
      Nykarleby den 20 oktober 2016 
 

PRESSINFORMATION 
 
Labyrinth Books på bokmässan i Helsingfors 27–30.10.2016 
 
Labyrinth Books fortsätter samarbetet med Finlands svenska 
hembygdsförbund. Hembygdsförbundet säljer ett urval av Labyrinth Books 
böcker till specialpris i monter 6p76 under bokmässan . Dessutom finns 
författarna tillgängliga för intervjuer (enligt överenskommelse innan) under 
lördagen.  
 
De båda grundarna, professorn och tidigare chefredaktören Birger Thölix samt 
kommunalrådet och tidigare bankmannen Allan Blom, kan efter 15 års talkoarbete 
återigen presentera ett antal nyheter samt nytryck inför bokmässan i oktober.  
 
Alf Snellman Skärgårdsmordet 

En deckare fylld av hemligheter, lögner och mord. Så kan man beskriva Alf 
Snellmans andra detektivroman Skärgårdsmordet, som främst utspelar sig i Larsmo 
skärgård och i Jakobstad med utvikningar till Helsingfors och Tammerfors. 

 

Per-Erik Johnsson Rosamunda 
 
Hon föddes tyvärr som många kissemissar dessa tider, ”under olyckliga 
omständigheter” men fick ett varmt och kärleksfullt hem hos Per-Erik och Else. 
Kattberättelser med lyckliga upplösningar ligger liksom i tiden, kärleken till våra 
fyrbenta vänner kan nog aldrig överskattas - de bidrar till att ge oss människor ett 
lyckligare liv, i våra unga år och på ålderns höst. 
 

Lorenz Uthardt Från St. Hubertus och Kalevala till den moderna jaktetiken 

 

Jakten i Finland grundar sig på respekt för naturen, en stark känsla för naturen i alla 
dess former. Ödemarksbegreppet är förknippat med de svårigheter jägaren har när 
jakten bedrivs på ett ursprungligt sätt. Många av de urgamla ritualerna lever 
fortfarande kvar i den moderna jakten. I Europa står skyddshelgonet Saint Hubertus i 
centrum för jaktutövningen i de katolska länderna där han har en ställning som den 
första viltvårdaren, då han predikade djurens rätt. 
 
Dessa intressanta utgångsbegrepp är centrala i Lorenz Uthardt´s granskning av 
jaktetiken i sin nya bok, en bok där Uthardt beskriver hur många gamla jaktritualer 
lever kvar i den moderna jakten. 
 

 
 
 



 
 

Vi erbjuder även två av våra tidigare, av läsarna älskade, böcker: 
 

Dagmar v. Tyszka-Uthardt Älskade hästar! / Rakastetut hevoset 

 

Boken ”Älskade hästar! – Rakastetut hevoset!” återger livet hos en stor grupp hästar 
på en gård i Österbotten. Över 100 vackra fotografier i färg skildrar tillsammans med 
den svensk- och finskspråkiga texten hästarnas upplevelser sett genom fyra årstider. 

 

Monika Janfelt Anni - en sömmerska och hennes samhälle 

 

En bildberättelse om ett unikt kvinnoliv, om gemenskap i vardag och fest och om 
klänningen som en del av vårt textila kulturarv. Anni Janfelt (1898–1976) är den 
ogifta bondedottern som förbigicks vid arvskiftet, men utbildade sig till sömmerska på 
egen hand och blev ett inspirerande föredöme för de mode- och 
sömnadsintresserade flickorna i nejden. 
 
 
 
  
VÄLKOMMEN OCH KONTAKTA OSS 
Alf Snellman +358 (0)40 571 3250. 
Per-Erik Johnsson  +358(0)440  323 805, e-post pererikochelse@gmail.com 
Lorenz Uthardt +358 (0)50 086 0099  e-post: lduthardt@pp.malax.fi  
Dagmar v. Tyszka-Uthardt, +358 (0)458 522 843 e-post: lduthardt@pp.malax.fi 
Monika Janfelt, + 45 6012 5052, e-post: monika@janfelt.dk 
Birger Thölix, Labyrinth Books, +358 (0)40 586 3082, e-post: info@labyrinthbooks.fi 
Allan Blom, Labyrinth Books, +368 (0)50 526 3122, e-post: info@labyrinthbooks.fi 
 
 

Besök oss gärna på vår uppdaterade hemsida 

 
www.labyrinthbooks.fi 
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