid och hur dagens 
biografier skrivs.

– Det görs inga hjälte-
porträtt, utan biografier-
na beskriver vanliga 
människor och tiden de 
verkade i. När man förstår 
sin historia och inser hur 
lika vi är varandra, så får 
man perspektiv på sin till-
varo. Just Thesleffs strä-
van efter frihet inspirerar 
många än i dag.

Hunger e�er historiska vardagshjältar.
Biografier som skapar hajp

Edith Södergran var en flitig amatör-
fotograf. Sammantaget finns omkring 400 
av hennes bilder tillgängliga på nätet och 
förmodligen hörde hon till de första katt-

fotograferna. Du hittar alla bilder på  
sls.finna.fi, och de får användas fritt så länge 

man hänvisar till upphovsman och källa.

» Jag kan älska alla öppet men hata 
måste jag göra ensam om nä�erna.«  

märta tikkanen till väninnan åsa moberg  
i brevbiografin »måste försöka skri-« .
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Ett hjärta  
som berör

Malin Kiveläs Hjärtat 

skildrar finstämt hur 

spädbarnslycka förbyts 

i föräldraoro när det 

visar sig att den lilla 

sonen har ett hjärtfel.  

Nu har boken mottagit Svenska 

Yles litteraturpris av en en-

hällig jury. Det är andra gången 

som Malin Kivelä mottar priset, 

förra gången var för  

Annanstans (2013).

#caturday även
hos Södergran
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Lektyr (Gerda Thesleff och 
Sigrid Schauman), 1906
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Från humorhitar  
med svåru�alade  
titlar till noveller  
om klena män. 

D E B U T A N T E N

Vilsenhet  
på dialekt

en kille är på sin första älgjakt, men vill 
han verkligen skjuta? I Helsingfors tömmer 
en ung man sin och sambons semesterkassa 
för att investera i en gemensam gravsten. 
Och hemma på landet går originalet Sven 
och velar om han ska bojkotta eller besöka 
det nya shoppingklustret.

Axel Åhmans novellsamling Klein handlar 
om män i olika åldrar som har en sak gemen-
samt: De passar inte in och balanserar på 
misslyckandets brant. Ofta utan 
att själva förstå vad som händer.

– Antingen gräver de ner sig för 
djupt eller så missar de målet helt, 
säger Axel Åhman. 

Utan att det till en början var en 
medveten tanke rör sig alla noveller 
kring män och den tragikomiska 
vilsenheten som många tampas med 
i dag, menar författaren. 

– Ska man vara bäst på matlagning eller 
motorer? Den traditionella mansrollen funkar 
inte i moderna kretsar och tvärtom. De flesta 
av mina berättelser handlar om män på finska 
landsbygden eller män i storstad som vuxit 
upp på landet. Där blir kanske förvirringen 
ännu större. 

Dialekten spelar stor roll i berättandet och 
även titeln är ett dialektalt ord för klen. 

– Jag tycker att titeln känns starkare på 
dialekt, säger Axel Åhman. Ingen man vill 
vara »en klein jävel«.

Själv var han dock lite av en klen jävel när 
han växte upp i Vörå i Österbotten. 

– Jag hade otrolig tur och hittade vänner 
som också var mer intresserade av musik och 

skrivande än av mopeder. Allt blir 
roligare när man är klena ihop!

Tillsammans med två av vänner-
na bildade han för tio år sedan gruppen KAJ. 
Det som började med ett julspex på en firma-
fest i Vörå har gett upphov till en rad före-
ställningar och fem album. 

I dag är de ett begrepp inom finlands-
svensk underhållning och har spelat för fulla 
hus, utnämnts till Årets österbottningar och 
gjort en julkalender för YLE. Allra mest är de 
kända för tungvrickarhiten Jåo nåo e ja jåo 
YOLO ja nåo, som har över en miljon lyssningar 
på Spotify. 

– För några år sedan insåg jag att jag hade 
berättelser i mig som krävde ett annat ut- 
tryck än exempelvis musikaler, säger Axel 
Åhman.

Startskottet kom när han såg att en novell-
tävling utlystes av Svenska folkskolans 

samt: De passar inte in och balanserar på samt: De passar inte in och balanserar på 

skrivande än av mopeder. Allt blir skrivande än av mopeder. Allt blir 
roligare när man är klena ihop!

na bildade han för tio år sedan gruppen KAJ. na bildade han för tio år sedan gruppen KAJ. 

vänner. Han skrev och skickade in novellen 
Bastutronen om en ung man i en allmän  
bastu som tar sig alldeles för mycket makt 
över temperaturen. Allt tack vare den åtrå-
värda vattenskopan.

Novellen belönades med tredje pris och 
Axel Åhman fick bekräftelse på att han var 
på rätt väg. Snart hade han en hel uppsätt-
ning av noveller – och även ett bokkontrakt.

– Noveller borde vara den optimala form-
en av litteratur för folk som har svårt att få 
tiden att räcka till, säger han. Man kan läsa 
en novell per kväll och gillar man den inte är 
det bara att gå till nästa. 

Själv tycker han att tio är det optimala 
antalet noveller i en samling.

                   terri herrera
I väntan på att Klein kommer ut i mars  
kan du läsa Axel Åhmans novell Bastutronen 
på vilaser.se.

axel åhman
ålder: 26.

bor: Helsingfors.

familj: Sambo  
och katt.

yrke: Journalist  
och komiker. »Det  

är alltid lite svårt  
att kort redogöra  

för vad jag  
lever av.«

aktuell med: 
Novellsamlingen 

Klein som utkommer  
i mars.

läser just nu: 
Klåda av Ellen  

Strömberg.
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Merete Mazzarella är 
aktuell med boken Den 

försiktiga resenären.  
I vår utkommer även 

boken Skulle vi alla 
kunna samsas?  

Titeln är ett citat av  
Rodney King.

Vilket är di  
favoritord,  
Merete  
Mazzarella?

– »Samtal«. Jag sätter mer och mer värde på 
samtal för varje år som går, både som ord och 
företeelse. Visst finns det samtal som mest 
består av att den ena pratar och den andra 
väntar på att få prata, men för mig är samtal 
något jämbördigt, något som innefattar lyssnan-
de. Det är inte en diskussion som man ska vinna. 
Under ett samtal kan man känna sig för och 
testa sina ofärdiga idéer på någon annan, som 
kanske i sin tur omformar och bollar tillbaka 
dem. 

Vad har ordet spelat för roll i ditt författar-
skap?

– Begreppet har alltid varit en röd tråd i mitt 
skrivande och 1990 gav jag ut en bok som hette 
just Samtal. Jag vill gärna tänka på mitt författar-
skap som ett samtal. Jag skriver essäistiskt och 
kastar ut inte fullt färdiga tankar och frågor där 
jag lämnar över till läsaren att göra en stor del av 
tankearbetet.

Hur tycker du att ordet låter?
– Ska man välja ett favoritord ska det låta bra, 

och »samtal« ligger bra i munnen. Jag gillar ord 
som börjar på sam: samhörighet, samhälle, 
samförstånd. De har en fin inkluderande inne-
börd. 

Hur är ordets status?
– Samtal används inte lika mycket som förr. 

Tänk bara på det tidigare välanvända ordet tele-
fonsamtal, det var länge sedan jag hörde det.  
Vi använder våra telefoner allt mer, men snarare 
till chattande än till samtal. Numera talas det 
mer om kommunikation och dialog, men det är 
inte samma sak. Kommunikation är mer envägs 
och dialog är mer formellt.

Vilka andra ord var bubblare när du skulle 
välja?

– Jag kom på en lång räcka av ord som är på 
väg att försvinna – och som jag vill rädda – till 
exempel »oefterrättlighet«. Som den gamla tant 
jag är vill jag även bevara kritikpoängen med 
ordet »påtala«. Påtala används fort- 
farande, men mer som neutral  
synonym till konstatera.

ida-lina nyholm
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hallå där   
Ida-Lina Nyholm

Grundare av mikroförlaget  
En liten bok.

Nu har ni funnits i drygt ett år. Hur 
började det hela?

– Jag och min kollega Kajsa Heselius är 
läromedelsredaktörer till vardags och 
började diskutera att det händer så mycket 
i världen – som har ett allt mer polariserat 
debattklimat. Det finns många stora 
frågor att ta ställning till. Kanske kan man 
komma åt frågorna genom konst i stället 
för politik eller journalistik? 
Vilken är grundfilosofin bakom En liten 
bok?

– Vi ger ut samlingar som består av 
fem små böcker på samma tema. Från 
början hade vi tänkt att det bara skulle 

röra sig om noveller men snart 
utökade vi utbudet till lyrik, essä-

er och serier. Tanken är att 
erbjuda texter om viktiga 
ämnen som går snabbt att  
läsa och är lätta att ha med sig  
i väskan eller fickan. Vi vänder 
oss framför allt till unga och till 
skolor, där läsning av tjocka 

böcker kanske tar emot.
Hur gör ni urvalet?

– Just det, då kommer vi till att vi har 
ännu ett syfte: att lyfta finlandssvenska 
författare, kända som okända. När vi gör 
urvalet utgår vi från vårt tema och funde-
rar vilka som skulle kunna passa – och så 
försöker vi få ihop en spännande mix. 
Hittills har ingen tackat nej. Vi har insett 
att många författare har en och annan 
opublicerad novell i byrålådan.
Hittills har ni haft novellbuketter om 
klimatpåverkan och sexuella trakasse-
rier – vilket blir nästa tema?

– Till våren blir det något kanske lätt-
sammare i form av förälskelse. Eftersom 
vi delvis vänder oss till skolor tänker vi 
dessutom att detta kan matcha läro-
planens uppdrag att man ska läsa och 
samtala om identitet. 
Hur har förlaget blivit mottaget?

– Alla, författare, recensenter och inte 
minst målgruppen, är förtjusta i koncep-
tet. Detta är så roligt att arbeta med! 
Men förlaget är inget vi lever på, vi håller 
priserna låga med flit så att böckerna ska 
nå ut. Så vi försöker hinna med En liten 
bok vid sidan av våra heltidsjobb. Därför 
blir det bara en eller två samlingar per år.

ida-lina nyholm

Den nya serieromanen Skiten handlar om 
sexism, arbetslivet och potatis med protein. 

»Jag ångrar titeln lite«

på reklambyrån Dream Hackers Disruption 
Agency fortsätter tafsandet som om metoo 
aldrig har existerat. Allt medan man skapar 
en kampanj för Porv© – potatisprotein- 
baserad korv – och rationaliserar bort stolar 
och skrivbord för att »göra arbetsflödet mer 
organiskt«. Kanske ska man även rationalisera 
bort personalen redan i morgon?

Ulla Donners träffsäkra serieroman Skiten 
utgår från hennes och vännernas vardag där 
de, liksom många andra, lever och jobbar med 
sådant som går emot deras värderingar.

– Ett par månader innan metoo tog min 
syster och jag en långpromenad. Vi insåg att 
alla kvinnor vi känner har blivit utsatta för 
någon form av sexuellt ofredande – så jag 
gick hem och arbetade med det som skulle bli 
Skiten. 

När det första utkastet var klart kändes det 
dock inte tillräckligt bra och kul. 

– Så jag fokuserade mer på konsumtions-
samhället och meningslösa jobb som tar upp 
en alltför stor del av livet.

På Dream Hackers är alla så tröttkörda av 
att göra kampanjer för omoraliska produkter 
att de inte tycker att de kan ställas till svars.

– Jag ser ofta exempel på hur människor 
som lägger all arbetstid på att göra världen 
sämre bara duckar och skyller på någon 
annan. I Skiten är alla män osympatiska, men 
kvinnorna är inte så mycket bättre de heller. 
Det är lätt att slå ifrån sig med något luddigt 
som ’Det är fint att vi är kvinnor i alla fall’.

Serieromanen har redan fått mycket 
uppmärksamhet, inte minst för titeln. Ibland 
ångrar Ulla Donner titelvalet.

– Jag var så trött på alla kvasidjupa  
Instagram-talesätt att jag ville drämma till 
med något riktigt plumpt, men det kanske 
blev för aggressivt?

sexism, arbetslivet och potatis med protein. sexism, arbetslivet och potatis med protein. sexism, arbetslivet och potatis med protein. 

I Ulla Donners nya 
serieroman drömmer 

huvud karaktärerna 
om ett bättre  

arbetsliv – och om 
att bara fly genom 

en toalett.
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av stina jofs  foto thron ullberg

»Jag är inte 
den nomad jag 

trodde mig vara«
Han är omåttligt populär. Ändå blir han som berövad  

all livskraft när han får dåliga recensioner. Stina Jofs besökte  
kjell westö för att prata om samarbete, finska svordomar  

och att vara alla cocktailhajars skräck.

Kjell Westö
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»Finlandssvenskan är  
ganska karg så jag kommer 
inte på något ord som står 

ut som vackert, men jag 
älskar expressiva ord som 

’krotig’ och ’rojsig’.« 



v i  l ä s e r n r 1  2 01 41 4

namn:  
Kjell Westö.

ålder: 58.

familj: Hustrun 
Lena, barnen 

Benjamin och Calle 
från ett tidigare 

äktenskap.

bor: I Helsingfors. 
Lantställe i Nagu.

aktuell med: 
Boken 7+7: Brev  

i en orolig tid, till-
sammans med 

författaren Juha 
Itkonen.

sämsta gren: 
»Mingelparty. Jag 

är alla cocktail-
hajars skräck, 

klänger mig fast 
vid en person hela 

kvällen om jag kan. 
Proffsen tänker: 

’Där är kron- 
prinsessan – och 
här står jag med 

den här idioten.’«

priser i urval: 
Finlandiapriset, 
Nordiska rådets 

pris, De nios stora 
pris, Aniarapriset.

 Så fort man pratar  
svenska tror en del a�  

ens r�der ha
 ihop det 
med Katarina den stora.
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om poesi är de, namnen på några 
av öarna mellan Stockholm och 
Åbo. Läs bara: Fejan, Kökar, 
Kummelkobb.

På båten över till Finland slår 
mig tanken: om en utomjordisk 
hand plötsligt skulle dra proppen 
ur Östersjön, vad skulle vi hitta? 
Vrak efter krigsskepp, relikter från 
pilgrimer som korsat innanhavet 
på sin väg från Novgorod till 
Nidaros, sönderrostade burkar 
med finsk lakrits?

Dessvärre är risken för det 
omvända långt större, nämligen att 
vattennivån stiger på grund av 
klimatförändringarna.

Grynnor, strandnära hus, hela 
städer kan sväljas av havet.

Inget Fejan mer, inget Kökar eller Kummelkobb.
Vi lever i en orolig tid.

kjell westö hämtar  mig vid bensinmacken i Nagu,  
en ögrupp sydväst om Åbo. Sedan fyra år finns här i 
trakten hans gömställe och arbetsplats. Ganska snart 
övergår asfalt i grus och efter ytterligare någon kilo-
meter spränger gräset fram bland småstenarna. 
Utmed den här vägen bor bara fem hushåll, vill man 
ha plogat på vintern får man leja bonden, berättar 
han. Skogen står så tät att solljuset har ett sjå att nå 
marken, men efter ytterligare tio minuters bilfärd  
är det som om en brungrön port plötsligt öppnas: 
klarblå himmel, segelbåtar i laber bris, enorma vass-
ruggar, som vajande ryamattor alldeles utanför 
strandkanten.

Vi är framme.
Under bilfärden har Kjell Westö berättat att han sett 

räv, vitsvanshjort, rådjur och havsörn med vingar 
»stora som persiska mattor«. Inte hade jag väntat 
mig så många naturbeskrivningar av en man som 
säger sig älska städer, som ägnat stora delar av sitt 
författarliv åt att beskriva Helsingfors med omnejd.

– Som liten tyckte jag väldigt mycket om naturen, 
sedan tappade jag det.

Och nu?
– Nu har jag blivit den människa jag var som barn  

i relation till världen, men på ett vuxet sätt. Jag är 
ganska jordbunden har jag kommit på. Inte alls den 
bohem och nomad jag var, eller trodde mig vara.

Klimathotet är en av de stora faror som han och 
Juha Itkonen diskuterar i 7 +7: Brev i en orolig tid, 
öppenhjärtiga diskussioner mellan Kjell Westö och 
den 15 år yngre författarkollegan. Klimat, politik,  

skrivande i med- och motgång, metoo, avund, kärlek 
och barn. Författarna tvekade inför processen. Offent-
lig brevväxling, hur äkta kan den bli? Kjell Westö 
frågade i början, lite trevande: »Visst ska vi skriva 
också om halsstarrigheten, orimligheten, oresonlighe-
ten och mörkret som finns i människan?«.

Förläggarna har haft önskemål: Skriv spontant, 
breven får vara skrovliga, inte så välansade! 

I arton månader utbytte de tankar. Juha Itkonen 
skrev på finska, Kjell Westö svarade på svenska.

westö och itkonen har träffats förr men kände inte 
varandra. Våren 1997 intervjuade Juha Itkonen, en då 
ung journalist med skrivardrömmar, den redan etable-
rade författaren Kjell Westö.

Nu skulle de mötas igen, denna gång djupare, 
smärtsammare. Kjell Westö var lite rädd, säger han.

– Juha tillhör sociala medier-generationen, och har 
skrivit autofiktivt emellanåt. Jag är tvärtom, tycker 
om att dölja mina inre konflikter i romangestalterna. 
Jag kan ibland framstå som teflonaktig i intervjuer, 
just för att jag inte vill att människor ska se mig naken. 
Och för att jag inte vill provocera, ställa till skandal.

Kjell Westö skriver till Juha Itkonen att hygglighet 
kräver mer tankearbete än elakhet, att »freden kräver 
mer smartness än kriget«. 7+7: Brev i en orolig tid är 
faktiskt något av en fredsduva, utsänd för att skapa 
samförstånd i ett samhälle med ökad polarisering 
mellan finskspråkiga och finlandssvenskar. Den 
lagstadgade tvåspråkigheten i Finland har satts på 
prov många gånger – nu är svenskan åter i gungning.

Också det en oro, i en redan orolig tid. 
– Finlandssvenskan är utsatt på många sätt, men jag 

tror inte på att skuldbelägga eller vässa vapnen. Boken 
är en uppmaning till fortsatt samarbete.

Han älskar det finska språket, men ännu mer älskar 
han finlandssvenskan som han föddes in i.

– Det finns en tagg, säger han när jag ber honom 
förklara den animositet som återigen blossar upp.

Liksom den största delen av det svenskspråkiga 
Finland härstammar från småbrukare och fiskare, så 
bestod Kjell Westös släkt ännu för ett par generatio-
ner sedan mest av fiskare, fattigbönder och arbetare. 
Många baserar dock sin syn på finlandssvenskarna på 
en ganska fåtalig svenskspråkig överklass som föddes 
när Finland hörde till Sverige. 

– Så fort man öppnar munnen och pratar svenska 
tror en del att ens förfäder haft ihop det med Katarina 
den stora.

Den är seglivad, myten om finlandssvenskan som 
ett överklasspråk.

– Ja, det är märkligt. Få kan väl vara så desorienterade 
att de tror att alla 300 000 finlandssvenskar är adliga? ➸
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Besynnerligt nog stöter man ganska ofta på över-
klassmyten bland vänstermänniskor i Sverige. Den 
frodas även bland nationalistiskt sinnade finskspråki-
ga förstås, men inte bland alla. Och slutligen finns 
tyvärr också enstaka finlandssvenskar som bidrar till 
att upprätthålla myten, för att de gillar tanken att de 
hör till en elit.

hemma hos familjen Westö talades enbart svenska, 
men på gården i det nybyggda bostadsområdet 
Munkshöjden var alla de andra småpojkarna finsk-
språkiga. Från lägenheten en trappa upp såg Kjell 
Westö barnen spela fotboll, en dag kunde han inte 
hålla sig längre. Han ville vara med. 

– Det visade sig att jag var ganska duktig. Inte på 
finska, men på fotboll. Slåss kunde jag inte. Idrotten 
räddade mig många gånger när jag var barn. 

Hur lärde du dig finska?
– Jag härmade. Ord för ord, uttryck för uttryck. Jag 

kan fortfarande inte grammatikreglerna, men jag vet 
hur man använder finskan och jag begriper mig på dess 
nyanser. Under något av sina sista år berättade 
mamma att hon ibland stod på balkongen och lyssnade 
när jag var barn, och att hon kunde känna en kall hand 
kring hjärtat när hon hörde mig försöka prata finska.

Han lever ett »mycket finskt liv«. I de band han 
spelar gitarr talas finska, även i det lag han spelar 
fotboll. Krönikor, essäer, artiklar, till och med novel-
ler har han formulerat på finska men där går gränsen. 
Romanerna vill han skriva på svenska.

– Det var en stor utmaning att svara svenskt på 
Juhas finska brev. Jag tänkte finskt, hittade direkt 
finska formuleringar som jag tyckte var snygga och 
grämde mig över att jag inte kunde använda dem. 
Finskan har vissa underbara särdrag.

Som?
– Man kan till exempel bygga ut ett verb så att det 

inte bara beskriver att man går, utan också hur man 
känner sig när man går. I andra verb kan man ändra 
inledningskonsonanten och då byts betydelsen, eller 
kanske justeras den bara en aning. Det är väldigt rikt 
och samtidigt precist, som gjort för poesi. Och så svor-
domarna förstås! Det är något av en kliché, men 
finskan har fantastiska svordomar. I dem blandas reli-
gion och sexuella tabun. Fortfarande, hur sekularise-
rade vi än är, har vi en djup känsla för hur riskabelt det 
är att blanda ihop Gud med det köttsliga.

Jag borde förstås ha bett honom svära, men kommer 
mig inte för där på altanen, i höstsolen. 

kjell westös senaste roman Den svavelgula himlen är, 
liksom de andra episka berättelserna, skriven på 
svenska. Den spänner över lång tid, spinner kring 
funderingar om minnet.

Vad skulle du förlora genom att skriva på finska?
– Skärpa, tror jag. Djup. Och kanske är det lättare 

att vara ironisk på sitt första språk? Jag har skrivit en 
del hyfsade saker på finska som essäer och kolumner, 
till och med enstaka beställningsnoveller. Men när jag 
efteråt läst novellerna har jag tänkt: ’Det här räcker 
inte.’ Jämför jag med begåvade finska författare ser jag 
ju att det är skillnad.

Gör det dig ledsen?
– Nja, kanske finns det en liten sorg. Finskan har 

som sagt så unika kvaliteter. Men jag tror ändå att 
registret är större när du uttrycker dig på ditt moders-
mål – och mitt är svenskan.

Och vilken svenska sedan. Läs hur han formulerar 
sig i brevboken: Han öppnar teven, skriver att sönerna 
aldrig lärt sig skida och om dagen när han låg på bryg-
gan och tog sol … Under vårt samtal använder han 
uttryck som en tumultuarisk tid. 

Språk är hans passion. Det svenska, det finska och 
en handfull till. Lusten till orden kom tidigt.

–På somrarna var vi hos mormor. När jag var klar 
med alla böcker jag tagit med mig från stan började 
jag leta bland mormors och hittade berättelser från 
20- och 30-talet. Kanske är det därför jag älskar till 
yttermera visso och ty – jag har haft en väldig nytta av 
att kunna imitera högtidlig gammelsvenska när jag 
skrivit mina historiska romaner.

  1. Trollkarlens 
hatt (1948) 
»Tove Janssons 
tidiga böcker dök 
upp ur min mor-
mors förråd en 
sommar. Att läsa 
dem som tioåring 
på vårt ensliga 
sommarställe var 
magiskt.«

  2. Hårda sånger 
(1922) 
»Elmer Diktonius 
radikala ungdoms-
dikter hade en kraft 
och en energi som 
fångade mig när jag 
själv var ung.«

  3. Från Rönn-
bruden till Häx-
skogen: Samlade 
noveller (1974) 
»Runar Schildts 
stilsäkra sätt att 
skildra Helsingfors 
påverkade mig 
mycket under 
gymnasieåren, 
liksom hans sätt att 
skildra människor.«

  4. Den blå 
modern (1963) 
»Christer Kihlmans 
på sin tid omsusade 
romaner är hisnan-
de jakobsbrottning-
ar med politiken 
och samhället, men 
framför allt med de 
stora existentiella 
frågorna.«

  5. Mörkrets 
kärna (1965) 
»Både människo-
skildringen och  
den existentiella 
problematiken i 
Marianne Alopaeus 
roman drabbade 
mig när jag läste 
den som mycket 
ung.«

11 finlands-
svenska 
favoriter:

Stadsskildraren 
Westö finner numera 

ro i naturen.
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 Jag är den lång- 
samma �rfa�ar- 

typen. Grunnar i tre, fyra år.

➸

hur skriver han då? Bokstavligen – när och var? 
– Jag är den långsamma författartypen. Grunnar  

i tre, fyra år, gör mind maps på enorma pappersark där 
handlingen är beskriven. Plötsligt en dag har jag 
grubblat färdigt. Jag måste komma in i ett slags  
musikaliskt tillstånd. Fortfarande kan det gå två, tre 
timmar på förmiddagen innan jag hittar rytmen. Skill-
naden är att jag inte längre får panik. När boken sedan 
ska lanseras utbryter en årslång cirkus med resor, 
framträdanden och intervjuer. Det är ett märkligt liv.

Han känner sympati för författare som verkar fung-
era på samma sätt, med långa perioder borta från 
offentligheten. Sara Stridsberg, Jonas Hassen Khemiri 
och Lina Wolff är namn han nämner.

– Det går inte att bara bryta sig loss från berättelsen. 
När barnen var små kunde jag vara borta hemifrån  
i dagar för att det helt enkelt inte gick att i ena stun-
den skildra hemskheter under finska inbördeskriget 
för att i nästa vara harmonisk småbarnspappa.

Barnen Benjamin och Calle, i dag 31 respektive 27 
år, har inte läst hans böcker.

– De har all rätt att vänta, eller inte vilja alls. Nu bor 
och arbetar de i Amsterdam, men vi har god kontakt. 

Framgången med romanerna kom ganska sent, 
fortsätter han.

– Jag började visserligen skriva tidigt, men de stora 
läsarskarorna kom först när jag var 35 år. Åren både 
före och efter var jag nog inte alltid en god make eller 
pappa. Kort i tonen av stress, inte den bästa lyssnaren. 
Calle har gett mig kritik för det – befogad sådan.

Att vara författare, har Kjell Westö sagt, är att orka 
stå ut då inget blir skrivet.

Eller att det som blir, inte duger.
– Ibland kan jag bryta av med att klippa gräset, eller 

ta en promenad, jag försöker få till en gå till jobbet-
känsla och inte bara hasa mellan köket och skriv-
bordet. Som ung försökte jag häva prestations- 
ångesten med sprit, men i dag har jag insett vikten av 
att äta vettigt och sova bra.

– Förr spände jag mig ofta, ville för mycket, såg 
framför mig textmassorna som skulle produceras  
i stället för att bara vara i nuet. Det gäller att ha totalt 
fokus men vara avslappnad på samma gång. Det är en 
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märklig kombo, och jag tror att elitidrottare ofta fung-
erar på samma sätt. En enorm intensitet, men utan 
nervös anspänning, det är så det blir bra. 

Skrivandet har kostat, säger han. Och på samma gång: 
– Jag tror att jag skulle bli galen om jag inte fick skriva. 

Jag har så många inre konflikter jag behöver portionera 
ut på mina romanfigurer. Och samtidigt lever jag mig 
in i deras psyke så starkt att jag nästan går sönder.

Har du varit på gränsen? 
– Jo, flera gånger. Några stormiga novemberveckor 

2015 arbetade jag med Den svavelgula himlen i Visby. 
Från fönstret såg jag domkyrkan, hörde dess slag varje 
timme. Mitt privatliv var i kaos, mamma hade dött på 
sommaren och mitt i stormarna och mörkret skedde 
terrordådet mot Bataclan i Paris. Allt kändes skört. 
Och samtidigt skulle jag skriva om latensåldern, när 
man går från barn till ungdom, och jag suggererade 
mig så hårt att jag inte sov på fem dygn. Varje timme, 
dygnet runt hörde jag klockan slå. Då gick det nog 
riktigt över styr.  

Under ett par månader gick han ner nästan tio kilo, 
blödde näsblod hela tiden, sov just inte alls. 

– Det var förfärligt. Ändå skrev jag.
Men borde du inte ha ringt en läkare? 
– Jag har läkarskräck... En vän skickade några sömn-

tabletter. Sakta kom jag igenom det. Då var jag nog 
som räddast, tänkte: ’Vad är det här? Kroppen skriker 
åt mig att vila, men jag bara fortsätter.’

låt oss ta ett kliv bakåt, till gymnasieåren i Helsing-
fors. En mycket ung Kjell Westö missköter studierna 
gravt, »Jag sladdrar mig igenom hela skoltiden«.  
Det är två månader kvar till den stränga student-
examen som fortfarande finns i Finland. När Kjell 
Westö än en gång presterar uselt på ett matteprov tar 

hans lärare honom avsides, säger: »Sluta medan tid 
är. Sök jobb i hamnen. Mogna, kom sedan tillbaka och 
pröva för studentexamen.«

– Han ville säkert väl, men min reaktion blev en helt 
annan. Jag grävde fram matematikböckerna, tog 
kontakt med en kompis som var duktig och läste in 
hela gymnasiematten på två månader, tolv timmar om 
dagen, sju dagar i veckan. Och klarade det, med näst 
högsta betyg.

Är det samma mekanism som triggar igång när du 
skriver?

– Jag tror det. Jag hamnar i nåt slags tillstånd. Och 
märkligt nog kan skrivande fungera som lindring, en 
tillflyktsort i perioder av privat kris.

Under senare år har Kjell Westö berättat om sin 
mamma som under långa perioder var psykiskt sjuk. 
Första gången hon var inlagd på det som då kallades 
vilohem var Kjell Westö sex år, hans lillebror Mårten 
nyfödd. Sjukdomen skulle följa henne – och förstås 
familjen – genom hela livet.

Det dröjde innan du talade öppet om det. Varför gör 
du det nu?

– Dels för att mamma själv var väldigt rak om sin 
sjukdom när hon levde. Dels för att livet är enklare nu. 
Det fanns en period kring millennieskiftet då det var så 
mycket yrkesmässigt – och privat. Det var helt enkelt 
inte läge att prata om livet utan handlade mer om att 
överleva mentalt. Och förresten, tid ger förståelse. 

Är du rädd för att drabbas?
– Tja, jag har ganska mörka stråk i mig. Förr kunde 

jag vara hetsig. Men jag har försökt skaffa verktyg för 
att hantera både depression och humör.

Att hänge sig åt romankaraktärerna är att kasta sig 
ut i det okända, säger han. Och efter varje gång ska 
resultatet bedömas av recensenter och läsare. 

– Jag har nog aldrig riktigt kunnat foga mig i tanken 
att man efter varje bok mäts på nytt. Så är det ju inte 
med en skicklig hantverkare. För oss författare är det 
som om vi ständigt börjar om på ruta ett.

Du struntar inte i vad recensenterna skriver? 
– Jag har nog samma längtan som många andra 

författare: att alla ska förstå och tycka om det jag  
skriver. En del menar att jag inte borde ta åt mig  
eftersom jag är så etablerad, men det funkar inte så.

Hur känns det när kritikerna sågar det du skrivit?
– Som att all kraft rinner ur min kropp. All tanke-

kraft, all muskelkraft, all livs-
kraft.

Han talar om det han kallar 
»den löjliga författarsjukan«.

– Du kan få hur mycket 
beröm som helst, men den 
enda recension du minns är 

den dåliga. Jag känner en enorm tacksamhet inför 
mina läsare, de har grånat  
i takt med mig och nu kommer även unga fram och 
vill diskutera mina böcker. Så jag inbillar mig att min 
läsekrets – trots en dålig recension – nyfiket skulle 
kolla boken. Det är nästan så att jag vågar lita på det.

Låter du dig påverkas av kritik? 
– Gör inte alla det? Faktum är att jag slutade skriva 

dikter när jag fick usla recensioner. Jag slutade sjunga 
för att någon sa att jag sjöng falskt. Som poet tappade 
jag självförtroendet helt, men med romanerna har jag 

Suggestion är allt. 
När Kjell är Kjell 
kan han omöjligt 
skriva romaner.  Jag slutade skriva dikter  

när jag fick usla recensioner.

v i  l ä s e r:  f i n l a n d s s v e n sk l i t t e r at u r
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  6. Snöleopard 
(1987) 
»Tua Forsströms dikt-
samlingar är som 
mörka ädelstenar, 
gåtfullt skimrande 
och innehåller inte 
ett ord för mycket 
eller för lite.«

  7. Före sömnen 
(1984) 
»Kjell Lindblads 
första novellsamling 
var som en uppen-
barelse när den kom 
– sparsmakad, tät, 
kuslig.«

  8. Leo (1989) 
»En stormig kväll 
lade jag mig på soffan 
för att läsa de första 
kapitlen i Ulla-Lena 
Lundbergs roman. 
När jag steg upp från 
soffan vid sextiden 
på morgonen hade 
jag läst hela boken.«

  9. Colorado 
Avenue (1991) 
»Tillsammans med 
Leo fick Lars Sunds 
roman mig att förstå 
att också finlands-
svenska författare får 
förhålla sig fantasi-
fullt och fritt till vår 
historia.«   

  10. Underbara 
kvinnor vid vatten 
(1994) 
»Jag tycker mycket 
om Monika Fager-
holms senare roma-
ner också, men den 
här har en märklig 
lätthet och självklar-
het mitt i allt det 
mörka.«

  11. Själarnas ö 
(2017) 
»Ett av de hittills 
mest imponerande 
kraftproven från den 
begåvade generation 
som nu är kring de 
fyrtio. Johanna 
Holmström skildrar 
här tre kvinnoöden 
med stor intensitet.«

varit tuffare. Jag har lärt mig mycket av sträng men 
konstruktiv kritik, till exempel att inte skildra kvin-
nor schablonmässigt och inte använda för mycket 
tidsmarkörer. Och jag har hållit fast vid att jag är 
skickad att skriva romaner.

Hur vet du?
– Redan som ung kände jag att jag hade romaner  

i mig men ju mer jag ville, desto sämre gick det. Så 
äntligen lossnade det. För mig är själva fiktionen, att få 
hitta på, avgörande. Autofiktion är en omöjlighet för 
mig. Så länge jag är Kjell kan jag inte skriva romaner, 
jag kan inte ens tänka på en verklig person när jag 
hittar på mina karaktärer, det låser sig direkt.

Skrivandet, den där suggestionen, är en dirigerad 
dröm, säger han. 

– Det låter väl smart? Dessvärre är det inte jag som 
har hittat på det utan den argentinske författaren 
Jorge Luis Borges. Du ser, genast när jag säger något 
klokt har jag tagit det från någon annan. 

det är dags att bryta upp, vårt samtal är slut. Lägen-
heten i Helsingfors och månader av offentlighet 
väntar innan nästa period av isolation och skrivande 
tar vid.

Han suckar:
– Man tycker att jag borde vant mig vid alla fram-

trädanden och intervjuer, men jag blir rent pissnödig 
av att tänka på allt jag tagit på mig nu.

Innan vi kan åka mot huvudstaden ska emellertid 
saker tas om hand: disken, soporna, potatisen ska 
upp ur jorden och alla tio dörrar låsas.

Någon hjälp vill han inte ha.
Medan Kjell Westö travar omkring i storstövlarna 

går jag ett varv bland husen. På det nya dasset är 
väggarna täckta med serier från Mumin och den gylle-
ne svansen, som handlar om när Mumintrollet plöts-
ligt tappar håret på sin svans. Muminmamman snor 
ihop en brygd, men det nya hår som växer fram är 
märkligt nog av guld. Mumintrollet blir kändis över 
en natt, vilket han till en början uppskattar men 
sedan tröttnar så mycket på att han klipper av sig 
guld-håret. Hans fans hittar då omedelbart nya 
personer att beundra.

– Jag kan känna igen mig.… Kändisskapet, ibland 
blir man rent snurrig. Det är livsfarligt att simma 
omkring i den där självgodheten. För att kunna gå 
vidare, både som författare och människa, måste du 
kunna nolla dig själv. Efter varje framgång, efter 
varje misslyckande. 

stina jofs är redaktör på Vi, gillar liksom Kjell Westö 
svordomar, samt har efter lite research insett att det finns 
svensktalande jofsar på båda sidor om Östersjön.

Kjell Westö lider av  
det han kallar för »den 

löjliga författarsjukan«:  
Bekräftelsebehov och 
rädsla för dålig kritik.

➸
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Anna Järvinens 
bokhylla är blandad, 
skönt rörig och 
med favoriterna  
i mitten. 
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m i n b ok h y l l a |  a n na jä rv i n e n

anna järvinen läser mest gubbar som 
bekräftar hennes världsbild. Hon säger 
det och skrattar, men önskar samtidigt 
att det skulle vara annorlunda. Att hon 
skulle våga läsa något som låg längre bort 
från henne själv och hennes kultur. Att 
det fanns mer tid.

Men hon återvänder till sina husgudar 
och plöjer i stället fler av deras böcker.  
De har namn som Henrik Tikkanen och 
Pentti Saarikoski, och tillsammans med 
Woody Allens filmer utgör de ramen för 
Anna Järvinens kulturella preferenser. 

– Mina elever kan läsa Harry Potter 
fjorton gånger. Det fascinerar mig, men 
jag skulle aldrig kunna göra det. Jag läser 
så långsamt. Samtidigt njuter jag verkli-

gen av varje bok, berättar 
Anna Järvinen i sitt kök  
i lägenheten på Södermalm 
i Stockholm. 

Hon ägnar sig åt sin 
kommande skiva, men arbe-
tar också deltid som lärare i 
svenska och engelska på 
högstadiet. 

Vi ser bokhyllan i 
vardagsrummet genom den 
öppna planlösningen, ett 
häng-system täcker en hel 
vägg. Placeringen är unge-
fär: så långt som man når 
med utsträckta armar över 

en hylla, där står älsklingarna. I övrigt är 
det blandat.  

Det ringer i telefonen, det är Anna 
Järvinens mamma och hon växlar till 

finska. Anna bodde i Finland tills hon var 
sex år, och hennes första läsupplevelse var 
på finska. 

– Jag har alltid skrivit oerhört mycket 
dagbok och gjort det på finska, det är mer 
nyanserat och uttrycksfullt. Som mitt 
sagospråk. Medan svenska har varit det 
praktiska och inte lika »sanna« språket 
för mig på något vis. 

I dag läser hon romaner på båda språ-
ken, utan att reflektera över vad som är 
vad. Hon har en ännu kraftigare språk-
blandning med sig hemifrån, eftersom 
hennes mormor pratade en finska där 
hon med en egen humor blandade in ord 
från tyska, engelska och franska. Det blev 
en mix av ordval som fortfarande inspire-
rar Järvinen när hon själv skriver texter 
till sin musik, liksom när hon väljer 
författare. 

– Jag minns när jag var 20 år och håglös 
och bodde hemma hos mormor. Hon 
tyckte att jag skulle läsa Kristin Lavrans-
dotter, men den var så tjock. Jag var lat 
och hittade Tiden i Prag, en mycket tunna-
re bok av Pentti Saarikoski som jag blev 
fruktansvärt förtjust i. Den påminde om 
mitt sätt att tänka och formulera mig. 

Mormor var viktig. En bild av henne 
står inramad i köksfönstret, och hon är 
delaktig i Anna Järvinens vardag. Böcker-
na är också viktiga, som nära vänner.  
Hon kan gärna tillbringa en helg med 
Milan Kundera och Ulf Lundell. Men 
Anna Järvinen har aldrig börjat lyssna på 
Lundells musik. Och hon har inte läst 
Jack, men nästan allt annat av honom. 

Hon blir förälskad i ett författarskap  
och läser allt, långsamt och omsorgsfullt.  
Det musikern Anna Järvinen går igång 

på allra mest är Henrik Tikkanen. 
av josefin olevik  foto carl thorborg

Med hyllan
full av gubbar

återbesök på 
mariegatan 
namn: Anna Järvinen.

född: 1970 i Helsingfors.

gör: Musiker och lärare.

bor: Stockholm.

familj: Två barn.

återkommer alltid 
till: Henrik Tikkanen, 
där favoriten är Marie-
gatan 26, Kronohagen.

aktuell: Ny skiva spela-
des in i somras, den blir 
helt klar i dagarna. 



Under en hel del  
vånda har Yukiko Duke  
sållat fram de bästa  
finlandssvenska böckerna  
(och en finsk deba�bok).  25

elegant om  
pension ärslivet
Resa med rabatt: Om konsten  
att vara pensionär (2010) 
Merete Mazzarella

Vid 63 års ålder 
gick Merete 
Mazzarella i 
pension från en 
professorstjänst.  
I den här muntert 
melankoliska 
boken funderar 

hon över vad detta har inne-
burit. Hon rör sig ledigt mellan 
anekdot och samhällsanalys, 
mellan sina egna associationer 
och litterära referenser. Och 
resultatet? Mycket underhåll-
ande, elegant essäistik.

claes anderssons 
underbara värld
Hjärtats rum – valda dikter 
1962–2012 (2013)
Claes Andersson

Det är under-
bart att befinna 
sig i Claes 
Anderssons 
diktvärld. Där 
finns den 
svävande känsla 
man upplever 

mellan vakenhet och dröm, men 
också de tvära kasten mellan 
nattsvart ångest och jublande 
lycka. Där finns ett sensuellt 
språk, en underbar självironi och 
den ständigt närvarande musi-
ken. Läs och njut!

storpolitik  
möter vardag
Hägring 38 (2013)
Kjell Westö

Året är 1938 och 
mörkret håller 
på att lägga sig 
över Europa. 
Matilda Wiik 
plågas av svåra 
minnen från 
finska inbördes-

kriget. En dag hör hon en tidigare 
plågoandes röst i ett rum på sin 
arbetsplats, ett advokatkontor. 
Hur ska hon agera? Med Helsing-
fors som fond beskriver Kjell 
Westö suggestivt och starkt hur 
storpolitiken griper in i männis-
kors liv. 

uppsluppen  
diktsamling
Orkidébarn (2018)
Eva-Stina Byggmästar 

Ett »orkidébarn« 
är motsatsen till 
ett »maskros-
barn«, det vill 
säga någon som 
måste vårdas 
ömt för att 
kunna blomma.  

I Byggmästars diktsamling är 
dikten orkidébarnet. Poeten 
funderar på hur man skapar 
bästa förutsättning för det skört 
vackra, långsamma och hudlösa 
som dikten är. En ljuvlig samling 
som kombinerar uppsluppenhet 
och lågmäld eftertänksamhet.

finlands-

Favoriter från 2000-talet

guldkorn
svenska
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Bäst i bokhyllan
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ursinnig  
prosalyrik 

Århundradets  
kärlekssaga (1978)

Märta Tikkanen 
Märta Tikkanens ursinniga, 

förtvivlade och passionerade 
prosadikt om relationen till 

maken, författaren och konst-
nären Henrik Tikkanen är en 
modern klassiker. Det är en 

oförglömlig text om stor 
kärlek, bottenlös sorg och 

svårigheten att bryta upp ur 
ett medberoende.  

Läs gärna Mariegatan  
26, Kronohagen av Henrik 

Tikkanen, för att få dennes bild.

 
bitterljuv  
hemkomst
Transparente Blanche (2014)
Peter Sandström

En medelålders 
man reser till-
baka hem till 
Österbotten för 
att skjutsa sin 
mor till ett 
märkligt upp-
drag. Hans 

äktenskap är i upplösning och 
barnen behöver honom inte 
längre. Resan hem väcker 
minnen till liv av såväl den 
första, stora kärleken som av 
fadern, som han har haft ett 
svårt förhållande till. En under-
bar, bitterljuv roman om kärlek, 
minnen och mansroller.

 
texter att  
bli berörd av
Noveller 1965–2015 (2015)
Johan Bargum

Johan Bargum är 
den finlands-
svenska novel-
listikens okrönte 
kung. Hans 
noveller känne-
tecknas av en 
språklig preg-

nans och har ofta thrillerartade 
drag. Bargum skriver om männ-
iskor som ofta är lite tafatta och 
tilltufsade av livet. Inte sällan är 
de misstänksamma och spione-
rar på och/eller förföljer andra. 
Läs, bli berörd och njut av 
formuleringskonsten.

 
gnistrande poesi 
genom 60 år
Samlade dikter 1955–2015 (2016)
Gösta Ågren

Gösta Ågren hör 
till de diktare 
som oförfärat 
går i poetisk när-
kamp med de 
stora livsfrågor-
na. Med stor 
klokskap, kärv 

musikalitet i språket och inte så 
lite humor går han i dialog med 
filosofer och tänkare från olika 
tidevarv och nagelfar relevansen 
i deras teser. Resultatet är en 
gnistrande livfull poesi som ger 
läsaren kraft att möta motgångar 
i livet.

Klassikern

guldkorn

Märta Tikkanen 
skrev den ständigt 
aktuella kärleks-
sagan på nätterna 
när barnen sov. 
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kaxigt och  
underbart om resor
In transit (2016)
Hannele Mikaela Taivassalo

En utmanande, 
kaxig roman 
med ett obän-
digt, underbart 
språk som inte 
liknar något 
annat. Den 
handlar om de 

resor som de tre huvudperso-
nerna – Sem, Vera och Galadriel 
– gör i livet. Men det är lika 
mycket en resa in i läsarens 
egna minnen. Kanske kommer 
varken Sem, Vera, Galadriel 
eller vi själva fram? Kanske 
befinner vi oss för evigt  
i transit?

brott och hopp på 
krigshärjat Åland
Algot (2017)  
Carina Karlsson  

Det är 1700-tal, 
ofred råder. 
Båtsmannen 
Algot kommer 
till Åland, till-
delas ett torp  
– och sin före- 
trädares familj. 

Tillvaron är hård, spriten den 
enda trösten. Algot lider av sin 
maktlöshet och fylls av ett 
ursinne över sakernas tillstånd. 
På en skimrande prosa som 
växlar mellan det realistiska och 
det lyriska berättar författaren 
om individens utsatthet i en 
hård tid.

sorgeskrift över ett 
utanförskap
White Monkey (2017)
Adrian Perera

En drabbande 
diktsvit om att 
ha rötter i två 
länder och aldrig 
passa in någon-
stans. Dikternas 
jag har, liksom 
Perera, en lanke-

sisk mamma och en finsk pappa. 
Sviten formar sig till en sorts 
sorgeskrift över det utanförskap 
och hat som en dubbelkulturell 
familj utsätts för i vithetnor-
mens Finland. Perera skriver i 
träffande, exakta vardagsbilder 
som är starka och går rakt in.

fängelse eller  
fristad?
Själarnas ö (2017)
Johanna Holmström 

Med utgångs-
punkt i journaler 
från ett mental-
sjukhus för  
kvinnor i den 
åländska skär-
gården – i bruk 
till 1967 – har 

Johanna Holmström skapat 
makalös fiktion. Med stor käns-
lighet skildrar författaren de 
intagna kvinnornas olika er- 
farenheter och livskänslor.  
Gränsen mellan friskt och sjukt 
suddas ut och Själö hospital 
framstår som lika mycket  
fängelse som fristad.

när rebellen  
blir gammal
Suomi Finland (2017)
Jörn Donner 

En 84-årig Jörn 
Donner vankar 
av och an i sin 
gamla patricier-
våning i centrala 
Helsingfors. När 
andra män i hans 
ålder matar 

duvor är han fortfarande yrkes-
aktiv. Han skriver och filmar, 
men konstaterar att livet närmar 
sig sitt slut. Det här är ett strå-
lande, osentimentalt själv-
porträtt av en åldrande rebell, 
den finlandssvenska kulturvärl-
dens grand old man.

Okonstlat om  
olika känslotillstånd
Människan är ett känsligt djur (2018)
Rafael Donner
Det hade kunnat bli fasansfullt. En ung, 
privilegierad man, född in i kultureliten 
(ja, pappa heter Jörn) fäster föga originella 
tankar om olika känslotillstånd – ensamhet, 
bitterhet, skam – på papper. Men Rafael 
Donners öppna, nyfikna blick och okonst-
lade tilltal är avväpnande och gör läsaren 
medveten om vilket känsligt djur 
människan faktiskt är. Rörande och fint.

äktenskapskris och 
domedagsprofeter
Så här upphör världen (2017)
Philip Teir

En familj 
semestrar vid 
havet i Öster-
botten. Det 
hade kunnat 
vara rena idyl-
len, men de 
befinner sig  

i sönderfall. Denna sommar  
blir klimathotet dessutom  
kännbart. Snart dyker det upp 
människor som komplicerar allt: 
grannar som tillhör den under-
gångsbejakande rörelsen Ania-
ra. Teir skapar ett växande 
obehag i den här skickligt  
berättade dystopin.

Den gör läsaren medveten om 
vilket känsligt djur människan 

faktiskt är. Rörande och fint.

Rafael Donner berät-
tar om röster han hör, 
pappans operation och 
stoltheten när Finland 
vinner hockey-VM.
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tidigt av  
tove jansson
Bulevarden och andra texter 
(2017)
Tove Jansson 

De flesta av oss 
känner Tove 
Jansson som 
Muminvärldens 
upphovskvinna, 
men hon var  
mycket mer än 
så. I den här 

boken möter vi tidigare opubli-
cerade texter från olika perioder 
i Janssons liv, tryfferade med 
originalillustrationer och bilder. 
Redan i de texter Jansson skrev 
som ung konststudent kan man 
ana vad som komma skall. En 
fröjd för Janssonälskare!

tonårsångest hos 
arbetarklassen
Betinkan (2018)
Sabine Forsblom 

I Forsbloms star-
ka romansvit  
– Maskrosguden, 
Maskrosgudens 
barn och Betin-
kan – strävar en 
arbetarklass-
familj efter en 

bättre tillvaro i ett Finland  
i förändring. Men klasskomplex-
et, känslan av att aldrig duga, 
blir de aldrig kvitt. I Betinkan har 
det hunnit bli 1970-tal och 
tonåriga Betinkan försöker 
balansera omvärldens sten-
hårda normer mot sin frihets-
längtan.

Fängslad (2017)
Tatjana Brandt 

Undertiteln på den här 
entusiasmerande, roliga 

essäsamlingen är Essäer om lust till litteratu-
ren och läsningens plats i livet. Detta är ett passionerat 
manifest för ett engagerat läsande, för att finna kopp-

lingarna mellan liv och litteratur. Själv hittar Tatjana 
Brandt beröringspunker mellan 1700-talsförfattaren 

Fanny Burney och Harry Potters skapare, J.K. Rowling.

y u k i ko vä lj e r |  f i n l a n d s s v e n sk a favor i t e r

Tatjana Brandt skriver 
i många genrer, från 
poesi och artiklar till 
avhandling.

känsligt om 
sorg och förlust
Överlevorna (2018)
Matilda Södergran 

Matilda Söder-
grans femte 
diktsamling på 
tio år handlar 
om en smärt-
sam sorge-
process. Den 
är tätare, 

innerligare och mer övertygande 
än de tidigare som dominerades 
av mörker, våld och kvinnlig 
utsatthet. Med en närmast  
seismografisk känslighet regist-
rerar poeten de stråk av känslor 
som far runt i den som drabbats 
av en närståendes bortgång. 

Från 
1700-tal  

till Harry 
Po�er
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smärtan när ett  
barnbarn dör
Anteckningar (2018)
Tua Forsström

Många jublade 
när denna fina 
poet valdes in  
i Svenska 
Akademien 
som den första 
finlandssven-
ska akademi-

ledamoten någonsin. Med åren 
har hennes poesi blivit allt raka-
re, alltmer avskalad och därmed 
också mer omedelbar. Den här 
smärtsamma diktsamlingen 
handlar om en ofattbart stor 
förlust – ett barnbarns död  
i leukemi.

varm efterkrigs- 
skildring 
Där musiken började (2018)
Lars Sund 

Lars Sund slog 
igenom med 
den fantastiska 
Siklax-trilogin 
om hemvän-
dande, öster-
bottniska 
USA-emigran-

ter. Där musiken började är 
andra, fristående delen – efter 
Tre systrar och en berättare – i en 
ny, tänkt romantrilogi om livet  
i efterkrigstidens Finland. Varmt 
och humoristiskt skildrar Sund 
den första generation som såg 
välfärdssamhället som självklart. 

en oförglömlig 
tankebok
Jag tänker på nötskrikor 
(2019)
Michel Ekman 

Litteratur-
kritikern 
och essäis-
ten Michel 
Ekman låter 
ett urval 
dagboksan-
teckningar 

utgöra grunden till denna 
eleganta lilla tankebok. Han tar 
avstamp i dem, minns och gör 
lärda och lågmält humoristiska 
associationer kring glädje-
ämnen i vardagen, naturupp-
levelser och mer eller mindre 
planlösa promenader. Det 
stora avspeglar sig i det lilla  
på ett oförglömligt sätt.

intressant roman 
om sylvia plath
Körsbär i snön (2019)
Sanna Tahvanainen

I den avslu-
tande delen  
i Tahvanai-
nens trilogi 
om intressan-
ta, historiska 
kvinnor – tidi-
gare har hon 

skrivit om drottning Victoria 
och Coco Chanel – möter vi 
poeten Sylvia Plath innan 
debuten. Året är 1953, platsen 
New York. Småstadsflickan 
Plath har fått en åtråvärd 
praktikplats på en mode-
tidning och Livet – med  
stort L – kan börja.
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Banbrytande om 
vithetsnormen  
Bruna flickor (2018)
Koko Hubara
I denna mycket personliga essä-
samling skriver den finsk-jemenitiska 
journalisten Koko Hubara om olika 
aspekter på kön, etnicitet och klass. 
Texterna baserar sig på inlägg hon 
gjort på sin blogg Bruna flickor, där 
hon ifråga-sätter samhället och 
dess vithetsnorm. Essäsamling-
en – den första i sitt slag  
i Finland – kom först på 
finska, men översattes raskt 
till svenska av finlands-
svenska Förlaget och har 
varit viktig för finsk 
samhällsdebatt.

högintressant om  
svikna krigsbarn
Bombträdgården (2018) 
Mia Franck

Lissu från 
Helsingfors 
skickas som ett 
av 70 000 krigs-
barn till Sverige. 
Hon inackorde-
ras på Rydlunda 
prästgård. Till 

gården kommer också Outi,  
som inte kan ett ord svenska. 
Tillvaron blir svår för dem båda. 
Vågar ett sviket barn någonsin 
lita på andra? Med stor lyhörd-
het skildrar Mia Franck en 
mänsklig tragedi ur barnets 
synvinkel.

Essäsamlingen har 
varit viktig �r finsk 

samhällsdeba�.

y u k i ko vä lj e r |  f i n l a n d s s v e n sk a favor i t e r

en oförglömlig 
tankebok

Inte finlands-
svensk, men 

har gjort 
ett enormt 

avtryck.

lärda och lågmält humoristiska 

I den avslu-
tande delen 
i Tahvanai-
nens trilogi 
om intressan-
ta, historiska 
kvinnor – tidi-
gare har hon 

Nyutkommet
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på havets botten
Ingenstans är friden större än på havets botten.

Man längtar aldrig bort från havets botten.

Ingen plats går upp mot havets botten.

Den som påstår något annat har aldrig varit 

på havets botten.

Krig har aldrig förekommit på havets botten.

Ingen har förblött på ärans fält på havets botten.

Aldrig var ljuset så milt som på havets botten.

Döden aldrig så mild som på havets botten.

Kärleken känner inga gränser på havets botten.

Ingen avund, ingen bitterhet, inget kvävande hat på havets botten.

Himmel och hav uppgår i varandra likt älskande på havets botten.

En kväll som denna sitter Grigorij Sokolov och 

spelar Schubert på havets botten.

Inga telefoner, ingen som inte orkar svara på havets botten.

Barndomen är som en dröm på havets botten.

Vore det inte för ryktet om annalkande flodhästar på havets botten.

Men också det är runt och mjukt som det är på havets botten.

Bodde jag inte här skulle jag ge mitt liv för att få se havets botten.

Har man en gång varit här så har man verkligen varit 

på havets botten.

Till Lars Huldén, ur Claes Anderssons diktsamling Dikter från havets botten (1993).

I somras gick  
Claes Andersson bort.  
Som lyriker var han en  

mästare på att göra  
poesi tillgänglig, utan att  
den någonsin blev banal.  

Kanske var det därför som han 
blev en  

av de mest folkkära  
finlandssvenska författarna.  

Hans dikter läses  
i klassrum, på bröllop  

– och på begravningar.

av

Multitalangen 
Claes Andersson 
vid flygeln.
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alla
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50 KVADRAT ... och
högt i tak. I det

här rummet bodde
och arbetade Tove
Jansson från 1944

till sin död 2001.
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Den är stängd för allmänheten, men Tove Janssons 
älskade ateljé står kvar som hon lämnade den. Följ med  

på en exklusiv visning på Ulrikasborgsgatan 1.
av ingemar unge  foto magnus anesund

    Mumins       mamma
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EFFEKTIV FÖRVARING
Massvis med

målningar av Tove Jansson. 
Den liggande kvinnan

är från 1954.
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mycket mer 
än mumin

namn: Tove  
Marika Jansson. 

född: 1914  
i Helsingfors  
 (dog 2001 ).

verk i urval: 
Debutboken Sara 

och Pelle och Neck-
ens bläckfiskar 
(1933), skriven 

under pseudo-
nymen Vera Haij.

Den tredje mumin-
boken, Trollkarlens 

hatt (1948), blev det 
stora genombrot-

tet.

 Omslaget till Bilbo 
–  en Hobbits även-
tyr (1962) av J.R.R. 

Tolkien.

Höstvisa (1965) med 
musik av Erna 

Tauro.

Sommarboken 
(1972), en roman 

inspirerad av brors-
dottern Sophias 

somrar. ➸

FÖDD KONSTNÄR Tove Janssons 
far var skulptör och mamman var 
tecknare. Själv flyttade hon som  
15-åring till Stockholm för att gå på  
Tekniska skolan (numera Konstfack).

u har jag varit hemma 
hos Tove Jansson, 

Mumintrollets skapare. 
Tove Jansson var inte hemma, 
men hennes brorsdotter 
Sophia Jansson var där. Och 
Toves grejor. Staffliet. Diverse 
målningar. Böcker. Affischer. 
Statyer. Modellbåtar. Och det 
stora ljuset från alla fönster 
(så starkt att Tove Jansson 
tvingades täcka över ett av 
dem). För en som har behov 
av att ofta vara ensam och 
kura i ett hörn, och som är 
fascinerad av katastrofer, kan 

det kanske bli för mycket ljus. Tove Jansson hade 
väldigt stora paletter för att vara så liten och tunn. 
Hon vägde femtio kilo och var på sin höjd 160 centi-
meter. Hon hade nog varit ännu tunnare om inte 
hennes särbo Tuulikki Pietilä stått för mathållningen. 
Tove Jansson var inte intresserad av matlagning och 
något kök hade hon inte heller. När hon stod och 
målade och balanserade sin tunga palett måtte hon ha 
sett ut som en liten fjäril med ont i vingen. 

när tove jansson flyttade hit år 1944 var staden 
bombad och alla rutor i ateljén på Ulrikasborgsgatan 
kaputt. Det var kallt som attan och väggarna var trasi-
ga. Det fanns ingen centralvärme, inget kök och inget 
badrum och bara ett pyttelitet sovrum med en kamin 
av märket Porrin Matti.

Tove Jansson blev överförtjust. Ateljén är nästan  
50 kvadrat och med en takhöjd à la katedral. Därintill 
sovrummet »där jag kan ha all min kvinnliga bråte, 
allt mjukt, lekfullt grant och personligt, med två  
fönster under taket«, som hon entusiastiskt skrev  
i ett brev. 

Bland bråten finns ett toalettbord som 
Tove Jansson själv har målat och försett 
med dekorationer, snäckor som klistrats 
runt spegeln. Som vore den smyckad av 
Muminmamman. 

Den första tiden tvingades Tove Jansson 
måla i kappa, mössa och halsduk. Men hon 
bet sig fast, trots att hon flera gånger hotades med 
vräkning. Till slut köpte hon ateljén och blev sin egen. 
Hennes särbo, Tuulikki Pietilä, bodde i huset intill. 
Tove Jansson kunde besöka henne genom att gå över 

vinden. Sedan kom någon typ på att den där vinden 
kunde byggas om till bostad: Alltså fick Tove ta hissen 
ner, gå över gården och ta hissen upp till Tuulikki.

tove janssons ateljé och bostad ser ut som ett museum 
men är inget museum. Det bara står där. 

– Att göra om det till ett riktigt museum med 
öppettider och personal skulle bli ganska dyrt. Vill 
man till ett Muminmuseum får man åka till Tammer-
fors, påpekar Sophia Jansson.

Hon är dotter till Toves bror Lasse, han som 
egentligen var författare, men som tog över 

tecknandet av Muminserien som Tove trött-
nat på. Hon fick inte tid till annat, tyckte hon. 
Det var redaktör Charles Sutton på The 

Evening News som övertalat henne att börja 
teckna serien (en fast inkomst är nu inte så 
dumt för en konstnär), men till slut blev hon 

galen av alla deadlines. Fast serien hölls vid liv i tjugo år. 
Sophia Jansson arbetar för Moomin Characters, som 
bevakar Tove Janssons rättigheter och godkänner 
Muminprylar.

sophia jansson
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Pyssel var familjens 
stora passion.

VÄLKOMMEN 
Här syns entré-

dörrarna, som 
Tove Jansson 

tyckte såg  
fåniga ut med 

sitt färgade 
glas.
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➸

i ateljén finns ett par gipsskulpturer skapade av Viktor 
»Faffan« Jansson, Toves pappa. Den ena med Tove 
som modell; den andra satt hennes mamma för: Signe 
»Ham« Hammarsten.

– Signe var väldigt bra på pyssel och barkbåtar, säger 
Sophia Jansson. Pyssel var familjens stora passion,  
i stort sett alla har bidragit till den modell av ett 
fyrskepp som står i ateljén, förebilden ligger ännu vid 
Skatudden här i Helsingsfors. Fyrskepp var Toves stora 
intresse. 

På väggen hänger två väldiga franska affischer av 
Théophile Alexandre Steinlen, inköpta i Paris. Egent-
ligen är det en triptyk, men mellanbiten har kommit 
bort. Dock hänger tre krokar i taket, för den händelse 
den bortsprungna skulle dyka upp. 

I övrigt finns en handfull målningar av Tove Jans-
son i de mest skilda stilar, ett marmorporträtt av Tove 
som tioåring, gjort av Faffan. Tittar man ut genom 
fönstret ser man Designmuseet, tidigare Brobergska 
skolan, där hon gick som barn, en sträng flickskola 
som hon inte trivdes i. 

biblioteket finns kvar. Med massor av konstböcker, 
Yrjö Hirn, till exempel. Mycket filosofi. Men också 
Genet, de Maupassant, Sartre, Zola, France och 
Duras. En bok om fyrar. H.C. Andersen på engelska. 
Vasaris bok om renässanskonstnärer. Ferlin. Boken 

INGEN FAVORITPLATS
Lägenhetens »kök«, en liten kok-

platta i en originell öppen spis.

TOVES ÖSKAR
En present som hon fick 
år 1969. Tove Jansson 
älskade att omge sig med 
saker som påminde 
henne om havet.

JAPANSKA PRESENTER
  Många av Muminfigurerna i ateljén 
är gåvor från hängivna fans världen 

över. Marmorhuvudet föreställer 
Tove vid 10 års ålder, och är gjort av 

hennes far.
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Andra Tove-adresser

Sandudds begravningsplats  
Vacker begravningsplats där en 
mängd celebriteter ligger begrav-
da, bland andra Alvar Aalto och 
nästan alla Finlands presidenter  
– och Tove Jansson. På Tove Jans-
sons gravvård finns skulpturen 
Pojke som sitter på jordklot som 
Toves far gjort. Huvud-
entré: Sanduddsgatan 
20, Helsingfors.

HAM
Helsingfors konst-
museum, HAM, 
har permanent 
tillägnat en del av 
sina lokaler för att 
presentera konst 
av Tove Jansson. 
Här visas två av Tove 
Janssons viktigaste 
konstverk, freskerna Fest 
i stan och Fest på landet.
Adress: Södra Järnvägs- 
gatan 8, Helsingfors 
www.hamhelsinki.fi

Viktor Janssons skulpturer
Eftersom Faffan var välkänd skulp-
tör finns Tove Jansson förevigad på 
många oväntade platser i Helsing-
fors. Hon stod modell för en skulp-
tur av en vattennymf i Esplanad- 
parken, och i Kajsaniemiparken 
intill Nationalteatern finns 
Convolvulus-skulpturen som hon 
också stod modell för. På Södra 
Esplanaden 22, på innergården, 
finns en sjöjungfru som är en 
avbild av Tove Jansson som barn.

OM- 
VÄLVANDE  
Tove Jansson 
målar Fest 
på landet år 
1947. Medan 
hon arbetade 
med fresker-
na blev hon 
förälskad 
i Vivica Band-
ler, som syns 
i verken. 

Vi vet inte ens hur  
stor den samlade upp- 

lagan av Muminböckerna är.

Människokunskap och människobehandling är försedd med ett av Toves 
många exlibris, motivet är svallande vågor.

Under 1960-talet byggdes en balustrad högst upp, till vilken en  
gedigen trappa leder. Alltihop ritades av Reima och Raili Pietilä  
– Tuulikkis bror och dennes fru.

Där uppe finns bokhyllor med översatta Muminböcker, inte minst 
japanska. Mumin finns på över fyrtio språk.

– Samlingen är inte komplett, vi vet inte ens hur stor den samlade 
upplagan av Muminböckerna är, säger Sophia Jansson. 

Under 1930-talet medarbetade Tove Jansson som illustratör i den anti-
fascistiska satirtidningen Garm (hunden som vaktar ingången till under-
jorden). En av teckningarna visar en man som håller en soppslev mot 
örat och säger: »Det måste vara något misstag, min herre, jag har ingen 
telefon.«

Tove Jansson levde ihop med Tuulikki Pietilä i många år. Paret dolde 
inte sitt förhållande, men framhävde det inte heller (homosexualitet var 
kriminellt i Finland fram till 1970-talet). 

Tuulikki Pietilä torde ha stått modell för Too-ticki i Trollvinter.  
Det sägs att Tofslan och Vifslan (Trollkarlens hatt) egentligen är Tove och 
regissören Vivica Bandler, som var ihop ett tag. Tofslan och Vifslans 
stora rubin var kärleken dem emellan, en kärlek de noga dolde i en väska 
för en fördömande omvärld. 

Ingemar Unge var under många år redaktör på Tidningen Vi. Av  
världslitteraturens alla verk önskar Ingemar att han själv hade skrivit  
Tove Janssons Trollkarlens hatt.

Helsing- 
fors konst- 
museum  
ligger  
i Tennis-
palatset  
från 1938.

TOVE PÅ NYTT  
Nu finns ny utgåvor 

av Tove Janssons 
vuxenböcker. De har 

nya förord av bland 
andra Monika Fager-
holm, Claes Anders-

son och Anna-Lena 
Laurén.
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TILLBYGGNAD
Den maffiga trap-
pan, balustraden 
och bokhyllan
byggdes på  
1960-talet. 

Vi vet inte ens hur  
stor den samlade upp- 

lagan av Muminböckerna är.
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k l a s si k e r n |  k at r i na

»from kitchen sink to literary 
hights« – Från diskbänken till  
parnassens höjder. Så löd rubrikerna  
i USA och Norden 1936, då köksan 
Sally Salminen sensationellt vann 
en romanpristävling med sin bok 
Katrina.

Att en debutant vann tävlingen 
som anordnades av de två förlagen 
Wahlström & Widstrand och 
Schildt, var bara det märkvärdigt. 
Några år tidigare hette segraren 
Karin Boye, känd svensk poet.

Sally Salminen hade ingen män-
niska hört talas om. Ingen visste 
vem hon var. Hon var inte etablerad 
som något annat än potatisskalare  
i ett stort kök hemma hos en ameri-
kansk tvålmiljonär i New York.

Men genom tävlingen och Katrina 
blev Salminen världsberömd över 
en natt. Hon fick senare en lång lit-
terär karriär, men ingenting av vad 
hon skrev kunde rubba Katrina.  
På något sätt kastade det spektaku-
lära genombrottet en skugga över 
hennes liv och verk, skriver Ulrika 
Gustafsson i den nyutkomna bio-
grafin om Salminen, Min ljusa stad.

Sally Salminen föddes i ett  

Tidigt måste Sally och hennes 
systrar ut och tjäna, som pigor eller 
butiksbiträden. Sally prövar båda 
och vantrivs. I Sverige är det brist 
på hembiträden, och hon jobbar  
i Stockholm och Linköping, sam-
tidigt som hon kämpar med korre-
spondenskurser på Hermods. Helst 
hade hon velat ta studenten, men 
det är det inte tal om.

 hon känner leda, tycker att hon 
står och stampar. Med systern Aili 
prövar hon lyckan i USA, men det 
blir inte så kul. Senare beskriver 
hon ironiskt döttrarna i den fina 
familjen:

»Det var som om ett par smäckra 
lustjakter brusat förbi. Dessa ätt-
lingar av dollararistokratin var 
fysiskt prima kreatur.«

Åren i New York innebär ett  
politiskt uppvaknande. Sally och 
Aili är medlemmar i en socialistisk 
arbetarklubb i Harlem. Och trots 
alla intryck och det hårda arbetet 
släpper hon inte författardrömmen. 
Kvällar och helger sitter hon i sitt 
trånga rum och skriver. Efter fyra år 
är Katrina klar. Den inleds så här: ➸

småbrukarhem på Vårdö på Åland, 
som nummer sju av elva syskon. 
Hennes far dog tidigt och lämnade 
modern i knappa förhållanden. 
Unikt nog blev fem av barnen Sal-
minen författare, men det var Sally 
som var speciell, menade syskonen. 
Men hon uppmuntrades inte, tvärt 
om tyckte familjen att hon var kon-
stig, och läste för mycket.

Sally skriver dagbok och vittnar 
som sextonåring om stark skön-
hetslängtan: »Nyss då jag var ute 
och tvättade potatis var allt så 
underligt. Det var lite skumt och 
aftonrodnaden på himmelen var så 
röd, så röd, så att snön och allt fär-
gades rött därav. Men varför läng-
tar jag så, då solen går ned allra 
mest. Jag längtar så hemskt.«

Åland är ett hårt klassamhälle 
och till underklassen hör backstug-
sittare, småbrukare och fiskare. 
Trots att familjen är fattig vågar 
Sally i dagboken drömma om att 
bli en riktigt stor författarinna. 
»Jag är en byggmästare. Jag bygger 
inte vanliga stugor. Jag bygger icke 
heller träd. Jag bygger luftslott.  
En stor härlig stad.«

Trots att hon skrev närmare tjugo böcker anses hon av  
många vara en enboksförfattare. Debutromanen Katrina blev  

köksan Sally Salminens lycka och förbannelse. 
av ulrika knutson illustration pia koskela

Katrina var 
och förblev 
Sally Salminens 
(1906–1976) 
viktigaste verk.

Potatisskalerskan
som blev världsberömd

v i  l ä s e r:  f i n l a n d s s v e n sk l i t t e r at u r
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Katrina var den äldsta av tre systrar... 
den gladaste och stoltaste... Stark var 
hennes unga, högresta kropp och arbetet 
gick som en lek vare sig det gällde att 
hugga timmer i skogen, plöja och harva 
på åkern eller spinna och väva i huset.

Berättelsen om Katrina från  
Österbotten är gripande och spän-
nande. Hon luras till äktenskap av 
den charmige ålänningen Johan, 
som lovar henne stort hus och 
äppelträdgård. I själva verket är han 
en vek, fattig stackare. Huset är en 
usel fiskarkoja på kala klippan. Men 
Katrina hugger i och blir respekte-
rad, trots att en rik skurk till redare 
trakasserar familjen till döddagar. 
Hon håller fast vid sin Johan, trots 
att han är en mes och en slarver. Och 
Katrina släpar jord till klippskrevor-
na och får till slut sina äppelträd.

recensenterna jublade, även om 
romanens sociala kritik inte slog 
hemma på Åland. Men boken gavs 
ut i femton upplagor och översattes 
till tjugo språk. För många kvinnor 
blev Katrina deras livs stora läsupp-
levelse, kanske den enda. Och för-
fattaren blev världsberömd. Sally 
Salminen blev så jagad av reportrar 
att hon grät av trötthet. 

Till skillnad från de flesta debu-
tanter blev hon förmögen. Allra 
först lät hon bygga ett stort, vackert 
hus på Åland, och bjöd sin mor och 
sina kvinnliga släktingar att flytta 
in. Det låter lite likt Mumintrollet, 
och precis som Mumin fick Sally 
anledning att ångra sig. Släktingar-
na tyckte att hon var snobbig som 
ville vara i fred och skriva. Hennes 
mor hade inte uppmuntrat dottern 
före succén, och gjorde det inte 
efteråt heller. Sally skulle inte göra 
sig märkvärdig. Grannarna gnällde 
över att hon hade baktalat Åland  
– samtidigt som entusiastiska turis-
ter trampade ner trädgården och 
glodde in genom fönstren.

Sally Salminen sålde slutligen 
huset och försvann. Det blev hon 
inte populärare av i släkten. Kvin-
norna saknade »sitt« hus.

Rastlösheten blir ett signum för 
Salminen. Hon flyttar ofta, och 
verkar tryggast på resande fot. Hon 
byter ämne från bok till bok, väg-
rar envist att slå sig till ro med ett 
tema. Men i kärleken håller hon sig 
till en man, den danske konstnären 
Johannes Dührkop. 

Paret gifter sig, fast Sally tvivlar 
på att mannen ska stå rycken, men 
det gör han. Johannes blir hennes 
manliga musa. Han tror på hustruns 
geni, och underlättar hennes var-
dag på alla sätt. 

under andra världskriget är Dan-
mark ockuperat av Nazi-Tyskland. 
Sally och Johannes är barnlösa, och 
tar sig an en nyfödd pojke, vars 

judiska föräldrar flytt till Sverige. 
Paret tar här en risk, det gäller att 
alltid hålla tand för tunga. Efter kri-
get återvänder pojken till sina för-
äldrar och Sally sörjer, men efter 
några år kommer lille Bent tillbaka 
till sina forsterföräldrar. Hans biolo-
giska föräldrar dör under tragiska 
omständigheter; fadern dödar 
mamman och sig själv. Fyrtio år 
senare upprepas tragedin, då Bent 
dödar sin hustru och tar sitt liv. 

Som författare får Sally Salmi-
nen kämpa för att bli accepterad  
i kulturlivet, men de danska kriti-
kerna och läsarna lär sig att upp-
skatta henne. Mest beröm får hon 
för romanen Prins Efflam från 1953, 
som bygger på en legend från Bre-
tagne. Men hemma i Svensk- 
finland blir Salminen aldrig fin 
nog. Allt hon skriver efter Katrina 
möts av ett visst förakt. 

Sally Salminens eget liv har ock-
så mörka stråk. Periodvis är hon 
deprimerad och beroende av läke-
medel, som hon kallar »den svarta 
sömnen«. Lyckligast är hon alltid  
i arbetet, med fingrarna på skriv-
maskinens tangenter. Hon slår sig 
aldrig till ro, men det var inte hel-
ler så hon ville ha det. 

Sally Salminen dör 1976. Hon 
vilar med sin musa Johannes under 
en grön kulle på Holmens Kirke-
gård i Köpenhamn. 

ulrika knutson skriver just 
nu på en bok om den besvärliga 
Elin Wägner, som var en av Sally 
Salminens inspirationskällor.

Sally Salminens li�erära syskonsjälar
 
 

För många 
kvinnor blev 

Katrina deras livs 
stora läsupplevelse.

sigrid undset
(1882–1949) Norsk romanförfattare 
som fick sitt internationella genom-
brott med Kristin Lavransdotter och 
erhöll Nobelpriset 1928. Undset skrev 
om kvinnors liv, religion och moral. 
Hon var katolik och aktiv antifascist. 
Flydde skidandes från Norge via  
Sverige  till USA under ockupationen. 
LÄS GÄRNA: Åter mot framtiden.

moa martinson 
(1890–1964) Svensk romanförfat-
tare och mediaprofil som fick ett 
stort genombrott med Kvinnor och 
äppelträd (1933). Hon blev den utan 
jämförelse mest lästa och mest 
älskade av de svenska proletär-
författarna. Hennes arbetarskild-
ringar inspirerade Sally Salminen.
LÄS GÄRNA: Mor gifter sig.
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Expressionisten ELLEN THESLEFF (1869–
1954) hör till en konstnärs generation där 
kvinnor plötsligt fick ta plats. Hon pendlade 
mellan Paris, Florens och Ruovesi i Finland, 
ständigt på jakt e�er e� ny� konstnärligt 
u�ryck.

Modernisten GUNNAR BJÖRLING (1887–
1960) var på samma gång en mentor och 
en outsider. Han blev en förebild för flera 
yngre förfa�are i Norden, samtidigt som det 
dröjde innan det li�erära etablissemanget 
accepterade hans lyrik. 

Hanna-Reetta Schreck: Jag målar som en gud.  
Ellen Thesleffs liv och konst

Fredrik Hertzberg: ”Mitt språk är ej i orden”.  
Gunnar Björlings liv och verk

Biografier om 
a� finna sin 
konstnärliga väg

Böckerna finns i din bokhandel.
www.sls.fi  –  www.appellforlag.se
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SWAG 
Kappa i ull 

2 699 kr,  
Scotch & Soda.

HILDUR HULT
Konstnärslöfte  
i allkonstens tid

Magdalena Gram  
&  Anne De Geer

Hildur Hult (1872–1904) 
är kanske mest känd för sin 
uppmärksammade målning 
Agitation. Hon växte upp 
i en �nlandssvensk miljö i 
Helsingfors, men flyttade 
till Sverige och studerade 
vid Konstakademien. Som 
konstnär tog hon intryck av 
William Morris och Ellen 
Keys tankar om hantverk 
och inredning och strä-
vade efter att väva samman 
liv och konst till en helhet. 
Hennes liv blev kort, men 
hon hann göra avtryck i en 
konstnärsvärld dominerad 
av män.

224 s. Inbunden. Illustrerad.

DEN KVINNLIGA  
TVÅSAMHETENS 
FRIRUM
Kvinnopar i kvinno rörelsen 
1890–1960

Eva Borgström & Hanna 
Markusson Winkvist (red.)

Den har kallats en rik-
tig bladvändare, boken om 
kvinnor i den tidiga kvinno-
rörelsen (1890–1960) som 
levde i nära relationer med 
varandra. Några av dessa 
berättelser, flera av dem 
grip ande kärlekshistorier, 
utspelar sig i Finland, and-
ra på svensk mark. Förfat-
tarna visar på en dold del 
av historien och lyfter fram 
dessa kvinnors liv och verk-
samhet, vänskap och kärlek 
samt deras engagemang i 
kvinnorörelsen.

368 s. Inbunden. Illustrerad. 

MIN LJUSA STAD
Sally Salminen,  
livet och litteraturen

Ulrika Gustafsson

En njutning att läsa, så 
lyder ett av de många �na 
omdömen som biografin 
över Sally Salminen (1906–
1976) hunnit få. Hon föddes 
som småbrukardotter i den 
åländska skärgården, men 
emigrerade till Amerika för 
att arbeta som hembiträde 
i New York. När hon åter-
vände var det som världsbe-
römd författare till romanen 
Katrina. Med hjälp av ett 
rikt material synliggörs Sally 
Salminens liv och delar av 
hennes författarskap som 
varit bortglömda.

376 s. Inbunden. Illustrerad.  
Ges ut i samarbete med 
Svenska litteratursällskapet  
i Finland.

HEMMA  
HOS TOLSTOJ
Nordiska möten 
i liv och dikt

Ben Hellman

En oavbrutet intressant 
bok, så har den finlands-
svenske litteraturvetaren 
och översättaren Ben Hell-
mans porträtt av Leo Tol-
stoj sammanfattats. Tolstoj 
tog emot en strid ström av 
gäster på sitt mytomspunna 
gods Jasnaja Poljana utan-
för Moskva. Hit sökte sig 
journalister, författare och 
turister för samtal – gärna 
vid den väldiga samova-
ren – med den store ryske 
författaren. Här förmedlas 
deras minnesbilder i livfulla 
porträtt som växer till små 
noveller.

560 s. Inbunden. Illustrerad. 
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STILISTEN 
Reservoarpenna

Platinum Balance Blue,  
399 kr, Penstore.

Platinum Balance Blue,  

sa k l igt |  h e n ry pa r l a n d

4 1

Kritik är den 
senaste utgåvan 

i serien Henry
 Parlands skrifter.

I LYKTANS SKEN 
Lampa  

Little Darling 
4 495 kr,  

Designtorget.

SWAG 
Kappa i ull 

2 699 kr,  
Scotch & Soda.

FÖRSOVEN?
Väckarklocka

149 kr, Ikea.

KULTURFEST 
10-pack  

champagneglas 
249 kr, Åhléns.

FÖR POESI
Anteckningsbok 

95 kr, Pretty Paper.

STILIGT 
Fåtölj  

Winnipeg 
5 499 kr, Jotex.

FÖR POESI
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95 kr, Pretty Paper.95 kr, Pretty Paper.

KONSTIG
Stengods 
1 500 kr, 

The Ode To.

1920-talspoeten och modernisten Henry Parland avled bara 22 år gammal,  
men hans verk och dekadenta bohemliv sä�er fortfarande spår.  

av mari wigren

Poesi med guldkant
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När hjärta 
rimmar på fjärta

Rim om ägg som drömmer, stadspromenader och  
fisars 
rgänglighet. I Finland ges det ut överraskande 

många poesiböcker 
r de allra yngsta. 

B A R N  &  U N G

Trottoar och tusen fötter 
är ett klapprigt instrument
Om du gått på stimmig gata
är det denna rytm du känt

i hanna lundström och Maija 
Hurmes Rassel prassel strössel 
tas vi med på en poetisk stads-
promenad, tittar på statyer och 
blåser på alltför het choklad. 
Allt är på rim, precis som i 
duons hyllade böcker Rassel 
prassel promenad och Rassel 
prassel puss. 

Hanna Lundströms för-
fattarskap startade när hon 
började arbeta extra som baby  -
poesiledare för svenskspråkiga 
småbarnsföräldrar och deras 
barn.

– Där måste man fokusera på 
att göra poesi till en upplevelse 
för små barn. Man får tänka ljud-
upplevelser, färger och tempo 
snarare än innehåll. Men jag är 
övertygad om att ett väldigt 
litet barn kan lyssna på, och få 
ut något av, Tomas Tranströmer. 
Allt utifrån sina associationer, 
förstås. 

Snart började Hanna Lund-
ström att skriva rim om barn-
vagnspromenader med fokus på 
rytm, rim och allitterationer. 

– Poesi är den litterära genre 
som möter mest fördomar. Jag 
ville göra den mer tillgänglig för 
alla,  säger Hanna Lundström, 
och tillägger att fördelen med 
diktböcker för barn är att de kan 
hitta texter att njuta av redan 
innan de är så stora att de kan 
följa en story.

En annan barnpoesiaktuell 

författare är Annika Sandelin.  
I höstas utkom hennes drömska 
diktsamling Om jag fötts till 
groda, illustrerad av Karoliina 
Pertamo. Annika Sandelin har 
tidigare bland annat skrivit den 
knasrimmade pekboken Säg hej.

– Jag skrev på rim redan som 
barn, när någon var dum skrev 
jag hämnddikter till dem. Jag 
tilltalas av det tidlösa uttrycket, 
det musikaliska och språkgläd-
jen i rimmad poesi, säger hon. 

Nu har hon och kollegan 
Henrik Huldén skapat en dikt-
samling med småbarnsdikter på 
uppdrag av Läscentrum. Med 
start i år delas boken ut till alla 
nyblivna svensktalande föräld-
rar i Finland.

– Det är väldigt roligt. Bebis-
ar som inte ens förstår orden 
kan absolut få ut något av rim 
och ramsor, säger Annika 
Sandelin. 

Ytterligare en av barnboks-
höstens stora snackisar är Fisens 
liv av Malin Klingenberg och 
Sanna Mander. Det är en rimmad 
historia om ensamma, stinkande 
och sportiga pruttar.

Den finlandssvenska barn-

boksutgivningen är blygsam,  
så när en fjärdedel består av 
småbarnspoesi så sticker det 
onekligen ut. Maria Lassén-
Seger är docent i barn- och 
ungdomslitteratur vid Åbo 
Akademi, där hon arbetar vid 
biblioteket. Hon är även leda-
mot i Alma-prisjuryn. 

Hon menar att utgivningen 
av litteratur på svenska i Finland 
är så pass liten att marknads-
krafterna inte styr på samma 
sätt som i Sverige. Fokus ligger 
på att det ska finnas kvalitets-
kultur på det egna språket. 

– Vi är lite fixerade vid vårt 
språk eftersom vi måste för-
svara det. Och där kommer 
tidig språklek in i bilden.  

Hon påpekar att fenomenet 
småbarnspoesi även är stort  
i finskspråkig barnlitteratur. 

– Överlag har vi en tydlig 
poesiidentitet att falla tillbaka 
på i Finland. Den enkla och 
tydliga lyriken, som började 
med namn som Elmer Diktonius 
och Edith Södergran, är något 
vi verkligen kan och har stort 
självförtroende kring. 

terri herrera

 

»Jag grät då jag 
skrev sista kapitlet.  
Jag kommer att 
sakna Miranda 

och Syrsa.« 
karin erlandsson om  

att motvilligt avsluta serien 
»legenden om ögonstenen«.

4 2

Ulf Stark och Linda Bondestams 
underbara Diktatorn om en 

mycket liten tyrann kom ut redan 
2010, men har sedan länge varit 
slut. Nu finns den glädjande nog  

i nyutgåva på Berghs förlag. 

Fisens 
liv är ut-
given på 
Schildts 
& Söder-
ströms 
– och 
snart 
även på 
Rabén & 
Sjögren.

Rim om ägg som drömmer, stadspromenader och Rim om ägg som drömmer, stadspromenader och 
fisars 
rgänglighet. I Finland ges det ut överraskande fisars 
rgänglighet. I Finland ges det ut överraskande 

boksutgivningen är blygsam, 

och Syrsa.« och Syrsa.« 
karin erlandsson om karin erlandsson om 

att motvilligt avsluta serien att motvilligt avsluta serien 
»legenden om ögonstenen«.»legenden om ögonstenen«.

Fisens 
liv är ut-liv är ut-liv
given på given på 
Schildts Schildts 
& Söder-
ströms 
– och – och 
snart snart 
även på även på 
Rabén & 
Sjögren.

TÄVLING
Den 7 mars går  
den första Tove  

Jansson-festivalen av 
stapeln på Fotografiska 
i Stockholm. Nu kan du 
vinna två entrébiljetter 
till festivalen. För att 
delta i tävlingen måste 
du svara på frågan:  
Vad heter figuren?  
Mejla svaret till  

tavling  vilaser.se  
senast 15 januari. 
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politiskt medveten fantasy
Maresi av Maria Turtschaninoff

Maresi-trilogin – där 
romanerna Maresi, Naon-
del och Breven från Maresi 
ingår – är politiskt medve-
ten fantasy, ett omsorgs-
fullt snickrat romanbygge 
som för tankarna till Ursu-

la K. Le Guin. Den 13-åriga Maresi kommer 
till den ö där Röda klostret ligger, en till-
flyktsort för förföljda kvinnor från olika 
länder. Hit får inga män komma, ty här 
bevaras hemlig kunskap om Gudinnan med 
de tre ansiktena. En dag anländer Jai till ön, 
en flicka med ett mörkt förflutet  
– och snart är ön sig inte lik. Från 15 år.

att våga älska igen
En spellista för sömnlösa nätter av  
Déa Solin

När Bels flickvän Natalie 
tar sitt liv känns det som 
livet är över för Bels del 
också. Hon lever som i en 
dimma: hon fortsätter att 
gå till sitt tråkiga servitris-
jobb på ett kafé och dövar 

sin sorg och ångest med droger. Men en 
dag möter Bel den attraktiva konst-
studenten Audrey. För att bota Bels 
sömnproblem gör de ändlösa bilturer 
genom nätterna till tonerna av en spel-
lista. En hudlös och djupt berörande 
ungdomsroman om att mista stor kärlek 
och våga komma tillbaka till livet.  
Från  15 år.

träffsäker trilogi
ZOO! #1 Virala genier av Kaj Korkea-aho 
och Ted Forsström

Författarna och komikerna 
Kaj Korkea-aho och Ted 
Forsström bestämde sig 
för att skriva för pojkar  
i mellanåldern. Resultatet 
blev den dråpliga romant-
rilogin ZOO!. Med humor 

och värme skildrar författarna träffsäkert 
den lite osäkre tonåringen Atlas liv. I den 
första boken råder näthysteri i Atlas skola. 
Både han och den populäre Justus har blivit 
nominerade som kandidater till skolstyrel-
sevalet. Atlas har en massa goda idéer för 
skolan, men hur ska han kunna klå Justus, 
som både är datasnille och fotbollshjälte? 
Från 12 år.

charmig dagbok 
Yokos nattbok av Annika Sandelin

Annika Sandelins Nattboks-
svit, där Yokos nattbok, 
Pinsamt och livsviktigt och 
Nattsvart och underbart 
ingår,  är en finstämd djup-
dykning ner i en liten flickas 
känsloliv. Yoko är tio år, döpt 

efter mammas idol Yoko Ono, och flitig 
dagboksskrivare. Eller, rättare sagt, natt-
boksskrivare. Hon skriver nyktert och 
humoristiskt om vardagen på mellanstadi-
et, de knäppa föräldrarna och hopp-lösa 
syskonen, den adopterade bästisen, den 
helgalna granntanten, sin kortväxta kärlek 
och en farfar som har pojkvän. Charmig 
sträckläsningsbok för mellanåldern.  
Från 9 år.

stiligt om längtan
Pärlfiskaren av Karin Erlandsson

Första delen i en roman-
kvartett som även om- 
fattar Fågeltämjaren, 
Bergsklättraren och Segra-
ren. Det här är en stiligt 
berättad, klassisk fantasy-
saga om längtan, tillhö-

righet och livets mening. Pärl-fisket är i full 
gång och flickan Miranda är den dugligaste 
pärlfiskaren av alla i ett litet kungarike. 
Pärlfisket är inte ofarligt: kläm-tickor och 
roshajar lurar nere i havets djup. Men där 
finns också den mest åtråvärda pärlan, 
Ögonstenen, den som stillar all längtan. 
Den som alla vill ha – och vissa skyr inga 
medel. Från 9 år.

äggsaga firar triumfer
Ägget av Sanna Sofia Vuori och  
Linda Bondestam

Återigen visar Lina Bonde-
stam vilken suverän illus-
tratör hon är i denna 
mångbottnade berättelse 
av debutanten Sanna Sofia 
Vuori. Tre bästisar hittar 
ett ägg i en vattenpöl på 

höghusets gård. Det är råttungen Brie 
(som också är berättare), musungen Maud, 
samt den lilla fladdermusen Lu. De får 
mycket att fundera över. Vems är ägget? 
Hur har det hamnat i pölen? Och hur ska de 
hålla det varmt medan de letar efter dess 
föräldrar? Vuoris träffsäkra text och 
Bondestams uttrycksfulla bilder firar 
triumfer. Från 3 år.

humoristiskt på rim
Nyckelknipan av Sanna Mander

Sanna Mander – vars fina 
illustrationer emellanåt 
återfinns i Vi Läser – vann 
Finlandiapriset i barn- och 
ungdomsboksklassen med 
denna humoristiska bilder-
bok, där rimmen sprakar 
av språkglädje. En nyckel 

har försvunnit i ett hus och läsaren måste 
hjälpa till att hitta den! Huset är fullt av 
märkliga individer. En är stor som ett berg 
och byter ständigt färg. En annan är bagare 
och har fullt sjå att få sina fjorton barn att 
låta bli bullarna. I huset finns också ett 
spöke som skäms för sin stökiga lägenhet. 
Från 3 år.

en blivande klassiker
Vildare, värre, Smilodon av Minna Linde-
berg och Jenny Lucander

Karin och Annok är 
bästisar på lekis. Karin 
är hopplöst blyg och 
Annok har föräldrar 
som sticker ut, men 
tillsammans är de 
oövervinnerliga. Deras 

fantasifulla lekar är stundtals vilda och 
möts med oförstående av den vuxna 
omvärlden. Som den gången Annok råkar 
krossa en spegel. Men livet går vidare. Tills 
den dag då Annok flyttar till Karigasniemi  
i finska Lappland. Med absolut gehör för 
barns känsloliv och tankar har Minna 
Lindeberg och illustratören Jenny Lucander 
skapat en bilderbok som kommer att bli en 
klassiker. Från 3 år.

resa för vattenrädda
Pappa, jag och havet av Lena  
Frölander-Ulf

I denna bilderbok för-
sonas ett barn med sina 
rädslor. Barnet har en 
pappa som älskar havet 
och socialt umgänge. Själv 
är hen livrädd för vatten 
och håller sig helst för sig 

själv. Men under en båtutflykt tar gose-
hunden Fidel med barnet ner i djupet. Där 
håller coola gäddor fest på sjunkna skepp, 
bläckfiskar är multiinstrumentalister och 
det bjuds frikostigt på »sockrat aborrgräs«. 
Frölander-Ulf har skapat en suggestiv värld 
i skrapkartong, med uttrycksfulla skiftning-
ar mellan ljus och mörker. Från 3 år.

9 omistliga barn- och ungdomsböcker
Yukiko Duke väljer det svenskspråkiga Finlands bästa �r barn.
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Maresi 

la K. Le Guin. Den 13-åriga Maresi kommer 
till den ö där Röda klostret ligger, en till
flyktsort för förföljda kvinnor från olika 
länder. Hit får inga män komma, ty här 
bevaras hemlig kunskap om Gudinnan med 
de tre ansiktena. En dag anländer Jai till ön, 
en flicka med ett mörkt förflutet 
– och snart är ön sig inte lik. 

att våga älska igen
En spellista för sömnlösa nätter 
Déa Solin

sin sorg och ångest med droger. Men en 
dag möter Bel den attraktiva konst-
studenten Audrey. För att bota Bels 
sömnproblem gör de ändlösa bilturer 
genom nätterna till tonerna av en spel-
lista. En hudlös och djupt berörande 
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br e v e t |  dav i d l age rcr a n t z

David Lagercrantz är 
en av Sveriges mest 
framgångsrika förfat-
tare. Nu turnerar han 
världen runt med  
nya Millenniumboken 
Hon som måste dö.

Från: David Lagercrantz Plats: Stockholm Tid: Alla helgons dag

David Lagercrantz är 

”
Kära Finland,

Min mor var finlandssvenska och varje sommar sedan jag var elva har jag till-

bringat på vår ö, Härligö, i finska skärgården. En gång i slutet av 1800-talet 

bodde en bryggare där vid namn Otto Bernard Bäck. Han hade två vingklippta 

örnar, och en säl vid klippkanten som han bundit fast med en kätting. 

Ibland sköt han mot folk som kom för nära med saltbössa. Han var en mis-

antrop och en ockrare och han mördades en vinterdag av en man som kom över 

isen med en yxa i handen, och sedan dess har Bäcks ande svävat över ön. Vi har 

alla skrämt livet av varandra genom att klä ut oss till hans vålnad, och vi har all-

tid på något vis blandat ihop honom med hans mördare, och tänkt oss Bäck som 

en karl med en yxa.

På Härligö ska man vara en god skärgårdsbo – och en god intellektuell. Sedan 

min mammas farfar tog över ön, har det bott författare där nu i fyra generatio-

ner, och jag känner alltid en inre plikt att skriva något av värde på mina semes-

trar och det kan förgifta den vackraste av 

dagar. Men det är en gudomligt vacker plats 

med gamla trähus, och långsträckta gräs-

mattor, och det ligger i Västra Nyland, fem 

mil från Helsingfors, i en av de sista svensk-

språkiga bygderna. Jag har kommit att älska 

trakten. På sätt och vis finns min verkliga tillhörighet där. Att vara stockholmare 

är ingenting. Men att vara del av det finlandssvenska berör mig alltmer, särskilt 

nu när min mamma – som var den bästa av oss – har dött och det svenska språket 

pressats tillbaka alltmer i Finland.

Jag längtar dit när vintern är här, och depressionen nafsar mig i nacken. Ibland 

när jag har svårt att sova, tänker jag mig hur jag eldar i bastun, och häller löyly* på 

stenarna därinne och ser ut mot vattnet. Jag drömmer att jag ror ut med min eka, 

och hur vi efteråt dricker vin i kvällsljuset, intill Bagarstugan, och pratar med 

min familj och våra vänner, hoppande mellan högt och lågt på 

min mammas vis. Då och då undrar jag om jag inte borde flytta 

dit permanent, och glömma att världen håller på att bli galen. 

 ”Att vara en del  
av det finlands-
svenska berör  
mig alltmer.”�

Edith Södergran
Henry Parland
Josef Julius Wecksell
Kerstin Söderholm
Gunnar Björling
Sally Salminen
Runar Schildt
Zacharias Topelius
Anna Bondestam
Rabbe Enckell
Hans Ruin
Karl August Tavaststjerna
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Henrika Andersson
Mikael Lybeck
Hagar Olsson
Jarl Hemmer
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Temakryss: Vad kan du 
om Finland?

4 6

k rys s  |  f i n l a n d

Vem är 
kvinnan på 

bilden?

Vinn Tikkanens bok
I det här numrets korsord av Staffan och Helena Blixt är  
självfallet temat Finland. Den bok du tävlar om är Märta  
Tikkanens uppmärksammade brevbiografi Måste försöka skri-.

Sänd din lösning till: Finlandskrysset, Vi Läser, Box 381 09, 
100 64 Stockholm. Senast den 15 januari 2020 vill vi ha ditt 
bidrag. Du kan antingen skicka in hela krysset eller ge oss 
svaret på vad det står i korsordets blå fält i ett brev.

6.  »(Orlodoffa doschkoff orlodoffa 
doschkoff:) det är maskinen – jag.«  
Vems rader?

7.   Många finländare har i dag svårt att se 
vitsen med att undervisningen i svenska 
är obligatorisk i skolan. Detta har disku-
terats i Finland längre än vad många tror, 
men vad kallas denna debatt med ett 
gemensamt uttryck?

8.  Den kanske mest kända finlandssven-
ska författaren har skrivit böcker som 
Trollkarlens hatt och Kometen kommer. 
Vad heter hon?

9.  Den värld som författaren i fråga 8 
skapade befolkas av olika märkliga varel-
ser. Vad kallas den humorbefriade figur 
som ofta ses med förstoringsglas, herba-
rium och frimärkssamling?

10. »Kunde man få knulla för en hund-
ring? Sa han till mig vid busshållplatsen 
klockan 0.42 med de tomma frostiga 
gatorna omkring oss. Först skakade jag 
på huvudet, men sa sen: inte för pengar, 
men om du dammsuger och diskar. Då 
vägrade han i sin tur och vände sig 
nedslagen bort för att gå sin väg.«
Vem har skrivit dikten?

11.  Märta Tikkanen skrev om sitt äkten-
skap med maken och författaren Henrik, 
hans alkoholism och hennes längtan 
efter ett eget liv. Vad heter denna dikt-
roman?

12.  Irmelin Sandman Lilius skapade en 
fiktiv stad vid Finska viken där flera av 
hennes berättelser utspelar sig. Vad 
heter den?

1.  »Vårt land, vårt land, vårt fosterland, 
ljud högt, o dyra ord!« Så inleds Finlands 
nationalsång och tonsättaren hette Fred-
rik Pacius. Texten är den första versen av 
inledningen på Fänrik Ståls sägner, men 
vad hette författaren i mellannamn?

2.  Hustrun till författaren i fråga 1 hette 
Fredrika och var även hon författare. 
Hon var en pionjär på många sätt och 
hennes återkommande tema i romaner 
och artiklar var ganska mycket före sin 
tid. Vilken samhällsfråga var det som 
Fredrika ofta tog upp?

3.  En av Finlands internationellt mest 
kända författare har bland annat skrivit 
om Mikael Ludenfot – vad hette han?

4.  Vår riksbankschef Stefan Ingves 
kommer från Närpes, som är en liten ort  
i ett landskap som på många olika sätt 
har gjort avtryck i den finlandssvenska 
litteraturen. Vad heter landskapet?

5.  Det finns en akademi i Finland som 
fungerar som det enda svenskspråkiga 
universitetet utanför Sveriges gränser.  
I vilken stad ligger denna akademi?

Vad heter 
akademin?

I vilket landskap  
ligger Närpes?

Vinn! v i  l ä s e r:  f i n l a n d s s v e n sk l i t t e r at u r
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ditt svar på korsordet 

godkänner du att vi 
hanterar dina adress-

uppgifter för att kunna 
skicka ut vinster till 

vinnarna.
Facit läggs ut på vilaser.se/finlandskryss
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Mumintroll och finlandsfärjor i all ära 
– men vilka är finlandssvenskarna 
egentligen? Faktum är att finlands-
svenskarna är en av de folkgrupper 
som har funnits över ett sekel i Sveri-
ge, men som ändå är relativt okända 
och saknar visst erkännande.

En vanlig reaktion som inflyttade 
finlandssvenskar möter är ”så bra 
svenska du talar” eller ”jaha, jag 
trodde att du bröt på finska?” när de 
i själva verket alltid har talat svens-
ka. Visste du till exempel att bara i
Finland beräknas cirka sex procent 
ha finlandssvenska som modersmål? 
Exakt hur många finlandssvenskarna 
är i Sverige (ättlingar inräknade) är 
svårt att uppskatta, men gissnings-
vis är de tiotusentals.

Att förbättra kännedomen om ”fin-
landssvenskheten” ligger Finlands- 
svenskarnas riksförbund i Sverige 
(Fris) varmt om hjärtat.       

Med andra ord kvarstår vikten av att 
representera de 1200 medlemmar-

nas och långt fler i Sverige boende
finlandssvenskars intressen.

Tack vare att förbundet nu funnits
i 50 år kan de med en historisk 
blick se att kunskapen om finlands- 
svenskarnas sak i Sverige inte är en 
självklarhet.

Vad gör då Fris? Genom att hjälpa 
medlemsföreningarna med exempel-
vis informationsspridning, samarbe-
ten och påverkansarbete ser de till 
att gruppens aktiviteter och intres-
sen ges en röst. Detta kan vara gen-
temot myndigheter och organisatio-
ner i både Sverige och Finland. Eller 
för att väcka allmänhetens intresse 
för frågor om till exempel själviden-
tifikation. Några av de verksamheter 
som föreningarna återkommande an-
ordnar är Runebergsmingel, firande 
av Finlandssvenska dagen (6 novem-
ber) och traditionella ”villafester”.

Nyfiken på att komma i kontakt med 
mer finlandssvenskt? Spana gärna 
in www.fris.nu

”Jag trodde att du br�������

FINLANDSSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGEFINLANDSSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE
FOTO: PETER NYBLOM

FRIS-Annons_vi_läser.indd   1 2019-10-21   12:56:32



Mumintroll och finlandsfärjor i all ära 
– men vilka är finlandssvenskarna 
egentligen? Faktum är att finlands-
svenskarna är en av de folkgrupper 
som har funnits över ett sekel i Sveri-
ge, men som ändå är relativt okända 
och saknar visst erkännande.

En vanlig reaktion som inflyttade 
finlandssvenskar möter är ”så bra 
svenska du talar” eller ”jaha, jag 
trodde att du bröt på finska?” när de 
i själva verket alltid har talat svens-
ka. Visste du till exempel att bara i
Finland beräknas cirka sex procent 
ha finlandssvenska som modersmål? 
Exakt hur många finlandssvenskarna 
är i Sverige (ättlingar inräknade) är 
svårt att uppskatta, men gissnings-
vis är de tiotusentals.

Att förbättra kännedomen om ”fin-
landssvenskheten” ligger Finlands- 
svenskarnas riksförbund i Sverige 
(Fris) varmt om hjärtat.       

Med andra ord kvarstår vikten av att 
representera de 1200 medlemmar-

nas och långt fler i Sverige boende
finlandssvenskars intressen.

Tack vare att förbundet nu funnits
i 50 år kan de med en historisk 
blick se att kunskapen om finlands- 
svenskarnas sak i Sverige inte är en 
självklarhet.

Vad gör då Fris? Genom att hjälpa 
medlemsföreningarna med exempel-
vis informationsspridning, samarbe-
ten och påverkansarbete ser de till 
att gruppens aktiviteter och intres-
sen ges en röst. Detta kan vara gen-
temot myndigheter och organisatio-
ner i både Sverige och Finland. Eller 
för att väcka allmänhetens intresse 
för frågor om till exempel själviden-
tifikation. Några av de verksamheter 
som föreningarna återkommande an-
ordnar är Runebergsmingel, firande 
av Finlandssvenska dagen (6 novem-
ber) och traditionella ”villafester”.

Nyfiken på att komma i kontakt med 
mer finlandssvenskt? Spana gärna 
in www.fris.nu

”Jag trodde att du br�������

FINLANDSSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE
FOTO: PETER NYBLOM

FRIS-Annons_vi_läser.indd   1 2019-10-21   12:56:32

i samarbete med 
Svenska litteratur- 
sällskapet i Finland 

redaktör 
Terri Herrera

art director 
Mari Wigren

bildhanterare 
Kerstin Larsson
korrektur 
Lisen Hönig 

redaktionsråd  
Jonas Eklöf, Matilda Strandler, 

Terri Herrera, Mari Wigren
 

besöksadress 
Söder Mälarstrand 35

postadress 
Box 17043, 104 62 Stockholm

telefon  
010-744 24 00

 
 

Vi Media AB
ansvarig utgivare och vd 

Unn Edberg
upplageansvarig 

Susanna Berglid
tryck 

V-Tab, 2019
utgivare 

Vi Media AB
omslagsfoto 
Thron Ullberg

Mejla oss
ris eller ros?  

hör av dig:
red@viaser.se

p r o d u c e r a s  a v  v i  l ä s e r  i  s a m a r b e t e 
m e d  s v e n s k a  l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t  i  f i n l a n d

noterat
£   Vem dödade bambi? av 

Monika Fagerholm (Albert 
Bonniers Förlag 2019)

£   Jag målar som en gud av 
Hanna-Reetta Schreck 
(Svenska litteratursällska-
pet i Finland/Appell 
Förlag 2019)

£    Älvan och jordanden av 
Tuva Korsström (Schildts   
& Söderströms 2018)

£  Mitt språk är ej i orden av 
Fredrik Hertzberg (Svens-
ka litteratursällskapet i 
Finland/Appell Förlag 
2018)

£   Skiten av Ulla Donner 
(Schildts & Söderströms 
2019)

kjell westö
£   7+7: Brev i en orolig tid av 

Kjell Westö och Juha Itko-
nen (Förlaget 2019)

£   Den svavelgula himlen av 
Kjell Westö (Schildts & 
Söderströms/Albert 
Bonniers Förlag 2017)

yukiko väljer
£  Århundradets kärlekssaga av 

Märta Tikkanen (Schildts 
& Söderströms 2015)

£   Hjärtats rum – valda dikter 
1962–2012 av Claes 
Andersson, (Schildts & 
Söderströms/Atlantis 
2013)

£   Transparente Blanche av 
Peter Sandström (Schildts 
& Söderströms 2014)

£   In transit av Hannele 
Mikaela Taivassalo (För-
laget 2016)

£     Så här upphör världen av 
Philip Teir (Schildts & 
Söderströms/Natur & 
Kultur 2017)

£  White Monkey av Adrian 
Perera (Förlaget 2017)

£  Betinkan av Sabine Fors-
blom (Schildts & Söder-
ströms 2018)

£   Orkidébarn av Eva-Stina 
Byggmästar (Schildts & 
Söderströms/Wahlström 
& Widstrand 2018)

£   Anteckningar av Tua Fors-
ström (Förlaget 2018)

£  Bruna flickor av Koko 
Hubara (Förlaget 2018)

tove jansson
£  Trollkarlens hatt av Tove 

Jansson (Förlaget 2019)
£  Sommarboken av Tove  

Jansson (Förlaget 2017)

anna järvinen
£  Mariegatan 26, Kronohagen 

av Henrik Tikkanen 
(Bonnier 1977)

klassikern: salminen
£   Katrina av Sally Salminen 

(E-bok, Saga Egmont 
2019)

£   Min ljusa stad av Ulrika 
Gustafsson (Appell För-
lag/Svenska litteratursäll-
skapet i Finland 2019)

sakligt
£   Kritik av Henry Parland 

(Appell Förlag/Svenska 
litteratursällskapet  
i Finland 2019)

barn- och ungdomsböcker
£   Rassel prassel strössel av 

Hanna Lundström och 
Maija Hurme (Schildts & 
Söderströms 2019)

£  Om jag fötts till groda av 
Annika Sandelin och  
Karoliina Pertamo  
(Förlaget 2019)

£  Fisens liv av Malin Klingen-
berg och Sanna Mander 
(Schildts & Söderströms 
2019)

£   Diktatorn av Ulf Stark och 
Linda Bondestam (Berghs 
2019)

£   Pappa, jag och havet av Lena 
Frölander-Ulf (Förlaget 
2017)

£  Pärlfiskaren av Karin 
Erlandsson (Schildts & 
Söderströms 2018)

divanen
£   Breven från Maresi av Maria 

Turtschaninoff (Förlaget 
2018)

Redaktionens 
samlade boktips
Utvalda favoriter. Bara a� kryssa  
r, riva ut och ta med till bokhandeln! 



v i  l ä s e r n r 2  2 013

på di va n e n |  m a r i a t u rt s c h a n i n of f 

ag är nog världens bästa på 
att prokrastinera. Därför 
har jag alltid behövt tyst-

nad – och gärna även ensamhet  
– för att kunna skriva, men det har 
sannerligen varit en kamp för att 
kunna hitta sann tystnad. Det 
händer och låter alltid mycket, 
trots att vi bor på en mindre ort. 

När var jag senast verkligen 
ensam? Även när man är ensam 
någonstans är ju hela världen bara 
en knapptryckning bort i fickan. 
När jag tänker efter var det 13 år 
sedan jag hittade den där perfekta 

tystnaden: Jag satt i en enkel, 
pytteliten stuga långt uppe  
i Österbotten och försökte hitta 
min egen röst för att kunna 
färdigställa min debutroman  
De ännu inte valda. Jag behövde 
den isoleringen för att komma på 
vad jag ville säga – och lära mig 
skilja på att lyssna på mig själv och 
att lyssna på berättelsen. Det är 
helt olika saker.

Men jag behöver även en annan 
tystnad för att kunna skriva. Jag 
behöver våga hålla tyst kring min 
egen berättelse. Det har hänt flera 

gånger att jag har pratat sönder 
projekt inför andra, där det slutar 
med att min röst tar över och det 
skrivna blir stumt. Jag har dödat 
en rad texter på det sättet. 

Med tiden har jag ändå vant mig 
vid att kunna jobba trots ljud.  
Om det är som en ljudmatta i 
bakgrunden går det bra, som på 
ett tåg eller kafé. Vad jag däremot 
har svårt för är närvaro som 
inte låter, men ändå stör. 
Som när min man också 
jobbar hemifrån. Då kan 
jag ibland vara tvungen 

att gå in till honom och säga: 
’Ursäkta att jag är så oerhört 
krånglig, men kan du ta en 
promenad?’. 

Samtidigt vill jag inte odla  
mina prinsessan på ärten- 
egenskaper för mycket. Innerst 
inne vet jag att det inte finns några 
perfekta omständigheter för att 

skriva böcker. Grund-
problemet är att jag 

har dålig koncen-
trationsförmåga 
och  är lättdist-
raherad.« 

»Jag har dödat flera texter med prat«
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Maria Turtschaninoffs Breven från Maresi tilldelas nyligen 
Kuvastaja-priset för årets bästa finländska fantasybok.  

I mars debuterar hon som dramatiker med  
Månskensprinsen på Wasa teater.

J

berättat för terri herrera  foto juho kuva

»

maria turtschaninoff behöver total tystnad �r a� kunna skriva.  
Eller är hon en prinsessa på ärten som bara skjuter upp saker?

Carina Wolff-Brandt är en prisbelönt finlandssvensk 
författare som fick sitt genombrott med kvinnodoku-
mentären Strandsatta – Kvinnoöden från Finska viken 
till Ishavet år 2001.

Ifjol utkom en annan stor skärgårdsbok, Piga, 
klockare, inhysing, lots. Skärgårdsöden 1669–1809. I 
den väver hon samman en populärhistorisk skildring 
av storpolitiska händelser med fiktiva berättelser 
om verkliga människor som levt i skärgården under 
stormakts- och frihetstiden fram till rikssprängningen 
år 1809. Boken fokuserar på den utsatta kvinnans roll 
vid de yttersta havsbanden. Med rötter i skärgården 
är Carina en lyhörd skildrare av livet ute bland kobbar 
och skär, men också erkänd som barnboksförfattare. 
Serien om den smått galna familjen Johansson har 
redan blivit klassiker i barnbokshyllan. Hösten 2019 
utkom den fjärde boken i serien om Kalle Knaster och 
Miranda.

Carina Wolff-Brandts böcker ges ut av Förlaget 
Vingpennan. Du hittar böckerna i din nätbokhandel.

Förlaget Vingpennan

Kalle Knaster, Miranda 
och tavelmysteriet
NYHET 2019! I den �ärde Kalle Knaster-bok-
en råkar Kalle och Miranda ut för en konst-
handlare som kommer till orten för att leta 
rätt på tavlor som hans far har målat i Kalles 
hus för länge sedan. Men allt är inte som det 
ser ut att vara. Vad hände egentligen på Hotell 
Morgonsolen 1922? När Kalle och Miranda 
försöker lösa mysteriet råkar de riktigt illa ut.

Piga, klockare, inhysing, lots
Skärgårdsöden 1669-1809

”Det allra bästa med Wol�-Brandts 
framställning är spänningen mellan 

det personliga livet, hur vanliga människor 
klarar sig, och överhetens in�ytande på alla 
hörn, hur fred och rättvisa upprätthålls i 
det lilla samfundet och hur kriget inverkar 
på byarnas liv och näringar”. 
Ann-Christin Snickars, ÅBO UNDERRÄTTELSER

”Det här är en bok som envar, även yrkes-
historiker, kan titta i för att �ska upp tips 
för hur man kan skriva medryckande och 
för en bred publik”.  
Niclas Erlin, VÄSTRA NYLAND

”Det är en snillrik kombination av popu-
lärhistorisk rekapitulation av storpolitiska 
händelser med återverkan på svenska riket 

under stormakts- och frihetstiden samt några årtionden däre�er och �ktiva 
berättelser om kvinnors och mäns vardagliga liv i Åbolands skärgård under 
samma tidsperiod”. Mats Kockberg, FRISK BRIS

PIGA, 
KLOCKARE,  

INHYSING, LOTS
SKÄRGÅRDSÖDEN 1669–1809

Carina Wolff-Brandt

www.vingpennan.com
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Litteratur på svenska i hjärtat av Helsingfors sedan 1891.
L ITTERATUR.SETS.F I

ULL A DONNER
SK ITEN

Några arbetskompisar på reklam-
byrå går på after work efter att de 
fått veta att de kanske kommer att 
få sparken följande dag. Sam talet 
rör sig kring frihet: frihet gällande 
jobb, livsval, konsumtion och 
framtid. Skiten är rolig, kritisk och 
poli tisk, den handlar om kapi talism 
och potatis och lockelsen att spola 
ner sig i toaletten. 

S ER I ERO M A N •  I S B N 978 -951-52- 4925 -8 •  H Ä F TA D

ELLEN STRÖMB ERG
K L ÅDA

Kroppen kliar varje natt. Det är 
svårt att sova när fingrarna måste 
riva och tankarna maler på. Medan 
mannen ligger och sover intill, 
för kvinnan en nattlig monolog. 
Ett försvars tal i 40 nätter. Hon 
berättar om sin relation, sitt arbete, 
sina vänner … Och om Helena, 
kollegan som doftar aprikos, som är aprikos – lika söt och ljuvlig. 
Nånting har hänt Helena, något som inte borde ha hänt. 

RO M A N •  I S B N 978 -951-52- 4938 -8 •  H Ä F TA D

SANNA TAHVANAINEN
KÖR SBÄR I  SNÖN

Vi följer med Sylvia Plath till 
New York i juni 1953 när hon 
praktiserar på modemagasinet 
Mademoiselle och bor på kvinno-
hotellet Barbi  zon omgiven av 
lika hungriga, ambitiösa kvinnor 
som hon själv. Tahvanainen ger 
oss en ung Sylvia Plath, fylld av 
liv och äventyrslust.

RO M A N •  I S B N 978 -951-52- 49 4 0-1  •  I N B U N D EN

TUA FOR SSTRÖM
JAG STUDER ADE EN 
GÅNG VID EN UNDER-
BAR FAKULTE T

Tua Forsström är en av Nordens 
främsta lyriker. I år har hon som 
första för fattare från Finland 
valts in i Svenska Akademien. Jag 
studerade en gång vid en under-
bar fakultet (första gången ut given 
2003) innehåller sam lingarna 
Snöleopard (1987), Parkerna (1992), Efter att ha tillbringat en natt 
bland hästar (1997) och diktsviten Mineraler (2003).

LY R I K ,  N Y U TG ÅVA •  I S B N 978 -951-52- 4952- 4 •  I N B U N D EN

MÄRTA TIK K ANEN
MÅ STE FÖR SÖK A 
SK RI-

Märta Tikkanen har gjort stor 
litteratur av sitt och sina närmastes 
liv. I breven till väninnorna träder 
en annan berättelse fram. Måste 
försöka skri- baserar sig på Märta 
Tikkanens privata brevskatt 
kommenterad av henne själv.

B R E V B I O G R A F I  •  I S B N 978951524 8091 •  I N B U N D EN

HANNA LUNDSTRÖM 
& MAIJA HURME
R A SSEL PR A SSEL 
STRÖSSEL
Poesi om stunder i stan

Hanna Lundströms tredje poesibok 
rör sig i stadens vimmel. Vi börjar på 
torget, stannar till vid gatu musikanten, 
kollar graffiti och njuter av atmosfären 
på ett café. Maija Hurmes bilder 
smälter ihop med den urbana ljud-
världen till en läcker helhet.
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Hösten är kvinnornas hos Schildts & Söderströms
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