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Redaktionen förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar och i
de fall det kommer många bidrag, göra ett urval. Från 2018 utkommer
Lokatten i februari, maj, oktober och december. Bidrag ska vara redaktionen tillhanda den 15:e i månaden innan utgivning.
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Redaktören fortsätter...

Att vara redaktör för Lokatten är roligt. Jag tycker om att
lägga pussel och det är precis vad det handlar om. Jag vill att
allas bidrag ska få plats. När jag gör Lokatten representerar
varje sida på datorn två sidor i tidningen.
Den högra sidan har ett ojämnt sidnummer och den vänstra
ett jämnt. Två sidor på datorn är ett blad, ett A4:a papper.
Det här numret består av 20 papper. Alltså 40 sidor. Antalet
måste alltid vara jämt delbart med 4. Mängden sidor är så
klart beroende av hur många som skickar in texter och längden på det inskickade.
Det där var ett långt och onödigt detaljerat sätt att säga:
Skicka in dina texter i tid till manusstopp. Det sparar många
timmar för mig. Och jag blir en mycket gladare människa om
jag får era texter före eller ända fram till 15 i månaden innan.
Nu släcker jag ner datorn, går till tryckeriet och sedan ger jag
mig iväg ut i skogen för att leta efter svamp och njuta av den
annalkande hösten!
Ha det bra!

Anita

Kristina Nordin, Söderhamn
070-3844072
kristinanordin208@gmail.com

Sekreterare:
Lena Persson, Hudiksvall
070-639 60 13
lena.forslin@telia.com

Alexander Ericson, Ljusdal

070-2171261
alexander.ericson@gmail.com
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Sonja Larsson
Mötet
Grusvägen jag står på leder ner till ett rött hus. Ladugården är sammanbyggd med boningshuset, lite
ovanligt för den här trakten. Numera är fastigheten
fritidshus.
Mina tankar letar sig tillbaka till 1940-talet. Jag
kan inte ha varit gammal när jag tillsammans med
mina föräldrar var på besök här. Då var gården ett
livaktigt lantbruk och beboddes av tre generationer.
Min mors faster Hilma, som var änka, levde i
huset tillsammans med en av sina söner och hans familj. Sen fanns här ytterligare en gammal gumma.
Hon satt på ett säte i rummet innanför köket. Om
hon pratade med mig kommer jag inte ihåg.
På äldre dar har jag släktforskat en del och någonstans i utkanten av min släkt finns en kvinna som
överlevde alla sina barn. Det var min mors faster
Hilmas svärmor, Ingrid Hansson, som blev tvungen
att uppleva detta.
Henne har jag ju träffat, utbrister jag för mig
själv och minns gumman som satt på sätet i rummet
innanför köket i Hanssons.
Vid närmare efterforskningar visar det sig att
Ingrid Hansson avled två år innan jag föddes.
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Några rader från redaktören

Anna Eleonora Eriksson

Välkommen härliga höst!
Så har ännu en sommar förflutit. Den första på många, många år,
då jag inte badat i havet. En barmhärtig sommar med lagom värme
och massor av regn. 130 mm på ett dygn uppmättes i Söderhamn.
Jag har lagt mina nät och lagrat vinterns abborrbehov. Av min far
ärvde jag kunskapen att filéa. En liten klick fikonmarmelad på den
långsamt stekta abborrfilén är himmelskt gott! Men det är inte bara
randiga fiskar med sylvassa ryggfenor som fastnar i nätet. Id, mört
och en och annan ful gädda utmanar mig. Då åker gula gummihandskar på och med sällan skådat tålamod befriar jag de ovälkomna. Ibland är trasslet så stort att jag måste ta till saxen. Mitt nät
har numera stora gapande hål. Nästa sommar köper jag ett nytt.
Det är roligt att få och läsa era alster! Fortsätt att skriva och skicka
in. Från några medlemmar har vi fått önskemål om fler prosatexter.
Så var inte blyga. Låt fantasin skena. Men givetvis har lyriktexterna
sin givna plats i Lokatten. Så skriv! Skriv! Skriv!
Som de flesta andra har redaktionen slöat i sommar. Skrivstunderna framför datorn är lätt räknade. Kerstin slöar däremot inte. I
detta nummer av Lokatten får vi lära oss allt om kursivering. Gunbritt har läst De osynliga (Obs! kursiverat) och delger oss sina tankar om boken. Här är det kanske läge att påpeka att den som vill
rekommendera en bok är mycket välkommen att göra det. Vi välkomnar också hösten och hoppas och tror att den ska medföra

Hon tittade till. Tittade på honom. Såg och insöp mannen.
Iakttog. Han iförd krona och klädd i rött.
Det var en läskig känsla inom henne, men spirituell helt
klart! Det var som en hel helg med festival. Den i Rio.
Men mest undrade hon hur det skulle bli? Sedan?
I morgon? Nästa gång?
För ännu var hon låst vid sina rutiner och normer och
orkade inte med att vid undantagstillfällen låta bli att joxa
med spelkorten sena kvällar till dess att det dagades ibland.
Då när hon levt med i sina kortseanser modell patienser
och stjärnor som lagts, då insåg hon att inget var och är som
att se i kort, ja hela liv, och hon hade lyckats!
Hon levde ett dubbelliv parallellt med sitt jordiska.
Det är ett liv på andra sidan, hon hade börjat med det
nyligen att dagligen spå sig i kort.
Det var för henne helt ok att anpassa sig inför det nya,
hjärter kung fick hon upp på handen närapå hela tiden, liksom hjärter ess.
Och hon blandade leken mycket noga. Kuperade.
Men hon lär få vänta på kärlekslyckan.
I morse åkte hon ambulans till akuten i ilfart efter att
grannar larmat blåljuspersonal.
Hon fick en hjärtattack i tvättstugan där hon försökt slå
ihjäl dyrbar tid genom att lägga patiens under parollen "Jag
är vuxen och gör som jag vill."
Väl på andra sidan tvättmaskinen hade man hittat
henne totalt i behov av vård efter kollapsen, alldeles nära
torktumlaren och lite lurigt till när man går in i tvättstugan.
Ingen granne anade vad hon gått igenom eller haft för
sig sista tiden.

längre skrivstunder. Är man som vi i redaktionen med i en skrivcir-

Nu är hon död, på andra sidan.

kel MÅSTE man ju.

Hon har för alltid dragit sin sista spader.
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Gunbritt Wallström
Andra sidan—är ni klara?
Matchen skulle börja klockan 15. Eftersom jag var den ultimata Bajen-anhängaren var jag anförtrodd att ha koll på biljetterna.
I min innerficka fanns fem biljetter, och i nuläget såg det ut
som om vi endast var fyra stycken som var kapabla att ta oss
till arenan. Vi var bakfulla allihop, utom Roffe som fortfarande var full. När han slaggade ihop i soffan insåg vi att
Roffe inte skulle på någon match.
Framme vid Nya Söderstadion, som vi fans envisas med att
säga, så var det knökfullt med folk. Det fanns personer som
ville köpa biljetter så jag sålde vidare Roffes biljett och fick
pengar så jag kunde bjuda grabbarna på en korv.
Läktaren bågnade av fans som hoppade och vrålade "Heja,
heja Bajen". Högtalaren ylade och Kentas röst stämde upp i
sången Just idag är jag stark. Vi sjöng med och lyfte våra
grönvita halsdukar. "Jag har väntat så länge på just den här
dan..."
Nu blåste domaren till avspark, Bajens lagkapten Kennedy
förde laget framåt och spelet böljade fram och tillbaka. Efter
17 minuter gjorde bortalaget mål, och för en 100-dels sekund
var det tyst bland fansen. Men en liten klick bortafans gjorde
sitt bästa för att höras istället.
Det är aldrig riktigt tyst på en match, och när chocken över
bortalagets mål lagt sig ekade hejaramsorna över plan. Norra
läktaren skrek "Andra sidan är ni klara?" och vi svarade
"jajamensam, fattas bara". Som vanligt tyckte de att vi var för
vaga i vårt svar så de buade och tog ny sats "Andra sidan är ni
klara?". "Jajamensan fattas bara" vrålade vi mangrant som en
röst.
Matchen slutade 0-1, men i vissa ögonblick är det inte resultatet som räknas.
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Ordföranden har ordet
Sommaren på kryckor
Sedan jag blev lite äldre, över
60, så har jag nästan alltid tyckt
mig vara yngre, friskare, galnare
än mina jämnåriga. Rent objektivt
så har jag varit helt förskonad från
allvarligare sjukdomar och andra
åkommor. Detta medan stora delar av min närmaste bekantskapskrets drabbats av det ena eländet
efter det andra. Men inte jag.
Många har lämnat jordelivet helt och hållet.
Denna ungdomskänsla, gränsande till hybris, fick sig en
ordentlig knäck då jag vaknade en morgon för tre år sedan
och plötsligt var döv på mitt högra öra. Jag förstod att åldern
kanske tar ut sin rätt till slut.
Å nu har det hänt igen. Plötsligt kan jag inte röra mig utan
kryckor. I början av maj fick jag allt svårare att ta mig fram
till fots och ganska snart blev jag tvungen att använda mig av
kryckor då jag skall förflytta mig. Den samlade läkarvetenskapen, åtminstone den i vårt Hudiksvall står helt frågande.
Hela denna ganska usla sommar, vad gäller vädret, har jag i
sakta mak tagit mig fram på ett helt nytt sätt.
Bedrövelse, elände! Till viss del så känns det så, men hur
konstigt det låter, så finns det även i detta tillstånd en hel del
positiva erfarenheter.
Jag har inte på något sätt ont, inte alls – problemet är att
jag då och då inte har någon styrsel i mitt vänstra ben. Plötsligt sprätter det till och då ramlar jag, om jag nu inte har
5

mina kryckor eller min kära hustru att stödja mig på. Då påminner jag väldigt mycket om en äldre gravt alkoholiserad
herre. Så vill jag inte upplevas.
Andra positiva saker är att jag får mycket hjälp ute på stan,
t o m yngre damer håller upp dörren då jag smyger in på
Guldsmeden eller Bryggeriet, iklädd mina kryckor och en lagom hjälplös uppsyn.
Att det går väldigt sakta för mig, är inte bara negativt. Jag
har denna sommar inte varit i närheten av att knuffa till någon, trampa i en hundlort eller döda oskyldiga myror på
gångbanan.

Tidigare i somras tillbringade jag några dagar i Rom. I gatuvimlet syntes många av de unga män som tagit sig i land efter
de vådliga båtfärderna över Medelhavet. Väl komna till den
italienska huvudstaden klarade de livhanken genom illegal
försäljning av småsaker såsom selfiepinnar, fidget spinners,
plastväskor och skärp. Vid polisens razzior plockade männen
snabbt ihop sina saker, försvann för en stund in i gränder eller bakom husknutar för att snart dyka upp igen.
Vid en av polisraiderna som jag bevittnade, plockade jag

Att jag skulle kliva på en huggorm, vid mina sällsynta
skogspromenader, är helt uteslutet

upp ett litet skärpspänne som en av de flyende männen i

Trots att det gått nästan tre månader, så tror jag fortfarande att jag kommer att bli återställd, under tiden får jag väl
njuta lite av att bli lite bortskämd av mina närmaste.

honom in på en trång gata där han stannade för att vänta ut

Det jag tänker mycket på, är att jag har fått en helt ny förståelse och respekt för alla som har bestående problem att
röra sig, speciellt alla gamla, som alltid måste ta till olika
hjälpmedel. Detta för att fysiskt kunna ta del av alla nödvändiga behov för att överleva i vårt samhälle. Till detta kommer
att de allra flesta med liknande problem som mina och oftast
mycket värre, dessutom har ont.
Förmodligen har jag sprungit mitt sista Lidingölopp, med det
vore väl tusan om jag inte skulle kunna gå för egen maskin
igen snart.

polisen och få tillbaka sitt spänne.
Med ena handen på min axel, med sin blick i min, på
knagglig engelska och med stark brytning sa mannen:
– Thank you, you´re a very good person, very much better
than Donald Trump!
Jag funderar fortfarande på vad han egentligen menade.
Sent om kvällarna såg jag de här försäljarna sova på parkbänkar med sina saker i knyten, tätt tryckta mot kroppen.
Själv sov jag gott på hotell. Det kan vi unna oss. Vi som är
födda på ena sidan av havet. Till skillnad från dem som kommer från den andra.

Ha en skön avslutning på sommaren!

6

brådskan råkade tappa. Jag tog sikte på mannen, följde efter

Öjar

I denna aldrig sinande mänskliga katastrof.
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Kristina Nordin
Den ena och den andra
En blåsig dag i mitten av augusti besökte jag Konst i hamn, en
skulptur- och installationsutställning i Movikens gamla
hamnområde vid Norrdellen i Hälsingland.
Bland de välarbetade, genomtänkta och intressanta föremålen fångade Lone Marmors installation Ta plats min upp-

Hänt sedan sist
Runt om i länet har det under sommaren varit öppen scen och berättarcafé. Samtliga har varit välbesökta och trevliga.
På vår Facebooksida finns rapporter. Gå in på Facebook: Skrivare i
Hälsingland och läs.
Vid Öppen Scen i Sörfjärden förärades Lokattenredaktionen en
dikt av Sven-Erik SEB Bertilsson.
Akrostikon har vi fått lära oss att det heter.

märksamhet på ett alldeles särskilt sätt:
På håll såg jag något färgglatt guppa i vågskvalpet intill
strandkanten. Kanske en plastdunk som flutit i land? tänkte
jag. Då jag kom närmare, visade det sig vara ett av konstverken. En överbelastad farkost med människor i brandgula flytvästar, liggande eller sittande huller om buller med vågor som
slog mot båten, satte den i gungning och sköljde över passagerarna.
Efter att ha betraktat de stackars människorna, satte jag mig
på bänken Långbänk, vänd mot
fartyget. Där blev jag sittande i
godan ro för att betrakta skådespelet från första parkett. I fredat
sällskap med alla på den ena sidan av havet, dit de som startat
från den andra sidan just anlänt,
levande eller döda.
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Dagen gryr i vår vackra bygd – en ny dag
I gläntan en liten solstråle, stråla så varm
Kanske blir det en vacker sommardag
Tanken bli verklighet, att vila, luta sig mot en fönsterkarm
Men så kommer dom där eländiga - du vet
Och jagar bort en, myggen, knotten och småsve
Tänk hur det blev, även myggmedlen gick bet
Så får vi väl gå inomhus, det gå inte jaga dom med ve
Kvällen ändå för oss närvarande trevlig blir
Ymse historier om sånt vi alla höra får
Med leenden o skratt, kanske om nån som somna på en pir.
När vi fått i oss lite fika o tilltugg, då gött vi mår
Inom några timmar vi tänker, vi va i Sörfjärden igår
Natten som är sommarljus är om nån vecka stjärnklar
Gnarpsbaden än en gång trevligt att vi där vara får
En vacker trakt, nära Bottenhavet, vårt innanhav
När vi sen är klara, att hemåt fara, ett gott råd, låt de vilda djuren vara
7

Språkfrågan
Kursivering
är en möjlighet för den som skriver att markera eller förtydliga något i löpande text.
Det finns flera olika användningsområden.
Här följer några av dem:
– betoning
Ex. Hon skulle aldrig sätta sig i en gammal bil.
– termer
Ex. Typsnittet kallas Arial.
– utländska ord
Ex. Hon hälsade glatt Bon dia! när vi sågs på stranden.
– ord eller uttryck
Ex. Ordet öppenhjärtig stavas ofta fel.
– växters släktnamn och artnamn på latin
Ex. Daggkåpa heter Alchemilla vulgaris på latin.
– titlar på hela verk (böcker, tidningar, tidskrifter)
Ex. Vi läser Ormens väg på hälleberget i bokcirkeln. Det stod en
intressant artikel om Torgny i Dagens Nyheter.

Hon håller nästan på att glömma dem där inne. Kommer på
sig och svischar tillbaka. De är kvar. Fattas bara annat. Einar
sitter vid hennes sida och håller hennes hand. Det ser rart ut.
Ja, han har varit bra, Einar. Rejäl och pålitlig. Och en god far
till pojkarna. Och alldeles tappad bakom en vagn är han ju
inte. Laga mat kan han, men tvätten får väl sonhustrun
hjälpa honom med. Och känner hon honom rätt kommer han
snart att vara igång med någon kvällskurs. Alltid i farten.
Hon snurrar ett varv. Går upp på tå och tar ett språng.
Kommer att tänka på Stålmannen. Som bytte om i en telefonhytt. Hon fnissar till. Hon, gamla människan, Stålmannen!
Så med ens märker hon att hon har svårt att koncentrera sig. Var är hon nu? Varför hör hon inga ljud? Hon glider
fram till kroppen. Så gammal den ser ut. Hon lägger sig bredvid sig. Låter fingrarna stryka över ansiktet. Pannan. Ögonen.
Kinderna. Det välkända. Einars hand i hennes jordjags. Hon
stryker den också och böjer sig fram och kysser den förtrogna
näven. Förtrogna? Vad fick hon det ordet ifrån? Det känns
vidöppet i huvudet. Fullt av nya kunskaper. Nya ord. Hon blir
yr. Skyndar sig att viska ett tack, som ingen hör. Synfältet har
vidgats, som om hon, utan att röra ögonen, kan skåda runt
om. Hon ser ner på sitt nya jag.
Nej, förresten, ser är inte ordet…

– filmtitlar
Ex. I går såg jag om Jungfrukällan.
– namn på fartyg och liknande
Ex. De döpte båten till Snäckan.
När det gäller titlar kan man som alternativ använda
citationstecken, men tänk på att inte blanda de två skrivsätten i
samma text.
Ex. I går såg jag om ”Jungfrukällan”.
Observera att bara ordet eller uttrycket är kursiverat och inte skiljetecknet om det kommer direkt efter i texten. Men är det en hel mening ska även skiljetecknet kursiveras.
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Anita Eriksson

Läslust

Andra sidan

Gunbritt Wallström har läst och rekommenderar

Hon har varit död en kvart.
Fastän de talat om döden, särskilt den sista tiden, och
trots att hon bett Einar att inte gråta, så står han där och hulkar. Stora starka karln. Inte har han någon näsduk heller.
Stryker snor och tårar mot tröjärmen.
Hon knuffar till honom. Vill säga att han ska vara rädd
om tröjan som hon lagt ner så många sticktimmar på. Borstar
några mjällkorn från hans axel. Han borde ha klippt sig, tänker hon och drar fingrarna genom hans gråa hår. En gång
hans stolthet. Tjockt och svart.
Oskar, äldste sonen har lagt armen om faderns axlar.
Käre Oskar, han skulle haft ett annat jobb. Han som hade sådana konstnärsplaner. Så blev han revisor. Underligt att Einar ser så liten ut bredvid sonen. Minns hur stolt han var då
han bar henne över tröskeln till tvårummaren, som de hyrde
av Janssons på hörnan. Hela livet låg framför dem. Hon suckar.
Viktor, den yngste, ser blek ut. Är han sjuk? Han står
med händerna på ryggen och tittar ut genom fönstret. Lille
Viktor. Hon ler när hon tänker på att han fyllde femtiofyra i
våras.
Hon far emellan dem. Än stryker hon mannen över håret, än smeker hon någon av sönerna på kinden. Hon fnittrar
till. Fylls av en sprittande känsla och gör en piruett i sin
nyvunna viktlöshet. Svävar.
Någon har tänt ett ljus på nattduksbordet. Hon provar
och blåser. Flera gånger. Inte en krusning. Så var det med den
saken, tänker hon lättsinnigt. Nåväl, hon kan inte blåsa ut ljus
längre, men flyga, det kan hon. Bara hon får träna lite mer,
inser hon, när hon far igenom innertak och yttertak i ett enda
armtag. Ute är det mörkt. Säkert kallt också, men det känner
hon inte. Snön ligger djup. Gnistrar. Hon sätter sig på taket
och åker kana. Det suger i magen. Gång på gång glider hon
32

De osynliga

av den norske författaren Roy Jacobsen
utkom Norstedts förlag 2015

Jag vill rekommendera denna lågmälda men starka berättelse
om Hans Barröy och hans familj, de enda som bor på ön. Familjen består av Hans far och syster, samt Hans fru och deras
dotter Ingrid. Familjen är fattig och lever på det havet ger.
Varje år tvingas Hans tillsammans med sin bror, från en annan ö, ligga flera veckor vid Lofoten för att få ihop fisk att
sälja. Kvar på Barröy är kvinnorna, samt Hans gamle far.
Berättelsen utspelar sig i ett kargt nordnorskt kustområde,
och har sitt ursprung i verkliga händelser mellan åren 1913
och 1928.
Den är välskriven och du ser inte bara havet, vågorna och
klipporna, du kan även känna den salttyngda doften från havet.
Det kändes tomt när boken var
slut, men som tur är finns det en
fortsättning "Vitt hav", som berättar Ingrids historia efteråt, som
vuxen.
Författaren Roy Jacobsen, är född
1954 och fick sitt stora genombrott 1991 med klassromanen
"Segerherrarna", för vilken han
som förste icke-svensk belönades
med Ivar Lo-priset.
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”Våra” författare

Britt Ruuska

Kerstin Svevar

På andra sidan älven

Bollnäs

De flesta skrivare i Hälsingland känner
eller känner till Kerstin. Några av oss
har haft ynnesten och glädjen att ha
henne som lärare på skrivarlinjen vid
Bollnäs folkhögskola.
Förutom att Kerstin med sitt stora engagemang, djupa kunnande och smittande inspiration lotsat fram flera författare
till boksläpp, har denna mångsysslande övermänniska själv
kanske den mest gedigna meritlistan som författare. Redan
1993 debuterade Kerstin med ungdomsboken Bortom bergen,
bortom haven. Boken handlar om elvaårige Daniel, som får
följa med överguden Oden till Asgård och där uppleva märkliga saker bland gudar, gudinnor, jättar och monster. I flera
efterföljande böcker kan man följa Daniels äventyr bland asagudarna.
Plats för tre, 2009, Utan att säga hej då, 2011 och Jag vet
vem du är, 2013 utspelar sig i vår egen tid och där gestaltar
Kerstin både kärlek, förtvivlan, dramatik och sorg. Det har
blivit ett 15-tal skönlitterära böcker under åren, allt från lättlästa ungdomsböcker och bilderböcker för barn till erotiska
noveller. Den sistnämnda har jag med stort nöje plöjt igenom! Kerstin har också skrivit ett femtiotal läroböcker i
svenska. Att på denna begränsade plats redovisa Kerstins
verk låter sig inte göras. Intresserade får göra som jag, googla
eller komma och ta del av hennes djupa kunnande på någon
av de kurser Skrivare i Hälsingland anordnar med Kerstin
som lärare.
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Anita

Jag växte upp med en blommande trädgård runt huset
Jag sprang på både grusvägar och asfaltsgator
Jag växte upp med höghus och villor i närheten
Vi bodde på ett berg och såg allt det där
Jag kunde klättra högre upp på bergknallen bakom huset och
då kunde jag se lite av två stadsdelar
Det var bra på alla sätt och vis ändå var jag uppväxt på fel
sida För på andra sidan älven var det mycket finare där var
det finare att bo, där pratade man finare där var centrum,
sjukhus och där var universitet
På min sida älven jobbade de flesta på bilfabriken eller så
byggde de eller reparerade båtar De svor och berättade historier, bodde i lägenhet och tvättade i gemensamma tvättstugor
Jag har minnen att rentvätten låg på sängar och soffor eller
satt på tvättlina spänd från ett rum till ett annat
Det fanns inte torktumlare på den tiden och det var ont om
tvättider
När jag blev äldre cyklade jag över bron till andra sidan
Det tog väl en halvtimme med cykel eller tjugo minuter med
spårvagnen till universitetet Nånstans där tappade jag bort
mina tidiga vänner
Vi var nog bara en handfull som fortsatte läsa av
klassens trettio elever från klass 9
När jag var färdig drog jag iväg och leta jobb de blev på andra
sidan landet Från framsidan till baksidan
från det salta till det bräckta
Det finns ofta två sidor av allt Man kan byta sida man kan
förflytta sig mellan olika sidor
Men det är svårt att vara på två sidor samtidigt
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Att se fram emot
De medföljande sovjetiska säkerhetsvakterna får panik, rusar ned till sjön,
klafsar omkring på de vattensjuka stränderna, får till slut tag på sin roende
ledare som kommer välbehållen tillbaka till ursprungsstranden och kan
fortsätta sin visit i Sverige.

Jag är väldigt nyfiken på vad som sägs i den sovjetiska delegationen. Är det
någon som vet vilka frågor som ställs? Är det någon som vet vad Krusse tänker på när han ror ut i den svenska midsommarnatten och styr sin eka mot
den andra stranden?
Det vi vet är att Krusse på hösten efter roddturen i den svenska midsommarnatten avsätts, men han avrättas inte. Det är det nya, inte avrättas, avsättas.

INSPIRATIONSDAG MED KERSTIN
Söndag 15 oktober blir det en inspirationsdag med Kerstin Svevar. Vi
kommer att hålla till på Laxen i Ljusne. Kostnaden för medlemmar är
300 kronor och då ingår mat och fika. Icke medlemmar betalar 400
kronor. Vi träffas på Laxen klockan 10:00 och beräknar att hålla på till
17:00, då vi ska vara fullärda om hur man skönlitterärt skriver om sitt
eget liv. Anmälningar görs till Lena Persson, vår eminenta sekreterare.

ÖPPEN SCEN
Söndag 22 oktober kl.13:00—15:00 är det Öppen scen i Mingeltornet
på biografteatern i Kilafors.

Nikita, Nikita var det sådant du tänkte på?

Ja, det är ungefär så jag minns historien om Harpsund, ekan och Krusse.
Och det är sådana frågor – Varför gör du så där? Vad tänker du på? Vad
skymtar du på den andra stranden? – som jag hade velat tala med Olle Häger om. Men det är som sagt för sent. Jag får försöka själv. Det blir säkert
inte lätt. Det är nog bäst att börja från början?

(Detta är inledningen till min nya bok som heter LEIF BETYDER LYCKLIG
ARVINGE - biografiska novelletter)
Leif Strandberg
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ORD & BILD, vandringsutställning
Alexander Ericson, Ljusdal undersöker hur vi går vidare med detta
projekt. Styrelsen har fattat beslut om att inte skynda på processen
utan det får ta sin tid och vi återkommer.

ANDRA SIDAN!
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Lars-Erik Eriksson
Resan
Vi åkte tåg min syster och jag
åtta och tio år på väg till Uppland
dit vi skulle flytta
Det var den 6 augusti 1945
Vi åkte i förväg ensamma
för att börja i skolan
Mamma följde oss till station
Tåget från Malmö var långt och stort
Ett äldre par i samma kupé
lovade ta hand om oss
Resan skulle ta sju timmar
Pappa skulle möta oss i Stockholm
Det började regna ökade mer och mer
Till slut ösregna det
I Alvesta fick vi höra att det var
stora översvämningar
i Småland och Östergötland
Tåget måste ta en annan väg
väster om Vättern
genom Västergötland
Vi blev oroliga att pappa
inte skulle möta oss

Att ro till den andra stranden
Det är den 22 juni 1964, det är midsommar i Sverige och Nikita
Sergejevitj Chrusjtjov stiger i land i Stockholm. För oss svenskar är hans
namn svårt att uttala, så vi kallar honom kort och gott för Krusse. Det blir
lättare, och mindre farligt så.
Nu står Krusse, ledaren för det fruktade landet i öster, vår fiende nummer ett, på svensk mark. Han är den första sovjetiska ledaren som besöker Sverige. Lenin har förvisso rest genom vårt land i april 1917, men det
är innan han tar makten i oktober (och den resan kommer jag tillbaka
till).
Nu är det alltså dags! Krusse är här och det är spänning i luften inför
detta extremt ovanliga och delvis skrämmande besök från landet bakom
järnridån.
Världsledare på besök i vårt land skall ro en eka på sjön vid regeringens
gård i Harpsund i Flens kommun. Det är en svensk tradition, ungefär
som köttbullar och potatis eller varför inte midsommarafton, för just nu
är det midsommarhelg i Sverige.
Statsminister Tage Erlander sätter sig med sin gäst i ekan. Krusse tar
årorna och ror med kraftfulla tag. Han är ju en pojke från den ryska
landsbygden, han kan det mesta som rör praktiska ting, det syns att han
har rott förr.
Allt är i sin ordning. Världspressen får sitt den här dagen. Men inte sen.
För, under natten, denna svenska nästan heliga midsommarhelg stiger
kommissarien och hjälten från slaget om Stalingrad, generalsekreteraren
och ministerpresidenten för den mäktiga Sovjetunionen Nikita
Sergejevitj Chrusjtjov upp ur sin säng, klär sig, smyger ned till ekan och
börjar ro… mot den andra stranden.
Nikita, Nikita varför gör du så här?
Nu upptäcker livvakterna vad som händer! Generalsekreteraren ligger
inte i sin säng, han sitter i en eka och ror mot den andra stranden.
Nikita, Nikita vad tänker du på?
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En tråd i natt och dimma
Då och då skickar våra nervsystem ut en trevande tråd i natt och
dimma. Den går ofta vilse bland andra trådar i de nervtäta skogarna.
Men någon enstaka gång träffar den trevande tråden en bortglömd
glänta. En signal får kontakt med en annan signal och väcker upp
det som sover.
Den lilla signalen väcker upp tankar, drar med sig tankar, banar
väg för tankar och en berättelse tittar fram.

Vi hade smörgåsar som vi åt
ändå blev vi hungriga
Mycket försenade kom vi till
Centralen där pappa väntade
Jag hade aldrig varit i en storstad förut
spårvagnar, bussar, bilar rusade åt alla håll
Vi sökte någonstans att övernatta
Blev genomvåta i ösregnet

Så var det med ett tv-program som jag såg för ett tag sedan.
Det var Olle Häger, historikern och filmaren, som berättade om en
udda episod som inträffade när Sovjetunionens ledare Nikita
Chrusjtjov besökte Sverige sommaren 1964.
Berättelsen väckte upp något.
Jag blev nyfiken och ville prata mer med Olle Häger om det som
hände sommaren 1964. Det han redan hade sagt i tv-programmet
hade fått mig att tänka på ett och annat.
Jag hoppades därför att vi snart skulle ses på Konsum i Bergvik, i
Hälsingland där både han och jag brukar handla. Men det blev inte
så och nu är det för sent.

En spännande och betydelsefull dag
Omedvetna var vi om vad som
samma dag hänt i Japan
”Little boy” hade sprängts över
Hiroshima från ett amerikanskt
bombplan
En hemsk ödesdiger dag
Men för oss började ett nytt liv
när vi dan därpå kom fram.

För Olle Häger dog i natt. Jag hann aldrig fråga honom.
Det känns helt plötsligt bråttom. Därför nedtecknar jag nu Olles
historia, som jag minns den, och fortsätter med berättelsen som
väcktes upp.
Jag börjar med historien om Nikita Chrusjtjov. Så här var den:
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Evan Berjlund

Leif Strandberg
Här, och där… där jag ännu inte är

Bindestreck

Och om döden
inte är en slutpunkt ?
Om den är ett bindestreck
när ett människoliv avstavas
för att fortsätta
på nästa sida?
Och när bladet
vänds …..!

här,
kajaken drivs ut
längs kajen
jag siktar ett stenigt skär
i morgondimmorna
föreställningen föregår,
den tar ett fiktivt herravälde
över det okända;
framtiden;
mot vilken den öppnar sig
och som den skall skapa
på kvällen
är jag
där,
på skäret
slår upp mitt tält
och siktar ett stenigt skär…
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Ingemar Jansson
Samma sida
På andra sidan
av den stora kolarmilan
där dansade hon naken
med utslaget hår
i sin ensamhet
han drömde
hårt han sov
milan den brann ner
svälten i torpet
den blev svår
livet svängde
från sida till sida
inte ovanligt
de små barnen
vandrade vidare
till andra sidan
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Förgäves letar vi efter cirkelns hörn.
Klotets yta har strängt taget
bara en sida.
Ellipsen, cirkeln, sfären
dessa universums harmoniska urformer.
Samhörighet, samvaro, samverkan.
Sedan kom linjaler, pulpeter, ritbord.
Vi lärde oss dra räta linjer
konstruera vinklar
bygga kuber och tetraedrar,
vassa hörn, skarpa kanter,
gränser:
Vi på den här sidan
de på den andra.
Men jorden är ett klot,
en yta, en sida
som vi alla delar,
bor och lever på.
Alla.
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Lena Persson
Kick off
du ber mig att visa dig vägen
och göra dig villig att gå den
jag lovat dig sällskap min vän
ja långt efter sista applåden
livet är fullt av små märkliga konster
du snubblar på grusiga krön
fast vägen är kantad av midsommarblomster
du tvekar och viskar en bön
jag svarar - gå ut nu i världen
känn tillit och glädje och minns att jag bär den

Känslosamt
- Nämn en positiv egenskap hos dig själv?
- Jag har nära till mina känslor.
- Nämn en negativ egenskap hos dig själv?
- Jag har nära till mina känslor.
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Undrar
Genom en pupill
mot näthinnan
Genom nervtrådar
upp till hjärna
- avbildad Skulle jag känna igen mig?
Undran
Tar en selfie,
tar en selfie till
Plutar med munnen,
himlar med ögonen,
sticker ut tungan
Ler
Skrattar
Ser ilsken ut
Tar många selfies…
på Petersplatsen i Rom
på stranden i Khao Lak
på Manhattan i New York
Vem ser det jag ser?
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Ingalill Holmström

Maj Larsson
Andra sidan

Vet inte
Hur ser den ut?
Är den allmogeblå?
Har den speglar?
Är den omålad och nött
eller lyser den sprakande röd?
Vem öppnar om jag knackar?
Eller ska jag kanske ropa?
Gnisslar gångjärnen?
Hur ser den ut
- dörren på Andra sidan?
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På andra sidan stranden
jag har förtöjt min eka
En rofylld plats där finns
I vassen gäddor leka
Jag sitter här och minns
Jag är inte ensam,
en nära vän från förr
Vi klippte aldrig banden
alltid stod en öppen dörr.
Vi var ungdomskamrater, och Ni blev kvar
men jag åker tillbaka, varje år, några dar
Åren de har gått och det har blivit många tankar.
Varför lämnade jag dig min hembygd kära
Den plats jag saknar än, men det är mycket nära
Det finns de som kanske lämnat Sverige för
att känna värmen året om, men den natur vi har
är så underbar, vinter, vår, sommar, höst
årets växlingar känns som en gåva.
Vintertid med snö och kyla kunde få vara kortare tid
men våren vill vi hålla kvar länge med all grönska
Syrenen med sin ljuvliga doft lagom till skolans slut
Och är det något mer jag kunde önska.
JA
Att tiden inte ska gå så fort.
Jag är inte färdig med livet än, har så mycket ogjort.
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DominiQue NVC Costa
Graven och soldaten
Han gick med nedslaget huvud till graven
Hans hjärta var krossat
De väpnade hade dräpt henne
Det var krig, och han hade likaså dräpt
bröder från den förbjudna sidan
Öga för öga, tand för tand
Men detta var ju ett förlorat hjärta
Han insåg att de han dräpt också var älskade
Att någon också saknade som han
Att alla har hjärtan och att sorg har ingen färg
Då kom en ängel ner.
Det var en av bröderna han hade dräpt
Knapp förnimbart sa ängeln:

att vattenflödet i älven stannat upp och bildat långsmala
sjöar där man knappt kan se att vattnet rör sig medströms. Stensele kan undertecknad av egen erfarenhet
intyga att det är ett stenigt sel. Är det däremot en snorkig stockholmare som frågar varför orterna utefter
Umeälven oftast heter sel så blir mitt svar: ”Det är troligen av samma orsak som Stockholmsorter heter Farsta,
Morsta, Tensta och Dyngsta.” Det sista förstår inte
stockholmaren för djurspillningen ”dynga” är ett bortglömt ord i dag.

- Förlåt oss broder, ty vi var pressade att hata
Vi hade inga val, vi gjorde vad vi måste
Mannen lyfte sitt huvud,
såg in i det klaraste ljus
Och han svarade andäktigt:
- Ja vi förlåter oss, broder,
och kriget handlade aldrig om oss utan om
Enögda drakarna Måste och Kamp
- Låt de göra upp, själva
och låt oss män med äran gå

DYNGSTA!!!

Då samlades alla bröder, de 7 ytterligare
Mannen dräpt i en ring runt honom
De nickade unisont och log
Och äran var åter i var mans själ - och hjärtan voro ett
Och så från ovan så kom ett ljuvlig himmelsk ton
den vackraste Draken svävade ovan dem alla
Stor, stark och magnifik,
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Sören Molander
Andra sidan heter på min hemdialekt ansia, ett dialektord som med tiden gett namn åt en badplats vid Umeälvens strand, belägen mitt mot Lycksele stad. En stor och
tydlig vägskylt intill väg 90, texten ANSIA och den vedertagna bilden av badande i blåa vågor med pilen pekande mot stranden. Tänkte väl aldrig på dialektord under uppväxten det var invant och rätt i det geografiska
området.
I skrivande stund slår tanken mig, där jag nu bor i Hälsingland, är ortsnamnen och gårdsnamnen väldigt främmande för dagens befolkning, var kommer exempelvis
namnet Njutånger ifrån, till Njutånger hör Mekrossla,
Snäckmor, Kvavtjär, Nikora, Örängen, mfl… Utan att nu
gå in på vad de lärda vet eller tvistar om så kan de flesta
namn härledas och förtydligas lika som badplatsen
ANSIA i Lycksele. Är det ens rätt att kalla ANSIA för
dialektord, alla andra namn har givetvis samma grund i
sitt ursprung, namnen är förknippade med något speciellt för just den platsen, just den tiden och den tidens
språkbruk har alltså kristnat platsen. Exempelvis Kvavtjär vars namn troligen tillkommit på grund av att en
mindre sjö eller större tjärn dikats ut, tjärnen har gått i
kvav. Med ovanstående filosofiska tänkande blir jag sur
när människor frågar ”varför heter var och varannan ort
utefter Umeälven uppe i Lappland sel exempelvis Lycksele, Barsele, Stensele, mfl. Namnen bottnar givetvis i
Umeälvens vattenflöde. Sel betyder ingenting annat än
22

Och hon bröstade upp lungorna lustfyllt och stolt:
Hon blåste ut sin grandiosa eld ur sina lungor
och sitt stora heta Drakhjärta
så fyllt av varm kärlek och passion
Och i lågorna, i värmen
skönjdes hans livs kärlek, hans Quinna,
och hon sade med en knappt hörbar röst:
- Älskade, sörj mig inte! Jag är inte död.
Jag kommer alltid vara vid Din sida.
Hon snuddade hans hjärta med sin skira hand.
En transparent beröring varmare än ljuvaste älskog
Hans ögon i hennes själ. Deras hjärtan var ett och evigt.
Ett löfte som ej bands av någon imaginär tid eller rum
Hans ande blev stilla. Allt stannade..
Han stod länge kvar, stilla
En ensam man vid en grav,
nedsänkt huvud och han log mjukt
Det skingrades en rök i fjärran
Och ett vagt eko ljöd:
"Vid Din sida", "vid Din sida", vid Din sida"
Allt är inte vad det ser ut att vara.
Kärleken segrar Alltid
Ge aldrig upp den Du älskar
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Öjar Janhager

Camilla Torsell - Heinonen

Haiku om andra sidan

Nytt liv på andra sidan

På andra sidan
där jag ej befinner mig
vad lockar väl där?
Är det nåt kusligt
något riktigt spännande
eller bara hemskt
Är det nåt vackert
nåt jag aldrig sett förut
bara så ljuvligt
Nyfikenheten
tär verkligen på sinnet
känns inte alls bra
Frågan nöter mig
jag får ingen verklig frid
i mitt enkla liv

Och bron var slipprig
och den var smal
jag var ledsen och det var kallt
vartefter jag gick
föll bron isär
jag såg mig aldrig om
det fanns ingen där
som jag saknade sen
men det var en som följde mig
han tassade lycklig
på korta ben
min trofasta vänliga vän

Så egentligen
är det inte lika bra
att inte veta
Låt andra sidan
vara i fred bry dig ej
vem vill veta allt
20
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