Taivassalo dubbelt prisbelönad
Är bosatt i Helsingfors men återvänder alltid till
rötterna i Nedervetil
(06.02.2008) Den Nedervetilbördiga författaren Hannele Mikaela Taivassalo har
tilldelats årets Runebergspris och svenska litteratursällskapets pris. Den
sammanlagda prissumman är 21 000 euro.

Hannele Mikaela Taivassalo tilldelades igår
Runebergspriset på 10 000 euro och svenska litteratursällskapets pris på 11 000
euro. Hon arbetar för närvarande på sin andra roman. I sommar är hon aktuell med
hörspelet ”Droppar”. ARKIVBILD
Hannele Mikaela Taivassalo prisbelönas i dubbel bemärkelse för sin debutroman
”Fem knivar hade Andrej Krapl” som kom ut ifjol.
– Det här känns inte som en vanlig tisdag. Nu har jag möjlighet att fortsätta skriva.
Kanske kan jag också unna mig någonting utöver det vanliga som hör vardagen
till.Till exempel en resa, sade Hannele Mikaela på tisdagseftermiddagen innan hon
skulle ta emot svenska litteratursällskapets pris.
Berättelsen vars huvudperson är en ung kvinnas äventyr och sökande är delvis
inspirerad av författarens österbottniska hemlandskap. Juryn för Runebergspriset
beskriver romanen som ”en ung kvinnas odyssé som glatt vinkar farväl åt realism och
psykologisk trovärdighet”.
– När jag läst romanen på nytt i efterhand framstår den som ett slags
kärleksförklaring till de gamla hemtrakterna. Det handlar om att komma iväg men
också om att återvända. Det är inte någonting som man har lämnat bakom sig. Det är
något som alltid finns inom en samtidigt som perspektivet på både hemorten och sig
själv har förändrats.
Hur ofta besöker du Nedervetil nuförtiden?
– Så ofta jag kan. Jag är faktiskt på väg dit om ett par veckor. Det är väldigt viktigt
för mig att få besöka släkt och vänner och den gamla hemtrakten.
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Skriver på en ny roman

Hannele Mikaela Taivassalo lämnade Nedervetil och Österbotten efter
studentexamen vid nitton års ålder.
Hon har sedan dess studerat litteraturvetenskap i Helsingfors och avlagt filosofie
magisters-examen. Innan debutromanen gav ut har hon bland annat skrivit lyrik,
dramatik och noveller.
Mestadels har hon bott i huvudstaden även om hon hunnit med kortare vistelser i
Göteborg och på Åland. Idag bor hon i Helsingfors tillsammans med en sambo,
sonen Walter, 6, och dottern Leia, 4.
– Jag är något av en urban byaflicka. Jag tror att jag kommer att stanna i
Helsingfors länge framöver. Jag har familj i staden och trivs överlag bra.
Varför just Helsingfors?
– Det är en lagom liten storstad som är gripbar. Det är en ganska ful men trevlig
stad som har sin egen karaktär.

Skriver på heltid

Hannele Mikaela Taivassalo är idag författare på heltid och hon har stipendium från
svenska kulturfonden fram till juni. Hon har börjat jobba på en ny roman som handlar
om avbrott och avslutanden.
– Jag trevar och tittar så här i början. Jag har skrivit ett tiotal sidor hittills. Men nu
börjar det ta fart och det känns spännande. Den nya berättelsen kommer att vara lite
annorlunda jämfört med debutromanen. Men det finns vissa paralleller. Bland annat
handlar det om ett mentalt resande fram och tillbaka.
I sommar är Hannele Mikaela dessutom aktuell med det tredelade och
fantasybetonade hörspelet ”Droppar” som framförs av Radioteatern.
Har du strikta arbetsrutiner?
– Jag stiger upp och gör mina arbetsdagar i hemmet. Jag är disciplinerad och
målet är att skriva minst en sida om dagen. Men det är en ojämn process. Ibland blir
mycket stirrande, suckande och kaffedrickande. Mycket av det man skriver är man
tvungen att stryka och skriva om.
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