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Varför är Nordens mest prisade författare  
Monika Fagerholm så besatt av vatten?

»Livet blir inte  
bättre än så här« 



En samtidsroman om makt-
dynamik och begär, om att 
sälja sin konst, sin egen-
dom och sig själv.

Det första samarbetet mellan Oskar Kroon, 
vinnare av Augustpriset 2019, och Jenny 
Lucander som erhöll Nordiska rådets pris 
2020. Ett samtidsporträtt av samspelet 
mellan pappor och barn!

12 BOKTIPS FR ÅN

Med rabattkoden VILÄSER får du 30 % rabatt på alla titlar 
i vår webbshop forlaget.com under resten av 2021.

Röda rummet
Kaj Korkea-aho

Fakta om pappor
Oskar Kroon, Jenny Lucander
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En annons från Förlaget

Den här romanen om musik, 
makt och underkastelse 
är en bladvändare med en 
air av sorg över en förlorad 
kraft. 

– AFTONBLADET

Finlandssvenska Mia Franck 
har en alldeles unik förmåga
att levandegöra historien:
hon är fantastisk på att måla 
upp miljöer och stämningar.

– VI LÄSER

Allt som allt är Fakta om pappor en 
perfekt, värmande höstläsning.

– DAGENS NYHETER

En kraftfull, okomplicerad roman med högt driv.

– SVENSKA DAGBLADET

Febrigt intensiv läsning för den 
som vågar.

– PEKKA HEINO / QX

En omskakande romandebut av Koko Hubara
som med essäsamlingen Bruna flickor blivit
en av de tongivande finländska rösterna i sin
generation. Bechi är en berättelse om den
konfliktfyllda och oumbärliga relationen
mellan mödrar och döttrar.

Urban fantasy av Maria 
Turtschanino� , en av Finlands 
främsta fantasyförfattare.
Romanen, som utgavs första 
gången 2010, gräver sig ner
under Helsingfors gatstenar
och blandar det vardagliga
med det övernaturliga.
Kommer nu i nytryck!

Har du nånsin grubblat över vad 
tomtefar och tomtenissarna gör 
när alla julklapparna delats ut 
och julen är som allra juligast? 
Tomtefar tar jullov är fylld av 
hjärtlig glädje, värme och humor. 
Ett måste för alla som redan nu 
längtar till jul!

Bechi
Koko Hubara

Underfors
Maria Turtschaninoff 

Tomtefar tar jullov
Mauri Kunnas
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En bred, kvinno-
historisk Helsing-
forsroman med
dokumentära blänk
från verkligheten
där fyra väninnor
år 1912 utmanar
gränserna: de klär
sig i kostym och går
ut som män och dansar,
de tar risker som kan sluta illa.

Galanterna
Mia Franck2
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Monika Fagerholms hyllade romaner
Underbara kvinnor vid vatten och August-
belönade Den amerikanska flickan finns nu 
som ljudböcker. Den omisskännliga prosan
har gjort Fagerholm till en av Nordens främsta 
författare. Förlaget ger ut fler av hennes 
klassiker som ljudböcker under 2022!

Ljudböcker:
Underbara kvinnor vid vatten och
Den amerikanska fl ickan
Monika Fagerholm
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Fler suveräna böcker hittar du på
forlaget.com

Förlaget forlagetm@ForlagetM Förlaget M

Den här bilderboken är fyndig och fantastisk 
och liknar inget annat i sin på ytan lättsamma, 
men i grunden mångfasetterade och natur-
filosofiska diskussion.

– GÖTEBORGSPOSTEN

Det finns ett kusligt 
och magiskt sug i bild-
världen i den här boken 
som verkligen fastnar.

– VI LÄSER

2021 fick spelfilmen TOVE premiär i 
Sverige. Ett engagerande drama om 
en ikonisk konstnärs kreativa energi 
och hennes turbulenta sökande efter 
identitet, lust och frihet. Passa på
att läsa Tove Janssons klassiska
böcker som ledde till filmen!
I Bildhuggarens dotter ger Jansson
en inblick i sin egen barndom som
var både magisk och mystisk.

Med Fidel och jag i storstan
fullbordar Lena Frölander-
Ulf sin bilderbokstrilogi
om rädslor!

Första delen av Björn ”Nalle” Wahlroos memoarer 
bygger på dagboksanteckningar och bjuder bland 
annat på anekdoter om Wahlroos omtalade, upp-
roriska ungdom. Men det blev inte på barrikaderna 
utan i finansvärlden Wahlroos åstadkom den största 
omvälvningen. 

En berättelse om kärlek, förlust, 
föräldraskap och ett liv som fortsätter
mot alla odds. Vi får följa familjen 
Sahlström på nära håll, boken beskriver 
händelseförloppet från 2013, då det bara 
finns tecken på att något inte stämmer, 
och ända fram till januari fem år senare 
då Leena till slut somnar in.

Vad ska du göra om du möter en björn i skogen?
Springa undan, klättra högt upp eller kanske bara
räcka din honungsburk till björnen så fort som möjligt?

Bildhuggarens dotter
Tove Jansson

Fidel och jag i storstan
Lena Frölander-Ulf

Från barrikaderna
till bankvärlden
Björn Wahlroos

Cancerbrev
Leena och Fritjof Sahlström

Om du möter en björn
Malin Kivelä, Martin Glaz Serup,
Linda Bondestam
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Det finns ett kusligt 
och magiskt sug i bild-
världen i den här boken 

Med Fidel och jag i storstan
fullbordar 
Ulf
om rädslor!
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Vattnet som binder  
oss samman 

somras vågade jag mig på 
en vådlig resa med färja 
från Helsingfors till Stock-
holm. Den kändes faktiskt 

vådlig efter ett och ett halvt år av 
stationär existens utan minsta 
utlandsresa. När jag stod på däck 
tänkte jag på alla resenärer som 
seglat fram och tillbaka över 
Östersjön och Bottenhavet. Hur 
havet i hundratals år förenat oss 
som bor i Finland och i 
 Sverige. Havet förenar 
också författare, bland 
dem Karin Erlandsson 
och Irmelin Sand-
man Lilius, som 
båda bott vid havet 
och skrivit om det. 
Vågskvalpet är en 
del av deras exis-
tens. Tidningens 
röda tråd denna gång 
är vatten, närheten till 
det och behovet av det. 
Det kan handla om havet 
eller det smaragdblå vattnet i 
Monika Fagerholms nybyggda pool. 

»böcker hittar till dem som behöver 
dem«, säger Irmelin Sandman Lilius så 
klokt i reportaget från hennes hem i det 
idylliska Hangö. Men ibland behövs tips 
och en påminnelse om alla de  spännande 
berättelser som går att hitta i bokform. Här 
kommer en vänlig (jul-)klapp till dig som är 
prenumerant på Vi Läser, en hel tidning 
fylld av artiklar och reportage om den 
svenska litteraturen i Finland.

I Om din nyfikenhet på finlands-
svensk litteratur inte mättas 
genom denna tidning, kolla 
gärna in det litterära  evenemanget 
Bokström. Den  3–4 december 
direktsänds tjugo timmar samtal 
med författare, forskare, kritiker 
och kreatörer om livets skönhet 
och skörhet, om passion och 
likgiltighet, och om hur det var 
att vara queer då det var både 

sjukt och förbjudet. Du  
hittar sändningen  

på bokstrom.fi.
Svenska littera-

tursällskapet i 
Finland (SLS)  
ger ut special-
numret i samar-
bete med Vi 
Läser-redaktio-

nen. SLS är en 
icke-kommersiell 

organisation som 
 arbetar för att sprida 

kunskap om den svenska 
litteraturen och kulturen i 

Finland. Detta nummer utges med stöd 
av SLS, Svenska kulturfonden och Svenska 
folkskolans vänner. 

Det tredje specialnumret om finlandssvensk 
litteratur går i blått. Från Bottenhavets mörka 

toner till smaragdblå pooldrömmar.

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

26
På märklighetsutfärd  

i Hangö.
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agneta rahikainen 
Marknadsföringschef

Svenska litteratursällskapet i Finland
agneta.rahikainen@sls.fi

Milstolpe 
att minnas  
”Se det behöfs ett visst mod, 

en kraft att säga ut det, 

eller som jag att skrifva 

det i mitt lefvernes his-

toria", skriver konstnären 

och dandyn Harald Gallén i 

sin dagbok i november 1904. 

Han fortsätter: "Men hvarför 

hålla detta hemligt som är 

den röda tråd som går genom 

mitt lif, som är den nyckel 

som öppnar alla dörrar till 

 hemligheternas gemak i mitt 

lif. Om man vet att jag är 

homosexuelle så vet man 

äfven att värdera mig med 

alla mina fel och de få för-

tjenster jag eger." Harald 

Gallén är en av de röster 

som kommer till tals i Rita 

Paqvaléns essäsamling Queera 

minnen, som släpptes i okto-

ber, 50 år efter att homo-

sexuella handlingar ströks 

ur den finska strafflagen.

tre boktips 
om vatten
 Vattnen av 
Susanne Ringell

 Bonjour Tristesse 
av Françoise Sagan

 Isslottet av 
Tarjei Vesaas

50
Robert Åsbacka  
gästar divanen.
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7 noterat Djärva föregångare och orten  
där man får Topelius med modersmjölken.

12  monika fagerholm Nordens mest prisade 
romanförfattare har förverkligat en livslång dröm.

20 alma pöysti Hennes rolltolkning av Tove 
Jansson har hyllats. Men vad har hon i sin hylla?

22 arbetsskygga arbetare? Vi tar tempen på 
den nya tidens finlandssvenska klasskildringar.

26 irmelin & arvtagarna Hur kan vår mest 
inflytelserika fantasy-författare vara så okänd? 

36 »kära finland!« Författaren och  
folkbildaren Fredrik Lindström skriver brev.

38 klassikern Rabulisten Christer Kihlman 
dog i våras. Ulrika Knutson läser hans mästerverk.

42 »oemotståndligt!« Yukiko Duke väljer 
25 finlandssvenskor som du inte vill missa. 

48 på drift i ekenäs Eftermiddagsfika med 
Schjerfbeck, Aalto-pärla  och anrika Bio Forum.

50 robert åsbacka Stockholmsbaserad 
österbottning pratar manlighet och våld.

51 boktips Från Galanterna till Skugga  
och svalka – beställ från din bokhandel! 
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20

Streck-
konst!

Alma  
Pöysti.

24
Fina finska 
prylar.
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42
Kvinnor  

vi gillar.

»För ett initierat och själfullt magasin med  
tydligt omslag, kreativ inlaga och grafiska fines-
ser.«  Årets magasin i Publishingpriset 2020 

blev Vi Läser – finlandssvensk litteratur. 
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redaktör: jonas eklöf

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

Tankeväckande om  
djärva föregångare

Böckerna finns 
i din bokhandel.

Läs och 
res i tid 
och rum

MED KAMERA OCH KOFFERT
Resefotografier före massturismen
Sanna Jylhä & Marika Rosenström (red.)

Här samlas ögonblick från tretton resor: 
oväntade möten och oförglömliga platser, 
från Java till Japan, Tyskland till Trans
kaspien … Då, från 1890 till mitten av 
1960 talet, var det många som bara kunde 
drömma om att resa utomlands och ännu 
färre hade en kamera att packa ner.

”Med kamera och koffert är en 
mycket vacker bok, som man 
kan förlora sig i och tillfälligt 
känna de fjärran ländernas 
närhet.”

Carina Burman, Svenska Dagbladet

MARKO LAMBERG 

HÄXMODERN
Berättelsen om Malin Matsdotter

Sommaren 1676 dömdes Malin Mats dotter 
till det ovanligt grymma straffet att brän
nas levande. Hennes brott: trolldom. Kort 
därpå kom det fram att den omfattande jak
ten på häxor bottnade i påtryckningar och 
lögner. Häxmodern lyfter fram ett mörkt 
kapitel i det tidigmoderna Sveriges historia.

”Läsaren får nya ingångar i ett 
skrämmande universum som 
till synes aldrig upphör att 
fascinera.”

Annika Sandén, Respons
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Året är 1912, platsen Helsingfors. Ute  
i världen blåser förändringens vindar, 
i Storbritannien slåss stridbara 
 suffragetter för rösträtt under 
ledning av Emmeline Pankhurst. Men 
i Finland, som är ryskt storfursten-
döme, tycks tiden stå stilla vad det 
gäller kvinnors rätt. De fyra begåvade, 
yrkesarbetande kvinnorna Dagmar, 
Hilma, Klara och Ebba är trötta på att 
ständigt bli påpassade och betraktade 
med den manliga, värderande blicken. 
De drömmer om att kunna röra sig 
fritt och förverkliga sina drömmar. 
Men i Helsingfors kan de inte ens gå 
på restaurang utan manligt beskydd. 
Hur ska de göra för att undvika de 
påflugna ryska militärerna som rör sig 
på stadens gator? En dag kommer de 
på det: de ska klä sig som män och 
inta stadsrummet. De blir djärvare 
och djärvare, vågar ta allt större 
risker. Men deras tilltag får konse-
kvenser de kanske inte hade räknat 
med. Finlandssvenska Mia Franck har 
en alldeles unik förmåga att levande-
göra historien: hon är fantastisk på 
att måla upp miljöer och stämningar. 
Det här är en tankeväckande roman 
som minner om att vi – tack vare kvin-
nor som Dagmar, Hilma, Klara och 
Ebba – har kommit långt med jämlik-
heten på drygt hundra år – men att 
det ännu finns mycket kvar att göra.

  yukiko duke
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länder är barnboken  

fisens liv såld till. boken är  
skriven av malin klingenberg  

och sanna mander, vars illustra-
tioner förgyllt vi läsers 
essäer under många år.

Röda rummet av  
Kaj Korkea-aho 

Kaj Korkea-
aho, upp-
vuxen i Esse 
tre mil från 
Nykarleby, är 
aktuell med 

en roman om en ung 
författare som lovar att 
skriva en bok i utbyte mot 
lån av en bostad.

Flyghöjd – en själv biografi 
av Gurli Lindén

En prosalyrisk 
självbiografi 
och en färd 
genom åtta 
decennier.  
En skildring 

av »barndomens självklara 
kök, skräcken för kriget, 
den unga kvinnans dröm-
mar, och verklighetens 
plogfåror.«  

Hem av Karin Erlandsson
En kollektivroman om 

Ålands histo-
ria, berättad 
ur främst 
kvinnornas 
och barnens 
perspektiv. 
»Alltid är det 

någon som måste bege 
sig ut på havet, det är 
alltid någon annan som 
stannar kvar.« 

nytt och hett från österbotten

Nykarleby kan konsten att fostra författare.
»Topelius med bröstmjölken«

Med kamera och koffert är en 
underbar fotobok där undertiteln avslöjar 

vad det handlar om: »resefotografier 
före massturismen«. Carina Burman ger 
en lika träffande som poetisk beskriving 

av boken: »Ett marmorskepp, som 
underblåser våra drömmar om resor till 

långväga platser på vindpinat hav, 
till ett färggrant fjärran eller varför  

inte till ett välutrustat arkiv i ett  
grannland.« Arkivet som åsyftas ligger  

i Helsingfors och drivs av Svenska  
litteratursällskapet i Finland. 

»Du har det här helt fantastiska, som jag 
älskar – en kämpande minoritetskultur. 

Det blir dynamiskt, elastiskt, roligt.«  
ebba witt-brattström i radioprogrammet nordegren & epstein  

om den svenska minoriteten i finland. en grupp som enligt henne  
bidragit till att »finland är ett slags bättre sverige, med en  

helt annan bildningsnivå och språkbehandling«. 

Nykarleby stad i Öster-
botten har 7 500 invånare. 
Fascinerande många av 
dessa är författare. 

Allting började med 
ortens stolthet Zacharias 
Topelius på 1800-talet, 
som sedan följts av Joel 
Rundt, R. R. Eklund, Peter 
Sandström och många fler. 
Förklaringen tycks ligga i 
en ovanligt lyckad kombi-
nation av förebilder, bild-
ning och ett rikt kulturliv.

Orten har varit en skol-
stad sedan 1600-talet, då 
Österbottens första skola 
grundades just här. Den 
följdes bland annat av lärar-
seminarie, konstskola och 
Kristliga folkhögskolan.

– Folk flyttade hit för att 
studera. När det var fester 
blev även allmänheten 
inbjudna – och det ingick 
alltid poesiuppläsning. 
Poesin fanns överallt och 
lokaltidningarna hade 

»dagens dikt«. 
Det var 
oerhört  
 inspirerande, 
säger författa-
ren Anita 
Wikman.

Eldsjälar 
som bokhand-
laren Josef 
Herler, tal-
pedagogen 
Östen Engström och 
poeten Gösta Ågren drog 
igång en rad projekt: 
 Nykarleby museum, 
Diktens dag och inte minst 
författarkooperativet 
Författarnas andelslag, 
grundat 1973.

– Inom kooperativet 
läste vi varandras texter för 
att bestämma vilka som 
skulle ges ut på förlaget, 
säger Anita Wikman, som 
själv debuterade på för-
laget med De blå bergen. 
Andra lokala debutanter är 

Eva-Stina Byggmästar och 
Gurli Lindén.

I dag finns varken 
Diktens dag eller Författar-
nas andelslag kvar. Ändå 
fylls det ständigt på med 
nya generationer av för-
fattare, från Karin Erlands-
son och Malin Klingenberg 
till  systrarna Ulrika Nielsen 
och Christel Sundqvist. 
Kanske är det helt enkelt 
som Anita Wikman säger:

– Alla vi som vuxit upp i 
Nykarleby har fått Topeli-
us med bröstmjölken. 
 terri herrera

Ulrika Nielsen, 
kritiker och för-
fattare fostrad  
i Nykarleby.

Vinn Elin 
Willows nya!

Efter succén med 

Inlandet (som även 

filmatiserades med 

titeln Inland) är Elin 

Willows tillbaka med en 

ny roman om "intensiv 

kvinnlig vänskap som 

formar en för livet". Missa inte 

vår tävling där du kan vinna 

ett av fem signerade exemplar. 

Frågan lyder: Vem har  regisserat 

Inland? Mejla ditt svar till 

 tavling @ vilaser.se.

O R D E T

Vilket är ditt favoritord,  
Johan Bargum?

– Farväl, ett av de ord som borde användas för att råda bot 
på överflödet av det doftlösa och ack så trista ordet »hej«.

Andra alternativ med samma syfte?
– God morgon, god dag, god kväll, tjenare, på återseende, vi 

hörs, vi ses, hallå, adjö, morjens* etcetera. 
 Har du någon rekommendation till den som ska använda 

ordet farväl?  
– Gör som jag, använd några av dessa ord till exempel vid 
butikskassan eller när du åker taxi. På det viset signalerar du 
enkelt att du talar svenska, och det finns fler än du tror som 
gärna talar svenska med dig. 

Okej, bra tips. Funkar ordet lika bra i tal- som i skrift-
språk?

– Farväl är ju ett trevligare ord än adjö, men betraktas 
förmodligen som hopplöst föråldrat, liksom en hel del andra 
sympatiska ord som till exempel emellertid, således, ty och 
alldenstund.

Har du använt ordet farväl i din senaste bok?
– Farväl kom jag inte åt att använda, men nog, till min 

 glädje, det fina ordet »pampusch«, som man med dagens 
språkbruk antagligen skulle kalla megatrevligt.

Det var nytt för oss. Men åter till »farväl«. Vilket är 
ordets raka motsats, enligt dig?

– Dra åt helvete.
  

Johan Bargum debute-
rade 1965 med Svartvitt. 
I januari släpps novell-
samlingen Äldre män. 
*Morjens är ett äldre 

folkligt uttryck 
 för hej.
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hallå där!    
Maïmouna  

Jagne-Soreau 
Du är en av redaktörerna för antolo-

gin Bländad av död och kärlek: 
130 år finlandssvensk poesi. 

Berätta om processen!
– Den var lång, över ett 

år. Vi satt med ett enormt 
urval, den äldsta dikten var 

från 1897 och den senaste 
från i år. Vi tänkte hela tiden på 

att det här ska vara en antologi som 
tilltalar unga. Därför använde vi en hel 
rad adjektiv som rockigt, fräscht, 
rörande som ett sätt att välja dikter.
Har du upptäckt något för dig nytt  
författarskap under arbetet?

– Ja, många! Kvinnliga poeter som 
Agneta Ara och Catharina Gripenberg. 
Och Eva-Stina Byggmästar! Dessutom 
äldre författarskap som L.A. Salava. 
Jag fick flera aha-upplevelser.
Vad är du mest nöjd med?

– Hela urvalet är jättebra. Eftersom 
antologin inte är kronologisk utan 
tematisk så blir det som att dikterna 
tilltalar varandra; en dialog som ibland 
har ett mellanrum på 130 år. 
Den finlandssvenska litteraturen  
är sprungen ur en minoritetskultur  
– hur märks det ?

– Jag är själv fransyska och för mig är 
det här först och främst nordisk poesi. 
Men det jag kan säga är att vi i redak-
tionen arbetade aktivt med att inte 
välja de mest givna dikterna av poeter 

som Diktonius och Söder-
gran. Det var viktigt för oss 
att tillåta oss denna frihet 
och komma bort från den 
etablerade finlandssvenska 
poesins kanon. Det här är 
inte en antologi med klassi-
ker, utan en samling med 
nya klassiker för unga läsare. 
Finns det något åter-

kommande tema?
– Det skulle vara miljön. Det kan 

vara intressant att se att det är ett 
ämne som alltid funnits där i poesin. 
Som hos L.A. Salava, som redan 1929 
diktade om hur vi förstör vår planet. 
Om du bara fick välja en dikt ur 
 samlingen?

– Fosterland av Larry Silván. Språket 
är lite 70-talsaktigt, kraftigt men ändå 
sårbart och visionärt.   

Bländad av död och kärlek: 130 år 
 finlandssvensk poesi finns ute nu.
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m
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Drygt hundra teckningar med historisk relevans 
som även visar upp en briljant tecknare.

Tikkanens streckkonst

Fredagen den 31 mars 1967 dök en liten teck-
ning upp på Helsingin Sanomats dagbokssida. 
Tecknaren var Henrik Tikkanen och motivet 
Helsingfors domkyrka, stadens landmärke 
och epicentrum sedan mitten av 1800-talet, 
vars siluett regelbundet hade figurerat  
i  Tikkanens vyer över sin älskade stad. 

Det berättar Henrik Meinander i inledningen 
av Tikkanens linje, där Meinander vrider  
och vänder på Henrik  Tikkanens teckningar  
i Helsingin Sanomat, dit han lockats av 
tidningens chefredaktör och ägare Aatos 
Erkko i rollen som konstnärlig chef, ett led  
i att förnya och politiskt bredda innehållet. 

Idén till boken föddes när Henrik  Meinander 
arbetade med boken Samtidigt: Finland och 
omvärld 1968, som utkom 2019. 

»När jag gick igenom Helsingin Sanomat- 
material överraskades jag av hur samhällsen-
gagerad och vaket kommenterande Henrik 
Tikkanen hade varit. Jag beslöt mig därför för 

att skriva en essäsamling om Tikkanens 
 teckningar i Helsingin Sanomat under dessa 
år, och i den fokusera på hur Tikkanen tog 
intryck av och uttolkade sin samtid«.

För de flesta läsare är Henrik Tikkanen 
främst känd för »adress-sviten«, som utkom 
under andra hälften av 1970-talet – samt inte 
minst genom Märta Tikkanens Århundradets 
kärlekssaga (1978). 

»Syftet är att lyfta fram det som låg i tiden  
i slutet av 60-talet — både det som numera 
känns helt passé och det som alltjämt upplevs 
som högaktuellt«, berättar Henrik Meinander.

Hans urval – drygt hundra teckningar – har 
valts efter historisk relevans som främsta 
kriterium.

»Samtidigt har jag försökt vaska fram bilder 
som visar Tikkanens briljans som tecknare.  
Låt det vara sagt: Även om historikern i mig 
manar till besinning, är jag en stor beundrare 
av hans konstnärskap.« red

Henrik Tikkanen  är 
främst känd som 
författare. Men I 

den läsvärda boken 
Tikkanens linje är det 
fokus på hans insats 

som tecknare.
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Quynh Trans debut är 
en stillsam österbottnisk 
uppväxtskildring där 
våldet ligger på lur.

D E B U T A N T E N

Dunkla dagar  
i Jakobstad

quynh tran
född: 1989. Upp-
vuxen i Jakobstad.

bor: I Malmö.

yrke: Psykolog.

debut: Romanen 
Skugga och svalka.
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romanen Skugga och svalka berättas genom 
en lågstadiepojkes blick. Jaget vandrar stor-
ögd och full av fantasi genom finländsk 
vardag och familjens trassligheter. 

Som läsare förstår vi att familjen är en 
laddad triangel som består av lillebror, store-
bror Hieu och mamma Má. De är vietname-
ser men lever i Jakobstad vid finska kusten. 
Berättarjaget följer sin mamma för att söka 
jobb, kanske ska han tolka.  

Det är mycket i pojkens värld som 
inte förklaras utan bara sker. Má är 
lynnig, ibland slår hon men oftast är 
hon varm. Hennes egensinniga och 
till synes ganska godtyckliga syn på 
omvärlden formar pojkarna och 
deras förhållningssätt. 

– De är ganska inneslutna i sig 
själva och gör få saker gemensamt. 
Jaget fantiserar om saker som har 
hänt eller kunde ha hänt, men jag 
ser det ändå som en realistisk roman, säger 
författaren Quynh Tran, vars bakgrund 
påminner om den lilla familjen i boken. 

Han är uppvuxen i finska Jakobstad med 
vietnamesiska föräldrar. Nu bor han i Malmö. 
Han har gått på skrivarskolan Biskops-Arnö 
och han skriver på svenska. Mer än så har han 
egentligen inte lust att berätta om sig själv. 
Även det påminner om romankaraktärernas 
förhållningssätt. 

Med en mjuk och stillsam prosa beskrivs 
hur bröderna tävlar om moderns gunst och 
närhet. Eftersom familjen inte ägnar sig åt 
onödigt prat, lämnas lillebror till sin fantasi 
för att försöka förstå. 

Tystnaden skapar en känsla av 
inkapsling, och när storebror Hieu 
plötsligt blir våldsam och 
 utagerande förvånar det ingen i 
 familjen. Men omvärlden reagerar, 
det finska samhället kliver in och 

Hieu  behöver gå till psykolog. 
Má är misstänksam. Vad är psykologen för 

någon? Säkert en sådan som tror att man kan 
prata om allt. Och det värsta av allt; Hieu får i 
uppgift att skriva en dikt, som han inte vill 
visa för Má. 

– Jag tror kanske att det har med konst att 
göra, att diktande och skapande är väldigt 
out there. De sysslar inte med sånt, och det 
är upprörande, säger Quynh Tran. 

det lågmälda i bokens språk går igen när 
författaren pratar, men också i humorn. 
Den ligger där i vardagens obegripligheter och  
i jag-berättarens uppgivenhet inför desamma. 

Modern har nära kontakt med vietname-
serna, en grupp invandrare som delar idéer 
om hur livet ska se ut. De spelar kort och 
byter VHS-band med japanska filmer 
dubbade till vietnamesiska. Lägger blåbär 
i blöt för att kunna sälja dem för ett  
högre kilopris på marknaden. Diskuterar 
skillnader mellan asiater och västerlän-
ningar. 

Pojken lyssnar, iakttar och briljerar 
 i skolan, den rollen är enkel. Men kanske 
drömmer han samtidigt om livet utanför 
kapseln, där världen går att förstå. 

– Boken heter ju Skugga och svalka, jag 
tänker att det handlar mycket om vad som 
får visas fram eller måste döljas. Om 
behärskning och svalhet som motpol till 
hett begär, säger Quynh Tran. 

– Jag tror det är ett ideal för den här 
pojken. 

 josefin olevik
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av philip teir  foto carl thorborg

En kris i skrivandet fick  
Monika Fagerholm att omvärdera den  
tidigare så omhuldade ensamheten.  

Nu leder hon skrivarkurser och engagerar 
sig i lokal politik. Sedan tar hon sin tillflykt 

till den av prispengar byggda poolen.

Underbar  
kvinna i vatten
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oolen är tio gånger fyra 
meter. Monika Fagerholm 
byggde den ifjol för pris-
pengar från Svenska 
 litteratursällskapet i Finland.

– Det var ett stort och fint 
pris, Tollanderska priset,  
och jag tänkte att en sån här 
möjlighet inte kommer fler 
gånger.

Hon blickar ut över vattnet. 
Det är en het dag, och jag har sagt att jag definitivt vill 
testa poolen om jag en gång är här.

Så jag testar. Det är, som man kan föreställa sig, 
underbart. Turkost vatten och tjugofem grader varmt. 
Ett stort däck där man kan sola, och till och med ett 
litet poolhus där man kan byta om.

Medan jag torkar i solen pratar Fagerholm om det 
kommande kommunalvalet, där hon ställer upp. Hon 
tror inte att hon kommer in, men tycker att det känns 
viktigt att delta. Att vara en aktiv medborgare, 
upprätthålla känslan för det gemensamma.

– Jag tycker i allmänhet att det är bra att diskutera 
saker. Att debattera. Folk är så rädda för det nu för 
tiden.

monika fagerholms röda hus ligger i Tenala, en by  
i Raseborg i sydvästra Finland. Här bor hon med sin 
man Hilding och katten Jerker. Till Helsingfors 
kommer man på en och en halv timme. Närmaste stad 
är Ekenäs, där arbetsrummet finns. Men »stad« är 
egentligen fel ord, eftersom också Ekenäs numera hör 
till storkommunen Raseborg. 

Det är mycket finlandssvenskt, kanske till och med 
ett tvärsnitt av Svenskfinland: seglande sommargäster 
och bönder och fiskare, människor som jobbar inom 
kommunförvaltningen.

Ett visst socialt kontrollsystem. 
Saker som Monika Fagerholm i sin senaste roman 

Vem dödade bambi? förtjänstfullt gör till litteratur. 
Boken fick Nordiska rådets litteraturpris 2020 och 
hyllades av kritiker i hela Norden. 

om man ska hitta ett återkommande motiv i Monika 
Fagerholms författarskap måste det vara detta: vatten.

Inledningen till debutromanen Underbara kvinnor 
vid vatten beskriver hur 60-talskvinnan Bella träffar 
sin man Kajus när hon arbetar som sjöjungfru på en 
nöjespark. Lyckas man pricka rätt faller sjöjungfrun i 
vattnet.

I Den amerikanska flickan leker barnen Sandra och 
Doris fantasilekar på botten av en tom bassäng. 

Monika Fagerholm har också skrivit boken Havet 
med journalisten Martin Johnson, och texter till 
Susanna Majuris fotobok Sense of Water, tillsammans 
med poeten och akademiledamoten Tua Forsström.

Vad är det egentligen med vatten?
– Jag har alltid varit gravt fascinerad av swimming-

pooler. Det beror säkert på att jag är uppvuxen på 
60-talet. Ingen hade förstås swimmingpool i Finland 
då. Men författaren John Cheever skriver jättemycket 
om den där världen, om förorterna i USA där alla har en 
pool. Och den längtan, den drömska stämning som 
svävar över poolvärlden, som är något alldeles annat 
än lyx. Det har alltid lockat mig. Och nu när jag läser 
in Den amerikanska flickan som ljudbok, en roman jag 
inte läst på hundra år, inser jag att allt på sätt och vis 
kretsar kring den där poolen.

Om den första romanen beskrev 60-talsdrömmen är 
den tomma poolen en symbol för en dröm som gick i 
kras? 

– Ja, exakt så är det ju. Men jag har också insett att 
en stor del av mina böcker börjar just vid vattendrag. 
Det är inte medvetet att det är så. Men det handlar väl 
helt enkelt om ett intresse. Jag är beroende av 
simmandet, och det märker jag inte minst nu när jag 
simmar varje dag.

Hur känns det att läsa Den amerikanska flickan igen?
– Först tänkte jag: Vad är det här? Det var min 

omedelbara reaktion. Men så småningom började det 
gå upp för mig vad den handlar om. Jag är inte riktigt 
klar med inläsningen än, men sist jag läste utspelade 
sig handlingen i den där poolen. Och jag tänkte, 
herregud, den här romanen är ganska skickligt 
komponerad. Jag kände mig stolt. ➸

Folk är så  
rädda för att 

debattera nu för tiden. 

namn: Monika  
Fagerholm.

ålder: 60.

bor: I Tenala i syd-
västra Finland med 

maken Hilding Nylund 
och katten Jerker.   

bakgrund: Pappan 
var professor och 

mamman bibliotekarie. 
Monika var familjens 

yngsta barn. Hon är 
uppvuxen i förorten 

Botby i östra Helsing-
fors. Studerade 

 psykologi, men var tidigt 
engagerad i litterära 

kretsar och gick Biskops-
Arnös skrivarlinje. 

bibliografi: Debute-
rade 1987 med novell-

samlingen Sham. 
Första romanen Under-

bara kvinnor vid vatten 
fick Runebergspriset 

och filmatiserades.  
Den amerikanska flickan 
belönades med August-

priset 2005. 
 Uppföljaren Glitter-

scenen (2009) följdes av 
Lola uppochner (2012). 
Den senaste romanen 
är Vem dödade bambi? 

från 2019.

Vem  dödade 
bambi? 

 tilldelades 
Nordiska rådets 

litteraturpris 
2020.
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monika fagerholm pratar lite som hon skriver. När 
hon kommer igång med ett ämne kan hon göra flera 
olika avstickare, spola bakåt i resonemanget, men hon 
tappar aldrig tråden, det finns alltid en rörelse framåt. 

Jag frågar henne om hennes första år som författare. 
Debuten var en novellsamling, Sham, som hon skrev på 
Biskops-Arnö på 80-talet. Sedan kom Patricia 1990. 

Speciellt den senare är hon inte så förtjust i i dag.
– Jag hade massor av teori i huvudet, och det var 

kanske felet på mig med tanke på skrivandet. På den här 
tiden var det mycket litteraturdebatter. Det äldre gardet 
mot det yngre. Vi unga var på postmo dernisternas sida. 
Jag hade läst Ebba Witt-Brattström som hade 
introducerat Julia Kristeva på svenska. Jag begravde mig i 
Kristeva. På den tiden hade 70- talsandan regerat ganska 
länge, den som sade att all litteratur skulle bygga på en 
marxistisk samhälls analys. Och kvinnorörelsen hade 
fastnat i ett essens tänkande. Vissa författare stelnade på 
grund av det där, slutade skriva helt, blev utmobbade. 
Det kunde vara väldigt hårt. Därför har jag ibland svårt 
med den identitets politiska diskussionen i dag, som i 
extrem form vill tysta författare. Jag kan  
lugnt säga att jag var postmodernist, är det kanske än, 
men för mig är det en metod. Det kan ju inte vara en 
livshållning, att språket är det enda som finns, att vi bara 
är en summa av olika relationer. Skrivandet handlar 
om att framkalla liv. Det är allt annat än teoretiskt.

En tidig vändpunkt i författarskapet kom på en 
skrivarkurs med dramaturgen Outi Nyytäjä. Det var 

en kurs för tv-skrivande. Såpoperor och liknande.
– Hon bad oss titta på en gammal film. Efteråt var 

jag full av åsikter och redo att analysera. Men hon 
frågade »Vilken färg hade soffan i den och den 
scenen?«. Och det lustiga var att det var en svartvit 
film. Det fanns exakt två svarsalternativ, och jag 
lyckades svara fel. Men jag lärde mig massor där. Om 
att se. Skrivandet handlar om scener, om att öppna 
sinnena. Allt det där teoretiska, det kan komma 
senare, om alls. Edmund White pratar om the memory 
of the birthday boy. Barnets uppmärksamhet. 

Efter kursen var hon »euforisk«, som hon säger.  
– Jag hade en månad ledigt från mitt dåvarande jobb 

och skulle skriva min första roman. Och jag tänkte att  
jag skriver fem sidor per dag. Varken mer eller mindre. 
Den första dagen gick dåligt. Den andra också. Men på 
den fjärde dagen hände något. Och sedan skrev jag hela 
skelettet till Underbara kvinnor vid vatten på en månad.

Romanen, som kretsar kring två familjer i en 
finlandssvensk skärgårdsmiljö på 60-talet, blev 
Monika Fagerholms verkliga genombrott i Finland 
och Sverige och belönades med Runebergspriset.

Då var hon 33 år gammal.
Hon säger att hon i princip använt samma 

skrivmetod sedan dess.
– Man börjar i en scen som man vet ska finnas i den 

värld man vill skriva om. Så skriver man i rörelse 
framåt, framåt, tills dramaturgin växer fram av sig själv. 
Vi tenderar ju att gestalta världen i form av berättelser. 
Dramaturgin finns i ryggmärgen.

Först efteråt bearbetar hon.
– Det är förstås inte så att jag har en färdig bok efter 

det här. Sex månader efter att jag hade skrivit första 
utkastet till Underbara kvinnor vid vatten var jag helt 
förtvivlad över hur jag skulle få ihop det. Men det viktiga 
var att jag lärde mig det där första, att man inte ska tänka 
text, utan värld. Det säger jag till mina elever också. Skriv 
fram den där världen, och fundera inte för mycket.

När man läser Monika Fagerholm kan man få 
intrycket att alla de lustiga namnen på karaktärerna i 
hennes böcker – Pinky Pink, Ålänningen, Cosmo 
Brant, Eddie de Wire, Rosa Ängel med flera – är 
resultatet av planering. Men hon protesterar bestämt.

– Nej, jag avskyr allt sånt, att medvetet placera ut 
namn med en viss symbolisk betydelse. Det var till 
exempel först efteråt som jag förstod att namnen i 
Underbara kvinnor vid vatten hade vissa betydelser. Jag 
förstod att det fanns ett system: Ängel är luften, 
Thomas är jorden. Men vi lever i en kultur där vi har 
de där systemen inom oss, om det ska bli bra måste det 
ske helt organiskt, säger hon.

Någon skulle kanske hävda att det blir oläsligt om man 
inte planerar?

monikas 
favoritverk 

om vatten

 Vissa författare stelnade 
på grund av det där,  

slutade skriva, blev utmobbade.

➸

Monika Fagerholm 
i sin lagom stökiga 

skrivarbubbla i Tenala.

Ingen bad-
kruka. Monika 
Fagerholm 
nyttjar sin 
nybyggda pool 
långt in på 
hösten.

   Haunts of the 
Black Masseur – the 
Swimmer as Hero av 

Charles Sprawson. 

 The Chronology 
of Water: A Memoir 
av Lidia Yuknavitch.

 The Swimmer av 
John Cheever.

 Esther Williams: 
Skenbiografin av 
Jane Magnusson.

 The Swimming-
Pool Library av  

Alan Hollinghurst.

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



18 19v 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

– Mina tankar på alkohol tog slut 2003. Men jag var 
ensam i veckor, dygnet runt. Gick i spinn. Kände att 
jag inte kunde åka hem till Tenala, att jag måste bli 
klar. Så det var deadline-stress. Därför kan jag inte 
heller skriva på deadline. På sätt och vis var problemet 
också att jag hade boken för klar för mig. Jag visste vad 
som skulle hända, och det förstörde skrivandet för 
mig, det blev bara mekanik. Det var verkligen illa. Jag 
tänkte att jag kommer att bli tvungen att byta yrke.

Ett halvt år senare skrev hon ändå klart romanen, 
genom en personlig ingång till texten. När hon skrev om 
romanfiguren Suzette Packlén och hennes pappa, insåg 
Fagerholm plötsligt att hon skrev om sin egen pappa, 
som var professor på Tekniska Högskolan i Helsingfors. 

– Då blev det plötsligt intressant för mig igen. Jag 
tror att man behöver den där personliga ingången när 
man skriver. Och det behöver inte alls synas utåt.

efter krisen med Glitterscenen ville hon aldrig utsätta 
sig för samma sak igen.

Det är en delförklaring till att hon i dag driver skrivar-
skolor och ställer upp i kommunalval, förklarar hon.

– Efter krisen började jag kallt analysera 
situationen. Jag var livrädd för att gå in i det där igen,  
i för mycket ensamhet. Man behöver förstås ensamhet 
i själva skrivstunden, men man kan inte vara ensam i 
åratal. Så jag började spela amatörteater. Och så 
föddes tanken på skrivarskolor. Jag visste att jag 
behövde något sätt att försörja mig om skrivandet 
misslyckades. Och eftersom det tar en månad för mig 
att skriva en artikel – som ändå inte blir bra – så 
började jag tänka på under visning. Det har jag hållit 

på med sedan jag gick på Biskops-Arnö. Och det är 
något jag verkligen gillar.

I år fyllde hon 60 och handleder numera cirka  
40 personer per termin. Hon verkar njuta av det. Hon 
läser allt som lämnas in, men eleverna läser inte 
nödvändigtvis varandras texter.

– Alla skribenter är inte på samma ställe i sina 
processer. Vi har en regelbunden inlämning en gång i 
månaden. Det är för att hålla igång skrivandet, så att 
man inte faller ur det. Jag tycker att gruppdiskussioner 
i början kan bli väldigt fel. Man får tolv åsikter, om en 
text som kanske är alldeles i startgroparna. Det är 
slöseri med tid. Men i slutet brukar vi göra så att alla 
elever läser någon annans råmanus och förbereder en 
presentation om det. 

Nu ska hon snart starta sin första utbildning på 
finska.

– Vi har en väldigt spännande grupp på tolv elever. 
Det kommer att bli jätteintressant, säger hon.

Sina egna skrivprocesser funderar hon fortfarande på. 
– Det går ju ganska många år mellan alla mina 

böcker, så visst har jag tänkt att jag kanske borde hitta 
ett snabbare sätt att bli klar.

Men en sak gör hon hela tiden: läser. Och ljud-
böcker har tillfört en ny växel i läsandet. När vi träffas 
vid poolen i juni har hon precis läst Olivia Laings 
essäbok Everybody: A Book about Freedom, och är 
upprymd. Boken handlar om den tyska psyko-
analytikern Wilhelm Reich, som flydde undan 
nazisterna till USA på 30-talet, och som senare 
utvecklade allt mer obskyra teorier, bland annat en 
maskin, »Orgon«, som skulle hjälpa mot impotens. 
Reich åtalades för kvacksalveri och dog senare i 
fängelse.

– Men Reich är egentligen ett sätt att föra historien 
framåt, boken handlar lika mycket om Olivia Laings 
eget liv. Det är oerhört spännande. Det händer mycket 
i den här genren nu, den här blandningen mellan 
non-fiction, dokumentär och självbiografi. Där tror 
jag det finns nya vägar för litteraturen, säger hon.

Monika har redan hunnit ta sitt dopp den här 
morgonen. Nu är det så varmt att till och med hennes 
man Hilding, som normalt inte brukar bada, kan 
tänka sig att göra det. Att Vem dödade bambi? fick 
Nordiska Rådets litteraturpris 2020 gjorde det möjligt 
för paret att investera i ett modultak till poolen. Nu 
hålls den varm till långt in på hösten.

– Det är verkligen fantastiskt. Det enda vi ångrar är 
att vi inte tog ett lån och byggde poolen för många år 
sedan, säger hon. 
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 Jag var livrädd för  
att gå in i för mycket 

ensamhet igen. Malou von Sivers:  
»Att jobba med 
Monika är något av 
det roligaste jag 
har gjort. Det 
första hon sa när 
hon hade läst mitt 
manus var: »Det 
här är skitbra, men 
har du bra sittfläsk? 
Då kan vi börja 
jobba. Jag jobbar 
bara med ambitiösa 
människor.« Det 
har jag försökt leva 
upp till.«

– Men det här är alltså inte automatskrift, utan det 
handlar om att du framkallar en värld inom bestämda 
ramar. Man ska till exempel inte tänka på om det är 
bra eller dåligt, eller bestämma på förhand vad som 
ska hända i varje kapitel. Världen du skapar vill visa 
dig något. Allt det som är bra i mina böcker har 
tillkommit på det viset, säger hon.

årets kommunalval i Finland anordnades den 13 juni, 
efter att ha blivit uppskjutet i några veckor på grund 
av pandemin. Monika Fagerholm ställde upp som 
kandidat nummer 90 för Socialdemokraterna i Rase-
borg. När valresultatet presenterades på kvällen stod 
det klart att hon inte kom in, men hon får en supple-
antplats som ger henne en fot in i kommunarbetet. 

Vi ses över en lunch i Ekenäs ett par veckor senare.
Monika Fagerholm försöker i dag vara noga med 

sitt program. Hon är nykter alkoholist sedan 2003 och 
säger att rutiner är viktiga.

Det har hon lärt sig den hårda vägen. År 2005 fick 
hon Augustpriset för Den amerikanska flickan – ett 
enormt prestigefyllt pris för en finlandssvensk 
författare. Uppföljaren Glitterscenen sköts upp i över 
ett år innan den till slut kom ut, år 2009.

Pressen var för stor. Fagerholm hamnade i en 
skapandekris som påverkat många av de yrkesbeslut 
som hon tagit sedan dess. När hon skulle skriva klart 
boken åkte hon ut till släktstugan i Kyrkslätt under 
våren, med en deadline hängande över sig, och 
hamnade till slut i ett maniskt tillstånd.

– Jag skulle skriva varje dag, men till slut förlorade 
jag tidsuppfattningen, glömde att äta, och skrev inte 
ens fullständiga meningar. När jag skickade text till 
min förläggare Tapani Ritamäki sa han »Monika, jag 
kan ju ändå inte skriva klart dina meningar«. Jag hade 
alltså bokstavligen lämnat hål i mina meningar, så 
sidorna såg helt konstiga ut. Det slutade med ett 
läkarbesök. Jag fick order att skriva högst fem minuter 
per dag.

Problemet med Glitterscenen hade inget med alkohol 
att göra.

röster om 
monika som 

handledare:
Sebastian Johans: 
»Monika över- 
träffade mina 
förväntningar med 
råge. Hon läser 
nästan lika bra som 
hon skriver, och 
graden av hennes 
engagemang i 
texten var för- 
bluffande hög. 
Skrivtekniskt är hon 
bra på att peka på 
ställen där tonen 
behöver skruvas 
upp en smula.«

Dagen efter 
vårt möte gör 

Monika sin första 
utlandsresa efter 

pandemin, till 
Danmark. Där 

har Vem dödade 
bambi? kallats för 

en »Twin Peaks  
i Finland«. Den 

inflytelserika 
kritikern Peter 

Nielsen konstate-
rade att han »er 
meget vild med 

den her roman«.

Marie Lundström: 
»Jag känner inte 
Monika nära.  
Ändå är det som att 
ta sin äldre bästis 
från mellanstadiet 
i handen och ge sig 
ut i skogen. På 
marken ser hon 
pinnarna jag inte 
har upptäckt. Hon 
håller en stadig 
takt framåt, och 
går med för- 
tjusning någon 
gång vilse.«
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tar ni kaffe innan eller efter ni har grälat? 
undras det i inledningen av Tove – filma-
tiseringen om några turbulenta år i Tove 
Janssons liv. Alma Pöysti, som spelar 
huvudrollen, tar sitt kaffe utan vidare 
åthävor när vi ses. Att säga att hon spelar 
huvudrollen är närmast en underdrift; 
hennes ansikte syns i så gott som varje 
sekvens, eller som hon själv uttryckt det: 
»Någonstans finns en bild av ett bränt 
bröd, men annars är det mycket Tove.« 

Mycket Tove är det även i verkligheten. 
Det går helt enkelt inte att runda Tove 
Jansson när det handlar om finlandssvensk 
kultur. Jo, erkänner Alma Pöysti, visst kan 
det bli för mycket, med »en Mumin-figur i 
vartenda skyltfönster«. Samtidigt har Tove 
Jansson berikat hennes liv som få andra; 
från det att hon tuggade på Hur gick det 
sen? som ettåring och, några år senare, när 
den ilskna protagonisten i Den farliga 
resan lärde henne att en flicka »inte måste 
vara snäll och tillrättalagd utan får vara arg 
och avig«, till när den kända författaren åt 
middag hos Almas familj. När jag ber henne 
sätta ord på inflytandet, utbrister hon:

– Ohlala, var ska jag börja? Vi har lärt oss 
prata genom hennes språk, och det är nog 
svårt att riktigt förstå hur mycket hennes 
verk gått in i ryggmärgen på en. 

alma pöysti  växte upp i en utpräglad 
kulturfamilj där respekten för teater och 
litteratur var grundmurad.

– Mina farföräldrar var fruktansvärt 
bra berättare, gamla cirkushästar, tricken 
gick aldrig ur! Men ska man vara ärlig så 
var vi kanske bättre på att prata än på att 
lyssna. En släkting sa att vårt släktvapen 
borde vara två korslagda monologer!

På kvällarna kröp Alma och hennes två 
syskon ner i samma säng för högläsning 
under det djungelmönstrade täcket. 

– Vi grät floder åt Bröderna Lejonhjärta 
och Skriet från vildmarken och 
gapskrattade åt Loranga. 

Hennes viktigaste källa till litteraturen 
blev farmodern, skådespelaren Birgitta 
Ulfsson (som var med i den första Mumin-
uppsättningen 1949), en bokslukare av 
guds nåde. Tillsammans 
för lustade de sig i lika delar 
joie de vivre och bottensorg.

– Bottensorgen… det 
går nog ut på att förstå vad 
förlust handlar om. Och  
att den kan komma till 
uttryck på olika sätt: förlust 
av självförtroende, av 
självrespekt, av kärlek… 

Den som botaniserar i 
Alma Pöystis bokhylla inser 
snart att uppväxtens livs-
glädje och bottensorg fått 
följa med till Helsingfors-
villan, för här ryms många av 
farmoderns originalutgåvor 
från 30-talet, men även nya 
verk som Tua Forsströms 
»helt drabbande« sorge-
skildring Anteckningar.

– Men nu blir det mest 
ljudböcker för mig. De har blivit min 
räddning. På sätt och vis känns det som om 
jag har återfunnit något från barndomen, 
när bokens ord gick rätt in i kroppen.

I höst fortsätter Alma Pöysti att läsa in 
Tove Janssons noveller. Näst på tur är 
Resa med lätt bagage. För som hon säger:

– Tove blir du inte av med. 

Bottensorg och joie de vivre – där har du känslorna 
som präglat skådespelaren Alma Pöystis bokliv. 

av jonas eklöf  foto niklas meltio

I yngre år läste Alma Pöysti  
gärna skildringar där identifi-

kationen var det centrala. 
»Nu vill jag bli förflyttad, 

utmanad. Som i Minna 
 Salamis Sensuous knowledge.«

»En grundkurs
   i förlust«

alma pöysti
ålder: 40.

bor: I Helsingfors.

familj: Ja.

aktuell: Filmen Tove går 
att streama. Under 2022 
kommer Lassemaja-
filmen Skorpionens gåta 
(där Alma spelar Barbro 
Palm) och filmatiseringen 
av Händelser vid vatten. 
Inläsningarna av Tove 
Janssons noveller går att 
lyssna på redan nu på 
ljudbokstjänsterna. 

läser just nu: Vaiti av 
Laura Malmivaara, Kati 
Outinens självbiografi och 
Koko Hubaras Bechi.

finlandssvensk  
favoritbok: Vara sten av 
Susanne Ringell. 

m i n b ok h y l l a |  a l m a p öys t i
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tonåriga theos alkoholiserade mamma 
har inte arbetat sedan pappan lämnade 
dem när Theo var tre år. I stället försörjs 
de av den ständigt frånvarande – och för-
modat lika ständigt otrogne – styvfadern, 
vilket förpassar mamman till en gisslan-
situation. Hon har inte råd att separera. 
Theo har sedan länge flytt in i porr-
surfandets värld. Han skäms – vem skulle 
älska honom om de visste att han i stort 
sett har sett alla porrfilmer på internet?

Mathias Rosenlunds Theo är hans 
första fiktiva roman. Tidigare har han 
skrivit de omtalade Kopparbergsvägen 20 
och Svallgränden 5 – två självbiografiska 
böcker om hur det är att vara fattig i 
välfärds-Finland.

Arbetare utan jobb

– I de självbiografiska böckerna ville jag 
skildra mitt försök till klassresa och hur 
fattigdom går i arv. Som småbarnsförälder 
insåg jag bittert att vi till och med hade 
det sämre ställt än jag hade haft som barn, 
trots att jag alltid har jobbat och dess-
utom studerat, säger Mathias Rosenlund.

han har funderat mycket på det nya 
prekariatet – den växande gruppen i sam-
hället som bara har tillfälliga lågavlönade 

gig-jobb och 
aldrig kan pla-
nera sina liv.

– Är det en 
ny klass vi ser? 
Jag tror att vi 
kommer se allt-
mer skildringar 
av prekariatet, 
men littera-
turen är alltid 

den långsammaste konstformen, medan 
tv-serier och teater snappar upp nya 
strömningar mycket snabbare.

Långsam eller inte, faktum är att flera 
nyutkomna finlandssvenska romaner 
skildrar fattigdom och människor med en 

Nu kommer en ny typ av klasslitteratur – om människor  
som inte kan försörja sig. I stället bygger de likkistor,  

bråkar med myndigheter och slösurfar.
av terri herrera

Anna Frima
n

av och på-relation till arbete. I våras kom 
Robert Åsbackas Kistmakarna, om en för-
fattare som inte har gett ut en bok sedan 
2013. I stället lever han av ett blygsamt 
arvode som politiskt  förtroendevald, 
samt innehållet i kylskåpet hos för-
eningen Farkh, som hyser folk som är 
»mer eller mindre halta, lytta, blinda och 
glömda som inte ansågs anställningsbara 
nog för marknaden och inte sjuka nog för 
Försäkringskassan.«

Otto Gabrielssons bok  Motborgare 
– personligt brev är ett långt brev till 
Arbetsförmedlingen. Efter tjugo års 
studier inom psykologi, idéhistoria, 
 djuretik, litteratur-, konst-, religions- och 
teatervetenskap är det dags att ge sig ut i 
arbetslivet. Men vill Otto, som beskriver 
sig som arbetsskygg, instabil och fattig, 
verkligen gå till jobbet varje morgon? 

generellt har den finlandssvenska 
 arbetarlitteraturen utgjort en blygsam 
bukett. De flesta nämner direkt Anna 
Bondestam – men därefter spretar  
förslagen, och tar snart slut. 

– Det är nästan lite pinsamt när man 
tänker på det. Det är klart att det finns en 
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rad namn och verk, men 
arbetarlitteraturen har 
inte haft samma position 
här som i Sverige, säger 
Anna Friman, litterär 
chef på Schildts & Söder-
ströms förlag.

Att det nu kommer flera 
böcker om människor 
som hamnat halvt utanför 
samhället tror hon står för 
något större.

– Det är definitivt ingen 
slump, men det är för 
tidigt att tala om en 
trend. Däremot har vi 
under en längre tid sett 
att våra yngre författare 
vågar prata om saker 
som är lite off. Blicken 
börjar dessutom mer rikta 
sig mot samhället, säger Anna 
Friman och tillägger att hon är 
»glad som ett troll« över att se annat än 
medelklasskildringar i den finlandssven-
ska litteraturen.

– Fördomen är ju att vi är rika och 
adliga. Därför är det skönt att vi får 

 Som småbarnsförälder 
insåg jag bittert att vi till 

och med hade det sämre ställt 
än jag hade haft som barn.

 litteratur som synliggör andra grupper.  
Jag vågar påstå att exempelvis Theo 
skildrar något som aldrig tidigare 
har beskrivits i den finlandssvenska 
 litteraturen; en familj ur den lägre  
medelklassen som har hamnat på 
 sniskan – men det rör sig samtidigt inte  
om misär.

för mathias rosenlund blev det lite av en 
utmaning att skriva om en ung kille som 

bodde i en villa. Medelklassens 
hem med terrass och bastu 

var kort sagt främmande för 
honom.

– Jag har sällan rört mig  
i sådana miljöer. Samtidigt 
ville jag inte skriva om en 
fattig och lågutbildad familj 
som är slavar under sina 

drifter, det blir för enkelt. 
Efter en stunds tystnad 

fortsätter han:
– Och så ville jag ge Theo ett fint rum 

som kompensation för att jag prackade 
på honom en tillvaro med våld, alkohol-
missbruk och porrberoende. Något bra 
ska han väl ändå få ha? 

nytt om 
klass
 Kistmakarna 
av Robert 
Åsbacka.

 Motborgare 
– personligt 
brev av Otto 
Gabrielsson.

 Theo 
av Mathias 
Rosenlund.

Otto Gabrielssons nya 
bok är ett långt brev till 
Arbetsförmedlingen. 
Men frågan är om den 
instabile och arbets-
skygge huvudpersonen 
ens vill gå till ett jobb?

Rulltrappan går uppåt, 
men klassresan nedåt.  
Mathias Rosenlund tror  
att vi kommer få se fler 
skildringar av folk som 
fastnat i prekariatet.
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Att finska formgivare är mästare på trä visste vi. Men det finns mer. 
Här är prylarna vi vill förgylla läshörnan med just nu.

av annika johnsson

LÅNGPASS I LÄSFÅTÖLJEN?
Fåtölj »Igman« av Harri Koskinen,
24 885 kr, Zanat/Nordiska Galleriet.

»ALLT HUR DU VILL, MIN VÄN,  
MEN HÄR SKALL SKÅPET STÅ, MEN  
KAKELUGNEN FÅR DU GÄRNA FLYTTA.« 
Träskåp »Credenza Tre« av Harri Koskinen, 
22 415 kr, finnishdesignshop.com.

»LYCKOKATT, 
LYCKOKATT« 

Keramisk 
skulptur av Klaus 

Haapaniemi,
 7 750 kr,  

klaush.com.

GLIMRANDE  
LJUSPUNKT

Golvlampa »Lisa« av 
Lisa Johansson-Pape, 

20 235 kr,  
Innolux/svenssons.se.

TILL ENKELHETENS LOV
Dagbädd »710« av Alvar Aalto, 

203 x 92 cm, 38 185 kr, 
Artek/Länna möbler.

»JAG ÄR 
ETT VATTEN, 
DJUPT MEN 

DRISTIGT UPP 
TILL KNÄNA.« 

Karaff »Kartio« av 
Kaj Franck, 160 cl, 

949 kr, Iittala.

»TROR 
MAN EJ ATT 

STARKA 
TASSAR 

KÄNNER 
SVEDAN?« 

Påslakan 
 »Kaksoset« 

av Maija 
Isola, 

150 x 210 cm, 
990 kr, 

 Marimekko.

TRÄBENSTRIANGEL
Soffbord »Trienna« av 

Ilmari Tapiovaara, 70 x 70 cm, 
8 640 kr,   

Artek/artilleriet.se.
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MAJOR  
MINOR   

CLASSIC
Praktverk om 

en av Fin-
lands största 
 arkitekter av 
Louna Lahti,  

152 kr, Adlibris.

Finsk toppform

sa k l igt |  f i n sk a fä rge r

Tävling
Sidan rymmer tre  

(hyfsat enkla) diktcitat samt 
en (desto svårare) rad ur 

ett brev från en känd finsk  
diktare. Sätter du alla? 

Mejla oss! Första läsaren 
med fyra rätt vinner 

ett fint pris!

M ÖT 
K J E L L  W E S T Ö  
A N N A - L E N A  L A U R É N   
T U A  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 
R O B E R T  Å S B A C K A 
K A J  KO R K E A - A H O
och många andra aktuella författare i årets

B O K S T R Ö M  
3– 4  D ECEMB ER
Bokström är en 20 timmar lång livestream med 
40 intima samtal mellan författare, forskare, 
kritiker och kreatörer. Spana in programmet 
redan nu och välj ut dina favoriter på

B O K S T R Ö M . F I

Av bokälskare, för bokälskare
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y u k i ko vä lj e r |  h u mor pä r l or y u k i ko vä lj e r |  h u mor pä r l or

av marie birde  foto cata portin

Hon är en våra mest inflytelserika författare  
i fantasy-genren, med en produktion på 60 verk  

över sju decennier. Ändå är Irmelin Sandman Lilius  
okänd för många läsare. Hur kommer det sig? 
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D e hade förväntat sig en 
märklighetsutfärd«, 
skriver Irmelin Sand-
man Lilius i en av sina 
första barnböcker. 
Ungefär så känns det 

att stiga in i hennes hus i den lilla 
sommarstaden Hangö i södra Finland. 
Som en enda stor märklighetsutfärd. 

I varm kofta, yllesockor och med en 
mystisk medaljong från 1700-talet runt 
halsen tar hon emot oss med utsträckta 
armar och klarblå blick. Sedan skuffar 
hon in oss genom dörren, in i köket. 

Nu ska vi flyga!
Som Nordens kanske mest inflytelserika 

fantastik-författare, som tagit med läsarna 
på äventyr genom tid och rum sedan 
mitten av 1950-talet, är hon förvånans-
värt okänd. Men faktum är att hennes 
nyskapande sätt att bygga upp världar och 
tala om vardaglig självklar magi har 
 präglat genren. Det är hon som lärt oss 
att fantastik kan handla om helt vanliga 
människor. Det är hon som förbehållslöst 
ställt sig på de svagares sida. Det är hon 
som lyft fram flickorna, djuren och 
 naturen. Det är hon som låtit alla 
 århundraden flyta ihop till ett enda tids-
sjok och på så sätt stoppat klockan. Det är 

hon som överraskat oss genom att skriva 
att enhörningar kan vara fega.

För många finlandssvenska läsare är 
hon också den som har beskrivit deras 
land och gett dem en hamn att vila i.  
Men framför allt har Irmelin golvat oss 
med sitt språk. Författaren och konst-
kritikern Göran Schildt kallade henne för 
»poesins utvalda« när han försökte 
beskriva hennes särpräglade stil. 

– Jag försöker bara fånga de hägringar 
som lockar och drar i mig, säger Irmelin 
Sandman Lilius när jag frågar hur hennes 
berättelser kommer till henne. 

– Ibland är hägringarna svårfångade, 
då får man vänta och göra något annat 
tills de är färdiga. Andra väntar på mig 
när jag vaknar. Då sätter jag mig vid min 
skrivmaskin – Olivia heter den – och  
skriver med mina pekfingrar … eller jag 
brukade göra det. De blev lite knöliga, så 
numera använder jag långfingrarna i 
 stället – och jag tror att de håller livet ut.

Hon visar upp fingrarna, skrattar till 
och fortsätter:

– Ibland ändrar hägringarna sig. De 
kan upplösas i intet och återuppstå i en 
annan form. Kanske som en målning. 
Jaha, ja nu blev det ju bättre, förstår  
jag då. ➸

Irmelin hemma i Hangö. 
Här bor hon med dottern 
Suzanne (kallad Muddle) 
och fyra katter. Överallt 

syns spår efter maken 
Carl-Gustaf Lilius, till yrket 
skulptör och konstnär, som 

gick bort 1998.

 »

Irmelin &  arvtagarIrmelin &  arvtagar
nana

2 6



Det bubblar i Irmelin när hon berättar 
och förklarar. Mån om att jag ska förstå 
hela hennes person. Hon är inte bara 
författare; illustrationerna är också en 
stor del av hennes konstnärskap, och de 
följer ofta med, eller går in i historierna. 
På bordet ställs en stor skål med potatis-
sallad fram ackompanjerad av en forell. 
Några av ingredienserna har husets träd-
gård trollat fram, säger hon. 

Även om Irmelin Sandman Lilius prisats 
med  utmärkelser som Nils Holgersson- 
plaketten, Astrid Lindgren-priset, Tove 
Jansson-priset och Svenska Akademiens 
pris, och till och med kallas nationalikon, är 
hon inte självklar i gemene mans bokhylla. 
En förklaring till det är att hennes böcker 
alltid ansetts svårdefinierade. Det är 
fantastik fast ändå inte, det är speciella 
berättelser men inte alldeles för konstiga, 
det är varken barnböcker eller vuxenböcker 
utan något mitt emellan. Men just att rikta 
sig till en speciell målgrupp baserad på hur 
många födelsedagar man upplevt tycker 
hon är trams, läsarna finns ju där ändå 
även om de råkar ha »fel« slags ålder.  
Det upprepar hon nu också: 

– Du måste komma ihåg att barnen är 
otaliga och alla tycker inte på samma sätt. 
Jag skriver inte för någon speciell ålder 
eller person. Böckerna hittar till de som 
behöver dem.
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➸

E  n av dem som tidigt tog 
Irmelins berättelser till sitt 
hjärta är Maria Turtscha-
ninoff, som står bakom    
succé-trilogin som börjar 
med Maresi: Krönikor från 

Röda klostret. Som vuxen har hon utsett sig 
själv till Irmelin Sandman Lilius efterträ-
dare och förvaltar kärleken till sin före-
gångare med stor skicklighet, respekt och 
hänsyn, utan att för den skull döva sin 
egen mycket vackra tonart. De två har 
träffats många gånger och Irmelin lyser 
upp när hon beskriver ett första möte då 
Maria kom skuttandes uppför gatan och 
ropade efter henne. 

– Jo, men då hade vi nog redan haft 
kontakt på något sätt, annars hade jag 
aldrig vågat ropa, replikerar Maria. 

Nu sitter de sida vid sida och skickar en 
bok om isländsk mytologi mellan sig när 
Maria lyfter frågan om hur Irmelin har 
påverkat hennes eget skrivande:   

– Jag tycker att det är viktigt att veta 
varifrån man kommer, och även att visa 
att man inte kommer från något slags 
vakuum, utan att man faktiskt är 
 påverkad av dem man vuxit upp med 
litterärt. I Finland är det lätt att man 
stannar med Tove Jansson, men det finns 
en helt annan tradition som är minst lika 
viktig! Allt är en kedja – och jag är bara en 
länk som hakar fast i Irmelins länk. 

Själv gör Irmelin det tydligt att hon 
inte är särskilt förtjust i att fördjupa sig i 
det här med inflytande och litterärt arv. 
Hon lever i nuet och har ingen lust att 
göra bokslut eller fundera över hur 
hennes verk kommer att leva vidare efter 
henne.

– Den här sortens frågor kan jag inte 
svara på! För varje bok gör jag mitt bästa, 
jag överväger ord och meningar in i det 
sista innan den går i tryck. Sedan, när 
boken kommit ut, är den bakom mig.  
Då ser jag ser fram emot nästa – och 
förhoppningsvis nästa efter den …  
Jag vill gärna att böckerna ska läsas,  
och att de ska finnas i tryck och fortsätta 
att hitta läsare i framtiden. Men vad de 

IRMELIN  
SANDMAN  LILIUS

född: 1936 i Helsingfors.

bor: I Hangö, södra 
Finland.

debut: År 1955 med 
diktsamlingen Trollsång. 

Sedan dess har hon skrivit 
ett 60-tal diktsamlingar, 

romaner, bilderböcker och 
memoarer.

aktuell: Har de senaste 
18 åren ägnat sig åt Sjutusen 

år, en biografi över Carl-
Gustaf Lilius och den egna 

familjen. Dessutom har hon 
skrivit en  fortsättning på 
Tulavall- berättelsen och 

andra barnböcker. 

dessutom: Erkänd 
illustratör och bildkonstnär. 

Hon har även jobbat som 
recensent och  översättare. 

Själv är hon översatt till 
runt 20 språk. 

irmelins boktips: 
»Yvonne Hoffmans serie 
som börjar med Det röda 

bokmärket.«

Två av  
Irmelins runt 
60 böcker.

85 år och still  
going strong.  
Irmelin visar upp 
sin senaste skiss 
på pärmen till 
 hennes nästa bok.

Irmelin Sandman Lilius 
säger att hon helt 
enkelt  skriver det hon 
ser. Att det hon ser 
ibland uppfattas helt 
annorlunda av andra 
 människor – ja, det är 
en  annan femma.

»Jag skriver inte för någon speciell 
 ålder eller person. Böckerna hittar  
 till de som behöver dem.«

IRMELIN SANDMAN LILIUS
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kan tänkas ha för roll i litteraturen – ja 
du, det får andra bedöma.

För Maria Turtschaninoff har Irmelins 
författarskap varit en tydlig ögonöppnare. 
Hon berättar hur överväldigad hon blev av 
de världar som Irmelin skrev fram: »Åh, 
man kan göra så här, skriva på svenska! 
Aha, fantastik får handla om flickor och 
inte enbart om hobbitar. Va, kan det 
utspela sig i Finland, fast vara fiktivt 
ändå?« 

– Det som är unikt för 
Irmelin är hur hon gifter 
ihop det väldigt jord-
nära, vardagliga och 
konkreta med det 
magiska utan att det 
förklaras sönder.  
En annan sak som 
imponerat på mig är 
hur hon använder det 
finlandssvenska språket 
och skriver ut det så att det 
blir lika magiskt och exotiskt 
som ett alvspråk hos Tolkien. Det är en 
fantastisk förmåga, som jag faktiskt tycker 
att hon är helt ensam om

Maria Turtschaninoff och Irmelin 
Sandman Lilius har flera saker gemen-
samt, mycket kretsar kring sättet att skriva 
och inställningen till litteratur. I deras 
universum pratar man med, och tar hjälp 
av, naturkrafter; de bygger egna mytolo-
gier och de framhärdar att det absolut 
viktigaste är att följa sin inre röst. 

Maria, vilken var den första boken av 
Irmelin som du läste? 

– Bonadea, svarar Maria blixtsnabbt. Den 
rörde mig djupt och berikade min värld på 
det sättet att jag ville vara i den hela tiden.

I dag betraktas Bonadea som en modern 
klassiker. Romanen, om den föräldralösa 
flickan Bonadea som i hemlighet flyttar 
in på vinden till ett bageri och lär sig hur 
man är fri som en fågel, är det verk som 
många förknippar med Irmelin. I den 
formas den fiktiva staden Tulavall, för att 
sedan utvecklas till ett universum som 
återkommer i över 30 böcker.

Minns du när du skrev den, Irmelin? 
– Nej, det minns jag knappt. Inte mer 

än att den kom till långsamt och i små 
bitar i taget. Jag skrev den för att komma 
tillrätta med flytten hit till Hangö. För 
jag kände inga fler än min man och hans 
mamma, så jag använde romanen till att 
bygga ett hem. 

Irmelin släpade in alla möjliga erfaren-
heter och livskunskaper i berättelsen. 

Människor hon kände och tyckte 
om förvandlades till roman-

figurer, och alla hennes 
barndoms städer har 

fått stå modell för 
Tulavall: Borgå, 
Nykarleby och till 
och med lilla Gränna 
i Sverige där hon till-

bringade några måna-
der som nioåring. Och 

så Hangö naturligtvis. 
– Först var Tulavall en till-

flyktsort, sedan blev det en 
utgångspunkt, förtydligar Irmelin. Bona-
dea var också den första och enda saga 
som jag har berättat för Muddle innan 
jag skrev ner den, säger hon och nickar 
mot sin dotter Suzanne som för en stund 
har gjort oss sällskap. Av det minns Mudd-
le ingenting. Men hon säger att hon minns 
att det var pappa som läste mammas böck-
er för henne, och han gjorde det med 
förtjusning. 

– Kan vi inte gå till vattentornet nu, 
avbryter Irmelin försynt. 

Bara ett par hundra meter 
från det vidunderliga huset 
ligger ett högt grannrött 
tegeltorn med en utsikts-
post där man ser hela 
Hangö, och ut över 

kobbarna och havet. Vi aktar oss så vi 
inte blåser iväg. Men Irmelin sträcker ut 
armarna som om hon vill flyga bort. 
Maria gör detsamma. Sedan pekar Irme-
lin ut sina favoritplatser: dit brukade jag 
ro, där på det lilla skäret Högkobb brukar ➸
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Högt över Hangö fort-
sätter märklighets-
utfärden. 
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jag vila mig – allt hör till hennes värld och 
till det som blivit läsarnas Tulavall. 

från utsiktsposten i Hangö ser man 
nästan ända bort till Åland, där Karin 
Erlandsson bor och skriver på en ny 
ungdomsbok. Hon har aldrig läst Irmelin 
Sandman Lilius böcker, ändå är det som 
att Legenden om ögonstenen, bokserien om 
två flickor som jagar en mytomspunnen 
pärla, bär på ett släktskap till Irmelin i rakt 
nedstigande led. Böckerna har fått otaliga 
10-åringar att drömma om att kunna prata 
med pärlor och dyka djupare än alla andra. 

– En del av det som uppfattas som 
lik heter oss emellan kan vara vår närhet till 
vatten. Att Irmelin i egenskap av kustbo och 
jag i egenskap av öbo alltid måste förhålla 
oss till havet – medvetet eller inte. Havet 
påverkar vår vardag, vår natur och vårt 
klimat. Och har man så nära till något så 
vackert, finns det ingen anledning att  skriva 
om några andra hav. Vilket nog märks i vårt 
skrivande, att vi rör oss runt samma hav. 

– Jag har också förstått att vi båda rör oss 
i gränslandet mellan saga och verklighet, 
inte skriver för en specifik ålder och att vi 
använder oss av många finlandssvenska 

MARIA TURTSCHANINOFF

MARIA TURTSCHANINOFF

född: 1977 i Helsingfors.

bor: I Karis, utanför Helsingfors.

debut: De ännu inte valda (2007).

aktuell: Urban fantasy-
boken Underfors från 2010 som 

 återutgavs i  oktober. Skriver på ett 
nytt verk som kommer ut 2022.

fler verk: Den tredelade serien 
Röda klostret, som började med 

Maresi: Krönikor från Röda klostret.

 marias boktips: »I slutet 
borde jag dö av Hannele Mikaela 

 Taivassalo.«

»Jag är bara en länk 
som hakar fast  

i Irmelins länk.«
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och lite gammaldags ord. Det är en konst i 
sig att få in det dialektala som en självklar-
het, utan att det ska kännas exotiskt för 
läsaren. Så jo, jag förstår jämförelsen.

Anledningen till att hon aldrig läst 
Irmelins böcker tycker hon är  synnerligen 
pinsam, men skyller det på att hon är 
uppvuxen i Nykarleby och att man där 
står närmare den svenska kulturen än den 
finlandssvenska. 

– Jag är ett levande exempel på att det 
finlandssvenska arvet inte nådde mig. Jag 
missade mitt eget hemland. Men det 
finns även ett annat skäl och det är att 
fantastik som genre egentligen aldrig 
intresserat mig. Ändå hamnade jag där  
i mitt eget skrivande. När man började 
jämföra mig med Irmelin ville jag inte 
läsa hennes verk, någon slags självbeva-
relsedrift har jag ju.

Hur då, menar du?
 – Jag visste att hon skulle vara bättre än 

mig. Och om jag hade insett det där och då 
hade jag nog gett upp mitt eget skrivande.

Tror du att man kan påverkas av vissa 
författare på ett omedvetet plan? 

– Det är en jätteintressant fråga. 
Kanske är det ändå så att fantasin är 
begränsad när man rör sig i en viss värld 
och har en viss strävan? Att den begräns-
ningen gör att resultatet blir likt andras 
som rört sig i samma miljö? Tänk om det 
är så att fantasin är kulturbunden! Det är 
intressant, men också lite sorgligt. På ett 
annat plan tror jag att mina böcker finns 
för att Irmelin var först och sprängde 
gränser. Hon bildade en litteraturkanon 
som har skolat in läsarna. Hon har banat 
väg för mig och för mina böcker. Det är 
tack vare henne som mina böcker känns 
bekanta, tack vare henne som de blivit 
älskade av läsarna. 

I 
Hangö har regnet och 
 blåsten tagit över. Huset 
knakar, det vill också vara 
med och berätta. Medan vi 
går runt i den förunderliga 
byggnad som Irmelin Sand-

man Lilius delar med dottern Muddle och 
hennes man – förbi stökiga ateljéer, kvar-
blivna konstverk, hemliga dörrar för 
flyktbenägna, barkbiten som inspirerade 
henne till bilderboken Kapten Krabbas 
minne – blir det snabbt uppenbart att 
Irmelin inte behöver hitta på ett enda ord 
av det hon skriver. I varenda vrå gömmer 
sig märkliga historier som bara väntar på 
att bli upptäckta. Irmelin skriver helt 
enkelt det hon ser. 

– En gång som barn såg jag plötsligt en 
vacker fågel sitta fastklängd på en av 
verandastolparna, som på en trädstam. 
»Titta, titta!«, ropade jag, men fick bara 
en till sägelse om att inte prata med mat i 
mun eller avbryta äldre. Jag tuggade och 

svalde, tuggade och svalde, men när jag 
skulle peka ut den märkvärdiga fågeln 
hade den hunnit flyga bort. Jag kunde 
ändå beskriva den exakt: röd mössa, grön 
som ärtsoppa, guldögon. De vuxna 
 skrattade lite och trodde att jag hittade 
på, eller hade på tok för livlig fantasi, för 
min beskrivning var exakt lik fågeln på 
 porslinet vi hade: Rörstrands Fasan,  
säger hon. 

– Åratal efteråt återsåg jag fågeln, 
avbildad i färg, i en bok. Jag hade alltså 
sett en riktigt existerande fågel, en grön-
göling som hade förvillat sig till Öster-
botten. Gröngölingar finns vanligtvis 
inte där, eller i Finland över huvud taget, 
men fåglar har ju vingar och har inget 
annat för sig än att ta sig till nya platser. 
Där och då lärde jag mig att ens upplevel-
se lätt blir misstrodd om den inte delas 
av andra.

Ifrågasättandet av verklighe-
ten och vems syner som är 
»de rätta« känns igen från 
Irmelins  böcker. Där kan en 
romanfigur undra om de 
talar med en »sån som tror 

på vad han ser eller en som ser det han 
tror på«, och verken kan tillägnas »den 
som tror på underverk«. Man kan också 
vara en tam eller vild människa i Irmelins 

Onsequam faccus, 
veliciis et res et assus, 

con poreratem que 
commolicatur mois 

invent, cus, con c

KARIN ERLANDSSON

» Jag är ett levande exempel på  
att det arvet inte nådde mig.  
Jag missade mitt eget hemland.«
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Den vildvuxna träd-
gården i Hangö är ett 

eget kapitel. Här finns 
gott om inspiration för 

den med känsla  
för grönt.

KARIN ERLANDSSON

född: 1978 i Nykarleby,  
Österbotten.

bor: I Mariehamn på Åland.

debut: Minkriket (2014) som 
nominerades till Nordiska 

rådets litteraturpris. 

aktuell: Med romanen 
Hem som berättar om Ålands 

historia ur nya perspektiv. 

fler verk: Den fyrdelade 
fantasyserien Legenden om 

ögonstenen (2017–2019) samt 
Nattexpressen från 2020.

 karins boktips: »Antologin 
Bländad av död och kärlek.  

Oväntat, vackert och roligt.«
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värld; där de tama har 
anpassat sig till  
allt tråkigt och grått, 
medan de vilda  
fortfarande lever fullt ut 
och är fria i tanken.  
Det råder ingen tvekan om 
vilken kategori som husets innebo-
ende hör till.

– Första gången jag själv 
upplevde magi var när jag 
försvann in i en bok, 
berättar Irmelin. Jag var 
som uppslukad av histo-
rien, tyckte att det var 
helt fantastiskt att man 
kunde skriva sig bort. Det 
måste ha varit då som jag 
också insåg att det var möjligt 
att leva i flera olika verkligheter samti-
digt. Så lyckosamt det var! Och till den 
världen lärde jag mig tidigt att ta min  
tillflykt. 

Irmelin minns att hon tänkte:  
»Jag måste få reda på hur det går till. Hur 
kan man hitta på något så märkvärdigt?« 
Boken var Småtrollen och den stora över-
svämningen, och som av en händelse 
bodde bokens författare Tove Jansson på 
vägen till skolan. 

en eftermiddag drog Irmelin med sig två 
kompisar till hennes ateljé. De tog trap-
porna upp till översta våningen och ring-
de på. Men när dörren öppnades tog 
hennes kompisar till flykten, livrädda för 
att träffa en så känd författare. Men 
Irmelin tog mod till sig och klev in. Som 
hon minns det pratade de som två vuxna. 
Besöket blev till flera, och efter ett tag 
vågade  Irmelin visa sina »bilder och skri-
velser«. Tove Jansson gav saklig kritik 
och uppmuntran. 

– Hon gav mig insikten att misstag var 
ofrånkomliga, och att de kunde omvand-
las till nya utgångspunkter. Jag minns att 
hon sa: »Följ din egen väg och var inte 
rädd för arbete.«

Irmelin plockar upp en liten svart 
anteckningsbok.

– Här är en av mina 
allra första  historier, 
från när jag var sju år. 

»Fax och Max även-
tyr« står det prydligt 

högst upp på sidan.
– En saga om två spöken 

som är med om en massa tokighe-
ter, säger Irmelin och ger 

sedan en inte så värst 
smickrande beskrivning 
av sitt barnjag: »en 
lipsill som både var lat 
och slarvig«.

– Sån är jag fortfaran-
de, säger hon med ett 

tonfall som i alla fall inte 
över tygar mig.

Hon går bort till det gamla 
bruna skrivbordet som vaktas av 

makens, Carl-Gustaf Lilius, konstverk. 
Hans skulpturer är utställda överallt i huset 
och några av dem har Irmelin själv stått 
modell för. Bredvid en trave böcker skvall-
rar de många kuverten om brevväxlingar 
med kollegor från nu och då. I högarna 
kan man bland annat hitta Lloyd Alexan-
ders handstil, den amerikanska fantastik-
författare som  Irmelin korresponderade 
med under en tid (och som är hennes 
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största inspirationskälla). En av husets fyra 
katter hoppar plötsligt upp på Irmelins 
axel. Katten jamar och Irmelin svarar: 

– Hallå där Filosofen, vad fint att du 
kom och ville vara med. 

Hon vänder sig mot mig.
– Jag har skrivit så många små »tåttor 

och traduljer«.
Hon syftar på alla de små fristående 

(och enastående) berättelser som hon  
skrivit under sitt sextioåriga författarskap.

– En gång i tiden, innan jag kunde 
livnära mig som författare och behövde få 
ihop pengar till hyran, då tog jag en 
 pseudonym och skrev kärlekshistorier till 
veckotidningarna, säger hon.

De var på sitt sätt nyttiga för henne, för 
de var tvungna att följa ett visst format 
och fick inte överskrida en viss längd. De 
fick gärna sluta med en kyss. Carl-Gustaf 
läste alltid korrektur innan de skickades 
iväg. En gång skojade hon med honom. 
Slutkyssen hade lämpligen kommit längst 
ner på en sida, och då fortsatte hon direkt 
på nästa med att det lyckliga paret slet 
kläderna av varandra … och så  vidare… 
Carl-Gustaf sa fundersamt att: Jo, det 
blev ju trevligt, men tror du  redaktören 
godkänner? 

– Nej, sa jag, det här är bara för dig. 

Maria Turtschani
nof

f

Karin Erlandss
on

Kapten Krabba, en av 
Irmelins sagofigurer. 
Näverbåten är ett 
strandfynd som  
kaptenen tagit över.

För de flesta läsare finns 
det mycket att upptäcka av 
Irmelins litteraturskatt. Själv 
är författaren långt ifrån 
klar. Det brinner fortfarande 
i (lång-)fingrarna. »Jag vill 
skriva mer, och fler, berät-
telser!«

IRMELIN SANDMAN LILIUS

»  Jag har skrivit så många  
små tåttor och traduljer.«
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Kära Finland!

Jag vill verkligen passa på att be om ursäkt. Framför allt till alla svenskspråkiga finländare 

som i sitt stilla sinne undrar om Sverige glömt dem. Alla de som undrar hur det historiska 

minnet bland Sverige-svenskarna kan vara så kort. De som fått beröm för att de faktiskt pra-

tar »riktigt bra svenska«. Man är ju inte direkt beredd på att bli rosad för att man kan tala 

sitt eget modersmål.

 Jag vill uppriktigt be om ursäkt! Men jag vill också passa på att säga: Ta det inte person-

ligt! Det här handlar inte om er, inte om att man i Sverige i dag  specifikt är ointresserade av 

ättlingarna till de svenskar som råkade bli kvar på den 

andra sidan gränsen då Sverige år 1809 delades efter ett 

krig med Ryssland. Nej, ointresset går mycket djupare än 

så. Man är helt enkelt rätt likgiltig inför nästan allt vad 

Sverige var – innan vi började bli framgångsrika. Och det 

hände först en bit in på 1900-talet. Ju framgångsrikare vi sedan blev, desto mindre ville vi ha 

att göra med det fattiga land Sverige en gång var. Nyrika vill ju gärna sopa igen spåren bakåt.

I Sverige segrade alltmer uppkomlingarnas lite osäkra språk, att uttala orden inte  

efter traditionen, utan efter stavningen. I Finland fortsatte man att hålla på traditionerna, 

och så skildes sverigesvenskan och finlandssvenskan mer och mer åt, så att de i dag kan 

uppfattas som två skilda språkarter. Vilket fick till följd att de förvirrade och nonchalanta 

svenskarna ofta inte hör skillnad på finlandssvenska och svenska med finsk brytning (»Vad 

duktig du är, jag förstår ju nästan allt du säger!«). Jag skäms varje gång det händer. 

Jag vill här också passa på att tacka för det intresse för vårt gemensamma språk som ni i 

Finland upprätthållit. För all litteratur som ni skrivit och som berikat den svenska litteratur-

skatten med omätliga värden. Inte minst när det gäller min egen  favoritgenre, poesin.  

I Finland har poesin lyckats hålla sig vital och bli läst i de bredare publiklagren, medan detta 

med att läsa dikter i Sverige alltmer förvandlats till en obskyr syssla som inte alls angår den 

stora allmänheten. Jag är lite avundsjuk på er i Finland, som inte tar ert svenska språk för 

givet, utan ser till att utnyttja det, formulera er, använda det. Och ge oss perspektiv på livet.

Som den finlandssvenske poeten Lars Huldén, när han glasklart  

beskrev sin sorg efter sin hustru: Länge var vi två. Nu är vi bara en.

  ”Nyrika vill ju 
gärna sopa igen 
spåren bakåt.”

Litteratur på svenska i hjärtat 
av Helsingfors sedan 1891.

OTTO GABRIELSSON

MOTBORGARE
Personligt brev 

Otto har ställt sig utanför 
sam hället, blivit en motborgare, 
och det är ett val som före
faller logiskt och följd riktigt. 
För vem vill vara endast en 
kugge i samhällsmaskineriet? 
Vad är vi värda om vi låter bli 
att gå till jobbet i morgon?

SCHILDTS & 
SÖDERSTRÖMS

Litteratur.sets.fi

MARTINA 
MOLIIS-MELLBERG

PISCES SZN

Intrycket av Martina Moliis-Mellbergs 
nya diktsamling är rakt igenom naket 
och trovärdigt. När diktjaget droppar 
förälskelsestora ord som ‘att träffa dig 
förändrade allt’, eller ‘du var som att 
röra himlen’, tvivlar recensenten inte 
på att det är sant.
– AnnaLina Brunell, Hufvudstadsbladet

MARIA GRUNDVALL

ENHÖRNINGEN

Olivias liv är en grå kompro   
miss och hennes jobb är en 
mardröm. Men hon har en 
plan. Hon ska till London för 
att äntligen carpa lite diem. 
Där bor nämligen film stjärnan 
Will Harris. Lyckligtvis är Olivia 
en vuxen, förståndig kvinna och 
inte en galen stalker. Annars 
kunde det sluta väldigt pinsamt.

BLÄNDAD AV 
DÖD OCH KÄRLEK
130 år finlandssvensk poesi

Den finlandssvenska poesin är ett kraftprov, 
kanske det allra finaste vi har. I Bländad av 
död och kärlek har vi samlat ett urval av de 
allra bästa dikterna från de senaste 130 åren.

Poesin är fri, och det är också läsaren. 
Slå upp boken var som helst och läs hur du vill, 
förstå dikterna hur du vill. Låt dig bländas.

ANNA LINDHOLM

DEN RÄTTA FÄRGEN
En biografi om 
socialisten Anna Wiik 

Anna Wiik (1891–1964) blev 
socialist i tonåren. Efter de rödas 
nederlag i inbördeskriget 1918 
dömdes hon till fängelse. Under 
andra världskriget slöt hon sig till 
fredsoppositionen och fortsatte 
orädd att arbeta för freden och 
socialismen. 

En passionerad kvinnas liv från 
Finlands dramatiska 1900tal.

I  lyrikens al lvarsrum
klampar jag in

Diktarna sitter där
och lyssnar t i l l  musiken

kring den döde.
Så jag bär mig åt!

Somliga pekar på mössan
andra på kängorna.

Återstår bara att bränna av
ett hagelskott i

kristal lkronan.

LARS HULDÉN
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»man kan bli författare av många 
olika anledningar, men att dela med 
sig av skamligheten, det var ett sätt 
att överleva.« Vi hör en åldrad 
Christer Kihlman (1930–2021) i en 
intervju med finsk tv. Generöst har 
han delat med sig av alkoholismen, 
äktenskapet, bisexualiteten, futtig-
het och storhetsvansinne. Genom 
att hänga ut sin egen ynkedom har 
han också vädrat den finlands-
svenska överklassens unkna 
 garderober. Långt före Kerstin 
Thorvall vittnade han om det mest 
förbjudna. På kuppen blev han folk-
hjälte, så nära en finsk  nationalskald 
man har kunnat komma i vår tid.

Men så var det inte från början. 
Han slog igenom med en skräll 1960. 
Debutromanen hette Se opp salige!  
Vi möter den medelålderskrisande 
Karl-Henrik Randgren, chefredaktör 
på ortstidningen i den lilla idyllen 
Lexå, verklighetens Borgå. Finland 
är ännu märkt av kriget, men vädrar 
framtidsluft, modernitet och väl-
stånd. Allt borde vara lugnt, men 
redaktör Randgren är inte vid sina 
fulla fem. Plötsligt börjar han skri-
va radikala ledare, och inte nog med 
det, han uppvisar tecken på mora-
lisk röta. Värst är att han känner åtrå 

i kriget. Tunga förväntningar vilar 
på de andra sönerna, Raf, som super 
och Benno, som är homo sexuell. 
Särskilt oroande är porträttet av 
den dysfunktionella mamman. Vi 
är inte långt från Noréns familje-
värld. Läsarna skakades också av 
Bennos sadistiska drömmar, med 
bilder hämtade från tyska koncen-
trationsläger. I dag skulle man 
knappast kunna använda sådana 
symboler, men läst i sitt historiska 
sammanhang förstår man vad 
Christer Kihlman ville uppnå. Han 
skrev om ett land som i tre år stridit 
axel vid axel med tyskarna i andra 
världskriget, om en inhemsk 
 fascism och en manlig våldskultur 
som ännu sipprade under ytan. Det 
var magstarkt för många läsare.

»Jag är en notorisk förrädare. Född 
borgerlig blev jag socialist, akade-
miskt predestinerad blev jag bohem.« 
Så presenterar sig  Christer Kihlman  
i sitt mästerverk från 1971, Människan 
som skalv. Det är en korsning av reflek-
terande essä och drastisk roman i tre 
delar, om spriten, äktenskapet och 
bisexualiteten. Det är och förblir en 
mil stolpe bland skandinaviska 
bekännare från Strindberg till Knaus-
gård, en autofiktionens  klassiker. ➸

till sin kollegas  trettonåriga dotter. 
Ambivalensen till det temat har ju 
inte minskat med åren, men Kihl-
mans bok går ännu att läsa. Bigott 
har han aldrig varit.

Verklighetens Borgå var rustat 
när boken kom. Ortens tidning 
hade laddat med fyra (!) olika recen-
senter. Matchen slutade oavgjort, 
två jublade, två gjorde tummen ner.

christer kihlman är en tidig och 
skarp kritiker av manlighetens 
 kultur: »Det var den manliga för-
nekelsen av känslorna, som började 
som en förnekelse av känslosamhet 
men blev en fix idé. Ett raseri som 
spred sig...« Raseriet smittade alla 
män och deras söner, en samling 
neurotiker och vålnader. En man-
lighet som efter kriget var obrukbar 
och meningslös, men levde kvar 
som »ett slags förruttnelse«. Temat 
skulle Christer Kihlman återvända 
till hela livet: »Jag har vägrat att 
vara man på den konventionella 
manlighetens villkor, vägrat att bära 
vapen, sporrar och medaljer.«

I Den blå modern, 1963, är scenen 
mörkare, tonen hårdare. Vi möter 
den högborgerliga familjen Linder-
mann, som har förlorat äldste sonen 

I våras gick rabulisten, bråkstaken och »sändisen« Christer Kihlman  
bort, 90 år gammal. Men hans mästerverk Människan som skalv  

lever vidare. Liksom anekdoterna från hans färgstarka liv. 
av ulrika knutson illustration pia koskela

Retstickan
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»Född borgerlig 
blev jag socialist, 
akademiskt pre-
destinerad blev 
jag bohem.« Så 
presenterar sig 

Christer Kihlman 
i sitt mästerverk 

Människan som 
skalv, ett verk 

som fyller 50 i år.
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I Kihlmans version är äkten- 
skapet en svart komedi mellan 
barnsliga kontrahenter, hårda och 
lekfulla. Grymmast är dvärgarna, 
mannen bär sin i byxorna, kvinnan 
sin under kjolen. Sexualiteten som 
en liten Mussolini på sin balkong. 
Är jämlikheten outhärdlig? undrar 
socialisten Kihlman träffsäkert. 
»Är jämlikheten en dröm? Om 
inte ens två tillsammans kan för-
verkliga den? Är det verkligen för 
alla? Även för dig och mig?«

Romanens Kihlman super sex 
dagar i sträck, strövar berusad i 
 Helsingfors, vaknar upp i en 
 främmande våning. Värden är bög, 
ensamma i våningen ägnar de sig åt 
manliga utsvävningar. Nästan alla 
spärrar hävda, skriver författaren 
förtjust: »Han ville bli miss- 
handlad. Han bad att jag skulle 

misshandla honom.« Författaren 
slår på måfå, och fortsätter slå. »Jag 
fylldes av en sällsam förfärlig känsla 
av vällust och det kom plötsligt för 
mig att jag i det ögonblicket var i 
stånd att döda honom och ville det 
och att det skulle kännas skönt. Det 
var en ohygglig, overklig upptäckt.«

Kihlman flyr lägenheten och sitt 
onda jag, tacksam över att de sista 
spärrarna hållit. 

1975 ger  christer Kihlman ut Dyre 
prins, en släktkrönika i Thomas 
Manns efterföljd. »Samhällsbevarar-
na var i uppror.« Ensam strykpojke 
var han inte, numera delade han äran 
med Henrik Tikkanen. De båda blev 
ett begrepp: blottarna. Snart sällade 
sig Märta Tikkanen till gruppen, sär-
skilt efter År hundradets kärlekssaga. 

Om blottarna blev bespottade i 
Finland hyllades de desto mer i 
 Sverige. Dyre prins blev Månadens 
bok och Kihlman blev »sändis«. 

Dålig kritik tålde han inte, och 
särskilt ilsket uppiggad blev han av 
PO Enquists snåla anmälan av Alla 
mina söner, 1980. Där reser Kihl-
mans jagberättare till Argentina 
och umgås med tonåriga pojk-
prostituerade. Enquist anade en 
politisk vindkantring, »en pappers-
svala i högervinden«. Christer 
Kihlman glömde det aldrig, social-
demokrater emellan. Enquist tyckte 
att Kihlman utnyttjat människors 
öden för sina egna syften, och 
 det skulle man höra från PO?!  
Vad  skulle man säga om filmen  
Il  Capitano? Där manusförfattaren 

Enquist för egna syften »hänsyns-
löst utnyttjar en existerande finsk 
ungdomsbrottsling som begår 
mord på tre oskyldiga människor«. 

Christer Kihlman kunde koket-
tera med sitt dåliga umgänge, menar 
Mårten Westö i sin inträngande 
intervjubok med författaren. Efter 
Henrik Tikkanens död var det 
»dåliga tider« i Finland, tyckte 
Kihlman: »Jag for till Stockholm 
samma dag Henrik dog.« Han reser 
vidare till Köpenhamn, träffar »en 
legendarisk knarklangare och 
 hallick, umgås med tjuvar och horor 
och känner sig lika udda och utanför 
som de.« Sedan kommer hans fru 
och hämtar hem resterna av maken. 

Selinda Kihlman, framstående 
bibliotekarie, dotter till poeten  
Rabbe Enckell, var en seg natur. 
Hon tålde mycket. När Människan 
som skalv gavs ut i Sverige krävde  
förlaget att hon skulle skriva på en 
försäkran att inte   stämma  utgiv- 
ningen. Men Kihlmans höll ihop.

1993 står paret Kihlman på 
 tröskeln till Diktarhemmet i Borgå. 
Att flytta in i den stiliga 1700-tals-
gården är den högsta utmärkelse en  
finlandssvensk författare kan få. 
Hyresgästen förväntas uppträda som 
en diplomat för litteraturen och lan-
det. Servera champagne till gästande 
besökare, busslaster med storögda 
svenska kulturturister. Här bodde 
Christer Kihlman i 24 år, de flesta 
med skrivkramp.  Hemma på brotts-
platsen i Borgå, förlåten av alla. Men 
de goda  Borgåborgarna kunde inte 
helt  krama ihjäl honom ändå. 

Kihlmans litterära syskonsjälar
 
 birgitta stenberg

(1932–2014) Birgitta Stenberg tillhör 
samma efterkrigsgeneration som 
Christer Kihlman. Med samma aptit 
bryter hon gränser och tabun, och 
använder också sin bisexualitet för att 
utforska världen. Stenberg är lika 
ironisk som Kihlman, men ser lite 
 ljusare på livet.

 Läs: Kärlek i Europa.

édouard louis
(f. 1992) »Från min barndom har jag 
inte ett enda positivt minne.« Så 
börjar Édouard Louis själv- 
biografiska debutroman Göra sig 
kvitt Eddy Bellegueule. Precis som 
Kihlman har han ett laddat, 
 ambivalent förhållande till den 
våldsmärkta manlighetens kultur. 

Läs: Göra sig kvitt Eddy Bellegueule.

k l a s si k e r n |  c h r is t e r k i h l m a n
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»Gösta och 
 Christer, fy 
 fa-an.« Christer 
Kihlman fick gå 
före i kön med 
Gösta Ekman 
på Victoria och 
Operabaren, till 
folkets avund-
samma sus.
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HEMMA HOS TOLSTOJ
Nordiska möten i liv och dikt

Ben Hellman

Leo Tolstoj tog emot en strid 
ström av besökare på sitt mytom-
spunna gods i Jasnaja Poljana ut-
anför Moskva. Hit sökte sig jour-
nalister, författare, männi skor i 
troskris och ny� kna turister som 
rest långt för att trä� a den store 
ryske författaren. Många besö-

kare kom från Norden och de har berättat om sina möten 
i fängslande reseskildringar, reportage, artiklar och brev. 
Samtalen med besökarna fördes gärna vid den väldiga, 
vänligt fnysande samovaren. Här diskuterades förstås för-
fattarskapet och litteraturen i stort, men också de dramatis-
ka omvälvningarna i Ryssland, religion, � loso�  och politik 
samt vardagens skötsel av gods och ägor.

Flexoband, 560 s., illustrerad.

SON TILL TOLSTOJ
Berättelsen om 
Lev Lvovitj Tolstoj

Ben Hellman

Lev Lvovitj Tolstojs beund-
ran för sin far, den världsberöm-
de författaren, övergick i konstant 
uppror, samtidigt som relationen 
gav förutsättningar för ett liv som 
debattör, författare och skulptör. 
Från åren på släktgodset Jasnaja 

Poljana till lands� ykt i Skåne – däremellan befann sig Lev 
Lvovitj Tolstoj ofta på resande fot. I Sverige mötte han sin 
första stora kärlek, Dora Westerlund från Enköping, och 
svenskarna kallade han det lyckligaste folket i Europa. Hans 
levnadssaga inrymmer revolutioner och krig. Den omfattar 
över� öd såväl som armod, livsglädje såväl som svartsyn och 
är oavbrutet spännande.

Hårdband, 448 s., illustrerad.

Södra Agnegatan 27, 112 29 Stockholm • appellforlag.se • Instagram: @appellforlag
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Franska fl anörer 
Författarnas Paris, från 
Balzac till Modiano
Lena Kåreland

Poeten 
Gaspara Stampa
En kvinnas röst i renäs-
sansens kärlekslyrik
Johanna Vernqvist

Persilja och gräslök 
knippas
Karl Alarik Grönholm, fi n-
landssvensk trädgårdsmäs-
tare i början av 1900-talet
Anders Leonard Baarman

Syster Gerda
Sjuksköterskan, fackförenings-
ledaren och politikern Gerda 
Höjer
Anna Götlind

Hannibalkriget

Titus Livius 
Översättning, inledning 
och kommentarer: 
Karin Westin Tikkanen
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Yukiko Duke har valt ut 25 finlandssvenskor 
värda att upptäcka – om och om igen.  

Från Margit Niininen till Johanna Holmström. 
Vilken är din favorit?

Solveig von Schoultz 
(1907–1996)

Själv såg sig Solveig von Schoultz främst som lyriker, 
men hon skrev också många novellsamlingar, pjäser 
och barnböcker. De första verken var ordrika, sedan 
arbetade hon alltmer med koncentration. Solveig 
von Schoultz definierade sig inte som en kristen 

författare, men flera av verken är religiöst färgade. 
Med sitt sparsmakade, men ändå sinnliga språk och sin 

betoning av individen, utgör hennes författarskap en 
naturlig fortsättning på den finlandssvenska 

modernismen. Solveig von Schoultz skrev ofta om 
relationerna mellan könen och ställde kvinnors vardagliga 

plikter mot deras längtan att förverkliga sig själva.
läs gärna: Diktsamlingen Allt sker nu (1952) och själv- 
biografiska Längs vattenbrynet (1992).
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blåvita  
stjärnor

25
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Mirjam Tuominen 

(1913–1967)

Redan vid debuten 1938 med Tidig 
tvekan, ägnade sig Mirjam Tuominen 
med stor känslighet och intellektuell 
skärpa åt grundläggande, existen-
tiella frågeställningar. Skuld och 
försoning var viktiga teman för 
henne och blev ännu viktigare efter 
andra världskriget och befrielsen 
från koncentrationslägren. Andra 
återkommande teman är utanför-
skap och längtan efter acceptans. 
Bliva ingen från 1949, en samling 
prosaskisser och dikter, markerar en 
ny period i författarskapet. I mitten 
av 50-talet började hon intressera sig 
för katolicismen och dikterna blev 
därefter alltmer religiöst färgade.
läsa gärna: Kortromanen Besk 
brygd (1947) och novellsamlingen 
Mörka gudar (1944).

Marianne Alopaeus 
(1918–2014)

Alopaeus tillhörde de författare 
som på 1960-talet gjorde uppror 
mot sin borgerliga uppväxtmiljö. 
Hon levde större delen av sitt liv 
utomlands och räknas som en 
föregångare till 70-talets 
feminister. Alopaeus kände sig 
dock främmande för feminismens 
kvinnoideal och krav på systerlig 
solidaritet: hon påpekade att 
hennes kvinnliga huvudpersoner 
snarare gör sig fria från en 
klassroll än en könsroll. De slits 
ofta mellan ointellektuella, men 
sexuellt attraktiva, äkta män och 
intellektuellt stimulerande 
älskare.
läs gärna: Romanen Mörkrets 
kärna (1965) och essäsamlingen 
Betraktelser kring en gräns (1971).

Ulla-Lena Lundberg 
(1947–)

Den åländska antropologen och 
författaren Ulla-Lena Lundberg 
idkar ett fruktsamt växelbruk 
mellan skönlitterärt och fack-
litterärt skrivande. Det har 
resulterat i romaner, lyrik och 
sakprosa med motiv från fyra 
världsdelar, men mest känd är hon 
kanske trots allt för sin åländska 
romantrilogi – Leo, Stora världen 
och Allt man kan önska sig – om en 
sjöfartssläkts öden. Den sträcker 
sig från 1800-talets allmoge-
seglation till det sena 1900-talets 
färjetrafik. Här briljerar Lundberg i 
framställningen av såväl tid och 
miljö som psykologiskt trovärdiga 
personporträtt. 
läs gärna:  Sjöfartstrilogin (1989–
1995) och romanen Is (2012).

Merete Mazzarella 
(1945–)

Litteraturforskaren, kritikern och 
författaren Merete Mazzarella har 
utvecklat en alldeles egen essäistisk 
stil från debuten 1979 med 
självbiografiska Först sålde de pianot.  
I de senaste årens tanke böcker utgår 
hon ofta från en personlig anekdot 
och vidgar perspektivet, sätter 
händelsen i ett betydligt större 
sammanhang: den lilla världen 
förenas med den stora. Merete 
Mazzarella är på samma gång 
analytiskt briljant och stilistiskt 
lysande. Hon besitter en avunds-
värd beläsenhet, som hon lättsamt 
och underhållande låter oss läsare 
få del av.
läsa gärna: Resa med rabatt:  
Om konsten att vara pensionär (2010) 
och Från höst till höst (2021).

Margit Niininen 
(1905–1993)

Som 22-årig studentska dömdes 
Niininen 1927 för mord på en 
affärsman. Han hade utsatt henne 
för sexuella övergrepp då hon 
jobbade extra på hans företag. 
Niininen benådades av den finske 
presidenten efter två år och blev så 
småningom barnavårdsinspektör. 
Hon doktorerade med en 
avhandling om omhändertagna 
barn och gick sedan över till att 
skriva skönlitterärt. Med stort 
socialt patos och psykologisk 
skärpa porträtterade hon såväl 
fångar som några av de 
omhändertagna barn hon själv 
hade kommit i kontakt med. 
läs gärna: Novellsamlingarna 
Ensamma ansikten (1942) och Sin 
egen verklighet (1949).

Tua Forsström 
(1947–)

Lyrikern Tua Forsströms dikter är 
vardagsnära, tilltalet personligt och ofta 
förtroligt. Utan att övertydligt skriva ut 

nuet, fångar hon det i all dess komplexitet 
och mångtydighet. Hennes tidiga poesi är 
konkret och öppet samhällskritisk, men 

med tiden har hon kommit att röra sig mot 
det mer abstrakta och existentiella. Ofta 

skapar hon en stark spänning mellan 
diktraderna, som får dikterna att glöda. 

Forsström valdes 2019 in i Svenska 
Akademien efter Katarina Frostenson.

läs gärna: Jag studerade en gång  
vid en underbar fakultet (2003)  

och Anteckningar (2018).

Tove Jansson
(1914–2001)

Mumintrollens skapare, 
bildkonstnären och författaren 
Tove Jansson, skrev även  
renodlade vuxenböcker.  
Dessa novellsamlingar och 
romaner är känsligt återgivna 
relationsdramer med fina 
psykologiska personporträtt. 
Där ställer Jansson ofta två 
motpoler eller ytterligheter mot 
varandra, i synnerhet när hon ska 
belysa kvinnors relationer till 
varandra. Ett tydligt exempel på ett 
sådant motsatspar är den känsliga, 
gamla konstnärinnan och den 
närmast överenergiska hushållerskan 
i Den ärliga bedragaren.
läs gärna:  Självbiografin Bild-
huggarens dotter (1968) och novell-
samlingen Rent spel (1989).

foto: moomin character
s/

pe
r-

o
lo

v 
ja

n
ss

o
n

fo
to

: n
ik

las sandström

foto: charlotta boucht

fo
to: jacob sauren

fo
to: schildts bildarkiv

fo
to

: å

bo akademis bildsamlingar fo
to: christoffer westerlund

fo
to: privat



4 4

Tatjana Brandt 
(1975–)

Författaren, poeten, litteraturvetaren och 
kritikern Tatjana Brandt har, förutom 
lyrik, skrivit två inspirerande och 
intressanta böcker om läsning. Vad är 
läsning egentligen? Hur kan vi förhålla 
oss till litterära verk och lära oss något av 
dem? Vad är läsningens plats i livet? Med 
utgångspunkt i ett antal mycket olika 
litterära verk funderar Brandt kring dessa 
frågor. Och som hon gör det! 
Oemotståndligt roligt, 
vanvördigt och 
blixtrande intelligent.
läs gärna: 
Fängslad (2017 ) 
och Läsa tankar 
(2021).                                               
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Irmelin Sandman Lilius 
(1936–)

Sandman Lilius är – tillsammans 
med vännen Tove Jansson – en  
av de internationellt mest 
uppmärksammade finlandssvenska 
författarna. Hon är främst känd för 
sina poetiska allåldersböcker om 
den fiktiva kuststaden Tulavall på 
1800-talet. Ett centralt verk är 
trilogin Fru Sola, som följer den 
fattiga sjömansfamiljen Halters 
kamp för överlevnad i ett strikt 
klassamhälle. Hon ställer också 
gärna traditionell, folklig visdom – 
nedärvd från mor till dotter – mot 
manlig övertro på vetenskap och 
teknik.
läs gärna: Fru Sola-trilogin  
(1969–1971) och minnesboken 
Hand i hand (1985).

Anna Bondestam 
(1907–1995)

Sin arbetarklassbakgrund till trots 
tog Bondestam studenten i 
Jakobstad 1925, och blev den 
finlandssvenska arbetarklassens 
litterära talesman. Hennes främsta 
verk, de två romanerna Vägen till 
staden och Stadens bröd, skildrar de 
egendomslösas hårda tillvaro vid 
1900-talets början. Med stor 
medkänsla och minutiöst 
välstuderad tidsatmosfär berättar 
Bondestam om några människor 
som lämnar fattigdomen på den 
österbottniska landsbygden för att 
söka lyckan i Jakobstad under 
industrialiseringens första 
årtionden.
läs gärna: Vägen till staden (1957) 
och Stadens bröd (1960).

Wava Stürmer 
(1929–)

Denna produktiva och mångsidiga 
österbottnings 60-åriga litterära 
produktion omfattar lyrik, dramatik, 
romaner och barnböcker. Stürmer 
fick stor betydelse för kvinnorörelsen 
och skrev bland annat text till 
kampsången Vi är många. I sin 
skrivarstuga i Jakobstad samlade hon 
på 1960-talet författare till en 
betydelsefull, litterär salong. Hon 
var även aktiv i gruppen som 
startade Författarnas andelslag, ett 
österbottniskt förlagskooperativ. 
Hennes eget författande, som från 
början hade ett starkt realistiskt-
feministiskt perspektiv, blev med 
tiden alltmer esoteriskt.
läs gärna: Det är ett helvete att måla 
himlar (1970) eller Väntansväg (1985).

Eva-Stina Byggmästar 
(1967–)

Byggmästar inledde sitt författarskap 
i mitten av 1980-talet med en 
infallsrik, men ändå relativt 
konventionell, lyrik. I början av 
90-talet förändrades dock språket 
helt och Byggmästar började 
använda sig av ett lekfullare och 
friare tilltal. Hon blandade in 
element av folkvisa och nonsensvers, 
samtidigt som det naturlyriska 
draget i dikterna blev allt starkare. 
Det ystra, glatt knäppa och infallsrika 
i hennes diktning är omöjligt att inte 
falla för: det känns som om Bygg-
mästar diktar som en motstånds-
handling mot allt mörker i världen.
läs gärna: Men hur små poeter finns 
det egentligen? (2008) och Nattmusik 
för dagsländor (2019). 

Henrika Ringbom 
(1962–)

Att Henrika Ringbom – som 
debuterade 1988 med diktsamlingen 
Båge – tidigt intresserade sig för den 
formmedvetna japanska kulturen 
och litteraturen är inte underligt: 
hon är själv en formkänslig och 
språkligt avancerad poet, vars 
raffinerade bilder känns besläktade 
med de klassiska japanska tanka- och 
haikupoeternas. Hennes prosa är även 
den av den meditativa, still samma 
sort som verkar över tid i läsaren.
läs gärna: Diktsamlingen Öar i ett 
hav som strömmar (2013) och essän 
Elden leende (2016). 

Agneta Enckell 
(1957–)

Agneta Enckell är en upptäckts-
resande in i språket, som ständigt 
undersöker dess möjligheter och 
gränser. Hon har utforskat 
skillnaden mellan manligt och 
kvinnligt språk, mellan talandet och 
tigandet, mellan ett känslo drivet och 
ett intellektuellt förhållande till 
språket. Hennes poesi är på samma 
gång sinnlig och driven på ett sätt 
som för tankarna till Ann Jäderlund 
och Katarina Frostenson. 
läs gärna: Inte ett ord (jag är naken) 
(2014) och (med eget namn, utan 
namn, ditt namn) (2020).

Johanna Holmström 
(1981–)

För många svenskar blev Johanna 
Holmström ett namn efter stor-
bråket kring hennes frispråkiga 
biografi över Märta Tikkanen 
förra året. Förhoppningsvis ledde 
det till en upptäckt av Holmströms 
intressanta, skönlitterära 
produktion. Sedan debuten 2003 
med Inlåst och andra noveller har 
hon gått vidare mot större 
tematiskt djup och berättarteknisk 
oräddhet. Hon utforskar gärna 
maktförhållanden av olika slag  
och skriver suggestivt, filmiskt  
och utan att någonsin bli 
övertydlig.
läs gärna: Novellsamlingen 
Camera obscura (2009) och 
romanen Själarnas ö (2017).

Hannele Mikaela 
Taivassalo 

(1974–)

Taivassalo debuterade 
2005 med novell-
samlingen Kärlek 
kärlek hurra hurra. 
Sedan dess har hon 
skrivit såväl romaner, 
noveller och barn-

böcker som dramatik. 
Oberoende av vad hon 

skriver, utmanar hon 
läsaren genom att utforska 

språkets och berättandets 
möjligheter och medvetet tänja på 

alla genregränser. Romanen In 
transit och den dystopiska serieromanen 

Scandorama (med kongeniala teckningar  
av Catherine Anyango Grünewald) är 
mästerliga prov på detta. Hennes senaste 
verk, I slutet borde jag dö, är stramare – en 
hjärtskärande roman om omöjlig kärlek. 
läs gärna: In transit (2016) och I slutet 
borde jag dö (2020).

Vem vill inte 
läsa en för-

fattare som 
skriver  

»oemot-
ståndligt 

roligt, van-
vördigt och 

blixtrande 
intelligent«?

Hannele  
 Mikaela 

 Taivassalo 
är även 

 dramatiker 
och skåde-

spelare.

Eva Wichman 
(1908–1975)

Vid debuten 1937 med novell-
samlingen Mania, var Wichman 
redan en internationellt prisbelönt 
formgivare. Hennes spännande, 
modernistiska prosa med  nyskapade 
ord, originella meningskonstruk-
tioner och ett fragmentariskt sätt 
att berätta, väckte uppmärksamhet. 
Hon skriver om livet i städerna 
med civilisationskritisk hållning 
och frågar sig hur människor ska 
kunna skapa sig en human tillvaro i 
massamhället. Så småningom över-
gick hon till att skriva poesi, först 
socialistiskt färgad, därefter allt-
mer existentiellt orienterad.
läs gärna: Novellsamlingen 
Mania (1937) och romanen 
Ohörbart vattenfall (1944).

Monika Fagerholm
 (1961–)

Fagerholm debuterade 1994 med 
Underbara kvinnor vid vatten. Redan 
där märks författarens intresse för att 
utforska romanen som berättarform. 
Monika Fagerholm bryter med den 
psykologiserande, realistiska 
romanen och experimenterar lekfullt 
och suggestivt med genrer, språk 
och stil. Med en osviklig känsla för 
tidsanda och miljöer – och en alldeles 
egen, polyfon berättarteknik – har 
hon mutat in sitt eget område på 
den litterära kartan.
läs gärna: Den amerikanska flickan 
(2004) och Vem dödade bambi? (2019).

fo
to: niklas sandström

fo
to: niklas sandström

fo
to: niklas sandström

fo
to

: t
o

m
i p

arkkonen
fo

to
: n

ik
la

s s
andström

fo
to

: a
le

xa
ndra harald

fo
to

: p
ri

va
t

foto: niklas sandströ
m

foto: vanessa forstén

45



4 6

l is ta n |  f i n l a n d s s v e n skor

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

Susanne Ringell
 (1955–)

Ringell, som även är skådespelare, inledde sitt 
författarskap som dramatiker. Så småningom slog 
hon igenom även som prosaist och utvecklade en 
alldeles egen genre i gränslandet mellan prosa och 
poesi. Ringells språk är precist och rytmiskt, ofta 

kryddat med nybildade ord 
och en alldeles underbar, 

absurd humor.
läs gärna: Åtta 

kroppar (1998) 
och Katt 

begraven 
(2003).

Ann-Luise Bertell 
(1971–)

Skådespelaren och regissören 
Ann-Luise Bertell, som tidigare 
har skrivit barnböcker, lyrik och 
dramatik, fick sitt stora genombrott 
som författare med romanerna 
Vänd om min längtan (2016) och 
Heiman (2020). De är baserade på 
hennes mor- och farföräldrars 
öden, som inte är helt ovanliga i 
Österbotten: mormodern 
arbetsutvandrade till USA, 
farfadern förlorade sina föräldrar 
tidigt, fick börja arbeta på fabrik 
och sörja för sin bror. Bertell skriver 
fram deras liv på en prosa som 
skimrar, och reser ett vackert 
äreminne över gångna generationer.
läs gärna: Vänd om min längtan 
(2016) och Heiman (2020).

Sally Salminen
 (1906–1976)

Åländska Sally Salminen arbetade 
som hembiträde i New York när 
hennes debutbok Katrina (1936) 
gjorde succé i hemlandet. Romanen 
handlar om den österbottniska 
bonddottern Katrinas liv som 
sjömans- och statarhustru på den 
åländska ön Torsö. Medan männen 
seglar, förväntas statarkvinnorna 
slava för lite mat hos de förmögna 
jordägande bönderna. Men den 
stolta Katrina trotsar klass- och 
könsindelningen på ön. De 
internationella framgångarna med 
romanen gjorde att Salminen kunde 
bli heltidsförfattare och skriva såväl 
romaner som fackböcker.
läs gärna: Katrina (1936) och På 
lös sand (1941).

Sabine Forsblom 
(1961–)

Sabine Forsblom har en bakgrund 
som journalist och modersmåls-
lärare för flyktingar och invandrare. 
Hennes intresse för, och medkänsla 
med, människor i marginalen 
avspeglar sig också i hennes 
författarskap. Debuten Maskros-
guden (2004) utspelar sig på 1970-
talet i en östnyländsk arbetarklass- 
miljö, som Forsblom med hjälp av 
burlesk berättarglädje, ett dialektalt 
mustigt talspråk och sinne för 
talande detaljer målar upp. Men 
under huvudpersonens slagfärdiga 
humor döljer sig en sorg och en 
vrede över att aldrig duga, att aldrig 
vara fin nog.
läs gärna: Maskrosguden (2004) 
och Maskrosgudens barn (2015).

Märta Tikkanen
 (1935–)

I sitt författarskap har Märta 
Tikkanen genomgående använt sig 
av ett kvinnoperspektiv, vilket har 
gjort henne till en av den nordiska 
feminismens förgrundsgestalter. 
Ett ständigt återkommande tema är 
den omöjliga, jämställda kärleken, 
som ändå måste vara möjlig. 
Tikkanen använder sig av ett direkt 
tilltal och ett känslointensivt språk: 
inte minst i den litterära dialogen 
med maken Henrik, som i 
Århundradets kärlekssaga (1978).
läs gärna: Män kan inte våldtas 
(1975) och Århundradets kärlekssaga 
(1978).

Anna-Lena Laurén 
(1976—)

Journalisten Anna-Lena Laurén har 
i flera år arbetat som Rysslands-
korrespondent för nyhetsmedier i 
både Finland och Sverige. Förutom 
att skriva nyhetsartiklar, har hon 
kontinuerligt skrivit essäistiskt 
hållna, facklitterära böcker om 
Putins Ryssland. Hon tar avstamp  
i sitt eget vardagsliv, målar upp 
tydliga, konkreta scener och 
för klarar hur de hänger ihop med 
beslut fattade högre upp i samhället. 
Det är oerhört skickligt gjort. 
läs gärna: De är inte kloka, de där 
ryssarna (2008) och Sammets-
diktaturen (2021).
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Vem vill du  
MUNTRA UPP?

Känner du någon som just nu skulle  bli glad av att få läsa spännande 
reportage, nära personporträtt, ta del av gripande  bilder och skratta åt 

överraskande snackisar? Helt enkelt någon som  behöver Vi? 
Då kan du nu ge bort 4 nr av  

Vi och sprida glädje för bara 199 kronor.  
Ge bort till en vän eller till dig själv.

Beställ på webben: 
 www.vimedia.se/finland21

Ge bort  
4 nr för  
199 kr

Erbjudandet gäller tom 2022-01-31 och porto tillkommer för utlandsprenumeration.
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Raseborgs stadshus
(Raseborgsvägen 37)
Den numera grundrenoverade 
fastigheten är i dag Raseborgs 
stadshus, men under 1900-talet 
tjänade den som distrikts- och 
mentalsjukhus under en rad 
namn, 1972–2016 som Ekåsens 
sjukhus. Här arbetade författaren 
och jazzpianisten Claes Anders-
son som avdelningsläkare under 
fem år. Genom sitt samhälls- 
engagemang gav han sjukhuset 
ett ansikte och han kom också att 
personifiera den samhällsengage-
rade litteratur som växte fram på 
60-talet. Andersson var förutom 
special läkare inom psykiatri även 
riksdagsman och kulturminister.
Sjukhuset var på sin tid en stor 
arbetsgivare bland Ekenäsborna. 
Även om man inte kan 
besöka byggnaderna i 
dag är området 
 intressant att 
 promenera i. Hösten 
2020 utgavs boken 
Röster från Ekåsen – 
100 år av berättelser 
från ett mentalsjukhus 
av tidigare nämnda Tove 
Virta.

Bio Forum
(Helene Schjerfbecks gata 5)

I ett gammalt stenhus i 
jugendstil på Barckens 

udde ligger den äldsta 
biografen i Finland, Bio 
Forum, vars första 
visning skedde den  
7 december 1912 med 
Monte Carlos hemlighet. 

Familjen Halonen har ägt 
Bio Forum sedan år 1943 

och enligt ägarna är 
 svenska filmer speciellt 

populära. I höst visas bland 
annat den hyllade fotbolls filmen 
Tigrar av Ronnie Sandahl. Men 
säsongens mest emotsedda 
 premiär om du frågar oss Kupé nr 6, 
en ryskspråkig film baserad på 
finskan Rosa Liksoms roman, som 
tidigare i år prisades på Cannes 
filmfestival. Läs mer: bioforum.fi.

författaren Einar Reuter, som hon 
hyste starka känslor för trots den 
stora åldersskillnaden på nitton år. 
Reuter använde sig av pseudony-
men H. Ahtela för sin mångsidiga 
produktion (bland annat en biografi 
över Schjerfbeck!). Brevläsningen 
kan med fördel kombineras med 
ett besök på utställningen »Helene 

Schjerfbecks liv och konst« 
på Raseborgs museum. 

Ett bra tips är även 
boken Hon drog sina 
streck, vi minns henne 
– Helene Schjerfbeck  
i Västnyland av Tove 

Virta. Läs mer: schjerf-
becksallskapet.fi.

Lola uppochner 
(Roman av Monika Fagerholm)
Ekenäs har varit en rik källa för 
många finlandssvenska författare 
som har rötter i trakten, eller som 
har flyttat hit för att låta fantasin 
flöda. En av dem är Monika Fager-
holm, som hävdat att hon »drabba-
des av skräck« när hon flyttade hit. 
Mörkret och tystnaden »gömde en 
hemlighet» – utmärkt stoff för en 
roman! Då Lola uppochner blev 
tv-serie förlades största delen av 
inspelningen till Ekenäs.

Bokhandeln Toppen  
(Kungsgatan 9 )

Vid Finlands äldsta gågata, Kungs-
gatan, finns bokhandeln Toppen, 
som har ett fint utbud av svensk-
språkiga böcker. Bokhandeln har 

även ett stort sortiment av böcker 
om trakten, skrivna av lokala 

författare. Se till att ta med dig 
rejäla bärkassar för härifrån går du 

sällan tomhänt.
Läs mer: toppenshop.fi.

Helene Schjerfbeck 
(Rådhustorget)
Konstnären Helene Schjerfbeck 
(1862–1946) bodde en del av sitt liv 
i Ekenäs. Vid Rådhustorget finns 
det pittoreska Café Schjerfbeck 
där man kan avnjuta sitt eftermid-
dagskaffe med en förhandsbokad 
brevläsningsstund i sällskap med 
Helene själv (med litterärt tema 
om så önskas), tolkad av guiden 
Anne Ingman som även före-
står caféet. Schjerfbeck 
brevväxlade flitigt med 
olika konstnärsvänner, 
bland annat den djärva 
författaren och konst-
nären Helena Wester-
marck. En annan av 
Schjerfbecks brevvänner 
var forstmästaren och 
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Gör som Helene Schjerfbeck och  
Claes Andersson brukade göra och 
boka in en tur till Nyland i vinter. 
av l o t ta l e rv i k s

Villa  Skeppet 
(Snäcksundsvägen 8)

Författarhemmet Villa Skeppet 
ritades av Alvar Aalto som en gåva 
till vännerna Göran och Christine 
Schildt. Göran Schildts författar-
skap är mångsidigt och omfattar 
kulturhistoria, konstvetenskap, 

reseberättelser, biografier och 
skönlitteratur. Sin doktors- 

avhandling skrev han om Paul 
Cézanne. Han har också skrivit en 

bok om André Gide, som bidrog till 
att Gide erhöll Nobelpriset i littera-
tur 1947. Göran Schildts verk asso-
cierar till en mängd olika områden, 
de mest kända är Medelhavet och 

segling. Villa Skeppet är det till ytan 
minsta privata hemmet som Alvar 

Aalto ritat. Det är möjligt att beställa 
guidade visningar – till exempel en 

som  kretsar kring Schildts författar-
skap och litteraturen som inspirerade 

honom. Läs mer: villaskeppet.fi.
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Tammerfors

Åbo

Ekenäs

Helsingfors

En enkel till
Ekenäs!

Villa Skeppet. På grund av 
det begränsade utrymmet 
välkomnas besökare endast 
genom att boka en guidad 
tur – men det är det värt!

Ekenäs 
stolthet 
Helene  

Schjerf-
beck.  
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Kulturbulle
.
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Bokkalaset 
(Flertalet platser)

Bokkalaset i Ekenäs är numera en 
av Svenskfinlands största litteratur-

festivaler med drygt 70 finlands-
svenska och nordiska författare och 

artister på 15 olika scener. Årets 
tema är »Vändpunkter« och det 

bjuds på  seminarier, utställningar, 
film, musik och kulinariska upple-

velser på gallerier, caféer och 
restauranger. Det är bara att välja 

och vraka i programmet, som till 
största delen är gratis och dessut-
om till viss del går att titta på digi-
talt i efterhand. Bland författarna 

hittar vi i år Tatjana Brandt,  Mia 
Franck, Karin Collins, Michel Ekman 

och norskan Nina Lykke. Arrange-
ras 11–15 november i år (10–14 nov. 

2022) Läs mer: bokkalaset.fi.

Kaj Korkea-
aho och Nina 
Lykke – två av 
drygt sjuttio  
författare på 
Bokkalaset.
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Ekenäs, sommarvind

blåser mot din kind.

Kungsgatans kullerstenar

och Knipan som en svan,

en kväll i Gamla stan,

du vet vad jag menar?

Minns du Ekenäs än?

Någon blev kanske din vän

i vimlet på ett torg,

en morgon blå som

en korg med violer.

 Dikt av  
Tua Forsström.

Innan Claes 
Andersson 
blev riks-
dagsman och 
kulturminister 
arbetade han i 
Ekenäs.
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ag var nog ämnad att bli 
chaufför eller lagerarbetare. 
Alla i min familj är arbetare, 

det är bara jag som har avvikit med 
universitetsstudier. Något hände, 
jag undrar fortfarande vad. I tjugo-
årsåldern tänkte jag plötsligt att 
jag skulle börja skriva, utan att 
någonsin ens ha träffat en förfat-
tare. Ingen i min bekantskapskrets 
hade pluggat vidare, och själv gick 
jag till sjöss när det var dags för 
 gymnasiet. 

Efter tio år av heltidsarbete till 
sjöss och på lager började jag på 
Stockholms universitet. När jag 
lämnade industrin fanns det 
inga bundna tider längre. Men 
jag fortsatte gå upp samma tid 

som jag  brukade. Jag skrev upp 
mina kafferaster för att få ihop 
mina timmar. Mina kursare klaga-
de på att de inte hann läsa littera-
turen, själv hann jag med och 
läste allt mer. 

Jag började doktorera, skrev 
om R. R. Eklund som är från 
Nykarleby precis som jag. Han var 
känd på sin tid, ingick i de moder-
nistiska kretsarna i Helsingfors 
kring Edith Södergran och Rabbe 
Enckell. I dag är han rätt bort-

glömd. Om jag hade 
haft samma 
effektivitet som 
på Volvo hade 
jag varit doktor 
på några år, nu 

drog det ut på tiden. Under 
samma period påbörjade jag en 
trilogi och insåg att det inte gick 
att doktorera och skriva tre böck-
er parallellt, så jag lämnade 
 doktorandstudierna. Som för-
fattare måste man vara lite friare.

Jag har själv skrivit om Nykarleby 
i Döbelns gränd, den boken hade 
varit svår att skriva på plats.  
Det är en liten stad med 2 000 
invånare, distansen gjorde det 
lättare. Så är det med flera böcker 
jag skrivit, det hjälper att se saker 
på avstånd. 

Min familj bodde i Österbotten 
tills jag var fem år. 1966 flyttade vi 
till Skoghall i Värmland. Vi var 
arbetskraftsinvandrare, pappa 

började på Uddeholmsbolaget, 
mamma som diskerska på Domus-
restaurangen. Jag gick i skolan i 
Skoghall tills jag var tolv, sedan 
flyttade jag tillbaka till Finland i 
tio år. Trots att jag har bott i 
 Sverige så länge känner jag att jag 
kommer lite från utsidan, och har 
andra erfarenheter från min 
finländska uppväxt. Min pappa 
var med i kriget som frontsoldat. 
Det har påverkat mig mycket, 
Finland finns alltid med.

Jag har gett ut alla mina böcker 
i Finland, men sitter i Sverige och 
skriver. På ett sätt hamnar man 
mittemellan, men för mig är det 
inget konstigt. Jag ser mig som en 
finlandssvensk författare.« 

»Jag kommer lite från utsidan«

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

Robert Åsbacka är aktuell  
med Kistmakarna, en roman 

om en författare trängd mellan 
socialdemokratisk kommunpolitik 

och kulturföreningar på vänster-
kanten. Uppföljaren Glömda  

rum utkommer i januari.
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noterat
£   Galanterna av Mia Franck 

(Förlaget M, 2021)
£   Röda rummet av Kaj Korkea-

aho (Förlaget M, 2021)
£  Flyghöjd av Gurli Lindén 

(Marginal, 2020)
£  Skugga och svalka av Quynh 

Tran (Norstedts, 2021)
£  Med kamera och koffert av 

Sanna Jylhä och Marika 
Rosenström (Appell, 
2021)

£   Äldre män av Johan Bargum 
(Förlaget M, 2022)

£  Bländad av död och kärlek av 
Maïmouna Jagne-Soreau  
m fl (Schildts & Söder-
ströms, 2021)

£  Tikkanens linje av Henrik 
Meinander (Schildts & 
Söderströms, 2021)

monika fagerholm
£  Vem dödade bambi? 

(Bonniers, 2020)
£  Underbara kvinnor vid vatten 

(Bonniers, 2013)
£  Den amerikanska flickan 

(Bonniers, 2006)

alma pöystis bokhylla
£   Vaiti av Laura Malmivaara 

(Otava, 2021)
£   Sensuous Knowledge av 

Minna Salami (Zed Books, 
2020)

£   Den farliga resan av Tove Jans-
son (Förlaget M, 2019)

tecken i tiden 
£   Motborgare av Otto 

Gabrielsson (Schildts & 

Söderströms, 2021)
£   Theo av Mathias Rosenlund 

(Schildts & Söderströms, 
2021)

irmelin och arvtagarna
£  Bonadea av Irmelin Sand-

man Lilius (Bonniers, 
1978)

£  Illop av Irmelin Sandman 
Lilius (Litorale, 2019)

£  Sjutusen år I–IV av Irmelin 
Sandman Lilius (Schildts 
samt Litorale (del 2-4) 
2003–2018) 

£  Underfors av Maria Turt-
schaninoff (Förlaget M, 
2021)

£  Maresi av Maria Turtscha-
ninoff (Förlaget M, 2019)

£  Hem av Karin Erlandsson 
(Forum, 2021) 

£  Pärlfiskaren av Karin 
Erlandsson (Bonnier Carl-
sen, 2020)

finlandssvenskorna
£  Ohörbart vattenfall av Eva 

Wichman (Söderström, 
1944)

£  Samlade noveller av Mirjam 
Tuominen (Modernista, 
2018)

£  Längs vattenbrynet av Solveig 
von Schoultz (Alba, 
1992)

£  Ensamma ansikten av Margit 
Niininen (Bonniers, 
1942)

£  Mörkrets kärna av Marianne 
Alopaeus (Trevi, 1976) 

£  Vägen till staden av Anna 
Bondestam (Tidens förlag, 

1957)
£  Is av Ulla-Lena Lundberg 

(Schildts & Söderströms, 
2019)

£  Anteckningar av Tua Fors-
ström (Bonniers, 2018)

£  Väntansväg av Wava Stür-
mer (Författarnas andelslag, 
1985)

£  Öar i ett hav som strömmar av 
Henrika Ringbom (Schildts 
& Söderströms, 2013) 

£  (med eget namn, utan namn, 
ditt namn)  av Agneta  
Enckell (Förlaget M, 
2020)

£  Katt begraven av Susanne 
Ringell (Söderström, 
2003)

£  Heiman av Ann-Luise 
Bertell (Förlaget M, 
2020)

£  Maskrosguden av Sabine 
Forsblom (Söderström, 
2004

klassikern
£  Människan som skalv av 

Christer Kihlman (Schildts 
& Söderströms, 2021)

på drift i ekenäs
£  Hon drog sina streck av Tove 

Virta (Västnyländska 
kultursamfundet, 2010)

£  Röster från Ekåsen av Tove 
Virta (Västnyländska 
kultursamfundet, 2020)

divanen
£  Kistmakarna av Robert 

Åsbacka (Schildts & Söder-
ströms, 2021)
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