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 Föreningen Skrivare i Hälsingland  

Vårt medlemsblad LOKATTEN utkommer med fyra nummer 

per år. Varje nummer har ett tema. Detta meddelas i Lokatten 

numret innan. Som medlem är du välkommen att skicka in bi-

drag till  lokattenredaktionen@gmail.com. Du kan också kon-

takta 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 text på papper, om e-post saknas.   

Redaktionen förbehåller sig rätten att göra redaktionella änd-

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

Lokatten utkommer i februari, maj, oktober och december. Bi-

drag ska vara redaktionen tillhanda den 15:e i månaden före 

utgivning.   

Föreningens hemsida finns på adress: www.helsingeskrivarna.se.  

Vår Facebooksida hittar du på Skrivare i Hälsingland. 

Ordförande: 

Öjar Janhager, Hudiksvall 

0730-843921 

ojarjanhager@gmail.com  

Kassör: 

Britt Ruuska, Ljusne 

070-6070194 

britt.ruuska@gmail.com  

Sekreterare: 

Lena Persson, Hudiksvall 

070-6396013 

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  

 

 

 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE   

Årsmötet 2018 går av stapeln söndag 18/3 klockan 15.00 på 

Brostugan i Järvsö. Anmälan till årsmötet gör du till Lena, 

lena.forslin@telia.com senast 11/3.      

Inför årsmötet är det fritt fram att lämna in motioner om 

stort och smått. Sänds senast den 18/2 till ovanstående Lena. 

Sedvanliga årsmöteshandlingar delas ut på mötet. 

 Välkommen till årsmötet och på våra kommande aktiviteter!  
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 Ordförande Öjar har ordet 

För många är det en dyster och tung tid. Man är tröttare än 

normalt, man undviker att vistas utomhus i onödan. Det 

känns lite lågt överhuvudtaget. 

Är det bara elände? 

Nej. Det finns glädjeämnen i mörkret! 

Det finns annat som dominerar. Det är skuggornas tid. 

Då jag blickar ut tidiga mornar på det stora fältet åt väster, 

precis då solen gått upp, är skuggan av mitt hus över 1000 

meter lång. Kanske är det lite perverst, men jag njuter av 

denna magnifika skugga. Mitt lilla tvåvåningshus dränker en 

hel hektar i mörker. 

Då jag kämpat i motljus, när solen lyser rakt in i bilens förar-

säte med en envetenhet som man knappt kan fatta, är alla 

skuggor ljuvliga, som stoppar det förfärliga solljuset. Minsta 

skogsdunge mottas med stor glädje. 

Skuggor 

Mitt i midvintern då detta skrivs är 

det mörkret som dominerar. Den 

stackars solen för en tillbakadragen 

tillvaro. Den korta tid den dyker upp, 

är den blek, tafatt, ja nästan lite blyg. 
Jag målade en tavla den våren    

  av berget där vi gick     

  hand i hand.      

  Skrevorna fyllda av snö     

  furornas höga pelare     

  mot himlens tak.     

  Ofta gick vi där     

  med vår kärlek utan framtid.    

  Nu är tavlan försvunnen     

  och du vistas långt härifrån,    

  men berget står kvar     

  med snö i skrevorna.     

  Stundom går jag ännu där.  

       

Evan Berjlund 
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Månskugga! Kalla nätter då fullmånen lyser starkt och skug-

gorna månen bildar, är helt manifika. De som inte sover, som 

ser detta, förundras över detta vackra fenomen. Månskugga 

en speciell företeelse som bara syns under den mörka årsti-

den. Snön gnistrar i kylan på ett alldeles speciellt sätt i full-

månens sken, men det är effekten av månskuggan som visar 

hur vit snön är. 

Jag tänker en klok tanke. Stackars alla de som bor i stora stä-

der. De ser aldrig något av detta. 

När ni läser detta är det februari och skuggornas tid är nästan 

över. 

Nå! 

Det går att stå ut med den anländande våren också. 

Öjar  

låter tanken 
prova känslan  
försöker att förstå…. 
om jag skall stanna 
eller gå…. 

klappar så försiktigt 
fågeln på dess huvud 
och viskar vi skall våga 
ett steg till… 

jag lovar att ta det 
så försiktigt för 
jag är rädd precis  
som du 

jag har funderat ett 
par månader,  
vad som nu skall 
hängas på din spik 

så hittar jag en tavla 
som min dotter  
broderat och gett  
till mig som gåva 

med allt vackert  
från naturen som 
hon vet att jag 
behöver för att 
min själ 
inte skall förtvina 

och text utav Thoreau: 

 

Heaven 

 is under 

         our feet… 

as well as 

    over our  

       head 

 

nu kan jag ta farväl 
och byta tavla på 
min spik 

 

 

 



 5 

 

I trettiotvå år snart  
har vi delat hem 

denna tavla och jag 

det sägs att 
man inte skall fästa 
sig vid världsliga ting 

jag vet  

och du inte är 
min 
respittiden är 
ovillkorligen slut 

när vi möttes 
första gången 
var jag likt 

hon på tavlan 

en som alltid ville  
vidare,  
drevs att ta ut  
ny riktning 
gång på gång 
och den sunda 
rädslan  
den  
var tappad någonstans 

jag tyckte bara 
att de som höll 
mig krampaktigt 
i byxbenet  
och bad: 

44 

Allt har sin tid 

 

tänk nu till,  
vet du vad du gör 

var besvärliga  
och inget alls att  
bry sig om 

berg är till för 
att bestigas, och 
eftertanken,  
den blev snabbt  
förpassad till en  
källarhåla med  
ett tig och 
håll dig kvar 

jag trodde att 
jag för det mesta 
visste bäst 
och såg inte att 
det ibland var fågeln  
som faktiskt hade rätt 

idag så har jag 
lärt mig lyssna 
till fågeln som  
håller i min byxa 

lyssnar på den goda 
rädslan som vill berätta  
mig någonting 

Eva Hedlund fd. Langrath Några rader från redaktionen 

 

Likt en bok med oskrivna blad ligger det nya året till största 

delen framför oss. Ett år vi önskar fylla med infriade löften, 

förhoppningar och goda föresatser. 

    Många av oss skrivare har säkerligen lovat oss själva att ta 

tag i skrivandet på ett bättre sätt än tidigare; vi ska förfärdiga 

våra manus, vi ska skriva några timmar dagligen, granska 

våra texter, vara självkritiska, ändra och göra om, gå på 

kurs ...  

   Vi håller tummarna för varandra och hoppas att det blir som 

vi tänkt. 

 

I det här numret av Lokatten har vi publicerat en längre text, 

en novell från en av våra medlemmar. Det är viktigt att så 

många som möjligt får utrymme i tidningen, och därför har vi 

inte kunnat ta med mer än ett alster per person. 

    Kanske har någon av er synpunkter på materialet i Lokatten 

eller på innehållet i stort? Är det något du saknar eller något 

du vill ta bort? Öppna för en dialog genom att skriva ner dina 

tankar, sänd dem till redaktionen eller låt oss publicera dem i 

medlemsbladet! 
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sjömanskrage, ett ansikte, armar och ben. Jag förstår att den 

övermålade pojken en gång varit det centrala motivet i bil-

den. I nedre högra hörnet står förutom konstnärens namn 

årtalet 1919.  

Det året då spanska sjukan härjade i Sverige. Den ursprung-

liga tavlan föreställer naturligtvis Ivan, den morbror jag ald-

rig har träffat. Han som bara blev nio år. Han, till vars grav 

mormor och jag gått så många gånger. Sonen, som morfar 

aldrig pratade om. Sonen, som varit så  älskad och saknad att 

blotta åsynen av tavlan blev alltför svår.  

Morfar bad sin konstnärsvän att måla över honom.   

  

Vi vill åter tipsa om medlemskap i Föreningen Liv i Sverige. 

Deras medlemstidning med samma namn utkommer med 

fyra nummer per år, och är fylld av självbiografiskt berät-

tande, skrivet av vinnarna i den tävling som utlysts i föregå-

ende nummer. Tidningen innehåller även skrivtips, presen-

tation av nya böcker och en hel del annat. Såväl läsvärt som 

lärorikt! 

    Medlemsavgiften är 200:- och sätts in på plusgiro  

334396-9. Ange namn och adress. 

I avgiften ingår förutom medlemstidningen, välkomstbok, 

rabatt på böcker från Liv i Sverige och möjlighet till lektörs-

omdöme /skrivråd på insänt manus.  

Hemsida: www.livisverige.org 

  Nu realiserar vi de återstående antologierna 

 I Lokattens närvaro.   

De kostar endast 30:-. 

Vill du köpa, kontakta någon i styrelsen. 

   Har du ny mailadress? Skicka in den till redaktionen, så ser 

vi till att medlemsförteckningen uppdateras. 

   Vi tar även tacksamt emot akrostikon på ordet LOKATTEN. 

I detta nummer är det Sonja Larsson som har snickrat. 

Anita & Kristina 

http://www.livisverige.org/
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Hänt sedan sist och att se fram emot 

13 januari var det kulturfest i Delsbo tingshus. Från Skrivare i 

Hälsingland deltog fem av våra skrivare som läste dikter. 

Publiken bestod av ett trettiotal personer. Svenska kyrkan 

och Röda korset stod för arrangemanget. 

Öppna scener och berättarcaféer 
Skrivare i Hälsingland planerar flera öppna scener och berät-

tarcaféer under året. Närmare platser och tider återkommer 

vi till i kommande nummer samt på våra sociala medier. 

Ord & Bild 

Vid Skrivare i Hälsinglands planeringsmöte 14/1 i Ljusdal 

deltog Tomas Lindberg från Ljusdals fotoklubb, som ska ta 

bilder till vår planerade vandringsutställning, Ord & bild.  

Mer information kommer senare.  

Tisdag 20 mars kl. 19:00 
Leif Strandberg är månadens författare på biblioteket i Sö-

derhamn. Missa inte att höra Leif berätta om sitt skrivande. 

Torsdag 26 april kl. 18:00 

Soaré på Lilla k i Bollnäs. Ett samarrangemang med gruppen 

Skrivarfika, som i huvudsak består av f.d. elever på skrivar-

linjen vid Bollnäs Fhs och som träffas en gång per månad. 

Soppa, sallad och bröd serveras till en kostnad av 115:-. Bok-

bord och uppläsning av texter. 

Söndag 13 maj 10:00— ca 15:00 
Kurs med Kerstin Svevar i Hudiksvall. Temat är Arbeta med 

din text. 

Anmälan till kursen senast 1/4. Kurskostnad är 400 kronor. 

Enklare lunch ingår. Anmälan görs till Lena Persson, 

lena.forslin@telia.com.  
 

 

med tiden utforskar och kallar Mormors skog.   

Där plockar jag vårens första blåsippor och vitsippor, sedan 

gullvivor.  I den skogen begraver jag alla döda fåglar jag hit-

tar. I den skogen trampar jag upp en stig, en stig som med 

åren ringlar sig allt längre in bland träden. Det är i den sko-

gen jag finner gläntan med stenen, björken och den lilla tjär-

nen i bakgrunden. Här, precis här måste konstnären ha stått 

när han målade tavlan, tänker jag, klättrar upp och sätter 

mig på stenen och gör öppningen i skogen till min.  

Femtionio år efter att konstnären målat dit sin signatur på 

tavlan, dör morfar och två år senare även mormor. De läm-

nar livet efter ett långt äktenskap. Två söner, Ivan och Sune 

och två döttrar, Ruth och Karin har de fostrat. Endast dött-

rarna lever och de får dela på kvarlåtenskapen. Med millime-

terrättvisa gör de högar, drar lott och samsas så gott det går. 

När turen kommer till tavlan blir det stopp. Bägge vill ha 

den. Innan osämja utbryter hittar de en lapp fasttejpad på 

baksidan. Med mormors darriga handstil står där i blyerts: 

Anita ska ha tavlan! 

Jag hänger tavlan i sovrummet så att jag kan se den från 

sängen. Gläntan i skogen är det första jag ser när jag vaknar. 

Jag förundras över det gåtfulla motivet.  

En vårmorgon när solen letat sig in mellan persiennspjälorna 

upptäcker jag att det finns något under det översta lagret 

färg. I ljuset av de sneda solstrålarna växer silhuetten av en 

gestalt fram. En pojke blir synlig på stenen och han håller ett 

spö i ena handen. Jag skyndar fram till målningen, följer 

med fingret konturerna av en sjömansmössa, en skjorta med 
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Stor bokstav (versal) används 

* i början av mening 

Hon älskade att skriva noveller. Alla borde läsa någon av 

dem! 

* i personnamn 

Greta Garbo, Mahmut Ali, Bengan 

* vid geografiska egennamn  

Anderna, Kalahariöknen, Östersjön, Svarta havet, Nilen 

Obs. Även vid sammansättningar skrivs stor bokstav. 

Niemiromaner, Mellansverige, Söderhamnsområdet 

* vid byggnader och anläggningar 

Globen, Medelhavsmuseet, Slottsträdgården 

* vid organisationer, tidningar och tidskrifter 

Svenska Fotbollförbundet, Läkare utan gränser, Dagens Ny-

heter, Skriva 

8 

Språkfrågan med Kerstin 

STOR bokstav 

Han är känd för sina mariner, sina vinter- och kustlandskap 

med motiv från skärgården. Skummande hav där han någon 

gång låter ett segelfartyg kryssa fram över månlysta vatten. 

Blytunga moln på oroliga himlar, tungsinta som sömnlösa 

vinternätter. 

Tavlan i mormors och morfars vardagsrum liknar inget av 

hans vanliga verk. Här har han använt en annan palett, målat 

med grönt i alla nyanser och med stänk av gult och guld. Tav-

lan är ovanligt stor, träramen grå och kantstött. Motivet har 

konstnären hämtat från en glänta i skogen där en stor sten 

fått en framträdande plats i fonden. I förgrunden spretiga 

grässtrån och från ena sidan har han låtit solstrålar sila ge-

nom lövverket i björken. Träd och buskar bildar ett hägn mot 

världen utanför. Bakom björkens svartvita stam låter han oss 

ana vattenblänket från en tjärn. Tavlan i mormors och mor-

fars vardagsrum andas stillhet och andakt. Längst ner i högra 

hörnet har konstnären signerat sitt verk i röd oljefärg. Otto 

Lindberg, en kär vän till min morfar. 

 Under hela min uppväxt hänger tavlan på väggen ovanför 

sekretären i mormors och morfars dunkla vardagsrum. Den 

tilltalar min fantasi och väcker en besynnerlig längtan. Jag 

låter blicken glida över det välkända motivet och lyssnar jag 

riktigt noga tycker jag mig höra vinden susa i trädet. Men hur 

jag än söker finns där inget liv. Inte minsta fågel upptäcker 

jag. Ingen myra eller snok på marken.   

Huset där de bor ligger i kanten av en skog. En skog, som jag 

Det var en gång en tavla 

Anita Eriksson 
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* vid varumärken 

Ramlösa, Toyota, Hemglass   

Övrigt: 

Kom ihåg att skriva liten bokstav (gemen) vid bland annat da-

gar, månader, årstider, högtider, sjukdomar, nationaliteter, 

religioner, arter och språk. 

söndag, april, sommar, påsk, mässlingen, italienare, buddh-

ism, schäfer, arabiska 

Ord som har varit namn men blivit beskrivande har liten bok-

stav. 

derby, diesel, lucia, röntgen  

Kuriosa: 

Visste du att stor bokstav i början av mening började använ-

das först på 1200-talet? Men inte förrän flera hundra år se-

nare fanns det en språkregel för det. 

 

När jag skriver insändare till tidningar och andra ställen an-

vänder jag mig av signaturen "Svarta Handen". Och den sig-

naturen kommer från Östersund och Busstorget där. 

 

Det kan ha varit 1964-1966 nån gång. Tror att jag blev utlå-

nad från dåvarande arbetsplatsen, en revisionsbyrå i Stock-

holm, för att göra en insats på deras filialkontor i Östersund.   

Östersunds-kontoret hade en övernattningslägenhet på norra 

sidan av busstorget. Jag låg över där en natt och tog en dusch 

på morgonen. Fick vid något tillfälle när jag torkade mig i 

duschrummet fel på balansen, så jag korrigerade med att 

sätta handen på kakelväggen. Till min förvåning syntes hand-

avtrycket tydligt och vitt på kaklet. När jag studerade kakel-

väggen närmare såg jag att den var bemängd med ett tunt la-

ger fint sot. Sannolikt hade detta läckt in från busstorgets av-

gaser och skorstenars innehåll under en längre tid. 

   Skämtsam som jag var, skrev jag med pekfingret under 

handavtrycket "Svarta handen har varit här". 

   Det visade sig nån dag efteråt att det var en mamma till en 

av de anställda på kontoret som städade lägenheten. Och hon 

hade minsann inte fått i uppgift att torka några väggar i 

duschrummet !!  

Hon var rasande. Kontorschefen berättade att han fått besök 

av en ursinnig städerska, och jag blev givetvis olycklig. För-

stod ju inte att mitt skämt skulle få såna konsekvenser. 

   Som tur var löste sig alla stridigheter och jag och mamman 

blev så småningom goda vänner.  

Ulf Torstensson 
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hans barndom. Hur har den hamnat bakom fotografiet?  

   Fotot har i alla år som mormor levde hängt på väggen i hen-

nes hall. Mormor växte upp i Dalarna, och kanske rent av i 

Mora, precis som Anders Zorn. Lottie bannar sig själv för att 

hon inte tagit reda på mer om släkten på mammas sida. Nu 

finns ingen kvar att fråga. 

   Hon tar med teckningen  till universitetet och söker upp 

professor Mårten Levaer som har svensk konsthistoria som 

specialämne. När han får se bilden börjar hans händer skaka. 

   ”Är det möjligt? Hur har du …” stammar han. 

Lottie berättar hur hon hittade teckningen och beklagar att 

hon inte vet hur den hamnat där. 

   ”Det här är ett sentida fynd som vida överstiger alla hittills 

gjorda upptäckter av den störste av dem alla”, säger professor 

Levaer.  

   ”Den borde ha ett sex-siffrigt värde. Men eftersom den har 

blodfläckar reduceras värdet till några tusenlappar. Vilken 

idiot är det som varit så oaktsam?” 

Läslust 

Med glädje har jag återvänt till Per Anders Fogelström, som 

med sina Stockholmsskildringar är en av vår tids största  pro-

letärförfattare. Senast jag läste hans verk var jag en föga in-

tresserad tonåring. Nu, några år senare, är jag besatt.  

   Läser Mina drömmars stad och fortsätter med hela Stadse-

rien, ett stycke svensk historia som börjar 1860 och skildrar 

välfärdssamhällets framväxt. I centrum står Henning och 

Lotten, deras kamp för tillvaron, deras hopp och deras kärlek.  

Jag har bestämt mig för att ta igen allt jag har missat om och 

av Per Anders Fogelström. När jag avslutat Stadserien ska jag 

läsa Vävarnas barn, Krigens barn och Vita bergens barn 

som knyter ihop hela denna romankrönika.  

   Att som vuxen läsa Per Anders Fogelströms Stockholmsbe-

rättelser ger mig en helt ny dimension på hans författarskap. 

Hans personlighet genomsyrar gestalterna i böckerna och jag 

kan inte annat än att älska honom.  

 

Redaktionen tar gärna emot 

boktips från våra medlemmar! 

Skicka in till Lokattenredaktionen. 

 

 

Anita  
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I sin iver att hinna med sjuans buss slänger Lottie ryggsäcken 

över axeln och river i hastigheten ner fotot av hennes mormor 

som ung. Glaset går sönder, fotot faller ur ramen och hon ser 

att ännu ett pappersark finns där bakom. För att inte missa 

bussen kliver hon över skärvorna och skyndar ut.  

   När Lottie många timmar senare återvänder, efter att ha 

medverkat vid universitetets föreläsningar i konsthistoria, har 

hon redan glömt händelsen. När hon kliver in i hallen och 

trampar i glaset kommer hon ihåg. Javisst, ja, tänker hon, 

tänder lampan och ser resultatet av sina oviga övningar på 

morgonen. Hon krafsar ihop skärvorna med handen och läg-

ger undan dem för återvinning, plockar upp fotot och papper-

sarket och märker att det är en mycket välgjord, men barnslig 

blyertsteckning på kraftigare papper. Teckningen är signerad 

och det är först när hon ser det blodiga tumavtrycket precis 

vid signaturen som hon inser att hon blöder. Det går endast 

att utläsa orn 1872.  

   När hon plåstrar om tummen funderar hon över signaturen. 

Tankarna får hjärtat att pumpa snabbare. Hon blir medveten 

om att hon framför sig har något som skulle kunna vara en 

Anders Zorn. Hon vet att han tidigt visade sig konstnärlig. 

Det skulle mycket väl kunna vara en  blyertsteckning från 

Gunbritt Wallström ”Våra” författare 

Kristina 

Grattis Vibeke! 
 
 
 
 
 

Vibeke Olsson Falk, Edsbyn, har ånyo erhållit en utmärkelse 

för sitt författarskap. 

    Sundsvalls Tidning och SCA Forests jubileumsstipendium 

har premierat henne för de sex berättelserna om Bricken vid 

Svartviks sågverk i Medelpad. Motiveringen lyder: ”Hon har 

med böckerna om Bricken skänkt Medelpad ett efterlängtat 

landskapsepos, som ger vår region tillbaka dess rättmätiga 

plats som en startpunkt för det moderna Sverige.”     

    Totalt har Vibeke, född 1958, utgivit nära trettio böcker,  

däribland ett flertal romaner om andra världskriget och om 

Romarriket. Tidigare har hon uppmärksammats med ett tiotal 

priser och utmärkelser, alltifrån Albert Bonniers stipendie-

fond 1985 till Ivar Lo-priset 2016.             

    Skrivare i Hälsingland gratulerar och rekommenderar alla 

att läsa Vibekes böcker. 
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Inger Olsson-Wångstedt 

 

De sitter i vilsam ro 

mannen med yllekepsen på huvudet 

och kvinnan i grön väst med hattband i samma färg 

Vita stolar 

som tycks växa upp ur det skira gräset 

 

Hans mustasch är välputsad och nyvaxad, 

med vänster hand håller han sirligt i den lilla mockakoppens 

öra 

med den andra balanserar han kaffefatet 

Hon fyller försiktigt sin kopp från kaffekannan 

samtidigt som hon med andra handen pekar inbjudande mot 

sockerskålen 

 

En svartvit hund ser mot paret 

där han sitter bredvid mannens stol 

ögonen bedjande, längtande, 

trånande 

 

Men här bjuds enbart kaffe utan dopp 
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Kaffe utan dopp 
Inspirerad av: LIM-JOHAN JOHAN ERIK OLSSON (1865-1944) 

Pontus Vifell  

Den ligger i fickan. Bränner, skaver mot låret vid varje steg. 

Ingen såg när den gled ner i fickan, var jag iakttagen. Bruden 

i parfymavdelningen. Kärringen i pennavdelningen vände 

ryggen mot mej. 

Jag fluktar ut genom Åhléns skyltfönster. Där står polarna 

och väntar i hörnet av Ringvägen och Götgatan. Acke, Robban 

och Löken. De jävlarna önskar att snuten ska haffa mig. 

Första veckan på Katarina realskola, fan också, måste man bli 

gangster för att komma med i gänget. 

Tar rulltrappan till leksaksaksavdelningen. Blickar i ryggen. 

Dofter från brudarna i parfymen. Ser på prylarna. Expediten 

granskar. Känner ögon. Ingen ropar. Gänget väntar. 

Ingen stake i en lantis, sa de.  

Måste visa, överbevisa. 

Jag kan snatta och klara liret. 

Morsan vill inte att jag snackar slang. Men i stan måste man 

prata slang. En i gänget eller mobbad. 

Jag känner kulspetspennan mot låret. En dyrgrip. Mitt exa-

mensprov. Ingen såg mej. Tror jag. Ta mej då, tryck in mej i 

förhörsrummet och ta den dyra pennan. Det blir ungdoms-

vårdsskolan på Skrubba. 

Går mot utgången. Sticker kardorna i fickorna. Känner, kläm-

mer om pennan. Inget händer. Ingen hand på axeln. Är ute. 

Ser gänget. Magen släpper sitt grepp.  

Inkilningen 
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Svanar fyller dammen, 

vita pappersark på den dunkla vattenytan 

Träden snart i blomning, 

mörka mot vårfräscht grönskande gräs 

vaktar de kaffebordet och dess eminenta gäster 

 

På avstånd syns 

ett stort hus 

med högt, svart torn, 

många fönster och en skorsten. 

 

Det gömmer sig bakom kraftiga bambusnår 

Grova bruna stammar 

bredvid tunna gröna buskvippor 

som sticker upp ur svart jord 

i framkanten av bilden. 

 
 

 
 

 
 
 

Någon gång vågade jag styra undan locket lite grann. Jag lade 

mig ner, såg min spegelbild långt ner och vattenytan var kru-

sig. 

– ”Det är en riktig kallåder där, ”hade pappa sagt. ”Den sinar 

aldrig, förstår du jänta!” 

Det känns som om boken är som ”kallårdern” i farfars källa. 

Det sinar aldrig. 

Boken och läsandet ger hela tiden näring, livets vatten. 

Visst hände det att vi efter ett rejält regn, fick sila någon hink 

vatten, för det hade fallit ner skräp. Så är det med läsandet 

också tycker jag, ibland blir det att sila lite, men det går inte 

att vara utan.  

Tillgång till språket handlar om demokrati och identitet. Det 

handlar om rätten att få uttrycka sig, att få äga språket. 

Det handlar inte enbart om det skrivna ordet, utan det är 

också våra händer, ord som formuleras med känsliga rörelser 

och fingertoppar. 

Vi vänder blad i boken och jag har dragit undan brunnslocket 

och ser ”kallådern” rinna till, tack och lov för det! 
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Leif Strandberg 

Vaktmästaren och Margareta 
 

För många år sedan jobbade jag 

på en högstadieskola i Jämtland. 

Längst bort i korridoren, på andra våningen, 

hade jag mitt kontor.  

 

På väggarna i den långa korridoren  

fanns massor med elevteckningar 

i prydliga rader 

i glas och ram. 

 

Från mitt fönster såg jag ut  

över skolgården; 

matbespisningen, gymnastikhallen 

och i mitten, vaktmästarbostaden i rött tegel. 

 

Där bodde Sven Pipa som vakade över allt. 

 

I mitt rum: ett skrivbord, en soffa, en fåtölj 

och en hylla för böcker. 

På ena väggen hängde en av dessa många elevteckningar. 

Den här var grön i glas och ram. 

Vi vänder blad i livets böcker, men också i alla andra böcker 

och vi gör det med blandade känslor. 

Jag tänker ofta när jag sitter med min bok på personen 

bakom boken, författaren, som lyckats formulera sina ord och 

tankar på det mest förunderliga sätt. 

Allt det skrivna ordet som ger mig sådan rikedom, för språ-

ket, för själen och för hela mig! 

Ibland har boken gjort mig ledsen, förvirrad men också lyck-

lig. 

Det finns böcker som jag lagt ifrån mig - ”den är inte bra”, har 

jag sagt till mig själv och andra ”men jag ska pröva en gång 

till”. 

Funderar över vad det är som gör att jag ibland kan uppleva, 

att boken jag läser inte ger mig något, just då. 

Det finns säkert väldigt många svar på detta. 

När jag läst en riktigt god bok, så kommer jag att tänka på 

farfars brunn, kallkällan som låg så fint i björkdungen. Den 

källan hade alltid vatten och det gamla trälocket som täckte 

brunnen, var lite snett och vint och handtaget var rostigt. 

Mossan lyste med sin gröna färg mellan träplankorna. 

Vi barn fick aldrig gå till den brunnen ensamma, men jag 

smet dit ändå. Det var något som fascinerade mig. 

Blommorna, ungbjörken det var som om de tillsammans 

skyddade källan, stod emot intrånget. Det var som om det 

fanns osynliga väggar runt brunnen. Det var det finaste rum 

jag visste, allt var som en vacker tavla! Den vackraste! 

Elsie Bäcklund Sandberg 

Boken och farfars kallkälla 
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En höstdag, strax efter Mikaeli, fick jag nya gröna tapeter. 

Min ensamma tavla försvann i textilvävens grönska. 

Men i korridoren hittade jag en svartvit sak,  

som passade bättre 

och bytt är bytt. 

 

Dagen efter stod Sven i lärarrummet. 

Han skrek - för han hade tagit pipan ur käften: 

”Vem fan har tagit bort Margareta Pettersson tavla?” 

”Det är jag”, sa jag, ”jag gjorde ett litet byte igår.” 

 

”Byt omedelbart tillbaka”, sa Sven. 

 

Så gick det till när Margareta Pettersson en dag 

lyftes bort 

lyftes fram  

och tillbaka 

för att slutligen sjunka in i väggen igen. 

Jag hade varit på skrivarträff i ABF-huset öster om järnvägen i 
Hudik. Vi var ett härligt gäng som träffades där varannan tis-
dag. Det var Ethel, Ingemar, Karin, Siv och jag. Ibland flera 
andra också. Vi hade olika ämnen som vi skrivit om för varje 
kväll. Det kunde vara ljus, löfte, regn, sliten, storm, spänning, 
tro och tvivel. 

Vi hade just slutat för kvällen. Jag gick till bilen som jag parke-
rat vid huset. Låste upp och satte i nycklarna. Gick ur bilen för 
att skrapa ren rutorna som höll på att frysa igen. Jag hade bör-
jat skrapa. Då hände det. Klick! Smack! Bilen gjorde som den 
är ålagd att göra. Glömmer man nycklarna kvar i bilen måste 
den hindra någon från att tjuvta den. När jag hörde klicket för-
stod jag vad som hänt. Jag kände på låset för att finna att mina 
farhågor var befogade. Jag kunde inte ta mig in i bilen. Gick 
tillbaka till studielokalen. Som tur var fanns Ingemar, Karin 
och Siv kvar där. 

Ingemar lovade att köra mig hem. Vi bor ju åt samma håll.  

När vi kom till Lumnäs åkte vi till min svägerska och svåger 
som bodde i granngården som hade reservnyckel till mitt hus. 
Ingemar släppte av mig och for. Jag ringde på men de var inte 
hemma. Så jag fick promenera ner till min gård. Jag hade ing-
en nyckel utan måste bryta mig in i mitt eget hus. Som tur var 
hade jag dålig källardörr som jag lätt kunde bryta upp. Inbrott 
i egna huset. 

Jag sov oroligt den natten. 

På morgonen tog jag bussen runt sjöarna. Bytte buss i Sörforsa 
och kom in till stan. Där stod min bil och skrattade åt mig. Gör 
aldrig om det där! Här har jag fått stå ute hela natten och 
frysa. Men det var en befrielse att låsa upp, starta och köra 
hem.  

Vilken tavla! 

Lars-Erik Eriksson 
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Öjar Janhager 

Vilken tavla 

Konstnären var ung 

ganska okänd 

men han var bra 

väldigt bra 

 

Fick låna hem 

på prov 

ett av hans bästa alster 

Pris åttahundra kronor 

 

Mycket pengar för oss 

i början av 70-talet 

väldigt mycket 

alltför mycket 

 

Återlämning med stor sorg 

vi tyckte så mycket 

så väldigt mycket 

om ”vår ” tavla 
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Ragnar Tollet 

en italiensk 1400-talskorridor 

i Louvrens virrvarr 

första besöket 

ointresserad av konst 

kompisen insisterade 

 

en liten ful tavla  

ett fett runt ansikte 

en munk med tonsur  

två ögon stirrar 

levande in i mina 

 

genom seklerna 

ser han mig 

ser jag honom 

och vi möts 

i konstens värld 

 

intresserad 
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Konstnären dog 

väldigt ung 

Alltför ung 

men inte glömd 

 

På en minnesutställning 

i början av 90-talet 

fann jag ”vår ” tavla 

Den kändes fortfarande som vår. 

 

Pris 

tvåhundratjugotusen kronor 

fortfarande alldeles för mycket 

för oss 

 

Vilken Tavla 

Det forsar i bäcken, jag går över bron 

På en sten sitter Per och bredvid sitter hon 

Jag ser vem han är, en känd musikant 

Jag trodde det var näcken. Nej, det är inte sant. 

Är det han som bor borta i byn, i en gammal nedlagd skola? 

Så förunderligt är allt det vackra jag upplever i naturen 

Jag sätter upp stativet, tar några foton som ska bli en tavla 

En dag som den här, vill jag ska vara flera, Himlen är blå 

och allt är så tyst, vindens sus är det enda. 

Klart att fotografera. 

Jag hör musiken, jag har hört den visan för länge sen 

Jag har glömt vad den heter, men inte min barndomsvän 

Han heter Per, och är här till min stora glädje 

Nu reser de sig upp och kommer fram till vårt bord 

Är du i våra trakter? Jag har en konsert i er kyrka 

Och stannade till här med Märta. Ja, henne kommer jag ihåg från vår 

grannby Skog, sa han och log. 

Nu ska jag sjunga en visa från min barndoms by 

Då klappar mitt hjärta. 

Här jag växte upp med mor, far och syster Stina 

Nu är de borta men jag längtar ofta tillbaka 

Jag längtar till bäcken där jag satt med min fela 

De åren jag inte glömmer, och alls inte mina vänner 

Tiden har svunnit men minnena är fina. 

Får jag fotografera er till en tavla jag tänker måla 

Den ska målas i soliga färger. I blått som havet, 

gult som solen, dunkelt grönt och lila som bergen 

Och jag ska måla den i allra bästa färgen.                        

Nästa gång vi ses, vill jag höra: VILKEN TAVLA! 

                           
                           

Maj Larsson 
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   – var är tavlan? 

   – va, vilken då tavla? 

   – den svarta såklart!  
   – de svarta tavlorna är alla utbytta till den nya sorten 
 

Jag blir mållös. När har ett sådant beslut tagits? 

Jag vänder mig om och går in i klassrummet. 
Väljer en av White board pennorna och försöker skriva på 
tavlan. 
För en vänsterhänt är detta komplett omöjligt, ja inte att 
skriva men handen drar ju över texten vartefter så det fun-
gerar inte. 
 

   – vart har de förts? 

   – vilka? va snackar du om? lugna ner dej, det finns kaff... 
   – kaffe?? du talar om kaffe när jag frågar VAR min svarta 
tavla finns? 
 

Han ser bort. Tiger. Oåtkomlig. Slår dövörat till, tar kaffe 
och går in i sitt rum. Röda lampan stirrar ilsket på mig. 
 

Den svarta tavlan gick inte att få tillbaka. Det fanns beslut 
om övergången till de vita. Ingen annan hade påtalat några 
som helst problem. Och här kom jag, igen, med mina orim-
liga krav. Jag hette redan Den Omöjliga, nu fick jag ett till 
namn: Galen. Ja, så var det men den saken.  
 

Och nu så tar vi och börjar den nya terminen med friska tag 
och glatt humör. 

Camilla Torsell-Heinonen Sanni Gerstenberg 

                    Bilden av läkaren                         

På konstnären Karl Aspelins ”Läkarebesöket” från 1890-talet 

skriver läkaren ut medicin åt en patient,  

en kvinna, stående, halvt bakom honom.  

Ängsligt tittar hon över mannens axel,  

läkemedlet gäller barnet, liggande på sängen längst bak i bil-

den— vårdad, tröstad av en äldre man intill. 

Läkar’n då han är på hembesök, helt ofattbart idag. 

  

Tavlan finns hos Socialstyrelsen på väggen. 

Där strider man idag om åldersbedömningar av mänskor,  

någon medicinare måste ha utfärdat dem. 

Läkare som hästhandlare i politikens tecken? 

I tjänsten, ja. Men inte på de svagas sida.  
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framför tavlan. Kan det vara en medveten handling 

för att visa exempel på olika fortskaffningsmedel 

då och nu? 

 

á la quelle/ tavla, avla, lav, la, val, vala, 
tala, tal, lat, alv, ta, alt, al, av, va 

Sonja Larsson 

 

Jag är på väg söderut och närmar mig den stora parkerings-

platsen på höger sida strax innan jag ska svänga ut på huvud-

leden. Här finns ingen bebyggelse, omgivningen består till 

största delen av gles blandskog. 

 På parkeringen står en gräddvit Ford Sierra och ur den 

hoppar två pojkar i åttaårsåldern. De ställer sig bakom fordo-

net och viftar med armarna, korsar dem över huvudena gång 

på gång. Jag uppfattar det som att de behöver någon form av 

hjälp. 

 Jag kör upp bakom Sierran, slår av motorn och stiger ur 

för att höra vad som står på. Då slinker pojkarna in i baksätet 

och jag ser en kvinna vända sig bakåt mellan framsätena. 

Hon hötter med fingrarna och ser ut att gräla på dem. 

 I samma stund kommer en man i 35-årsåldern ut ur 

skogen, nedför slänten och mot parkeringen. Jag, som står 

frågande inför händelseförloppet, undrar: 

 – Är det nånting som är fel? Har det hänt en olycka? 

 Mannen tittar förvånat på mig och svarar med ett åter-

hållet leende: 

 – Nej, jag har bara varit in i skogen en sväng. 

 – Jag trodde ni behövde hjälp, eftersom pojkarna här… 

 

Fortfarande brydd sätter jag mig i bilen och fortsätter min 

resa. Efter ungefär en mil har jag fått grepp om händelsen, 

kan se mitt agerande utifrån den främmande mannens ögon. 

Mitt skratt överröstar för ett ögonblick bilradion. 

Vilken tavla 
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På vägen in till Biblioteket i Bollnäs vid den ingång, 

som vetter mot stationen, möter man först Jerker 

Anderssons staty Solens barn. Till höger om entrén 

finns en muralmålning av Bengt Jonsson från 1994. 

Det är två barn i tonåren som åker på en dressin 

längs ett järnvägsspår. Båda har blomsterkransar i 

håret. Pojken trampar medan flickan sitter på flaket. 

Det är en vacker dag i Hälsingland med blånande 

berg i bakgrunden.  

När jag gick i Realskolan på 60-talet, så kunde man 

möta Karl Rune Nordkvist längs Långgatan iklädd 

svart basker och trenchcoat, författarlik.                         

Han är född i Ramsjö i en banvaktstuga 1920 och har 

bl. a skrivit boken ”Solens barn” som kom ut 1982. 

I flera år stod det en ful, gammal grön låda med sand 

framför målningen. Påtalade detta för personal i 

Biblioteket och på Kulturförvaltningen. Problemet 

var att det var flera av kommunens förvaltningar in-

blandade i detta ”förfulande” av ett konstverk. Skrev 

också en insändare i tidningen Ljusnan. Det tog ett 

par år innan jag kontaktade en politiker som lyckades 

få bort sandlådan. 

Sedan en tid parkerar ägaren till en elcykel mitt 

Annasara Svanteson 

under grenar som gardiner  

flimrande solskugga 

i försommarens  

klibbiga lövgrönska  

vid stranden  

stojande barn lekande hundar 

i dåtid 

Maivor Mäki Sjöberg 



 

Lena Persson Katarina O´Nils Franke 

Hon hade aldrig kunnat sova ombord på flygplan. Tröttheten 

nu är dock större än orken att läsa något eller se på en film. 

Lojt följer hon kartbildernas växlingar på bildskärmen. Nyss 

Kuala Lumpur, nu närmar de sig New Delhi. Drygt 11 000 

meter längre ner stiger dofter från mustiga grytor och gjut-

järnspannor med nygräddat naanbröd. Tillagat av kvinnor, 

kvinnor med värmerosor på kinderna, klädda i färgstarka sa-

ris. Kanske finns där en marknad i närheten, med stånd 

fyllda av kryddor och bönor i olika färger – som en vacker 

tavla! 

   Hon kan riktigt förnimma kryddofterna, å så hungrig hon 

känner sig! Det skramlar lovande från flygplanspentryt. Hon 

fantiserar vidare om livet där nere. Vad funderar de indiska 

kvinnorna på när de rör i grytorna? Kanske suckar de över 

vardagsbekymmer, som bristen på toaletter. Hon hade precis 

läst det nånstans, att en halv miljard av Indiens befolkning 

saknar toalett men att den indiska regeringen nu lovat åt-

gärda bristen inom ett par år. 

Plötsligt blir det ljust i kabinen, hennes tankar avbryts av 

flygvärdinnans röst: 

 - It’s time for lunch ma’am, chicken with green curry… 
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Vilken tavla! 

ropar besökarna 

inför utsikten inom ram 

insikten om att 

blickarna ser mig 

kittlar mig 

tomma men sökande: 

vad är motivet? 

somliga säger sig veta 

då småler jag – 

min egen hemlighet. 
 



   

 

Från bilen ser jag vår nioåriga dotter Stina vinka till mig ge-

nom badrumsfönstret.  

    När jag kommer in och vi kramar om varandra, hostar jag 

av den stickande lukt som omger henne. 

    – Vad har du gjort? utbrister jag. 

    Som svar på min fråga sticker hon fram tio spretande fing-

rar med kladdigt, rött nagellack. 

    Från badrummet väller samma irriterande doft ut varför jag 

skyndar dit. Stina tassar efter men dröjer sig kvar på tröskeln. 

    – Men, vad har du gjort? skriker jag.  

    På handfatet står en kletig flaska nagellack, en lika klibbig 

öppen acetonflaska och en rulle toalettpapper där större delen 

av papperet rullat iväg. Gardinen är skrynklig, hopklistrad i 

sjok av nagellack och bakom den lyser färgfläckar genom 

fönsterglaset. På det mörka toalettlocket sitter vita pappers-

tussar fastsmetade likt störtade fågelungar, och ovanför hålla-

ren till toarullen är prickmönstret på den nya väggmattan 

borta. 

    Samtidigt som jag upptäcker alltfler skavanker, skäller jag 

som en bandhund. Stina står tyst med sina utspärrade fing-

rar, följer mig bara med blicken. 

Kristina Nordin 
församlingen och arbetet i en bokhandel, en kärleksfull man.  

Mannen vinkar av mig på Köpenhamns central, vi är nöjda efter 

ett par dagars turistande. Tågresan är bekväm och jag njuter av 

termoskaffet,  det danska landskapet sveper förbi utanför tåg-

fönstret. En stillhetens väntan.  

   Andrea står på perrongen och väntar på Köpenhamns-tåget, i vit 

brodyrblus och svarta byxor, finskor och handväska. Samma 

tjocka, ljusa och lockiga hår (tonat berättar hon senare). Då hän-

der det. Jag känner kraften i bröstet, påminner om avskedskväl-

len, fast omvänt. Det öppnas. Hjärtat bultar och lyckobruset rik-

tigt lyfter mig. Vi kramas,  den välbekanta doften av lavendeltvål. 

Allt är bra.   

   –Hur kom du ut? 

   – Den klosterorden jag tillhörde är kontemplativ. Jag blev psy-

kiskt sjuk av tystnaden i klostret och började höra röster. Abbe-

dissan fattade att det där var inte uppenbarelser och skrev till 

Rom. Du vet – påven gillar inte galna nunnor! 

   Våra skratt är en unison röst precis som förr. Såsom vi skrattat 

åt Andreas vanvördiga skämt om det mesta. Min kropp är lätt och 

mjuk. 

   –Maria-tavlan blev inte såld, fast Jenny har väl berättat? Den 

har fått en ram och hänger ovanför rumssoffan. 

   –Fick du tag på en snygg ram? 

Vi möts på Köpenhamns central, mannen och jag, för att ta Stock-

holmståget och resa hem.  

   –Har ni haft det bra? 

   –Ja. 
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Bättre en liten tavla ... 



   

på Andrea och inte höra ditt eviga tjat om att jag ska hälsa på.   

Jenny har gått hem. Nu finns inte Andrea där som ett spöke att 

vara arg eller ledsen på, hon finns inte. Det är inte ens tomt, bara 

en lättnad. Till och med kylan är borta.  

   När mannen kommer in i mitt liv bjuder jag inte på någon lustig 

story om Maria-tavlan, jag berättar som det var:  

   –Vi var som systrar.  

   Han tittar begrundande på tavlan och frågar mig vid två tillfällen 

under tjugo års tid. 

   –Kan du inte förlåta henne?  

   –Nej. 

   Trettioett år efter avskedskvällen går jag till Nilssons ramaffär 

och beställer en riktig ram till Maria och Jesus-barnet.  Vid sjuti-

den efterföljande morgon, när vi fortfarande ligger kvar i sängen, 

säger jag:  

   –Jag har förlåtit Andrea.  

   Stumheten är borta, inget hårt pansar när jag tänker på henne. 

Jag vet inte hur det gått till och kan inte förklara eller förstå. Det 

finns ingen värme eller längtan, bara stillhet och frid. Mannen ver-

kar inte förvånad, tycks ha väntat  i alla år. Han nickar. 

Andrea har lämnat klostret. Jag har hennes adress, hojtar Jenny i 

telefonen.  

   Jag sätter mig vid köksbordet och skriver julbrevet, berättar om 

mötet med den nye mannen, barnen, lite om huset, nya jobbet och 

att pappa lever. Inget mejl, ingen Skype och ingen mobiltelefon. 

Svarsbrevet är vackert illustrerat med en ikon och teckningar. Pra-

tet och lyssnandet från syrénbersån tar vid där det slutade sist. 

Andreas nya liv i Holbaek, lite svårt med allt nytt, livet i katolska 
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    Till slut utbrister hon: 

    – Men mamma, jag ville ju bara vara fin tills du kom hem! 

    Då spelade inget längre någon roll. Det som förstörts var 

enkelt att byta ut, och på den pricklösa väggbiten spikade vi 

upp den här tavlan: 
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–Hon hälsar och undrar hur du har det.  

   En lätt darrning på stämman avslöjar henne. Jenny vädjar. Jag 

vill hellre höra den barska västerbottensrösten.  

   Min reaktion är rent kroppslig, det välbekanta flåsandet, stål-

nacke, käpprak rygg och sen gallsmak i munnen. En konstig kyla 

inombords. Jennys försök till brobyggande kommer jag inte un-

dan, samma gamla tjat om hur konstigt det känns att prata genom 

gallret i klostrets besöksrum. Följt av berättelsen om Andreas nya 

liv, nu heter hon Syster Anna, gudbevars. Jenny är duktig på att 

måla upp bilden av en lycklig Andrea i nunnedok som lever i kvin-

nogemenskap och närhet till Gud. 

Hon tvärslutar inför min ilskna blick.  

   Tavlan hänger bakom oss ovanför soffan i stora rummet. Den har 

hängt med i tio år, genom två flyttar och diverse ommöbleringar. 

Andreas avskedsgåva, oljemålningen av Maria och Jesusbarnet får 

behålla sin plats. Sonen och jag tittar på den ibland, när han var 

yngre trodde han att den föreställde oss båda. Nuförtiden händer 

det att han frågar hur det kom sig att  kvinnan som målat den ville 

att vi skulle ha den eller varför Maria tittar bort. Bilden av barnet 

som med uppspärrad blick i en huvudrörelse söker uppmärksam-

het från sin sorgsna, frånvarande mor är målad  i  ljusa, sandmät-

tade nyanser, inte alls som de vanliga, dystra madonnamotiven. 

Tavlan brukar fånga gäster vid första besöket. Ibland får jag lust 

att djävlas när besökarna är  sekulära feminister eller vänstermän-

niskor - en väninna som går i kloster är en story som kittlar. Då 

bjuder jag på en lustig och friserad version av hur den kommit i 

min ägo. Sorgen och smärtan gör sig inte på en bullrig vinafton. 

Det händer att jag skäms lite efteråt, jag är fäst vid tavlan. Jenny 

tycker visst att det är olustigt att jag kan skoja till det sådär de 

gånger hon råkar vara medbjuden. Hon tiger och ser inte glad ut.   

   Det skulle vara omöjligt att berätta om den kvällen. Den mysiga 

tjejträffen, vi tre, som så många gånger förr, jag, Jenny och 

Andrea. Findukat med stearinljus, italienskt rödvin, festsallad och 

lasagne hemma hos Jenny, dagen innan Andreas vernissage. Tav-

lorna på plats i galleriet, Andrea stolt och nervös med oljefärgs-

fläckade fingrar, utmattad av slitet i ateljén ända in i det sista. Vi 

skålar. 

   Då hände det. 

   –I morgon bitti reser jag till ett kloster i Danmark, sa hon vänd 

emot mig. Där blir jag kvar. Ni får ta hand om gästerna i konsthal-

len i morgon. Ikväll måste vi säga farväl. Om Maria-bilden inte 

blir såld får du den. Jag ville inte göra dig upprörd i onödan förut, 

efter skilsmässan har du haft det svårt. 

   Jag antar att jag fick en chock, för jag minns att jag inte förstod 

vad hon sa. Jag ser hur Jenny vrider på sig och kastar en blick på 

tavlan, förstår att hon inte vill ge upp den här gången. Hon suckar 

och gör ett sista försök.  

   –I maj får hon ta emot besök igen. Du och jag skulle kunna ta en 

sväng till Köpenhamn på vägen, det vore kul. 

   –Håll käften, det är oförlåtligt, vrålar jag.  Inte att gå i kloster 

men sättet att berätta det på.  

    Jag kippar efter andan. 

   –Jag hade ingen chans att smälta det, chocken…. Hon hade be-

rättat för dig flera veckor före. Nu lägger du av, jag vill inte tänka 
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