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Sonja Larsson

Ordförande Leif har ordet
Lill-Babs, Lokatten och jag.

En dag
den sista
till synes bortom
den välbekanta gesten
min närvaro uppfattas
ingen ögonkontakt
bara kroppsvärme
tills sista sucken dras

Den 18 mars 2018 kallade Skrivare
i Hälsingland till årsmöte i Järvsö.
Gerd och jag var ute i god tid, för vi
ville även besöka den klassiska
forbondemarknaden i Skästra och
köpa rökta korvar och tunnbröd.
Det var inte bara forbönder i byn. Nej, det var ju också dags
för nollåttornas rally på väg till fjällhotellen. Ivriga och lätt
frustrerade pausade de i Järvsö. Det blev lite trångt på
kaféerna och pizzeriorna – om man säger.
Men lugnet infann sig sedan på Brostugan när det var dags
för årsmötesförhandlingarna som avlöpte smärtfritt i trivsam
anda under ledning av Öjar Janhager. Den avgående
styrelsen beviljades ansvarsfrihet och jag valdes till ny
ordförande.
En av mina plikter som ordförande är att, jämte redaktören,
skriva några ord ”på ledarplats” i vår tidning Lokatten.
Dagen när jag sätter mig ned för att skriva dessa ord nås jag
av beskedet att Järvsö och resten av Sverige har mist vår kära
Barbro Lill-Babs Svensson. Jag var nio år när jag en
lördagsmorgon innan det var dags att gå till skolan hörde
Klas-Göran på radion. Det var en bomb! Med samma kraft
som The Beatles när de en oktobersöndag 1963 medverkade i
TV-programmet Drop-in (där för övrigt Lill-Babs var
huvudattraktion och fick skriva autografer till pojkarna från
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Liverpool – och inte tvärtom). Sedan dessa har Lill-Babs alltid
funnits. Det finns inte tilja eller scen där hon inte satt ned sina
fötter (ofta i högklackad lyxförpackning). Jag beundrar
verkligen denna Barbro som arbetat och slitit och försörjt inte
bara sig själv under ett långt liv. En lokatt slutar som bekant
aldrig att gå när den en gång börjat. Så var det även med LillBabs. En lokatt var du Lill-Babs och ett hedervärt dagsverke
har du gjort. Må du hitta en ny scen där bortom bergen av
Klacken.
Som ordförande vill jag medverka till att upprätthålla och
utveckla våra egna scener; de öppna scenerna där du som
medlem kan läsa, berätta och lyssna till ord och texter. Jag vill
också understödja vår egen lokatt – som också den är en scen
där du kan publicera texter och läsa vad andra skrivit. Jag vill
att vår förening i första hand ska vara viktig och kul för alla oss
medlemmar. Därmed blir vi också viktiga för folk i
Hälsingland som vill ta del av det vi gör.

gångerna som Janne hängde på.
Han ringde och frågade om jag var intresserad av att spela
poker med ett gäng han kände. Inte min grej. Vi träffades allt
mer sporadiskt, vi stötte på varandra på stan ibland och tog
en fika och samtalet flöt på där vi hade slutat.
Det hade gått ett år sedan vi träffades senast, han såg sliten
ut, han hade berättat att han gick en maskinförarutbildning
och att han hade planer på att flytta till Afrika för jobb. Jag
tyckte det verkade ganska högt i det blå men tänkte inte
vidare på det.
Ytterligare ett halvår förflöt.
Annonsen.
Så många frågor.
- Tänker på dig varje gång jag tar på mig mina inlines.

Det känns fint att vara ordförande i Skrivare i Hälsingland.
Och det
känns fint att dessa dagar
få tänka
på lokatten Lills.
Bab
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Staffan Andersson
En dag
Så kom den där dagen.
Den som bara kommer en enda gång, en enda dag, i en
människas liv.
Jag har varit med om den ett antal gånger nu, som åskådare.
Den här gången kom vetskapen i form av en annons i
ortstidningen.
Vi kan kalla honom Janne.
Han dök upp i innebandygänget som träffades på lördags
eftermiddagarna. Det var något bekant över honom. Vi tittade
både igenkännande och främmande på varandra. Hans
anletsdrag berättade om erfarenheter och jag anade ett
förflutet
där han knappast hade tillhört vad man brukar kalla guds
bästa barn.
Vi kom i samspråk med varandra i bastun efteråt. Det visade
sig att vi kom från samma ort och hade känt till varandra
flyktigt i ungdomsåren. Han bekräftade mina föraningar om
ett hårt liv och leverne, något som han lämnat bakom sig sedan
något år.
Det klickade mellan oss och vi började umgås, eller rättare
sagt jag berättade att jag brukade träna att åka Inlines och han
skaffade ett par och började hänga på. Ganska snabbt satte vi
upp ett mål. Vi skulle åka Färila - Edsbyn på Inlines, en sträcka
på ungefär sex mil. Ett år senare genomförde vi loppet och
avslutade med en pizza på pizzeria Bandy i Edsbyn och fick
skjuts tillbaka av en kompis.
Jag fortsatte att åka inlines men det blev allt glesare mellan
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Några rader från redaktionen
Söderhamn, dagarna innan manusstopp.
Som jag har väntat på våren! Och nu har april äntligen
kommit. Vårmånad. Tussilago i en äggkopp på köksbordet.
En mugg kaffe på solvarma trappan. Väck med vantar,
långkalsonger, halsdukar och mössor! Ställ sandalerna i
beredskap!
Ha! När jag tittar ut genom fönstret ser jag bara snö, snö,
snö. Svart snö. Inga krokusar som tittat fram. Inte det minsta
lilla flugsurr. I träden kraxar några rufsiga kråkor som ser ut
att frysa. Dörren till växthuset har isat fast. På norrsidan
ligger snön halvmeterdjup på taket.
Jag har skottat upp en kvadratmeter bar mark i ett skyddat
hörn där jag suttit och lapat sol i snålblåsten, insvept av två
plädar, i ungefär fem minuter. Grannen har inte kunnat pulsa
ut i snön och montera ner den hysteriskt blinkande,
epilepsiframkallande ljusslingan från sitt äppelträd.
Dubbdäcken sitter kvar på bilen. Åker till skogen för att leta
vårtecken. Sargade nakna grenar sträcker sig hjälplöst efter
mig. Vägarna är perforerade av djupa hål och sprickor.
Häckarna längs gatan ligger nertyngda av is och snö. På
baksidan huserar fästingsbärarna, rådjuren som letar
fågelmatspill under fröhuset. Två bockar med uppkäftiga
horn och ett litet harem av honor. Jag åker till
hälsovårdscentralen och tar TBE-vaccin. Passar i förbifarten
på att ta en mot stelkramp också. Man vet aldrig. Den kanske
kommer någon gång. Våren. En dag.
Jag vill ju köpa en aluminiumroddbåt
och ro ut på
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fjärden och lägga nät!

Anita

I bussen med mamma känns det nästan som hemma. Han vet
var allt är liksom. Som hemma.

En ny dag randas
”En ny dag randas”, sjunger Ulf Lundell på skivan ”I ett
vinterland” från år 2000.
Ja, faktiskt, en dag i mitten av april tränger sig våren
slutligen fram, vi vinkar farväl till vintern och välkomnar
solen, de varma vindarna och de ljusa kvällarna.
Till en början förvandlar våren visserligen den fina, vita
snön till ett slaskinferno; överallt lurar livsfaror med takras,
istappar, bottenlösa vattenpölar och minst ett lass hundlort
per meter vägkant.
Ganska snart lämnar den emellertid utrymme för såväl
igelkott som hasselmus och människa att krafsa runt och
nosa i gräs och dikeskanter.
Tack till er alla som bidragit med alster till detta nummer av
Lokatten! Vi i redaktionen är överväldigade av ert
engagemang och er skrivarlust. Och tänk så många läsare
som får ta del av er glädje i språket!
Vi vet att många av er inte bara skriver poesi och prosa,
utan även på olika sätt laborerar med språket – i kluriga
knep och knåp, ordflätor eller i lek med litterära begrepp.
Skicka in till tidningen!
På sista sidan finns ett par akrostikon, dikter där
versradernas första bokstäver bildar ett ord eller ett namn.
Prova gärna att göra ett eget och skicka in till Lokatten! I
nästa nummer återkommer vi med flera litterära termer.
Sist, men inte minst, vid årsmötet i mars avtackade vi vår
ordförande Öjar Janhager samt styrelseledamoten Alexander
Ericson. Till ny ordförande valdes Leif Strandberg, författare
och psykolog från Söderhamn. Vi ser fram emot samarbetet
med honom.
Anders Persson, även han från Söderhamn, valdes in i
styrelsen och välkomnas likaså. Han är en man med många
strängar på sin lyra och berättar själv om det i
oktobernumret av Lokatten. Oktober vill vi dock inte tänka
på just nu, utan ser bara fram emot en skön och varm
sommar.
6

Kristina

Han tycker om att sitta vid fönstret längst fram och titta ut.
Ibland stannar mamma för att släppa in passagerare. Det är
ett svårt ord. Martin kan det ordet. Det gör inte Daniel fast
hans pappa är chef.
När bakdörren öppnas och ingen ska gå ut brukar Martin
sticka ut huvudet. Ibland blåser det utanför.
Då ropar han på sin pappa. Han svarar aldrig men det känns
bra att ropa. Som om pappa fortfarande finns. I vinden gör
han det tror Martin. Och på kyrkogården. Fast där känns han
inte så mycket som när det blåser.
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Hänt sedan sist

Marie Stistrup
Orden i vinden
Min pappa är död och min mamma heter Ann-Sofie Nilsson.
Hon åker buss.
Det var så han brukade säga. För tanter kan inte vara
busschaufförer. I alla fall trodde han inte det. Kompisarna på
förskolan visste vad tanter och farbröder har för jobb. De
pratar om jobb nu. Tema heter det säger fröken. Man får åka
till brandkåren och titta. Där jobbar bara farbröder. Ett
typiskt farbror-jobb. Mat-tant och fröken är tant-jobb.
När han blir stor ska han bli astronaut. Eller chef. Då får man
pengar och kan köpa en mountainbike till sitt barn. Det har
Daniels pappa gjort och han är chef på ett viktigt ställe.
Det är jobbigt att ha en pappa som är död. Martin vet inte ens
vad han hade för jobb. Bara att han var sjuk och dog. Det var
så länge sedan. När Martin bara var tre år. Nu är han nästan
sex.
Idag kommer mamma sent och hämtar. Martin är sist. Ensam
kvar på förskolan med fröken. Han har väntat och väntat.
Mamma har bråttom. ”Kom nu gubben, mamma har en
körning kvar ikväll och du måste följa med.”
Martin vill egentligen inte. Han är trött och vill hem till sina
legogubbar. Men han vet att han måste följa med.
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Jambo Sana
Den 22 februari gästades ABF-lokalen i Edsbyn av Ingemar
Jansson från Njutånger. Ingemar som tjänstgjorde som FNsoldat i Kongo under tidigt 60-tal har nyligen givit ut en bok,
Jambo Sana som på ett gripande sätt skildrar en tid, ett
uppdrag och många livsöden.

Årsmötet
Vid Skrivare i Hälsinglands årsmöte gjordes följande val:
Leif Strandberg, ordförande
Britt Ruuska, kassör
Lena Persson, sekreterare
Pontus Vifell, vice ordförande
Anita Eriksson, ledamot
Kristina Nordin, ledamot
Anders Persson, ledamot
Carola Lofterud Tjärnberg, suppleant
Pär-Ola Palm, suppleant
Sören Molander, revisor
Monica Lavén, revisor
Ulf Torstensson, revisorssuppleant
Öjar Janhager och Sven-Erik Bertilsson, valberedning

Ord & Bild
Representanter från Skrivare i Hälsingland och Ljusdals
fotoklubb ska arbeta fram en vandringsutställning på två
teman, Utanför och Tillsammans. Fotoklubben tar bilder,
som senare kommer att presenteras i ett extranummer av
Lokatten. Medlemmar i Skrivare i Hälsingland ska därigenom
inspireras att skriva texter till dessa bilder. Utförligare
information kommer under året.
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Att se fram emot
Öppna scener

Leif Strandberg
En dag – eller en annan dag

Nianfors Naturligtvis

”Både Gunvor och jag försökte trösta. Varenda dag fick vi

Föreningshuset bredvid kyrkan.

trösta. Vi sa att Ulla kommer nog hem en dag. Mamma tjöt

Lördag 16/6 kl 15:00

och vi tröstade. Hon kommer nog hem en dag, sa vi. Och då
lugnade hon sig tillfälligt. Men nästa dag anklagade hon oss

Nya konditoriet, Delsbo
Tid är ännu inte bestämd, men det blir någon gång

och sa att Ulla kom ju inte hem idag heller. Då fick vi säga att
Ulla nog kommer hem en annan dag. Vi var ju barn och visste

under våren/sommaren. Håll utkik på Skrivare i

inte hur vi skulle bete oss. Vi förstod ju lika lite som mamma.

Hälsinglands hemsida och Facebooksidan.

Men visst förstod vi att varken pappa eller min syster skulle

Gröna Systrar, Hudiksvall
Torsdag 7/6 kl. 18:00

komma tillbaka. Fast vi upprepade ständigt detta med en
annan dag. Till slut blev det bara konstigt. Men vi hade ju
varandra, Gunvor och jag. Vi två var systrarna Fors. Och Ulla

Sörfjärden kulturkapell, Gnarp

var liksom ett annat slags syster... som inte längre fanns.”

Onsdag 8/8 kl. 19:00

Lisbeth drar efter andan.

Ångbåten Warpen, Bollnäs
Tid är ännu inte bestämd, men det blir troligtvis
under slutet av juli eller början av augusti. Håll

(En annan dag – ett Söderhamnsmord, s 148)

utkik på Skrivare i Hälsinglands hemsida och
Facebook-sidan.

Berättarcafé
Tjärnviks gård, Söderhamn
Onsdag 15/8 kl. 18:00.
8
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UPPROP
tidningen på nätet också, inser jag att kvinnorna är både
platta och tjatiga. Jag upptäcker en chatt där kontakten kan
fördjupas och jag loggar in. En ruta säger Start.
”Hej, jag heter Dag”, säger jag så tydligt jag kan.
”What’s your name”? frågar en lagom sexig röst.
”Dag, like in day”, svarar jag på den skolengelska jag aldrig
fick betyg i.
”He says he is gay”, säger rösten åt någon i rummet.
Programmet stängs ner.

Är du med i en skrivarcirkel? Berätta om den för Skrivare i
Hälsingland! Vår ambition är att söka kartlägga de
skrivaraktiviteter som pågår. Detta för att dels få till stånd ett
samarbete mellan vår förening och skrivargrupperna, dels ett
samarbete dem emellan.
Har du givit ut en bok? Skrivare i Hälsingland har för avsikt
att upprätta en förteckning över ”sina” författare. För att
komma med på listan skriver du till Lokattenredaktionen
och berättar om ditt författarskap.
Hör av dig till Lokattenredaktionen!

*
Folkteatern i Gävleborg har kontaktat oss och vill att vi ska
medverka vid en festival. Festivalen är en turné i vårt län
under temat Drömmar och demokrati. Vår förening som
uppmuntrar allas yttranden i skriven och berättad form är i
sig både drömmar och demokrati. Därför tycker jag att vi
skall tacka ja.
Men nu är det bråttom!
På kvällen torsdagen den 17 maj i Bollnäs har vi chans att
träda fram på en öppen scen tillsammans med Folkteatern.
Vi tar som vanligt med oss texter eller berättelser som kan
passa att läsa och berätta för en publik.
Anmäl ditt intresse till undertecknad.
Leif Strandberg
Ordf. i Skrivare i Hälsingland
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leifstrandberg.ab@telia.com
9

Språkfrågan med Kerstin

Gun-Britt Wallström

Kommatecken
Första gången kommatecken sågs i
svensk text var 1764. Tidigare hade
man i stället använt ett snedstreck.
Förut hade man ganska
komplicerade grammatiska regler
för komma, men nu har man
lämnat dessa.
Syftet med komma är att underlätta för läsaren, s.k.
tydlighetskommatering. Det finns ett antal
rekommendationer som du kan använda dig av när du
skriver. Här är några av dem:
Kommatecken sätts ut
* mellan replik och anföringssats som inte är fråga eller
utrop.
Ex. – Jag har snart läst ut romanen, sa Erika.
* vid uppräkning där och, eller, men saknas.
Ex. Hon läste gärna fantasy, deckare och biografier.
* vid inskjutna tillägg.
Ex. Boken, som handlar om att vara ensambarn, är
upplysande.

Jag heter Dag Fraktelius. Efternamnet är efter min far som var
åkare. Han tyckte att Svensson var ett futtigt namn när
maskinparken fördubblades från en till två lastbilar. Några
hundralappar till staten och namnet blev Fraktelius.
Däremot är min mor skyldig till förnamnet. Hon hör dåligt, och
det gjorde tydligen även den präst som döpte mig. När han
frågade vilket namn mina föräldrar gett pojken svarade min
mor ”vilken dag”. Prästen hörde hälften. Det var en något
förvånad församling som, när de trodde Ansgar skulle döpas,
fick höra ”jag döper dig, Dag ...”. Tacksam är jag.
Min första tid på jorden finns inte så mycket att orda om. Jag
sov, åt och sket.
Jag har inget minne av vare sig dopet eller mina första år, men
har fått dem berättade för mig. Skolan tyckte jag inte om. Den
tyckte inte om mig heller, så det var ömsesidigt. Efter några år
insåg jag att flickor tyckte jag om, men det var inte ömsesidigt.
För att överhuvudtaget få närma mig kvinnor börjar jag söka
mig ut på lite obskyra sidor på internet. Där är det inga
problem att få kontakt, och de kvinnor som möter mig på

* vid tilltalsuttryck.
Ex. – Välkommen, kära ni, till den nya kursen.
* vid utropsord, svarsord.
Ex. Jaså, det är på det viset.

En dag
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skärmen är vackra, lite orientaliska, och säger sånt jag gärna
vill höra.
När mina kostnader för surfandet börjar dra iväg, jag läser
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Det var roligt att hoppa mellan skorvarna där de skavde mot
varandra som gamla gifta par. Skroven gungade och knarrade
hemtrevligt när jag skuttade över till nästa båt.

Plötsligt slinter jag och tappar träskon ner i vattnet. Vattnet
suger skon fram och tillbaka. En smal grönkluckande
strimma långt därnere. Jag böjer mig, men når inte. Istället
faller jag handlöst ner i de iskalla vågorna. Fartygen tornar
upp runt mig, livsfarligt höga. Sidoborden är hala och jag får
inget grepp. Jag sprattlar med benen för att inte sjunka, men
drar i mig kallsup efter kallsup och orkar inte ropa på hjälp.
Om skeppen slår ihop sina flanker, kommer jag att mosas
som en liten loppa. Jag kan inte simma och förstår att nu,
mamma, nu kommer jag till dig. När kylan förlamar kroppen
märker jag att jag blir lugn och slappnar av.
Då känner jag en stark näve dra tag i min tröjnacke och jag
halas upp över relingen som en dränkt katt. Jag hackar
tänder och darrar, benen är som såpa och jag kan inte stå.
– Det var allt en liten lipsill, sa fiskegubben och klickade
med pipskaftet mellan sina gula betar.

* vid ord som nämligen, såsom, till exempel när de inleder
uppräkning och exemplifiering.
Ex. Tre av dem hade kommit, nämligen Gregor, Nasrin och
Märta.
* mellan adjektiv om det skulle kunna stå ett och mellan.
Ex. Han köpte den nya, omtalade boken.
* i de fall betydelsen påverkas.
Ex. Vi träffade en mindre, trevlig person. Det är ju något
annat än: Vi träffade en mindre trevlig person
* vid led som samordnas med ju … desto, ju … ju, än … än,
ömsom … ömsom, dels … dels
Ex. Än kände de sig lyckliga, än djupt bedrövade.
Förutom dessa rekommendationer finns det en hel del
intressant att fördjupa sig i angående kommatering i huvudoch bisatser. För den intresserade hänvisas till Språkrådets
Svenska skrivregler utgiven på Liber förlag 2017.

Sedan hämtade han en filt ur kabyssen och snodde in mig
till en kåldolme. Han blinkade och halade fram en plunta ur
fickan på sin oljerock.
– Drick, pojkvasker. En sup ska man ha när man blivit
döpt av Neptunus.
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Fråga Kerstin!
Har du frågor kring språkriktighet eller skrivande?
Skicka dina frågor till Lokattenredaktionen så
vidarebefordrar vi dem till Kerstin.
11

Per Andersson
Tack Kerstin för din spalt Språkfrågan! Bra att den ges plats i
Lokatten. Behövliga repetitioner för den kategori jag numera
tillhör, att som jag med hjälp av årens gång blivit äldre.
Skoltiden känns avlägsen. Tittade i min betygsbok,
vårterminen 1951, jag gick i klass 3. Ett av betygen avsåg:
Modersmålet med rubrikerna Tal o. läsövningar, Skrivning o.
språklära.
Jag hade klarat godkänt och lite till. Minns ännu mötet med
giganterna ordklasser och satsdelar, tyckte dom var både
svårbegripliga och besvärliga att hålla isär för en tioårig
gosse. Dessutom tillkom inlärning av meningsbyggnad,
tempusformer och konsten att komparera ett
adjektiv. Det roliga var att skriva uppsats.

Kommat och Punkten

Per

Kom, kom, Komma kom
liten prick med påhängd svans
bromsar upp skapar paus som
ger texten andrum ord balans.
Herr Punkt har höga krav
med potens han ryter till:
" Efter mig stor bokstav
såga vad ni säga vill".
Tycke uppstår mellan dessa tvenne
trånad längtan när de dansar solon.
Kommat vill, punkten dras till
henne.
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Kristina Östlund
Neptunus dop.
Det var en helt vanlig junimorgon. Pappa hade gått till
tunnelsprängningen för nya Haugesundsvägen och mamma
var i himlen.
På morgonen hjälpte mina äldre systrar mig med kolten
och strumporna, och jag lovade dem att vara en flink gut
medan de gick i skolan. Efter att de gått, krängde jag på mig
lusekoften och så smög jag ner till fiskebåtarna i hamnen som
jag brukade.
Det roade mig att se de små skutorna glida in med
dunkande dieselmotorer och sedan tyst skrapa mot varandras
sidor när de surrades fast med tamparna mot kajkantens
pollare. Där låg de tätt, tätt, guppande bredvid varandra
förtöjda i sina nosringar, som packade sardiner i en
bleckburk. Tågvirket knirkade och lukten av saltvatten,
fiskrens och oljeblandad tång fyllde näsborrarna.
Måsarna skrek sig hesa när de cirklade över fiskegubbarna
som stod på däck och sprättade upp torskburkar och
skrapade inälvorna överbord. Hungrigt störtdök fåglarna,
kivades om att hinna först och nappa åt sig av godsakerna.
När fångsten var rensad, lyftes lådorna ner på land och
gubbarna rullade dem bort till marknadsborden där kvinnor i
hucklen och korgar över armarna väntade att pruta och
köpslå.
Uttråkad över handeln smög jag ombord på närmsta
fiskebåt. När jag blev stor skulle jag bli sjöman med ett
alldeles eget skepp.
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Läslust
ett stundande giftermål med väntande fästman.
Jag skyndar på mamma i sänggåendet, stoppar om henne
med dåligt samvete ända ut i fingertopparna och sticker en
bok om Teneriffas flora i hennes händer.
Innan jag rusar iväg letar jag fram lappen i min väska.
Läser:

Len
Rum

nart

806

Det är den 5 april 1972.

Jag har vandrat med Harold Fry! Nåja, inte bokstavligt men
jag har läst Rachel Joyces bok Harold Fry och hans
osannolika pilgrimsfärd. Jag har gått i hans
skavsårsförsedda fotspår, våndats över hans stackars fötter,
tjuvlyssnat på hans tankar och minnen, suttit vid sidan av de
människor han mött.
Pensionären Harold Fry gör en pilgrimsfärd från södra
England till Skottland, en fotvandring om 100 mil på 87
dagar. Han gör det för att återse en gammal kollega Queenie,
som han inte sett på 20 år och som nu ligger döende i cancer.
Harold är övertygad om att kunna rädda Queenie från döden
om han klarar den långa promenaden. Vandringen med all
dess vedermödor men också osannolika möten med
människor, blir en resa genom Harolds liv med glimtar från
ett äktenskap som blivit allt mer olyckligt genom åren och ett
misslyckat förhållande till den ende sonen, David. Boken är
lättläst vilket inte betyder att det är en lättsam historia. Den
handlar om sorg och vad den kan göra
med människor. Det är en varm,
berörande och inte sällan humoristisk
berättelse som vandrar rakt in i hjärtat.
Redaktionen tar gärna emot
boktips från våra medlemmar!
Skicka in till Lokattenredaktionen.

Anita
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Seniorskrivarkurs i Bollnäs
Sedan höstterminsstart 2017 deltar tretton 55+-are en
eftermiddag per månad i kursen ”Skriv ditt liv”, anordnad av
Senioruniversitet i Bollnäs.
Läraren Kerstin Svevar ger inför varje månadsträff sina
studenter ett antal skrivuppgifter. Vid kurstillfällena läses det
skrivna upp och åtföljs sedan av samtal om innehåll, skrivoch uttryckssätt, grammatik m.m. Ämnena varierar, men
kretsar ofta kring minnen från hem, lek, skola eller arbetsliv.
Redaktionen för Lokatten har talat med en av
kursdeltagarna, tillika medlemmen i Skrivare i Hälsingland,
76-årige Ulf Torstensson, revisor från Kilafors. Ulf berättar
att han alltid har skrivit, såväl i sitt arbete som på fritiden.
Genom åren har det resulterat i ett antal noveller samt olika
slags be-rättelser, ibland verklighetsbaserade, ibland
uppdiktade.
Ulf går på skrivarkursen dels för att tvinga sig själv att skriva
mera, dels för att få möjlighet att utveckla sitt skrivande. Han
har även som målsättning att berätta hur händelser under
hans uppväxttid påverkat honom och gjort honom till den
person han är i dag.
– Hittills är det skrivna hemligt och förvaras i bankfack,
säger Ulf, men så småningom hoppas han att hans två söner
och de fyra barnbarnen ska ta del av
Kristina
innehållet.

Kristina Nordin
Den dagen
Mina ben springer nästan omkull på väg till hissen på
hotellet i Puerto de la Cruz. På plan åtta ilar jag mot rätt dörr
i den långa korridoren. Jag är hitbjuden på fest. Inte av den
som bor i rummet, utan av ett par flickor som mamma och
jag råkat hamna intill i frukostmatsalen.
– Häng med oss på disco i kväll! Vi ska ses hos en kille här
på hotellet och följa med honom ut.
Jag är inte särskilt intresserad, men skriver upp namn och
rumsnummer till killen, knölar ner lappen i väskan och
tänker inte mer på saken.
Tillsammans med mamma ska jag studera blommor och
natur, åka på utflykter, vila och ha det skönt, inte alls roa
mig på andra sätt.
När kvällen kommer blir mamma trött, och vi drar oss
tillbaka till vårt rum. Jag är inte det minsta trött, jag vill inte
alls kura på hotellet, och dessutom hör jag musik från olika
lokaler längs gatan nedanför. Den svingar sig upp till vår
balkong och vidare in genom den öppna dörren. Den får
gardinerna att fladdra och mina dansben att spritta. Med ens
kan inget stå i vägen för mitt fest- och dansbegär, så den

Senioruniversitetet bedriver sin verksamhet i samarbete med
Folkuniversitetet, som i sin tur verkar för folkbildning och
vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige, på våra breddgrader i
Bollnäs och Hudiksvall.
Senioruniversitetets målsättning är
14att öka människors vetande samt
stimulera till tankeutbyte och samvaro, vilket kan ske via deras

ursprungliga tanken får ge vika för min nöjeslystnad. Det
gäller också att passa på. Om några månader tar jag min
lärarexamen och lämnar studentlivsfriheten för Dalarna och
39

åtkomsten, nedkomsten

Anna Eleonora Eriksson

det självklara som finns där dag för dag
timme för timme
en evighet och en sekund i taget
som jag saknar och längtar framåt
tillbaka
alla bilderna av hemma
målade av någon annan
någon annans andetag
en annans plats
platslös kippar jag efter andan
färgerna rinner av
minnen som inte är att lita på
osorterade

Du förstår,
en dag ska jag stå där och se framstegen jag
tagit vad gäller min lott här i livet,
bipolär diagnos.
Jag ska också begripa att jag gjorde rätt som
satte ner foten och sa till, ifrån.
Fyra månader tog det mig att inse
att jag har ett bra liv på egen hand.
Bra och lugnt och fint.
Det sköna är att ångesten
nu är hanterbar liksom stressmagen
och de otäcka eksemen.
En dag valde jag hur jag ville fortsätta mitt liv.

oanvändbara
nödvändiga i stunden i älskandet av platsen
(som inte finns)
som finns
men inte är för oss
att en dag höra samman
platslös eller inte
är huvudsaken
38
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Anders Persson

Rosie Jonsson

En dag som idag

En dag

En dag, som idag, hoppas jag det händer,
det som jag så länge hoppats på.
En dag, som idag, kanske det sker,
det som jag så gärna vill ska ske?
En dag, som idag,
hoppas jag på att vakna full av kraft.
En dag, som idag,
kommer jag nog också att göra det.
En dag, som idag, ska jag höja min röst
och säga det jag verkligen vill ha sagt.

bilden som framkallar minnet
känslan
under mina fötter
avgrunden
blytyngden i mina ben
faller fritt
man rationaliserar det man har omkring sig
normaliserar
föraktar det man inte har
det oåtkomliga

En dag, som idag,
tror jag också att någon kommer att lyssna på mig.

föraktet som slår åt båda håll
uppfattas bara åt det ena hållet

En dag, som idag,
kanske jag till och med kan göra skillnad?

åt det andra finns inte några alternativ
sakernas tillstånd är inte förändringsbart

En dag, som idag,
är det på tiden att vi gör något!
En dag, som idag,

förhandlingsbart
det finns och stirrar dig rakt i ansiktet

hoppas jag fler vill dela min önskan om en förändring.

16

37

Snart sov hon sött
Vi kunde ringa till släkt och vänner
Och meddela den glada nyheten
Thé och smörgås smakade bra
Vi hade inte bestämt något namn
Men dagens namn var Kristina
Då sa vi att det skulle hon heta
Anna Eva fick hon som tillnamn
En litterär betydelsen
finns i hennes namn
Kristina från ”Utvandrarna” och
Anna Eva efter madam Flod i ”Hemsöborna”
När jag for från BB
Stod solen redan högt på himlen
Den första riktiga högsommardagen
Sedan följde flera varma sköna dagar
då jag i lugn och ro
kunde planera för hemkomsten

En dag, som idag,
kanske vi är flera som samlas för att ge varandra energi?
En dag, som idag,
kanske det är jag som är deras inspirationskälla?
En dag, som idag,
skulle jag verkligen vilja kunna vara det.
En dag, som idag,
hoppas jag vi är många som kommer till insikt,
för annars,
en dag, som idag,
kan det vara för sent.
En dag, som idag,
kan vi inte vänta längre.
En dag, som idag,

Köpte en vagga av stål
i den kunde hon vaggas
från huvudet till fötterna
Började med pappaledigt
när hon var sex månader
Fick följa utvecklingen
se hur hon lärde sig sitta och
krypa.

ska jag banne mig sätta igång!
En dag, som idag,
då jäklar!
En dag, just som idag.
En dag, så oerhört viktig!
Kanske kommer den imorgon?

Och ta de första stegen.
36

17

Lars-Erik Eriksson

Lena Persson

Underbaraste dagen
En dag i mitt liv

Klimatångest
En dag ska jag ta cykeln istället för bilen
- för miljöns skull
och tåget istället för flyget
- för klimatets skull
En dag ska jag köpa miljövänligare
tvättmedel
och nöta på strumporna längre
- för grundvattnets skull
En dag ska jag äta mer grönsaker istället
för kött
- för ozonhålets skull
och skippa såsen
- för midjans skull
En annan dag

Betydelsefullast

Underbarast

Jag hade inte längtat efter barn tidigare
Trott det var besvärligt
och för ansvarsfullt
Undersökning var gjord med ultraljud
Så vi visste att det skulle bli en flicka
Och att hon låg i ”säte”
14 dagar för tidigt
fick vi åka till BB i Sundsvall
Det blev kejsarsnitt
med ryggmärgsbedövning
En fantastisk känsla
När hon skrek
Och anmälde sin ankomst
Den ungen skulle jag
ställa upp för i alla väder
Fick följa med när hon
undersöktes, mättes, vägdes
Föddes kl 8.34
Vägde 3.110 gram
Var 46 cm lång
Underbart att se hennes små fingrar
hennes blå ögon
hennes gulliga lilla hår
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Frida Persson

Annasara Svanteson

En dag
Vi har tappat oss själva
Förlorat oss
Försvunnit i dimman av samhällets
omänsklighet
Fritt svävande ovanför
Utan grund i själens djupaste inre
Utan tilltro till den andre
Utan hjärta för varandra
Vi har tappat oss själva
Förlorat oss
Försvunnit i dimman av samhällets
omänsklighet
Fritt svävande ovanför
Med misstro om varandra
Med hat mot alla “andra”
Med brinnande, glödande förakt
Våra hjärtan har slutat att slå i takt

Var dag, vardag
Hon går upp
hon känner sig lite
nere
Hon är lite upp och ner
Mens eller demens
Vardag, varje dag
på morgonen

Vi kommer hitta oss själva
Vinna
Finna samhällets medmänsklighet
Grundade i marken
Spelandes samma humana melodi
Där vi blir ett VI
Där VI står enade, förenade
Tillsammans
En dag
34
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Camilla Torsell-Heinonen
Ensam

Du vet aldrig var det blir för sorts da

En dag förstod jag
att mina vänner verkligen
hade övergivit mig
jag gick ut
med hjälp av kryckorna
solen stod högt på himlen
månader gick
jag slutade hoppas på
besök eller samtal
det fanns till slut
en som kom
han slickade mina tårar
vi följdes åt
han springande på fyra små tassar
och jag, tvåfotad med kryckor
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för detta skall du vara nöjd och gla
Om du visste vad som skulle hända
skulle du ibland till sängen återvända

Andra dagar, fina dagar upp och hoppa
passa på att äta gott och ut och shoppa
dagar som flyter på, dagar som dessa
finns absolut ingen anledning att stressa

Allt går bra, är roligt, ack vore så varenda dag
hur var morgonkänslan var den stark eller vag
Även om kort framtid kan vi inte spå
Hacka i dej, försök att detta förstå.
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Öjar Janhager

Elsie Bäcklund Sandberg

En sådan dag!

De sa….

Är det en sådan dag, en dag då allt stämmer

De sa, en dag

då livet och omgivningen är utan jämmer

en dag
Du ska se

allt lyckas, allt är bra, vinner även på triss

allt förändrat

bilen startar, blir inte ens stopp i din hiss

alla förstått
möjligheterna
villkoren lika

Eller en annan dag, då inget lyckas för dej
allt folk säger till dig är ett kraftfullt nej
du ramlar på isfläcken, trampar i hundskiten
vad du än gör, känner du dig trött och sliten

Förvånad
väntat så länge
jag trodde ju…
nej, det var inte så
de bara sa

I den kulna, tidiga, mörka ottan
innan du ens fått på dej skjortan

alla har inte förstått
det självklara
det att vi, Du och jag

anar du ofta vad det blir för dag

samma rätt

känslan kan vara stark eller vag

samma krav
samma styrka
de sa en dag
det är i dag,
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Ingalill Holmström
En dag i dammvippans liv
Dammvippan vispade omkring så
ett grått moln dolde solstrålarna.
Hon gnolade på en sång för att
det skulle gå lättare att jobba,
men tystnade när hon hörde en röst.
Här är jag, var är du?
ropade någon.
Det kom från en av boktitlarna
på bokhyllan.
Dammvippan skyndade dit.
Stora gestalter
sträckte förnämt på sig
men höll inne med
Stororden.

Ragnar Tollet
En dag
i Leopold Blooms liv
blev till en tegelsten
när James Joyce
skulle skriva Odysseus
en Böckernas Bok
mitt tydligaste minne
som den gav mig
är lukten av gammal urin
stekt njure till frukost usch
tegelstenen står halvläst i hyllan
I vårt kök hänger en tavla
av Jan Stenmark
vid varje måltid ser jag den
två pojkar ser ut
över alldagligt landskap
den ene säger
”En dag ska vi alla dö”
paus här underförstådd
den andre svarar nu
”Alla andra dagar ska vi det inte”

Rädda lärare
hukade.
Sex laxar i en laxask
Ernst Semmelmans minnen
och
Bröderna Lejonhjärta
vaknade upp.
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En tegelsten eller två pratbubblor
säger lika mycket till mig
om vår underliga kamp
medan vi är här
31

Maj Larsson

Vad ska vi göra med varandra
undrade en bok längst ner till vänster.

Orden i vinden
Hon kom in genom grinden
Då hör hon orden i vinden
Är det något jag glömt min kära
Jag brukade möta dig förr
Men nu är jag ej hos dig så nära
Jag önskar jag stod vid din dörr
Vilken saknad, så länge sen du fanns hos mig
I min famn, Jag hör orden i vinden, varför reste
jag så långt bort, Snart har du väl glömt mitt namn.
Det tror jag aldrig ska hända, det går aldrig så fort.
Då hör hon orden. I vinden det går som ett sus
Gå bort från grinden, se in i ditt fönster se in i ditt hus
Där lyser en lampa, ett elektriskt ljus
Ett tecken, Det är kärleken i allt du gjort
För mig känns det ännu så stort.
Jag är vinden, det är mig du hör
Inom kort är jag tillbaka och ganska nära
En dag är jag hos dig för alltid min kära.
När Amerikabåten lägger till,
jag ser dig stå på stranden. Jag ska, jag vill
dig på mina händer bära

Gammelfarmor katts nio liv
jamade till och blev mångordig.
På mellersta hyllan tog
Finnepigen
Sonjas godhet
och
Fred! 100 röster mot krig och våld
bladet från munnen för att dela med sig
av sina liv.
Alla har var sitt moln
fnyste
Fröken Europa
men
Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö
Vid
Tio tankar om tid
stannade dammvippan till...

Jag förstår vad orden i vinden vill mig berätta
Min väntan är snart över
Jag känner lycka, glädje, det är vad jag behöver.
30
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Sanni Gerstenberg

Maya Engström

En dag kan hålla i ett helt liv
En dag kan hålla i ett helt liv.
Jag var tre år och promenerade
vid Östersjön med
några vuxna.
Vi följde en flock kor
genom strandskogen.
De var på väg hem
till mjölkningen
och vi på väg till pensionatet.

Vårt livgivande ursprung
Präglade av energilänkar
generation efter generation
finns visdomen alltid tillgänglig
lagrad i koder
Önskar hela min del i kedjan, en dag,

De vuxna ville umgås
jag skulle sova.
Jag satt mellan sängens kuddar
och såg genom fönstret solen, den röda bollen
som försvann ner i havet.
Jag kände mig ensam
utan bollen och grät.
Solen kommer igen imorgon,
sov lilla barn
tröstade någon vuxen då.

hedra mina förmödrar
lindra dess dubbla bördor
varje själ en blomma
som behöver näring
En dag flätas allt samman
någon dag
helst idag,
ingen tid att förlora.

Jag följer fortfarande solen,
den sjunker ner i havet
fast den inte gör det.
Och jag blir glad åt minnesbilden.
24
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Alicia Mårtensson

Anita Eriksson

En dag

En dag när mormor virkat sin 334:e grytlapp, som hon vet
att ingen vill ha, utbrister hon:

En dag ligger i det förflutna,

– Nu är jag trött på det här!
Hon reser sig från köksstolen, kastar pannlappen i

en dag ligger i framtiden.

soppåsen, färgar stödstrumporna röda och går ut. Till

En dag är aldrig här och nu,

tunnelbanan. Det är inte utan att det pirrar i mormorshjärtat

en dag är alltid den föreställning vi själva skapar.

när hon löser biljett från Bagarmossen till T-centralen.
I Bagarmossen har hon bott länge. Det gula radhuset med
brunbetsade knutar, byggt under tidigt sextiotal och med röda
pelargoner i fönstren är litet och trivsamt. Området är lugnt

En dag kan vi minnas,
en dag kan vi drömma om.

och kringgärdat av stora grönytor. Grannarna håller sig för
sig själva. Det är precis sex dagar sedan hon talade med en

En dag är vi aldrig medveten om i stunden,

levande själ. Undantaget katten Oskar som fogligt lyssnat på

en dag förblir anonym tills den konstrueras i våra sinnen.

mormors alla funderingar och högt utsagda tankar.
Hennes längtan är stor. Det är onsdag förmiddag och nästan
tomt i vagnen. Människor är på jobbet, i skolan eller har
viktigare saker att göra än att åka tunnelbana mellan
Bagarmossen och T-Centralen. Jag skulle ha valt en annan
dag att gå ut i livet, tänker hon och ser sig omkring. Mormor
lutar huvudet mot det gröna galonryggstödet och efter en
stunds tvekan placerar hon båda fötterna på sätet mitt emot.
Hälarna på hennes klacklösa skor hamnar precis över
bokstäverna K och W i meningen ”Kilroy was here”, som är
sprejat med röda bokstäver tvärs över sittplatsen.

28

25

Tåget sätter igång med ett ryck. Utanför fönstret virvlar
betongväggen förbi. Hjulen gnisslar. Mormor suckar belåtet.
I Skärmarbrink stiger Berit Andersson på. Hennes hår är
grått, fett och rakt. Fleecetröjan som en gång var blå är
fläckig och byxbenen på de trådslitna jeansen är uppkavlade
två veck ovanför ett par skinande röda stövlar. De ser
förvånansvärt nya ut. Över Berits axel hänger en rågad
ryggsäck och runt midjan en magväska med reklamtexten
”Tag det rätta. Tag Cloetta”. Efter sig släpar Berit en

En dag
öppnade jag dörren till hans rum
gick in och lade mig på högen av skrynkliga kläder
Jag skrek, gud vad jag skrek

shoppingvagn på vilken en grågrön sovsäck sitter fastspänd.
Ett oräkneligt antal plastpåsar dinglar runt shoppingvagnens
handtag.

Då kom de med sina meningslösa omsorger,
sina tomma fraser och sitt jävla kaffe

När dörrarna pyst igen och Berit trasslat sig in med alla
påsar, väskor och den skotskrutiga shoppingvagnen tar
mormor ner fötterna från sätet. Där sätter sig Berit
Andersson. Hennes ögon är gömda bakom ett par lila
solglasögon. Med spegelglas. Hon skjuter upp glasögonen
som ett diadem i håret, fyrar av ett brett leende och ser rakt
in i mormor.
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