
 
 

eva-stina byggmästar  
är starkare än någonsin

svenska författares  
blåvita favoriter

kevin lankinen  
– hockeyhjälte & boknörd

 finlandssvenska 
 illustratörer  

i världsklass 

i  s a m a r b e t e  m e d  s v e n s k a 
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Den galna berättelsen om en litterär,  

Samtidigt i Södra Savolax.

Släkten 
är värst 

lösryckt och ohändig familj



Homo Line tar oss över Östersjön, från Helsingfors till 
Stockholm och tillbaka igen. Vilken stad är bäst? Och vad 
gör hemlängtan med en människa? Edith Hammar är en 
Tom of Finland för 2020-talet!

Musikern och sångaren Anna 
Järvinen debuterar med en resolut 
roman om döden, konsten, tiden, 
skönheten och begäret. Även ute 
som ljudbok, inläst av författaren.

Anna Järvinens debut 
påminner om Bodil 
Malmsten. Romanen är 
liten till sitt omfång men 
stor i närheten till det 
svåra. Läs den, och läs 
den igen! 
– svenska dagbladet

En resa från mörker mot ljus fast vägen dit 
är skakig och fylld med sorg. Boken ingjut-
er hopp i läsaren och stor förundran över 
livet, det sköra och vackra. – yukiko duke

11 BOKTIPS FRÅN

Förlaget är ett modigt, oberoende bokförlag som ger ut de 
bästa böckerna på svenska från Finland. Med rabattkoden 

VILÄSER får du 25 % rabatt på samtliga titlar i vår 
webbshop www.forlaget.com under resten av 2020.

I Anteckningar från en ö återvänder Tove Jansson till livet ute 
på ön Klovharun, från de första årens mödosamma men lustfyllda 
husbygge till den sista sommarens uppbrott. Tuulikki Pietiläs 
känsliga laveringar och akvatinter bildar en helhet med texten 
som även finns inläst som ljudbok av Alma Pöysti.

En koncentrerad släktkrönika 
som frågar sig vilket pris man 
får betala om man aldrig får 
vara sig själv.

Heiman är en finstämd roman 
om rotlöshet, om att vara rädd 
som en hare och om vikten av 
att ha en plats att kalla hem.
– vi läser

Juha Itkonens autofiktiva roman om 
föräldrar som ställs inför ett omöjligt val och 
ett tvillingpar som föds alldeles för tidigt.

Anteckningar från en ö
Tove Jansson och Tuulikki Pietilä
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Den enda boken om Brexit på 
svenska!

Buxtons bok ger en initierad, 
personlig och livfull bild av 
mekanismerna som ledde till 
brexit. Hon lyckas också ge 
insiktsgivande historiska refer-
enser. – svenska dagbladet

5 Landet som äter sig självt 
– att leva med Brexit
Charlotta Buxton

Allt ett under
Juha Itkonen

Heiman
Ann-Luise Bertell

Dröm natten till idag: 
Anna Järvinen

En annons från Förlaget

N O M I N E R A D
 T I L L N O R D I S K A 

R Å D E T S 
L I T T E R AT U R -

P R I S 2 0 2 0 !

Debutanten Hanna Ylöstalo 
skriver trovärdigt om flickgäng, 
vänskap och att lämna landsby-
gden och sin barndom. 

En författare möter en man. Han är gift. De träffas 
i hemlighet. Först är det lust, sedan blir de kära i 
varandra. Saker händer som gör att det omöjliga blir 
ännu mer omöjligt.

Leta, plocka och spara spännande växter 
tillsammans med Hemulen!

Landet som icke är är en av de sista dikterna som poeten 
Edith Södergran hann skriva innan hon dog för ett sekel 
sedan. Författaren Kristina Sigunsdotter och illus-
tratören Clara Dackenberg har skapat ett färgsprakande 
verk som utgår från Södergrans liv och dikter.

Faktaspäckad, lättillgänglig och välavvägd. 
Hemulens herbarium bjuder på hisnande 
naturkunskap i en tid då intresset för flora, 
fauna och klimat är på uppgång.
– hufvudstadsbladet

Hör definitivt till de ord- 
knappa mästerverkens 
lilla skara. 
– björn ”bernur” kohlström

En stark egen röst i genren.
– västra nyland

En allålders bok för de som tror på drömmarnas och 
fantasins kraft. – btj
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Silver
Hanna Ylöstalo

Hemulens herbarium

Landet som icke är 
Kristina Sigunsdotter och Clara Dackenberg

Psst! Vi längtar till våren 2021  … 

Otroligt rolig sovbok 
Mauri Kunnas

I slutet borde jag dö
Hannele Mikaela Taivassalo

I vår ger vi ut rykande färska romanerna Bechi av hyllade 
Koko Hubara och Riesling och mjölk av debutanten Elsa 
Kemppainen. Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda 
Bondestam är aktuella med en bilderbok om att möta en 
björn i skogen och och självaste Snusmumriken utkommer 
med en fiskebok …

Läs den knasigaste godnattsagan 
av alla, skriven och illustrerad av 
Finlands mest folkkäre barnboks- 
skapare!

Förlaget forlagetm@ForlagetMFörlaget M
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En litterär gåva  
från systerlandet

fjol den här tiden fick du 
som prenumerant på Vi 
Läser en extra tidning, ett 
helt magasin fyllt av 

berättelser som skrivits och 
utgetts på svenska i systerlandet 
Finland. Det blev en så stor succé 
att vi beslutade att göra om det. 

Magasinets tema denna gång är 
poesi i olika former. Poesin är det 
dominerande språket i finlands-
svensk litteratur, det genom-
syrar också prosan. Och 
poesin lever stark som 
litterär genre allt 
sedan Södergran, 
Diktonius, Björ-
ling, Enckell och 
Parland. Fast i dag 
är namnen snarare 
Tua Forsström, 
Eva-Stina Bygg-
mästar, Henrika 
Ringbom och Agneta 
Enckell. 

Det finns en myt om att 
finlandssvenskar är som figurer 
ur Muminvärlden och den myten får nu 
ytterligare skjuts i Philip Teirs reportage 
om släkten Enckell/Parland på Vättilä 
gård. Här har en stor släkt samlats och 
samsats i över hundra år, och många av 
dess medlemmar har bidragit till 
 litteraturen i en aldrig sinande ström av 
intellektuell dialog. Den hyllade poeten 
Eva-Stina Byggmästar bär det poetiska 
arvet vidare på sitt vis, något vi får läsa om 
i en sällsynt intervju med denna enastående 
poetiska ordkonstnär.

I Svenska litteratursällskapet  
i Finland (SLS) ger ut special-
numret i samarbete med Vi 
Läser-redaktionen. 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 folk-

skolans vänner. 
Om din nyfikenhet på 
finlandssvensk 

 litteratur inte 
mättats genom 
denna tidning, 
kolla gärna in det 
litterära 
 evenemanget 
Bokström. Den 

4–6 december 
direktsänds 30 

timmar samtal med 
författare, forskare, 

kritiker och kreatörer om 
livets skörhet och skönhet, 

passion som förför och förgör, och om 
Trump, Brexit och Belarus. Du hittar 
sändningen på bokstrom.fi.

Första utgåvan om svensk litteratur från Finland 
blev en succé. När vi nu gör om satsningen blir 

det ännu mer poesi – av alla möjliga slag.

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

28
Var är Rabbe Enckell?
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agneta rahikainen 
Marknadsföringschef

Svenska litteratursällskapet i Finland
agneta.rahikainen@sls.fi

Tvåa  på  bollen?
”Förhoppningsvis bidrar båda 

böckerna till en  bredare 

debatt. Och jag känner full 

förståelse för Siv Storå. 

Hon hade hållit på i tio 

år när hon fick veta att 

jag också skri-

vit en bok. Vad 

skulle hon göra? 

Hon kunde ju inte 

sluta.” Det säger 

Johanna Holmström, 

aktuell med Borde 

hålla käft, en av 

höstens två bio-

grafier över Märta 

Tikkanen. Den 

andra är skriven 

av litteratur-

vetaren Siv Storå och har 

fått titeln De oerhörda 

orden. På vilaser.se kan du 

läsa en längre artikel om 

fenomenet med två författare 

som skriver en bok i samma 

ämne – samtidigt.  

jag läser
 A history of  
virility av Alain 
Corbin (red)

 Lucrezia Borgia 
av Maria Bellonci

 Christina Rosetti 
– poetry in art  
av Susan Owens 
(red) 
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20
Kevin Lankinen.

11
Homo Line 
nästa.

12
Eva-Stina
Byggmästar.

24
En bok, ett  
decennium.

Innehåll
7 noterat Senaste nytt! Monika Fagerholms 
favoritord och komiker som skriver böcker.

12  eva-stina byggmästar  Möt en hyllad och 
hånad poet som nu vågar gå in i allt det mörka.

20 kevin lankinen Målvaktshjälten är också 
en riktig boknörd. Så vad har han i sin hylla?

24 en bok – ett decennium Yukiko Duke ger 
en historielektion utifrån 13 litterära milstolpar.

28 släkten är värst I Södra Savolax möter  
vi två släkter som har präglat finskt kulturliv.

44 klassikern Edith Södergran behöver 
ingen närmare presentation. Eller?

37 min favorit Svenska författare avslöjar 
sina finlandssvenska hjärtevänner.

42 barn & ung Så gick det till när finlands-
svenska illustratörer gav barnboken ett ansiktslyft.

40 brevet Alex Schulman om en uppväxt  
där det finska arvet satte sina tydliga spår. 

38 på drift i helsinki Annika Hällsten är vår 
ciceron under en weekend i litteraturens tecken.

49 boktips Från Kärleken är ett tamdjur till  
För han var redan dö – beställ från din bokhandel! 

50 anna-lena laurén Den snart bokaktuella 
korrespondenten gästar vår ryska divan.



M Ö T  
K J E L L  W E S T Ö  
A N N A- L E N A  L AU R É N   
P H I L I P  T E I R  
T UA  F O R S S T R Ö M  
M E R E T E  M A Z Z A R E L L A
och alla andra aktuella författare i årets

BOKS TRÖM  
4– 6  DECEMBER
Att böjas men inte knäckas. Att snubbla men återfå 
balansen. Att falla handlöst men bestämt resa sig. 
2020 lämnar ingen oberörd. Och det gör inte heller 
årets Bokström. Bokström är en 30 timmar lång 
livestream med över 60 intima samtal med författare, 
forskare, kritiker och kreatörer. Spana in programmet 
redan nu och välj ut dina favoriter på

B O K S T R O M . F I

Av bokälskare, för bokälskare
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R E D A K T I O N E N S  F A V O R I T

Storslagenhet  
och ynkedom
Den finlandssvenske författaren Peter 
Sandström använder sig mästerligt av 
autofiktionen som form. Redan i den 
första novellen han publicerade, heter 
huvudpersonen »Sandström« och företer 
stora likheter med sin upphovsman. I hela 
sitt författarskap har Peter Sandström 
lekt med den egna identiteten och auten-
tiska fakta ur det egna livet: barndom, 
familjebakgrund, flytten från uppväxtens 
Nykarleby till Åbo, familjebildning och 
författarliv. Med ironisk humor och värme 
visar han upp sin ofta lätt patetiske huvud-
person, en medelålders författare, i all 
hans storslagenhet och ynkedom. Den här 
gången närmar sig »Peter Sandström« 
60-årsstrecket och krisar. I romanen 
 Kärleken är ett tamdjur beskriver han sig 
som en »lönnfet, ofriserad, hastigt 
 åldrande människa«. Hans bokprojekt 
med titeln »En kvinnas själ« vill sig inte, 
han och hustrun har ingen riktig kontakt 
längre och barnen lever egna liv. Mitt upp  
i allt måste han resa tillbaka till barndoms-
hemmet i Nykarleby: hans tidigare så star-
ka mamma har drabbats av en lindrigare 
hjärninfarkt. Där, i spåren av barndomen, 
väcks minnen till liv. Hur kunde livet, som 
var så lovande, bli som det blev? »Peter 
Sandström« tröstar sig med alkohol och 
älskarinnan Karhu, men det är inte håll-
bart i längden. Hur får man rätsida på ett 
liv som håller på att haverera?

  yukiko duke
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30
timmars livestream blir det  

när svenska litteratursällskapet 
i finland plus samarbetspartners 
bjuder på sextio författarsamtal  

i ett svep den 4-6 december. 
mer info på bokstrom.fi.

Jag måste sluta tänka  
på Patrik Lundgren av 
Josefin Sonck  

I denna 
sprudlande 
debut möter 
vi en kvinna 
som blivit 
besatt av 

mediemannen Patrik – 
stadgad, störig, därmed 
upplagt för trubbel.

Överlevnadshandbok  
för finlandssvenskar  
av Alfred Backa

En professor 
reser genom 
Svenskfin-
land, beväp-
nad med 

Folkhälsans pamflett »Vår 
hustavla« från 1921, på jakt 
efter levnadsregler för den 
moderna finlandssvensken.

Onda boken av
Kaj Korkea-aho

»En roman om 
en gammal 
diktsamling 
som är värsta 
thrillern« 
enligt förlaget, 

vilket ligger ganska nära 
sanningen. En stark och 
spännande berättelse om 
ung, sårig kärlek.

tre komiker som sökt boklyckan

»En av mina absoluta 
 favoriter«, slog Magnus 
Betnér fast när han intro-
ducerade sin komiker-
kollega Josefin Sonck. Som 
flera andra finlands- 
svenska komiker söker 
Josefin nu lyckan i 
bokbranschen. I oktober 
debuterade hon med Jag 
måste sluta tänka på Patrik 
Lundgren, en roman om en 
kvinna vars livliga fantasi 
sätter käppar i hjulet för 
henne när hon  fastnar för 
»en stadgad medieman 
som är lika karismatisk 
som störig«.  

Även om humorn stän-
digt ligger på lur så har 
Josefin Sonck insett att ett 
bokprojekt är något helt 
annat än en scenshow.

– Standup görs mycket 
mer utifrån en mall, du 
måste fort få publiken att 
förstå din tanke och du 
måste själv ta ansvar för allt 

du säger. Skri-
ver man ett 
manus med 
olika karaktä-
rer kan man 
spegla tanke-
gångar mot 
varandra på 
ett mer mång-
facetterat 
sätt. 

Samtidigt 
finns det likheter: 

– Jag tror att jag har ett 
»humortänk« i allt konst-
närligt jag gör. Det är så jag 
funkar som människa, jag 
ser tragiken i humorn och 
tvärtom. Jag tycker liksom 
om när det skaver lite.  

Kan en bok vara för 
rolig?

– Haha, det tror jag inte. 
Om den är det så är det nog 
bara en kort period efter-
som humor är lite av en 
färskvara och förändras 
över tid.

Komikern och radio-
profilen Kaj Korkea-aho 
gick ett steg längre när han 
lät en komiker spela en 
bärande biroll i Onda 
boken, en uppmärksam-
mad roman från 2015.  
Karaktären Calle Hollender 
är inte bara olyckligt kär  
i en viss Helena utan också 
utsatt för onda krafter i en 
berättelse som rör sig i 
bekanta finlandssvenska 
miljöer: från österbottniska 
byar till litteraturveten-
skapliga institutionen  
i Åbo.

Hur svart i synen får en komiker vara?
Skrattar bäst som skriver först

 »Jag tror att vi är många som har en speciell 
relation till Tove Jansson och Mumintrollen 
och så är det även för mig«, säger kronprin-

sessan Victoria. Här bredvid bokhyllan  
med 200 barnböcker – varav flera  

finlandssvenska  – som dottern Estelle fick  
i doppresent av den svenska riksdagen.

»Det finns krigsbarn överallt.  
Folk kontaktar mig dagligen, så jag  

vet att frågan i högsta grad är levande.«  
regissören anna takanen, vars pappa timo var ett av dessa finska 
krigsbarn. nu ska hennes bok sörjen som blev sättas upp som pjäs. 

premiär på lilla teatern i helsingfors hösten 2021.
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Vinn signerade  ex  
av  Tritonus!

Förra årets slutsålda 

nummer om finlands-

svensk litteratur hade 

Kjell Westö på omsla-

get. Sedan dess har han 

släppt den hyllade roma-

nen Tritonus. Nu har vi 

lagt beslag på tre signerade 

exemplar. Du kan vinna ett av 

dem genom att svara rätt på frå-

gan: Vad syftar tritonus på? 

Mejla ditt svar till tavling @ 

vilaser.se senast den 20 januari.

Josefin Sonck 
blev Årets 

nykomling 
på svenska 
Stand up-
galan 2017.
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En eld lika het som 
Strindbergs brinner i 
Otto Gabrielssons debut. 
Men det betyder inte att 
glädjeämnen saknas.

D E B U T A N T E N

Brinnande  
ursinne

visst är han debutant. Men släppet ligger ett 
halvår bakåt i tiden och manus nummer två är 
redan färdigskrivet. Otto Gabrielsson kan med 
distans summera utgivningen av Vildhavre: 
Sista brevet till pappa, boken där han i dagboks-
form berättar hur det var att växa upp som 
förskjuten son till den kända kulturpersonlig-
heten Jörn Donner.

Slutsatsen är att han kom sin far närmre.
– Genom bokens möte med 

omvärlden började jag förstå honom 
mer och mer. Pappa var alltid i 
media, han såg medierna som ytter-
ligare ett sällskapsrum i sitt liv. Det 
var  otroligt viktigt för honom att bli 
uppmärksammad på det sättet.

Har du också trivts med 
 bekräftelsen?

– Den har varit tacksam. Jag har 
länge längtat efter att ge min version.

Boken föddes ur vrede. 38-åriga Otto 
Gabrielsson är resultatet av en kärleksrelation 
som Jörn Donner hade vid sidan av sitt 
 dåvarande äktenskap. Och nog brinner 
 ursinnet. »Strindbergs eld pyr i hörnen«, 
konstaterade Ebba Witt-Brattström i Afton-
bladet. 

– Visst skrev jag med ilska. Men också med 
mycket glädje. Mitt i all svärta kände jag en 
stark kärlek till livet.

Bokens brevform var självklar; en av 
 inspirationskällorna var Goethes Den unge 
Werthers lidanden. Otto Gabrielsson säger att 
han uppskattar brevformens autentiska 
ansats. Mindre självklart kan det vara att skriva 
om nära anhöriga. Jörn Donner dog i januari  

i år men levde då boken skrevs. Många 
författare oroar sig för hur de närståen-
de ska reagera. 

För Otto Gabrielsson var det tvärtom. Han 
visste att boken skulle drabba. Och han ville 
att den skulle göra det.

– Jag var tvungen att bli offentlig för att nå 
fram. Pappa skulle aldrig läst min text om den 
inte kom ut på den scen där han själv befann sig. 

Otto Gabrielsson har också inspirerats av 
den ryska berättartraditionen, »som är en 
försiktig opposition till den västerländska 
kulturen«. Han har en stor förkärlek för de 
ryska 1800-talsklassikerna. Där finns starka 
känsloyttringar och filosofisk ansats. 

Där finns också en tydlig andlighet, menar 
Otto Gabrielsson. Han har just avslutat en 
psykologutbildning. Innan dess läste han 
 religionshistoria. I samband med att han 
påbörjade sin bok läste han en tidningsartikel 

om far och son Alexandre Dumas och om 
skrivandet som ett sätt att visa att man duger.

– Det är nästan som en arvsynd. Det kan 
jag känna trots att min pappa inte lever 
längre, att det finns något prestations-
bundet som förs vidare.

Nu undrar Otto om skrivandet ska få 
samma plats i hans liv som det hade i faderns. 

– Kommer jag bli en person som kommu-
nicerar via skrivandet i stället för att ha 
vänner? Genom boken har jag fått syn på 
det draget i mig själv. Uppenbarligen var 
det något som förstärktes i mig, både  
i  skrivandet och genom att bli utgiven.

Även nästa bok är självbiografisk. Men 
med ett vidare perspektiv. Ämnet är arbete. 

– Jag har skrivit om min och samhällets 
relation till arbete. Så här i coronatider 
 tycker jag att det är jätteintressant att 
reflektera över. kristina lindh

otto 
gabrielsson

ålder: 38.

bor: I småländska 
Tingsryd.

gör: Arbetar som 
psykolog, har just 

skrivit klart sitt andra 
bokmanus.

aktuell: Med Vild-
havre: Sista brevet  

till pappa.
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Monika Fagerholms roman Vem dödade 
bambi? tilldelades nyligen Nordiska 
rådets litteraturpris 2020 och motive-
ringen började så här: »En med rasande 
energi skriven stiliserad moralitet.«

Vilket är ditt favoritord,  
Monika Fagerholm?

– Jag skulle säkert inte ha svarat såhär på 70-talet för det  
var så självklart då, men nu: samhällsgemenskap.

Vad får du för associationer av ordet?
– Tillsammans, samverkan. Att människan alltid går före 

pengarna.
Känner du till ordets ursprung?
– Min egen personliga historia daterar det till 60-talet då det 

var så man såg på världen och människorna i den. Som med-
borgare, alla delaktiga i en och flera organismer, samhällen.  
Alla med ansvar, för sig själv och för andra.  

Hur tycker du att ordet låter?
– Jag tyckte tidigare att det lät väldigt tekniskt och lite 

fånigt. Numera, då det inte används så mycket, så tycker 
jag det låter ståtligt. 

Använder du det ofta? 
– Jag använder det ibland i diskussioner. Men jag 

tycker att det finns en generationsklyfta där. Jag 
som är barn av 60- och 70-talet – bokstavligen, jag 
var barn och ung då – har ett väldigt laddat för-
hållande till ordet. För yngre är det annorlunda 
känns det som.

Har du använt dig av ordet i någon av 
dina böcker?

– Jag vet inte. Men jag tror att alla mina 
böcker beskriver sammanhang där det ena 
påverkar det andra. Särskilt Lola uppochner 
som handlar om en småstad och hur man 
verkligen inte kommer ifrån varandra även om 
man skulle vilja. 

Vet du någon annan författare som gillar att 
använda sig av ordet?

– Jag är uppvuxen med den rikssvenska 70-tals-
ungdomsboken – en genre som i dag är rätt häcklad 
men som jag själv hade stort utbyte av när jag var ung – 
och där stod i alla fall ordet »samhälle« på nästan alla rader.

Vad spelar ordet för roll i dagens Finland?
– I Finland talar man väldigt lite om samhälls-

gemenskap, man talar om ekonomier, intressegrupper, 
aktörer, familjen... 

Vilket ord skulle du säga är ordets motpol?
– Ayn Rand. 
Och  vem borde använda ordet lite oftare? 
– Alla som har makt borde åtminstone tänka på 

vad ordet innebär. Jag tror vi alla, oberoende av 
 politisk åskådning, borde tänka väldigt noga på det 
här: Vilket är priset för motsatsen? 

marko lamberg



1 1

hallå där   
Marko Lamberg, 

vem var Malin Matsdotter?

– Hon var en av de många finländare 
som flyttade till Stockholm under stor-

maktstiden. Hon kom från 
Österbotten, talade finska 

som modersmål, syssel-
satte sig sannolikt först 
som piga och senare  
som bastuägare och barn-
morska.

Hur gick det för henne 
i Sverige?

–Hon gifte sig med en svensk man 
som dömdes till döden för tidelag, 
fick kanske därav öknamnet Rumpa-
re-Malin, blev insnärjd i den stora 
Blåkullahysterin och brändes levan-
de som trollpacka år 1676. Hon var 
veterligen den enda som brändes 
levande under de stockholmska troll-
domsprocesserna – alla andra dömda 
halshöggs först, som en nådegest.

Oj! Men är inte häxprocesserna 
tillräckligt genomforskade? 

– Tvärtom, det är häpnadsväckande 
hur lite historikerna i Sverige och 
Finland har lagt märke till språk-
bakgrundens och främlingskapets 
betydelse för trolldomsmisstankarna. 

»Jag är hellre i elden än lyssnar på 
sådant prat«, säger hon under rätte-
gången. Vad var det mest anmärk-
ningsvärda med den? 

– Ur modern synvinkel hur domarna, 
fram till det stora avslöjandet i septem-
ber 1676, från första början betraktade 
de anklagade som skyldiga – därför 
att barn och omyndiga ungdomar 
vittnade emot dem, likaså en grupp 
unga låg statuskvinnor som sade sig 
kunna se vad som pågick i Blåkulla.   

Det  här är nästan 350 år sedan.  
Du skildrar rädslan för förtappelse 
och det annorlunda. Inte svårt att dra 
 paralleller till vår tid, eller?

– Nej, dagens sociala medi-
er har tyvärr en avigsida som 
påminner om de upphetsade 
stämningarna under Blåkulla-
hysterin. Trots att vi moder-
na människor i princip vet 
mycket mer om världen än 
människorna under 1600-
talet har vi kvar rädslan för det 
annorlunda och avvikande. 

Häxmodern släpps den 22 januari.  
Läs en längre intervju på vilaser.se.

marko lamberg

Edith Hammars seriedebut Homo Line  
skildrar ett liv i limbo på Sverige-båtarna.

»Ett längtans manifest«

I serietecknaren Edith Hammars kökslåda 
hittar man ett antal kromade, glansiga små 
teskedar. En detalj som ger en ledtråd till 
debuten Homo Line, ett verk som utspelar sig 
på Viking Line. Skedarna kommer nämligen 
från Sverige-båtarna.  

– Teet är så dyrt på båten att teskeden slinker 
ner i fickan efter att den blandat i honung.

»Edith Hammar är en Tom of Finland för 
2020-talet!« hävdar hennes förlag.  Så här kan 
det låta: »Försöker  slappna av i en A4 Seaside 
standardhytt. Vem är jag här. Lyssnar på mig 
själv när jag förklarar inbördeskriget för andra 
gången under samma veckoslut för en svensk 
jag inte kommer träffa igen.« 

Homo Line tar oss över Östersjön, från 
Helsingfors till Stockholm och tillbaka igen.  
På Homo Line »blundar man inte för alkisarna, 
gentrifieringen och blow jobs under flyg- 
bombningarna på 1940-talet.«

Om sina egna eskapader på båten säger 
Edith Hammar: 

– Senaste gång jag reste med Viking Line 
blev jag och mitt sällskap hårt bevakade av 
personalen i tax free-butiken. En dam med en 
imponerande permanentad frisyr och butter 
uppsyn granskade oss medan vi grundligt 
undersökte båtens exklusiva sminkutbud.

Men varför vill man stjäla från Viking Line?
– Jag borde förklara vad stöld har med det 

här att göra. Men jag kan inte riktigt, mer än 
att jag valde berättelser som gestaltar ett till-
stånd på det sätt jag vill att min serieroman 
Homo Line också ska göra. Okynnessnattande 
händer i ett kaotiskt men också uttråkat till-
stånd, förklarar hon på förlagets hemsida.  

– Homo Line är ett längtans manifest. 
Viking Line-färjorna förkroppsligar den tragi-
komiska känslan väldigt bra. Tristess, lite kaos, 
begär och sorg. Det är en bitterljuv grej.

Edith Hammar 
fångar en frodig och 

nedgången stads-
miljö, där berättaren 
vandrar runt, fången 
i gränslandet mellan 
svensk, finsk och fin-

landssvensk kultur.

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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Få nordiska lyriker 
är lika prisade 
som Eva-Stina 
Byggmästar. Ändå 
kallar vissa henne 
för nonsenspoet.
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idig oktober i nord-
ligaste Norden, före 
vätan. Resan upp 
till poeten introdu-
cerar poeten.

Det finns en 
lekfull turbulens 
bland de höga 
molnen och i den 
kalla klara luften, 
som om en 
holländsk mästar-

hand styrt penseln; svarta kråkflockar dyker lågt mot 
höstlöven som i sin tur virvlar under tranornas 
sträck. Huvudet så fullt av Eva-Stina Byggmästars 
dikter att var och en av naturens nycker utanför rutan 
väcker tanken; hur skulle hon skildrat detta?

Lekfullt, nojsigt, knasigt, sirapssött? På det där 
sättet som blivit patenterat Byggmästar?

»milsvid, skog är bäst om hösten, skrattar
med munnen full av hjortron, sprutar åt alla håll«
Att läsa Eva-Stina Byggmästar är att lära känna 

hundratals nya vänner, företrädesvis sådana som 
harsyran, hunden och åkergrodan, men också en och 
annan bibliotekarie.

Ur bilradion bestämd finlandssvenska. Ett 
sommarprat hon gav i finländsk radio 2017.  
En programförklaring?

»En kritiker skrev att jag borde ta mer plats, hoppa ut ur 
tapeten… men snälla nån! Jag är naturlyriker och ska 
 smälta in bland granar, löv, stenar, kottar, grus och 
 blommor… Man är det man skriver – och jag vill försvinna. 
Glömma stamtavla, nationalitet. Jag vill bli genomskinlig 
som glas, bli ett silverkantat moln, jag vill bli ingen.«

Men allvaret och oron då? Somliga påstår att hon 
som poet saknar dessa kvaliteter. Nåja.

det är fint att blåsa förbi Pajala i nordlig riktning och 
konstatera att det ännu är lång väg kvar. Resan introdu-
cerar poeten, men inte bara för att höstdagen gjort 
naturen levande som i en Byggmästardikt. Det är också 
gränsöverskridandet. Fram och tillbaka mellan Sverige 
och Finland genom Tornedalen, med sikte på nord-
norska Kautokeino där hon för tillfället befinner sig. ➸

»Jag tror på de ängsliga,  
de tunnhudade«

Ett tidigt mörker fick eva-stina byggmästar att  
drömma om att bli en annorlunda poet – en humörhöjare!  

Med tiden blev hon både älskad och avskydd.  
Nu är hon stark nog att konfrontera sina smärtpunkter.

av stefan sjödin  foto alexandra harald
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Den pågående pandemin gör hela företaget osäkert. 
Ska finnarna öppna sin gräns? Ska sedan norrmännen 
öppna sin gräns? Bistra tjänstemän undersöker skep-
tiskt arbetsdokumenten på armlängds avstånd. Vem 
släpps in, vem stängs ute? Är detta Skandinavien?!

Det är en resa i coronans tid.
Samtidigt – så passande… På väg till en poet som helst 

går för sig själv, som sällan ger intervjuer, som då och då 
riskerat att gå sönder. Som stora delar av sitt liv reflekte-
rat över just detta: vem är välkommen, vem väljs bort?

Ur bilradion: »Jag tror på de ängsliga, de tunnhudade, 
de blyga som tänker efter innan de öppnar truten, som 
 smälter in i tapeten, de som inte samlar skatter på jorden, 
som inte vill ha mer – men mindre.«

Till höger ligger Pöyrisjärvi ödemarksområde, till 
vänster Tarvantovaara ödemarksområde. Nu breder 
Finnmarksvidda, samernas kärnområde, ut sig. Okej, 
snart framme.

Hur blev den här introduktionen av poeten 
 egentligen?

En skygg, queer nomadiserande naturlyriker.
Inte alldeles tokigt.
Och här kommer hon nu!

eva-stina byggmästar har rejäla kängor, lager-på-
lager, en kniv fastsatt i skärpet och ett robust handslag 
(ja, hon tar i hand). Vi går genom en modernt upplyst 
hotellmatsal för att hämta kaffe – hon är klädd för 
vinden och vidderna.

Jag noterar att hon haltar.
Inte som den som vrickat sin fot, utan som den som 

alltid haltat.
– Känslan av utanförskap kom redan tidigt, dels på 

grund av min dyslexi, men framför allt på grund av 
min ärftliga höftskada. Jag fick inte springa och hoppa 
och jag har varit bitter över det. Jag har velat bli 
 maratonlöpare och… vinna hela skiten. I stället fick 
jag opereras fyra gånger och… jag fick vara mycket 
själv med mina egna tankar. Men som konstnärssjäl 
har jag senare sett det som en tillgång.

Som Frida Kahlo och hennes bäckenskada.
– Ja, där finns ett igenkännande. Men också med 

Selma Lagerlöf… och Helene Schjerfbeck som föll  
i en trappa och fick en allvarlig höftskada.

Den finlandssvenska konstnären Schjerfbeck fick  
självläka då föräldrarna inte hade råd med läkarvård. ➸

EVA-STINA 
BYGGMÄSTAR

ålder: 53.

bor: För tillfället  
i nordnorska 
Kautokeino, annars 
i Österbotten.

senaste bok: 
Vox amoris 2020 
och Nattmusik för 
dagsländor 2019.

debut: I glas- 
skärvornas rike 1986.

bakgrund: Född  
i Jakobstad och 
uppvuxen i 
 Nykarleby. Bedrev 
konststudier 1986–
1989.

priser: Nomine-
rad till Nordiska 
rådets litteraturpris  
2007 och August-
priset 2008. Gustaf 
Fröding-sällskapets 
lyrikpris 2012, 
Svenska Akade-
miens Bellmanpris 
2013, Svensk 
 Bibliotekförenings 
Aniara- pris 2018.

 Jag fick inte 
springa och 

hoppa och jag har varit 
bitter över det.
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Här, på Finn-
marksvidda, 
omsluts Eva-Stina 
Byggmästar av 
naturen. »Det är 
okej att det växer 
mossa på mig, 
det tycker jag 
om. Men jag vill 
fortsätta utmana 
mig själv, vara 
nyfiken.«

➸
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Hon fick en haltande gång, vilket ofta nämns som 
orsak till hennes omtalade tillbakadragenhet.

– Min morfar, som var viktig för mig, var gammal 
friidrottare. Han gick till sportaffären och köpte kula, 
diskus och spjut och började träna mig lite. Kulstötar-
tjejer fanns det inte så många av i Österbotten, så jag 
blev snabbt ganska bra och började få medaljer.

Morfar var sjuk. Angina pectoris och något med 
magen. Han hade sålt kossorna och lagt ner jordbruket, 
klarade inte att arbeta som bonde längre. Så han fanns 
där för Eva-Stina. En ljusglimt i ett tilltagande mörker.

Du föddes i Jakobstad, men växte upp i Nykarleby. 
Hur var det?

– I dag har jag åsikten att all religion ska förbjudas…
Det finns flera skäl till att Eva-Stina Byggmästar 

håller sig undan människorna. Hon berättar om dem 
under den här intervjun, men hon berättar inte 
kronologiskt och fokuserat. Hon besvarar ofta en 
fråga med något annat, associerar ibland enligt egen 
logik,  citerar Balzacs synpunkter på kaffe och Siri 
Derkerts tankar om konsten, lägger ut texten om det 
gyllene snittet och Fibonaccis talserie och inte sällan 
avslutar hon med:

– Vad var frågan nu igen?
Om man inte stelbent söker det förväntade svaret på 

sina frågor är det bara att njutningsfullt luta sig tillbaka 
och försöka hänga med i berättarglädjen. För här finns 
en kärlek till historierna, till naturvetenskapliga fakta, 
men också till faktoider och kuriositeter.

– Nykarleby var väl tryggt för barnen och så vidare … 
men man är pretto där. Alla är likadana, ingen får 
sticka ut. Man kan ha en konstig halsduk på sig och bli 
mobbad. Men grejen är … det kommer författare 
därifrån. De sista 10-15 åren har de börjat växa på träd 
och nu måste de etablerade förlagen i Helsingfors ta 
det på allvar. Hur kan det komma nya författare från 
Nykarleby och Jakobstad hela tiden? Det finns något  
i den här finlandssvenska kulturen i Österbotten… 
Här finns en skarp kulturell och språklig gräns mot 
finskan. På min fars sida är ingen gift med en finsk-
språkig, inte på min mors heller. Österbotten framstår 
så gammeldags jämfört med södra Finland.

Du nämnde religionen.
–  Österbotten är det finländska bibelbältet och jag 

har fått extra allt av det religiösa. Namnet Byggmästar 

kommer från Larsmo där min far är uppvuxen och där 
laestadianismen är oerhört dominerande. Min pappa 
tog ibland familjen till ett mormonkapell där det bröts 
formfranska och man fick en hutt vatten i vit plastkopp 
(absolut ingen alkohol, kaffe eller svart te), medan vi på 
mors sida gick i lutherska kyrkan med vin och oblater. 
Båda sidor menade att de hade rätt åsikter, att de var 
föredömliga. Som barn kände man: det här går inte 
ihop, något stämmer inte.

Din senaste bok, Vox amoris, handlar mycket om detta 
med att passa in, vilka kan offras, stötas ut, mobbas.

– Ja, och vi har ett braindrain där de som ser utanför 
ramarna åker någon annanstans. Sanningen är… vi 
är mentalt lite efterblivna i Österbotten när det gäller 
frågor som kvinnopräster, hbtq-rörelsen, kvinnors 
rättigheter och rösträtt. Men ur denna mentala 
tvångströja kan det poppa upp spännande saker, som 
Alvar Aalto med funkis och modernistiska möbler.

Du låter hård.
– Du skulle ha fått träffa min konfirmationspräst, 

han var så fruktansvärd. Det var domedag och synd. 
Man vill bara gräva upp honom och slå han på käften.

Ändå återvänder du hela tiden till Österbotten?
– Ja, min uppgift är kanske att vara barnet, dåren, 

idioten. Jesus är ju naken på korset. Jag frågar: tror ni 
på jultomten också? Nähä, inte jultomten – men Jesus 
alltså. Jag anser att det i konstnärsrollen finns en frihet 
att säga sanningen.

Vad drömde du om som ung?
– Jag ville nog gärna bli punkare, men de fanns inte  

Man vill bara 
gräva upp 

honom och slå han  
på käften.

»Det är farligt att 
resa, att träffa 
nya människor, 
läsa nya böcker. 
Risken finns att 
man förändras, 
blir en annan än 
den man var. Och 
om utvecklingen 
inte kan ske 
konstruktivt 
sker den ofta via 
en kris, för man 
måste utveck-
las, man måste 
mogna vidare.«



17

➸

I glasskärvornas 
rike (1986) 

Debuten kom samma år 
som Eva-Stina tog 
 studenten, innan hon 
beslutat sig för att bli en 
humörhöjare. Men redan 
här finns alla de 
 komponenter som 
 skapade den hyllade 
poeten.

Trilogin om glädje 
(För upp en svan, 1992, 
Framåt i blått, 1994, Bo 
under ko, 1997) 

Genombrottet. Tre glädje-
sprudlande diktsamlingar  
i anarkistiskt språkland-
skap. Men, som Thomas 
Brunell skrev: »Glädjeytt-
ringarna är besvärjande 
språng över en avgrund…«

Trilogin om kärlek 
(Älvdrottningen, 2006, Men 
hur små poeter finns det 
egentligen, 2008, Vagga 
liten vagabond, 2010)

Prisbelönt svit som lekfullt 
undersöker skrivandets, 
läsandets och kärlekens  
villkor. Fnittrigt utopiskt 
och hypnotiserande. 

Naturbarn: Dikter 
i urval 1986–2016 
(2017)

Eva-Stina Byggmästars 
tidiga dikter är väldigt 
svåra att få tag på. Här är 
en efterlängtad, och 
vackert formgiven, 
samling med ett urval av 
hennes 30 första diktarår.

Nattmusik för 
dagsländor (2019)

Någon har stulit poetens 
hjärta. Någon lägger 
stenar i en flickas fickor när 
hon sover. Smärtan och 
sorgen får breda ut sig. 
»Har Byggmästar, som 
alltid är bland de bästa, 
någonsin varit bättre?« 
skrev en kritiker.

Eva-Stina Byggmästar i urval

i Nykarleby. När vi åkte in till Jakobstad för att köpa 
billigt kaffe såg jag punkare på gatan. Förr kallades det 
Finlands Kingston för där fanns gräs och reggaemusik. 
Nu har jag förstått att den yngre generationen kallar 
Jakobstad för Finlands Stockholm.

1984. eva-stina 17 år gammal. Lokaltidningen anlände 
i brevlådan i vanlig ordning. Den här dagen läste hon 
ordet homosexuell i tidningen och tänkte:

– »Vad fan, ahaaa, finns det ett ord för det här.«  
Jag brukade sitta med min kusin Stefan och kolla 
brudarna på rasten. »Hon är snygg och hon har ju fina 
betyg också!” Egentligen kom jag väl ut när jag var 18 
och berättade för min mamma. »Kommer du få aids 
nu också?«, undrade hon.

Det här var i samband med att Eva-Stina Bygg-
mästar träffade författaren och trebarnsmamman Gurli 
Lindén och en kärlek började gro som bestod under 30 
års tid, fram tills ganska nyligen. Gurli Lindén var då 
styrelseordförande i alternativförlaget Författarnas 
andelslag och den gemenskapen blev Byggmästars livs- 
och yrkesskola. Endast 19 år gammal debuterade hon 
1986 med I glasskärvornas rike.

Det har varit ett uttalat produktivt, prisbelönt och 
till stora delar kritikerhyllat konstnärskap. Till-
sammans inledde paret en periodvis vagabonderande 
tillvaro runt om Norden. Så ofta som möjligt glesbygd.

– Här säger jag som Siri Derkert: min konst bestämmer 
hur länge jag stannar. Att vara poet ger mig den frihet jag 
söker och behöver. Kanske är jag egentligen luffare, en 
äventyrare och det här med poesin är bara ett svepskäl 
för att få möta olika kulturer och studera olika landskap. 
Jag har rest mycket i Sydeuropa och tagit intryck av en 
annan flora och fauna. Men jag är också mycket histo-
riskt och politiskt intresserad av till exempel det gamla 
Grekland, Egypten, romarriket och sumerkulturen.

Parallellt med detta.
En pulserande avgrund.
– Om man kommer till akuten och har skurit upp 

handlederna och dragit i sig en flaska vodka. Då vill de 

inte släppa ut en igen. Då blir man inlagd. Men jag har 
gått i samtalsterapi till och från i 30 år.

Samtalet är tillbaka i Nykarleby igen.
Eva-Stina Byggmästar tvekar en kort stund och 

blickar ut över dubbeltopparna på berget Bealjážat och 
ner mot Kautokeino centrum där älven bildar ett litet 
delta. Fiskesäsongen är slut – det har nappat dåligt de 
sista två veckorna – men under juli och augusti har hon 
dragit upp tio gäddor och en 30–40 fina abborrar. Jag 
ser att hon längtar intensivt ut i markerna – till sitt 
outdoor office – i detta ögonblick, men…

– Det fanns sexuella övergrepp i min barndom.  
Det fanns terror.

»Det är en outsinlig tröst 
att det finns lurviga frön, 
som bara spänner upp 
ett ulligt parasoll
och låter sig bäras 
iväg till en nymornad 
gräsgrön värld.«

det är förvisso sant att en stor andel av Byggmästars 
poesi vid snabbt påseende kan påminna om ett fyr-
verkeri av triumferande glädje och utopiska vandring-
ar genom ett slags Edens orörda lustgård, vare sig det 
tematiskt kretsar kring växter, böcker eller resor.

Det har hon själv sett till.
– Mina allra första böcker kanske innehöll en del 

ungdomsångest. Men jag minns hur jag en dag stod  
i Nykarleby bibliotek och tänkte att all poesi jag såg 
omkring mig var ångest, tragedi, jobbigt, tungt,  
deprimerande … Jag tänkte att här kan jag göra  
skillnad. Jag kan uppfinna hjulet!

Hur skapade Eva-Stina Byggmästar  
sin lättigenkännliga poesi?

– Jag behövde nåt glatt. Jag tänkte bli  
en humörhöjare! Jag ville inte söka  
smärtpunkten, utan skönhet  
och harmoni.
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Men det fick bli tillsammans med sådana det går att 
lita på; vinrankorna, katterna, pennstumparna, silkes-
aporna och avlägsna vänner från den djupa forntiden.

– Jag har sökt mig bort från människor, jag mår inte 
bra i mötet med dem. För mig är utanförskapet den 
tryggaste platsen.

Eller, som hon skrev i sin allra första diktsamling:
»band min människolikhet / vid en stor sten / som 

jag sänkte i havet«.
Och ändå – ändå är det för människorna hon skriver.
– Mitt budskap är alltid detsamma, att hela och 

trösta trasiga själar. Att vi ska vara snälla med var-
andra. I bästa fall bidrar jag till ett mer liberalt 
samhälle där fler kan må bra.

Har skrivandet varit terapi?
Eva-Stina Byggmästar lägger handen över den bunt 

av hennes böcker jag tagit med mig och säger:
– Min konst är inte terapin – den är flykten.

eva-stina byggmästar är ett halvår i Kautokeino på 
stipendievistelse. Normalt stiger hon upp vid fyra-fem 
(hon vill inte vara sämre än en bagare eller postiljon) 
och skriver några timmar. Sedan behöver hon lunch 
och luft. Här, på Finnmarksvidda, tar hon med termos 
och smörgåsar ut, låter sig omslutas av naturen. Hon 
letar stubbar som hon karvar och monterar. Hon letar 
renarnas benknotor, tänder, horn och skallar. Ibland 
knycker hon en fjällbjörk som är knotig och bra.

– Jag vill skulptera, men inte förrän nu tror jag mig 
ha hittat det material som är mitt. Och jag vill måla 
igen. Det var vad jag ursprungligen gjorde, men jag 
blev rädd för mina egna tavlor och började skriva små 
dikter i stället.

Om hon ska påbörja ett nytt skrivprojekt är collage-
tekniken viktig. Hon klipper sönder dagstidningar 
och veckotidningar.

– Till slut kommer jag in i ett magiskt tillstånd där 
orden söker mig. Det blir som automatskrift. Jag bara 
sätter poeten vid köksbordet och ställer fram lite varmt 

Eva-Stinas 
favoriter

För mig är utanförskapet  
den tryggaste platsen.

te och sedan är hon igång. Mina dikter är som herrelösa 
hundvalpar som sitter på min trappa om morgnarna. 
Jag känner omsorg om dem och allt vad de släpar hem.

Men vad är det som hänt med dikterna de senaste 
åren? De har blivit mörkare, sårigare. Som de melan-
koliska dikterna hon skrivit till Marilyn Monroe och 
den samtidigt olyckliga och storartade kärleken i Natt-
musik för dagsländor (2019).

»Vi tänker föga, kanske inte alls, på att vi 
samtidigt med denna hunger – detta begär, 
bjuder in sorgen och förlusten i våra liv – 
för kärleken handlar alltid om att gå – att gå 
vilse, gå i allt vidare cirklar.«

Och om euforiska dikter betydde sårig poet, betyder 
då såriga dikter…?

Kanske är Eva-Stina Byggmästar som vi trodde vi 
kände henne ett minne blott.

– Ja! Nu kan jag vara mer Pär Lagerkvist för jag är 
starkare. Grejen är: jag kan inte skriva så där glatt 
längre… men jag skulle gått under om jag hade 
 bejakat mitt inre mörker då. Nu är jag så gammal att 
jag tar tre sockerbitar i kaffet om jag känner för det. 
Jag behöver inte lyda den här stora feta prästen från 
Åbo eller Helsingfors, jag kan läsa boken själv, dra 
mina egna slutsatser. Jag har ett konstigt jobb och 
varken man eller barn, men jag har lika stor rätt att 
finnas som mormonerna eller laestadianerna.

Under de senaste två åren har hon vågat vara mer 
med människor på ett nytt sätt, släppa in dem. 

– Jag umgås mer med poeter och konstnärer ur en 
ny yngre generation och känner att… de är mer 
 liberala och snälla. Inger Edelfeldt har sagt att vid  
53 års ålder lär man sig gå utan kryckor. I mitt fall 
 stämmer det, jag är starkare än någonsin.

När vintern kommer återvänder Eva-Stina Bygg-
mästar till Österbotten.

Därefter – resten av livet.
– Om man uthärdar misslyckanden, tillkorta-

kommanden och mobbning och lyckas sätta ord på 
det, eller uttrycka sig i någon form, så kan man tala för 
andra. Konsten kan vara en frizon, ett skyddsrum. 

stefan sjödin är läkare och skribent bosatt i Umeå. 
Hans finlandssvenska favorit just nu – när medelåldern  
skoningslöst närmar sig – är första raden i Pappan och 
havet: »En obestämd eftermiddag i slutet av augusti gick  
en pappa omkring i sin trädgård och kände sig onödig.«

  Edith Söder-
grans och Karin 
Boyes samlade 
dikter 
»De båda kommer 
allra först på min 
topplista.«

  En hund  
i strumpbyxor: 
dikter 1989–2013  
av Sirkka Turkka 
»Finsk poet som 
skriver mycket om 
djur och i synnerhet 
hundar.«

  Räkneboken  
av Ida Linde  
»I fjol läste jag allt  
av Ida Linde och den 
här diktsamlingen 
är en av mina 
 favoriter just nu.«

  Strömsöborna 
av Rosanna  
Fellman  
»Ny finlandssvensk 
poet som jag håller 
ögonen på. Jag grot-
tar också ner mig  
i Liftaren guide till 
galaxen. Fellman 
och Douglas Adams 
är väl en indikation 
på att jag är på väg 
in i science fiction.«

  Södra Oran och 
Berättelser från 
Maghreb av 
 Isabelle Eberhardt 
»Eberhardts  
måleriska och  
dagdrömska rese-
skildringar från 
Nordafrika har 
betytt så mycket 
för mig.«

Som ung  drömde Eva-Stina om att bli punkare. Hon blev 
poet. En som nu vid 53 års ålder »lärt sig gå utan kryckor«.
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Om alla dina dikter utplånades,  
men du fick lämna en kvar till efter-
världen … vilken skulle du välja?
   – En dikt från min debutbok  
I glasskärvornas rike (1986):

Jag samlar på stenar. 
Samlar på rädslans stenar, 
ensamhetens
och bräcklighetens stenar.
Men jag har dem alla 
i en och samma ask, 
för att rädslan skall få känna trygghet, 
ensamheten sällskap
och bräckligheten styrka.
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I väntan på NHL- 
starten i USA är Kevin 

Lankinen tillbaka  
i Helsingfors.

Målvakt och ålj
akt.
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kevin lankinen »överraskade många 
under vårens VM-turnering«, kunde 
Sveriges Radio rapportera förra året.  
Vad var det som var så överraskande?  
Jo, succé-målvakten – som stoppade  
43 skott i  finalen mot Kanada och bidrog 

till Finlands sensationella 
VM-guld i Slovakien – kom 
ut som hängiven bokläsare. 

Han avslöjade att han just 
slukat Hanya Yanagiharas 
700-sidiga roman Ett litet liv. 
Efter det sålde titeln slut i 
bokhandeln. 

– Yanagihara skrev faktiskt 
ett brev till mig och tackade 
för att jag gett boken en ny 
publik, säger Kevin Lankinen. 

Intresset för böcker kom 
tidigt. Under uppväxten i 
Helsingfors läste mamma 
Christa Emil i Lönneberga. 

– Hon älskade Emil och 
hade egentligen tänkt döpa 
mig efter honom. 

I mellanstadiet växte sig 
läsintresset ännu starkare.

– Skolans bibliotek hade 
en bok om NHL-legendaren 
Patrick Roy. Jag läste den 
säkert 20 gånger. Därtill 

älskade jag Gunnar Nordströms bokserie 
Stjärnskott. I tonåren levde jag bara för 
hockeyn. Men i högstadiet upptäckte jag 
Jag är Zlatan, och den tände gnistan för 
läsning igen. 

Efter VM-guldet sökte Kevin Lankinen 
lyckan i USA. En tuff period följde. Han 
flyttades ner till farmarlaget, hamnade  
i Rockford, den femte farligaste staden  
i USA. Men Lankinen har lärt sig att  
inte spekulera för mycket. Han vet att 
»ovissheten hör till målvaktspositionen«. 

Corona-utbrottet har gjort att han nu  
är tillbaka där allt började, i Helsingfors.

– Läsningen är ett sätt att slappna av. 
Det är mitt sätt att hitta balans, att vända 
bort tankarna från vardagen. Dessutom 
tror jag på personlig utveckling. Speciellt 
som målvakt är psyket lika viktigt – om 
inte viktigare – än det fysiska. Jag älskar 
att utmana mig genom att läsa och lära 
mig nya saker. 

En av favoritböckerna är Sapiens av 
Yuval Noah Harari. Senast läste han den 
Augustprisade Ålevangeliet. 

– Jag hörde att den var en jättesuccé i 
Sverige, och bestämde mig för att ge den en 
chans, trots mina fördomar. Den öppnar 
ögonen för en annorlunda livsfilosofi.

I augusti 2019 skapade Kevin Lankinen 
en bokcirkel på Facebook i samarbete 
med ett förlag. Första boken var Greta 
Thunbergs Scener ur hjärtat. Nu läser de 
Delia Owens världssuccé Där kräftorna 
sjunger.

– Nu för tiden kan vi snacka böcker i 
omklädningsrummet, bland kompisarna 
på fritiden och vid middagsbordet med 
familjen. Det verkar som om många blivit 
inspirerade av läsvågen vi satte igång för 
ett år sedan, säger Kevin Lankinen. 

VM-guldet gjorde Kevin Lankinen till finsk  
nationalhjälte. Sedan startade han en digital bok- 

cirkel och blev en maktfaktor i bokvärlden. 
av jonas eklöf  foto cata portin

»Får inte slarva  
med psyket«

kevin lankinen
ålder: 25.

bor: Chicago och 
Helsingfors.

familj: Förlovad med 
Lina.

yrke: Hockeyspelare  
i Chicago Blackhawks  
i NHL.

meriter: VM-guld 2019. 
Årets förebild på finska 
idrottsgalan samma år för 
sitt engagemang att öka 
intresset för litteratur.

bokcirkel: Lankisen 
lukupiiri (Lankinens 
bokcirkel), med 17 000 
medlemmar på Facebook.

kuriosa: Efter Lankinens 
initiativ har fler idrotts-
profiler anslutit sig till 
läsfrämjandet, från 
fotbollsspelaren Tim 
Sparv till NBA-stjärnan 
Lauri Markkanen.

Målvakt och ålj
akt.
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ZACHARIAS TOPELIUS

SAGOR I URVAL

Utg. Hanna Kurtén Inledning av Olle Widhe

Sov du lilla videung, Lasse liten och Hallonmasken har sjungits 
och lästs av generationer i hela Norden. Zacharias Topelius var 
banbrytande som författare för barn och den som på svenska 
etablerade barnlitteraturen som ny konstform. Hans klassiska 
sagor, visor och dikter får här en nytolkning genom färska 
illustrationer av Ninni Kairi salo.

Fina höst
böcker 
bjuder på 
fakta och 
fiktion. 

”Ett blivande referensverk som bågnar av fakta, 
kunnande och berättarlust.”

M-magasin, nr 7 2020

ANNE BERGMAN & CAROLA EKREM

STORA FINLANDSSVENSKA FESTBOKEN

Hur har de svenskspråkiga i Finland firat från 1800talet fram 
till i dag? I festboken får vi veta mer om Runebergsdagen, sju
sovardagen, halloween och svenska dagen, men också om hög
tider som jul, påsk och midsommar. Dessutom ingår livets fes
ter, från barnsängskalas och skolårets festligheter till bröllop 
och traditioner vid livets slut.
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Den svavelgula himlen av Kjell Westö sträcker sig  
från det solblekta 1960-talet till vår mörka tid. 

av christina breeze

Episkt i Helsingfors

En succé från  
2017 – samma år 

som Finland firade 
100-årsjubileum.

SKÅL!
Martiniglas

299kr/4-pack, 
Cervera.

LJUSSKYGG?
 Gula solglasögon

399 kr, H&M.

HONUNGSFÅNGST?
Tallrikar och koppar

»Teema Honey«, kopp 149 kr, 
tallrik från 149 kr, Iittala.

KARL FÖR SIN HATT
Gul fiskarhatt

99 kr, H&M.

FÖR BADPOJKAR OCH BAD BOYS 
Gula badbyxor
249 kr, H&M.

HÖST I HUVUDSTADEN
Gummistövlar
679 kr, Tretorn.

STILIG ENTRÉ 
Matta Ada

1 750 kr, Pappelina.

MÖRKRET INOM DIG
Dagbok »Min dag«

199 kr, Nicotext.
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är Finland den 6 
december 1917 bröt 
sig loss från Ryss-
land och utropade 
sin självständighet, 

hade det skrivits litteratur på svenska 
i landet länge. Finland var ju en del 
av Sverige från 1249 till 1809, då 
Sverige efter finska kriget tvingades 
lämna ifrån sig Finland, Åland, 
samt delar av Västerbotten och 
Lappland till Ryssland. Fram till 
den ryska revolutionen utgjorde 
dessa områden sedan det autonoma 
storfurstendömet Finland, som 
lydde under rysk överhöghet. Det 
var först vid sekelskiftet som en 
finlandssvensk litteratur – en 
 litteratur som varken var finsk eller 
rikssvensk – tog form. Men då 
 gjorde den det med besked: att välja 
en titel per decennium är därför en 
grannlaga uppgift.

Med start 1900 väljer Yukiko Duke en finlandssvensk  
favoritbok per decennium.

1900-tal
Mikael Lybeck  
(1864–1925) fick sitt 
stora genombrott med 
Den starkare (1900), 
en kortroman om  
ett  triangeldrama, 
 skriven på en förbluf-

fande modern, kristallklar prosa. 
Den begåvade Edit Hernmark har 
brutit upp från ett livsförnekande, 
frireligiöst hem och utbildat sig till 

violinist utomlands. Hon är lyck-
ligt förlovad med den kultur-
älskande och fritänkande 
Robert Viding, men hans 
barndomsvän, den gräns-
löse frikyrko predikanten 

Kurt Hedelius, förstör 
tomtebolyckan. 

Han får Edit att 
återgå till sin 
barndoms tro 
och lämna 

såväl Robert 
som musiken. 

Lybecks romaner hand-
lar ofta om motsättningen 

mellan plikten och lusten, 
den sinnliga utlevelsen. Hans 

huvudpersoner är många gånger 
fångar under sin natur, och 

saknar möjlighet att förändra sin 
situation: därför är Lybecks 

berättelser i likhet med  
Den starkare ofta tragiska.

läs också  Gustav Alms (pseudonym 
för Richard Malmberg) roman Höst
dagar (1907) som blev den första i en 
rad finlandssvenska flanörromaner.

1910-tal
Tiden efter Finlands självständig-
hetsförklaring blev kaotisk.  
I Helsingfors bildades en röd 
 regering – dominerad av social-
demokrater – medan de vita, 
konservativa skyddskårerna i 
Österbotten kom att utgöra det 
självständiga Finlands armé. En 
maktkamp utbröt mellan grupper-
na och i januari 1918 var inbördes-
kriget ett faktum. Fyra månader 
senare stod de vita som segrare, 

men då hade kriget 
och terrorn på båda 
sidor skördat 35 000 
människoliv. En av 
den finlandssvenska 
modernismens pion-
järer, Edith Söder-
gran (1892–1923), lät 

i sin andra diktsamling, September-
lyran (1918) förstörelsen bära löfte 
om en ny och bättre värld som skul-
le återuppstå ur askan. Samtidigt 
som Södergrans lyrik hade rötter i 
en romantisk tradition, bröt hon ny 
mark vad det gällde den poetiska 
formen. Hennes expressionistiska, 
fria vers med varierad rytm och ett 
febrigt,  associativt bildspråk fo

to
: t

h
ro

n
 u

ll
be

rg

N

Blåvit kanon 
  i blågula toner  
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chockade samtiden – men är fort-
satt underbar läsning.
läs också novellsamlingen Den 
segrande Eros (1912) av Runar Schildt, 
den intressantaste av »dagdrivar-
na«, en grupp prosaförfattare som i 
början av 1900-talet försökte skildra 
den moderna storstadens framväxt.

1920-tal
Inbördeskriget 
lämnade Finland 
kluvet: motsättning-
arna och spänning-
arna fanns kvar 
under ytan i sam-
hället. Politiken, 

men också kulturlivet, präglades 
av en  växande polarisering mellan 
höger- och vänstergrupper och 
försök att överbrygga motsätt-
ningarna. Elmer Diktonius (1896–
1961) hade egentligen tänkt sig en 
bana som tonsättare, men blev i 
stället en av de ledande modernis-
tiska diktarna. Han debuterade 
med den revolutionsromantiska 
aforismsamlingen Min dikt (1921). 
I hans senare verk har det politis-
ka budskapet tonats ner och 
lämnat plats åt en panteistiskt 
färgad natursyn – men viljan att 
revolutionera det litterära språket 
är oförändrad. I den nyskapande 
diktsamlingen Stenkol (1927) 
 skriver Diktonius med burlesk 

humor, drastiska bilder och känsla 
för talspråkets musik. Känslokas-
ten och kontrasterna är många:  
än liknar poeten sig vid det hårda 
stenkolet, som inom sig bär energi 
och dynamik, än är han graniten, 
förstenad och orörlig. 
läs också Sönder (påbörjad 1929) 
av Henry Parland, en originell 
kärleksroman av den yngste av  
de tidiga modernisterna.

1930-tal
Depressionen drabbade Finland –  
i synnerhet landsbygden – hårt. Där 
fick den fascistoida Lapporörelsen 
sitt fäste och de antikommunistiska 
och antiparlamentariska stämning-
arna var starka. Men det demo-
kratiska Finland kraftsamlade och 
lyckades stabilisera den politiska 
situationen. Årtiondets största litte-
rära skräll stod åländskan Sally 

Salminen (1906–
1976) för. Hon arbe-
tade som hembiträde 
i New York när hon 
vann en svenskfin-
ländsk romanpristäv-
ling med 
landsbygdsskildring-

en Katrina (1936). I den gifter sig 
den österbottniska bonddottern 
Katrina med ålänningen Johan, 
utan att inse vilket hårt liv som 
väntar henne som statar- och 

sjömanshustru. Men med envishet 
och styrka skapar hon respekt för 
sin person och trotsar såväl den 
karga naturen som skärgårdsöns 
ståndssamhälle. Katrina är ett fint 
exempel på den populära lands-
bygdsskildringen och blev en inter-
nationell dundersuccé. 
läs också romanen Chitambo 
(1933), ett finkalibrerat kvinno-
porträtt av den tongivande moder-
nistiska författaren och kritikern 
Hagar Olsson.

1940-tal
De politiska och ideologiska 
motsättningarna i Finland fick ett 
abrupt slut vid andra världskrigets 
utbrott. Det ledde fram till två krig 
med Sovjetunionen – vinterkriget 
och fortsättningskriget – och ett 

med Nazityskland – 
Lapplandskriget. 
Krigen satte djupa 
spår i samhällslivet 
och livskänslan.  
Men för den moder-
nistiske poeten 
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Sally Salminen   
– en litterär 
skräll på 
1930-talet.



2 6

Gunnar Björling (1887–1960)blev 
ett tyskt bombanfall  – som  förstörde 
hans bostad och allt arbetsmaterial 
– paradoxalt nog en sorts befrielse: 
hans diktning blev friare och mer 
intensivt livsbejakande än tidigare. 
Han reducerade språket till ett mini-
mum, laddade obetydliga småord 
med betydelse och arbetade med 
ofullbordade, mångtydiga satser.  
I den mästerliga Luft är och ljus (1946) 
skapade han en meditativ känsla för 
det oavslutade i varje ögonblick, för 
att tiden och medvetandet befinner 
sig i ständig  rörelse. Få har haft 
sådan betydelse för modern, 
svenskspråkig dikt som han.
läs också Rabbe Enckells dikt-
samling Andedräkt av koppar (1946) 
som andas förtvivlan över krigen 
och en smärtsam skilsmässa.

1950-tal
De finlandssvenska författarna 
skrev till skillnad från sina finska 
kollegor få krigsskildringar åren 

efter kriget. För-
fattare som Jörn 
Donner (1933–2020) 
och Marianne 
Alopaeus (1918–
2014) kritiserade i 
stället en inskränkt 
borgerlighet och 
blickade längtans-

fullt mot ett Europa i dynamisk 
förändring. Ännu längre bort 
skådade den egensinnige och 
språkligt förfinade Willy Kyrklund 
(1921–2009), som med bitter ironi 
skrev om människans vanmakt. 
Hans avsky för västerländsk 
 nationalism ledde till studier av 
utomeuropeiska kulturer, vilket 
avspeglar sig i hans författarskap. 
Genombrottet kom dock med rela-
tionsromanen Solange (1951) som 
handlar om en ung kvinnas försök 
att hålla drömmarna levande i 
50-talsvardagen. Hon lever med 
Hugo, som valt självförnekelse som 
överlevnadsstrategi och försöker få 
henne att göra detsamma: det blir 
förödande för dem båda.
läs också Solveig von Schoultz 

novellsamling Närmare någon (1951) 
med psykologiskt inkännande 
porträtt av kvinnor som vantrivs i 
den traditionella kvinnorollen. 

1960-tal
1960-talets finlandssvenska littera-
tur präglades av en vilja att föränd-
ra samhället och ett sökande efter 
nya former för berättandet. Men 
50- och 60-talet blev också viktiga 

årtionden för barn-
litteraturen. Två 
nyskapande böcker 
för de yngsta utkom:  
Vem ska trösta Knyttet? 
(1960) av Mumin-
skaparen Tove Jans-
son (1914–2001) och 

Enhörningen (1962) av Irmelin 
Sandman Lilius (1936–). Båda 
böckerna handlar om att övervinna 
rädsla och söka hjälp hos andra.  
I dem visar författarna, som båda 
skrivit och illustrerat i många 
genrer – för såväl barn som vuxna – 
sin egenart. Båda har de skapat 
poetiska världar – Mumindalen 
och den lilla kuststaden Tulavall  
– där en alldeles egen tid råder  
och existentiella frågeställningar 
presenteras på bedrägligt enkelt 
vis. 
läs också Christer Kihlmans drab-
bande, tabubrytande roman Den 
blå modern (1963) om den homo-
sexuelle Bennos liv i ett homofobt 
samhälle, och Jörn Donners 
rapportbok Nya boken om vårt land 
(1967) – en salt utvärdering av den 
50-åriga nationen.

1970-tal
Bekännelseromanen 
blev tidigt en stor 
genre i 1970-talets 
finlandssvenska litte-
ratur. Den litterära 
dialogen mellan 
makarna Märta och 
Henrik Tikkanen är 

kanske det finaste exemplet på det 
som i Sverigefinland kallas »blot-
tarlitteraturen«. I »adressroma-

nerna« – Brändövägen 8 (1975), 
Bävervägen 11 (1976) och Marie
gatan 26 (1977) skildrar Henrik 
Tikkanen (1924–1984) sin släkt, 
uppväxt och sina krigserfaren-
heter. Han berättar öppenhjärtigt 
om alkoholismens helvete och sina 
äktenskapsproblem, sin utveck-
ling som konstnär och upplevel-
serna som älskare och sedan äkta 
man till Märta Tikkanen (1935–). 
I diktromanen Århundradets 
kärlekssaga (1978) ger hon sin bild 
av deras äktenskap, en bild som 
skiljer sig ganska väsentligt från 
hans. Där skildras hudlöst och 
smärtsamt alkoholisthustruns 
förtvivlan och ensamhet – och 
slutliga uppror mot den supande, 
sårige machomannen.
läs också Tove Janssons lågmält 
intensiva novellsamling Lyssnerskan 
(1971), där en dörr alltid står 
öppen mot det fantastiska. 

1980-tal
Under 1980-talet utvecklades den 
finlandssvenska romankonsten 
stort, både tematiskt och berättar-
tekniskt. Ordkonstnären Bo 
Carpelan (1926–2011) hade redan 
utmärkt sig som existentiell 
 diktare, barnboksförfattare och 
radiodramatiker när han skrev den 
gripande romanen Axel 
(1986) om släktingen 
Axel Carpelan, en miss-
lyckad kompositör som 
kompenserar sin egen 
oförmåga genom att osjäl-
viskt och hängivet stötta 
bäste vännen Jean Sibeli-
us. Denna rika roman – 
lika mycket en 
rundmålning av ett 
Finland på väg mot själv-
ständighet som en diskus-
sion om musik och 
skapande – är en av höjd-
punkterna i Carpelans  
författarskap. 
läs också den mästerlige poeten 
Gösta Ågrens karga dikter i Jär 
(1988), första delen i en självbiogra-
fisk svit. Missa heller inte Ulla-Lena 
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Lundbergs historiska roman Leo 
(1989), som inleder hennes trilogi 
om bondeseglationen på Åland. 

1990-tal 
Få finlandssvenska författare har 
utforskat romanens form och berät-
tandets villkor lika konsekvent som 
Monika Fagerholm (1961–). Men 
hon låter aldrig formen bli ett själv-
ändamål: den följer berättelsen, 
stöttar och driver den framåt. 
Hennes huvudpersoner är unga 
människor, människor i gränslan-
det mellan barndom och vuxenhet, 
och den yttre ramen för berättelser-
na – tiden och platsen – skildras 

detaljrikt och levan-
de. I den stilfulla 
debutromanen 
Underbara kvinnor vid 
vatten (1994) är tiden 
1960-tal och platsen 
ett semesterparadis. 
Där hyr pojken 

Thomas föräldrar en villa och en 
dag dyker nya grannar, familjen 
Ängel, upp. Thomas följer hur 
vänskapen mellan mammorna i 
familjen utvecklas och hur sommar-
idyllen långsamt krackelerar. 
läs också den oefterhärmlige Lars 
Sunds historiska roman Colorado 
Avenue (1991), första delen i hans 
magiskt realistiska, mustiga Siklax-
trilogi från ett fiktivt Österbotten. 

2000-tal
En av de intressantaste finlands-
svenska författarna som debuterade 
under 2000-talet var Johanna Holm-
ström (1981–). Hennes fjärde bok, 
novellsamlingen Camera Obscura 
(2009) präglas av en sorts egenartad, 
sagolik realism. De sju suggestiva 
berättelserna – som är samman-
fogade tematiskt som en kinesisk ask 

– förs framåt av en 
underliggande, kuslig 
spänning. Miljöakti-
vism är ett centralt 
tema i flera av Holm-
ströms verk: i en av de 
starkaste novellerna 

2020
Decenniet har bara börjat, men 
redan nu går det att konstatera att 
den finlandssvenska litteraturen är 
fortsatt vital, både på prosans och 
lyrikens område. En spännande 
författare att hålla ögonen på är 
Hannele Mikaela Taivassalo 
(1974–)som obekymrat rör sig 
mellan genrerna. Hon har tidigare 
skrivit den helgjutna  romanen In 

transit och skapat den 
dystopiska seriero-
manen Scandorama 
tillsammans med 
tecknaren  Catherine 
Anyango Grünewald. 
Nu är hon aktuell 
med den starka kort-

romanen I slutet borde jag dö. Där 
möter en författare en gift man och 
inleder en kärleksaffär, som blir 
alltmer passionerad. Slag i slag 
händer dock saker som gör det 
problematiskt för de älskande att 
umgås: det är en kärlek utan  
framtid. 
läs också  Henrika Ringboms dikt-
samling En röst finns bara när någon 
hör den, en lekfull inbjudan till 
tolkning som inte liknar något 
annat. 
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Hannele  Mikaela  Taivassalo rör sig obekymrat 
mellan  genrerna.

möter läsaren Ida, som anser att det 
bästa sättet att inte belasta ekosyste-
met är att sluta andas. 
läs också Det sydsvenska 
 kvalitetsförlaget Symposion gav 
2003 ut samlingsvolymen Jag studera
de en gång vid en underbar fakultet med 
tre av poeten – och numera akademi-
ledamoten – Tua Forsströms dikter. 
Det var en  ovanlig satsning av ett 
rikssvenskt förlag och den slog väl ut 
– Forsström nådde ut bredare här. 
Dikterna i samlingsvolymen cirklar 
kring att finna undret i vardagen, det 
som ger oss känslan att livet är värt 
att leva – trots allt.

2010-tal 
Från det nationalistiska 1800-talet – 
då aggressiva förfinsknings-
kampanjer ägde rum – har det med 
jämna mellanrum blossat upp 
hätska debatter om Finlands 
tvåspråkiga status. Sedan 2010-talet 
har de tagit ny fart, i takt med att 
det populistiska partiet Sannfinlän-
darna vuxit sig allt starkare. En av 
Kjell Westös (1961–) uttalade ambi-
tioner med sitt författarskap är att 
skildra den svenska minoritetens 

rötter och sociala 
skiktningar. I sin 
mästerliga Helsing-
forssvit skildrar han 
den finska huvudsta-
dens gradvisa moder-
nisering under 

1900-talet. Den flerfaldigt prisbe-
lönta romanen Hägring 38 (2013) är 
en thrillerartad skildring av Finland 
strax före andra världskriget. 
Huvudpersonen, advokaten Thune, 
lever ett privilegierat överklassliv  
i likhet med sina vänner i den 
finlandssvenska borgerligheten. 
Men runt omkring dem förändras 
världen: världskriget drar närmare, 
samtidigt som såren från inbördes-
kriget fortfarande värker.
läs också Claes Anderssons 
 vemodiga diktsamling Mörkrets 
klarhet (2010) och njut av hans 
språkliga behärskning och förmåga 
att skriva om kärleken, sina 
närmaste och konstens roll i livet.
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Författaren Rabbe Enckells 
barnbarn Maria Andersson 
på den älskade släktgården  
i Vättilä. Vid sin sida har  
hon maken Magnus.
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av philip teir  foto cata portin

En tidigt död dandy, ett våldsamt svartsjukedrama och en 102-åring  
som vägrar följa normen. Släkterna Enckell och Parland  

har präglat finlandssvensk litteratur i över hundra år. Hur blev det så?  
Kanske finns svaret på gården i Södra Savolax.

Triangeldramat
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SPÖKAR ÄN 



I köket puttrar en grönsakssoppa. På 
ett stort fat ligger en sallad. Grannen 
har kommit förbi med blåbärsbullar.

Vi sätter oss ner och tar en kopp kaffe.
– Vad vill ni veta? frågar Maria 

 Andersson. Hennes man Magnus sitter 
bredvid.  

Det finns en oro – eller kanske snarare 
en road ton – i rösten:

– Det här är ju en så råddig släkt att 
ingen utomstående begriper det.

»Råddig« är finlandssvenska för 
stökig, rörig. I just det här fallet är det 
ingen överdrift.

det finns många sätt man kan inleda den 
här historien, men vi börjar med en scen 
som utspelar sig 1937. Den sommaren 
kastar sig den 25-åriga, blivande författa-
ren Oscar Parland framför en bil och blir 
lätt skadad. 

Orsaken är det triangeldrama som 
uppstått mellan honom och den tio år 
äldre Heidi Enckell, och hennes man, den 
finlandssvenska poeten Rabbe Enckell.

Heidi har lärt känna Oscar Parland för 
att de är grannar i de så kallade »Rune-
bergska husen« i Grankulla, en småstad 
strax utanför Helsingfors. Heidis farfars-
far var Johan Ludvig Runeberg, Finlands 
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 H uset är gult, byggt i 
jugendstil, en enorm 
stockvilla uppförd på 
1910-talet. Men gården 
är så vildvuxen att man 
nästan måste skapa sig 

en inre bild av hur ståtlig den en gång varit. 
Det är en varm dag och längs stigen 

mot huset växer både kantareller och 
svart trumpetsvamp.

Inne i salongen, bredvid den öppna 
spisen, har någon klistrat upp en gammal 
dödsannons för poeten Gunnar Björling, 
som dog 1960. Björling lär ha vistats här 
redan 1917, då han blivit avstängd från 
Svenska normallyceum i Helsingfors. 
Formellt blev Björling utkastad för att 
han bjöd på cigaretter till de unga studen-
terna, men den egentliga orsaken var 
troligtvis att rektorn anat sig till den 
29-åriga lärarens homosexualitet. Det 
blev samtidigt början på Björlings bana 
som mytomspunnen modernistpoet.

Väggarna är täckta med oljemålningar, 
mest porträtt av familjemedlemmar. Här 
och där är tapeterna flagnade, någonstans 
syns mörka fläckar av gamla fuktskador. 
Men det är ljust i rummen, de spröjsade 
fönstren är vackert snickrade, fortfarande 
finns en stark känsla av kulturhem.

Uppe i ett sovrum finns en gammal 
skrivmaskin som tillhörde Rabbe Enckell. 

Hans barnbarn Maria Andersson pekar 
på den.

– Det var morfars. På den knackade 
man ner en bokstav i timmen.

vi befinner oss i Vättilä, som ligger i 
Jorois kommun i Södra Savolax. Kör man 
från Helsingfors tar det tre och en halv 
timme med bil mot nordost. Jorois är helt 
finskspråkigt i dag, och känt för sina ståt-
liga herrgårdar, många byggda under 
svenska stormakts tiden. En del av gårdarna 
drivs fortfarande av ättlingar till de 
ursprungliga ägarna.

På Vättilä gård har det aldrig funnits 
särskilt mycket pengar. Familjen  
Enckell klarade sig, men det hände att 
el ledningarna klipptes av för att man inte 
kunde betala räkningarna. Finland 
genomled dessutom tre krig under 1900-
talet.

Tiden tycks ha stannat inne i huset. 
Man får en känsla av att det är alldeles 
nyss som poeten Rabbe Enckell varit här, 
och hans bror, litteraturprofessorn Olof 
Enckell, och deras vänner, barn – många 
av dem på olika sätt aktiva inom finlands-
svensk litteratur. 

Rabbe Enckell Oscar ParlandHeidi Enckell
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Som om tiden  
stannat i början av 
1900-talet. »Ingen har 
någonsin riktigt gjort 
något här«, säger 
Maria Andersson.

nationalskald; ett slags 1800-talets Bruce 
Springsteen som diktade om enkla 
människor med fötterna på jorden och 
otur i livet.

Heidis man, Rabbe Enckell, är redan en 
framträdande figur inom den finlands-
svenska modernismen. Edith Södergran 
har debuterat 20 år tidigare och de nya 
litterära strömningarna har svept genom 
den svenska litteraturen och förändrat den 
i grunden. Rabbe Enckell är viktig för 
rörelsen inte bara för att han själv skriver ➸
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lyrik, novellsamlingar och romaner. 
Rabbe och hans bror Olof – som är 
 kritiker på Hufvudstadsbladet – är dess-
utom tidiga med att formulera sig kring 
modernismen. De förstår sig på det nya,  
på obunden vers och experiment. De  
för svarar den i tidningsspalter och i den 
modernistiska tidskriften Quosego. 
Olof har lärt känna poeten Gunnar  
Björling i skolan. Björling, »profeten  
i Brunnsparken«, är ett slags sokratisk 
figur som samlar unga radikaler omkring 
sig. När han blir avstängd som lärare 
bryts inte banden, tvärtom. Olof Enckell 
fortsätter umgås med Björling, som av 
allt att döma blir handfallet förälskad i 
sin unga lärling. Björlings debut Vilande 
dag är full av dikter om häftig förälskelse 
och förbjuden passion.

Jag drömde, du var här en kväll.  
Jag vet intet mera, jag såg dig, du var. 
Så kommer i drömmar vad  
dagen ej gav. Och jag vaknar och ler: 
att du var, att du var! 
Och jag ser dig än le. 

Gunnar Björling ur Vilande dag, 1922

 O ckså Henry Parland – 
som dör som 22-åring år 
1930 – blir en av Björ-
lings unga manliga 
vänner och musor. 
Henry Parland räknas  

i dag som en radikal förnyare, med sina 
tidiga dikter om reklam, bilar och bakfylla, 
och inte minst den ofullbordade Sönder, en 
av Nordens första modernistiska romaner.

Oscar Parland var Henrys bror. Speciellt 
efter Henrys död vistas bröderna Parland 
(det finns ytterligare två) hos familjen 
Enckell, eftersom stämningen hemma – 
inte minst moderns tilltagande psykiska 
sjukdom – skapar ett behov av en fristad.

Mellan Oscar och Heidi Enckell uppstår 
en vänskap, som slår över i förälskelse.

Det här pågår ett tag, ett triangeldrama 
där Heidi och Oscar drar sig undan till-
sammans, tills Rabbe Enckell kräver ett 
slut på det. 

Heidi försöker bryta, med följden att 
Oscar i förtvivlan hoppar framför en bil.

Maria Andersson ursäktar sig för att 
det bara finns snabbkaffe i huset.

– Mjölk eller socker?

 (Med eget namn, 
utan namn, ditt 
namn) av Agneta 
Enckell (2020) 
Den andra delen i en 
dikttrilogi kring Agneta 
Enckells familj.  
»En storartad och 
rörande diktsamling« 
enligt SvD.

 Generalens dotter 
av Emelie Enckell 
(2018) 
Sällsynt spännande 
öde tecknas i Emelie 
Enckells bok om sin 
mamma, Dagmar 
»Daggi« Enckell. 

 Om jag fötts till 
groda av Annika 
Sandelin (2019) 
Produktiv barnboks-
författare, här med en 
diktbok för barn. En 
text om olika drömmar, 
stora och små.

 Fängslad av 
 Tatjana Brandt (2017) 
Pricksäker essäsamling 
skriven av en sällsynt 
omsorgsfull läsare. Om 
allt från Harry Potter 
till Ann Jäderlund.

 Delirium – 
 romanen om en hund 
av Stella Parland 
(2004) 
Stella Parland var barn-
boksförfattare men 
också vild dadaistpoet. 
En unik röst som gick 
bort allt för ung.

 Flanellkostym och 
farsans käpp av Oscar 
Parland (2003) 
En postumt utgiven 
flanörsroman med 
jazzig känsla som 
 fångar Helsingfors 
modernistkretsar  
på 1920-talet.

 Dess ljus lyse! av 
Mikael Enckell (1991) 
Andra delen i Mikael 
Enckells rörande 
biografi över sin far, 
poeten Rabbe Enckell. 

 Tyst stiger havet av 
Peter Sandelin (1971) 
Peter Sandelin (svär-
son till Oscar Parland) 
var en naturdiktare 
som tidigt skildrade  
vår klimatpåverkan. 

 Andedräkt av 
koppar av Rabbe 
Enckell (1946) 
Genombrottet som 
Gunnar Ekelöf kallade 
»en ytterst märklig 
prestation i nutida 
svensk poesi«. 

 Henry Parlands 
samlade skrifter  
Nya vackra utgåvor 
som även finns att  
läsa gratis på  
parland.sls.fi.

➸

Släkten i bokhyllan 
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Maria och Magnus Andersson till-
bringar somrarna – från maj till septem-
ber – i Enckells släktvilla i Vättilä. Rabbe 
Enckell var Marias morfar. Hennes 
mamma Birgitta gifte sig med Herman 
Parland, bror till Oscar och Henry.

– Ta inte så mycket, du får hjärtslag, 
säger hon.

I den allmänna förvirringen kring 
släktträdet har jag hällt lite för mycket 
snabbkaffe i min mugg.

– Det finns tidiga dikter av Rabbe som 
anspelar direkt på Vättilä. Han bodde här 
som nygift med Heidi. Sedan kom 
 äktenskapsgrälet och de flyttade härifrån. 
Magnus brukar säga att ingen utom- 
stående begriper det här. I familjen 
Parland var det så här: den äldre brodern 
gifte sig med mamman och den yngre 
brodern gifte sig med styvdottern. Två 
bröder gifte sig med mor och dotter, 
förklarar hon.

Rabbe och Heidi skilde sig alltså. Heidi 
gifte sig med Oscar Parland. Oscars yngre 
bror Herman gifte sig med Birgitta, som 
var Rabbes och Heidis dotter. Birgittas 
mamma blev samtidigt hennes svägerska.

Och efter det tvinnades familjerna 
Parland och Enckell ihop på ett sätt som 
satt avtryck i hela den finlandssvenska 
litteratur- och kulturhistorien. Bland  
nya generationer som tillhör släkten  
finns författaren Mikael Enckell, poeten  
Agneta Enckell, poeten Martin Enckell,  
för fattaren Emelie Enckell och barnboks-

författaren och poeten Stella Parland.  
Till samma släktträd – ingifta eller direkt 
släkt – hör även poeten Peter Sandelin, 
dramatikern Annina Enckell, barnboks-
författaren Annika Sandelin och författa-
ren Christian Brandt. Lägg till ytterligare 
en rad bildkonstnärer, psykoanalytiker 
och bibliotekarier så får man ett sällan 
skådat kulturellt kapital inom en och 
samma släkt.

 En av de yngre författarna 
med koppling till familjerna 
Enckell/Parland är Tatjana 
Brandt, som är poet och 
essäist. Hennes senaste bok 
Fängslad är en essäsamling 

om läsning av allt från Harry Potter via 
Inger Christensen till Henry James. När 
jag ringer upp har hon tagit paus i arbetet 
med en ny essäsamling.

Tatjana tillbringade flera somrar på 
80-talet i Vättilä, eftersom hennes pappa 
är gift med konstnären Pamela Brandt, 
dotter till Rabbe Enckell från hans tredje 
äktenskap.

Hon minns somrarna som att det var 
många vuxna närvarande, många ganska 
speciella personligheter, och att barnen 
fick klara sig mer eller mindre själva.

– Barn var kanske inte så intressanta för 
de vuxna, men man tog konst och littera-
tur på stort allvar. Det var en ganska 
speciell miljö, de närmaste grannarna var 
något slags gröna vågen-aktivister som 

plogade sina åkrar med häst. Som barn 
förstod jag inte att det var någonting 
ovanligt, för i skolan hade vi ju läst om 
bonden Paavo. Jag tänkte att det här är väl 
normalt i östra Finland, skrattar hon.

För en utomstående låter barndoms-
somrarna vid Vättilä som interiörer ur 
 tidiga 1900-talskretsar. Bloomsbury-
gruppen, familjen Mann i Tyskland.

– Ja, det var en speciell miljö. Jag minns 
hur Herman Parland alltid cyklade 
omkring med virkad mössa och fiskespö. 
Han älskade att fiska ål. Och när han 
 talade om 80-talet så insåg man att han 
menade 1880-talet.

Herman Parland dog ifjol, 2019. Då var 
han 102 år gammal. Han lär ha tyckt om 
att sitta vid vägkanten framför gården och 
läsa, klädd i pyjamas och morgonrock, till 
alla förbipasserande bilisters stora förtjus-
ning. Han hade ett långt vitt skägg och 
var före detta brotekniker – den enda av 
bröderna Parland som inte blev författare.

– Man skulle inte tro det, men det bruka-
de faktiskt finnas en krattad gång här en 
gång i tiden, säger Magnus Andersson. 

Vi har tagit en promenad på ägorna 
medan han berättat om sitt jobb som 
professor i veterinärvetenskap. Hans 
speciella forskningsgren under de verk-
samma åren var en genmutation i en viss 
sorts mjölkkor.

– Fast jag är inte så bra på genetik, det 
är tur att det finns yngre forskare som kan 
det där, säger han.

Nu funderar han på att man eventuellt 
kunde röja lite på gården för att få en 
 bättre utsikt mot åkrarna framför huset. 
Åkrarna såldes av familjen Enckell och ägs 
nu av en plantskola. Intresset för odling 
var aldrig stort. Gården kom till släkten 
via Rabbe och Olofs pappas första gifter-
mål, med en viss Beata Sofia Swartz. Som 
mest omfattade den 80 hektar. I början av 
1900-talet fanns det fortfarande medlem-
mar av den Swartzska släkten i Vättilä.  
»I släkten lär man ha talat så länge om 
›mostrarna‹ att ingen till slut visste vems 
mostrar de var«, skriver Emelie Enckell  
i sin biografi om sin pappa, Olof Enckell.

För en utomståendes blick ser det utan 
tvekan ut som att gården skulle behöva 
lite arbete. Släkten kommer inte på besök 
lika ofta. De äldsta medlemmarna börjar 
bli till åren, och yngre generationer har 
andra sommarställen.

Rabbe Enckell Birgitta Parland Maria Andersson
David Parland

Mikael Enckell

Nina Parland
Peter Sandelin 

Annika Sandelin

Oliver Parland
Monika Ulriksson 

Jessica Parland
Stella Parland

Agneta Enckell

Henrik EnckellIrma Enckell
Barbro Enckell

Veronica Assmuth

Herman Parland

Heidi Parland
(f. Runeberg)

Oscar Parland
(Bror till Henry, 
Ralf och Herman)
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inte bara varit hans fru och barnens mor, 
hon hade också varit en musa för honom. 
Många av hans motiv, inte minst i 
 novellerna, kretsade kring deras gemen-
samma liv. 

När Rabbe en dag går till parets lägenhet 
på Petersgatan för att träffa sin son Mikael 
är Heidi inte där, däremot Oscar. Rabbe 
ber Oscar lämna lägenheten för att få vara 
ensam med sin son, men Oscar vägrar. 

Under tumultet drar Rabbe fram en 
militärkniv och hugger Oscar, som 
springande flyr till Kirurgiska sjukhuset. 

Rabbe hamnar i rannsakningshäkte 
 i 14 dagar. Oscar överlever.

Sonen Mikael sitter nu bredvid mig  
i Kaptensskvären i Helsingfors, bara ett 

Men att interiören är så intakt – att så 
mycket ser ut som i början av 1900-talet – 
har också att göra med familjen Enckell-
Parlands omtalade brist på praktiskt sinne.

– Ingen har någonsin riktigt gjort något 
här, erkänner Maria Andersson.

Grälar man aldrig om vem som gör vad? Så 
är det ju på de flesta gemensamma ställen?

– Om man är hemskt aktiv, om man ska 
klippa gräset och klippa häckarna och 
rensa rabatterna, då blir det ju gräl, men 
inte om ingen gör något alls, skrattar hon.

 Att Oscar Parland slängde 
sig framför en bil är inte 
det mest dramatiska 
som hände under skils-
mässan mellan Heidi 
och Rabbe Enckell. 

En förmiddag i början av september 
träffar jag deras son, Mikael Enckell, i en 
park i stadsdelen Ulrikasborg i Helsing-
fors. I en svart plastpåse har han med sig 
sin tredelade biografi om pappan Rabbe.

Mikael Enckell har skrivit åtskilliga 
böcker om bland annat judendom, 
Proust, film och finlandssvensk littera-
turhistoria. Han är i dag 88 år gammal 
och besöker inte längre Vättilä om 
somrarna.

– I den här åldern vill man befinna sig 
närmare ett sjukhus om det skulle hända 
något, säger han.

Han gissar att släkterna Parland och 
Enckell drogs till varandra för att de båda 
var främlingar i den finlandssvenska 
miljön. Enckells var svenskspråkiga men 
hade rötterna i det finskspråkiga Finland, 
och Parlands kom från Viborg med ryska 
och tyska som första språk. Utifrånper-
spektivet präglade dem.

– De var lösryckta familjer. Enckell var 
ursprungligen en fattig prästsläkt och hade 
ingen förmögenhet. Släkten kommer från 
Tyskland och hade inte riktigt någon 
jordisk anknytning i Finland, säger han.

När Mikael Enckell var nio år gammal 
upplevde han något som kom att påverka 
honom resten av livet.

Inom finlandssvensk litteraturhistoria 
är händelsen som inträffar i februari 1941 
något mytomspunnen. Heidi och Rabbe 
Enckell hade skilt sig och barnen till-
bringade tid hos båda föräldrarna.

Att barnen nu hade en styvfar, Oscar 
Parland, var tungt för Rabbe. Heidi hade ➸

stenkast från adressen där det hela sked-
de. Han har i flera böcker återkommit till 
det som hände.

Kunde Rabbe Enckell och Oscar Parland 
någonsin vara i samma rum efter det?

– Det var ju lite svårt förstås. Det var av 
stor betydelse för mig när … jag vet inte 
riktigt vad jag ska säga. Mina föräldrar 
har gjort många dumheter, men de hade 
en bra sak gemensamt: de talade aldrig 
illa om varandra. Min mamma gjorde allt 
för att tala vackert om min pappa, om 
hans konst och texter. Och min pappa 
påminde mig alltid då och då om att jag 
skulle skriva brev till mamma. De var 
väldigt lojala föräldrar inbördes trots att 
de ofta var besvikna på varandra.

» Mina föräldrar har gjort många 
dumheter, men de hade en bra 
sak gemensamt: de talade 
aldrig illa om varandra.«

MIKAEL ENCKELL
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Efter skilsmässan tillbringade du 
 somrarna med din pappa på Vättilä?

– Heidi trivdes aldrig där. Hon kom 
dåligt överens med sina föräldrar, och hon 
fick en svärfar som liknade hennes pappa. 
Efter skilsmässan tillbringade vi tid där 
med pappa. Och sommarloven var långa 
under kriget. 

Tillbaka till köket i Vättilä. På en vägg 
hänger en oljemålning av Herman 
Parland som ung.

Jag har också träffat Herman. Det  
var när jag skrev mitt magisterarbete  
om Henry Parlands roman Sönder. 
Herman hade långt skägg, närmade sig 
hundra, och bjöd på kaffe och konjak 
hemma i sin lägenhet i Hagalund utanför 
Helsingfors, medan han talade om sin 
tidigt döda bror.

Det var först när familjen Parland 
 flyttade till Finland som de kom i kontakt 
med svenska språket. Det vittnar om 
Henry Parlands begåvning att han skrev 
sina dikter på sitt fjärde språk. I en av 
Henry Parlands mest berömda dikter 
försöker han vädja till mamman:

En mor kom till mig:
säg
vad är det som fattas
i min kärlek?
mina barn älska mig ej
som jag dem.
 
Jag sade:
likgiltighet,
litet svalkande likgiltighet
fattas i din kärlek
– då gick hon bort
seende mot jorden.

Maria Andersson är också imponerad 
över hur modern Henry Parland var 
redan på 1920-talet. Henry var tekniskt 
sett hennes farbror, men han dog långt 
innan hon föddes.

– Det är underligt nu när man läser nya 
romaner, som en roman av Jonas Gardell 
jag nyss läste, och flera andra. Var och 
varannan roman börjar på samma sätt 
som Henrys Sönder.

Hon syftar på inledningsscenen, där 
huvudpersonen framkallar ett fotografi.

– Jag har tänkt mycket på det här med 
emigranter. När man läser Henry Parland 
är det som att han aldrig skulle ha varit 

barn. Han talar aldrig om sin barndom, 
medan Oscar skrev hemskt mycket om sin 
barndom. Är det typiskt för emigranter 
att de anpassar sig extra mycket, eller 
vägrar anpassa sig? Henry och Oscar 
vantrivdes, på olika sätt. Också min 
pappa, Herman, förhöll sig ganska skep-
tiskt till de välanpassade finlands-
svenskarna. Han kände sig inte 
accepterad. 

Men han var ju på sätt och vis...
– Normal, va?
Jag skulle säga att han på sätt och vis var 

uppvuxen i Svenskfinland. 
– Jo men när han började skolan i Gran-

kulla kunde han inte svenska. Och han har 
berättat hur dramatiskt det var. Han och 
min mamma avskydde Grankulla, det var 
det värsta stället i världen enligt dem. Ingen 
av er är väl från Grankulla förresten?

Hon tittar på mig och fotografen.
– De hade väl haft en så svår barndom 

där. De pratade om »puppor«. Sådana 
som var rika och välanpassade.

Herman blev 102 år och han blev aldrig 
du med sin finlandssvenskhet. Så om jag 
skriver om Henry som »en finlandssvensk 
modernist« så är det fel?

– Herman blev urarg när någon skrev  
i Hufvudstadsbladet att Henry Parland 
var en finlandssvensk författare. Men 
samtidigt: om någon räknade upp 
modernisterna och sa att Parland inte var 
»härifrån« blev han också hemskt sårad. 
Ingenting dög.  

 T atjana Brandt har 
besökt Vättilä en gång 
som vuxen, och upp-
levelsen var väldigt 
annorlunda.

– Det var lite som 
att vara bland spöken från barndomen. 
Dels på grund av att det förfallit, dels på 
grund av att inget hänt. Det fanns fortfa-
rande en massa gamla galoscher i tambu-
ren. Björlings dödsannons hängde på 
väggen och Rabbe Enckells tandborste 
fanns i badrummet. Det var på många 
sätt ett märkligt besök.

Jag frågar henne om hon har någon 
teori om varför just släkterna Enckell-
Parland fött så många författare.

– Det är inte så konstigt att det lever 
vidare i släkten. Det klagas ibland på att 
författares barn börjar skriva, men om 
man vuxit upp med att litteratur är något 
man kan syssla med, att det är viktigt, så 
är det ganska logiskt. Det finns säkert 
många yrken som går i arv, säger hon. 

Men Brandt vill själv inte påstå att hon 
började skriva för att det fanns i släkten.

– Jag tror inte att man börjar skriva om 
det inte är något djupt personligt i en 
som kräver det, ett behov av att skapa en 
plats i världen, säger hon. 

philip teir är skribent och författare, aktu-
ell med Jungfrustigen. Hans finlandssvenska 
favoritbok är Tua Forsströms Jag  studerade 
en gång vid en underbar  fakultet.

Poetiskt stilleben: Gitarren får sällskap av oljemålningen på Herman Parland som ung.
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John Ajvide Lindqvist 
❤ Elmer Diktonius
»Det finlandssvenska verk som 
betytt mest för mig är en dikt, 
Barnet i trädgården av Elmer Dikto-
nius. Jag lärde in den när jag skulle 
skriva min C-uppsats i litteratur-
historia och kan den fortfaran-
de utantill. Jag var 20 år och min 

hybris enorm. Uppsat-
sen skulle vara en 

dialog mellan Mela-
nie Klein, Gunnar 
Ekelöf och Frie-
drich Nietzsche där 

de diskuterade 
dikten utifrån sina 

olika infallsvinklar. Projektet have-
rerade givetvis och jag fick aldrig 
mina sista poäng. Men dikten 
älskar jag fortfarande.»
 

Åsa Linderborg   

❤ Claes Andersson 
»Hon går med vinden i sitt hår läste 
Claes Andersson på ett kassett-
band som fanns i mitt barn-
domshem. Jag brukade lyssna 
på den finlandssvenske 

poeten när jag 
kom hem efter 

plugget. Hans 
förtroende fulla 
tilltal var  av- 

stressande och de 
anspråkslösa 

kärleksdikterna lärde 
mig att den starkaste förälskelsen 
kan vara alldeles vardaglig.« 

Per Wästberg   
❤ Bo Carpelan
»Bo Carpelans Axel (1986).  
Axel Carpelan, Bos farfars bror, 

var vännen som 
 inspirerade Jean 

Sibelius: ›För vem 
ska jag nu kompo-
nera.‹ Axel ville 
även han skapa 

musik men saknade 
Sibelius själv-käns-

la. Hans fiktiva dagbok är en 
ensam melankolikers skild-
ring av en finländsk bryt-
ningstid. Bo Carpelan, den 
främsta lyrikern efter Gunnar 
Björling, låter mig i Axel njuta av 
hans rika språk med dess fullända-
de tonträff.«

Kerstin Ekman  

❤ Rabbe Enckell
»›Jag stängde in mig själv i ord./
Ord, ord! Flyktiga som månglan-

sen…‹ Det publicerade 
Rabbe Enckell samma 

år som jag föddes. 
Och nu sitter jag 
här och vet hur det 

är att stänga in sig i 
ord. Flyktiga är de, 

liksom man själv. Men jag 
tror inte att han ångrade att han 
skrev dem. Ord är en sorts hand-
lingar trots allt.«

Lina Wolff   ❤  
Thomas Warburton
»Varje epok i mitt liv har präglats av 
en finlandssvensk författare. Som 
barn var det Tove Jansson. Jag 
minns särskilt när Mumin vaknar ur 
sitt ide mitt i vintern. Det finns 
något fasansfullt under ytan i den 
episoden, något i naturen som satts 
ur spel. Det har dröjt sig kvar.  

I tonåren var det Edith 
Södergran och Willly 

Kyrklund, oumbärliga 
mästare. I den del av 
livet jag befinner mig 
i nu är det nog 

Thomas Warburton 
som ligger mig närmast, 

delvis för att han precis som jag 
både var författare och översättare. 
Jag funderar på hur det samverkar 
inom en, vad som är av ondo och 
vad som är av godo. I sin över- 
sättning av Nattens skogar visar han 
verkligen att översättning är en 
konstart. I framtiden hoppas jag få 
tid att läsa Kjell Westö som jag är 
säker på är ännu en gigant i den 
finlandssvenska litteraturen.«

Elisabeth Åsbrink  
❤ Henrik Tikkanen
»›Detta är en gruvlig berättel-

se om bråd död, ofärd, 
hor och brännvin.‹ 

Så inleder Henrik 
Tikkanen sin självbio-
grafiska serie av 
böcker, döpta efter 

adresser han bott på. 
Jag läste som tjugoåring 

och imponerades. Han skrev hård-
kokt, sparsmakat och med spriten 
nära till hands,  en finlandssvensk 
Hemingway med vodka och 
bastu. Familjen 
skildras, och 
Finland, men fram-
för allt en sjusärdeles 
kulturman som 
nöjt sandpapp-
rar en trädildo 
så den blir 
oändligt len, 
som gåva till 
hustrun Märta. 
Adressböckerna 
kallas serien 
och någon 
 recensent 
skrev: ›Ska man 
ljuga ska man 
ljuga storartat.‹ 
Ja. I dag är 
Henrik Tikkanen en dinosaurie,  
men en bitvis briljant sådan.«

Peter Englund ❤  
Marianne Alopaeus
»När jag var en oerfaren och 
påverkbar ung man kom Mörkrets 

kärna av Marianne 
Alopaeus till mig  

som en uppenbarel-
se. Nu kanske den 
upplevs som pratig. 
Berättelsen om 

Mirjam och några män 
hon möter i olika skeden 

av sitt liv är en berättelse om  
kärlekens paradoxer och plågor,  
på flera vis en känslolivets  
bildningsroman.«

Boken i mitt hjärta
Svenska författare väljer finlandssvenska favoriter.

john ajvide lindqvist

per wästberg

lina wolff

kerstin ekman

åsa linderborg

elisabeth åsbrink

peter englund

Vilket är ditt  
finlandssvenska  
favoritverk? Mejla 
oss och berätta på  
red@vilaser.se. 
Tre bidrag belönas 
med ett fint Claes 
Andersson-paket: 
Jag har all tid i värl-
den: Egna favoriter 
samt biografin  
Ett nyfiket sinne av 
Riitta Kylänpää. 
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Ode  
Medborgartorget (Kansalaistori)
Helsingfors nya centrumbibliotek, 
beläget på paradplats i stan, blev en 
mötesplats och ett vardagsrum för 
helsingforsarna direkt efter invig-
ningen 2018. Förutom utlåning av 
böcker erbjuder Ode filmsalongen 
Kino Regina för vänner av filmklas-
siker, lekutrymme för barn, 
 symaskiner och ett café med terrass 
och spektakulär utsikt mot 
Riksdagshuset. Mitt i 
Ode paraderar Ai 
Weiweis träboll Divina 
Proportione. Byggnaden 
i trä och stål är en arkitek-
tonisk sevärdhet i sig.

Tove Janssons ateljé  
Ulrikasborgsgatan 1  
(Ullanlinnankatu 1)
I 57 år bodde, målade och skrev 
Tove Jansson i sin ateljé, belägen 
uppe på vinden till ett bostadshus. 
På andra sidan vinden bodde hennes 
livskamrat, grafikern Tuulikki 
Pietilä, förebild för Mumindalens 
Too-ticki. Ateljén är inte öppen för 
allmänheten, men de här kvarteren  

i Helsingfors är promenadvänliga. 
Intill ligger Arkitekturmuseet 
samt Designmuseet. Två 

 kvarter söderut hade 
tsarens hemliga polis, 
Ohrana, sitt högkvarter 

under den period då 
Finland tillhörde Ryssland 
(1809–1917).

Havsgatan 1  (Merikatu 1)
I den gula jugendbyggnaden bor 
Cedi Lilliehjelm, en av huvud- 
personerna i Kjell Westös roman 
Där vi en gång gått. Under inbördes-
kriget 1918 har Cedi, som sympatise-
rar med den vita sidan, begått 
fruktansvärda handlingar gentemot 
röda krigsfångar och minnet av 
detta förföljer honom genom livet. 
Huset på Havsgatan hör till de 
 flottaste adresserna i Helsingfors 
och kallas Professorernas hus efter-
som många akademiker bott här. 
Kjell Westö valde huset bland annat 
på grund av dess läge, i samma kvar-
ter, på adressen Havsgatan 5, finns 
en byggnad som skyddskårerna lät 
uppföra och som länge gick under 
namnet Fascisternas hus.

Litterära strövtåg  

Den finska huvudstaden bjuder på 
många utflyktsmål för bokälskare.  
Här är tio kulturoaser värda ett besök. 
av a n n i k a h ä l l s t e n

i Helsingfors

Too-tick
i

Tre verk för 
resväskan.

Dags för en weekend i kulturen
s s

på
r?
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Stenhuggaregatan 5  
(Kivenhakkaajankatu 5)
Tova Randers firar sin 40-årsdag 
med att gå ut och dansa. Kvällen 
slutar med att hon blir våldtagen 
och misshandlad. Märta Tikkanens 
klassiker Män kan inte våldtas hand-
lar om jämställdhet, förnedring och 
hämnd. Våldtäktsmannen Martti 
Wester bor i de numera hippa kvar-
teren i Rödbergen i Helsingfors och 
det är här Tova Randers förverkligar 
sin noga uttänkta vendetta. 
Rödbergen ligger intill det forna 
varvet och var ännu på 
1970-talet hemvist 
för hamnbusar 
och illegal 
spritförsälj-
ning. I dag är 
kvarteren 
befolkade av 
trendsättare, 
och de forna 
 kolonialvaruhusen har 
förvandlats till piffiga 
vintagebutiker och  
kaféer.

Norra kajen 12   
(Pohjoisranta 12)
Jörn Donner verkade hela sitt liv i 
det pampiga huset i nyrenässans 
från 1899 som hans farfar Otto 
Donner hade låtit bygga. En av arki-
tekterna var Magnus Schjerfbeck, 
bror till konstnären Helene Schjerf-
beck. Även om hemmet tidvis fanns 
på andra håll, bland annat i Stock-
holm, hade Jörn Donner sin arbets-
lokal här, fram till sin död i januari 
2020. Norra kajen ligger i Helsing-
fors äldsta stadsdel, Kronohagen. 
Ett par kvarter från Norra kajen 12 
ligger Jörn Donners stamkrog 
Kolme Kruunua och här arrangera-
des minnestillställningen efter 
hans begravning i februari. Hans 
stambord är utmärkt med en 
plakett.

Här kan man  
beundra tigerfällar 

på väggarna och grubbla 
över varför marskalken 
ville sova spartanskt i en 
smal och hård säng.

Äta & fika

Restaurang Kosmos
Kalevagatan 3 
(Kalevankatu 3)
En omistlig klassiker i 
Helsingfors restaurangutbud, 
populär bland författare, poli-
tiker och affärsmän. Populä-
rast på menyn är finländska 
klassiker som tartarsmörgås, 
vorschmack och abborrfiléer   
i murkelsås.

Brasserie Alexanderplats 
Södra Esplanaden 22  
(Etelä Esplanadi 22)
Den bästa nykomlingen på 
restaurangfronten i Helsing-
fors. Otroligt populär, ska man 
äta middag lönar det sig att 
boka bord på förhand. 
 Barnboksförfattaren Anna 
Gullichsen är en av stam-
gästerna på Alexanderplats. 
Grafikern Anders Carpelan 
brukar också sitta här.
 
Ekberg café
Bulevarden 9  
(Bulevardi 9)
Finlands äldsta café, konditori 

och bageri, grundat 1852. 
Har en uppskattad 

frukostbuffé både 
vardagar och vecko-

slut.  Populära 
 bakelser är 
 makroner och 
»champagne-
korkar«.

Sveaborg (Suomenlinna)
Svenskarna lät bygga fästningen 
Sveaborg för att försvara sin östra 
rikshalva (Finland) mot angrepp från 
Ryssland. Målsättningen misslycka-
des och Sveaborg kapitulerade för 
de ryska angreppen 1808. Ett år 
senare hade Sverige förlorat Finland 
till Ryssland. Finlands nationalskald, 
Johan Ludvig Runeberg, diktade om 
Sveaborgs snöpliga öde i eposet 
Fänrik Ståls sägner. Sveaborgs 
 kaserner och fästningar restaurera-
des på 1970-talet och har av Unesco 

klassats som ett världsarv. 

Busholmen  
(Jätkäsaari)
Författaren, jazz-
musikern, psykiat-

rikern och riksdags- 
ledamoten Claes 

Andersson var en 
hyllad kulturpersonlighet.  
I sin sista bok, Busholmen 
nästa, skriver Andersson 
(som dog 2019) om sitt 
åldrande alter ego Otto, 
sitt spelberoende och sin 

stadsdel, Busholmen. Busholmen 
är Helsingfors nyaste stadsdel och 
ingen holme utan en udde intill 
stadskärnan. Här låg tidigare 
stadens godshamn men 
 containrarna har ersatts av 
bostadshus och små krogar.

Mannerheimmuseet, 
Kalliolinnavägen 14   
(Kalliolinnantie 14)
Marskalk Gustaf Mannerheim  
avled i Schweiz 1951 men hans 
forna hem i Helsingfors finns 
kvar,  fullt av souvenirer som den 
bereste Mannerheim bar hem. Här 
kan man beundra tigerfällar på 
väggarna och grubbla över varför 
marskalken ville sova spartanskt i 
en smal och hård säng. Under sina 
sista år levde marskalken med sin 
svenska kärlek, Gertrud Wallenberg. 

Elisabetsgatan  (Liisankatu)
»På Elisabetsgatan/i samma hus 
som Matti Makkonens likkistaffär/
har jag mitt hem: wc, vattenpost, 
kokvrå och ett rum«, diktade Pentti 
Saarikoski om en av sina hemgator. 
Detta var innan Saarikoski flyttade 
till Tjörn. Också Susanne Ringell 
skriver om den kullerstensbelagda 
Elisabetsgatan och sina hemkvarter, 
i den charmiga Helsingforsboken 
Guiden. Elisabetsgatan, som fått sitt 
namn av kejsar Alexander I:s första 
hustru Elisabet, löper genom stads-
delen Kronohagen.  
I gatans östra ände 
finns havet, i den 
västra den lummiga 
Kajsaniemiparken och 
Botaniska trädgården.

Jungfrustigen  
(Neitsytpolku)
En av den fashionabla 
stadsdelen Ulrikas-
borgs mest undan-
gömda gator heter 
Jungfrustigen. 
Namnet kommer från 
de otaliga pigor som 
för drygt hundra år sedan vandrade 
med tunga tvättkorgar ner till 
 vattnet där tvätterskornas bryggor 
fanns. I Philip Teirs roman Jungfru-
stigen möter vi den gifta tvåbarns-
pappan Richard som träffar 
förlagsredaktören Paula och blir 
handlöst förälskad. Paula bor på 
Jungfrustigen. Boken är en kärleks-
historia och en berättelse om att 
våga bryta upp från ett stagnerat 
äktenskap, men den handlar också 
om de svårigheter och skuldkänslor 
som drabbar alla inblandade.

Anrikt 
hän

g.

Mums!  
En Runebergs-
bakelse är ett 

måste på resan.



Litteratur på svenska i hjärtat av Helsingfors sedan 1891.

JOSEFIN SONCK
JAG MÅSTE SLUTA 
TÄNKA PÅ PATRIK 
LUNDGREN

Klara är i trettioårsåldern och 
har ett halvbra jobb i Stock
holms mediavärld. Hon har 
bulimiska tendenser och pro
blem med magen men hon har 
också något mycket fint: en livlig 
fantasi. Som dessvärre hakat 
upp sig på just Patrik Lundgren, 
en stadgad medieman som är 
lika karismatisk som störig.

ROMAN •  ISBN 9789515251404 •  HÄFTAD

PETER SANDSTRÖM
KÄRLEKEN ÄR ET T 
TAMDJUR

Sandström är tveklöst en av de 
absolut främsta finlandssvenska 
prosaisterna under 2000-talet och 
jag bara väntar på att den vidare 
omvärlden ska inse det på riktigt. 
– Julia Tidigs, Hufvudstadsbladet

ROMAN •  ISBN 9789515251480 • 
INBUNDEN

EVA FRANTZ
FÖR HAN VAR
REDAN DÖ

Tredje boken om äldre kriminal
konstapel Anna Glad.

Oj, så bra det här blev!
– Bengt Eriksson, Borås Tidning

Eva Frantz visar än en gång att 
hon är en driven deckarförfattare. 
Hennes underhållande och rappa 
spänningsromaner lockar till 
sträckläsning. 
– Lisbeth Rosenback, Vasabladet

MYSDECKARE •  ISBN 9789515250186 •  INBUNDEN

Mjuk prosa och hårda fakta

litteratur.sets.fi

MARIA GRUNDVALL
SOMMARDRÖMMEN

Äntligen ska Annas dröm bli verklig
het. Den slitna trävillan i Kaskö ska 
renoveras och återuppstå som små
stadens klarast lysande pärla: Bed & 
breakfast Sommardrömmen.

Trots sina nästan 350 sidor är Som-
mardrömmen för kort: jag kommer 
på mig själv med att längta efter mera 
Grundvallsk feelgood. 
– Christa Lundström, Hufvudstadsbladet

ROMAN • ISBN 9789515250391 • HÄFTAD

OTTO GABRIELSSON
VILDHAVRE
Sista brevet till pappa

Otto Gabrielssons sista kontakt
försök med fadern Jörn Donner

Vildhavre är en miljon oneliners hop-
kramade till en bok om längtan efter 
kärleken från en fadersgestalt. 
– Malin Wolliwn, Aftonbladet

BIOGRAFI • ISBN 9789515249296 • 
INBUNDEN

MARCUS ROSENLUND
MOT STJÄRNORNA
Strövtåg i universum

”Det här är berättelsen om kampen 
mellan två uråldriga krafter: det ma
teriella universum som strävar efter 
att utvidga sig och gravitationen som 
gör sitt bästa för att motverka det. 
Och om gnistorna som flyger då de 
två jättarna drabbar samman.

Vi är människor, och allt annat liv 
här på jorden, hör till de gnistorna. 
Vi är alla stjärnstoft, i ordets mest 
konkreta bemärkelse.”

FAKTA • ISBN 9789515251589 • 
INBUNDEN
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Alex Schulman 
är författare, 
 kolumnist och 
radioproducent. 
Han är aktuell 
med romanen 
Överlevarna. Han 
är son till den 
finlandssvenske 
journalisten Allan 
Schulman och 
dotterson till 
författaren Sven 
Stolpe.
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Kära Finland,

Pappa hade ett projekt från att jag blev tonåring. Han började förse mig med finska 

böcker, för han ville inte att hans hemland skulle vara främmande för mig. Alltid 

samma högtidlighet när pappa lämnade över en ny bok för mig att läsa. Den första 

boken han gav mig var Okänd soldat av Väinö Linna. Jag minns den som oerhörd.  

Om någon i dag skulle be mig att återge den skulle jag inte kunna, men jag minns  

bokens sista mening – »de såta bröderna« – och att jag grät så att tårarna rann nerför 

min hals och bröstkorg. Han gav mig sedan Runeberg, och Edith Södergran. Jag fick 

ett dammigt, gyllengult band av Sillanpääs samlade 

verk, på svårgenomtränglig gammalsvenska. 

Jag läste och läste, lärde känna landet, men jag fick 

aldrig se det. Tills pappa en gång tog mig dit. Det var 

bara jag och pappa, vi tog Silja Line till Helsingfors, 

och hyrde en bil. Vi åkte långt, över till den ryska sidan. Pappas farmor och farfar 

hade hus i Karelen, där han tillbringade alla sina somrar som barn. Han ville återse 

det en gång innan han dog. Vi åkte djupare och djupare in i skogarna, till slut åkte 

vi bara på en tunn sträng av grus, omgiven av höga granar. Vi åkte upp för en backe, 

och sedan ner mot ett vatten, och sedan var vi framme. Det var den vackraste plats 

jag sett, vattnigt och gloppande och soldränkt. Pappa steg ur bilen, plötsligt villrådig. 

Huset var borta. Uthuset också. Och vedboden. Han tog några steg och stannade 

upp. »De har rivit allt.« Av pappas barndomshem fanns ingenting kvar. Till slut 

hittade pappa något som gömts i det höga gräset. Han föll på knä framför ett betong-

fundament. »Här stod flaggstången«, mumlade han. Han tittade upp, som om den 

fortfarande reste sig upp mot himlen. Och han lutade sig framåt igen, lade pannan 

mot fundamentet och grät så att hans ryggtavla skakade. 

Det var många år sedan, och nu är pappa död. Men det händer att jag tänker på  

Karelen, och den där stunden med pappa. Varje gång jag läser Harry Martinsons  

Aniara och han sjunger om »lindornas Karelen« – när han beskriver »ett vatten-

glim bland träden, som ett ljusnat sommarvatten« – då upplever 

jag en nästan panisk längtan till Karelen. Jag känner så starkt; 

jag måste tillbaka dit. Som att jag på något sätt hör hemma där. 

  ”Han grät så  
att hans rygg-
tavla skakade.”
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»Vi har fått ta ut svängarna«
Starkt stöd från förlagen har gjort att finlandssvenska  

barnboksillustratörer vågar gå sin egen väg och satsa på udda 
grejer. Resultatet? Barnböcker i världsklass.

B A R N  &  U N G
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år blev Tove Janssons 
födelsedag officiell 
flaggdag i 
Finland. Det 

säger en del om hur 
betydelsefull hon är – inte bara i litterära 
sammanhang – och talar man om den 
finlandssvenska barnboksscenen är Tove 
Janssons bildvärld närmast ikonisk. 

Men i hennes fotspår har nu en helt ny 
generation av illustratörer vuxit fram och 
hyllas för ett kul nytänk och ett makalöst 
hantverk. 

– Jag tror att det beror på två saker; dels 
att det finns en generell nyfikenhet på nya 
författarskap och illustratörer just nu och 
dels att Finland var temaland på bok-
mässan i Frankfurt 2014, säger Boel 
Westin som är professor i litteratur-
vetenskap, expert på Tove Jansson och 
juryordförande för det prestigefyllda barn-
bokspriset ALMA. 

Just synlighet och upptäckarlust är två 
saker som är viktiga för att skapa en 
trend inom barnbokssfären, fortsätter 
Boel Westin och berömmer de finlands-
svenska illustratörerna för att vara 
enormt duktiga på att skapa starka,  
egna sagouttryck. 

Lena Frölander-Ulf, vars speciella 
skrapkartongsillustrationer utmärks av 
ett mörker och en enorm petighet, påpe-
kar att man inte får glömma att modiga 
 redaktörer har haft stor betydelse för att 
den finlandssvenska barnboken blomstrar.

– Vi som arbetar med bilderböcker har 
fått utvecklas och ta ut svängarna. För-

I lagen har stöttat oss och 
vågat satsa på lite udda 
grejer, och jag tror att 
det höjer nivån på hela 
branschen. Att få vara 

lite konstig och egen göder kreativiteten.

de är alltså ett helt gäng som har 
uppmärksammats. Linda Bondestam, 
Maija Nurme och Sanna Mander är  
bara några av dem, alla med sina egna 
säregna stilar. Finns det ändå något  
som förenar dem?

– Kanske passionen och stoltheten över 
det här yrket. Att skapa barnböcker 
känns stort och viktigt och konstnärligt 
belönande på ett varmt och glädjefyllt 
vis, säger Lena Frölander-Ulf.

– Jag gissar att vi alla har vuxit upp med 
och älskat Tove Janssons bildvärld och att 
det på ett eller annat vis satt sina spår i 
våra bilder, tillägger Linda Bondestam. 

– Ibland kan jag tänka att nu har jag 
nog hittat på något riktigt originellt och 
så skriver någon kritiker att de ser ett 
tydligt släktskap till Tove Jansson i mina 
bilder, fortsätter hon. Vilket ju egentligen 
är en mycket fin komplimang!

linda bondestam är den av de finlands-
svenska illustratörerna som fått mest 
uppmärksamhet genom åren. 
Bland annat har hon nomine-
rats till ALMA-priset flera 
gånger, senast i fjol. Boel 
Westin beskriver Linda 
Bondestam som en mång- 
fasetterad illustratör som hela tiden 
överraskar och levererar något nytt. Att 
vara kapabel att göra något oväntat, just 
när man trott att man förstått henne, är 
det som fascinerat juryn mest. Ibland är 
bilderna svartvita i tusch eller bläck, 
andra gånger lyser färgerna starkt, 
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linda bondestam
En illustratör som är omöjlig att placera 
i ett fack eftersom hon behärskar en 
rad olika stilar. Handritat i tusch, färg-

bomber utan linjer eller 
ett överflöd i collage-
teknik, man vet aldrig 
vad man får. Hemlig-
heten till mångsidig-
heten är att hon ger sig 
själv möjligheten att 

vara nyfiken och låter sig överraskas, 
för att sedan kunna överraska oss 
andra. Det har fått henne att bli en av 
Finlands mest älskade barnboks- 
tecknare. Augustprisnominerad 2020 
för Mitt bottenliv – av en ensam axolotl.   
böcker i urval: Djur som ingen sett 
utom vi, Silkesapans skratt, Diktatorn.

lena frölander-ulf
Lena Frölander-Ulfs bilder växer fram 
som konstverk! Hon skrapar bokstav-

ligen fram dem ur 
grundmaterialet skrap-
kartong och sköljer 
sedan över dem med 
akvarell. Därur växer  
en mörk men otroligt 
 vacker värld, full av 

märkliga varelser och fantasieggande 
detaljer. När man väl fastnat därinne 
är det svårt att slita sig. Inspirationen 
kommer från art nouveau-stilen och 
storheter som John Bauer, Hans 
Arnold och Alphonse Mucha. 
böcker i urval: Jag, Fidel och skogen, 
God jul önskar Gromten, Fidel och jag i 
storstan (2021).

sanna mander
Här har vi Finlands svar på Ingela 
 Arrhenius: en ostoppbar och produktiv 
60-talsfantast som fyller böcker, 
förpackningar och tyger med färg och 

roliga former. Målet är 
att få betraktaren att 
dra på mungiporna – 
uppåt – vilket upp- 
skattas världen över. 
New York Magazine är 
en flitig beställare av 

hennes bilder – och Vi Läser! Själv blir 
hon alltid glad av att rita skattkartor, 
men blommor och vildvuxen natur är 
hennes ständiga musor. Just nu är Fisens 
liv ute på internationellt segertåg.  
böcker i urval: Nyckelknipan, Djur-
fiket, Valpspaning.
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5 illustratörer att hålla koll på 
ganska ofta använder hon sig av collage-
formen. 

– ALMA-priset har betytt otroligt 
mycket för mig. Såklart är det smickrande 
att få en nominering och samsas med 
världens största namn i genren, men 
mest blir jag glad över att någon sett ens 
verk och berörts. Det är som att få en 
vitamininjektion.

ALMA-nomineringarna har också 
betytt att Linda Bondestams böcker 
flugit långt över gränserna och att hon 
blivit en trendande illustratör trots att 
hon själv tänker väldigt lite på vilken stil 
som är rätt för stunden.  

– Mest tänker jag på att hitta rätt sorts 
färger, material och stämning till en 
specifik berättelse, säger hon. 

Kan du ändå se några fördelar med att 
vara »trendig«? 

– Kanske kan det väcka habegär hos 
köparna? funderar Linda Bondestam.

– Jag tycker om att det finns en mång-
fald bland de finaste bilderböckerna, små 

unika konstupple-
velser. Jag önskar 
att alla blommor 
fick blomma i 
bokaffärerna och att 
de inte var trendori-
enterade. Det blir så 
mycket intressanta-
re! Olika människor 
vill ha olika böcker. 

marie birde

Mest blir 
jag glad 

över att någon 
sett ens verk och 
berörts. Det är 
som att få en  
vitamininjektion.

joanna vikström eklöv
Om dagarna är hon lärare, men så fort 
pekpinnen är bortlagd sätter hon sig 
och ritar verkligheten precis som den 

ser ut. Då är det tur att 
verkligheten ofta 
överträffar fantasin. 
Hennes detaljrika 
bilder är proppfulla av 
glädje, humor och 
finurliga karaktärer.  
böcker i urval: Den 

fantastiske Alfredo, Den stora senior-
kampen, Rakels mirakel.

sami saramäki
Det är lätt att förlora sig i Sami Sara-
mäkis värld som balanserar mellan det 
utomjordsliga och superrealistiska.  

I illustrationerna leker han 
med ljus, skuggor, form 
och textur och lyckas på 
så sätt skapa något helt 
egensinnigt. Modernt, 
samtida och alldeles 
magiskt – gjort helt och 

hållet med hjälp av digital teknik. 
böcker i urval: Pärlfiskaren, Mad World, 
Mestarietsivä Blomkvist.

Lena Frölander-Ulf hämtar 
 inspiration från både art nouveau 
och John Bauer. 

Ur Linda Bondestams  
Mitt bottenliv – av en 
ensam axolotl.
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sommaren 1916 rasar första världs-
kriget i Europa. I Finland bygger 
ryska armén befästningar som för-
svar mot eventuella tyska anfall. 
Samtidigt sitter den 24-åriga Edith 
Södergran i sitt hem i Raivola 
(numera ryska Rosjtjino) på 
Karelska  näset och skriver på ett 
brev. Det är ställt till Runar 
Schildt, litterär chef på Holger 
Schildts förlag i Helsingfors. Efter 
en längre tids tvekan har Edith 
 fattat mod och beslutat sig för att 
sända sina dikter till honom. 

»Kan ej bedöma om mitt försök 
att debutera är för tidigt eller ej, 
vore tacksam om ni ville bistå mig 
med ett råd. Känner mig hjälplös 
och obevandrad i dylika affärer, om 
Ni återsänder min diktsamling, 
skulle jag anse det som en stor vän-
lighet, om Ni i skonsamma ordalag 
i ett slutet brev ville underrätta mig 
därom.«, skriver Edith. 

Vid en slarvig genomläsning är 
det lätt att tro att det är en har- 
hjärtad debutant som skriver. Men 

anlagd på gammal träskmark, anses 
vara en osund miljö för barn. Ediths 
morfar, den välbärgade fabrikören 
Gabriel Holmroos, köper därför en 
villa med tolv rum till familjen i den 
finska byn Raivola på Karelska 
näset. Raivola, som ligger fem mil 
nordväst om S:t Petersburg, är 
långtifrån den avkrok byn ofta 
framställs som. När Edith Söder-
gran växer upp är Karelska näset ett 
semesterparadis för välbeställda S:t 
Petersburgsbor: dit reser man för 
att bada, fiska och umgås. 

I Raivola börjar det att skära sig 
mellan Ediths föräldrar: modern är 
välutbildad och passionerat kultur-
intresserad, den betydligt äldre 
fadern har tvingats sluta skolan 
tidigt och hyser ett grundmurat 
förakt mot allt vad kultur heter. 
Han investerar pengar i hopplösa 
affärsprojekt, går långa tider 
arbetslös och börjar snart att 
utveckla en avancerad alkoholism.

När Edith ska börja i skolan, ser 
modern till att hon får gå i den ➸

läs citatets första mening en gång 
till. Då framträder bilden av en ung 
kvinna som vet att hon har något att 
komma med. Frågan till Schildt är 
inte om utan när hon ska debutera. 

Länge har en romantisk bild dröjt 
sig kvar av en fattig, lungsjuk, dyster 
och kärlekstörstande Edith Söder-
gran som – isolerad i en liten stuga i 
det fjärran belägna Karelen – skriver 
febriga dikter som en sorts poetiska 
dagboksanteckningar. Men kanske 
är det dags att höja blicken och se en 
annan Edith: en utåtriktad, 
 humoristisk, intellektuellt rörlig 
kvinna med internationell upp- 
fostran, som försöker etablera ett 
nytt poetiskt språk. En kvinna som 
skriver essäer om kvinnlig rösträtt 
och suffragettrörelsen och ser sig 
själv som representant för Den Nya 
Kvinnan – ivrigt understödd av en 
bildad och förstående mor.

Edith Södergran föds den 4 april 
1892 som enda barn i en välbeställd, 
finlandssvensk familj i S:t Peters-
burg. Den ryska huvudstaden, 

Det är dags att sluta se edith södergran som en  
sjuk och ömklig poetissa. Hon hade mer sisu i sitt  

ena lillfinger än de flesta har i hela kroppen.

av yukiko duke illustration pia koskela

Skör viol var  
finsk lejoninna
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Samlade dikter, 
utgåva från 2014 
som innehåller 
samtliga dikter 
Edith Södergran 
publicerade 
 under sin livstid. 
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 traditionsrika flickskolan Sankt 
Petrischule i S:t Petersburg och 
flyttar med dottern till den ryska 
huvudstaden. Skolan har elever 
från många nationer och är präglad 
av tysk bildningstradition: Edith 
får undervisning i tyska, franska, 
engelska och ryska. S:t Petersburg 
kokar, snart ska revolutionen 
 komma att förändra Ryssland i 
grunden. Edith intresserar sig för 
det som händer, försöker förstå vad 
socialism betyder och inspireras av 
suffragetternas kamp för jämlikhet 
mellan könen.

År 1904 insjuknar Ediths far i 
lungtuberkulos. Han vårdas först på 
sanatorium, men skickas sedan hem 
när hans tillstånd förvärras och dör 
1907. Edith följer faderns utdragna 
dödskamp på nära håll. När hon själv 
diagnostiseras med lungtuberkulos 
efter en utdragen förkylning 1909, 
drabbas hon av svår dödsångest: hon 
vet alltför väl hur nedbrytande sjuk-
domen är. Då reser modern med 

henne till ett sanatorium i Schweiz, 
känt för sina banbrytande behand-
lingsmetoder: Ediths hälsotillstånd 
förbättras och hon och modern 
Helena reser lättade hem. 

Men låt oss nu återvända till den 
brevskrivande Edith i Raivola. 
Några år har gått sedan sanatorie-
vistelsen i Schweiz: på senare tid 
har perioderna med feber och häf-
tig hosta återkommit allt oftare. 
Det har fått Edith att sjunka in i en 
djup depression. Det som skänker 
henne tröst i tillvaron är litteratu-
ren, läsandet och skrivandet.

edith vet att hon har en unik röst 
som diktare. Men när hon skriver till 
Runar Schildt är det ändå med en 
viss bävan: kommer han att förstå? 
Förläggaren känner sig lite 
 främmande inför det raka tilltalet, 
djärva bildspråket och den fria, asso-
ciativa formen, men ser stora kvalite-
ter i de bästa dikterna. »Trots alla 
vidunderligheter har man – tycks 
det mig – ändå förnimmelsen av 
något absolut äkta, genomlevat och 
genomlidet«, skriver han i sitt svar 
till henne. Och meddelar att Holger 
Schildts förlag kan tänka sig att ge 
ut boken, men inte är villigt att 
betala något honorar. Edith accep-
terar villkoren. Julen 1916 kommer 
hennes debut Dikter ut. Den får ett 
blandat mottagande: i landsorts-
pressen är kritikerna aggressivt 
avståndstagande och gör narr av 
den, medan deras kollegor i 
 Helsingfors är försiktigt upp- 
skattande. 

När Edith 1918 ger ut sin andra 
diktsamling, Septemberlyran, har 
hennes livssituation förändrats 
dramatiskt. Det lilla som fanns 
kvar av familjeförmögenheten har 
gått upp i rök under ryska revolu-
tionen. När det finska inbördes-
kriget bryter ut, rasar strider 
alldeles runt husknuten i Raivola: 
stressen och umbärandena gör att 
Ediths tbc förvärras. Den unga för-
fattaren läser Nietzsche. Hon ser 
sig själv som en finsk, kvinnlig 
representant för hans »över- 
människa«, en förespråkare för en 
rörelse som vill skapa en bättre 
människa och värld. September-
lyran, som ger uttryck för dessa 
tankar, skapar en häftig debatt 
mellan modernismens försvarare 
och de kulturkonservativa i fin-
landssvenskt kulturliv. Edith blir 
hårt angripen, men försvarar sig 
som en rasande lejoninna.

Hon hinner bara ge ut två dikt-
samlingar till innan hon dör av sin 
tbc, endast 31 år gammal. Vännen 
och kollegan Hagar Olsson ger 
efter hennes död ut volymen 
 Landet som icke är, ett urval av 
 hennes efterlämnade dikter. Men 
trots att Ediths Södergrans 
 produktion är så liten, är hon en 
centralgestalt i den finlands- 
svenska modernism som kom att 
revolutionera den svenskspråkiga 
poesin. Läs Samlade dikter av  
Edith Södergran och inse att  
hon är mycket, mycket större än 
vad myten om henne vill göra  
gällande. 

Edith Södergrans litterära syskonsjälar
 
 hagar olsson 

(1893–1978) var en av modernismens 
banbrytare i Finland. Hon skrev en 
delvis kritisk recension av Södergrans 
diktsamling Septemberlyran, vilket fick 
Södergran att skriva ett ilsket brev till 
henne. Det blev inledningen på en livs-
lång, betydelsefull vänskap.

Läs: Romanen Chitambo (1933) och  
självbiografiska Kinesisk utflykt (1949).

elmer diktonius 
(1896–1961) var författare, ton-
sättare och kritiker och, liksom 
Hagar Olsson, en centralgestalt 
inom den finlandssvenska litterära 
modernismen. Diktonius och Söder-
gran träffades bara en enda gång, 
men brevväxlade intensivt.

Läs: Hårda sånger (1922) och Stenkol 
(1927) med en dikt om Södergran.

k l a s si k e r n |  e di t h s öde rgr a n
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»Du sökte en 
blomma och  
fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en 
kvinna och  
fann en själ  –
du är besviken.«
Klassiska rader 
ur dikten Dagen 
svalnar.
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1Boken jag läser just nu:
Alex Schulmans Överlevarna. Alex Schul-
man är en otrolig författare som aldrig 

krånglar till det men ändå lyckas förmedla 
massor. Dessutom har han den perfekta ljud-
boksrösten. 

2 Boken som förändrade mitt liv:
Agatha Christies Och så var de bara en. 
Jag läste den i högstadiet och blev helt 

begeistrad av Christies sätt att bygga upp ett 
mysterium som till synes var omöjligt att lösa! 
Tills man sedan slog sig för pannan och utbrast 
»Ja men förstås!«. Jag läste om den nyligen och 
den fungerar fortfarande, speciellt som man  
har gett den en uppfräschad titel.

3 Författaren som inspirerat  
mitt skrivande:
Marian Keyes. Hennes förmåga att 

kombinera det hysteriskt roliga med det  
nattsvarta är helt oslagbar. 

4 Den mest underskattade boken:
Gaston Leroux Fantomen på Operan. 
Musikalen och filmerna stal väl all 

uppmärksamhet, få som jag känner har läst 
boken. Den är vansinnigt spännande! Skulle 
förtjäna samma status som Dracula, minst. 

5 Boken som fick mig att skratta:
Jag har läst om Martina Haags krönike-
samlingar flera gånger. Hemma hos 

Martina var så hysteriskt kul att jag skämde ut 
mig genom att börja fulgråta av flin på ett flyg-
plan en gång. Stackars lilla farbrorn som satt 
bredvid mig.

»Så hysteriskt kul  

Här är elva mer eller mindre kända sidor  
av eva frantz, blivande finsk deckardrottning. 

av jona s e k l öf

6 Boken som jag aldrig läste klart:
Hanya Yanagiharas Ett litet liv. Jag 
 plöjde mig igenom nästan hela tegel-

stenen och den är ju otrolig, men jag kom av mig 
när 100 sidor återstod och alla sade att de är så 
sorgliga att man tuppar av. Och nu lyckas jag 
aldrig stålsätta mig nog och läsa ut den. 

7 Boken som jag skäms för  
att jag ännu inte har läst: 
Väinö Linnas Här under polstjärnan. 

8 Mitt första läsarminne:
Elsa Beskows Tant Grön, tant Brun och 
tant Gredelin. Jag var besatt av tant 

Gredelins violetta kammare och bestämde  
att jag skulle ha det precis så hemma när jag  
blev stor. Riktigt så blev det inte, men jag  
hinner fortfarande.

9 Min tröstläsning:
Merri Viks Lotta-böcker. Känner jag mig 
misslyckad, tilltufsad eller bakfull blir 

allting bra igen efter att jag tillbringat en  
stund i Lottas och Giggis universum.

10 Romanfigur som jag 
identifierat mig med:
Jag skulle vilja säga 

Mumin-mamman men det är nog  
snarare farbror Melker. 

11 Filmen som är bättre än boken:
Call me by your name. Men märk väl, 
boken är också helt otrolig! Filmen 

var dock en så omtumlande upplevelse att jag 
irrade omkring i flera dagar och nynnade på  
F.R. Davids Words. 

m i na si d or |  e va f r a n t z
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Eva Frantz är nyss  
fyllda 40 och har  

skrivit fyra  kriminal- 
romaner. Hon är  

aktuell med För han 
var redan dö.
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noterat
£   Kärleken är ett tamdjur av 

Peter Sandström (Schildts 
& Söderströms 2020)

£   Jag måste sluta tänka på 
Patrik Lundgren av Josefin 
Sonck (Schildts & Söder-
ströms 2020)

£   Onda boken av Kaj Korkea-
aho (Schildts & Söder-
ströms 2017)

£   Överlevnadshandbok för 
finlandssvenskar av Alfred 
Backa (Schildts & Söder-
ströms 2018)

£   Vildhavre av Otto Gabriels-
son (Schildts & Söder-
ströms 2020)

£   Vem dödade bambi? av 
 Monika Fagerholm 
(Bonniers 2019) 

£   Häxmodern av Marko 
Lamberg (Natur & Kultur 
2021) 

£   Homo Line av Edith 
Hammar (Förlaget 2020)

£   Tritonus av Kjell Westö 
(Bonniers 2020)

eva-stina byggmästar
£   I glasskärvornas rike (För-

fattarnas andelslag 1986)
£   Naturbarn: dikter i urval 

1986–2016 (Schildts & 
Söderströms  2017)

£   Nattmusik för dagsländor 
(Schildts & Söderströms  
2019)

£   Vox amoris (Marginal 2020)

kevin lankinens bokhylla 
£  Ett litet liv av Hanya Yana-

gihara (Bonniers 2017)  

ett decennium, en bok
£  I slutet borde jag dö av 

Hannele Mikaela Taivassalo 
(Förlaget 2020)

£  En röst finns bara när någon 
hör den av Henrika Ring-
bom (Förlaget 2020)

£  Camera Obscura  av Johanna 
Holmström (Schildts & 
Söderströms 2009)

släkten är värst
£    (Med eget namn, utan namn, 

ditt namn) av  Agneta 
Enckell (Förlaget 2020)

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

£  Delirium:  romanen om en 
hund av Stella Parland 
(Söderströms 2004) 

£  Generalens dotter av Emelie 
Enckell (Schildts & Söder-
ströms 2018)

£  Fängslad av Tatjana Brandt 
(Förlaget 2017)

£  Flanellkostym och farsans käpp 
av Oscar Parland (Schildts 
2003)

£  Dess ljus lyse! av Mikael 
Enckell (Söderströms 
1991)

£  Andedräkt av koppar av 
Rabbe Enckell (Schildts  
& Söderströms 2000)

£  Dikter av Henry Parland 
(Svenska litteratursäll-
skapet i Finland 2018)

brevet
£  Överlevarna av Alex  

Schulman (Bonniers 
2020)

svenska författare väljer
£  Valda dikter 1962–2012 av 

Claes Andersson (Schildts 
& Söderströms 2012)

£  Mörkrets kärna av Marianne 
Alopaeus (Trevi 1984)

£  Brändövägen 8 av Henrik 
Tikkanen (Schildts & 
Söderströms 2007)

£  Axel av Bo Carpelan 
(Schildts 2009)

klassikern
£  Samlade dikter av Edith 

Södergran (Schildts & 
Söderströms 2017)

ny  våg av illustratörer
£   Djur som ingen sett utom vi 

av Ulf Stark och Linda 
Bondestam (Förlaget 
2018)

£  Jag, Fidel och skogen av  
Lena Frölander-Ulf 
(Schildts & Söderströms 
2016)

£  Nyckelknipan av Sanna 
Mander (Schildts & 
Söderströms 2017)

£  Pärlfiskaren av Karin 
Erlandsson och Sami 
 Saramäki (Schildts & 
Söderströms 2017)

elva sidor av...  
£  För han var redan dö av  

Eva Frantz (Schildts & 
Söderströms 2020)

divanen
£  Sammetsdiktaturen av  

Anna-Lena Laurén 
(Norstedts 2021)
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ag har bott två omgångar i 
Ryssland, nu senast sedan 
2011. Det har gett mig ny 

respekt för litteraturen, eftersom 
jag insett vilken stor roll den kan 
spela.  Alla i Ryssland, även barn, 
läser de stora klassikerna men till 
skillnad från i Sverige vet man vad 
de handlar om. Romangestalterna 
uppfattas som verkliga personer. 
När jag intervjuade ryska utrikes-
ministeriets taleskvinna Maria 
Zacharova om misstankarna att 
ryska agenter försökt giftmörda 
en rysk dubbelagent i Salisbury 
försvarade hon anklagelserna med 
Ian Flemings Agent 007. Hans 
uppdrag är ju inte att rädda 
 världen utan att skydda sitt lands 

intressen. Jag förstod ingenting. 
Agent 007 finns ju inte! Men 
ryssarna tänker inte så, för dem är 
det just litteraturen som visar hur 
saker och ting egentligen är, som 
lär oss något om livet.

Även för politiker spelar roman-
gestalter en stor roll. I Sverige 
verkar alla älska Pippi Långstrump, 
i Ryssland vill man vara som 
 Karlsson på taket. Båda gör uppror 
mot regler, men i motsats till Pippi 
är Karlsson inte snäll – utan en 
lymmel. Ryssarna älskar lymlar, 
och tycker mindre om dem som 
försöker vara moraliska eller sätta 
sig på höga hästar.

För att förstå den ryska kvinno-
synen måste man också gå till 

litteraturen, eftersom idealet är 
så paradoxalt. Å ena sidan finns 
den rena, eteriska och bildade 
unga flickan, den så kallade 
»Turgenjev-fröken«, å andra sidan 
finns »Anna Karenina-kvinnan«, 
hon som är stark, intelligent och 
tar modiga beslut, innan det går 
illa för henne. Det som förenar 
dem, och 
som är 

typiskt för den ryska litteraturens 
kvinnoroller, är väl begränsningar-
na. Kvinnor ska vara på ett visst 
sätt, för män finns en mycket 
bredare skala.

Att leva i Ryssland är att ta 
 litteraturen på allvar, på gott och 
på ont. Det positiva är att det ger 
upphov till roliga diskussioner, 
alla kan plocka tankar och åsikter 
från klassikerna. Men människor 
blir också väldigt låsta vid berät-
telserna. Ryssar tror sig ofta veta 
hur någonting är, även om de 

saknar erfarenhet eller har 
kontrollerat fakta. De litar på 
sina romaner. Vad jag själv lärt 

av litteraturen här ... ja, det är väl 
att livet saknar rättvisa.« 

»Vad de ryska klassikerna lärt mig«

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 r5 0

Anna-Lena Laurén är 
 korrespondent  och 

bosatt i S:t Petersburg. 
Hennes bok Sammets-
diktaturen  kommer ut 

 i början av 2021.

J
berättat för karin thunberg  foto oksana yushko

»

Den som läst Bröderna Karamazov känner igen samtalen runt  
ett ryskt middagsbord, konstaterar anna-lena laurén.

Olof
Ehrenkrona 

(red.)
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se fortsättning på bakre fliken »

Finland och Sverige har en lång gemensam historia och 
likartade förvaltningstraditioner, och de är båda medlem-
mar i Europeiska unionen. De politiska utmaningarna är 
oftast desamma – men gäller det också lösningarna? 

 Här beskriver en rad finländska och svenska statsvetare 
och jurister hur det nya politiska landskapet påverkar par-
tierna samt deras vägval, och tidigare EU-kommissionärer 
belyser relationen mellan nationell och europeisk politik. 
Antologin inleds med en introduktion om de politiska sys-
temen i Sverige och Finland och avslutas med reflektioner 
av redaktören.

 
Partiernas vägskäl bjuder läsarna på en initierad diskussion 
om maktdelningen i den liberala demokratin, de nya par-
tiernas roll och rättighetsfrågornas växande betydelse samt 
de båda ländernas geopolitiska förutsättningar. Boken ger 
olika finländska och svenska perspektiv på några av vår tids 
viktigaste frågor och riktar sig till alla som är intresserade av 
politik och svensk-finländska förhållanden.
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•  Ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland 

HUSHÅLLSBOK 
FÖR STENSBÖLE GÅRD
Recept, råd och huskurer 
från 1700-talet

Utgivare: Märtha Norrback
Fotogra� er: Katja Hagelstam

Ett herrgårdshushåll i början 
av 1700-talet var en hel värld för sig. 
För adelskvinnan som ledde hushållet 
var en receptbok oumbärlig. I Barbro 
Hästeskos hushållsbok ingår recept 
på hur man kokar vinmaskar, lagar 
gäddkaka och bakar � konmunkar, 
men också råd för konservering, 
huskurer och mycket annat.

288 s. Hårdband. Illustrerad. I samarbete 
med Svenska litteratursällskapet i Finland. 

PARTIERNAS VÄGSKÄL
Ett nytt politiskt landskap 
i Sverige och Finland

Olof Ehrenkrona (red.)

Finland och Sverige har en lång 
gemensam historia, likartade för-
valtningstraditioner och är båda 
medlemmar i Europeiska unionen. 
De politiska utmaningarna är oftast 
desamma – men gäller det också 
lösningarna? Stats vetare och jurister 
visar hur det nya politiska landskapet 
påverkar partierna, och tidigare EU-
kommissionärer belyser relationen 
mellan nationell och europeisk 
politik. Boken ger perspektiv på 
några av vår tids viktigaste frågor.

176 s. Hårdband med skyddsomslag 
och läsband. I samarbete med Kulturfonden 
för Sverige och Finland.

AMERIKAMINNEN
Återvandrare och invandrare 
berättar

Ann-Marie Ivars

Trettio gripande berättelser 
av sydösterbottningar som i början 
av 1900-talet sökte lyckan på andra 
sidan Atlanten. Resan över var ofta 
dramatisk och väl framme inled-
des jakt en på arbete. Männen � ck 
arbete i gruvor och skogar, de byggde 
broar och tunnelbana. Kvinnorna 
tog plats som hembiträden i ameri-
kanska familjer. Vid depressionen på 
30-talet återvände många till Finland. 
Berättelserna handlar om hårt arbete 
och osäkerhet men också om stora 
äventyr och sammanhållning mellan 
landsmän.

324 s. Hårdband. Illustrerad. I samarbete 
med Svenska litteratursällskapet i Finland.
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