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Jag har studerat Nordiska språk vid Helsingfors universitet och däre�er jobbat som lärare under
kortare perioder och senare som översättare med finska och svenska som arbetsspråk.

 

Berätta om ditt intresse för litteratur.Jag kan inte föreställa mig ett liv utan litteratur.  Det är intressant att ta del av en annan
människas tankevärld. Finns det något mera avkopplande än att sitta bekvämt i so�an med en bok och drömma sig bort från
verkligheten?  Litteraturen kan också fungera som terapi för ens upprörda känslor och göra läsaren på bättre humör e�er en dag full
av misslyckanden. En god bok kan få oss att skratta eller gråta och i bästa fall visa på nya möjligheter. Att skriva är också ett sätt att
sätta ord på vad man minns från tidigare skeden i livet, t.ex. sin barndom.  När jag åker tåg har jag också o�a en bok som sällskap. Det
känns trevligare att gömma sig bakom boken än att vara tvungen att stirra på sina medpassagerare.

Berätta om ditt läsande.
Sedan 2012 har jag deltagit i en litteraturkurs på Arbis, ledd av Carita Backström. Vi har trä�ats en gång/månad och startade med
afrikansk litteratur. Sedan har vi sett på bland annat turkiska, sydamerikanska, ryska och amerikanska författare.

Berätta lite om ditt eget skrivande.
Genom studierna kom jag i kontakt med litteraturen och genom att delta i skrivarkurser blev skrivandet en plattform för mig. Jag blev
medlem i Helsingfors Skrivargille som tyvärr gick i graven, men de mest entusiastiska fortsatte som medlemmar i Nylands
Litteraturförening.  På Skrivargillets tid skrev medlemmarna texter som analyserades vid mötessammankomsterna. Analyserna gav
stimulans och inspiration för det egna skrivandet och samtidigt tips om hur man skriver bättre texter. Enligt min åsikt är det mycket
givande att ta del av andras texter och få sina egna analyserade. När jag var yngre drömde jag ibland om att på riktigt bli författare.
Det var kanske orsaken till att jag på eget förlag senare gav ut två barnböcker: Gumman och Virvelvinden och Albert och Mirrikatten
samt en bok med noveller med namnet Från franska vyer till kungliga bröllop.

Vad skriver du på just nu?
Just nu har jag endast material i skrivbordslådan, vilket väntar på en fortsättning. Jag är ingen bokslukare, men läser då och då
romaner och försöker följa med den finlandssvenska skönlitterära utgivningen.  

Har du något annat intresse utöver litteratur?
Det som jag senast har sysslat med eller ha� som hobby är att göra fotoböcker. Man gör det med hjälp av datorn och foton från
mobilen.  Jag har t.ex. gjort om resor och  om  viktiga händelser under olika år.  De tar inte så mycket plats i bokhyllan. För tillfället har
jag femton fotoböcker. Det är ett bekvämare sätt att spara foton. Det går också bra att skriva texter till fotografierna.
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Sy�et med Månadens medlem är att presentera och ly�a fram föreningens medlemmar och deras skrivande och läsande. 
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