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TEATER, IT3, LÄS EN BOK

på svenskaps
TEATER

VANDA■■
Rampfebers fars  
Aldrig i livet

Vad finns i den mystiska kappsäck-
en? Varför ligger det en kamel i 
bassängen? Och hur många lögn-
er hinner man riktigt avverka på två 
timmar?
De här frågorna, och många fler, 
får du svar på i teater Rampfebers 
(rampfeber.fi) fars Aldrig i livet.

Föreställningar 

Premiär tisdag  22.5 kl. 19.00 
torsdag  24.5  kl. 19.00 
måndag    4.6  kl. 19.00 
onsdag   6.6  kl. 19.00 
måndag   11.6  kl. 19.00 
onsdag  13.6  kl. 19.00 
fredag   15.6  kl. 19.00 
måndag   18.6  kl. 19.00 
tisdag   19.6  kl. 19.00 
onsdag  20.6    kl. 19.00

Spelplats: Sommarteatern spelas 
inomhus på Midgård i Vanda.

Biljettpris: 15 €, studerande och 
grupper över 10 pers. 12 €
Info: teaterrampfeber@gmail
tel. 040-512 5199

Vanda Teaterförening
Jorden runt på 80 dagar
Regi: Dan Söderholm
Musik: Eeva Saastamoinen
Musiker: Jesper Eklund

Phileas Fogg och hans sällskap tar 
oss tillbaka till 1800-talet och ut 
på en spännande resa genom alla 
världsdelar. Fritt efter Jules Vernes 
roman med samma namn. En som-
marteater du inte vill missa!

Föreställningar 

Premiär  tisdag 29.5  kl 19.00
onsdag  30.5  kl 19.00
torsdag  31.5  kl 19.00
söndag  3.6  kl 18.00
tisdag  5.6  kl 19.00
onsdag  6.6. kl 19.00
torsdag  7.6  kl 19.00
söndag  10.6  kl 18.00
tisdag  12.6  kl 19.00
onsdag  13.6  kl 19.00 (SÅLD)
torsdag  14.6  kl 19.00
söndag  17.6  kl 18.00
tisdag  19.6  kl 19.00
onsdag  20.6  kl 19.00

Spelplats: Veininmylly, Dickursby-
vägen 42, 01300 Vanda
www.vandateaterforening.fi

ESBO■■
Finns sommarteater
Rasmus på luffen  av 
Astrid Lindgren
Regi: Christian Lindroos 

Finns sommarteater gör i år en 
verklig barn- och ungdomsproduk-
tion, de 13 skådespelarna är 8–15 år! 
Härliga sång- och dansnummer, en 
pjäs för hela familjen och alla gen-
erationer!  

Föreställningar 

onsdag      6.6  kl. 19.00 
torsdag     7.6   kl. 19.00
lördag   9.6 kl. 17.00
söndag 10.6 kl. 17.00
måndag 11.6 kl. 19.00
tisdag 12.6 kl. 19.00
lördag 16.6 kl. 17.00
söndag 17.6 kl. 17.00
måndag 18.6 kl. 19.00
tisdag 19.6 kl. 19.00
onsdag 20.6 kl. 19.00
måndag 25.6 kl. 19.00
tisdag 26.6 kl. 19.00
onsdag 27.6 kl. 19.00

RASEBORG■■
Raseborgs Sommarteater 
Teaterbåten 
av Jerome Kern, Oscar Hammer-
stein II och Edna Farber
Regi: Bobo Lundén

Teaterbåten är ett romantiskt mu-
sikdrama om det färggranna livet 
ombord på flodbåten Cotton Blos-

GRaTTIS!
Du bor i ett av de

139 226 
hushåll som får den 

här tidningen i
postlådan.

Svenskfinlands största gratistidning om kultur och fritid – På svenska!  
Tidningen utkommer tre gånger per år med aktuella teman.  

Biljetter:  Vuxna 12 €, Barn 3-12 år: 6 
€ (kontantbetalning)  
Biljettbeställning 050 5390818

Rasmus på luffen 
  Astrid Lindgren  
  Anders Berglund

www.ebuf.org
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Finns sommarteater i Esbo 6.6-1.7.2012

Bild: Eric Palmquist

tordag 28.6 kl. 19.00
lördag 30.6 kl. 17.00
söndag   1.7 kl. 17.00

Spelplats: ”Holmen” i Köklax, Esbo. 
P-plats: Kungsgårdsvägen 35, vari-
från 500 m promenad.  
Biljetter: Barn 8 € (4-12 år, även 
för yngre med egen sittplats), vux-
na 15 €. Biljetter kan köpas direkt 
på nätet via www.netticket.fi och i 
Luckorna!
Biljetter via EBUF: vardagar kl. 
9–16: (09) 8678 8435, ann.ollikain-
en@ebuf.org. Bokade biljetter lös-
es ut på spelplatsen, 20 minuter 
före föreställning. Endast kontant 
betalning!
Info: 040 510 3345 
iwe.ekstrom@ebuf.org
www.ebuf.org

som. Historien utspelar sig i slu-
tet av 1800-talet i den amerikan-
ska Södern där den unga kvinnan 
Magnolia växer upp och konfronte-
rar rasproblematik, kärlek, svek och 
showbusiness.

Föreställningar 

torsdag  28.6  kl. 19.00
lördag  30.6  kl. 17.00
söndag  1.7  kl. 17.00
onsdag  4.7  kl. 19.00
torsdag  5.7  kl. 19.00
lördag  7.7  kl. 17.00
söndag  8.7  kl. 17.00
onsdag  11.7  kl. 19.00
torsdag  12.7  kl. 19.00
onsdag  18.7  kl. 19.00
torsdag  19.7   kl. 19.00
lördag 21.7  kl. 17.00
söndag  22.7  kl. 17.00
tisdag  24.7  kl. 19.00
onsdag  25.7  kl. 19.00
torsdag  26.7  kl. 19.00
söndag  29.7  kl. 18.00
tisdag  31.7  kl. 19.00
onsdag  1.8  kl. 19.00
torsdag  2.8  kl. 19.00

Biljetter: 0600-12550 (0,96 €/min 
+lsa/msa). 
Mera info på www.raseborg.org.

Gå på     eater i sommar!
 TEATER RAMPFEBER                                                                                                                            RASEBORgS SOMMARTEATER

  FINNS SOMMARTEATER                                                       

foto: KARRI KAKSoNEN 
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PARGAS■■

Teaterboulage
Vill du slejkas? ... eller 
ska vi dansa först?
av Skini Lindgård
Regi: Riddo Ridberg

Kärlek, dramatik och 60-tals musik. 
Urpremiär 27.6.2012 på Lillholmen 
i Pargas!   
www.teaterboulage.fi

Föreställningar 

Urpremiär onsdag  27.6   kl. 18.30
fredag  29.6   kl. 18.30 
söndag  1.7       kl. 15.00
onsdag  4.7       kl. 18.30
torsdag  5.7       kl. 18.30
söndag  8.7       kl. 15.00  
söndag  8.7       kl. 18.30
tisdag  10.7     kl. 18.30
onsdag  11.7     kl. 18.30
torsdag  12.7     kl. 18.30
söndag  15.7    kl. 15.00

Pjäsen räcker ca 2 tim 30 min inkl. 
paus.   
Spelplats: Lillholmen ligger på 
Tervsundsvägen 31, ca 5 km från 
Pargas centrum. Bilparkering 100 m 
från spelplatsen. Publiken sitter un-
der tak inne i danspaviljongen.
Koordinaterna för spelplatsen är 
N 60 grader 16,424 minuter / E 022 
grader 17,468 minuter.
Biljettpris och –försäljning 
(fr.o.m. 15.5.): 20€ för vuxna, 15€ för 
barn under 13 år (priserna inklude-
rar expeditionsavgift).
Pjäsen rekommenderas från ca 8 år 
och uppåt.

ECKERÖ■■
Bentes Sommarteater
Hurra en pojke

Det bjuds på en härlig blandning av 
in- och utvecklingar på vackra Ben-
tes i sommar när Ålands Ungdoms-
förbund bjuder på farsen/komedin 
”Hurra en pojke”. Pjäsen är skriven 
av Franz Arnold och Ernst Bach, 
översatt av Nils Poppe. För regin 
står Laila Björkstam. På scenen ser 
vi både nya och gamla förmågor. 

Föreställningar 

premiär  29.6  kl. 19.00
söndag  1.7  kl. 17.00
måndag  2.7  kl. 19.00
tisdag  3.7  kl. 19.00
onsdag  4.7  kl. 19.00
torsdag  5.7  kl. 19.00 
måndag  9.7  kl. 19.00
tisdag  10.7  kl. 19.00
onsdag  11.7  kl. 19.00
torsdag  12.7  kl. 19.00
lördag  14.7  kl. 17.00
söndag  15.7 kl. 17.00
tisdag  17.7  kl. 19.00
onsdag  18.7  kl. 19.00

Biljetter: 17 € vuxna & 8 € barn
grupper (15 pers) 15 € / 7 €
Biljetter kan bokas på Ålands Ung-
domsförbund www.ungdom.ax/
bokning  eller på te. 018-15805

PEDERSÖRE■■
Pedersöre Teater
Bröderna Brännbackas 
Bravader 
av Thomas Krantz

Pedersöre Teater presenterar i år en 
helt nyskriven fars i hejdlös anda!
Bröderna Brännbackas Bravader är 
skriven av Thomas Krantz och har 
även ett flertal nyskrivna sånger 
och musikstycken. Musiken av Ste-
ven Långs. Kristian Snellman sköter 
regin även i år. Spelplatsen är som 
tidigare vid Åliden i Purmo.

Föreställningar 

Urpremiär fredag 29.6  kl. 19.00
tisdag  3.7 kl. 19.00
onsdag  4.7 kl. 19.00
fredag  6.7  kl. 19.00
söndag  8.7 kl. 19.00
tisdag  10.7  kl. 19.00
onsdag  11.7  kl. 19.00
fredag  13.7  kl. 19.00
söndag  15.7  kl. 19.00
onsdag  18.7  kl. 19.00
fredag  20.7  kl. 19.00
söndag  22.7  kl. 19.00

Biljetter: Bokningar fr.o.m 4.6 på 
www.pedersoreteater.fi eller 050-
413 1740

NÄRPES■■
Närpes Teater
Du Wida Wackra Wilda 
West   av Peter Snickars

Närpes Teater spelar fjolårets suc-
cépjäs, den rafflande dramakome-
din Du Wida Wackra Wilda West av 
Peter Snickars. Den utspelar sig i ett 
fiktivt vilda västern och handlar om 
tågrån, dueller, revansch, försoning, 

KORSHOLM■■
Korsholms Teater 
Peter Pan
av J.M. Barrie

Pjäsen som uppförs traditionsenligt 
på Båskasvallen i Korsholm regisse-
ras av Andreas Westerberg. 
Peter Pan är den flygande lille poj-
ken som vägrar att bli vuxen. Följ 
med Peter Pan på magiska äventyr 
till Landet Ingenstans!

Föreställningar 

Premiär fredag 6.7  kl. 19.00 
söndag  8.7  kl. 19.00
tisdag  10.7  kl. 19.00
onsdag  11.7  kl. 19.00 
fredag  13.7  kl. 19.00 
söndag  15.7  (matiné kl.14)
tisdag  17.7  kl. 19.00 
onsdag  18.7  kl. 19.00 
fredag  20.7  kl. 19.00 
söndag  22.7  (matiné kl.14)
tisdag  24.7  kl. 19.00 
onsdag  25.7  kl. 19.00 
fredag  27.7  kl. 19.00 

Biljetter: Bokningar tas emot på 
nummer 050-364 9425, speldagar 
kl. 10-18 samt övriga vardagar kl. 11-
17 fr.o.m. måndag 25.6.2012. 
Varmt välkomna till Båskasvallen 
och Korsholms Teater!

PETALAX■■
Bykiston 30 år, jubileumspjäs
Arstu lever upp igen
Manusbearbetning och regi:  
Rafael Frans

Frierier, moschakok, generations-
växlingar, äktenskapligt gnabb och 
mycket annat rörs ihop till en gri-
pande och underhållande bland-
ning. Handlingen är förlagd till 
1800-talets slut.

Föreställningar 

premiär lördag  7.7  kl. 19.00
söndag  8.7  kl. 19.00
onsdag  11.7 kl. 19.00
fredag 13.7 kl. 19.00
lördag  14.7 kl. 19.00
söndag  15.7  kl. 15.00
söndag  15.7  kl. 19.00
onsdag  18.7  kl. 19.00
torsdag 19.7  kl. 19.00

Spelplats: Arstu, Nybyv. 185,  
Petalax. 
arrangör: Petalax hembygdsfören-
ing r.f, www.bykiston.fi
Telefonbokning: 045 858 0245 1.6–
21.6 onsdag–fredag kl. 9–10, 25.6-
19.7 måndag–fredag kl. 9–10, ons-
dagskvällar i juni och juli kl. 18-19.
Kontakt: info@bykiston.fi, tel. 045-
858 0245

LOVISA■■
Lurens Sommarteater
Nils Holgerssons  
underbara resa 

I sommar flyger svenskfinlands 
äldsta sommarteater,Lurens Som-
marteater i Pernå, på en oförglöm-
lig resa med Selma Lagerlöfs klas-
siker Nils Holgerssons underbara 
resa. Hela familjens pjäs dramati-
seras och regisseras av Christian 
Lindroos och innehåller nyskriven 
musik av Sofia Finnilä. 

Föreställningar 

fredag 29.6 kl. 19.00
söndag   1.7 kl. 16.00
tisdag 3.7 kl. 19.00
onsdag 4.7 kl. 19.00
torsdag 5.7 kl. 19.00
söndag 8.7 kl. 14.00
tisdag 10.7 kl. 19.00
onsdag 11.7 kl. 19.00
torsdag 12.7 kl. 19.00
söndag 15.7 kl. 16.00
tisdag 17.7 kl. 19.00
onsdag 18.7 kl. 19.00
torsdag  19.7 kl. 19.00
söndag  22.7 kl. 14.00
tisdag 24.7 kl. 19.00
onsdag 25.7 kl. 19.00
torsdag 26.7 kl. 19.00
söndag 29.7 kl. 16.00
tisdag 31.7 kl. 19.00
onsdag 1.8 kl. 19.00
torsdag 2.8 kl. 19.00
fredag 3.8 kl. 19.00

Biljetter: 18/10 €. grupper över 20 
pers. 15 €.
Info: Tfn (019) 532 412.
www.nilsholgersson.fi.

BORGÅ■■
Borgå Svenska Lillteater 
Narrspel – gycklare i 
sommarkvällen

Pjäsen är en komisk satir om teater-
konsten, där teatervärldens kliché-
er och insidersnack lyfts fram på ett 
humoristiskt sätt till ackompanje-
mang av sång och musik. Vissa tex-
ter i pjäsen är skrivna av bl.a Clas 
Andersson, Lukas Moodysson, Eeva 
Kilpi och Henry Parland.
Texterna och dramatiseringen av 
pjäsen är gjord av regissören Tho-
mas Henriksson. Arrangör är Borgå-
bygdens Ungdomsförbund r.f. med 
Åsa Liitiäinen som producent.
Ett tiotal amatörskådespelare med-
verkar samt lokala musiker. 

Föreställningar 

Premiär torsdag 5.7  kl. 19.00
söndag  8.7  kl. 19.00
tisdag  10.7  kl. 19.00
torsdag  12.7  kl. 19.00
fredag  13.7  kl. 19.00
söndag  15.7  kl. 19.00
tisdag  17.7  kl. 19.00
torsdag  19.7  kl. 19.00
fredag  20.7  kl. 19.00
söndag  22.7  kl. 19.00

Spelplats: Postbacken i Illby, Borgå.
Biljetter: 15 €. Biljettförsäljning i 
maj-juni grand/Luckan må-fre kl. 
11-17.00, tfn (019) 582 002 och i juli 
BUF:s kansli  må-fre kl. 8-13.00, tfn 
(019) 524 6770

REPLOT■■
Skäriteatern
Svinn i Panget  av  
S.Erlands och J.Karhulahti. 

Skäriteatern har premiär på den 
nyskrivna pjäsen Svinn i Pan-
get. Pjäsen utspelar sig i början av 
80-talet på pensionat Stig Inn där 
vi hittar Stig, Ingeborg, Sixten och 
många fler. Välkomna till skratt!

SMEDSBY■■
Smedsby Uf
Serverat Ers Majestät
av Astrid Lindgren
Regi: Mikael gädda

 NÄRPES TEATER         

ps
på svenska delas ut till alla 

finlandssvenska  hem tre gånger i året. 

Upplagan är 139 226 exemplar. 

Utgivare
Kulturfabriken Ab

Nylandsgatan 17 B 27 

00120 Helsingfors

Telefon 050 501 4146 

E-post info@pasvenska.fi

Webb www.fsu.fi

ansvarig utgivare Tomas Järvinen. 

Redaktörer Tomas Järvinen, Kim Öster-

man, Jessica Thurin, John Karlsson och Jo-

nas Rönnqvist

Form Johanna Lindfors. Tryck KSF Media.

Annonser
Kulturfabriken Ab

Nylandsgatan 17 B 27 

00120 Helsingfors

Telefon 09-7515 5100 

E-post annons@pasvenska.fi

För annonsuppgifter 

och -priser besök oss på 

www.påsvenska.fi

drömmar om rikedom och kärlek.
Vi utlovar fartfyllda scener krydda-
de med komiska och starka situa-
tioner.

Föreställningar 

Premiär  30.6  kl 19.00
tisdag 3.7  kl. 19.00
torsdag 5.7  kl. 19.00
söndag 8.7  kl. 19.00
tisdag 10.7  kl. 19.00
torsdag 12.7  kl. 19.00
söndag 15.7  kl. 19.00
lördag 21.7  kl. 19.00
tisdag 24.7  kl. 19.00
torsdag 26.7  kl. 19.00
lördag 28.7  kl. 19.00

Biljetter: Biljetter kan bokas på 
www.narpes.fi/teater

Föreställningar 

Premiär 6.7  kl. 19.00
söndag  8.7  kl. 19.00
måndag 9.7  kl. 19.00
tosdag 10.7  kl. 19.00
onsdag 11.7  kl. 19.00
torsdag 12.7  kl. 19.00
fredag 13.7  kl. 19.00
lördag 14.7  kl. 19.00
söndag 15.7  kl. 14 och kl 19

Bokningar på tel 044-9186499 från 
25.6.

 
Föreställningar 

onsdag        6.6   kl. 18.00 off.gen rep
premiär torsdag 7.6  kl. 18.00
söndag  10.6  kl. 18.00
måndag  11.6  kl. 18.00
torsdag  14.6  kl. 18.00
söndag  17.6  kl. 18.00
tisdag  19.6  kl. 18.00
  
Spelplats: Smedsby Uf´s sommar-
teaterspelplats: Holmska Huset, 
Smedsbyvägen 253, 65610 Kors-
holm
Förhandsbokningar: 06-322 1280 
(fr. 1.6.2012, kl. 12-15)
 
Se närmare på www.smedsbyuf.fi 
och dagspressen.
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Rasmus på luffen

www.ebuf.org
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Finns sommarteater i Esbo 6.6-1.7.2012

ons 6.6 kl. 19  
tor 7.6 kl. 19       
lör 9.6 kl. 17       
sön 10.6 kl. 17 
mån 11.6 kl. 19       
tis 12.6 kl. 19       
lör 16.6 kl. 17 
sön 17.6 kl. 17     
mån 18.6 kl. 19      
tis  19.6 kl. 19
ons  20.6 kl. 19     
mån 25.6 kl. 19       
tis  26.6 kl. 19
ons  27.6 kl. 19      
tor 28.6 kl. 19       
lör 30.6 kl. 17 
sön  1.7 kl. 17

Janne Siltavuori – Pia Erkko         Johanna Fernholm – Sussy Räihä

premiär!

Biljetter: 8 €/b & 15 €/v, www.netticket.fi  eller 
via EBUF, tfn (09) 8678 8435, vard. kl. 9–16.
Spelplats: ”Holmen” i Köklax, 500 m från 
P-området vid Kungsgårdsvägen 35.

Fre 29.6. kl. 19
Sö   1.7. kl 16
Ti 3.7. kl 19
Ons 4.7. kl 19
To 5.7. kl 19

Sö 8.7. kl 14
Ti 10.7. kl 19
Ons 11.7. kl 19
To 12.7. kl 19

Sö 15.7. kl 16
Ti 17.7. kl 19
Ons 18.7. kl 19
To  19.7. kl 19

Sö  22.7. kl 14
Ti 24.7. kl 19
Ons 25.7. kl 19
To 26.7. kl 19

Sö 29.7. kl 16
Ti 31.7. kl 19
Ons 1.8. kl 19
To 2.8. kl 19
Fre 3.8. kl 19

Lurens Sommarteater från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk • www.lurens.fi 

Biljetter: ÖNUF:s kansli tel. (019) 532 412  
Vuxna: 18,-/pers., barn u. 12 år 10,-/pers.,  grupp över 20 personer 15,-/pers. 

FÖRESTÄLLNINGAR
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Spelas på Lillholmen 

i Pargas 27.6 15.7.!

Biljetter och övrig information: www.teaterboulage.fi

av Skini Lindgård 

Regi Riddo Ridberg

Sommarteater i Åboland!
.

Ons 27.6. 18.30
Fre 29.6. 18.30 
Sön 1.7. 15.00
Ons 4.7. 18.30
Tor 5.7. 18.30
Sön 8.7. 15.00  
Sön 8.7. 18.30
Tis 10.7. 18.30
Ons 11.7. 18.30
Tor 12.7. 18.30
Sön 15.7. 15.00

URPREMIÄR!

Kärlek, dramatik 

och 60-talsmusik!
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Denna bilaga har producerats av 
projektet IT3. Vad är då IT3? Vad gör vi?

IT3 ägs och administreras av FSU (Fin-
lands Svenska Ungdomsförbund) och 
har som syfte att öka kompetensen inom 
IT i tredje sektorn i Svenskfinland. I 
verksamheten ingår fortbildningsverk-
samhet, support och utvecklingsarbete. 
Projektet är treårigt och pågår fram till 
slutet av 2013. På vår hemsida, it3.fi, hittar 
du kontaktuppgifter, info om vår dejour-
telefon, manualer och artiklar m.m. Att 
anlita projektet är gratis för föreningar 
i vår målgrupp samt deras medlemmar. 
Projektet har tre antsällda med placering 
i Nyland, Åboland och Österbotten.

Projektet understöds av Närings-, 
trafik- och miljöcentralen, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling, Svenska kulturfonden samt Svenska 
Folkskolans Vänner.

Vad är IT3?

Målgruppen är medlemsföreningar till föl-
jande förbund:
Finlands Svenska Ungdomsförbund
(270 föreningar och ca 50 000 medlemmar)
Marthaförbundet
(13 medlemsdistrikt, 230 medlemsförening-
ar, 220 medlemskretsar och ca 10 000 med-
lemmar)
Finlands Svenska Idrott
(250 medlemsföreningar, 250 skolor och 120 
000 medlemmar)
Förbundet Hem och Skola i Finland
(230 föräldraföreningar i svenskspråkiga 
skolor)
Finlands Svenska Hembygdsförbund
(100 medlemsföreningar och ca 12 000 med-
lemmar)
Finlands Svenska Scouter
(70 medlemskårer och ca 5 000 medlemmar)
Finlands Svenska 4H
(25 föreningar och ca 4600 medlemmar)
Svenska Pensionärsförbundet
(81 medlemsföreningar och ca 18 000 med-
lemmar)
Finlands Svenska Sång- och Musikförbund
(12 lokalförbund, 4 specialförbund, 224 kör-
er, grupper och orkestrar och ca 14 000 med-
lemmar)
Finlands Svenska Brand- och Räddnings-
förbund r.f
(6 lokalförbund med 93 medlemsföreningar)

Totalt handlar det om över 1500 föreningar 
med drygt 230 000 medlemmar. Förbundens 
medlemskår finns i hela Svenskfinland.

IT3:S MÅLGRUPP■■

Korpoelever: Leo Ojala, Åke gustafsson, Tor Tammi, 
Erik Lindström och Torgils Bäckman.

Nagugruppen: Marita Nylund, Auli Westerlund, gunnel Nyman, Sonja grandell, Berit Lindholm och Simo Raitala.

Seniorer lär sig datorn

 
Deltagarna har själva önskat fortsättning 
på kurserna. Många som bor ute i 
skärgården ser möjligheter med att kunna 
handla och betala räkningar på nätet, då 
den lokala servicen försvinner eller bantas. 
Gustav Laurén

gustav Laurén har 
på frivillig basis dragit 
datorkuser åt Korpo pen-
sionärsförening och pen-
sionärsklubben Festingarna 
i Nagu. 

Jag kom i kontakt med Gusse 
första gången då han ringde 
upp IT3 och ville ha någon 
som skulle hålla en föreläsn-
ing om datasäkerhet för pen-
sionärerna i Korpo. Efter att 
ha fått följa med Gusse på en 
dagsresa ut till skärgården var 
jag fascinerad över det arbete 
han gör och på vilket sätt han 
har lyckats lära ut datoran-
vändning. 

Jag träffar Gusse på ÅUF:s 
kansli och börjar med att bju-
da på en kopp kaffe, samtidigt 
som jag ber honom berätta 
om hur han började som IT-
handledare. Jag behöver inte 
lyssna länge förrän jag märk-
er att Gusse verkligen har ett 
stort intresse för allt inom 
det digitala, såväl IT som ele-
ktronik och ljudteknik.  Han 

berättar att han har varit aktiv 
inom Pargas Pensionärsfören-
ing och suttit i styrelsen i fyra 
år. Där fick han uppgiften att 
installera en hörselslinga i 
Brandkårshuset i Pargas. 

En hörselslinga är ett 
hjälpmedel för hörselska-
dade. Den består av en ledn-
ing som monteras längs väg-
garna i en lokal. När en 
specialförstärkares ljudut-
gång ansluts till slingan gener-
erar denna elektromagnetiska 
svängningar som hörappa-
raten kan uppfånga. Gusse 
kom i kontakt med Korpo 
pensionärsförening då före-
ningen ville ha en hörselslin-
ga till sin möteslokal. Nu 
fungerar han som IT-handl-
edare åt föreningen. Det tog 
inte lång tid innan Nagu Pen-
sionärsförening också blev in-
tresserad av Gusses IT-han-
dledning.

Hur många deltagaren 
har du totalt?
– Det är tjugotvå deltagar-
en i Nagu och fjorton i Ko-

rpo. Jag har delat upp grup-
perna för att kunna ge bättre 
handledning. I Korpo har jag 
fyra deltagaren per grupp och 
jobbar två timmar med var-
je grupp. Kurserna har hållits 
sju gånger på hösten och sju 
gånger under våren.

Gusse lär ut metoder som 
att använda sig endast av tan-
gentbordet i början. För mån-
ga som är helt obekanta med 
datorn kan det vara svårt att 
använda sig av musen. På så 
sätt delar man upp datorn 
och lär sig en sak åt gången.  
Han insåg ganska snabbt att 
man måste börja riktigt från 
grunden.
 
Vad har varit roligast 
med att jobba som IT-
handledare?
– Deltagarnas intresse, vilket 
också har gjort det roligt att 
jobba med dom.
– Deltagarna har själva ön-
skat fortsättning på kurser-
na. Med mera inriktning på 
hur man använder sig av in-
ternet. Många som bor ute i 

skärgården ser möjligheter 
med att kunna handla och 
betala räkningar på nätet, då 
den lokala servicen försvin-
ner eller bantas ner, förklarar 
Gusse. 

Varifrån har du själv 
fått dina IT-kunska-
per?
– Jag är helt självlärd av eget 
intresse. En stor del av kun-
skapen kommer från att jobba 
med bildbehandling,  skriva 
böcker och ombrytning med 
Indesign. Det har blivit en hel 
del historiker åt föreningar i 
Åboland, så blev jag van med 
att använda tangentbordet 
och datorn.

Skulle du säga att int-
resset för datorer ökar 
eller minskar bland 
Pensionärsförbundets 
medlemmar?
– Intresset ökar och skulle 
öka ännu mera om det fanns 
fler handledare.

JOHN KARLSSON

Naguelever: Birgitta Franzén, Leena Valkama, Sol-Britt Andersson 
och Anja Turunan.



Finlands Svenska Ung-
domsförbund har kontak-
tat finlandssvenska profiler 
och organisationsanställda 
för att höra deras åsik-
ter om läsandet. Frågorna 
som ställdes ses nedan och 
svaren följer längre ned. 
Känner du igen person-
erna?

Läs en bok – det lönar sig alltid
Finlands Svenska Ungdoms-

förbund (FSU) vill inspirera spe-
ciellt barn och ungdomar att läsa 
böcker. Naturligtvis får ni vuxna 
också hänga med. FSU har där-
för lanserat en kampanj som går 
under namnet ”Läs en bok”. 

Berättelser har alltid inspirerat folk. 
Det sägs att motivationen bakom de 
flesta stordåd oftast ligger i kunska-
pen om stordådens potentiella be-
tydelse för omvärlden eller en själv. 
En kunskap man inhämtat någon-
stans ifrån, troligtvis från en berät-
telse. Någon har sagt; läs en bok - 
det lönar sig alltid. Men varför?

Att läsa, förstå och själv formulera 
sina tankar kommer troligtvis alltid 
att vara den avgörande biten för barn 
och ungdomar att påverka sin indi-
viduella levnadsbana och det sam-
hälle de kommer att leva i. En bok är 
ett redskap till detta. Att en bok är 
en högst personlig upplevelse kan vi 
nog alla vara överens om. I samma 
stund som man öppnar en ny bok, 
inleds en unik relation mellan läsare 
och berättelse. Läsupplevelsen for-
mas i regel efter den enskilde läsa-
rens samlade erfarenheter. Varje bok 
vidgar vyerna.

Men om en bok är en personlig up-
plevelse, hur kan man inspirera an-
dra att läsa? Vi inspireras ju av oli-
ka saker. Men det kan vara givande 

att förstå vad andra människor får 
ut ur läsandet. Det kan rentav ge 
oss nytt perspektiv till läsand-
et – och livet.  Orhan Pamuk, mot-
tagare av det litterära Nobelpriset 
år 2006 svarar så här; ”Den för mig 
mest omvälvande känsla, som jag er-
farit under mitt livslånga värv som 
författare, har varit när jag anat att 
en del meningar, föreställningar och 
sidor som gjort mig jublande lyck-
lig, inte varit mina egna utan diktade 
av någon annan makt och generöst 
ställts till mitt förfogande.” Det kan 
hända att du är av samma åsikt. El-
ler också ser du på saken annorlun-
da. Vi får och kan uppleva saker och 
ting på olika sätt. Det viktiga är att 
komma ihåg, att vi får/kan uppleva 
saker. En berättelse är full av upplev-
elser att inspireras av.

Läsandet är naturligtvis nyttigt för 
språkutvecklingens skull. Det 
är också bra att lära sig nya saker och 
få ett bredare perspektiv. Men vilken 
läsning är det egentligen som räk-
nas? Är det lika bra att läsa fakta-
böcker som att läsa romaner? Finns 
det kanske skillnad på romaner och 
romaner? Måste det vara svårt för att 
vara bra? Är det sämre att läsa från 
en skärm än från ett papper? Vad är 
bra och vad är dåligt? Det finns tro-
ligtvis inga generella svar på des-
sa frågor. Det är helt enkelt upp till 
dig själv vad du tycker. En del av den 
litterära resan man gör då man läs-

er böcker är att lära känna sig själv. 
Vad tycker jag själv? Är det här bra 
eller dåligt enligt mig? Vad inspire-
rar mig? I takt med att man utveck-
las kan dessa frågor få nya svar. Man 
kan som människa nå nya höjder. 
Helt enkelt genom läsning.

Nuförtiden finns det en hel ung vux-
en generation som växt upp i en 
värld där datorer och tv är en självk-
larhet. Man vet inte om en värld 
utan datorer. Många har lärt sig  an-
vända datorer mycket tidigt och läs-
er texter på datorer dagligen, genom 
informationssökning, chat, spel 
och så vidare. Det är svårt om inte 
omöjligt, att säga ifall den här typens 
läsande är bättre eller sämre. Som 
ett ungdomsförbund vill FSU åt-
minstone i första hand inspirera 
barn och ungdomar att läsa berät-
telser. Oberoende formatet och 
plattformen. Ett mänskligt karak-
tärsdrag är att man vanligtvis förr 
eller senare utmanar sig själv att 
utveckla sitt förhållningssätt till det 
mesta. Det gäller även läsandet. Bör-
ja någonstans och se var det bär.

I den här bilagan ”Läs en bok”, hit-
tar du andra åsikter om läsandet. Låt 
dig inspireras. Ingenting inspirerar 
nämligen som en bok. 

Tomas Järvinen
verksamhetsledare 

Finlands Svenska 
Ungdomsförbund FSU

1. Vilken bok läste du senast eller 
läser du för tillfället?
2. Vilken bok rekommenderar du 
till andra läsare?
3. Varför tycker du det är viktigt 
att läsa?

Fredrik Furu  
1. Ulf Lundells ”Allt är i rörelse” 
2. Lars Keplers tre böcker om polis-
en Joona Linna är alla riktiga nagel-
bitare. 
3. När man läser utvecklar man både 
fantasin och ordförrådet och man lär 
sig saker om både sig själv och om 
andra mänskor och platser. 

Niklas Rosström  
1. Keith Richards självbiografi 
2. Millenium-serien. Den är spän-
nande och håller läsaren fängslad  
3. Läsning utvecklar ditt språk och 
dina sinnen.. 

Nina Lassander
1. För tillfället läser jag boken 
”Vinden är min mor” av Bear Heart 
och Molly Larkin. En av de bästa 

böckerna jag någonsin läst. 
2. Jag skulle rekommendera boken 
som jag läser nu ”Vinden är min 
mor”. Den handlar om respekt, em-
pati och kärlek till medmänniskor 
och naturen. Den har gett mig ett 
nytt sätt att se på, respektera och 
uppskatta det ”vardagliga” i livet. 
3. ”Med en bok i handen får man en 
skön stund alldeles för sig själv. Egen 
tid är något alla behöver ha, därför 
tycker jag det är bra att läsa böcker.”
   
Peik Stenberg
1. Jag sträckläste alla 4 deckare av 
Jo Näsbö. Det blev bara för mycket 
efter det och då flyttade jag mig till 
lite mer historisk läsning.
2. Alla klassiska barnböcker, Pip-
pi Långstrump, Emil i Lönneber-
ga, Madicken.. Mina egna barn läste 
Harry Potter. 
3. Böcker talar till en och målar upp 
bilder till en annan värld.

Så
läser 
Svensk-
finland

fortsätter➜

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Läs en bok
en bilaga som inspirerar

•  

Inspireras tillsammans med andra?

Tillfällen där man kan prata vidare om böcker tillsam-
mans med författare och andra intresserade ordnas så 
gott som i varje stad. Ett exempel är Luckan i huvuds-
tadsregionen, som ordnar BokFika tillställningar i Hels-
ingfors.

BokFika 13.9 kl 13-14
allt har sin tid – allt tar sin tid, 
Tusenblad, Birgitta Boucht
Författaren Birgitta Boucht berättar om sin senaste ro-
man ”Tusenblad, en kvinna som snubblar” och om 
kommande projekt. Det ena växer fram ur det andra, 
några idéer är påstridigare än andra. Tiden är ett cen-
tralt begrepp.

BarnboksFika 3.11 kl. Ca 13.30
(Saftsalong på Luckan, efter det barnboksfika)
Under täcket, anssi och Maija Hurme 
Maija Hurmes skimrande bilder i gouache och Ans-
si Hurmes lågmälda text ackompanjerar varandra i ett 
sparsmakat och vilsamt berättande. 
BokFikat i samarbete med Schildts & Söderströms

BokFika 22.11 kl. 13-14 
Kom, Emma Pemberton
Kom är en roman om fem unga personer som kämpar 
för att få vara nära en annan människa. genom försök 
och misstag försöker de kombinera två personers vil-
jor och känslor och samtidigt hantera sina tidigare er-
farenheter. Det enkla ordet ”kom” kunde rädda deras 
situation men är samtidigt så otroligt svårt att säga.
BokFikat i samarbete med Schildts & Söderströms

Är du med i en bokcirkel?
Bokcirklar har blivit trendiga igen. Fler 

och fler märker hur berikande det är att träf-
fas för att samtala kring en bok – eller om livet 
utgående från en bok som alla läst. Men hur 
börjar man en bokcirkel?

I en studiecirkel är deltagarna ute efter informa-
tion, kunskap och livsvisdom. Var och en kom-
mer med sina livserfarenheter och lär sig av andra. 
Man träffas, väljer vad man ska läsa och träffas se-
dan för att diskutera det man läst.

Studiecirkeln har funnits som studieform i över 
hundra år sedan Oscar Olsson i Sverige intro-
ducerade och utvecklade konceptet. I dagens IT-
samhälle blir läsandet allt viktigare för att bevara 
ett levande språk och utveckla individens verk-
lighetsförståelse.

Bokcirkeln behöver en ledare som främst har 
som uppgift att kolla att alla får möjlighet att del-
ta i samtalet och att gruppen håller sig till ämnet. 
Ledaren håller koll på det praktiska och anmäler 
bokcirkeln till Svenska studiecentralen.

Bjud in vänner och bekanta, eller nya bekant-
skaper till cirkeln. Ni kan träffas hemma hos var-
andra, i någon föreningslokal eller på ett café. För 
grupper som läser skönlitteratur brukar det vara 
lagom att träffas ungefär en gång i månaden, men 
ni väljer vad som passar er. Ni väljer böcker helt 
fritt, men tänk på att böckerna ska vara lätta att få 
tag på för alla i gruppen. Bokcirkeln kan fokuse-
ra på ett tema, en författare, en epok eller ett land. 
Det finns många tips på nätet om det känns svårt 
att komma igång.

Det är alltså bara att samla ihop en grupp, bör-
ja läsa och diskutera. Låt kreativiteten och inspira-
tionen flöda!

Studiecirklar kan startas av vem som helst och 
när som helst. Kravet är minst fem deltagare som 
träffas under minst tio cirkeltimmar. Studiecen-
tralen kan betala ett årligen fastslaget statsbidrag 
på X euro/timme för godtagbara, verifierade ko-
stnader. År 2012 är statsbidraget 4 euro per god-
känd cirkeltimme (á 45 minuter). Senast efter 30 
studiecirkeltimmar bör studiecirkeln redovisas 
till Svenska studiecentralen. En studiecirkel med 
samma tema kan dock anmälas på nytt.

Se närmare på www.studiecentralen.fi/cirklar.



Anders ”Apan” Grönroos 
1. Som bäst läser jag både Jan 
Guillous ”Brobyggarna” och 
Henrik Janssons ”Brev till min 
K”. Sanna Tahvanainens ”Allting 
är amerikanskt” finns också all-
tid med i min turnékappsäck. 
2. De böcker som jag läste i sådär 
18-års ålder och som betytt my-
cket för mej - och för väldigt 
många andra - är Väinö Lin-
nas trilogi ”Här under polstjärn-
an” med böckerna ”Högt bland 
Saarijärvis moar”, ”Upp, trälar!” 
och ”Söner av ett folk”. Boken 
”Underdog” av Torbjörn Flygt 
rekommenderar jag också gärna.   
3. Det finns många orsak-
er till varför det är bra att läsa, 
bl.a. förstår man samhället och 
världen bättre om man tar del av 
andras syn på saker och så blir 
ens språk bättre.     
  

Carl Haglund 
1. Som bäst läser jag biografin 
över president Ahtisaari.
2. Oj, de är så många. Men 
min kollega Isabella Lövin 
har skrivit en bra bok om 
överfiske som jag tycker att 
är sällsynt läsvärd. Den heter 
Tyst hav.  
3. Läsande är både avkop-
plande och självfallet även 
bildande och därför är det 
bra för oss alla att läsa. Jag 
är övertygad om att det är 
viktigt för var och en att hitta 
sin egen typ av litteratur. Det 
får inte finnas några måsten 
eller normer som kräver att 
alla ska gilla en viss typs lit-
teratur. Själv är jag allätare 
och gillar allt från deckare till 
mera tungläst prosa och his-
toria. 

Klaus Härö 
1. Bibeln är ständigt på hälften. 
Den har svar på alla behov. En 
annan bok jag nyligen återvänt 
till är Wilhelm Mobergs En 
stund på jorden. 
2. När man ser en massa film-
er, råkar man nu och då på min-
dre uppmärksammade filmer 
som man tycker att alla borde se. 
Samma gäller böcker. 
3. Att läsa är en väg till att kunna 
uttrycka sig själv i tal och skrift 
och att göra sig förstådd. 

Anders Helenius  
1. För tillfället läser jag Ste-
ve Jobs biografi då nån ser, och 
Pleppoboken då jag sitter på ves-
san. 
2. Jag skulle kanske rekommend-
era att be om tips från bibloteket 
eller bokhandeln, dom hjälp-
er säkert gärna. (Det här skrev 
jag främst för att min spontana 
tanke var en Alfons-bok)  
3. Böcker är i mina ögon en av de 
få mediaformerna som man har 
full kontroll över. Min självdici-
plin räcker t.ex inte för att läsa på 
en iPad då jag vet att hela Inter-
nets all information också finns 
i mina händer. Läser man i pap-
persform finns det minimala 
risker att man plötsligt svänger 
på den och med hjälp av den
 börjar skjuta iväg små fåglar 
mot grisar. 

Frida Andersson  
1. För tillfället läs-
er jag en bok som het-
er ”Monster” skriv-
en av Micael Dahlén. 
Han har träffat nå-
gra av världens vid-
rigaste mördare och 
undersöker fenom-
enet hur sådana person efter 
sina vansinnesdåd 
blir hyllade av stora 
grupper, blir kändis-
ar..” 2. ” Jag tyck-
er mycket om Camilla 
Läckberg, så gillar man 
deckare så ska man de-
finitivt läsa en av hennes. 
Jag måste alltid läsa spän-
nande böcker för att orka 
läsa dem till slut. Det be-
höver inte vara deckare, 
men det har blivit så 
den senaste tiden.”
3. ”Jag tycker det är 
viktigt att läsa. Ibland 
behöver man kunna 
få ta avstånd av den-
na värld och krypa 
in i en annan. Man 
lär sig hur ett språk kan fär-
gas i en välskriven bok. 
Man blir allmämbil-
dad.”

Jonte Ramsten  
1. Just nu läser jag 
”freedom” av Jonathan 
Franzen. 
2. Alla muminböckerna.
3. En bra bok tvingar 
läsaren att använda sin egen fan-
tasi och kreativitet. Och de två 
ger ökad empati.

Mikael ”Gusse”  
Andersson 
1. HUNDRAÅRINGEN som 
klev ut genom fönstret och förs-
vann av Jonas Jonasson. 
2. Populärmusik från Vittula av 
Mikael Niemi.  
3. Det vidgar ens vyer och kan ge 
insikter! 

Markus Sandell  
1. Just nu håller jag på med ”Lei-
jonamieli” som handlar om Lau-
ri Törni/Larry Thorne’s liv. In-
tressant med mycket fakta om 
krigstiden. Före det läste jag Lars 
Kepplers ”Eldvittnet” som jag 
läste nästan utan att pausa. 
2. Jag tycker att både Andre 
Agassis ”Open” och Zlatan Ib-
rahimovics ’Jag är Zlatan’ visar 
vad idrott på toppnivå är och hur 
det kan kännas. Intressant läsn-
ing om hur deras väg mot top-
pen sett ut och mycket man 
kan relatera till. För spännande 
stunder rekommenderar jag Jo 
Nesbos och Arne Dahls böcker. 
3. För mig är det viktigaste att 
det är underhållande och det är 
en bra metod för mig att slapp-
na av när jag annars är i ständig 
rörelse. Jag reser mycket och har 
alltid några böcker med mig! 
Det är också ett supersätt att hål-
la uppe nivån på mina språk när 
jag nästan varje dag talar sven-
ska, finska och engelska. För att 
lära mig och uppfriska min tyska 
läser jag t.ex. dagblad och Kalle 
Anka på tyska. 

Mikaela Ingberg  
1. Liza Marklund - Du 
gamla, du fria. 

2. Själv tycker jag om 
deckare så typ en Jo-

han Grisman eller Patri-
cia Cornwell bok är all-
tid bra.

3. Här skulle man kun-
na skriva hur mycket som 
helst, men kort sagt, för att 
utveckla sitt språk eller lära 
sej nya saker (allmänbildn-
ing).

Björn Wallén SSC  
 1. ”Jag har ständigt flera 
böcker på gång, så det 
får bli en av dem som 

blev färdigläst nyligen: 
”Vägar till visdom” av 

den svenska läkaren 
Stefan Einhorn”. 
2. ”Ja, det skulle lätt bli 

en top100-lista, så jag 
svarar: När jag hör att 

nån annan läser en bra 
bok som jag läst, då re-

kommenderar jag den. 
Viktigt att inte prångla på 
folk egna favoriter.” 
3. ”För att läsning är lite 
som pianospel; genom 
läsning vidgas ordför-
rådet och språket så att 
man inte bara spelar 
inom en oktav utan på 
alla tangenter (= an-
vänder hela språket)!

Micaela Romantschuk- 
Pietilä HoS  
1. Vägar till visdom av den sven-
ska läkaren Stefan Einhorn.
2. Svårt, det finns så många 
böcker. Men just nu kommer jag 
att tänka på En halv gul sol av 
Chimamanda Ngozi Adichie. 
3. Dels för att man genom böck-
er hinner leva så många liv istäl-
let för det ena man har fått 
(det vidgar ens perspektiv på 
livet) och dels för att det är en 
njutning, gratis lyx. 

Veronica Fellman SPF 
1. Om man här tänker en mer 
livsfilosofisk och komplex 
bok är den bok som har gjort 
stort intryck på mig är Jarl 
Hemmer: En man och hans 
samvete, eftersom den ger en 
bild av ett så annat Finland.
2. Westö: Där jag en gång 
gått (för Finlands närhisto-
ria), Drakarna över Hels-
ingfors (för klasskillnader i 
Helsingfors); Carina Wolff-
Brandt: Strandsatta (för 
kvinnor i olika områden av 
Östersjön).
3. Det är viktigt att kunna ta 
till sig andras tankar, som de 
inte kan säga med ord utan 
i skrift. Sedan tycker jag att 
man ska kunna läsa av all 
sorts litteratur och av olika 
författare och även från oli-
ka kulturer. Med läsandet rör 
man sig mellan kulturer, tid, 
rum och åldrar, en bra bok 
lyfter ens förståelse och in-
ställning till livet, medmän-
niskorna och samhället.

Christel Raunio 
Marthaförbundet  
1. Jonas Gardells ”Om Jesus”, en 
underfundig och tänkvärd samt 
ironisk bok. 
2. Åsne Seierstad: Bokhandlaren 
i Kabul 
3. Då du läser öppnas nya världar 
för dig. Du tas med till nya 
miljöer och upplever nya även-
tyr. Du får en chans att glöm-
ma vardagen omkring dig för 
en stund och uppslukas av hän-
delser och situationer som fas-
cinerar och lockar dig till att 
fortsätta läsa. Du lär dig något 
nytt och kanske du får svar på 
frågor du har eller kanske det 
väcks nya frågor hos dig, vilka 
sedan gör dig nyfiken på att få 
veta mera och känna mera.

Jonna Sahala FisSc  
1. ”Nu har jag just påbörjat Kjell 
Westös Sprickor men före det 
avnjöt jag nyss Rosa Liksoms 
Hytti nro 6 och före det Ingrid 
Betancourts Även tystnaden har 
ett slut som var mycket fängs-
lande.” 
2. Av nyligen lästa skulle jag re-
kommendera Hytti nro 6 för att 
den ger mycket att fundera på 
fast formatet är nätt och litet.
3. Läsandet fördjupar förståelsen 
av olika fenomen i omgivningen 
och i människor. Därtill är det 
bästa möjliga avkoppling!

Kalle Sällström 
Församlingsförbundet  
1. Den senaste tiden har jag läst 
deckare, jätte bra avkoppling.
2. Välj en bok som du själv tyck-
er att verkar intressant. 
3. Läsa är så mycket, att lära sig, 
att koppla av, att uppleva och att 
upptäcka nya världar.

Silja Borgarsdottir- 
Sandelin SU   
1. Jag läser för tillfället En dag av 
David Nicholls.  
2. ”Lille prinsen (fransk original-
titel Le Petit Prince) av Antoine 
de Saint-Exupéry är min absolu-
ta favoritbok, som jag varmt re-
kommenderar. Boken är egentli-
gen en barnbok, men även 
vuxna borde läsa den och ta till 
sig budskapet i boken.” 
3. ”Att läsa handlar idag om gan-
ska mycket annat än att ta till sig 
en stor bok med hårda pärmar. 
Vi kan allt från läsa magasin och 
små pocketböcker till att elekt-
roniskt alltid ha med det egna 
biblioteket. Det gäller att hit-
ta den form av läsning som int-
resserar en själv. Det vi läst ger 
oss en kunskapsbas, som vi alltid 
har med oss.”

Johan Aura SFV
1. För tillfället läser jag Kjell 
Westös ”Sprickor”, och min se-
naste bok var Philip Teirs ”Akta 
dig för att färdas alltför fort”. 
Jag läser även litteratur som kan 
utveckla mitt ledarskap. Senas-
te boken inom den gengren är 
Janne Löytänäs ”Asiakaskoke-
mus”.  
2. Det beror på vem jag rekom-
menderar boken till, men kan-
ske Stieg Larssons ”Milennium-

böcker” pga det goda språket, 
och spänningen. 
3. Läsning - utvecklar det egna 
språket, - ger dig allmänbildn-
ing, - är avkoppling, - ”öppnar 
världen” - man ser den ur ett an-
nat perspektiv, - är inlärning och 
bildning, - förändrar dig, - beri-
kar

Leif Jakobsson 
Kulturfonden 
1. AKTA DIG FÖR ATT FÄR-
DAS ALLTFÖR FORT av 
Philip Teir. 
2. Den här novellsamlingen av 
Philip Teir kan jag gott rekom-
mendera. Novellerna är korta, 
men bildar intressanta avslutade 
berättelser och livet här och nu. 
Trevlig läsning som avslutning 
på dagen.
3. Läsningen öppnar nya världar. 
Billigaste sättet att resa i främ-
mande miljöer, andra tidsepoker 
eller i andra människors sätt att 
tänka, se på saker och uttrycka 
sig. Det är också skönt att kunna 
utestänga allt annat för stunden 
då det enda som existerar är bo-
ken och jag som läsare. 

Janne Grönroos X3M  
1. ”Morning Radio Revisit-
ed av Tracy Johnson. Efter-
som jag inte är en utbildad 
programledare på radion, så 
försöker jag utbilda mig lite 
på sidan av Succémorgon.” 
2. Om du inte är en flitig 
läsare så föreslår jag Da Vin-
ci-koden av Dan Brown. Jag 
är inte en ivrig läsare, men 
den boken är skriven som 
ett filmmanus, så den pas-
sar en nybörjare med kon-
centrationssvårigheter, som 
jag. Sen kan man kolla filmen 
och äntligen förstå vad folk 
menar då de säger ”boken 
var bättre”. 
3. Jag jobbar med svenska 
språket, tillsammans med min 
röst är det mitt enda arbet-
sredskap. Att läsa är det effek-
tivaste sättet att förbättra sitt 
språk. Och det är enklare att 
lura folk att tro du är smart om 
du kan mer än bara könsord. 

Calle Pettersson  
1. Just nu läser jag ”The Iron 
Lady” av John Campbell  
2.”Alla böcker i Harry Hole-ser-
ien av Jo Nesbø. De är bra böck-
er för avkoppling samtidigt som 
de bjuder på spännande läsning.”
3. Att läsa gör din värld större! 

Mårten Svarström YLE 
1. För tillfället plöjer jag igenom 
Stieg Larssons Millennium-trilo-
gi, och håller som bäst på med 
den andra delen, dvs ”Flickan 
som lekte med elden”. 
2. Vilken bok som helst med Ian 
McEwan! Men om jag nu måste 
välja en så här på rak arm, så är 
det väl ”Atonement” (på svenska 
”Försoning”). 
3. Att läsa är otroligt stimul-
erande. Det är ett bra sätt att ko-
ppla av och koppla loss (ibland 
från verkligheten) och dyka in 
i en annan värld som bara man 
själv i stunden får uppleva och 



njuta av - en sorts eskapism, en 
verklighetsflykt som om den är 
bra (boken, alltså) blir en otro-
ligt njutbar, hälsosam och viktig 
del av ens liv.

Eva Kela programvärd
1. ”Jag läser för tillfället två böck-
er: En klassiker som jag bara 
inte hunnit läsa fast jag äger 3 
exemplar av den (2 på sven-
ska och 1 på finska): ”Parfy-
men” av Patrick Süskind. Den 
andra boken jag läser är ”Jään 
muisti”” av M.J. McGrath - 
en kriminalroman som utspe-
lar sig i arktiska Kanada. Jag in-
tervjuade författarinnan i veckan 
och fick verkligen en kick för 
hennes skrivande. Hon har ta-
lang för berättarteknik och är 
samhällsengagerad, vilket ger 
hennes storyn mervärde.” 
2. Jätte svår fråga. Det finns 
tusentals böcker jag kunde re-
kommendera. Av svenska sam-
tidsförfattare vill jag nämna 
Barbara Voors och Majgull Ax-
elsson. Deras böcker har gjort 
stort intryck på mej. Nobel-
pristagaren Toni Morrisons ”Äl-
skade” hör också till mina fa-
voriter.”
3. Jag vill läsa böcker för att få 
uppleva en annan verklighet än 
den jag lever i. Dels kan jag hit-
ta identifikation och bekräftelse 
i böcker, men jag får också insyn 
i nya sätt att tänka och handla. 
Via böckerna upprätthåller och 
berikar jag min uttrycksförmå-
ga och under de senaste åren har 
jag börjat läsa böcker också på 
finska. Det är ett jätte bra sätt att 
stärka sina språkkunskaper. Att 
läsa böcker är ett nyttigt nöje!

Tomas Järvinen FSU
1. Jag läser just nu Vår världs 
ekonomiska historia 2 av Len-
nart Schön, A brief history of 
time av Stephen Hawking och 
Foucalts pendel av Umberto 
Eco. 
2. Det beror väl på bakgrunden 
och på personen. Det viktigaste 
är väl oberoende vad man läser 
att man även läser alternativ lit-
teratur. På så sätt skapar man en 
bredare bild på ämnet - vilket 
det än må vara, och har lättare 
att skapa en egen åsikt. 
3. Som jag har haft lyxen att läsa 
de övriga svaren innan jag skrev 
ner mitt svar, får jag väl hål-
la med om det mesta alla övri-
ga sagt; språk, förnuft, öppenhet 
och nöje!

Kaj Korkea-aho  
1. Sara Jungerstens ”Wan-
nabe”.
2. De flesta böcker är faktiskt 
bra. Låna vadsomhelst och 
läs femtio sidor. Är du inte 
fast, låna något annat. En bra 
bok jag läste nyligen och kan 
rekommendera är Majgull 
Axelssons ”Aprilhäxan”.
3. Det är det roligaste sättet 
att bli smartare, det billigaste 
sättet att upptäcka världen.

Ted Forström  
1. Den senaste boken jag läste var 
Perdido Street Station av China 

Miéville. 
2. The Name of the Wind av 
Patrick Rothfuss, en lovande ny 
fantasy-författare. 
3. ”Det är viktigt att läsa för det 
finns inget bättre sätt att träna 
ens fantasiförmåga än att läsa en 
bok; specialeffekterna i en film 
kan aldrig bli lika bra som i din 
egen hjärna.

Lasse Eriksson 
1. För tillfället läser jag boken 
CORNELIS av Oscar Hedlund. 
Boken handlar om trubaduren 
Cornelis Vreesvijks liv. 
2. ”Jag rekommenderar memoar-
böcker. Jag är intresserad av dy-
lika men givetvis läser jag det 
mesta. Jag är också intresserad 
av historiska böcker.” 
3. Det är helt enkelt lätt att bära 
med sej nya fakta. Det slitna 
gamla uttrycket: ”Man lär så 
länge man lever” är så sant, så 
sant ...

Mikael Björklund TV-kock 
1. Att läsa är inte min stora grej, 
men jag älskar kokböcker. 
2. ”Just nu har min bok ””Mitt 
Nordiska kök”” blivit klar och 
nu har jag börjat fundera på
nästa. Den ska vara fisk-inspir-
erad. Jag tycker att man ska läsa 
böcker som handlar om det man 
är intresserad av. Jag gillar mat 
och därför läser jag kokböcker.”
3. Jag läser mest kokböcker och 
nyheter. Det är bra att läsa för då 
lär man sig mycket, det främjar 
fantasin och är bra avkoppling. 
Dessutom går det att både läsa 
och kramas samtidigt, och det 
gillar jag:-)

Henrik Johansson,  
KSF-media
1. Jag är Zlatan Ibrahimovic av 
David Lagercrantz.  
2. ”Många men den som jag di-
rekt kommer att tänka på är 
”Täällä pohjan tähden alla”, den 
är nog nästan obligatorisk för 
alla finländare”.
3. Suverän underhållning samti-
digt som nästan alla böcker lär 
en någonting. 
   
Christian Lindroos, Unga 
teatern  
1. Sunzi: Sodankäynnin taito.
2. Ulf Lundell: Jack  
3. En god bok förlänger livet... 
förstärker vår fantasi, förmå-
gan att leva in sig i en annans sit-
uation- vi blir mer empatiska. 
Vi lär om oss själva och andra. 
Människor, kulturer öppnar sig 
för den lyhörde läsaren.

Ann-Luise Bertell 
Wasa Teater 
1. Den bok jag läser nu är ”Hun-
draåringen som gick ut genom 
ett fönster och försvann” av Jo-
nas Jonasson.
2. Den bok som jag rekommend-
erar är Alkemisten av Paolo Coe-
lho.
3. Och böcker ska man läsa för 
att det är ännu bättre än teater 
och film, man får leva länge, flera 
dagar, veckor i en annan värld, 
uppleva människor, tider, platser 
som man inte visste fanns. 

Dan Henriksson 
Klockriketeatern 
1. ”Philip Teir: Akta dig för att 
färdas alltför fort, Ralf Lång-
backa: På jakt efter en konstnär-
lig teater, därtill pjäser och fakta-
böcker” 
2. Bland finlandssvensk skönlit-
teratur väljer jag Susanne Ring-
ells ”Vattnen”  
3. ”För njutningen och up-
plevelsen, för fantasin och 
språkkänslan. God litteratur ger 
tröst och glädje.”

Magdalena Snickars 
Närpes Teater 
1. Jag läser två böcker just 
nu. Safari med döden av Jan 
Mårtensson och Döden är 
livsviktig- Om livet, döden 
och livet efter döden av Elis-
abeth Kübler-Ross.
2. Om man gillar kriminal-
romaner skulle jag rekom-
mendera vilken som helst av 
Michael Connellys böcker.  
3. För att man får lämna verk-
ligheten en stund och gå in i 
en annan värld. 

Krista Siegfrids Daisy Jack 
1. Läste just ut Michael Monroes 
biografi 
2. Jag tycker att man ska läsa sånt 
som man själv är intresserad av. 
Själv älskar jag att läsa biografi-
er. Människors livsöden är så in-
tressant!  
3. Huvudsaken är ju att man läs-
er! Genom att läsa förbättrar 
man språket och ordförrådet! 

Roland Engström,  
Oravais Teater 
1. Keith Richards, Livet 
2. Berlin, av Antony Beevor
3. Lärorikt, gratis uppda-
tering av svenska språket.

Elisabeth Nauclér,  
Ålands riksdagsledamot 
1. Jag läser mest fack-
litteratur. När jag läs-
er skönlitteratur så gör 
jag det ofta på något an-
nat språk för att samtidigt 
öva språk. Just nu läs-
er jag bl.a. Anni Sin-
nemäkis diktbok på fin-
ska och en kritisk bok 
på franska om president-
fruarna i Tunisien (La ré-
gente de Carthage). För 
inte så länge sedan läste jag 
”Vindens skugga” av Carlos 
Ruiz Zafón.
2. Jag skulle rekommend-
era den boken eller en bok 
av Irène Nemirovsky som 
jag läste på franska (La 
Suite française), men 
som finns på svenska 
och heter ”storm över 
Frankrike” 
3. Det är viktigt att läsa för 
att man får ett bättre språk, sitt 
modersmål, eller något 
annat språk.  För att få 
vidgade vyer och för 
att få kunskap om an-
dra förhållanden och 
förstå andra människor.
  
Nils Erik Forsgård  
1. ”Jag läser kriminologen 

Leif GW Perssons bok ”Gus-
tavs grabb” som är en berättelse 
om hans barndom och ungdom 
i Stockholm och om hans så ka-
llade klassresa genom det sven-
ska 1900-talet.” 
2. ”Den italienska författarinnan 
Elsa Morantes roman ”Histor-
ien”. En oerhörd berättelse om
olika människoöden i Europas 
1900-tal.” 
3. ”Världen blir större när man 
läser, och läsning skärper dessu-
tom minnet, men inte minst där-
för att läsning i en värld av tillta-
gande tjitter och tjatter erbjuder 
ett av de verkligt få tillfällen när 
man kan vara privat och bottna 
i sig själv utan att ändå känna sig 
ensam.
  
Anna Betills 
 Folkhälsan, SÖU 
1. Jag läste faktiskt ”Jag är Zlatan 
Ibrahimovic” senast - köpte den 
åt min man men fascinerades av 
språket och texten och läste ut 
den före han började med bo-
ken.  
2. Jag har en förkärlek för Mar-
ianne Fredrikssons böcker t.ex. 
”Älskade barn”.  
3. Avkoppling på hög nivå! Som 
småbarnsförälder så hinner man 
inte läsa så ofta som man vill 
men de stunder man gör det är 
det extra viktigt! 

Magnus Silfvenius 
1. Jag är huvudsakligen en läsare 
av faktalitteratur, dokumentär-
er och biografier. Boken jag just 
nu läser är, skojigt nog, Jeanette 
Öhmans Livet och barnet. Det 
är inte så bra för vårt förhållande 
att jag fortfarande inte kommit 

igenom min hustrus bok.  
2. Jonathan Safran 
Foer har skrivit mån-
ga fantastiska böcker 

men den jag vill att ni 
läser är Äta djur (Eating 

animials). 
3. Jag anser inte att det är 

viktigt att läsa. Jag anser 
att det är hälsosamt både 
för språket och själen. 
Med böcker får man ofta 
en unik chans att kom-
ma en annan männi-
skas tankar, känslor 
och idéer in på djupet. 
Något som varit oer-
hört utvecklande för 
mig. 

Peter ”Petski”  
Westerholm
1. Jag läser mycket re-
search, men senas-

te boken jag läste var 
”Läski maailma” av 

Barry Popkin på finska. 
2. The curious incident 

of the dog in the night-
time av Mark Haddon. En 

briljant bok, bäst är den om man 
läser den på engelska 

3. Böcker öppnar ditt hu-
vud för andra tankar, 
vissa saker går inte att 
varken beskriva eller 
förstå på något annat 
sätt än genom böcker.

Jeanette ”Peppe”  
Öhman 
1. För tillfället läser jag Kata-
rina Wennstams Svikaren.  
2. En av mina favoritböcker 
är Märta Tikkanens Två. Jag 
rekommenderar också Äta 
djur av Jonathan Safran Foer.  
3 För att man lär sig så him-
la mycket och blir själv bättre 
på att skriva. 

Jerry Wahlfors  
1. Vad jag pratar om när jag pr-
atar om löpning av Haruki Mu-
rakami. 
2. Kafka på stranden av Haru-
ki Murakami. Böcker av japan-
ska författare är häftiga och an-
norlunda. 
3. Läsning ger mening i livet, en 
chans att bilda egna åsikter, tän-
ka själv och bli inspirerad och 
upplyst. När man läser en bok 
kan man bara med hjälp av nå-
gra ord forma berättelsen i sitt 
huvud o se det hela utspela sig 
framför sig.   
 
Anne Teir-Siltanen 
1. Senaste boken jag läste var 
”Eldvittnet” av Lars Kepler. 
2. Dödergök av Katarina Wenns-
tam.
3. Läsning är enkelt, kravlöst och 
en motvikt till ständig uppko-
ppling på nätet, sociala medier 
etc. - en bra avkoppling.

Baba Lybeck 
1.  ”Jag har alltid många böck-
er på hälft men den jag sen-
ast tog itu med (och som jag 
också redan nästan läst) är 
Monika Fagerholm och Mar-
tin Johnssons bok Havet: 
Fyra lyriska essäer. En under-
bar bok som baserar sig på en 
serie radioprogram som gick 
i Sveriges radio i fjol. Den 
lämpar sig väl för sommarens 
loja dagar i hängmattan.
2. Det finns hundra böcker 
jag skulle vilja rekommend-
era men den jag kanske just 
nu känner mest för är Jonath-
an Franzens bok Frihet. Ett 
stort amerikanskt epos som 
betraktar nutidsmänniskans 
dilemman från en fräsch och 
uppiggande synvinkel. 
3. Det är inte så viktigt vad 
man läser, huvudsaken är att 
man läser. Isynnerhet också 
lite längre texter, sådana som 
suger med sig och öppnar 
nya världar och synpunkter 
till vår existens. Ju mer man 
läser desto mer förståelse 
får man för främmande och 
nya kulturer och livssyner. 
Samtidigt ökar förståelsen 
av samband och helheter. 
Litteraturhistorien är ock-
så en aldrig sinande källa för 
nya idér och skojiga anek-
doter. Samtidigt ökar läsa-
rens språkliga medvetande. 
Dessutom finns det ingent-
ing härligare än att krypa in 
under täcket vid brasan och 
fördjupa sig i en skön bok 
när det regnar på sommaren!

 FSU



Det är själva läsupplevelsen 
framom fakta som står i centrum i 
Boktid. Varje sändning har en ak-
tuell huvudbok, som läses av två 
personer somhar en personlig rela-
tion till bokens tema.
En mycket speciell tolkning av 
boken ges av Boktids animatör 
Karstein Volle, som också i varje 
sändning sammanfattar en klas-
siker på en minut. Bokens författa-
re berättar om sig själv och bokens 
tillkomst. Också besläktade böcker 
och bortglömda pärlor lyfts fram.
På webben hittar man längre, 
oklippta versioner av författa-

rintervjuerna, flera boktips, redak-
törernas kommentarer till den ak-
tuella boken och ett arkiv med 
Karstein Volles animationer för 
Boktid. Bland de kvalitativa målsät-
tningarna med Boktid kan nämnas 
okontrollerad läslust, upplevelser, 
insikter, identifikation och under-
hållning, dvs. det du får då du läser 
en bra bok och gör din egen filma-
tisering av boken i din skalle.
Finlandssvenska, svenska och nor-
diska böcker prioriteras. Mest ro-
maner, men också faktaböcker. År-
ligen sänds 22 avsnitt, från mars 
till maj och oktober till december, 
fredagar kl. 20 och söndagar kl. 
16.45 - hittas även på svenska.yle.
fi. Boktid görs av Petter Lindberg, 
Anna Dönsberg, Barbro Ahlstedt 
och Staffan von Martens.

Vad fick dig att bli för-
fattare?
– För att jag tycker om bra his-
torier. Jag har alltid skrivit, ända 
sedan jag varit liten och gjort 
egna tidningar och sådant. Jag 
läste också mycket som liten. 
En bok tycker jag att är det fin-
aste som finns och en bok med 
en bra berättelse är ju ännu fin-
are. Det var ju egentligen först 
bara en dröm att skriva en bok, 
det var något jag ville göra och 
något som jag kände för.

Vilken bok har berört 
dig mest?
– Kanske George Orwells 1984 
eller Moment 22 av Joseph Hel-
ler. De två läste jag som tonåring 
och det var jätteviktiga böcker 
för mig.

När och var läser du 
helst?
– På sommaren, i sommarnatten 
på stugan.

Vilken typ av böcker läs-
er du helst?
– En bra roman som inte är allt-
för tjock.

Vilken bok önskar du 
att du själv hade skrivit?
– En som jag läste ganska nyli-
gen och som jag beundrar för 
sin satiriska stil, och samtidigt 
för sitt djup,  är I långa loppet 
(Maaninkavaara) skriven av Mi-
ika Nousiainen. Men det finns 
ju massor med böcker jag så 
gärna skulle ha klarat av att ha 
skrivit själv. Å andra sidan tyck-
er jag inte frågan är så relevant: 
det är tur att det finns så många 
olika skribenter och författare!

Vad fick dig att bli för-
fattare? 
– För mig har orden, att skriva 
och läsa, alltid varit viktigt; det 
viktigaste, hemma. 

Vilken bok har berört 
dig mest? 
– Åh, det kan jag inte säga! Så 
många böcker har betytt så my-
cket i olika skeden av mitt liv. 
Tvärt om tycker jag att det är 
just det som varit det viktiga: 
Att ha alla dessa böcker, att ha 
läsandet, alla möjligheter, ALLT.  
Att till exempel som barn läsa 
någonting jag kunde känna igen 
mig själv i eller någonting som 
var helt främmande och annor-
lunda, att som tonåring kunna 
älska och hata tillsammans med 
böckerna som betydde något 
för mig, att i olika skeden av 
mitt vuxna liv kunna gå från bok 
till bok, och också återkomma, 
läsa om vissa böcker ? som plöt-
sligt kan kännas som nya, bara 
för att man själv är en annan, på 
något sätt. 

Vad betyder läsandet för 
dig? 
– Att läsa är som att resa, eller 
som att få ett annat huvud, el-
ler en annan kropp för en stund. 
Om jag inte hade öppnat den 
och den boken, skulle jag ald-
rig ha kommit till den eller den 
världen, jag skulle aldrig själv 
ha kunnat tänka den eller den 
tanken, sett den här saken på 
det eller det sättet. Att läsa är att 
leva flera liv än ett, att byta per-
spektiv, att få mera. 

Vilka egenskaper ska-
ll en bok inneha för att 
vara medryckande?
– Jag vet inte, jag vet inte ens om 
jag tycker att böcker behöver 
vara medryckande? Böcker kan 
för min del lika gärna vara som 
att få på käften, att irriteras, att 
provoceras. Som läsare blir jag 
lika gärna omskakad som me-
dryckt. Kanske till och med 
hellre det. Mina böcker, de jag 
läser, behöver inte vara snälla 
med mig. 

Vilken typ av böcker läs-
er du helst?
– De bästa böckerna är de som 
får mig att tänka ”Hjälp, vad, 
men nej, men vad är det här?!!?! 
Hur ska jag nu kunna leva, i 
verkligheten, efter det här?” 

Vi
frågar
författarna 
Hannele Mikae-
la Taivassalo och 
Magnus Londen 
om läsning.

Vad hoppas du kunna 
uppnå som författare?
– Tja, jag vill göra massor av 
saker. Men inte har jag några 
ambitioner att en bok skall säl-
ja 3 miljoner exemplar eller 3 ex-
emplar. Jag måste bara göra det 
som känns rätt . Man måste gå 
på instinkt. Jag har inte några 
klara mål … och även om jag 
skulle ha så håller jag dem för 
mig själv, he he.

Vilka råd ger du dem 
som vill börja läsa?
– Om man är ovan att läsa böck-
er så är det smartast att först 
läsa en bok som handlar om 
något som man själv tycker om. 
Om man till exempel tycker 
om ishockey finns  det bra ung-
domsböcker att hugga i. Att man 
börjar så gör att tröskeln inte 
känns för hög. Så småningom 
kan det sedan vara skoj att ut-
mana sig själv att läsa om sådant 
som man i första hand inte är så 
intresserad av. Det är det som är 
det fantastiska med en bra skriv-
en berättelse – den funkar obe-
roende av tema. Det finns otaliga 
exempel på böcker (eller film-
er) som man reflexmässigt tyck-
er att ”herregud så tråkigt, det 
där orkar jag  inte sätta ner min 
tid på”, men sedan blir man helt 
uppslukad av storyn ändå. Så det 
lönar sig att vara öppen, att ge 
berättelsen en chans. Ett tu tre  
blir man beroende…
 
Finns det böcker man 
bör undvika?
– Böcker som lockar till hat el-
ler oförståelse mellan männi-
skor är aldrig bra, tycker jag. 
Men det där måste alla själva 
komma underfund med. Böck-
er som man börjar må dåligt av 
skall man kanske inte läsa, allt-
så om man på riktigt börjar må 
dåligt. Sedan är det ju viktigt 
att också läsa böcker om hem-
ska eller problematiska saker för 
att förstå att det finns en annan 
verklighet än den man själv le-
ver i. Tänk på Sofi Oksanens Ut-
rensning (Puhdistus): det ju jäv-
ligt jobbiga saker, men samtidigt 
är det en briljant och välskriv-
en bok om ett tema som det är 
viktigt att reflektera över.

Mina bästa böcker är just de 
som inte lämnar mig efter att jag 
läst ut den sista sidan. De böck-
er man inte kan komma ifrån. 
Timmar efter att man satt bort 
boken: andlöshet, KOMA. Da-
gar kanske. År? Man är kvar där. 
Den lever kvar. Som ett chock-
tillstånd. Berusning. Och under 
läsningen: hur ska man kunna 
överleva när boken tar slut? 

På vilket sätt önskar du 
att dina böcker berör 
läsaren? 
– Se ovan! Och kanske helst av 
allt, i önskedrömmarna, så att 
den som läser känner: Den här 
boken är skriven för MIG. Bara 
mig. Den här boken är skriv-
en i mig. Men jag vet inte. Den 
som läser måste få vara FRI i sin 
läsning. Mera önskar jag kan-
ske ATT den berör, än HUR. Att 
någonting börjar hända i den 
som läser, under läsningen, och 
efter. På vilket sätt som helst. 

Vad hoppas du kunna 
uppnå som författare?
 – Jag tror inte man ska hop-
pas uppnå någonting specifikt, 
det låter ohälsosamt, jag tror att 
det kan bli hemskt fel om man 
tänker på sitt författarskap som 
någon sorts karriär. Nu vill jag 
skriva just den och den boken, 
om några år någonting annat. 
Jag vill skriva, i nuet. Det man 
skriver och det man vill uttry-
cka JUST NU, i den här boken, 
ska vara det viktiga. Att sträva 
till att direkt uppnå någonting i 
sitt yrke är inte vad jag uppfattar 
som konstens eller litteraturens 
uppgift, man ska inte försöka 
blidka någon annan eller någon 
sorts efterfrågan. Möjligen 
ska man önska förändra verk-
ligheten, lite grann, perspektiv-
en, genom konsten? 

Vad som sedan uppnås eller 
inte uppnås ska man skita i, och 
sedan får man se. (Eller inte.) 

Vilka råd ger du den som 

vill börja läsa böcker? 
– Mitt viktigaste råd: läs fritt! 
Läs inte av plikt. Läs det du har 
lust att läsa. Men tro på dig själv, 
läs också det som kanske verkar 
svårt. Men förstå det du läser på 
det sätt du förstår det. Det finns 
inget facit. Gör ditt läsande till 
ditt eget. Strunta i goda råd. 
(Som det här.) Ta för dig. För 
dig själv. För din egen skull. 

Finns det böcker man ge-
nerellt sett bör undvika? 
 – Nej, vad skulle det vara? Blir 
lite nyfiken på vad som finns ba-
kom denna fråga, liksom vad 
tänker man att det kunde vara...? 
Nej, jag tycker man kan läsa 
strunt och snusk och världslit-
teratur, om vartannat, hur man 
vill; Hitlers *Mein Kampf*, 
Markis de Sades pornografiska 
texter, *Twilight*-serien, Dos-
tojevskij (oberoende om man 
hänger med eller inte), serieal-
bum (både vuxen- & barnseri-
er), Jane Austen, lexikon i flera 
band (från a till ö), Bibeln, Ka-
lle Anka, Jelinek, Bröderna 
Grimms sagor (i vilka olika ver-
sioner som helst, helst alla ver-
sioner!), Kafkas *Processen*, 
chick lit, tidningar och tidskrift-
er, Mahabarata, Astrid Lind-
gren, Shakespeare, Sapfo, Henry 
Parland eller mig. 

Det man mår bra av mår man 
bra av. Det man inte mår bra 
av smäller man fast och glöm-
mer. Blir man massmördare el-
ler geni; det beror inte på böck-
erna, utan på den som läser. 

Fast visst, det finns böcker jag 
avskyr. Det finns böcker jag ty-
cker världen skulle kunna klara 
sig utan. Men det är främst ut-
slätade, dåliga, slentrianböck-
er (faran att man vänjer sig vid 
det förenklade, dåliga), inte på 
något sätt de moraliskt tvive-
laktiga böckerna. Men man 
måste få läsa vad man vill, vad 
man behöver. Men livet blir in-
tressantare om man vågar. Det 
gäller också böcker, läsandet.

Hannele Mikaela Taivassalo. foto: CAtA PoRtIN

Magnus Londen.
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Närpes hemby-
gdsförening har i år 
startat ett projekt 
som bygger på den 
omfattande samlin-
gen bilder tagna av 
Ivar Bengts. 

Ivar fick sin fotografiska ut-
bildning i Helsingfors runt 
årsskiftet 1918-19. Hans gamla fot-
outrustning finns bevarad och är 
till beskådande i Närpes stadshus 
aula i en glasmonter. Fotoutrust-
ningen är bara toppen av ett is-
berg. Nere i källaren finns också 
största delen av hans fotoproduk-
tion bevarad i ett arkiv. För att 
öka synligheten av de här bilder-
na, som i huvudsak finns på glas-
negativ, har ett projekt startats 
upp som heter History Mapping. 
Projektet finansieras med hjälp 
av medel från Aktion Österbot-
ten och Svenska kulturfonden.

Bilderna som finns bevara-
de är ett värdefullt tidsdoku-
ment från första hälften av nit-
tonhundratalet. Ivar Bengts 
återvände till Närpes efter sin 
utbildning i Helsingfors och 
upprättade en ”Modärn fotogra-
fi-Atelier i Finby”, som det sägs i 
Kaskötidningens annons dagar-
na före julen 1919. Inledningen 
på verksamheten gick över för-
väntan. Det första året hade han 
över 1000 kunder, en framgång 
som skulle visa sig vara en trend. 
Troligen finns det ingen familj 
i Närpes med omnejd som inte 

har någon familjemed-
lem som lät sig fotogra-
feras av Ivar. 
Samlingen täcker så 
gott som hela södra Ös-
terbotten. Personpor-

trätten togs i den ateljé som han 
själv färdigställt i Finby, men 
dessutom var han ivrig med att 
ta fotografier av allt och alla i sin 
omgivning. Med motorcykel 
reste han runt och förevigade ne-
jden med sin kamera. Fotografi-
erna är tagna med pedantisk 
yrkeskunnighet. Med millimeter 
precision i hantverket, och dessu-
tom noggrant arkiverade, är sam-
lingen mycket användbar. Bilder 
visar en svunnen vardag fångade 
genom en kameralins. I bildsam-
lingen ingår också en del av de 
bilder som hans far Josef Bengts 
tog. En del daterade så sent som i 
slutet av 1800-talet.

I slutet av 1950-talet avtog 
Ivars produktion. Dels på grund 
av fotografens ålder, och dels på 
grund av materialbrist efter kriget. 
Enligt katalogen över hans bilder 
fanns det då över 20 000 bilder in-
samlade. Alla bilder är tyvärr inte 
bevarade, men en avsevärd del av 
dem är till all lycka kvar. 

Den första delen av arbe-
tet med projektet History Map-
ping kommer att koncentre-
ra sig på den uppteckning som 
Ivar Bengts gjorde över bestäl-
larna till sina bilder. Genom att 
digitalisera hans katalog hoppas 
vi att man på ett bättre sätt ska-

Sydösterbotten digitaliseras  
i bild och berättelse

ll kunna hitta de personer som är 
fotograferade. Arbetet genom-
förs i samarbete mellan Närpes 
Hembygdsförening med bistånd 
av Kulturhuset i Vasa, SLS och 
projektet IT3. Utan spårbarhet 
är den stora mängden av foton 
svårhanterliga, och därför är kata-
logens digitalisering en kärnfråga 
i projektet.

Att skriva av en gammal 
katalog är ett mycket tidskrä-
vande arbete. Problemen med 
de handskrivna uppgifterna 
är många. Namn är emellanåt 
otydligt skrivna och noterna är 
skrivna som minne till fotogra-
fen, inte med tanke på framtida 
forskare. För att undvika misstag 
försöker vi dubbelkontrollera 
alla uppgifter som det finns nå-
gon som helst tveksamheter till. 
Att namn på orter, och stavnin-
gen av dem, har ändrat med tiden 

är en annan svårighet. Eftersom 
den som utförde arkiveringen i 
början av 1900-talet var helt sven-
skspråkig, är de finska namnen 
och orterna genomgående fel-
stavade. Alla gånger är det inte så 
lätt att veta vilket namn som avs-
es. En del fotografier innehåller 
inga uppgifter om beställaren, 
och då gäller det att ta ställning 
till vilket sökord som skall införas 
i det digitala arkivet. 

Uppgifterna som digitalis-gitalis-
eras måste inte bara motsvara de 
uppgifter som stämde med den 
historiska verkligheten som Ivar 
Bengts levde i, utan också vara 
sökbar för en modern människa 
för att vi skall ha nyttan av dem. 

Vid utformningen av sök-
maskinen är det här några exem-
pel på de krav och svårigheter 
som ställs. Förutom att sökfunk-
tionen fortlöpande behöver opti-

 BARN I VAGN                              MÄN SPELAR KORT VID STRANDEN              

 FRÖKEN  
MUNSTERHIELM

 KARL JAHNSON MED TVÅ STUDENTER I HATT

meras för att fungera tillfredsstäl-
lande, måste bilder som skannas 
behandlas som de museala före-
mål de är, vilket i sin tur kräver 
varsamhet i processen.

Fotosamlingen med glasplå-
tarna är en formlig guldgru-
va för släktforskare och bygde-
forskare. Emigranter, i andra 
och tredje generation, som öns-
kar få uppgifter om sina anhö-
riga kommer också att ha stor 
glädje av dem, eller vem som 
helst som är intresserad av Öst-
erbottens historia. De kommer 
här att få tillgång till en bild på 
en person som i många fall hit-
intills bara varit ett namn på ett 
papper. Släkthistorien kommer 
att få ett ansikte och därmed bli 
mera levande. 

Dessutom strävar vi till att 
samla upp information och be-
rättelser som hör samman med 
personerna som är avporträtte-
rade. När projektet är klart, om 
ett par år, hoppas vi inte bara att 
tillgängligheten till bilderna har 
ökat avsevärt, och att vi har kun-
nat samla in och digitaliserat en 
hel del bilder, utan att vi ock-
så fått ta del av några av de livsö-
den som de människor som finns 
med på bilderna representerar. 

Det är ju trots allt personen 
som gör historien levande. Inte 
föremålen.

CAy IRJALA
Projekt och verksamhetsledare 
Närpes Hembygdsförening r.f
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Internet har öppnat upp 
många möjligheter för släkt-
forskare och bygdeforskare. 

Dels finns det ett stort utbud av 
olika program och tjänster, dels 
olika social nätverk som un-
derlättar sökandet. Om farfars 
bror flyttade till Amerika är det 
inte omöjligt att du hittar din 
småkusin via ex. Facebook. En 
hel del tidningar och arkiv er-
bjuder även möjlighet att söka 
i familjeannonser m.m. Dylikt 
sökande förutsätter dock att 
du vet namnet på vem du sök-
er efter.

En av många tjänster på nätet 
är sidan geni.com. Den skiljer 

sig lite från andra sidor och pro-
gram där man traditionellt kan 
forska och dokumentera vem 
som helst man är intresserad av. 
På geni.com utgår allting från en 
själv, när man registrerat sig bör-
jar man med att fylla i sina egna 
uppgifter och fortsätter därefter 
ex. med den närmaste familjen. 
Systemet är konstruerat så att 
det söker efter andra som satt in 
samma personer som dig, finns 
det någon annan som satt in din 
mormors mor noteras du om 
detta. Det ger dig en möjlighet 
att samarbete med andra och slå 
ihop olika släktträd, du behöver 
s.a.s inte göra allt jobb själv. 

Syftet med systemet är att by-

gga ett enda stort världsträd, 
om produkten får en tillräck-
ligt stor massa användare kan 
man i teorin söka vilken relation 
man har till vilken annan män-
niska som helst på planeten. I 
dagsläget finns ca 62.300.000 
profiler insatta, främst personer 
från Europa och Amerika. Varje 
vecka tillkommer kring 100.000 
profiler så sidan växer kraftigt.

Många program för släkt-
forskning är även så uppbyg-
gda att det främst är fråga om 
att mata in data, namn, hemort 
och datum för födelse och död. 
Geni erbjuder i dagsläget möj-
ligheten att obegränsat ladda 
upp bilder, dokument m.m. 

för att levandegöra personerna 
som finns insatta.

Detta med att geni.com söker 
efter personer som finns i flera 
olika släktträd gör att ens eget 
släktträd oftast växer snabbt, 
trots att jag personligen inte 
satt in så många från den egna 
släkten innehåller släktträdet 
över 40.000 blodssläktingar. 

Där finns även möjlighet att 
söka efter kända personer för 
att se sitt släktskap med dylika. 
Exempelvis är undertecknad 
släkt med fältmarskalk Man-
nerheim (Mannerheim är mor-
fars farfars farmors farmors 
farbrors dotterdotters mans far-
morsfar). Påpekas kan att det 

inte är ofta en inbjudan dim-
per ner i postlådan angående 
Mannerheimska släktbegiven-
heterna ...

JONAS RÖNNqVIST

Att betala varor och tjänster med 
fysiska mynt och sedlar blir mindre 
och mindre vanligt. Det har blivit van-
ligare och vanligare att betala med 
kort överallt, det är ofta enklare och 
smidigare och folk bär med sig min-
dre och mindre kontanter.

Konsumenterna har vant sig snabbt med 
att det går att betala med kort ”överallt”. 
För den som producerar varor och tjän-
ster föranleder dock möjligheten att ta 
emot betalning med kort en del kost-
nader. Betalterminaler kostar, avtal ska 
ordnas med tjänsteleverantör, månad-
savgifter o.s.v. Dessa kostnader, och ad-
ministrationen kring systemet, är inget 
större bekymmer för företag och organ-
isationer med kontinuerlig verksam-
het eller verksamhet med tillräckligt stor 
volym.

Att konsumenterna blivit vana 
med att det alltid går att betala med kort 
kan dock ställa till en del problem. För 
småskalig verksamhet samt för engångs-
evenemang och säsongsverksamhet kan 
de traditionella kortbetalningssyste-
men bli en orimligt hög kostnad. En del 
terminaler är även bundna till en fysisk 
plats, förutsätter elektricitet m.m vilket 
försvårar vid ex. utomhusevenemang el-
ler mobil verksamhet.

Som ett komplement till de tradi-
tionella tjänsterna har nu en del nya pro-
dukter kommit till på marknaden, ett bra 
exempel är det svenska bolaget iZettle´s 
produkt. Izettle har ett system som byg-
ger på att användaren har Apples iPho-
ne eller iPad som med hjälp av deras pro-
gramvara kan användas som kortläsare/
betalningsterminal. Företaget skickar 
kostnadsfritt en liten kortläsare som sätts 
in i telefonen eller läsplattan. Vid trans-
aktioner används produkten som vil-
ken annan kortläsare som helst med den 
skillnaden att istället för att köparen ska 
ange pinkod skriver han eller hon sin 

namnteckning på skärmen. Deras pro-
gramvara går även att använda utan kort-
läsare, då måste man istället slå in hela 
kortets nummer manuellt.

Vad kostar kalaset då? I Finland 
är avgifterna 0.15€ för varje transaktion 
samt 2.75%  av summan. Dyrt eller bil-
ligt? Det beror helt på hur man räknar. 
Det finns inga månadsavgifter, systemet 
och kortläsaren är gratis. Tar man mot 
många betalningar med kort är säkert ett 
traditionellt ett totalekonomiskt bättre 
alternativ. Om man däremot har något 
mindre verksamhet är det ett enkelt sätt 
att erbjuda bättre service mot sina kun-
der. Det finns naturligtvis en möjlig-
het att ta ut en extra avgift av kunder 
som betalar med kort. Ibland är det 
kanske även värt de små avgifter-
na om alternativet är att en kund går 
förlorad. Att det sedan tar under 10 
minuter att installera ett konto och 
att du kan ta med kortläsaren över-
allt där du har teckning på din tele-
fon gör inte saken sämre. 

Varför inte installera programvar-
an och ta betalt av din sambo näs-
ta gång han eller hon missar sin dis-
ktur?

Systemet är tillgängligt 
för både företag, förening-
ar och privatpersoner och 
har således inga begräns-
ningar gällande använ-
dare. Det finns även 
andra leverantörer 
med motsvaran-
de tjänster och 
produkter, 
exempel-
vis Squa-
re (squ-
areup.

com) och Payson (payson.se). Mer info 
om iZettle finns på deras sida, izettle.
com.

JONAS RÖNNqVIST

Släktforskning online –  
kom med och bygg världsträdet! 

iZettle  
– betalningssystem med låg tröskel
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• Finlands kyrkböcker på Internet
http://hiski.genealogia.fi/histo-
ria/indexr.htm
• Finlands släkthistoriska förening
http://www.digiarkisto.org/
sshy/index_sve.htm
• Ellis Island - passagerarförtec-
kningar över anlända emi-
granter till New York
http://www.ellisisland.org/
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grund av att det är mycket lättare att konfigurera. Ända 
skillnaden är att mottagaren som får ditt meddelande 
kommer att se din Gmail e-postadress i meddelandet. 
Om du vill undvika detta gör då enligt steg 7.2.

Steg 7.1.2
För att Google skall vara säker på att det är ditt konto 
kommer Google att skicka en verifieringskod till ditt e-
postkonto.
Klicka på ”Skicka verifiering”.

Steg 7.1.3
Logga in på den e-posten som du håller på att koppla 
till Gmail-kontot. Öppna Gmail bekräftelse brevet som 
borde kommit till din Inkorg, där hittar du en bekräf-
telse kod som du kan mata in i textfältet.
Klicka på ”Bekräfta”.

Steg 7.2
Välj skicka mail via SMTP-servrar. Mata in SMTP-serv-
er, borde vara i from av mail.dittförbund.fi. Mata in an-
vändarnamn, lösenord och klicka på ”Spara”.

Steg 8
Om allt gått rätt till så borde ditt e-postkonto dykt upp 
under ”Skicka e-post som:”. Nu kan du välja från vilket 
e-postkonto du skickar då du skriver e-post meddeland-
en.

Steg 4
Mata in den e-postadress du vill ansluta till ditt Gmail-
konto i e-postadress fältet.

Steg 5.1
Testa först att ansluta med SSL, alltså en säker krypterad 
anslutning till e-postservern, kryssa i rutan ”Använd all-
tid en säker anslutning (SSL) när du hämtar mail.” och 
ändra porten till 995.
Mata in ditt epost användarnamn och lösenord. POP-
server är oftast i form av mail.förbund.fi. T.ex om din 
förening hör till Åbolands Ungdomsförbund är din 
POP-server mail.auf.fi.
OBS! Om du inte vill att din e-post raderas från servern, 
(vilket betyder att du inte kan ladda ner e-posten till an-
dra e-postklienter), se till att kryssrutan ”Lämna en ko-
pia av hämtade meddelanden på servern” är ikryssad.
Jag har kryssat i rutan ”Ge inkommande meddeland-
en en etikett:”, för att lätt kunna se skillnad på vilka mail 
som kommit från john(at)fsu.fi.
Då du matat in all information klicka på ”Lägg till kon-
to”.

Steg 5.2
Om det inte fungerade att ansluta med SSL ta då bort 
krysset från rutan ”Använd alltid en säker anslutning 
(SSL) när du hämtar mail.”, och ändra porten till 110.
Klicka på ”Lägg till konto” då du är klar.

Steg 6
Vill du också kunna skicka e-post med e-postkontot. 
Välj då ”Ja, jag vill kunna skicka e-post som dinepost@
epost.fi”. Om du inte behöver den funktionen välj då 
”Nej” alternativet. Du kan ändra detta senare om du ty-
cker.

Om du valde ”Nej” ovan och kommer på i ett senare 
skede att du också vill kunna skicka e-post:
Gå till ”Inställningar” --> ”Konton och Import” och 
klicka på länken ”Lägg till yterligare en egen epos-
tadress”.

Steg 7.1.1
Jag har valt att skicka e-post via Gmails e-postserver, på 

Gmail har också funktioner för att fil-
trera e-posten till olika brevlådor. Man 
kan även märka varje e-postadress med 
ett eget namn och filtrera eller ordna e-
posten enligt dessa. Om man har en liten 
e-postlåda från tidigare men inte vill byta till Gmail kan 
man använda Gmail utrymmet till att arkivera gammal e-
post. Då kan du med hjälp av anslut e-postkonto funktio-
nen kopiera e-postmeddelanden till Gmail och arkivera 
e-posten på Gmail  som har stort lagringsutrymme. Om 
du har flera e-postkonton anslutna till Gmail kan du kon-
figurera Gmail så att du har möjlighet att välja från vilket 
konto du vill skicka e-post. För att göra det lättare för dig 
att bestämma om du behöver den här funktionen eller 
inte skall jag gå igenom några för- och nackdelar.

Fördelar:
• Stort lagringsutrymme, 7 gigabyte, Google jobbar hela 
tiden på att utöka lagringsutrymmet. För 5$ i månaden 
kan man skaffa Google apps for business och få ett la-
gringsutrymme på 25 gigabyte.
• Samla all e-post på ett och samma ställe. Kan vara bra 
om man har många e-postkonton.
• Bra filtreringsmöjligheter.

Nackdelar:
• Supportmöjligheter är begränsade. Enda sättet att få 
hjälp är genom att söka eller ställa frågor på Googles dis-
kussionsforum. Om man använder sig av Google apps 
business så skall man få support 24 timmar i dygnet. 
Hur bra Googles support är har jag ingen erfarenhet av.
• Det finns alltid en säkerthets risk med att använda 
sig av kända e-postklienters tjänster, på grund av att de 
oftast är mera utsatta för dataintrång.
• Om du har möjlighet kan det vara bättre att vidarebefo-
dra e-posten till Gmail adressen. Då lämnar du inte kvar 
någon kopia på servern som tar utrymme. Detta kräver att 
du har tillgång till administrationspanelen för e-posten.

Steg 1
Börja med att logga in på ditt Gmail konto om du har ett 
från tidigare. Om du inte har ett gmail konto finns det 
en guiden på kunskap.it3.fi för att skapa ett konto. Då du 
är inloggad klicka på konfigurationsikonen (se bilden 
nedan).

Steg 2
Klicka på fliken ”Konton och import”.

Steg 3
För att ansluta ett konto till din Gmailklient klicka på 
”Lägg till ett POP3-konto som du äger”. I det här skedet 
konfigurerar vi endast hämtningen av nya meddelande 
från servern. För att skicka meddelande med ett annat 
konto behövs ytterligare konfigurering, men det kom-
mer i ett senare skede i guiden.

Anslut e-post konto till Gmail
Om du har många e-postadresser och är trött på att behöva logga in och kolla alla 

e-postadresser skilt för sig kan gmail:s ”anslut e-postkonto funktion” vara något för dig. 
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TOTALT CA.

ARTISTER

Bland andra:Timbuktu & Damn! - Den Svenska Björnstammen (Ekenäs) 
Mange Schmidt (Jakobstad) Eric Amarillo - Redrama - Timoteij  (Jakobstad) 
Little Marbles (Ekenäs) Daisy Jack ft. Krista Siegfrids - Frida Andersson 
(Ekenäs) Nina Lassander (Jakobstad) Popturné 2012 vinnaren m.fl. 

Popturné artister på Radio Extrems Osajnat scen!

EKENÄS
Ormnäs Camping

NON-STOP MUSIK från och med kl. 14:00 ända
till kl. 24:00. Portarna öppnas kl. 13:30.

Officiella afterpartyn 9.6 på Santa Fe i Ekenäs
16.6 på Stadsthotellet i Jakobstad

JAKOBSTAD
Fanta Sea Park

BILJETTER  säljs på Lippupiste, Jerry’s 
Music (Ekenäs) och Jakobstads Musik.

facebook.com/popkalasetfestivalen
popkalaset.com

Arrangör: Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

kl. 14 - 16 vid lilla scenen
Pyssla, lek och sjung tillsammans 
med Buu-klubben. Apan Anders och 
Robin Hund Hans glada orkester 
uppträder också!

Ekenäs – Tammisaari


