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 Föreningen Skrivare i Hälsingland 

Lokatten utges av Föreningen Skrivare i Hälsingland. 

Ansvarig redaktör är Anita Eriksson.  

Bollplank och ”bisittare” är Kristina Nordin.  

Ansvarig utgivare är Öjar Janhager 

 

 

Tryckeri: Söderhamns Kommun 

ISSN: 2001-3183 

Föreningen är öppen för alla som tycker om att skriva, läsa och be-

rätta. Föreningen anordnar skrivarkurser, öppna scener, berättar-

aftnar och författarledda kurser runt om i landskapet. 

Medlemskap får man genom att betala in 150 kr på postgiro  

78 12 52—2, ange sitt namn, adress, telefonnummer och eventuell 

e-postadress. Det går också bra att höra av sig till någon i styrel-

sen. 

Som medlem kan du delta med eget skrivet material i Lokatten, 

vårt medlemsblad som utkommer med fyra nummer per år. Varje 

nummer har ett tema, som meddelas i Lokatten numret innan. 

Materialet skickas till redaktören.   

Adressen till Lokatten: lokattenredaktionen@gmail.com 

Vill du kontakta Lokattens redaktör på annat sätt: 

Anita Eriksson, Åsbergsvägen 41, 826 37 Söderhamn 

Tel: 070-2964666 

Föreningen har även en hemsida. Adressen till hemsidan är: 

www.helsingeskrivarna.se. Bidrag till hemsidan sänder du till  

Alexander Ericson, alexander.ericson@gmail.com  

Vår Facebooksida hittar du på Skrivare i Hälsingland. 

I möjligaste mån önskar vi få material per e-post, men givetvis 

hjälper vi till med skrift på papper, om e-post saknas. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar  

och i de fall det kommer många bidrag, göra ett urval. 

Lokatten utkommer i mars, juni, september och december. Bidrag 

ska vara redaktionen tillhanda den 15:e i månaden innan utgiv-

ning. 

     Vid skogsbrynet sparkar jag av mig skorna. Stigen är en brun 

silkesmatta av blötmjuka barr. Den ringlar in mellan träden och 

visar vägen. Jag hejdar mig, stannar upp för att se om jag fortfa-

rande kan plocka kottar med tårna. Jag kan! Jättestenen, den som 

jag alltid kallat predikostenen, ser ut att ha krympt. I minnet är 

den ett berg. Ett berg med tydliga avsatser, från vilka jag som sjuå-

ring förkunnade världens undergång. Jag klättrar upp, behöver 

inte längre ställa mig på tå för att se havet. Det kallar på mig.  

     Nere vid vattnet stannar jag och drar in havsluften. Solen 

bränner och håret på armarna reser sig. Mina bara fötter lämnar 

perfekta spår i sanden. Långt däruppe svävar en mås och skriar ut 

sin glädje. Vattnet är gult och här finns inte tiden. Jag sätter mig 

och lyssnar på vågorna som andas mot strandkanten.  En mygga 

vinglar ner på min underarm, snurrar runt några varv innan den 

slår sig till ro och skjuter ut sugsnabeln. Jag låter den långsamt 

fylla kroppen med mitt blod.  

     Jag ser mig om och där ligger den. En gång vit och svart. 

Bred om baken som en överviktig mamsell i en bagarbod. Slarvigt 

uppdragen på nakna stockar till hälften nerkörda i vattnet.  Övergi-

ven och kanske fylld av samma längtan som jag. Jag reser mig och 

lägger handen på det nötta, varma träet.  

      Så skjuter jag ut, sätter mig på toften, doppar årorna i vattnet 

och börjar ro. Gnisslet från årklykorna blir till en sång. Metall-

blankt vatten. Vassen viskar. Långt där ute, där himlen möter ha-

vet, syns en ojämnhet, som en skälvning i horisonten.  

    Vi är på väg.  

Anita Eriksson 
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Anita Eriksson 

VILSEN 

Jag har vandrat fram och tillbaka genom de välbekanta rummen, 

flyttat föremål jag aldrig fått röra och andats in lukten av dammiga, 

luggslitna möbler.  

 Jag har hängt svarta filtar för fönstren, låtit ICA-affären leve-

rera mat till ytterdörren och stängt av telefonen.  

 Jag har i timmar hypnotiserats av väggklockans tickande, 

lyssnat till symfonier av regnplask och vindars klagan från mörkret 

utanför.  

 Vilsen i detta, mitt gamla barndomshem, där väggarna viskar 

min historia. 

    Det är när alla tallrikar krackelerat, de finaste tekopparna är 

kantstötta och lakanen trådslitna, som jag inser att jag måste vi-

dare.  

     Jag färgar håret brandgult och målar tånaglarna i monster-

grönt. Klär mig sakta och omsorgsfullt. Rotar fram pappas gamla 

fisketröja från översta hyllan i garderoben. Doften av piprök, fisk 

och en aning svett fyller näsborrarna när jag drar den över huvudet. 

En liten stund vilar jag kinden mot den stickiga ytan.  

     Jag låser dörren en sista gång och petar in nyckeln under en 

upp- och nedvänd blomkruka. Står länge på trappan, sliten mellan 

en önskan att återvända och längtan att gå.  

     Jag tar sikte på fonden av spretiga granar mot himlens som-

marblånad, sneddar över fältet och stryker i förbifarten handen 

över åkervädd, ängsklocka och förgätmigej.   

 Styrelsen 

 Ordförande: 

Öjar Janhager, Hudiksvall 

0730-843921 

ojarjanhager@gmail.com  

Kassör: 

Britt Ruuska, Ljusne 

070-6070194 

britt.ruuska@gmail.com  

Sekreterare: 

Lena Persson, Hudiksvall 

070-2882910 

lena.forslin@telia.com 

Övriga ledamöter: 

Pontus Vifell, Bollnäs 

0278-17859 

pontus_vifell@hotmail.com 

Anita Eriksson, Söderhamn 

070-2964666 

anitaeriksson10@hotmail.com 

Kristina Nordin, Söderhamn 

070-3844072 

kristinanordin208@gmail.com  

Alexander Ericson, Ljusdal 

070-2171261 

alexander.ericson@gmail.com 
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Ordförande Öjar har ordet  

 

Årsmötet med öppen scen hölls detta år i Njutånger, närmare be-
stämt i Folkets Hus, där den lokala gruppen på ett förtjänstfullt sätt 
svarade för arrangemangen. Jag är själv medlem i gruppen och bi-
drog i någon mån till arbetet med arrangemangen. Det stora lasset 
svarade Sören Molander, Ingemar Jansson och Ann-Marie Hålén 
för. Stort tack till dessa. 

Årsmötet blev odramatiskt och valberedningens förslag till de olika 
styrelseposterna klubbades igenom utan några motförslag eller nå-
gon het debatt. Den nya styrelsen presenteras på annan plats i detta 
nummer. 

Den tråkiga sidan var att vi var tvungna att säga farväl från styrelse-
arbetet till tre trotjänare. Vår mångårige revisor Lars-Erik Eriks-
son, f.d. Lokattsredaktören Risto Ruuska och den mångårige trotjä-
naren Ragnar Tollet. Stort tack för mångåriga fina insatser.  

Poesikurs för Tom Hedlund 21-23 april var nästa viktiga händelse, 
där jag deltog som elev. 

Efter en ganska stökig start, där vi tvingades byta kursgård på 
grund av att värden hade dubbelbokat lokalerna. Tre tillresta da-
mer från Östersund räddade hela kursen genom att formligen jaga 
rätt på en ny kursgård. Stort, ja jättestort tack till dessa tre kvinnor, 
Eva, Gunilla och Ingrid. 

Jag hade aldrig träffat Tom Hedlund tidigare, men givetvis hört 
mycket gott om honom som lärare. Jag hade således stora förvänt-
ningar. Jag blev verkligen inte besviken, Tom visade sig vara den 
typ av lärare, som man önskat man träffat fler av under sin aktiva 
studietid. Otroligt kunnig och entusiasmerande. För varje dikt vi  

Hej igen! Dags för nummer två av vår 
publikation, Lokatten. Denna gång 
under redaktörskap av Anita Eriks-
son, vår nya Lokattenredaktör. 

Våren har varit en ganska intensiv tid 
för vår förening och det blir knappast 
mindre intensivt i sommar. 

Kristina Nordin 

de nya tofflorna. Håret är klippt och kammat i vågor. Gång på gång 

stannar han till framför farstuspegeln och beundrar sig själv. 

    Han lägger på hullet och ser ut att trivas, går omkring med sitt 

tidningspaket under flanellskjortan, pratar minnen och folk med de 

andra gubbarna. 

    Men så en vintermorgon är hans säng tom. Personal och polis 

letar. I hela det stora huset, i källaren, i vedboden och svinstian. 

Till och med i likbodarna, på de vanliga luffarplatserna i järnverket, 

på ugnarna i tegelbruket, i sågen. Man hittar honom inte. 

 

En tid senare kommer ett telefonsamtal från lasarettet i Falun, sex 

mil bort. Robert Karlsson har hittats. Fastfrusen i isen på sjön Tis-

ken utanför stan och upptinad i växelbad. Av brist på fast boende 

kommer han nu att föras med droska till hemsocknens ålderdoms-

hem. 

    Den här gången går han för egen maskin uppför trappan. Nykter 

och städad, men lite medtagen, hälsar han på syster Helny. Hon tar 

honom under armen och går mot rummet som väntar. 

    – Ja tro ja ä mest vilsen där uta nu för tin, suckar han fram, ja 

blir nog kvar här för gott. 



 40 5 

Kristina Nordin 

fönstret. Poliserna vrider igen två låsanordningar i dörren, som är 

tjock som en vägg och försedd med inspektionslucka från utsidan. 

     

Ett par timmar senare går syster Helny utför trappan. I förklädes-

fickan på uniformen skramlar en nyckelknippa, och hon bär på en 

bricka med kaffe och limpsmörgåsar. 

    – God dag, Karlsson, säger hon, när hon låser upp och går in i 

cellen. Nu ska Karlsson få kaffe och smörgås, så om Karlsson sätter 

sig upp … 

    Sedan sitter de där och pratar, syster Helny och luffaren Karls-

son, vars kaffe skvimper då han försöker balansera fatet på finger-

topparna. Samtalet handlar om bad, mat, nya kläder och om ett 

ordnat boende på hemmet. 

    – Inget rum, ja gå direkt efter badä! gruffar Karlsson. Jag bli så 

oroli och vilsen här, ja har dä bätträ uta på vägarnä. 

    – Men ett tag kan han väl stanna, vädjar syster Helny. Han be-

höver äta upp sig lite, vila och ta det lugnt.     

    Efter lite lock och pock väljer Karlsson att bli kvar. Redan första 

kvällen tappas ett varmt bad upp åt honom. Då han klär av sig 

skjortan, knyter han även upp ett rep, lindat oräkneliga varv runt 

kroppen. Längst in i repet, närmast kroppen, sitter ett paket av tid-

ningspapper. Det lägger han på badkarskanten, klappar på det, ser 

baderskan i ögonen och utbrister: 

    – Här innafö finns mitt liv, förstå du! Å du rör det inte! 

     

Efter badet är Karlsson förvandlad till en man med stil. Doften av 

rakvatten och glycerinsalva följer honom då han strosar omkring i  

Ordförande Öjar har ordet 

gick igen om så kändes det i hela lokalen hur den aktuella poeten 
växte i rummet. Stämningen var fantastisk och jag är fortfarande 
tagen av att mina poem kändes så mycket bättre då Tom gick ige-
nom dem än jag någonsin vågat hoppas. 

Poesikurs med Tom Hedlund ger jag precis samma starka rekom-
mendation som Prosakurs med Kerstin Svevar. Vilka fantastiska 
lärare föreningen har tillgång till.  

Poescen 22-28 april  
var ett stort arrangemang, med Kultur och fritidsförvaltningen som 
initiativtagare och där bl a Skrivare i Hälsingland var en av medar-
rangörerna. Vår insats bestod i att leverera dikter till arrange-
manget, som sattes upp runt Lillfjärden, Hudiksvalls egen kärleks- 
och motionsstig mitt i stan. Dessutom medverkade vi i öppen scen 
och vid en presentation av alla arrangörerna. Att svara för det rent 
praktiska, sätta upp alla dikter runt Lillfjärden, presentera före-
ningen och se till att det kom en mängd poeter från vår förening till 
den öppna scenen, vem svarade för detta? 

Jo, givetvis Lena Persson (f d Forslin), vår sekreterare. Denna out-
tröttliga, alltid arbetsvilliga varelse. Jag vet inte hur jag skall kunna 
tacka henne nog. Det är ovärderligt med sådana eldsjälar i en före-
ning. 

Öppna scener.  
Förra sommaren var vi engagerade på nästan tjugo olika arrange-
mang i form av berättaraftnar och öppna scener. Allt pekar på att 
det blir samma mängd den kommande sommaren. Om allt funge-
rar som det ska, så kan vi presentera de flesta platser och tider i 
detta nummer av Lokatten, annars sker information fortlöpande på 
nätet. Glöm inte att deltaga.  

Till sist önskar jag alla medlemmar en riktigt skön sommar och 
hoppas vi ses på de olika arrangemangen. 

 

Öjar  
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Anita & Kristina 

Slutligen önskar vi en underbar sommar!  

Bada, plocka blommor, njut lagom av solen, grilla, fiska och skriv.  

Men gå för all del inte vilse! 

Några rader från redaktionen 
 

I detta nummer av Lokatten 
presenterar vi två böcker av 
”våra” författare. Leif Strand-
bergs talbok En annan dag, ett 
söderhamnsmord och Elisabeth 
Hermansson de Lis bok Där det 
för mig är bekvämast att bo.  
     Den sistnämnda boken 
släpptes lördagen den 8 april 
och händelsen firades på bygde-
gården i Lörstrand, Järvsö. 
Elisabeth berättade om sitt ar-
bete med boken och vi var ett 
femtiotal personer som njöt av 
eftermiddagsfika, lyssnade och 
fascinerades av Elisabeths 
historia om sin morfars farfars 
levnadsöde.  

     Redaktionen säger välkom-
men till Kerstin Svevar, som 
reder ut olika frågor om språ-
ket. Kerstins råd finns under 
rubriken Språkfrågan. Har du 
funderingar kring språket, 
grammatik eller annat som har 
med skrivandet att göra, mejla 
dina funderingar till Lokatten-
redaktionen så ser vi till att Ker-
stin har ett svar. 

 

 

 

     

 

Skrivare i Hälsingland har en ny 
webbansvarig för vår hemsida. 
Det är Alexander Ericson från 
Ljusdal, som gärna tar emot 
material till sidan. Här kan du 
läsa om våra berättarcaféer, 
öppna scener, kurser och andra 
aktiviteter.  Det är inte säkert 
att Lokatten ”hinner med” att 
annonsera inför varje event. 
   Glöm heller inte att gå in på 
vår Facebooksida, som Lena 
Persson sköter om.  
     Sonja Larsson har läst boken  
Påstår Pereira av Antonio 
Tabucchi. Om den kan du läsa 
under rubriken Läslust. 

     Annasara Svantesson rappor-
tera från litteraturdagarna i Ma-
riehamn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nordin 

VILSEN 
En sommarmorgon smyger polisbilen upp framför ålderdomshem-

met med sina gråbruna stenväggar. 

    Poliskonstapel Nord stiger ur från förarplatsen, fjärdingsman 

Blom från passagerarsätet. Två storvuxna män, uppklädda i allvar-

liga ansikten, förgyllda knappar i mörkblå rockar samt mössor med 

vapenmärken och guldgaloner. 

    – Kom nu, Karlsson, kliv ur! uppmanar Blom gång efter annan. 

    Ingen stiger ur, det enda som hörs är ett grått mummel: 

    – Förbannade bylingä! För böveln, kan´man inte få va ifre? Ja 

vill sova. 

    – Karlsson, pockar Nord på, konstra inte, kom ut ur bilen nu! 

    Till slut stiger ett par ullstrumpefötter som sett bättre dagar ut 

genom bildörren. Ovanför fötterna svajar Robert Karlsson. Luffa-

ren. Polismännen grabbar tag i honom under var sin arm och för-

söker få honom att stå stilla, men han vajar fram och tillbaka som 

en fura i blåsväder. Stortårna petar ut genom sockorna, skjortan 

hänger som en trasa, full av hål, blodstänk och ingrodd lort. Håret 

dinglar i tovor, i skägget samsas intorkad mat, spyor och snusres-

ter. En blöt fläck sprider sig över byxorna och bildar en pöl på mar-

ken. Hans fötter lämnar våta avtryck i asfalten, då lagens väktare 

släpar in honom i huset och vidare ner i källaren. 

    Cellen, dit han förs var tidigare ”avsedd för dårar och sinnes-

sjuka”. Numera använder ordningsmakten den som avstjälpnings-

plats för landstrykare i behov av tillnyktring och omhänderta-

gande. Innan polismännen lämnar cellen sover Karlsson på rum-

mets enda möbel, en väggfast träbrits nedanför det gallerförsedda  
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Lars-Erik Eriksson 

VILSE 

En höstdag på 50-talet gick jag med mina två äldsta systrar till 

skogs. Vi ville leta rätt på en gammal förfallen fäbodvall. Den hade 

legat där vår skog slutade inne på grannbyn Kalvsbos marker. Vi 

gick till en början på kända stigar där vi gått många gånger förr. Vi 

gick förbi Duvmossen och Jerkosmyren. Sedan tog stigen slut och 

vi letade oss fram i skogen tills vi kom till en större glänta i skogen. 

Strax innan hade vi passerat gränsen mellan vår bys och grannbyns 

skogar. Vi såg att det var igenväxt ängsmark. Där hittade vi rester 

av den gamla fäbodstugan och det gamla fähuset. Här brukade två 

fäbodjäntor bo över sommaren. Det var i slutet av 1800-talet och in 

på 1900-talet före första och andra världskrigen. Det fanns bete 

där för tre kor som de mjölkade morgon och kväll. De kärnade 

smör och gjorde ost av grädden och mjölken. Under tre sommar-

månader hann de göra en hel del produkter som på hösten forsla-

des ner till byn. 

När vi skulle gå hem letade vi efter stigen som vi gått dit på. Men vi 

hittade inte stigen. Vi irrade omkring där någon timme. Vi visste 

inte var vi var. Till slut fann vi en annan stig som gick över en 

mosse som vi inte kände igen. Efter cirka en timme kom vi fram till 

en by. Vi hade kommit till Larsbo. Där kände vi igen oss. Sen tog 

det ganska lång tid innan vi var hemma igen. Mamma frågade om 

vi gått vilse och sa att de börjat bli oroliga för oss. Vår lillasyster sa 

då. ”Mamma är det långt till vilse? Jag vill inte gå till vilse? 

Språkfrågan 

 

Var eller vart? 

Många har svårt att veta när man ska använda var eller vart. 

Var anger befintlighet, plats, läge. 

Exempel: Var står bussen? 

                 Han undrade var biblioteket låg.  

Vart anger riktning, rörelse, förflyttning. 

Exempel: Vart går bussen? 

                 Hon frågade vart vi skulle åka. 

Minnesregel: 

här/där = var Kan du svara med här eller där  

   ska du använda var. 

hit/dit = vart Kan du svara med hit eller dit  

   ska du använda vart. 

Kerstin Svevar, författare, f d lärare på 

skrivarlinjen, Bollnäs Folkhögskola, och 

välkänd medlem och kursledare för oss i  

föreningen Skrivare i Hälsingland svarar 

på våra frågor om språket. Har du några 

funderingar, mejla till redaktionen så ser 

vi till att Kerstin ger oss ett svar. Hon kan. 
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”Våra” författare 

Leif Strandberg 
Söderhamn 

En annan dag  
Ett Söderhamnsmord  
finns nu som talbok.  

Dito.se, Adlibris.com, 
Bokus.com. 
Boken kan även streamas på 
Storytel, Bookbeat, Nextory 
m.fl. 

En ung kvinna hittas infrusen i en fors i Söderhamn. Poliskommissarie Birger 

Boman får i uppgift att leda utredningsarbetet.  

Ingen vet vem den unga kvinnan är och ingen hör av sig. Ledtrådarna är få. 

Men Birger Boman och hans nya kollega Lisbeth Larsson följer de trådar som 

finns. Ledtrådarna leder bland annat till hamnen i Stugsund, till unga kommunis-

ter i Östhammar och till en skola i Kiruna. Parallellt med polisens arbete pågår 

märkliga projekt i ett hemligt sällskap på Odenplan. Genom oväntade pusselbi-

tar vet polisen till slut vem kvinnan och mördaren är. Men precis då har mör-

darens rovdjursinstinkter vaknat till liv igen.  

Elisabeth Hermansson de Li 
Järvsö 

Där det för mig är bekvämast att bo. 

Adlibris.com 

Romanen är ett värdefullt kulturhistoriskt verk,  

som skildrar vardagslivet i tiden runt sekelskiftet 

1700-1800. 

Eric Flygt, soldat och processmakare är  

romanens huvudfigur och driver processer  

om rätten till jord och arv samt infordran   

av skulder m.m. 

Leif Strandberg 

Så nära behövde jag komma för att kunna se. Precis fram-

för mig. 

Jag prisar min idé, min paddelteknik, min beräknade tid och 

att jag är framme. 

Det gick lite snabbare, än vad jag trodde, tänker jag när jag 

sätter fast kajakens för mellan två stenar och ser att jag är 

tillbaka i den lilla viken med favoritstenen som jag lämnade 

för en halvtimme sedan. 

Det som skulle vara en rak linje mellan två punkter blir en 

cirkel i dimman.  

Och kompassen ligger kvar på en sten och jag sitter på en an-

nan sten.  

Mycket går att förlora och tappa och glömma utan att det gör 

så mycket – men inte en kompass. 
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Läslust 

Sonja Larsson har läst och rekommenderar 
 

Påstår Pereira 
av den italienske författaren Antonio Tabucchi 
utkom på Wahlström & Widstrands förlag 1996 

 
Lissabon 1938. Pereira är en medelålders änkeman som hittills 
nöjt sig med det lilla livet. Han försörjer sig på att skriva förhand-
snekrologer över berömda författare i en katolsk tidning. Att 
grannlandet Spanien plågas av inbördeskrig är han omedveten 
om. Inte heller ser han att fascistiska krafter fått fäste i hans eget 
hemland. 
   Pereira, lätt överviktig, livnär sig mestadels på örtomeletter och 
citronlemonad. Han upplever sitt journalistiska arbete som be-
tungande och har till sin hjälp anställt en ung man, Monterio 
Rossi. 
   Rossi och hans flickvän Marta är båda aktiva i den politiska fri-
hetskampen och börjar begära saker av Pereira. 
   För att råda bot på sin vacklande hälsa reser Pereira den här 
sommaren till en thallassoterapiklinik* där han tas om hand av 
doktor Cardoso, med vilken han kan föra djupa samtal om me-
ningen med livet. 
   Bokens tvåhundra sidor andas en stillsam humor trots det dra-
matiska skeendet. 
 
Romanen blev en stor kritiker- och publikframgång. Har belönats 
med flera litterära priser och har även filmats med en åldrig Mar-
cello Mastroianni i huvudrollen. 
 
 
 
Redaktören har googlat: 

*Thalassoterapi är en urgammal metod som bygger på en avslappnande 

kroppsterapi med användning av havsvatten, havssalt, alger och leror i kurande 

eller förebyggande syfte. I thalassoterapier används mineraler och näring som 

finns i havet för att ladda och reparera kroppen och hud. Även havsklimat har 

läkande krafter!   

Då slår det mig att säkerhetsväskan med kompassen, tänd-

stickorna klocka och mobiltelefonen ligger kvar på en sten i 

båthamnen. 

Jag får väl vänta ut dimman. Den lättar väl.  

Men jag blir frusen av all fukt och ids inte vänta. 

Jag har paddlat den här sträckan säkert hundra gånger. Låt 

vara att det är en överfart på helt öppet vatten, men den är 

inte särskilt lång. Och om jag bara paddlar rakt fram kom-

mer jag så småningom fram till fastlandet där båthamnen 

finns.  

Jag sätter mig i kajaken, behåller jackan över flytvästen, skju-

ter mig ut från viken och vänder kajaken åt det håll varifrån 

jag nyss kom. 

Se till att paddla i lugnt tempo, paddla med samma kraft i 

höger som i vänster arm, låt rodret vara i samma läge hela 

tiden. Paddla bara rakt fram, rakt fram, rakt fram. 

Jag paddlar verkligen rakt fram, blir varm och är nöjd med 

mitt beslut att paddla tillbaka, trots dimman. Jag paddlar rakt 

fram, rakt fram, hela tiden.  

Efter en dryg halvtimme dyker plötsligt landet upp. Det dyker 

upp från ingenstans, från noll till hundra på en sekund. 

Leif Strandberg 
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Rapport från litteraturdagar i Mariehamn 

Vår Skrivarförening blev inbjuden av ÅLF, Åbolands littera-

turförening till ett arrangemang med ett seminarium på bå-

ten Åbo- Mariehamn, för att sedan delta 

i Litteraturdagarna i Mariehamn, 23-25 mars. 

Dagbåt från Stockholm-Åbo vindstilla och i strålande sol ger 

tankerum och inspiration till skrivande. Övernattade på ett 

vandrarhem i Åbo, mötte sedan medlemmar i Ålf nästa mor-

gon, när Viking Line avgick mot Mariehamn.  

Vi satt tillsammans på ett café och småpratade, men skrivar-

mötet på båten var inställt. Vi var inbokade på olika hotell i 

Mariehamn och sågs inte mer. 

Programmet för Litteraturdagarna var fullspäckat med in-

tressanta möten. Tjugo författare medverkade, svenska och 

finlandssvenska författare, kända och mindre kända. Bob 

Hansson var den som invigde dagarna. Yukiko Duke var mo-

derator i ett samtal om berättelsen kraft med bl a Håkan 

Nesser. Hon hade också en program punkt med Kristina 

Sandberg ”I köket hos Maj – hemmafru och klassresenär. 

Mitt förslag är att vi som förening planerar en resa till nästa 

års litteraturdagar och gör det som ett samarbete med Ålf, 

vår systerförening. 

 

                 Annasara Svanteson 

Leif Strandberg 

VILSE  

Det börjar så bra. Höstmorgonen är klar. Den uppstigande 

solen delar ljus och mörker i bestämda kategorier, som ett 

kopparstick. Med vana rörelser packar jag min kajak och 

snart med några tysta paddeltag kan jag lämna den båthamn 

varifrån jag så många gånger tidigare påbörjat mina utfärder. 

Den här söndagen skall jag bara ta mig ut till de närmaste 

öarna, en sträcka på tre, fyra kilometer, gå i land, sätta mig 

ned vid en favoritsten på stranden och dricka en kaffetår och 

äta några smörgåsar. Så är det tänkt. En kort tur en söndags-

morgon. 

Jag paddlar mot öster och har solen rakt emot mig.  

Havet är helt stilla och efter en liten timme styr jag in kaja-

ken i den lilla viken med favoritstenen, slår upp kaffe och 

njuter av doften och de fina ångorna som stiger upp från ter-

mosen. Detta är mitt liv, det liv jag älskar, det liv jag är van 

med. Kajaken, en ledig söndagsmorgon och kaffet. 

När allt är som bäst känner jag hur en fuktig vind sveper in 

över mig, Jag reser mig och ser hur dimman rullar in från 

ytterskären. Efter en minut är jag helt inbäddad i dimman. 

Jag ser knappt kajaken som ligger bara några meter från 

mina nakna fötter. Det är fortfarande vindstilla. Men alldeles 

grått och fuktigt.  
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Pontus Vifell 

Clara sjunger sista versen: 

 Gick och tänkte aldrig mer, jag min faders boning ser… 

 Då öppnar sig en vret framför Veddigs ögon. Solen lyser ge-

nom lätta sommarmoln, på en röd stuga. Pojken går ut ur skogen 

och får se sin far på bron. 

 Veddig tittar upp ur täcket. 

 – Mamma, sjung om sista versen. 

          Så hittar pojken sin far en gång till, tänker Veddig och som-

nar. Clara tittar på sitt sovande barn, reser sig sedan och drar för 

draperiet till barnkammaren.  

Att se fram emot 

Torsdagen den 8 juni kl 18:00 är det Öppen scen 

på Ystegårn Café & Bistro i Forsa. Vi har hela restau-

rangen för oss själva, eller vi kan sitta ute om det är 

fint väder. De öppnar för allmänheten veckan efter.  

Onsdagen den 2 augusti kl. 19:00 är det Öppen 

scen vid Sörfjärdens kapell i Gnarp. Ett samarrange-

mang med Kulturkapellet Sörfjärden i Gnarp. 

Onsdagen den 16 augusti kl. 17:00 har vi Berät-

tarcafé i Källvik, vid havet utanför Söderhamn. 

 

VI PLANERAR: 

I skrivande stund har vi några preliminära datum:  

Lördag 17/6 kl 15:00 Öppen scen i ett samarrangemang med 

Nianfors Naturligtvis i Nianfors. 

Augusti, Öppen scen, båten Varpen, Bollnäs. 

September, Öppen scen, Röda Korset, Arbrå. 

September, Öppen scen, Biblioteket, Edsbyn. 

Oktober, Öppen scen, Biografen, Kilafors. 

Söndag 15 oktober, inspirationsdag, med Kerstin Svevar i Sö-

derhamn. 

Vi återkommer med definitiva besked. Håll ögonen öppna 

efter annonser på vår hemsida och på Facebooksidan. 
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Staffan Andersson 

VILSE 

Vilse i tillvaron är det lätt att gå. 

Välja fel, välja rätt? 

Så många stigar är lika, 

hur ska man veta då? 

 

Så många fria val 

gör att jag måste chansa 

och hoppas på tur. 

Till skola, till sjukvård och pensionsföretag. 

 

I livets parodi 

är Let´s dance och Idol numer 

de enda val jag röstar i. 

Pontus Vifell 

Barnen ligger i sina sängar när Clara kommer in i rummet. Hon tar 

en stol och sätter sig. I knäet ligger sagoboken. Veddig sticker upp 

huvudet över täcket.  

 – Mamma, sjung om pojken i skogen. 

 Clara börjar sjunga. I en mörk oändlig skog… 

Veddig drar täcket över ansiktet och blundar. Pojken är i skogen, på 

väg till sin far.  

Granarnas grenar lyfter sig för honom. Ljung och blåbärsris höjer 

sina kvistar så att han ser stigen. En stare härmar en koltrast som 

samlar mat till sina ungar.  

 Han går längre och längre in i skogen. 

 Aspen rasslar från roten till kronan. Björkarna vänder sina 

blad och ljuset gör stigen synlig. Pojken sätter sina nakna fötter på 

stenar som vänt de vassa kanterna neråt.  

 Clara sjunger. 

Mörka moln och åskan drog, gick ett litet barn dagen lång… 

Veddig kryper ihop i sängen. Han vill inte slå upp ögonen utan att 

ha kvar bilden på sina näthinnor. 

 Himlen mörknar. Regnmoln tornar upp sig. En blixt lyser upp 

himlen. Stigen är borta. Granarnas grenar slår honom på kroppen. 

Björkarnas toppar böjer sig ner och piskar hans ansikte.  

 Veddig drar i täcket, bilden av pojken finns kvar. Pojken är 

trött och sätter sig under en tall. Då kommer regnet och tränger in i 

hans kropp. Han reser sig och ser en öppning i skogen.  

 

POJKEN I SKOGEN 

12 
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Anna Eleonora Eriksson Inger Olsson Wångstedt 

Gummistövlarna letade sig fram över mossan. Genom höstluften 

hörde Marianne bilarna nere på trehundraettan. Löv och barr fast-

nade i hennes röda hår då hon klev genom snåren. 

   - Bara jag inte välter bärhinken, mumlade hon. Men nu är jag 

snart ute på skogsbilvägen. 

   Hon slog mot byxfickan och hörde det trygga skramlet från bil-

nycklarna. 

   - Där är hallonsnåren! 

   I dunklet såg de tätare ut än tidigare. Strax var hon igenom och 

ute på grusvägen och började gå mot motorljuden. Bilen syntes 

inte. Efter några minuter stannade hon och lyssnade. 

   - Jag går nog åt fel håll i alla fall! 

   Nu var hon tillbaka vid hallonsnåren och fortsatte förbi dem. En 

liten panikunge rörde vid henne. 

   Jag kommer väl till Färila om jag fortsätter, tänkte hon oroligt 

och vände igen. 

   Huvudet kändes tomt. Orienteringsförmågan hon brukade skryta 

med var borta. Rädslan och paniken växte som en boll i kramsnö. 

Hon småsprang framåt med hinken och bärplockaren i ett kramp-

aktigt grepp. Stannade, lyssnade, sprang vidare. Hennes flämtande 

andetag och hjärtats hamrande ekade längs vägen. Återigen vände 

hon, sprang framåt och vände igen. 

   - Satan! skrek hon. Skärp dig nu! 

   Hon stannade. Stod med blicken vilande i de höga granarna. Flå-

sandades med långa andetag. Äntligen släppte paniken.  

   Med bestämda steg travade hon framåt. Så småningom dök Saab-

en upp i skymningen. 

Vilse vill man se och värna  
om att syn och övriga känslointryck 

inte vacklar  
utan vilar på fast mark  

då man villat bort sig. 

Och liksom vilsen  

förstår att nu är man inte i hemtama trakter, 
direkt. 

 

       Man är vilse! 
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Annasara Svantesson 

I en åvrå 

vid Forsa kyrka 

vilar en gisten eka 

Vassen vaggar 

viskar där åker buss 53 

Lägg märke till mig 

Gisten flyter inte 

men ekar 

Sanni Gerstenberg 

OM ATT GÅ VILSE I SAGAN  

Föräldrarna till Hans och Greta satte ut sina barn i skogen. 

Det sägs att det var styvmodern som inte tålde dem. 

Eller var det blanka nöden som drev föräldrarna till denna 
grymma gärning? 

     Hans var klok, hade fyllt fickorna med små vita stenar. 

Med dem markerade han vägen. Hans och Greta hittade hem 
igen. Men andra gången gick de riktigt illa. Smulorna som 
skulle visa vägen åts av fåglarna. 

     Barnen gick nu vilse, hungern värkte. Då dök pepparkaks-
huset upp, hade kunnat vara räddningen om inte häxan, hu-
sets ägare hade varit kannibal, spärrat in Hans för att göda 
honom. Greta överlistar häxan, häxan måste dö i elden.   

     Barnen plockar med sig husets skatter. Nu är allt det onda 
dubbelt borta.  

     Ej heller styvmodern finns kvar i livet. Lyckliga nu lever de 
i alla sina dar.  

     Den som hittar hem går inte vilse. Segrar mot det onda, 
ensam och tillsammans.  

31 
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Annasara Svantesson 

mellan forsar i älv 

Vill se, men är vilse 

 

Vi 

i 

liv 

 

Vile 

och 

Ve 

i myten 

 

Se, 

Elis 

och 

Siv Vis 

 

Sel 

sil 

liv 

 

Lev, Du liv 

                       slevvis 

Sören Molander 

tillrättalagda gångstig. Snubblande i mörkret, klev i blötmark och klätt-

rade uppför branta sluttningar. Tittande rakt uppåt kunde jag ana gran-

toppar men ner vid marken där jag skulle sätta fötterna var det besvä-

rande mörkt. Rädslan och paniken drev mig framåt för att bara mötas av 

än brantare backar och djupare raviner. Nere i sänkorna växte storbladiga 

och meterhöga växter som kallades för ”järja”, någon sorts tistelart vars 

stam kunde saltas och sparas som mat åt människor under vintermåna-

derna, nu var de bara stickiga och blöta. Till slut var branterna så tvära att 

man måste gå på ”alla fyra” om man skulle ta sig upp. Grusåsarna som var 

lämningar efter istiden hade jag hört talas om och viste i vilken riktning 

de fanns i förhållande till hemmet. Tvingade mig att följa toppen av den 

grusås jag befann mig på trots att det kändes som om jag gick åt fel håll 

för jag vista att där åsarna är som högst och övergår till släta berghällar 

finns ett jättestort kalhygge. Därifrån kunde man se ljus i husen som kal-

lades Lillgoberg, Blomsterkalles och Jan-Ers Gustas. Jag frös oerhört när 

skogen omkring mig tog slut och man kunde ana kalhyggets öppenhet. 

    Billjus kunde jag svagt se, det var en bil som körde sakta uppför Lång-

ängsvägen. Mot bilen kunde jag inte gå för en mindre å löpte parallellt 

mellan hygget och vägen, ån var omöjlig att passera ens i dagsljus. Men nu 

viste jag riktningen, kompassen i huvudet hade snurrat rätt, det var bara 

att gå neröver hygget och följa bäcken medströms fram till Långängvägens 

bro över ån. Bilen var försvunnen men grusvägen var en befrielse. Gårdar-

na i Lillgoberg kunde jag inte se men väl framme på Vallträskvägen kän-

des stegen lite lättare, passerande  Hopstadius och vår närmaste granne 

Norbergs  genomblöt men lättad. Var nästan hemma när jag hörde en bil 

närmade sig bakifrån, det var pappa i sin Ford Popular men då var det 

bara ett 50 tal meter kvar till grinden. Far sa aldrig så mycket men då sa 

han – Vi började bli oroliga och regnar gör det -. Det tog timmar att bli 

varm och svårt med nattsömnen, så, det är inte ”bara” att gå vilse. 
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Öjar Janhager  

VILSEN VIND  

när det blåser så hårt att vinden inte vet 

vart den skall ta vägen 

då är det väldigt nära världens undergång 

varken vi eller vinden vet vad vi skall göra 

vad vi skall ta oss till 

när det blåser så hårt att vinden inte vet  

VILSEN I ALLITTERATIONEN 
Vem vågar vara vilse 

inte veta vad eller var 

ej heller vem eller varför 

varken veta ut eller in 

 

Ingen vill väl vara vilse 

vara verkligt lång borta 

utan att veta hur man 

kommer tillrätta 

 

Men då och då känns det 

så otroligt skönt, ja befriande 

att inte ha en aning om vad 

som kommer att hända 

 

Var det händer, när det händer 

hur det händer, om det händer. 

När, var, hur det händer struntar man i 

man är helt ljuvligt borta, totalt vilsen. 

Vilken verkligt vidunderlig känsla 

 

 
16 

Sören Molander 

VILSE 

Under ungdomsåren, väl fyllda 16 år, gick jag vilse i skogen, en mörk 

och regnig augusti kväll. Minnet av den otrevliga upplevelsen kommer 

nog att följa mig livet ut. 

    Uppväxt som jag var i södra lappland med far mor och syskon på en 

äldre gård med några kreatur var lärorikt. Djuren, åkrarna och ängarna 

var allas ansvar så det kollektiva arbetet medförde att man blev involve-

rad i sysslorna redan i mycket unga år.  

    Gården finns ännu kvar och benämndes då ”Vallträsk 3” i dåvarande 

Stensele kommun. 

En augustikväll när mor tog in våra kor från betet hade någon annans 

kreatur, en mindre grupp mjölkkor och några smådjur förirrat sig 

närapå en mils landsväg från deras riktiga hemvist, en annan gård som 

kallades Stortjärnsliden. 

    Kavat som man då var som 16 åring förklarade jag för min mor att jag 

driver hem kreaturen till Cendriks, tvärs över Stortjärnsliden, det är ju 

bara 3 km om man följer en något igenväxt gammal basväg som timmer-

fororna kört tidigare år.  

    Att fösa hem korna var inget större problem för de var trötta och ville 

nog inget annat än att komma hem till sin sommarladugård för att bli 

mjölkade. 

Det var hemvägen som blev problemet, ett ihållande regn smygstartade 

så sakta och mörkret började falla. För en stund stannade jag upp och 

kröp in under en yvig gran i hopp om att få skydd mot regnet. Stod där 

bara, och börjad frysa, blötare och blötare i det tilltagande regnet. Jag 

måste bara iväg annars fryser jag ihjäl var känslan, lämnade därför mitt 

skydd och sökte mig ut på basvägen. Gick och sprang ganska fort för att 

hålla värmen men kyldes ned av alla blöta lövslybuskar. Svart var nu 

augustihimlen och plötsligt insåg jag att jag tappat bort basvägens något  
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Britt Ruuska 

Jag vill, jag vill, jag vill  

se världen 

sa ungdomen och drog 

runt hörnet rakt in  

i dimman 

Du fick en karta 

men valde din guide 

gick vilse på vägen 

 

Jag vill, jag vill, jag vill 

se igen  

sa den äldre 

tog den yngre i handen 

i dimman 

  

jag guidar 

om du vill 

jag lyssnar  

OPUS 41 

Frida Persson 

 

Jag famlar omkring som i en dimma, 

på väg mot min ödestimma, 

där ångest och förvirring tycks vara 

det enda som går att förnimma. 

 

Jag famlar omkring i mörkret mot ovisshet,  

där allt som finns är känslan av hopplöshet, 

med skuld och självförakt som det enda jag vet. 

 

Jag famlar omkring mot den ovissa framtiden, 

där jag befrias från den inre känslomässiga striden, 

med tillåtelse att bli fri och förvandlas till den allra 

lyckligaste individen. 
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Virrvarr 

Världshändelser smattrar likt kulsprutor 

känslostormar når orkanstyrka 

tekniken skapar irrvägar 

tävlingsfanatismen griper tag  

Ord missriktas... hamnar långt vid sidan om målet 

siffror i kolumner vinglar in på fel sida 

vardagens trivialiteter förvandlas till briserande minor 

Villervalla, kaos, kris. 

Hög tid för hjärnkontoret att ta semester? 

                                                                                          

Haiku 

mellan glasrutor 

surrar flugan yrvaket 

Är ute inne?  

 

Vilsen 

vilse i alla berättelser 

vilse bland alla ord 

vilse i  viljan 

att vara i ständig 

Fokus 

 

vilse-kommen 

 

 

 

 

Ingalill Holmström Maj Larsson 

Att gå vilse i livet 
 
När kylan blir för svår och höststormar är på väg 
och du i parken sitter och väntar på en kompis 
Du tänker på en vår, när blomstren i parken i alla färger lyser 
och ingenstans i stan finns en öppen stuga, och du fryser 
 
Hur har det kunnat bli så illa för en del, att de går vilse 
så att bänken eller muren är det enda, det är fel 
du sitter där en stor del av dagen 
vad är det som du tänker då,  
jag tror jag kan förstå 
 
Det måste finnas ett hem även för de utslagna 
en liten värmestuga vore ett alternativ 
Att träffa vänner och få en mening med sitt liv 
Alla har ett värde, men en del hamnar utanför 
Och då händer det att de andra stör. 
 
Det kan vara en faster eller en kusin, ja en släkting 
eller en kamrat.  
Ingen vet vem som hamnar vilse i sitt liv 
Men vad alla vet är att det fodras mer än mat. 
 
Vi måste bry oss om varandra och försöka rädda  
den som hamnat snett 
Det kan tyckas svårt, ja inte är det lätt 
men om vi kan sträcka ut en hand,  
så kanske räddar vi någon i nöd 
Och ett som är säkert,  
det betyder mycket att ge den människan stöd 
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Sonja Larsson 

VILSE 

Stigen jag följde 

 försvann bland stenar och ris 

 Sly omsluter mig 

 och dagens flyende ljus 

 slukas av nattens mörker 

Lena Persson 

 

helande krafter 
hemliga tecken 
telepati och astrologi 
andliga guider 
himmelska väsen 
teologi och filosofi 
drömmarnas budskap 
meditation 
själens magi och livsenergi 
 
åh herre Gud, var finns du? 

VILSE 

nyplöjd åkerjord 
från död till liv ses fåror 

förväntansfulla 

EN HAIKU PÅ KÖPET 



 

Som barn gick jag vilse i skogen; 

massa mossa, tall och ris 

omisskännlig likhet av 

massa mossa, tall och ris 

gjorde vägen oviss 

tills jag en dag fann mig fram 

famlande genom grenklykorna 

till staden! 

Som stor i staden 

omsprungen av bil efter bil 

tillryggalägger mil 

från skogen 

– plötsligt så bekant och så 

a v l ä g s e n. 

 

 

Katarina O’Nils Franke 

20 

Ingemar Jansson 

25 

Gående 

hem 

ville träffa 

sin gamla mor 

80 år 

kanske mer 

glömt 

mor var död 

Vilsen 

ändå klar 

kände mej 

min fru 

ville vänta 

mor kommer 

pratat med henne 

det var i går 

kunde ej förstå 

20 år sedan 

hon gick bort 

hade pratat med mor 

 

gick vilse 

kom hem 

till barndomshemmet 



 

Seb Bertilsson 

24 

Britt Larsson 

21 

Vägen fram i skogen jag vandrar fram 

inget mig stör, så av tystnad jag njuter 

längre fram jag ser något som glittrar, e det en damm 

se, en sjö i solblänk, och ett ljud, nåt som tjuter 

 

en undrar, vad är nu detta, som skramlar och låter 

va, nån i en båt, jo där en båtmotor, som nog snart ger upp 

ingen ser mig så jag går vidare o över motorn ej jag gråter 

letar nu efter stigen jag gått på, och skrämmer en tjädertupp 

 

se här är bara ris o gräs o småtall, så vad gör jag nu, tänker när 

jag går 

en myrstack ser jag där, och några stenar, och granen den är där 

vad bra det är, när man som barn sig denna kunskap får, 

inser hur viktigt sådant de äldre undervisar oss om naturen här, 

och oss lär 

 

låt mig tänka, myrorna bygger söder om trädet, då är norr vid 

stubben 

så åt det hållet skall jag gå, för jag har hela tiden vandrat åt söder 

en annan sak jag beakta, vad är klockan, den kan hjälpa  

gubben 

var stod solen på himlen klockan tolv, hmm, där borde det ha va-

rit, i söder 

 

inte dumt att detta sig en gång lära, för nu jag vet vart vägen är 

låter mig nu, åt det hållet vandra, och där står cykeln ja lämna, 

för tre timmar sen 

så förr hade vi bara kompissen, och sen kom kompassen, så inser 

vi att det är så här 

att med GPS och andra moderniteter, och andra som letar, så bli 

det svårt å gå Vilse. 
 

NÄR JAG EJ LÄNGRE ÄR 
  
när jag ej längre är 
utan vandrar i andra världar 
  
finns ändå spår på jorden kvar 
i mina barn och barnbarn 
  
då ska solen fortsätta lysa 
över er alla kära 
  
och minna om dagar som gått 
  
  
  
  

VILSE 
  
Jag vill minnas min 
barndomsstigar och stränder 
lekar och dofter 
  
jag vill vila i minnenas 
dunkla vrår 
  
fly till det omöjliga 
gå vilse i de hemliga rummen 
långt bortom tid och rum 
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Klämd i folkmassans virrvarr  

                       vilse 

förvirrade  byråkratiska ord 

                      vilsen 

glömskan far genom ålderns 

                    vilsna fas 

Kaotiskt mörker sänker sig över 

               den vilse världen. 

Hans Bolldén 

VILSE VILSE 

Vill se så mycket nu när våren är här 

Vill se när den lilla gula tränger fram i de  

kvarvarande snökristallerna 

Vill se den lilla blåa knoppen i solens varma strålar 

Vill se de söta vita kuddarna vid stigen 

Vill se älvorna som dansar i björkdungen 

 

Med näsan pekad ner efter marken är jag nu vilse 

Lotta Larsson 


