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RÖD

Föreningen Skrivare i Hälsingland
Vårt medlemsblad LOKATTEN utkommer med fyra nummer per
år. Varje nummer har ett tema, som meddelas i Lokatten numret
innan. Som medlem är du välkommen att skicka in bidrag till lokattenredaktionen@gmail.com Du kan också kontakta Lokattens
redaktör per brev eller telefon: Anita Eriksson, Åsbergsvägen 41,
826 37 Söderhamn Tel: 070-2964666
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. Från 2018
utkommer Lokatten i februari, maj, oktober och december. Bidrag
ska vara redaktionen tillhanda den 15:e i månaden innan utgivning.
Föreningens hemsida finns på adress: www.helsingeskrivarna.se.
Vår Facebooksida hittar du på Skrivare i Hälsingland.
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Evan Berjlund

Ordförande Öjar har ordet

Rött
Röda stövlar har min älskade
när hon skyndar mig till mötes
genom drivor av nyfallen snö.
Röda läppar har min älskade
när våra munnar möts
i en omfamning utan avstånd.
Ett rött hjärta har min älskade
som pumpar blodet
genom henne och mig och hela världen.
Nu vill jag putsa hennes röda stövlar blanka

Höstens lov!
Jag gillar verkligen hösten. Redan
från barnsben lärde jag mig att uppskatta hösten. Min mamma sa alltid
att när hösten kom, kändes det så
skönt. Hennes tre barn, jag och mina
syskon, hade åter överlevt en sommar med alla de faror som
var förknippade med dem mängder av galna lekar och upptåg
som dagarna bestod av. När det blev höst, blev det ordning.

skinande som solen.

Skola på dagarna och sedan fanns vi plötsligt inomhus i

Nu vill jag kyssa hennes röda läppar öppna

tryggt förvar på eftermiddagar och kvällar.

likt en blommas blad.
Men vad skall jag göra med hennes hjärta
och hennes heta blod?

Detta sitter i hos mig fortfarande. När hösten kommer får åtminstone jag mer ro i själen.
Men det finns så mycket annat som är särskilt bra med hös-

Röd himmel
I den lilla bersån
med minnen av eftermiddagens saftkalas
satte jag mig ner för att skriva
ett poem om solnedgången.
Men det var inte syrendoft
utan stickande röklukt
som nådde min näsa.
Plötsligt förstod jag
att västerhimlens röda sken
kom från den annalkande
skogsbranden.
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ten.
Man behöver aldrig vara besviken på vädret, vi vet att det oftast är dåligt väder på hösten. Desto mer uppskattar vi de
rena, klara och vidunderligt sköna höstdagar med plus 5 grader i luften och den enorma färgprakten runt oss, som faktiskt inträffar då och då.
Man ser också så mycket mer av natur och omgivning då alla
löv försvunnit. Löv som skymt sikten hela sommaren.
3

Där jag bor ser jag plötsligt dubbelt så många gårdar från
mina fönster, än jag gör under högsommaren.
Finns det något mysigare än en sprakande eld i vardagsrummets eldstad en kulen höstkväll då regnet öser ner och vinden når stormstyrka? Har någon provar en mysig eld i högsommarens ljus och värme? Inte precis samma njutning.
Glöm inte kolla stjärnhimlen, den som vi inte sett sedan
mars månad – rent magisk är den i det klara höstmörkret.
Nej fram för hösten, en alldeles för underskattad årstid.
Men det är klart, bor man i en storstad så upplever man inte
mycket av detta. Lever man i en storstad så spelar egentligen
inte årstiderna någon särskilt stor roll.
Men vi, vi som har lyckan att bo i det fagra Hälsingland – vi
måste passa på att njuta av hösten.
När ni njutit färdigt, ja, då är det dags för vintern att göra sitt
intåg med advent, jul och nyår. Och jag passar naturligtvis
på att önska er alla en God Jul och Ett Gott Nytt år!

– Röda, röda, röda är alla mina kläder …
– Fel! Fel! Fel! Jag har ju sagt att det är fel, och du
måste ju också ha något fel! På öronen i alla fall! gormade hon vidare.
I takt med att svettlukten spred sig i klassrummet och
fönstren närapå immade igen, studsade Ruskans glåpord likt
skott mellan klassrumsväggarna och slog rot i våra själar.
Till slut fann ett ljushuvud i klassen på att betoningen
måste vara felaktig och översatte därför:
– Röda, röda, RÖDA är alla mina kläder …
– Fel, ditt dumhuvud!
Allra sist gjorde en pojke ett tappert försök; han uppfann
ett nytt ord, ett ord där den röda färgen kom att lysa klarare
(och snabbare) än någonsin:
– RÖDARÖDARÖDA är alla mina kläder …
– NI ÄR IDIOTER ALLIHOPA! MAN KAN UNDRA
HUR NI TOG ER IN PÅ DEN HÄR ÄREVÖRDIGA
SKOLAN? EN DÖD KO SKULLE JU FATTA ATT
KLEIDER BETYDER KLÄNNINGAR! gallskrek Ruskan,
ryckte ner sin kappa från kakelugnsspjället, slog fast hatten
på huvudet och marscherade ut ur klassrummet.

Öjar
4
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Kristina Nordin
Svetten trängde ut över ryggen genom pojkarnas nylonskjortor, och utdunstningarna under flickornas armar vätte
ner deras blusar. Mina våtkalla händer bucklade ihop papperet jag höll i, den blå texten flöt omkring och fastnade på fingrarna. Min bästa vän torkade tårar som droppade ner på
bänklocket.
Vi var alla tretton år och elever i första klassen av den treåriga realskolan vid Högre allmänna läroverket i Hedemora.
Den likbleka lärarinnan i tyska, Ruskan kallad, smög fram
mellan bänkraderna i pampuscher och svart fotsid klänning
med krage som en gång varit vit. Eftersom vi inte vågade röra
oss, visste vi aldrig när hon skulle peta till oss i ryggen med
sina vassa naglar.
Vi hade ingen lärobok, ut- och inlärningen skedde via
svarta tavlan eller med hjälp av spritdoftande blåstenciler.
Hittills hade vi fått lära oss personliga pronomen, böjning av
verbet sein (vara) samt namnet på ett antal färger.
Dagens text såg ut som en dikt med flera verser. De flesta
ord kände vi inte till, och någon ordlista hade vi inte.
De första raderna löd:

Några rader från redaktionen
År 2017, vårt första år som redaktörer för Lokatten, har givit
oss såväl stora utmaningar som glädje, underhållning och
spänning. Ett par veckor före varje manusstopp har vi bävat
för att bidragen som inkommit varit alltför få för att fylla upp
en tidning. Men så, ett par dagar före ”sista dagen”, avlöser
plingen i mejlboxen varandra. Vi inser att det som inkommit
mer än väl kommer att förslå, och våra nerver slutar att
dallra.
Varmt tack till er alla som bidragit med dikter, prosa, boktips, rapporter med mera!
Ett innerligt tack även till vår skrivarexpert Kerstin Svevar
som i de tre senaste numren bidragit med fakta kring skriftspråk och grammatik. I detta nummer lotsar hon oss in i den
underbara världen av skiljetecken. Läs på och lär av henne!

Rot, rot rot sind alle meine Kleider,
rot, rot, rot ist alles was ich hab´.
Darum lieb´ich alles, was so rot ist,
weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist.
– Översätt! vrålade Ruskan och tryckte in naglarna i en
av de svettiga skjortryggarna.
– Röda, röda, röda är alla mina kläder …
– STOPP! Fel! Du där, som sitter och sover, översätt! Kan du det, eller är du också mindre begåvad,
du ser ju faktiskt väldigt dum ut!

Förhoppningsvis kommer ni fortsätta att skriva, tipsa och
dela med er även under nästkommande år. Påminner om att
Lokatten då utkommer i februari, maj, oktober och december. Manusstopp den 15/1, 15/4, 15/9 och 15/11.
Skrivare i Hälsingland har fått en förfrågan från Birgit Lundgren, ordförande i Trönö Hembygdsförening, en av 50 hembygdsföreningar i vårt landskap. Samtliga hembygdföreningar ligger samlade under Hälsinglands hembygdskrets som
varje år ger ut boken Hälsingerunor.
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Lars-Erik Eriksson
Enligt Birgit är de flesta skribenter i Hälsingerunor män
som skriver om män. Hennes önskemål är dels att få flera
kvinnor att skriva i boken, dels att få flera artiklar som be-

Valår

handlar kvinnor i Hälsinglands historia. Är du intresserad
och har något att berätta, kontakta Birgit så talar hon om vilken typ av texter som eftersöks.
Birgit har telefon 0767955492.

Blåsippa
Blått M
Blåklint
Vitsippa
Fyrklöver
Maskros

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Röd ros
Röd nejlika

Årsmötet 2018 går av stapeln söndag 18/3 klockan 15.00 på
Brostugan i Järvsö.
Anmälan till årsmötet gör du till Lena, lena.forslin@teli.com

Valåret närmar sig

senast 11/3.
Inför årsmötet är det fritt fram att lämna in motioner om

Blått ljusblått grönt gult eller rött

stort och smått. Sänds senas den 15/2 till ovanstående Lena.
Väl mött på årsmötet och våra kommande aktiviteter!

Anita & Kristina
6

Vi kan välja alla regnbågens färger.
Frihet att rösta som vi vill.
35

"Jag är en av dem som slavar på kung Keops pyramid och det
är vi som jobbar nere invid foten.
Har man en gång kommit hit blir man aldrig mera fri." osv.
Bäst gillade jag nog ändå Blå tågets (f.d. Gunder Hägg) låtar.
Det var något särskilt med de där rösterna, Tore Bergers närmast kristallklara röst i kontrast till Torkel Rassmussons hesa falsett. Ofta var det ganska långa låtar. Men de handlade
om något, någon orättvisa eller samhällelig oförrätt, t,ex
kvinnors lägre lön för samma arbete "Glassfabriken", riktiga
berättelser. En låt hette "Söndagssteken". Minns en annan
textstrof "Gud lyste med sin frånvaro för han var hellre död
än röd". En av de längsta låtarna var "Kalla kriget". Där
klämde man in efterkrigshistorien fram till sjuttiotal på 8,25
minuter. Atombombshotet kvarstår och känns lika aktuellt
än idag.

Hänt sedan sist
Tisdagen den 3 oktober hade Skrivare i Hälsingland i ett
samarrangemang med svenska kyrkan en poesikväll i Hudiksvall. Kvällen varvades med musik, poesi och lyrik och det
hela blev mycket uppskattat.
Söndagen 15 oktober höll Kerstin Svevar en heldagskurs på
restaurang Laxen i Ljusne. Det blev som vanligt en lärorik
och fullmatad inspirationsdag under temat Skriv ditt liv.
Fjorton kursdeltagare uppmanades inledningsvis att skriva
om en oförglömlig leksak, därefter att utifrån givna adjektiv
minnas en händelse. Slutligen kom dagens svåraste uppgift:
att skriva en sexordsroman ur den egna livshistorien.
Ernest Hemingway skrev mästerstycket:
”For sale! Baby shoes! Never worn”.
Fritt översatt: Till salu: Babys skor. Aldrig använda.
Det blev många fina texter som lästes upp under dagen.
Söndagen 22 oktober anordnade skrivargruppen i Bollnäs
Öppen Scen i Mingeltornet, Kilafors. Ca 20 personer i olika
åldrar från Hälsingland delade texter, musik och trevlig gemenskap med varandra. Pontus Vifell från Skrivare i Hälsinglands styrelse berättade om föreningens verksamhet

"Med en osäkrad atombomb vid höften kan vi tala om frihetens löften"

Att se fram emot
En öppen scen i Arbrå planeras under våren. Skrivargruppen
i Bollnäs har fått blodad tand och tagit på sig arrangemanget.
På Lilla k i Bollnäs kommer skrivarfikagruppen under våren
att anordna en vårsoare´ med uppläsning, musik och bokbord.
34

Vi återkommer om närmare detaljer när vi vet mera.
7

Språkfrågan med Kerstin
Skiljetecknen punkt, frågetecken,
utropstecken och semikolon

Staffan Andesson
RÖD
Den brukar kallas kärlekens färg men också revolutionernas
färg. Åtminstone då revolutionärerna är socialister eller
kommunister.
För ett antal år sedan såg jag en intervju på TV med Sven
Wollter, den gamle KFML(r) aren och skådespelaren.

Punkt

Minns ett citat: "Är du inte röd när du är ung så har du inget

När man vill avgränsa meningar som är påståenden sätter

gen hjärna."

man punkt.

Om 1960 talet var kärlekens årtionde med den framväxande

Exempel: I går läste jag flera timmar. Det var skön avkopp-

pop musiken, Woodstock och den sexuella frigörelsen, tyvärr

ling.

också med ett växande drogproblem, så var kanske 1970 talet

hjärta. Är du fortfarande röd när du blir äldre så har du in-

Ibland används punkt efter meningar som är utformade som
frågor eller påståenden men inte avsedda som sådana.

revolternas och den gryende terrorns årtionde. Statskupper i
Sydamerika, kriget men också freden i Vietnam. I Europa
härjade Röda armé fraktionen (RAF) Här hemma hade vi

Exempel: Kan du ge mig, boken är du snäll.

oljekris, varvskris och arbetslöshet, en föraning om vad som

Tre punkter använder man för att markera avbrott eller att

väntade 20 år senare. Från slutet av 60 och in på 70 talet väx-

något utelämnas. Observera att det är mellanslag före punk-

te också en ny musikgenre fram. Proggen. Band med namn

terna och även efter om texten fortsätter.

som "Samla mammas manna" "Hoola Bandoola band"

Exempel: Jag vet inte om jag kan … men kanske …

"Röda bönor" och "Gunder Hägg". Jag var i tidiga tonåren
och även om jag inte alltid förstod innehållet eller kanske inte

Om ett ord avbryts har man inget mellanrum före punkterna.

ens andemeningen i texterna insöp jag både text och musik i

Exempel: Nej, nu blir jag förb…

fulla drag. Det fanns något i både text och musik som tilltala-

8

de mig, kanske framför allt texterna.
33

Sonja Larsson
Det är den 13 maj 1917.

Frågetecken

Fjärde söndagen efter påsk. Kanske tar kyrkoherde Rydberg
bibeltextens ord
jag beder att de alla må vara ett som utgångspunkt i sin predikan i Hanebo kyrka den här dagen.

Efter direkta frågor sätter man ut frågetecken.

Ute i Europa rasar sedan tre år tillbaka första världskriget.
Ett tiotal länder är inblandade, och i Ryssland har tsar Nikolaj II störtats. Kvinnliga textilarbetare, missnöjda med tsaren,
kriget och hungersnöden, gick i februari ut i strejk. Arbetare
och soldater anslöt sig till protesterna. Det kvinnliga initiativet resulterade i att några år senare antogs av kommunistpartier världen över den 8 mars som Internationella Kvinnodagen (den 23 februari enligt juliansk kalender).

Exempel: – Vill du skriva en roman? frågade Ester.
Obs. Indirekta frågor avslutas med punkt.
Exempel: Ester frågade om jag ville skriva en roman.
Om en mening har flera satser och bara den första är en
fråga sätter man ändå ut frågetecken.
Exempel: Vad har du gjort, eftersom du är så smutsig?

I Bofara firar Frida Larsson sin 25-årsdag den 13 maj. På fotot jag betraktar har systrarna Anna och Jenny, bröderna
Olof, Lars och Erik samt tre väninnor till Frida grupperat sig
framför kameran.

Utropstecken

Hur mycket visste de här ungdomarna om kriget som rasade
ute i världen?

Exempel: Aj!

Fyra år senare, 1921, fick Frida rösta för första gången. Röstade hon ”rött” då, om hon överhuvudtaget gick till valurnan?
Senare i livet valde hon dock en annan färg.

Utropstecken sätts ut i flera fall:
– vid utrop
– vid hälsningar
Exempel: Hej!
– vid uppmaningar
Exempel: Kom närmare!
Ibland kan man göra en mening mera dramatisk genom att
använda utropstecken i stället för punkt.
Exempel: – Jaså, du kom i alla fall!
Det var hundra personer på föredraget!
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Rose-Marie Jonsson
Semikolon
Mellan fullständiga satser (= satser som har predikat och
subjekt) kan man använda semikolon om punkt skiljer för
mycket och komma för lite. Satserna ska höra ihop, ha ett
samband som gör att den andra satsen klargör eller utvecklar
något i den förra. Efter semikolon har man liten bokstav.
Exempel: Han skrev inte för pengarna; det viktigaste var utmaningen.
Ingen kände till vad han sysslade med; han höll det hemligt.

blodet i mina händer smakar smultron på sommaren
kanel på julen, apelsin efter skidturen
rödkindad vinter
kylånga stiger ur våra munnar och förenar oss som folk
inte människor
vem som helst kan vara en människa
men bara vi kan vara ett folk
ett långt liv med många solnedgångar önskar jag oss
fler än tusen ord på ett strå, somrigt röda, förrädiskt söta
lätt att svälja, om och om igen
den sammandrabbande massan ekar i universum
skakar av sig skulden
utan bevisvärde singlar orden sakta nedåt
tar mark utan färg och löfte
om bot och bättring
********
i förrgår såg jag en människa alldeles lik mig
som inte agerade likt mig
men det var ändå jag
i ögonvrån betraktade jag mig själv när jag inte längre tillhörde utan skrek
platslös blir vilddjuret väckt och skräcken tydlig
denna plats är min, utmana mig inte
i ett annat universum, i en annan värld, en annan tid
är det inte jaget som får mest plats
vi svävar utan ansträngning
över och under
emellan och intill
tätt tillsammans
i evighet

10
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Öjar Janhager
Den magiska röda färgen
Vad är det med rött, som är så magiskt?
Visst väcker rött känslor!
Till att börja med så är det
i vårt nordiska klimat
den absolut ovanligaste färgen.
Himlen, vår vanligaste syn
är antingen blå
eller någon form av grå.
På natten svart
Grön är nästan all omgivning under fem
månader av vårt år.
Solen, den är gul.
Vår och höst gäller brunt.
På vintern är det vitt som gäller.
Rött väcker alltid uppmärksamhet
Uppskattat eller skräckfyllt
De få tillfällen, i skymningen
då himlen färgas vackert röd
Njuter vi, så vackert är det.
Riktigt röda naglar och läppar
är på sitt sätt, en njutning för ögat
Blod som sprutar väcker skräck
Då något på bilens instrumentbräda
lyser ilsket rött, då är det något fel,
då kan det kosta pengar
Och betänkt hur otroligt ovanligare
det är att trafiklyset visar grönt än rött.
Åtminstone om du har lite bråttom.
Visst väcker rött känslor.
30

Läslust
Sonja Larsson minns böcker hon gärna läser om:

Alias Grace

Margaret Atwood
Två ungdomar mördar sin arbetsgivare och hans
hushållerska. Den unge mannen döms till döden,
men den 16-åriga Grace Marks benådas. Ett svårfångat kvinnoporträtt. Romanen baserar sig på en
händelse som inträffade i Kanada 1843.

Pojkarna från Brasilien

Ira Levin
Till synes slumpmässiga mord på familjefäder med
fjortonåriga söner ser till en början ut att inte ha något gemensamt …En ruggig historia om kloning, utgiven 1976.

Löwensköldska ringen,
Charlotte Löwensköld
Anna Svärd

Selma Lagerlöf
En guldring, som avlidne general Bengt Löwensköld
fått av Karl den tolfte, får följa generalen i graven,
men stjäls därifrån. Tjuvarna, en bonde och hans
hustru hemsöks av olyckor. Ringens existens påverkar människor i generationer.
Trevlig läsning i vintermörkret!
11

Britt Ruuska

Marlene Fröjdh
Juleljus

Där inga titlar finns
Fast i fattigdom, fångad i dess virvel
bortkopplade från det vardagliga
utan verktyg, står fast, står stilla,
utan möjlighet att röra sig framåt
berövas språk och delade bilder
förmår inte delta i grupper som finns
kollektiva öden blir omöjliga
var finns den alternativa framtiden?
Samhällets skyddande änglar
landar inte där unga arbetslösa
bygger sitt egna samhälle
av murar och skyddande vapen
Ingen terra siennafärgad jord
det är asfalten som är röd
ännu än ett liv till spillo
en människa har hittats död

12

Den röda färgen
då tänker man på jul
barnen öppnar klappar
leker och har kul
Det röda kan förknippas
med något hett man känner
en låga i huden som bränner
så låt ljusen lugnt brinna ner
inga märken på kroppen då man ser
Alla vill vi njuta av julen med välbehag
klara oss från skador av detta slag

29

Sanni Gerstenberg
De röda äpplena
Äppelträden fanns på
karga ängar utanför,
högt över sta’n.
Höstens skörd
den kördes hem till musteriet.
Bara den röda sorten
var man mera varsam med.
Järnäpplen heter de på svenska.
Ett äpple som från början kom från Tyskland
på 16-hundratalet, ja, kanske från min hemtrakt.
Väl lagrade i källar’n
höll järnäpplen sig
tills sommaren kom nära.
Allt mognare blev frukten
och äppelmoset nästan rött som skalet.

RÖD
Jag är inte blödig
jag får inte panik
jag tål mycket
sjukhuset nästgårds
gasen i botten
känslan slowmotion
väl framme tittade jag
såg blodet och
ditt finger i två delar
då svimmade jag

Några av de röda strök med till julen:
Stjälken omvirad med sytråd
hängdes in i granen. Grenar måste hållas nere,
balansytan för stearinljus!
Och äpplen lyste, röda rent för kärlekens skull.
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Camilla Torsell-Heinonen

Maj Larsson

Röda prickar
Står framför klassen. Undervisar. Orosvågor på havet av
huvuden. Stormen ökar. Jag greppar kritan och skriver.
Vi kommer till den andra regeln om partitiv objekt i
finskan.
Kalufsen i bakersta raden bombarderar mig. Flinet sitter
stadigt kvar i nyllet.
Jag vacklar till. Röda prickar dansar fram och tillbaka
framför mina ögon. Greppar katedern och säger:
"Nu är det bäst att du går ut".
Han stiger genast upp och går ut. Jag sätter mig och avslutar undervisningen. Det återstår fem minuter av lektionen.
Drar fem korta streck på tavlan. Eleverna deltar ivrigt.
Precis innan lektionen är slut har de lyckats med att inte
bli hängda. När mascaradamen säger "y" fyller jag de två
sista strecken.
Lämnar kvar M Y R S K Y på tavlan.
Söker upp flinet. Han ser glad ut och säger: "Jag ville
bara veta var din gräns går".

(för den som så önskar veta vad "myrsky" betyder så betyder
det "storm")
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Min beundran av den vackra trädgården
Jag ska måla en tavla, ej med pensel, utan med ord.
Jag som står utanför er grind har en gång tänkt mig att gå in och be
om att få fotografera er trädgård och sitta vid erat bord.
Jag ser in i en oas, längst in i hörnet står en lind och nedanför finns
ett land med lavendel och på en blåmålad bänk finns en staty av
Taube med en luta i sin hand.
Så vandrar jag vidare till en plats där det växer rosor, vackra röda,
Nina Weibull, en rabattros med mild doft.
Vidare in i en gång krattad och fin och där blommar så vackert
både rött och blått lin.
En damm finns också här med Iris och röda näckrosor, även vita
En liten fågel simmar, ej naturlig, är i trä. Så plötsligt hörs en sång
av Evita, en musical. De som bor här spelar vacker musik. Nu blir
jag inbjuden som gäst och här serveras det i en vacker miljö. Soffan
är havsblå och på bordet står en vas med doftande lila syrener. En
liten flicka med flätor kommer fram, placerar ut glas, hälsar artigtFår vi besök i dag?
Om Ni tillåter skulle jag vilja fotografera er trädgård
Tillåt mamma . Har många gånger gått förbi och beundrat edra
växter. Ibland när jag ser det lila fältet går mina tankar till Provence. Ja, vi tycker om växter från sydliga länder. Det kan vara
svårt här i Norden, kylan gör att det händer att de inte överlever den
bistra vintern. Men våra druvor klarar sig fint. Vad är det för sort?
Vi har gröna staketdruvor och de är tåliga. Och vi får en bra skörd
för det mesta.
Får jag ställa en fråga? Är det inte mycket arbete med att rensa alla
dessa växter? Ja det är mycket arbete och stort nöje Och intresse
måste absolut finnas.
Så är det med dina texter och dina vackra bilder också
Och glädjen i det vi gör och vi känner. Och vi träffar många likasinnade och får vänner.
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Alexander Ericson

Elsie Bäcklund Sandberg
Du kunde inte se

det var så den väckte mig, solen
med sin morgons röda rodnad
en alarmerande himmel av obehag

Du satt i korridoren
ålderdomshemmet
hopsjunken, men så vacker
det grånande håret
knuten i nacken
knäppta händer mot den grå kjolen

blödande luft
droppade ner i mina lungor
och döda flugor
simmade däri

Blommor på bordet
- så vackra sa jag
- är de
berätta
jag är blind

om bara något kunde finnas
någonting som väljer mig
en näve som inte ger upp
i väntan på ett handslag
och glädjen i en annans ögon
min reflektion
luften blöder
och hjärtat slår sina blodiga slag
till det tomma bröstets välbehag
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Beskriver
de underbara rosorna
röda
drottningen bland alla blommor
de vita små, lite undanskymda
står tillbaka
för drottningen
-hör så vackert
Du ler
tar din hand
smeker Din kind
går vidare
vänder mig om
ser Dig
händerna knäppta
leendet består
hör
Du kunde inte se
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Anita Eriksson
Den röda klänningen
Siri lutar sig mot käppen och drar ett djupt andetag, blundar
och håller kvar luften i lungorna innan hon sakta låter den
sila ut genom näsborrarna. Järnringen runt bröstet lättar en
aning. Hon står en stund och stirrar ner i den våta asfalten.
Ett skrynkligt lönnlöv singlar genom luften och lägger sig tillrätta på hennes bruna promenadsko. Ett kvarter till bara så
är hon hemma.
Med spetsen på käppen petar hon bort lövet och höjer blicken. I skyltfönstret framför henne poserar en skyltdocka. Inte
en modern med riktigt hår och ett utseende förvillande likt en
levande människas, utan en med påmålad frisyr och stel hållning. I den ena elegant spretande handen sitter en cigarett i
ett långt, svart munstycke.
Hon rätar på ryggen. Från väggen hänger en hamrad järnskylt i kraftiga kedjor. Snirkelbokstäver Minnas Mode. Minnas? Att hon aldrig sett den förut!
Dockan i fönstret är klädd i en klarröd klänning med smala
axelband. Runt fållen löper en svajig frans av silkigt material.
En fjäderboa draperar halsen.
Siri kliver upp för det enda trappsteget och skjuter upp dörren. Efter en sekundsnabb tvekan stiger hon in. Dörren sluts
med en dov suck bakom henne. Lokalen är tom. Inga rader av
granna klänningar. Ingen kassaapparat eller någon förförande musik från osynliga högtalare. Inte ens en stol, på vilken man kan stjäla sig till några minuters vila. Golvet blänker
som nattgammal is.
En välmanikyrerad hand sträcks fram bakom ett grönt
plyschdraperi och drar det med en häftig rörelse åt sidan.
Handen tillhör en kvinna, snarare trettio än tjugo år, gissar
Siri. Håret är kolsvart, färgat så klart, men vackert. Särskilt
med den frisyren, tänker Siri och minns att det kallades
shinglat. Ögonbrynen är tunnplockade och bildar perfekta
halvcirklar över mörktonade ögonlock. Amorbågarna är kraftigt markerade på de djupröda läpparna.
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Lena Persson
Sekreteraren som började skriva
Att skriva dagordning, protokoll, affischer, insändare och Facebook
-inlägg är några av mina uppgifter som sekreterare och något som
ordningsmänniskan i mig gör med glädje! Jag är däremot dålig på
att ta mig tid för det fria skrivandet, att låta fantasin ta över, att
leka med orden, att bryta dagordningens struktur. Vardagen är sig
lik och man går på i ullstrumporna, föga inspirerande. Men så
plötsligt blir det tid för en resa, en resa till sol och ledighet utan
schema! Och tänk, där under olivträden till cikadors öronbedövande sång föds en dikt! Inget märkvärdigt men ändå. Nu gäller det
att hålla i, att inte släppa taget om olivträdens grenar, fast de snart
byts ut mot kalla snötyngda granar...

Cikadans romans
Det är romantik bland olivträdens grenar.
Cikadahannars öronbedövande frieri
tas emot av stumma honor.
Somliga oliver smakar godare än andra.

Du & jag – för all tid
Vem skulle jag annars tacka
för solvarma hallon
och kärlek så röd
Vem skulle jag annars be om hjälp
när livet rämnar
och inte ens den klokaste av vänner räcker till
Ja vem annars om inte dig Gud

vattenytan bryts
nakna kroppars sena bad
kvällshimlen rodnar
25

Och mår som bäst när jag i lånad eller hyrd bil kör omkring i
mina hemtrakter i norra Hälsingland på somrarna. Jag besöker gamla fäbodvallar och åker till sjöarna jag badade i som
barn. Insuper bilden av de blånande bergen och sandmoarna
och den gröna barrskogen.
Och bevarar dem på näthinnorna och kan plocka fram dem
på vintern. Hemma i Västsverige där jag bor sedan mer än
fyrtio år. Och trivs.
Men mitt hjärta har jag kvar i barndomens och uppväxtens
Hälsingland.
Fler saker jag gör på somrarna: Hälsar på ett fåtal gamla vänner jag har, och troget hållit fast vid genom åren. På kvällen
händer det att vi äter vi surströmming och mandelpotatis och
dricker immad nubbe och käkar tunnbröd med västerbottenost till.
Och pratar gamla minnen.
Då mår jag nog som bäst.
Jag är mycket för nostalgi, som ni märker.
Och att jag är röd i politiskt hänseende har ingen direkt betydelse i det sammanhanget men har det ändå, på sätt och vis,
eftersom min livsåskådning är formad därur.
Vilket har med min uppväxt och bakgrund att göra.
Som jag inte skäms över och jag skäms som sagt inte heller
över att vara röd.
Rent politiskt.
Trots att jag blir hånad och bespottad av de som följer trenden av idag.

Nu säras dessa läppar i ett leende och det ena ögonbrynet
hissas upp mot hårfästet. En konstfullt arrangerad lock ligger
som ett uppochnervänt frågetecken i pannan.
– Välkommen.
Ett svagt klirrande ackompanjerar kvinnans steg. Flera rader pärlor gungar runt halsen.
– Ni kommer för klänningen, eller hur?
– Klänningen?
Över kvinnans ena arm ligger en röd klänning draperad.
Med silkig frans runt fållen. En kopia av den i fönstret.
– Det måste vara fel. Kära barn, det ser ni väl att det där
inte är en klänning för mig.
Kvinnan sveper blicken över Siri och skakar på huvudet.
– Och varför inte, om man får fråga?
– Den är alldeles för … ungdomlig.
Klänningen ser visserligen antik ut. Men ändå har den ett
snitt som är tänkt för en yngre person. Det är årtionden sedan hon ägde en röd. Eller i någon annan stark färg förresten.
Siri klär sig i ofarligt brunt eller beige.
– Vi får se, svarar kvinnan, tar ett stadigt tag om Siris armbåge och för henne mot det gröna draperiet.
– Prova här inne. Jag tror att den kommer att passa er.
Snäckformade lampetter sprider ett gulaktigt ljus.
– Jag gör det! tänker Siri. Jag provar. Det kostar ingenting,
och det var så länge sedan jag gjorde något galet.
Hon känner sig med ens upprymd. Levande. Spänningen
över bröstet har nästan försvunnit.
Hon lutar käppen mot väggen och hänger av sig kappan.
Kjolen och blusen låter hon falla till golvet. Med en kick för-
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passar hon byltet in i ett hörn.
Bra att jag tog rena underkläder i morse, tänker hon medan
hon lyfter den röda klänningen över huvudet. Den glider ner
över hennes kropp. En ilning genomfar henne när klänningens svalka smeker huden. Hon förnimmer en svag, sedan
länge glömd doft av naftalin. Fransarna kittlar hennes ben.
– Finns det någon spegel? ropar hon genom draperiet.
– Kom ut!
Siri trevar efter käppen, tvekar och låter den stå.
Den röda munnen ler igen. Kvinnan lägger huvudet på sned
och mönstrar Siri.
– Jag sa ju det. Ni är vacker i den klänningen.
– Ni driver med en gammal människa, koketterar Siri och
ser sig om efter spegeln.
Att hon inte hade sett den! En bred bård i guldornament
inramar det slipade glaset. Den sträcker sig från golv till tak.
Hon går med lätta steg. Nästan blygt närmar hon sig. Med
armarna i kors står kvinnan lutad vid ytterdörren. Hon ser ut
genom fönstret. Ena handen leker med halsbandet. Tvinnar
det runt, runt.
– Det har visst hänt någonting där ute. Ambulansen är här,
mumlar hon.
Men Siri hör inte. Hon snurrar varv efter varv i den röda
klänningen med dansande fransar.
Hennes bara fötter glider över det glatta golvet. Var gång hon
möter sin spegelbild ler hon med djupröda läppar och de
tunna brynen är högt uppdragna över mörktonade ögonlock.
Trycket över bröstet är helt borta.
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lands välfärd, men posthanteringen har slagits sönder. Axel
Oxenstierna, rikskansler, som grundade den svenska statsapparaten och däribland införde postiljoner och postgång, har
sannolikt vänt sig i graven flera gånger om.
Postnord kallas i folkmun Postmord idag. Brev försvinner.
Posten får man klockan tre på eftermiddan, i stället som förr
vid elvatiden på förmiddan.
Apotek och många vårdcentraler har blivit privata.
För att inte tala om utförsäljningen av allmännyttans bostadsbestånd.
Landsbygdens avfolkning är hemsk. Ingen bensinmack och
ingen kiosk och korvkiosk i mitt gamla brukssamhälle längre.
Och i slutändan: pensionerna.
Göran Persson sa ”folk blir nog missnöjda när de ser vad vi
gjort med pensionerna.”
Själva har politikerna nåt som liknar den gamla sortens ATPpensioner kvar. Det såg de till i en tvärpolitisk uppgörelse
som tystades ner.
Och så: SD, Trump och Nordkorea...jag vill helst inte tänka
på’t.
Och tiggarna, en synlig effekt av klassamhället över hela EU.
EU-medlemskapet, ja.
Palme sa i början av 80-talet att ”EG (gamla namnet) är och
förblir ett högerprojekt”.
Så rätt han hade.
Men...tro nu inte, trots mina litanior här innan, att jag har
slutat att njuta av livet.
Oh nej, oh nej! Jag älskar smultron och jordgubbar. Och doften av nyklippt gräs på sommaren.
23

Leif Wilehag
Jag är röd. Rent politiskt.
Och jag skäms inte för det. Som trenden i vårt samhälle vill
att man ska göra numera.
Men jag är inte kommunist. Utan socialdemokrat av det
gamla formatet, som på Erlanders sista tid och Palmes första.
Vilket inte betyder att jag har gillat allt som sossarna stått för
genom åren.
Men grundideologin i den demokratiska socialismen anser
jag vara sund.
Och överlägsen nyliberalismen på alla sätt.
Men den nyliberalistiska drömvärld vi sett införas de senaste
trettio åren, smygvis, stegvis, till en början av S-regeringar
och fullt ut av borgerliga dito och värst av den borgerliga
alliansen under deras åtta år, har utvecklats till en mardröm
för vanliga människor i vårt land.
Ingvar Carlsson och Göran Persson var de två statsministrar i
sosseriet som började. Första spiken slogs väl in av skolministern GP som kommunaliserade skolan på uppdrag av
”Foten”.
Och den gamla statliga skolan med jämlikhetstanken i botten
– att arbetarbarn och överklassdito kunde få gå i samma
klass - försvann.
Upphandlingsförfarandet är kardinalfelet som styrt NPM
(New Public Management) inom offentlig verksamhet. Lägsta
pris får kontraktet och cheferna rekryteras oftast inte från
den tidigare verksamheten. Utan det blir överbetalda före
detta näringslivskarriärister eller gamla militärer som sätts
dit som budgetbromsar och rationaliseringsivrare.
SJ har slagits sönder i en massa olika småbolag, trots att det
bara finns ett och samma spår att åka på. Underhållet och
därmed säkerheten har satts på undantag.

Gun-Britt Jansson

Mörkt var håret
röd var hennes dräkt
i hans ögon
vacker
stod där stilla
ögonen glänste
log
skulle han våga
bjöd till dans
ögonen gnistra
han kan inte dansa
det tyckte hon
dansa kan hon inte
det tyckte han
en pina
inga ord
det mörka håret
blivit grått
den röda dräkten
ett minne blott
där sitter de
tiden den har gått
tänker tillbaka

Det största sveket kanske är nedläggningen av alla postkontor i Sverige. Det som alltid har varit värdemätaren på ett
22

19

Annasara Svanteson

Leif Strandberg
För hundra år sedan

Färgad av rött

Det är natten till söndagen den 27 januari 1918. En ordonnans
knackar på dörren till torparen Akseli Koskela. Budskapet är kort
men klart: ”Revolutionen har begynt.”

dör jag röd,
fattar ingenting

Så börjar den finska revolutionen hemma hos familjen Koskela i
byn Pentikulma i Väinö Linnas storslagna romantrilogi, Här under
polstjärnan.

Ett Missförstånd

Och så börjar den även i verkligheten. I hundratals byar, stadsdelar
och städer runt om i hela Finland knackas det på dörrar, mobiliseras det och människorna vaknar denna mörka midvinternatt för
hundra år sedan till det som kommer att bli landets tunga trauma.

Miss Förstånd
Mrs Förstånd
Mr Förstånd

Allt hade gått så rasande snabbt. Från mars 1917 till den 27 januari
1918 hade händelserna kommit slag i slag, allt hade dag för dag oåterkalleligen eskalerat.

Går på grönt

Och nu när ”revolutionen har begynt” går det ännu snabbare. Upproret, revolutionen, inbördeskriget, frihetskriget – det finns så
många benämningar – varar i knappt hundra dagar. Sen är det
över och nederlaget för de upproriska röda ett faktum.

En Missförstådd
Miss Förstådd
Missis Förstådd

Nu i den stundande försommaren är det bara slakten kvar. Tiotusentals arbetare och torpare ställs framför hastigt ihopsatta avrättningspatruller eller svälts ihjäl i lägren; Lahtis, Ekenäs. Tammerfors …

Mister Förstådd
Gå på rött

Vitaminer
Gulamin
Rödamin
Svartamin
Vitamin
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Blodbadet håller på att eliminera en stor del av den arbetsföra befolkningen i den unga nationen Finland. Industriägarna protesterar till slut. De behöver arbetskraften. Och mot slutet av året benådas många av de rödas fotsoldater.
1918 är ett år av oerhört lidande för hela Finland och det är ett år
som gör sig påmint ännu efter hundra år.
Hur blev det så här?
(Detta är en inledning till en längre essä om Finland 1918).
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