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Franciskusfesten på Kökar 
40-årsjubilerar i sommar. 
Årets tema är ”Det som för-
enar oss”. 
   – Det är så stort att en del av 
världen varje år kommer till 
Kökar. Det är riktiga samtal, 
på djupet, om viktiga saker, 
säger projektledaren Katarina 
Gäddnäs.

Den 5–7 juli är det dags för Fran-
ciskusfesten på Kökar. Det är 
den enda ekumeniska festen i 
sitt slag i Finland och Sverige, 
säger projektledaren Katarina 
Gäddnäs som även är präst i Ma-
riehamns församling.

– Franciskusfestens essens är 
att träffa människor från hela 
världen. Merparten av dem som 
kommer är pilgrimer från Sve-
rige och Finland som deltar för 
det andliga innehållet.

”Det som förenar oss” är te-
mat. Man ska bland annat ha en 
ekumenisk, allmänkristen, guds-
tjänst utan nattvard. Och under 
två teologiska förmiddagar bju-
der man in till samtal mellan oli-
ka kyrkliga samfund om det som 
förenar dem.

– Vi är jätteglada att i år ha 
med en representant från den 
ortodoxa yrkan, säger Katarina 
Gäddnäs.

Vandrar till Kökar
Pilgrimsprästen Maria Widén 
är engagerad i den pilgrims-
vandring som kommer att gå 
mot Kökar och Franciskusfes-
ten.

– Det är en rätt lång tradition. 
Vi har vandrat i tio år, säger hon.

Bland vandrarna brukar det 
finnas ”kyrkoovana” människor 
som söker den andlighet som 

det ger att vandra i naturen, sä-
ger Maria Widén.

– Vi går i tystnad. Det passar 
bra för nutidsmänniskor som får 
tid att reflektera.

Man mediterar över ord un-
der vandringen. De sju orden 

är långsamhet, frihet, enkelhet, 
tystnad, bekymmerslöshet, de-
lande och andlighet. Samtidigt 
finns det mycket i naturen att 
förundra sig över.

– Naturen är fantastisk. När 
man åker bil eller buss ser man 

det inte, men under vandringen 
upplever man saker man aldrig 
sett tidigare på Åland.

Peter Karlsson, kyrkoherde i 
Ålands södra skärgårdsförsam-
ling och ordförande för För-
eningen Franciskus på Kökar, 

Franciskusfesten firar med samtal, sång  och vandring
Ur programmet
Franciskusfesten hålls under tre dagar den 5–7 juli.

Fredag den 5 juli är det bland annat vernissage för en utställning med mål-
ningar av Kjell Ekström. Det blir även invigning med psalmsångskonsert. ”Där 
får folk vara med och sjunga själva”, säger projektledaren Katarina Gäddnäs.

Lördag den 6 juli pågår programmet från morgon till kväll. Några av program-
punkterna är en teologisk diskussion på temat ”Det som förenar oss”, utom-
husteatern ”Broder Killian”, en konsert med gruppen Flera röster samt en 
föreläsning av filosofie doktor Kenneth Gustavsson om Hamnös historia. ”Som 
ung var han med och hittade klostrets sigillstamp”, säger Katarina Gäddnäs.

Söndag den 7 juli blir det bland annat en friluftsfest med tal och musik samt 
en avslutningsandakt med biskop Björn Vikström. ”Det blir bland det sista han 
gör som biskop”, säger Katarina Gäddnäs.

”Franciskusfestens 
essens är att träffa 
människor från hela 
världen. Merparten 
av dem som kom-
mer är pilgrimer 
från Sverige och 
Finland som deltar 
för det andliga inne-
hållet.” Katarina Gäddnäs
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I viligt sällskap är rubriken 
för årets litterära bakficka 
– den traditionella men inoffi-
ciella starten på Mariehamns 
litteraturdagar.

Årets bakficka bjuder på ett ur-
framträdande. Isabella Grüss-
ner-Sarling kommer att läsa de 
dikter som hon i fjol vann andra 
pris för i Solveig von Schoultz-
tävlingen i lyrisk.

– Det blir tydligen en del ny-
skrivet material också, säger 
Kerstin Kronqvist, från arrang-
erande Ålands litteraturfören-
ing.
Isabella Grüssner-Sarling 
framträder tillsammans med  
Nicklas Lantz som ackompan-
jerar musikaliskt.

– Fast vi vet inte exakt hur. 

Det ska bli spännande att höra, 
säger Kristina Svedmark, också 
hon från litteraturföreningen.

Poetry slam-segrarna
Bakfickan inleds annars tra-
ditionsenligt med att fjolårets 
vinnare i Poetry slam framför 
sitt vinnarbidrag. 2018 delades 
guldmedaljen av Nicklas Lantz 
och Bo Söderlund varför båda 
kommer att läsa sina vinnande 
bidrag.

Under ledning av program-
värdarna Hedvig Stenros och 
Kristina Svedmark fortsät-
ter kvällen med att Carina 
Karlsson samtalar med Sonja 
Nordenswan om hennes nya 
roman ”Frihetens pris”. Däref-
ter intervjuar Kerstin Kronqvist 
sommarålänningen Emelie 

Enckell om hennes biografi 
”Generalens dotter Dagmar 
Thesleff.”

– Och vi tycker att det är jätte-
roligt att ha med Karin Erlands-
son i år. Hon kommer att prata 
om sin bok ”Alla orden i mig”.

Musik
För den musikaliska underhåll-
ningen står Lisa Gustavsson.

– Hon tar en liten paus från 
sina musikstudier och kommer 
för att spela på bakfickan.

Bakfickan hålls på restaurang 
Indigo nästa torsdag, med start 
klockan 19.

– Vi siktar på att hålla på i 
runt två timmar, säger Kerstin 
Kronqvist.

Petter Lobråten

Kerstin Kronqvist och Kristina Svedmark, från arrangerande Ålands litteraturförening, bjuder in till den litterära 
bakfickan nästa torsdag.   Foto: Robert Jansson

Franciskusfesten firar med samtal, sång  och vandring
säger att de första pilgrimerna 
kom seglande från Sverige och 
vandrande från Mariehamn till 
Franciskusfesten.

– Nu har pilgrimsvandring-
arna blivit en stor del av vad den 
handlar om, säger han.

– Platsen har blivit laddad 
med dessa möten under de här 
40 åren. Pilgrimerna har själva 
laddat målet för vandringen 
med betydelse, säger Katarina 
Gäddnäs.

Gregoriansk sång
Konstnären Henrika Lax håller 
en kurs i gregoriansk sång och 
ljudmeditation den 2–4 juli.

– Sedan fortsätter vi att sjunga 
på Franciskusfesten. Det är en 
jättebra kombination. Alla kan 
inte vandra, men man kan kom-
ma med och sjunga, säger hon.

Man behöver inte kunna 

sjunga för att vara med om detta.
– Det är i första hand en bö-

nens och vilans konstart. En 
meditativ genre. Det är härligt 
att den öppnar väg för dem som 
inte tidigare hittat musiken.

Gregoriansk sång är en fören-
ande länk som fanns redan inn-
an kyrkan splittrades i väst och 
öst, säger Henrika Lax.

– Det är vår äldsta bönetradi-
tion.

40-årsjubileet till ära blir det 
en radiogudstjänst från Francis-
kusfesten.

– Och så kommer man från Yle 
och gör ett tv-program om den, 
säger Katarina Gäddnäs.

Franciskusfesten 
firar 40 år i sommar. 

Från vänster projektledaren 
och prästen Katarina Gäddnäs, 
pilgrimsprästen Maria Widén, 

konstnären Henrika Lax som håller 
en kurs i gregoriansk sång samt Peter 
Karlsson, kyrkoherde i Ålands södra 

skärgårdsförsamling och ordfö-
rande för Föreningen Francis-

kus på Kökar.
Foto: Staffan Lund
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Alex Schulman
Krönikören och poddperson-
ligheten Alex Schulman de-
buterade 2009 med ”Skynda 
att älska” om hans komplice-
rade förhållande till sin do-
minanta pappa. I ”Glöm mig” 
skärskådade han uppväxten 
med sin alkoholiserade mam-

ma. I höstas gav han ut boken 
”Bränna alla mina brev” som 
handlar om hans mormor Ka-
rin Stolpes utomäktenskap-
liga passionshistoria med Olof  
Lagercrantz, vilken gjorde 
hans morfar Sven Stolpe ra-
sande av svartsjuka.

På litteraturdagarna deltar 
Alex Schulman i fredagens 
program. Dels träffar han 
niorna i samband med pris-
utdelningen i skrivtävlingen 
Skratch, dels framträder han i 
kvällsprogrammet.

Anna Jansson
Anna Jansson är en av Sveri-
ges största deckardrottningar. 

Henns romaner om kriminal-
inspektör Maria Wern har sålt i 
miljonupplagor och översattas 
till flera språk. Den senaste bo-
ken i serien heter ”Kvinnan på 
bänken” och kom 2018.

Anna Jansson skriver även 
en annan serie om hårfrisör-
skan Angelika Lagermark. Den 
inleddes 2014 med ”Ödesgu-
dinnan på Salong d’Amour”

Hon har även en barnboks-
serie om detektiv Emil Wern.

Ana Jansson deltar i freda-
gens kvällsprogram, och på 
lördagens litterära supé.

Inför litteraturdagarna 2019
Den 21–25 mars hålls Mariehamns litteraturdagar. Ålands-
tidningen snabbpresenterar några av de deltagande förfat-
tarna.
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Laddar för den 
litterära bakfickan


