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över dessa milda minnen
med sin icke-senterande tillvaro
vill mina vilda vårsolar
för alltid kasta sina kvastar
av sepiafärgat ljus
i detta återsken
som dröjer i tystnaden
finns det gångna
det som redan har en form
det som fick en form
av tidens riktning
men där finns också en fristad
utan intryck
ett lä i det som lämnar mig
och en skymning
som skimrar i skärvor av glas

ALEXANDER ERICSON
Ordförande:
Leif Strandberg, Söderhamn
070– 550 21 93
leifstrandberg.ab@telia.com

Övriga ledamöter:
Pontus Vifell, Bollnäs
0278-17859
pontus_vifell@hotmail.com

Kassör:
Britt Ruuska, Ljusne
070-607 01 94
britt.ruuska@gmail.com

Anita Eriksson, Söderhamn
070-296 46 66
anitaeriksson10@hotmail.com

Sekreterare:
Lena Persson, Hudiksvall
070-639 60 13
lena.forslin@telia.com
2

Kristina Nordin, Söderhamn
070-384 40 72
kristinanordin208@gmail.com
Anders Persson, Söderhamn
072-715 57 82
info@ecografica.se

rotlös och stympad
famlande efter minnen
tyst faller furan
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Ordförande Leif har ordet
Mitt första minne
Blir matad med välling, den är
mjuk och god. Min bror busar
där han sitter på golvet. Yllesockorna han ska dra på sina
fötter krånglar, de förvandlas
till levande larver.
Jag frustar av skratt. Greppet
kring mig hårdnar. Den goda
vällingen sprutar ur mig.
Jag matas med den välling som
nu smakar vidrigt. Jag gråter,
inget hjälper. Vällingen åker in
i min mun sked efter sked och
jag vet att detta är fel.
Två år gammal i ett brunt kök
med en maktfullkomlig
barnsköterska och absolut ingen kan hjälpa mig.

CAMILLA torsell-heinonen
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Lokattens ben
Granne med den underbart varma
och badvänliga sommaren lurade
torka och bränder. Så är det med vår
lott här på jorden. Det onda och det
goda. Sorgen och glädjen. Kaos är ju,
som Stagnelius (1793-1823) skrev,
granne med Gud. Men kom ihåg att
natten är dagens mor. Ja, det är
Stagnelius det också.
Förutom bad och brandrök har vår
förening varit aktiv med öppna scener och annat skoj. Vi är verkligen en
trogen lokatt i Hälsingland. Vi traskar på och ordnar aktiviteter överallt
i vårt fina landskap. Och! Vi är väntade och välkomnade dit vi kommer
vare sig det är i Sörfjärden, Nianfors
eller Bollnäs. De som samarbetar
med oss vill samarbeta mer. (Det
finns ett undantag. Britt skriver om
det i detta nummer – men undantaget bekräftar regeln, som den gamle
tyskläraren sa).
Alltså vi är omtyckta. Vi spelar roll,
både för oss själva och för andra. Låt
oss ta fasta på det och tassa vidare –
framåt, oppåt.
Jag har som ordförande funderat
över vad som är vår förenings starka
sidor. Vilka är de ben som vår förening bygger på? Jag menar att lokatten har följande ben.

I:
För det första är det Lokatten, vår
egen tidskrift. Under årens lopp
har den vuxit både beträffande
antal sidor och skrivarbidrag som
i grafisk kvalitet. Den är en pärla.
Jag vill prioritera Lokatten och
steg för steg utveckla den till ett
magasin med rötter och fötter i
Hälsingland.
Kära medlem som skrivit i Lokatten: Tack för dina bidrag och fortsätt bidra. Kära medlem som ännu
inte skrivit: Låt Lokattens tema
inspirera dig att skriva – och sedan skickar du in ditt bidrag till
Anita och Kristina.
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Minnet av skolvägen

II:
Det andra benet är Öppen scen.
Våra öppna scener, där du är välkommen att läsa upp något du
skrivit eller berätta något du vill
berätta, är en unik aktivitet. Om
Lokatten är en scen där du kan
publicera en text är Öppen scen
ett tillfälle att möta människor av
kött och blod. Sådana möten är
bäst! De är nämligen autentiska;
fyllde av både tankar, omtankar,
känslor, mod och viljor.

att vi stödjer och hjälper varandra i
skrivandet, berättandet och framträdandet. Det vi gör när vi skriver,
berättar, framträder är känsliga saker. Strindberg beskrev (1883) det
som ett urtaget hjärta som dinglar
där på sin krok. Vi måste därför
vara varsamma med varandra och ge
kamratlig respons. All form av
mobbning, nedsättande och förklenande omdömen kommer jag att
bekämpa.

Jag vill att vi arrangerar Öppna
scener minst en gång i månaden
året om. Jag vill att vi arrangerar
Öppna scener på olika platser
(gärna lite udda) i hela Hälsingland. Jag vill att vi hjälper/lär
varandra att framträda inför
publik.

Bort med genansen och rädslan och
låt oss alla i stället bli bäst på att
framträda på en Öppen scen.

III:
Det tredje benet handlar om lärandet i föreningen. Vårt engagemang i Lokatten och på Öppna
scener leder till att vi lär oss mer
och mer och ibland kan vi behöva
en extra dos av lärande. Då ska
vår förening kunna medverka i att
en kurs skapas, eller att en
skrivargrupp bildas, eller att vi
bjuder in en författare som berättar hur hen arbetar, eller…
Jag vill alltså att vår förening ska
präglas av lärande och utveckling;
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IV?
Finns det ett fjärde ben? Ja, en lokatt bör ju tassa fram på alla fyra.
Detta fjärde ben får väl tills vidare
representera alla andra roligheter
som vi hittar på, exempelvis våra
kontakter med våra vänner i Åbo.
Men det kan också få vara ett vilande ben. Vi kommer att ha fullt
upp med de tre områden jag skissar
här ovan
Kära medlem. Du är med i spännande förening. Vi i styrelsen ska se
till att du får valuta för din medlemsavgift. Och vi vill se och höra
ännu mer av dig. Tillsammans blir vi
ännu bättre.

Leif

Likt ett lämmeltåg traskar vi bruksbarn tidigt iväg på den långa vägen
mot skolan. Våra gladfärgade toppluvor lyser upp gråluften från de höga
skorstenarna, tofsarna vippar, och
tillsammans med de urblekta tygryggsäckarna slår de takten till våra
steg, snabbare ju fortare vi går.
Mitt emellan bruket, där alla bor,
och skolan, ligger det stora järnverket som vi måste passera. På flera
ställen korsas vägen av järnvägsspår
där tågen dagarna i ända kör gods ut
och in i verket.
I en kur intill spåren kamperar
tågvakten, en gammal man som
hackar tänder och stammar. Då ett
tåg nalkas haltar han ut ur skjulet,
viftar med en röd flagga, drar åt sig
andan och skriker:
– Ssstooohohopp! Ssssttttaaaannnaaa!
Vi står med ens blickstilla, men
våra huvuden svänger som klockpendlar för att följa godsfinkor och
flakvagnar som kör fram och tillbaka,
högt lastade med tråd, band, skrot
och månadslön till våra pappor.
Loken liknar frustande hästar som
pustar och spyr ut rök och ånga. De
är målade i svart med röda streck och
rullar omkring på de största ekerhjul
vi någonsin sett. Högt där uppe, invid förarhytten, hivar en sotsvart eldare in kol i pannan. När den fått fart
störtar doften av stenkolsrök in i våra

lungor, omringar oss likt en jätteamöba och får våra hemstickade
sporttröjor och vindtygsjackor att
lukta ända in i evigheten.
Raka motsatsen till eldaren är
lokföraren, alla pojkars favorit.
stilig och stolt i svart uniform med
blanka knappar och guldemblem i
skärmmössan.
Den blåställsklädde spårväxlaren däremot, har inget avundsvärt
jobb. Han springer och hoppar
mellan spåren bland vagnarna,
skriker till föraren och gör tecken
med armarna:
– Kör sakta! Stopp! Framåt!
Bakåt!
Efter många spårväxlingar och
när alla tåg försvunnit, slår tågvakten ihop sin flagga med en
smäll, vinkar fram biltrafiken,
tittar ut över klungan av skolbarn
och stammar fram:
– Nnnnuuhhuu kkkkaahhaan
niiiihihi gååhåhåå!
Vi tar sikte mot skolgårdens
trädtoppar som lyser av guld, hör
på håll fröken slå i gonggongen
och skyndar på stegen för att snart
vara framme. Framme vid Russinbackens småskola, framme i en
annan värld.

Kristina Nordin
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Några rader från redaktören
Minnen och Karlssons klister
Ett ostädat garage är en märklig minnesbank. Bland lådor och bråte finns
det ena och det andra. Den här höstdagen var det dags för hustruns Min
poesibok från 1959 att titta fram. Ni vet, den där boken med plastat omslag
där skolkamrater skrev ned små lyriska alster.
Buspojkarna lade fort beslag på sista sidan och skrev: Sist i boken skriver
token. Pojkarna med större charmfaktor (självpåtagen) och kill-power
skrev: Hejsan grabbar – kom köp lotter – första priset – Sidéns dotter.
Många små deviser handlar om minne: "Låt mig sitta i ditt minne, på en
liten pinne och om pinnen brister, laga den med Karlssons klister."
Den som skrev versarna ville vara någon. Här är jag. Här och nu. Och tänk
om jag kan få vara någon även i en framtid? I din framtid!

På en sida mitt i poesiboken hittar vi en liten rad som är sirligt och försiktigt nedtecknad:
Tre små ord till dej - glöm mig ej.

Vem har skrivit det här? frågar jag.
Det minns jag inte, svarar hustrun.

LEIF STRANDBERG

Temat den här gången är minnet.
Om man, som jag, går en kurs hos
Kerstin Svevar med temat ”Skriv
ditt liv”, tvingas man gräva i minnet. Jag tar hjälp av mina sinnen,
blundar och med ens lyfts jag upp
på pakethållaren till pappas
cresentcykel och slingrar armarna
om hans midja. Eller så vandrar
jag än en gång vägen till min
gamla skola med en pinne i handen som jag låter studsa längs
Skrotbillers staketspjälor. Eller
kanske borrar jag ner näsan i
mormors mjuka flanellnattlinne
och drar in doften av Handolén
och 4711 och gläds åt att få tillbringa natten i hennes kökssoffa
och serveras mjölkkaffe på en pall
på morgonen.

säkert att någon ur styrelsen eller
från redaktionen har möjlighet att
närvara vid berättarcaféer eller
öppna scener. I det här numret
kan vi läsa om en för mig okänd
och bortglömd Söderhamnsförfattare, Ulla Bjerne. Kristina har
forskat och skrivit. Kristina och
jag har även besökt Majvor Mäki
Sjöberg och intervjuat henne om
skrivandet och hennes nyligen
utkomna andra diktsamling. Leif
reder ut begreppen vad det gäller
en ÖPPEN SCEN, Gunbritt bjuder
på ett lästips och som vanligt får
vi värdefulla kunskaper i skrivandets konst av Kerstin. Jag säger
det igen: Använd Lokatten!
Vi blir bara glada!

Allt finns förvarat. Sommaren
som gått kanske också lagras i
minnet. Som den varmaste man
minns. Värme i all ära, men
ibland blir det för mycket. Men
nog om det. Jag har gnällt och
klagat hela sommaren.

Som ni kanske märker har jag
ändrat på layouten. Detta för att få
plats med fler texter och för att jag
tycker det är roligt. Det påminner
lite grand om att lägga ett stort
pussel utan att snegla på kartonglockets bild. Till slut blir det
till en enhet och i den enheten är
vi tillsammans i Lokatten.
Ja, jag köpte en roddbåt, en i
plast och jag lägger mina nät.
Och ja, det är min hand på framsidan.

Redaktionen vill än en gång påminna och uppmana våra medlemmar att vara med om att ”göra
Lokatten”. Ställ frågor till Kerstin
Svevar om skrivandet! Tipsa om
en bok! Berätta om en Öppen scen
där ni deltagit. Det är inte alltid
48

Anita
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Öppen scen i Hälsingland
Vår förening, Skrivare i Hälsingland
bjuder återkommande in till Öppen
scen. Vad menar vi med en sådan
inbjudan? Vad är en scen och vad är
en öppen scen?

på scenen här och nu påverkar det
som händer sedan.

Scen

Våra öppna scener är som sagt ett
återkommande inslag i föreningens samlade aktiviteter. De ger
våra medlemmar och besökare
möjligheter att direkt möta en
publik med en skriven text eller
muntlig berättelse. Dessa tillfällen
kompletterar med andra ord det vi
skriver i Lokatten. I den tryckta
formen möter vi inte publiken
direkt (förhoppningsvis indirekt)
och skribenten kan inte avläsa
publikens reaktioner på en gång
och nästa skribent framför sin text
oberoende av den förra. Och det
är inget fel i det – det här är bara
en beskrivning av två olika scener.

En scen är en plats där något framförs direkt till en publik. Det som
förs fram kan vara en berättelse, en
pjäs, ett musikstycke, en dikt, en
dans eller något annat uttryck, någon
annan konstform. Nyckelorden är
framförs och direkt inför publik. En
scen av detta slag har oftast en given
dramaturgi och ett givet manus. Det
är också givet vem som träder fram
och vem som är publik.

Öppen scen
På en öppen scen är det också något
som framförs direkt inför en publik.
Så långt liknar scenerna varandra.
Men den öppna scenen utmanar den
givna formen. Den som nyss var
publik träder nu fram på scenen och
blir en aktör. En given scen, exempelvis en pjäs har ett logiskt och givet
förlopp och spelas på samma sätt
hela tiden. En öppen scen spinner
sina trådar utifrån vem som träder
fram och utifrån vad som händer i
rummet – här och nu. Den öppna
scenen är därmed mer improviserande och performativ; det som görs
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Öppen scen i
Hälsingland

Den öppna scenens framgång
innehåller några avgörande ingredienser.

Nu skulle det smaka tänkte han o vände på både stek o
potäter.
Aldrig har det känts så brådstörtande så angeläget eller
haft första tjing men sent omsider hade han fyllt 90 år och
valde att låta sönerna hålla i hans hälsa o livskvalitet.
Han var nu inflyttad på ett demensboende och stortrivdes
som aldrig förr.
Att han en gång i tiden drivit värdshus och varit utbildad
kock glöms inte bort och icke heller hans nu avlidna
hustru.
Minnet är inte bara kort, det är bra oxå upplevde
George och känner värme inför sin bortgångna fru Ethel
och pojkarna Lennart, Bror och Axel.

ANNA ELEONORA ERIKSSON

Modiga medlemmar
För det första, modiga medlemmar som förberett sig för att träda
fram och läsa eller berätta något.
Den öppna scenen i vår regi kan
både vara en berättelse eller en
skriven text. Texten eller berättelsen kan kompletteras genom att
aktören har med sig en artefakt
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Minnen
(en bild, en sak) eller ett musikinslag
som förstärker framträdandet.

Med åldern svinner många minnen
Det är inte sant säger neurologiforskaren
hon är en tant
Det är bara det de är så många
åtkomsttiderna blir då långa

Det viktiga är att det som framförs är
autentiskt, det vill säga att det är aktörens ord som träder fram. Att läsa något som en annan person skrivit kan
fungera om den berättelsen bildar
underlag för det som aktören egentligen vill berätta om. Men den öppna
scenen i vår regi undviker att bli en
spelplats där andras (än aktörens)
dikter framförs. Den öppna scenen är
en spelplats där en person träder fram
direkt inför en publik med sin berättelse – i skriven eller muntlig form.

De minst använda kyls med is
de bevaras bättre på så vis
när de behövs får man knacka hål
väntetiden ska vara en man tål
Men skriv ditt liv och plocka fram
i väntetiden ta en och annan dram
då minnena börjar tina opp
och kommer farande i galopp

Att utveckla:

Då allt blir som förut
och i stjärnglans träder ut

Vi ska fortsätta att skriva och skapa
våra berättelser. Vi ska på den öppna
scenen utveckla våra förmågor att
träda fram inför publik. Vi utvecklar
även den svåra konsten att lyssna och
ta lyra på föregående framträdande. I
vår förening har medlemmar möjligheter att lära sig sådant – genom aktivt deltagande och/eller utbildning av
annat slag.

Minnesbarken
När gårdagens händelser
försvunnit i dis
men 70-talets
framstår i största klarhet
och 50-talets pirrande
inför julen
känns
som vore det igår

Att leda en öppen scen

Då
då är det dags
börja flörta
med

För att göra det möjligt för alla och
envar som vill träda fram behövs det
en ledare/moderator. En sådan person tänker bland annat på följande
saker:

Ättestupan

Ragnar TOLLET
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Skapar rummet
Ledaren ser till att publik och aktör kan se och höra varandra.
Ibland passar det med en sittning
i cirkel eller hästsko, runt ett bord
och ibland kan kanske en biosittning vara det önskvärda. Ledaren möblerar rummet så att det
passar just den öppna scen som är
för handen här och nu.
Ett kännetecken för vår förening
är att vi ordnar sådana här rum/
Öppna scener runt omkring i hela
Hälsingland. Vi söker medvetet
efter rum som är både spännande
och lämpliga för Öppen scen.

Välkomnar
Ledaren hälsar alla välkomna och
skapar en tillåtande stämning som
gör det möjligt och givande att
både vara aktör och publik.
Leder
Ledaren bjuder in till framträdanden.
Ledaren ber den som framträder
att presentera sig med namn.
Ledaren tackar den som framför
något.
Ledaren inbjuder till reflektion
över det som framförts, eller bjuder in en ny aktör. Ledaren försö7

Hänt sedan sist
ker, som alla andra deltagare, att
skapa bryggor mellan det som framförs – för att på det sättet öka det
improvisatoriska och performativa i
den öppna scenen. På så sätt skapas
en föreställning där varje deltagare
(publik som aktör) kan känna att de
bidrar till en helhet; att det som sker
är mer än det individuella framträdandet; att det är en föreställning där
alla bidrar.
Ledaren håller koll på tider för pauser och avslutning.
Ledaren tackar alla för den Öppna
scenen.

Att utveckla:
Alla medlemmar i föreningen har
möjligheter att lära sig leda en öppen
scen.

Vision
Skrivare i Hälsingland utvecklar
Öppna scener så att de blir något
som alla med intresse av det skrivna
och berättade ordet känner till – och
längtar efter. Under ett verksamhetsår skapar vi minst 10 Öppna scener,
spridda över året och spridda över
hela Hälsingland.

Leif Strandberg
Ordförande
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Öppen scen. Drömmar och
Demokrati (att komma till
tals) Bollnäs 17/5
Skrivare i Hälsingland medverkade
i Folkteatern Gävleborgs turnerande kulturfestival. På Gumpels i
Bollnäs läste vi prosa och poesi inför en liten men intresserad publik.

Öppen scen. Gröna Systrar
Hudiksvall 7/6
Lena Persson skrev och fotade.
24 personer deltog i sommarens
första öppna scen. Det var soligt och
varmt ända in på kvällskvisten. Vi
tackar Gröna Systrar i Finflo, Hudiksvall som upplät sin vackra trädgård och sköna veranda och Magnus Kök som sålde gott fika. Miljön
spelade stor roll för blommorna
kom igen i texterna som lästes upp,
bland annat i Evans dikt som handlade om både klängrosor och
Ölandstok. Pontus skrev om livet
mellan körsbärsträdet och björken,
Ingalill om gästabud med nässelsoppa och Britt om en blommande
trädgård i Göteborg. Majvor läste
om norrskenets flamma, Ethel om
sommardans och Alicia om en
första kyss. Anita om kaos i kylskåpet, Lena om klimatångest och
Frida om ett solidariskt samhälle.
Lars-Erik läste Lille Pers vandring

Vill inte minnas
Nu retar jag upp mig
Ska jag sitta här och minnas?
Det var minsann inte bättre förr
Och om jag har något trevligt jag
minns
så vem vill höra på det?
Vem vill höra på traumatiska minnen
om uppbrott, utskällning av chefen;
hur jag gjort bort mig; aldrig gjort karriär
eller annat elände
Jag har nog av traumatiska minnen
som min mamma berättade för mig
Och jag skulle trösta henne
för ni ska inte behöva trösta mig
Så det får vara ett slut på mina minnen
Och förresten börjar jag bli så gammal
att mina minnen bara är mina och inte
stämmer överens med vad som hände
Jag trivs som det är idag
med mitt jobb, med gubbe
med mina underbara barn
Ni får inga minnen från mig

Britt ruuska
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Han levde vidare, minnet silades
blekt och svagt.
En strålande försommardag i folkparken kryssade han sig knökigt
fram i folkhavet, förbi positivhalare och halsbrytande jonglörer.
Han navigerade sina båda döttrar
med en stadig hand på varderas
axel. Själva var töserna förblindade av gigantiskt sockervadd som
de högtidligt bar framför sig i
knastriga nävar. Frugan var på
damrummet och bättrade på läppstift och ögontusch.
Dovt, ja han märkte det inte med
en gång, insveptes han plötsligt av
intensiva syrenångor och något,
långt, långt bak i hjärnskrymslet
ropade till honom.

När blicken föll på korvhandlaren
i vit rock, båtformad keps och de
hygieniska ärmmuddarna av vaxduk hopsnörpta med resår vid armbåge och handled – då såg han
plötsligt för sin inre syn, de svarta
pepparkornsögonen, de blanka, de
utan svar.

ur en gammal läsebok och Ragnar
läste en egen dikt ur Delsbos skrivargrupps nytryckta antologi.

Det blev ingen repris av 2017 års
trevliga arrangemang!

Musikens skrän gled iväg i en bomullsdämpad viskning tills endast
en svag tinnitusmygga från det förflutna ilade genom hörselgångarna.
En torr, avlägsen känsla sköljde
genom honom. Han hade glömt
hennes namn.

Ingen information om att Skrivare
i Hälsingland välkomnade till Öppen scen fanns på Warpens hemsida. Båtvärden avbröt uppstarten

Ingalill Holmström och Britt Ruska.

Öppen scen. Nianfors Naturligtvis, 16/6
Här bjöds på lyrik och musik men
även det lekamliga fick sitt: kolbullar!

Den öppna scenen som aldrig
blev av… Warpen 5/8
Britt Ruuska

KRISTINA ÖSTLUND
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om 2017 års arrangemang och det
bestämdes till 5 augusti. Föreningen Skrivare i Hälsingland annonserade på hemsidan och delade ut flygblad och satte upp affischer.

På grund, stött, kantstött… Jag hittar
inte orden. Nog var det fler än jag som
blev lite kantstötta av bemötandet på
MS Warpen den 5:e augusti. Vi som
hade ett gott minne från förra sommaren. I juli 2017 hade vi en Öppen scen
på Warpen varvat med en trevlig guidning av båtvärden. Julikvällen 2017
avslutades med att personalen på
Warpen önskade oss “Välkomna åter”.
Så vi tänkte köra en repris nu i sommar 2018. Vår förening kontaktade
personal vid MS Warpen om att göra

till Öppen scen. Den trevliga guidningen av båtvärden uteblev.
Medlemmar i vår förening som
tänkte läsa dikt eller berätta en
historia kom och undrade vad
som hände, varför det avslutades
helt abrupt.
Undertecknad vill bara beklaga att
det inte blev det arrangemang
som det var tänkt att bli. En
dyrköpt lärdom för alla oss som
åkte på Warpen denna söndag i
augusti.
Det var ingen höjdare att skriva
denna text. Att behöva förklara
det som inte blev som det var
tänkt. Men jag gör om vistexten
till vår och säger “Vi reser oss
igen”. Allt kan bara bli bättre.

9

Öppen scen. Sörfjärdens kulturkapell, Gnarp 8/8
Vi var 28 personer som lyssnade, läste, berättade och fikade. Från vår föreningen var det 4 personer som klev fram på den öppna scenen. Från Sörfjärden med omnejd var det likaså fyra personer. Vi var 19 kvinnor och 8 män.
Det var en trevlig kväll. Det är också en fin tradition att Skrivare i Hälsingland
dyker upp vid Gnarps havsbaden/Sörfjärden i slutet av sommaren. Jag hoppas vi kan fortsätta med detta samarbete. Scenen modererades av Leif.

Berättarkväll. Tjärnviks gård, Norrala 15/8
25 personer samlades vid Tjärnvik gård för att delge varandra berättelser,
kortprosa och poesi. Vi satt ute i det fria och njöt av sensommarens svalka.
Det blev en trevlig kväll med fika och pizzaslices. Myggen höll sig undan och
vi lyssnade till många berättelser och bland annat om Staffans stupa, en ruggig mordhistoria och en märklig båtutflykt i Pajala.

Doften av ett minne
Hon älskade honom, sa hon alltid.
Eller sa hon inte det? Han tyckte
sig minnas det så väl. Och ändå
gjorde hon det. Lämnade honom.
Lämnade honom ensam med sin
värkande kärlek. Han hatade
henne för det.
Efter begravningen var en tid av
tomhet, ett vacuum. Vilsen drev
han längs Stockholms gränder
och prång. Självömkan satt som
en hes propp i svalget och långsamt gnagdes han sönder. Hon
hade velat mer än han förmådde,
om hon bara förstått att han var
offer under omständigheterna, en
torftig uppväxt, en ... Och nu hade
hon sett till att han aldrig skulle få
glömma, inte någonsin mer få ro.
En ljum majkväll slog han sig
utmattad ner vid parkens korvkiosk. Syrenerna doftade bedövande starkt och skänkte honom
svårmodets huvudvärk. Han tuggade på en kokt med bröd utan
smak.
Då såg han den. Små pepparkornsögon spetsade honom med
blicken och följde vaksamt varje
tuggas färd till munnen.

Sonja Larsson och vår nya medlem Jenny Eriksson njuter av sensommarkvällen vid Tjärnvik Gård.

10

Prästen hade i begravningstalet
jämfört henne vid en sparv, en
guds glädjespridande skapelse.
Ändå hade hon, frivilligt – utan

att lämna ett ord, inte ett brev ...
Han stirrade på sparven. Kommer
du närmare, dödar jag dig, tänkte
han.
Fågeln brydde sig inte om rynkan mellan ögonbrynen, generationers sparvmutationer hade
gjort den orädd för människan.
Den flög upp och landade på hans
knä. Stint hypnotiserade den
korvbrödet. Han satt blickstilla en
stund, tvekade hur han nu skulle
gå tillväga. Helena, är det du?
tänkte han och sökte något i fågelns blick. Men de svarta knapparna var blanka.
Handen sträckte mekaniskt
fram en bit av brödet. Sparven
pickade orädd, direkt ur handflatan. Han gav den en bit till. Den
åt, och till synes mätt och nöjd,
flög den sedan därifrån. Han var
lämnad i ensamheten – igen.
Åren gick. Så förunderligt är livet,
att hur många svek vi än upplevt
och hur krumma vi än blivit av
sorg, återhämtar vi oss ändå på
något krokigt vis. Vi dricker av
Lethes vatten, glömskans barmhärtiga ängel. Tidens ebb och flod
sköljer läkande, helande vågor
genom oss, smeker varsamt bort
blessyrer, vadderar kantstötta
sinnen.
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Språkfrågan med Kerstin
En sommar för 15 år sedan
OH HERREGUD…Vilken sommar!
Redan maj och juni var bättre än en normalsommar i
Sverige. Så därtill vårens grönska och framförallt fågelsången.
Underbara konserter under ljumma vindstilla kvällar
och spegelblanka vatten.
Den underbara upplevelsen hade räckt till för hela sommaren.
Men så fortsatte upplevelsen!!!
Lite regn i fruntimmersveckan förstås, som sig bör.
Rekordtidig bärplockning, fast blåbären fick stryka på foten.
Älgjakten fick man skjuta på!
Det var ju trevligt med solrekord och värme,
Men värmerekord hela tiden var väl att ta i.
Vägverket tror i alla fall på vinter, för i 20 graders värme
kom dom med bilen och satte ner snökäpparna utmed
vägrenen.
Men tittar du på Rönnarna blir det nog ingen snö alls,
de dignar ju redan under den stora bärmängden.
Den 19 september plockade jag blommande syrenkvistar!
Och detta sker inte i de södra delarna av landet utan i Jämtland!
Där den normala prognosen för sommarvädret brukar lyda:
´mulet och kofta´.
På morgonen den 22 september snöade
det!
PS Årets sommar vill jag inte minnas…

Tankstreck
Tankstreck är förvisso ett litet skiljetecken men väl värt
att sätta sig in i hur det kan
användas förutom framför
repliker. Här kommer några
exempel på andra tillfällen:

1.
Anger en paus innan något som läsaren inte väntat sig kommer.
Exempel:
Han hade förväntat sig att se en herrgård men fick se – ett torp.

2.
Används runt (eller enbart före) en förklaring, inskott och liknande som är parentetiskt tänkt.
Exempel:
Elever, föräldrar, syskon – alla var med på friluftsdagen.
Bollnäs – en mindre stad i Sverige – ligger vid Ljusnan.

ANNBRITT JONASSON
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3.

(Här kommer mitt bidrag, som bör sjungas vid uppläsning, eftersom det är en låt)

Sätts ut mellan siffror, ortnamn för att ange t.ex. sträcka, period
och omfång.
Exempel:
På grund av dimman såg han bara två–tre meter framför sig.
Affären håller stängt 1–20 juni.
Jag åker sträckan Bollnäs–Söderhamn då och då.
"Minnena kommer

Önskar så gärna

minnena går

att hypnotisera min hjärna

4.

gömda fragment

då kanske jag hittar

Markerar relation och riktning.

i små dolda vrå

en varm känsla som kittlar

Sinnena väcks

Minnena kommer

Ibland kan förhållandet barn–förälder vara ansträngt.

sinnena släcks

minnena går

Hon undrade varför kyrkor är byggda i öst–västlig riktning.

trots karta o kompass

att skriva i livet

med väldesignat stass

med glädje o sorg

Jag irrar och letar

Sinnena väcks o

famlar och stretar

sinnena släcks

det enda som händer

har tankat denna ide´

vaga glimtar o vänder

i mitt nya u. s. b"

Exempel:

Observera att punkt 1 och 2 har omgivande mellanrum, medan
det inte ska vara något i punkt 3 och 4.
Tänk också på att skilja på det längre tankstrecket
(–) och det kortare bindestrecket (-).

MaYA ENGSTRÖM

Fråga Kerstin!
Har du frågor kring språkriktighet eller skrivande?
Skicka dina frågor till Lokattenredaktionen så
vidarebefordrar vi dem till Kerstin.
12

Text; Maya Engström, `En strålande dag på banken`
Musik; Cover på `Lyckliga gatan`
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Läslust

Ett skolminne
Solen skiner och det är min första
examensdag. Skolans flagga är
hissad och det prasslar i björkarnas löv som inramar trappan till
byskolan. Jag står i min nya skära
utstyrsel och trampar i väntan på
min bästa vän, Astrid, som inte
har kommit än. Hennes familj
fick släktbesök från Amerika igår.
Det är nog därför hon är sen, tänker jag. Klassen har övat på psalmer och sånger till frökens
Wenells astmatiska orgelspel.
Repeterat frågor i geografi, kristendom och huvudräkning. Väggarna är klädda med våra vattenfärgsteckningar. Hela skolsalen
doftar sommaräng av blommor
som smyckar bänkarnas bläckhornshål. Det ska bli roligt att
visa vad vi lärt oss för alla föräldrar, som satt sig tillrätta runt väggarna i klassrummet.
Astrid och jag har fått nya
hemsydda examensklänningar i
likadant mönstrat bomullstyg.
Astrid har valt gula rosenknoppar
och jag skära. Till vår stora lycka
har vi också nya skor. Astrid vita
och jag de allra finaste, skära.
Nu ska klassen snart tåga in i
den smyckade skolsalen. Astrid
med sina hårflätskringlor och jag
med snedbena och vit rosett. Där
kommer Astrid, men vad har hon
på sig? Det är inte den gula rosen40

knoppsklänningen, utan en tunn
röd- och vitrutig sak med flera
underkjolar. Runt midjan löper
ett svart sammetsband. Astrid
tågar fram i svarta lackskor så
flätkringlorna hoppar. Som en
prinsessa intar hon skolgården
och alla, utom jag, säger:
- Vilken fin klänning, var har du
fått den ifrån?
- Från Amerika, svarar hon.
- Från Amerika, upprepar barnen med gapande munnar.
Alla samlas beundrande kring
amerikaklädda Astrid. Jag står
och sväljer. Det är avundsjukan
som sätter sig på tvären i halsen.
Ingen ser mina skära skor.

Alma Whittakers betydelsefulla upptäckter
av Elizabeth Gilbert.
Boken handlar om Alma Whittaker som föddes 5 januari 1800. Hennes
far är botaniker, upptäcktsresande och den rikaste mannen i den Nya
världen. Hennes mor beskrivs så här "Hon klädde sig i hela det spektrum
av färger som man förknippar med gråsparvar". Alma blir en begåvad
vetenskapsperson, likt en kvinnlig Darwin.
Att mossor kunde vara så intressant trodde jag inte innan jag läste boken.
Och numera vet jag vad en bryolog är och gör.
Boken har bra miljö- och personbeskrivningar. Samt härlig dialog. Ett ex:
Dialog mellan Alma och pastor Welles:
- Menar ni att hon tror på spöken? sa Alma.
- Nej, verkligen inte, sa pastor Welles milt. Det vore okristligt av henne.
Men hon tycker inte om spöken och hon vill inte ha dem springande runt
missionsstationen, så ibland har hon inte annat val än att offra till dem
för att hålla dem på avstånd.
- Hon tror alltså på spöken, sa Alma.
- Det är klart att hon inte gör det, sa pastorn. Men hon är bra på att få
bukt med dem.
Alma känns så levande att jag var tvungen att googla för att se om hon
funnits i ”verkligheten". Elizabeth Gilbert har även skrivit "Lyckan, kärleken och meningen med livet".

Gunbritt Wallström

EWA NORIN

Nu blev jag nyfiken!
1. Vad är en bryolog?
2. Gjorde Alma det? Fanns i verkligheten?
(Red:s anmärkning)
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Att se fram emot
Ingemar berättar om Lofoten på Svågagården i Bjuråker.
Fredag 23 november kl. 13:00
Vår medlem Ingemar Jansson, Iggesund, har i flera år besökt Lofoten efter
nordvästra Norges kust. Kom och hör honom berätta och visa bilder från
vistelser i det säregna landskapet, av många ansett som en av världens
vackraste platser.

Spina Bifida.
Myelomeningocele.
Hydrocefalus.

Bokmässa på Bollnäs bibliotek

Jag lär mig de främmande orden. Gör de till mina.

Lördag 20 oktober kl. 10:00—15.00
Vi presenterar vår verksamhet och de medlemmar som givit ut bok/böcker
ges möjlighet att sälja vid vårt eget bokbord.
Du som vill vara med, kontakta Britt Ruuska!

Professorn säger: Vattenskalle, utvecklingsstörning, epi-

Linblomman, en skrivargrupp på Facebook
Det är glädjande att några medlemmar har utvecklat en ny skrivaraktivitet
vid namn Linblomman. Det är en skrivargrupp på Facebook dit du som
medlem i Skrivare i Hälsingland är välkommen. Öppna Facebook, sök på
Skrivgruppen Linblomman och anhåll om medlemskap i den slutna gruppen.

lepsi, förlamning, skelögdhet, hjärnskador.
Dina ögon är så blå.
Anilinstreck runt ditt huvud. Slangar i din kropp.
De pratar om meninger, Chiarimissbildning, störd blåsfunktion och fjättrad märg. Pekfingerknäpp under dina
fotsulor (en lunga punkterad i första operationen).
Punkfrisyr, halvmåneärr (ingen lunga punkterad i andra
operationen).
Du väger 3 kilo och har ett ärr som ett jättelikt komma-

Våra författare

tecken på din rygg.

På vår hemsida, som styrelsemedlemmen Pär-Ola Palm arbetar med, vill vi
skapa ett arkiv där våra medlemmars alster kan samlas. Där kan man hitta
de böcker eller andra publikationer som våra medlemmar skrivit/
medverkat i. Skriv till Pär-Ola och berätta vad du gjort/skrivit.
Hans mailadress är: palmarens@gmail.com eller skicka snigelpost till:
Pär-Ola Palm Ämbarbovägen 22 C, 827 35 LJUSDAL

Jag bäddar ner dig i en gul åkpåse. Åker hem.
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Får en bok om den förbjudna sorgen.
Jag vill skriva en om glädjen.

Anita eriksson
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Våra författare
Majvor ger röst åt hembygden
Ett då blir nu
Odöpt gossebarn i taxi till
Akademiska Sjukhuset, Avdelning 95.
Jag får ett tvåtusenbitars pussel, som aldrig blir lagt.
Dagar av väntan.
Frukost.
Ringa Akademiska.
Förmiddagskaffe.
Ringa Akademiska.
Lunch.
Ringa Akademiska.
Eftermiddagskaffe.
Middag.
Ringa Akademiska.
Kvällskaffe.
Sömntablett.
Sova.
Till tvillingspirornas stad. Till dig, till dig. På nionde dagen ser jag
första gången in i dina ögons solnedgångsblick. De ger mig en gul
skyddsrock, som knäpps i nacken. Tyngden av ditt huvud blir för alltid
ingjuten i min hand.
Dina fötter drunknar i minsta storleken sockar. Ögonlock som sköra
snäckskal. Deras röster är höga och gälla.
Du har bröstmjölksdoft i ditt hår. På skjortan: Tillhör Landstinget.
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Majvor Mäki Sjöberg från Sörljusne
överraskade för ett par år sedan
många av oss skrivare då hon med
diktsamlingen Kaunisvaara gjorde
en omskriven och mycket hyllad debut som poet. De flesta av oss är sedan tidigare väl förtrogna med att
Majvor är en duktig prosaskribent,
men diktskrivandet – det har hon
skött på sin kammare. Eller snarare,
från sin schäslong där hon i sitt inre
frammanat bilderna från sin barnoch ungdomstid i hembyn Kaunisvaara. Och gjort dikt av dem.
Inte nog med det! Nyligen gav hon
ut sin andra diktsamling Onämnd,
oglömd också den med inspiration
från byn och det mänskliga kynnet
långt där uppe i norr.

En septembersöndag då sommaren höll på att dra sin sista suck,
besökte vi i redaktionen Majvor
och hennes Axel i deras fina hem
och, om möjligt, ännu finare trädgård intill Ljusnans utlopp i havet.
Vårt samtal kretsade till största
delen om innehållet i böckerna,
om uppväxten och livsbetingelserna i byn Kaunisvaara i Tornedalen
som format Majvor till den människa hon är i dag.
Kaunisvaara är skriven på
vacker svenska med enstaka inslag
av (såvitt vi kan höra) ännu vackrare meänkieli. Meänkieli som
betyder vårt språk är Majvors modersmål. Som skolflicka fick hon
inte tala det. Endast svenska var
tillåtet.
15

meän kieli
hemmets
lekens
vardagens språk
vårt
men inte skolans
Om byn Kaunisvaara diktar Majvor:
där allt är sig likt
som förr
men förändrat
Som läsare dras man in i de sparsamt formade ordens rörelse, lever
sig in i glädjen över landskapet, årstidernas växlingar, ljusets brytning,
den anande kämpaglöden och jorden som givit dem allt.
vildsint bryts isens boja
bröten i brytningstid
överöser bräddar
jäänlähtö
Majvor diktar även om den stora
gruvkonkursen, fiaskot i byn under
början av 2010-talet:

Den senaste diktsamlingen framhäver meänkielin än mer och finns
med redan på omslaget. Titeln
Onämnd, oglömd, ei mainottu, ej
unohtettu anspelar på en lillebrors
död då Majvor var i tioårsåldern.
Hans död förlamar familjen så till
den grad att han aldrig mera
nämns – som om han aldrig funnits.
höst och vinter såg din sorg
i ditt mörker såg du
inte barnets
ni delade inte sorgen
ni delade kvävande
tystnaden

När hösten kommer vissnar jag
och det enda som finns kvar av mig
är minnet av en varm och solig sommardag.
Men tur är väl det att vi kan minnas.
Och jag minns allt.
Jag minns hur jag växte mig stor och stark.
Jag minns hur jag lätt men med full kraft
trängde mig igenom skog och mark.
Jag minns hur solens värmande strålar nuddade min kropp
och fick varenda del utav mig att skrika av lycka och hopp.
Jag minns hur regnet strilade, smattrade och piskade min hud.

hiljasuus
Majvor är en späd kvinna, men
hennes poesi är skriven med tyngd
och varje ord är väl avvägt. I dikterna möter man en urkraft som
nästan tar andan ur en.
Hennes böcker finns att köpa på
Adlibris och Bokus.com

Och jag minns hur jag tyckte att det, var det allra vackraste av ljud.
Jag minns alla färger som omslöt min själ.
Hur en färgstark palett i alla nyanser av grönt
talade om för mig att allt var väl.
Men nu är hösten här och jag vissnar
Blir till ett hav av mylla.
Men jag är inte ledsen. Har ingen att beskylla.
Men en sak är säker. Naturen har sin gång.
Och nästa vår kommer jag åter växa mig stark
och med full kraft

utblåsta
rykande svarta
glider löften
in i någonstans
ut i ingenstans
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tränga mig igenom skog och mark.

Frida persson
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Ulla Bjerne,
en bortglömd hälsingeförfattare

Där står den. Mitt i rabatten och
väcker så många minnen.
Kaffekitteln från bönhuset i byn.
En stor kaffekittel, blåmelerad
med ett enfärgat blått handtag.
Den står där mitt bland vitsippor och gullvivorna de underbara
vårblommorna, en så fin plats för
den gamla kära kaffekitteln, tycker jag.
Tant Annys kaffekittel, så var
det. Det var hon som alltid kokade kaffet på bönhuset. ”Vilket
gott kaffe, sa syföreningstanterna,
ingen kokar så gott kaffe som
Anny”!
Så vacker hon var tant Anny, alltid en vit spetskrage till sina klänningar och grått vackert hår uppsatt i en så fin knut i nacken. Och
så var det hennes ögon! Jag
minns att jag tyckte att hon hade
så snälla ögon, som en ängel var
hon. Även som barn hade ögon
hos personer en särskild betydelse för mig.

Tant Annys ögon var det som gav mig
ro och glädje, precis som pappas
ögon.
Det var något annat med min mammas ögon, tyvärr. Som barn var det
svårt att förstå, varför det var en sådan skillnad.
I tant Annys bönhuskök var jag så
ofta jag kunde och hon tyckte så
mycket om när jag sjöng på symötena, 9 år gammal.
Tant Anny letade alltid i sin svarta
handväska efter näsduken, den var
vit med spets, när jag sjöng. Jag förstod inte varför hon blev så ledsen
när jag sjöng sången- ”Mamma är det
långt till himlen?” Jag ville ju att hon
skulle vara glad, men när mötet var
klart kramade hon om mig och sa, att
hon tyckte det var så fint. Då blev jag
så glad, hon var inte ledsen!
Vilken rikedom att få äga drömmar
och att kunna få minnas. Minnen
som hjälper att både försöka förstå,
bearbeta och gå vidare till något nytt.
Något nytt, som också får bli minnen.

ELSIE BÄCKLUND SANDBERG
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I Ohlsonska huset på Kungsgatan 21
i Söderhamn föddes år 1890 Gully
Cecilia Ohlson, en flicka som senare
blev känd som författaren Ulla
Bjerne-Biaudet – under sin livstid en
legend, sedan bortglömd och okänd
för de flesta. I Söderhamn drev fadern affärsrörelse och Gullys liv
kringgärdades under uppväxten av
småstadens borgerlighet som hon
föraktade och ville lämna. Efter genomgången sjuårig flickskola i
hemstaden sökte hon sig, för att
komma bort, till Påhlmans handelsinstitut i Stockholm. Därefter arbetade hon en tid som kontorist i
Skåne och Köpenhamn där hon bytte
namn till Ulla Bjerne. Vid 21 års ålder begav hon sig till Paris och flera

års umgänge i författar- och konstnärskretsar. Samtidigt påbörjade
hon ett idogt resande runt omkring
i Europa och Nordafrika.
År 1916 debuterade hon med
romanen Mitt andra jag, och därefter gav hon i rask takt ut ytterligare fem romaner, två novellsamlingar samt en diktsamling. Sex år
senare gifte hon sig med sjukhusöverläkaren Léon Biaudet och bosatte sig med honom i Lovisa, Finland.
I Lovisa fortsatte hon sitt skrivande och kom där att bli en känd
författare, i konstnärliga och litterära kretsar en central och omsvärmad gestalt, känd för sin okonventionella stil, fördomsfrihet och sin
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självständighet. En författare med
ett eget namn, ett yrke och ett
eget liv!
I Finland gavs hennes böcker ut
på Schildts förlag, i Sverige på
Bonniers, där hennes två första
böcker under fyra år nådde en
sammanlagd upplaga på 20 000
exemplar. Hennes författarskap
höjdes emellertid inte till skyarna.
Litteraturkritiker kallade henne
underhållningsförfattare med
dålig språkbehandling, dålig gestaltning, överanvändning av klichéer och alltför många utslitna
ord. ”Hon skriver inte med stor
elegans, utan med stor känsla och
exakthet”, skrev hennes vän Jörn
Donner i en recension 1961.
Hon själv och innehållet i hennes litterära produktion utgör i
stort sett en enda revolt mot kvinnans ofrihet med miljöer hämtade
från hennes uppväxt, hennes resor samt umgänget med konstnärsvännerna i Paris.
Några av dåtidens stora, t.ex.
Gösta Adrian-Nilsson, Otte Sköld,
Evert Taube och Isaac Grünewald
har illustrerat hennes böcker. Den
sistnämnde har också porträtterat
henne i målningen La garçonne
pose som i dag finns på Moderna
museet i Stockholm. I Nils Dardels kända målning Den nya
kvinnan syns en 24-årig Ulla kokettera – klädd i kostym med byxkjol, maskulin och emanciperad.
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Rannsakan
Ärlighet varar längst,
sa mamma
Fantiserade
skvallrade
skyllde ifrån mig
spred rykten
lekte viskleken...
tänkte till
Nils Dardels porträttering av Ulla Bjerne

Först år 1955 utgav Ulla Bjerne
första delen av sina memoarer, Livet väntar dig. Där får man följa
den unga flickan genom uppväxten
i födelsestaden Söderhamn, kallad
Döderhamn, den stad som växer
upp ur askan efter den stora branden 1876. Det är ingen vacker bild
som tecknas av staden och de småborgerliga människor som omger
henne och vid publiceringen var de
hårdföra kritikerna många. De
därpå följande delarna av hennes
självbiografiska böcker, Den glada
otryggheten samt Botad oskuld, ett
triangeldrama med henne själv
som huvudperson, utkom 1958

Decennier passerade
Orm i Paradiset
spelade med tungan
Politiker friserade sanningen
Medier började kalla sig
tredje statsmakten
Ärlighet varar längst,
sa mamma en gång…

INGALILL HOLMSTRÖM
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Vårpromenad
Gammal kvinna utan minne
på vårpromenad.
Letar i glömskans nystan efter minneståtar.
”Se en narciss. God dag, god dag,”
”Och en tulipan, God dag”
Sätter sig på bänken.
Den stora björken bugar.
Kvinnan ler, skrattar. ”God dag, God dag.”
Björken svarar med att låta sina grenar
fladdra som ljusgröna gardiner
Kvinnan minns,
andra björkar,
vita klänningar,
blommor. Vackra
blommor
Söker i minnets
gömmor. Borta.

”Livet kallar mig. Och utan att fråga
går jag det villigt till mötes.”
Ulla Bjerne ”Botad oskuld”

Referenser
Åbo akademis bibliotek. Handskriftsavdelningen. Ulla Bjernes samling
Cecilia Gully (Ulla) Bjerne,
www.sk.bl.se/sv/artikel/ Ulla Bjerne, Svenskt
kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Boel
Hackman), hämtad 2018-08-13

Men björkens små
musöron vinkar
Och kvinnan ler.

Ranveg olshammar
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resp. 1961. Romanen Sardiska stigar från 1964 tillskrivs ibland hennes memoarsskrivande.
Under sin levnad skrev Ulla
Bjerne inte mindre än 27 romaner,
tre av vardera dikt– och novellsamlingar, ibland skrivna under
pseudonymerna Ali Frost eller
Lars Doll.
Flera av hennes böcker finns i
dag tillgängliga på Bokus.com.
Ulla Bjerne-Biaudet avled i Lovisa 1969. Kvarlåtenskapen efter
makarna Biaudet tillföll Finlands
svenska författarförening. Deras
hem i Lovisa, Villa Biaudet, får
avgiftsfritt disponeras av finlandssvenska författare i treårsperioder.
Hennes samling av manuskript,
brev, dagböcker, biografica, tidningsklipp, filmmanus samt fotografier gavs till handskriftsavdelningen vid Åbo akademi, fotografi-

Åström Margit. Den Ulla Bjerne jag kände.
Horisont 1973; 6: 20-34
Hulden Anders. Ulla och Leon – Anteckningar kring Villa Biaudet. Nya Argus 1995; 88
(9-10):211-215, 220

Kristina Nordin
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Tema MINNET
”Så härligt” säger hon och kramar hans händer.

Tågminnen

Hudiksvall
Jag bevarade deras minne
i en text
innan tågdörrarna stängdes
pensionärerna
de rörde vid kinder
skapade förseningar
bara för att få säga
”hör av dig
om något går fel,
var inte ensam
även när jag inte är där”
därför höll de dörren
därför stod de i vägen
för att få vara tillsammans
innan avskedet
för att ha ett ögonblick
att minnas
under resan

Vernissagen är den första advent.
Hon har inte sett hans verk ännu,
och hon är mycket förväntansfull.
Det är redan fullt med folk i lokalen och hon ser Andreas stå och
fånle framför en gigantisk målning av …

Hon förstår varför hon aldrig hittade USB-minnet. Hon försöker
få ögonkontakt med Andreas,
men han undviker det skickligt.
Eller nervöst.

Ett lik. Det är ett lik på bilden,
groteskt och bekant. Hon får
kväljningar när hon inser att liket
är offret de aldrig lyckades identifiera tidigare i år. Även om det
inte är avbildat i en obduktionssal
i miljön känner hon igen posen.
Den som lik har när de ligger på
obduktionsbordet.

GUNBRITT WALLSTRÖM
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Minnet
Hon bestämmer sig för att lämna
jobbet redan efter lunch. Atmosfären på arbetsplatsen är tung,
som den alltid är när de inte har
något konkret att arbeta med.
Hon vet att hon kommer att få
bättre förutsättningar att arbeta
hemifrån och meddelar sina kollegor att de ses nästa dag. Hon
rafsar ihop mapparna, datorn och
USB-minnet som har lagrat bilderna från obduktionen.
Hon känner av en förkylning
och börjar få feber, vilket gör att
hon lägger sig när hon väl är
hemma. Hennes kropp behöver
vila och hon somnar djupt. Hon
vaknar av att det skramlar i köket,
en doft av kaffe smyger sig in och
testar om det kan få henne lämna
den sköna sängen. I köket står
Andreas, hennes söta, snälla och
sexiga särbo, och steker ägg.
”Tänkte det skulle smaka med
frukost” säger han och vänder
äggen.
Hon inser att hon sovit hela eftermiddagen och natten. Ändå
känner hon sig inte pigg, det blir
till att vara hemma även idag.
Hon ringer jobbet och sjukanmäler sig. Efter frukosten bestämmer
hon att det kanske är möjligt att
läsa genom handlingarna om
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mordet som de inte har en aning
om vare sig vem som är mördad än
mindre vem som gjort det och varför. Hon läser genom alla förhörsprotokoll, obduktionsprotokoll och
när hon ska kolla genom bilderna
upptäcker hon att USB-minnet är
borta. Hon letar i väskan, i jackan
och i hallen. Hon fick det väl inte
med sig, tänker hon.
Andreas har åkt till sitt arbete, i
en ateljé på andra sidan stan, där
han experimenterar med färg och
form. Hon har aldrig förstått sig på
hans konst, i likhet med många
andra eftersom han har svårt att få
något sålt.
Det går några månader. På jobbet
är det som vanligt, nya fall och nya
mördare ska fångas. Vardagen rullar på, om än inte direkt grå men
mer eller mindre tråkig.
Andreas dyker upp en kväll och
är väldigt hemlighetsfull. Han ordnar fram en middag på nolltid och
han tänder ljus. Han ser henne
djupt in i ögonen, tar hennes händer och säger att han vill berätta
något.

Söderhamn
Barnet frågade inte
om tåget snart skulle vara framme i Gävle
nej barnet frågade:
”Mamma, vad är manipulation?”
och det gick inte svara på det
det enda som gick var att fortsätta titta ut
genom fönstret
barnet skulle ändå upptäcka svaret
i gamla brev och samtal
att varje människa förstörs någon gång
även mammor
särskilt mammor
men när tåget passerar Ljusne somnar
barnet
det är som att barnet förstår
en dag ska de dela minnen
en dag ska de prata
en annan dag ska
mamman berätta att varje människa som
förstörs
blir en annan när hon kommer fram

”Jag ska ha en utställning i vinter
på Galleri Fantastiska. Det är en
dröm som går i uppfyllelse”, säger
han.
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Minnet

Bollnäs
”Du får förlåta att jag är besvärlig
men jag har varit besvärlig hela livet”
sa mannen till främlingen på tåget
han hade tusen minnesbilder
tusen år av tystnad
men ingen resväska
bara oändligt med tid
”Lite förstånd måste man ju ha
fast förstånd har jag väldigt lite av”
det var murar mellan mannen och medresenären
murar som han inte såg
att ibland vill vi inte veta så mycket
om andra människor som vi tror att vi vill
tåget rusade
minnena var som kaskader
det luktade regn och spya
det var aldrig någon
som lyssnat tidigare

Jenny Eriksson
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När jag såg temat ”Minnet” tänkte
jag: Vad har jag som jag minns
särskilt om världshändelser under
mitt liv? Det första är naturligtvis
Andra världskriget och dess slut
1945. Sen kommer tre dödsfall:
Dag Hammarskjöld 1961, John F
Kennedy 1963 och Olof Palme
1986.
Jag väljer nu att skriva om Dag
Hammarskjölds död. Han dog
natten mellan den 17 och 18 september 1961. Han var på väg till
ett möte med Moise Tsombe i
Nordrhodesia(nuvarande Zambia) Premiärministern i Kongo
Patrice Lumumba fick inget stöd
av västmakterna när utbrytarstaten Katanga förklarade sig självständig. Kongo fick då stöd hos
Sovjet och Katanga fick stöd hos
västmakterna.
Planet från Malmö till Ndola i
Nordrhodesia hade flera svenskar
ombord bland dem Dag Hammarskjöld. Planet störtade en mil
från landningsbanan i Ndola och
alla dog. FN:s undersökningskommission kunde inte fastställa
orsakerna till haveriet.
Vid den tiden gick jag utbildning
på Ultuna. 18 september när jag
kom för att äta lunch i matsalen
märkte jag att det var en tryckt
stämning när jag satte mig med
kamraterna. ”Vad har hänt” frågade jag. Då sa Sirap (vi hade alla

sådana kårnamn): ”Dom har ju
skjutit ner Dag Hammarskjöld”.
Hans kvarlevor flögs till Sverige
och han fick en TV-sänd statsbegravning i Uppsala Domkyrka.
Från Arlanda körde en procession
bilar förbi Ultuna. Jag stod då vid
Stockholmsvägen som passerade
Ultuna och såg de svarta bilarna.
Han gravsattes i familjegraven på
Gamla Kyrkogården i Uppsala.
Vägen som de körde på döptes om
till ”Dag Hammarskjölds väg” från
Flottsund till Uppsala Slott.

Dag Hammarskjöld fick postumt
Nobels Fredspris. Han var också
ledamot i Svenska Akademin.
Hans gård Backåkra i Skåne fick
aktualitet under våren då FN:s Säkerhetsråd höll sitt första sammanträde utanför New York. Det blev
som en stor hyllning till Hammarskjöld.
Hans företrädare Trygve Lie hade
hälsat honom med orden: Dag
Hammarskjöld ni övertar världens
omöjligaste jobb.

Lars erik eriksson
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Minnet
Vilken förunderlig dag, så vacker
den är. Har jag varit här förr?
Nu öppnas en dörr. Kan inte minnas det jag nu ser. En skogsdunge
och en å som flyter så sakta. Och
vilka vackra näckrosor, vita som
snö.
Jag fäster blicken bort till en
dunge, ser ut som en berså.
Nu ser jag en liten flicka på en
bänk. Hon sitter med en svart
katt, en vind kommer, den sveper
av hennes hatt. Hatten är ljusblå
som himlen, med band vita som
moln. Molnen bildar figurer. Jag
lyfter min blick mot dessa. De
föreställer olika ting. I dem ser jag
en man som faller ner på en gata.
Är det vintergatan? Kanske, men
det finns fler.
Jag ser ett hjärta av sten i sanden. Helt plötsligt sitter jag nere
vid stranden. Det är en vacker
dag, jag låter blicken sväva över
det vackra landskapet. Solen har
gått i moln, men det betyder inte
att skönheten förminskas. Så
vindstilla, så tyst, inget buller. Jag
hör ljud av fågelsång. Koltrasten
sitter i trädet med sin ljuva
stämma.
Jag ser en man som sitter i en
båt, med ett metspö. Jag ser flötet. Ska det sjunka? Jag reser mig
upp, Nu sjunker det. Han drar
upp. En stor fisk landar i båten.
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Ett minne
Jag går inte fram. Betraktar på avstånd, vill inte störa.
En stilla promenad tillbaka till den
röda stugan. Men har jag gått
vilse?
Jag känner inte igen det jag ser.
Ett fält fullt av lavendel och en
vacker vit villa. En dörr öppnas och
en kvinna ropar, Jag slår ned
blicken, vill inte synas.
Men, har minnet svikit mig. Här
har jag aldrig varit.
Jag vaknar. Vilken dröm!
Men det är så här det är i drömmen, är på en plats, helt plötsligt
befinner man sig på en annan.
Hinner med så mycket, träffar
människor man aldrig mött i livet.
Ser platser som aldrig besökts.
Bara i drömmen kan allt ske. Då
kommer tankar på allt du kan se
och uppleva. Men det finns drömmar som är en mara, där vill du
undvika att vara.

MAJ LARSSON

En broschyr hängde på vår utedassvägg här på Brynäs i Gävle, då jag
var barn. Jag vågade inte öppna den,
den var alltför otäck redan på omslaget, med sina svarta orosmoln på
gulvit bakgrund. Och de tre orden
Om kriget kommer skrämde mig
oerhört. Den hängde i ett hushållssnöre på en spik.
Nu vet jag något mer om när kriget
kommer.
I december 1995 landar jag i Sarajevo. Sen eftermiddag, redan mörkt
och snöslask. Kallt. Flera byggnader
på flygplatsen är sönderbombade.
Några står kvar som svarta skelett,
de doftar, fukt, rök och död. Unga
pojkar från FN leder mig in i rätt
korridor. De är från Portugal, och
förstår inget av språken som talas
runt dem. Tungt beväpnade, som att
de inte litar på fredsuppgörelsen.
Jag försöker se rester av den tunnel
sarajevobor byggt under flygplatsen
för att försöka fly. Några lyckades,
jag har mött dem i Gävle.
En taxi tar mig genom krypskyttarnas allé fram till universitet där jag
ska möta blivande socialarbetare. I
entrén tar professorn emot mig. En
åldrande man, klädd i överrock som
verkar vara av vadmal.
– Välkommen till Sarajevo, äntligen kommer någon från universitet i

Stockholm, men varför kommer
du nu när det är fred? Vi hade
behövt ert stöd under kriget. Vi
skickade ut studenter för att, tillsammans med verksamma socialarbetare, rädda döende människor på krypskyttarnas allé. Vi
saknade er då? Ni som pratar så
mycket om internationell solidaritet. Som du märker är jag förbannad, men kom så ska jag presentera dig för våra studenter. Jag
följer hans energiska gång genom
flera korridorer.
Salen är fylld med studenter,
klädda i samma typ av vadmalsrock som rektor. Kragarna är
uppfällda och alla röker. Det finns
inga sittplatser. Alla står. Framme
i salen finns en stor svart tavla
och framför den två enkla stolar.
Jag erbjuds en. På den andra sätter sig rektorn. På högra väggen
har ett hål huggits fram och en
hembygd kamin ställts in. Under
den ligger böcker och skor som
matas in av en för dagen utsedd
student.
Mitt universitet har gett mig i
uppdrag att föreläsa om barns
rättigheter i Sverige. Jag kan inte
göra det, trots alla förberedelser.
Hur ska jag kunna beskriva barns
trygga situation i Sverige med
barnbidrag, studielån och eget
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rum, till blivande socionomer
som inte upplever några som
helst rättigheter. Och som har
förlorat allt, syskon, föräldrar,
bostad, hela sitt land. Säger att
jag lämnar en skriftlig rapport för
dem som vill veta, men ber istället
studenterna berätta för mig om
vilka erfarenhet de fått från kriget. Jag talar engelska och tolken
Armina Dedic översätter. Energin
stiger i salen. Några röster kommer fram.
Döda kroppar är lättast
att släpa på.
Vatten ur plastdunk är
godast.
Den ved man burit på sin
egen rygg brinner bäst.
Bästa vegopajen görs på
brännässlor.
Teblad fungerar som rulltobak.
En död människa är inte
skrämmande, det är
dödskampen som är
svårast att se.
Om natten är Sarajevo helt
svart, men i den serbiska
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staden Sokolac, bara fem
mil härifrån, lyser och
glittrar det hela tiden.
Vi kände oss helt över
givna, vi var helt över
givna.
När du har el en timme på
kvällen måste du välja
mellan spisen, varm dusch,
elementet eller datorn.
Ingen bor där de bodde
före kriget, alla söker en
ledig bostad att överleva i.

Minnas
Jag vill minnas min
barndomsstigar och stränder
lekar och dofter
och vila i minnenas

När du har vatten måste
du välja mellan att dricka
det, tvätta ditt barns tyg
blöjor, koka potatis eller
duscha.
Det är svårt att bli
lämnad, då de flesta har
flytt.

dimridåer
fly till det omöjliga
gå vilse i de hemliga rummen
långt bortom tid och rum
BRITT LARSSON

Jag känner mig helt omtumlad.
Energin i salen är intensiv.
Studenternas blickar riktas mot
mig och tolken. Jag känner deras
förakt. En av studenterna fortsätter fråga.
– Varför kommer du nu? Var
fanns ni socialarbetare
under kriget?
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Professorn ser att jag saknar svar
och tappar fattningen. Han avslutar
lektionen och öppnar dörrarna så att
studenterna kan gå ut. Efter mig följer Armina.
– Hade vi haft kaffe hade du fått
det, säger han. Men kanske en cigarett?
Jag avböjer vänligt.
– Vi har ordnat en lägenhet till dig
i en förort strax utanför Sarajevo.
Den ska vara tom eftersom familjen
har flytt. Välkommen tillbaka imorgon!

Minnet
Efter mer än ett halvsekel
kan jag fortfarande se henne
på kökssoffan med
Holger, åtta månader, i knäet
hon har själv fött barn
som inte överlevt
med sina mjuka händer
ser hon gossens kropp
hon är vid trettiosex års ålder blind
och har ett halvår kvar att leva
Min älskade moster Hilma

SONJA LARSSON

Jag tar spårvagnen till den adress
han gav mig. Kliver av vid marknaden som jag blivit tillsagd. De
flesta stånd är stängda, eftersom
ägarna har lämnat landet. De som
har öppet säljer underkläder, bröd
och karameller. Jag köper med mig
bröd och går upp i lägenheten.
Det är en tvårumslägenhet på
femte våningen i ett av
flera höghus. Ur flera fönster vajar
sakta vita och blöta tygskynken. Hissen fungerar inte. De som bodde i

lägenheten har hastigt lämnat
den. Kvar på golvet i vardagsrummet ligger en barbiedocka, en
rosa panter och några legobitar. I
köket finns fortfarande disk efter
en frukost. I skåpet finns olika
teer. Badkaret är fyllt av petflaskor med vatten. På väggarna fotos
av ett ungt par med en treårig
flicka. Var finns de nu?
Jag dricker varmt kamomillté
och lägger mig i en av sängarna
för att sova. Vaknar på natten av
konstigt ljud från hallen. Går upp
och ser hur någon utifrån trycker
ned dörrhandtaget, sakta, som för
att se om det är möjligt att bo här
några nätter. Genom tittögat ser
jag ett ungt par med en liten
pojke på armen. De söker vidare
hos grannarna. Kanske hittar de
en annan övergiven lägenhet att
tillbringa natten i?
Jag visste mycket om kriget, men
hade inte förstått mycket.

CHERSTIN HANSSON
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En lång dag
Flickan svalde gråten.
Hon blickade ut genom fönstret
och såg längs byvägen. Björkarna
vid sidan av vägen vajade och grenarna dansade i vinden. Önskade
hon tillräckligt starkt skulle
mjölkbilen komma och med den
mamma. Trots hennes försök att
vara tapper kunde hon känna tårarna rinna längs kinderna.
Hon strök snabbt bort dem. Såg
efter den gula katten som kilade
över gården och försvann genom
springan i lagårdsdörren. Det var
bra att hon haft katten att leka
med, inga barn fanns i huset och
de vuxna var upptagna med sina
sysslor.
Visste katten att där fanns
mjölk? Nu kom Märta från ladugården med en mjölkkruka i handen. Hon stegade över gruset mot
köksdörren. Kanske skulle hon
sätta fram ett fat med spenvarm
mjölk åt katten.
Varför kom inte mjölkbilen med
mamma? Flickan visste att om
hon måste vänta mycket längre
skulle hon börja gråta högt. Det
sprängde i bröstet och hon svalde
hårt.
Hon hade aldrig varit ensam hos
släkten i Lillhärdal tidigare. Förresten hade hon aldrig varit hos
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någon utan att mamma eller
pappa varit med. Första dagen
hade det varit roligt. Märta hade
bjudit på pannkakor och flickan
hade hjälpt till att vispa grädden
som de hämtat i jordkällaren. Där
nere var det mörkt och fuktigt.
Det luktade jord och enris och
Märta sade att mössen inte gillade
enriset som låg på golvet.
De hade burit upp den lilla krukan med grädde till köket. Flickan
stod på en pall vid diskbänken
och vispade den. Hon blev snart
trött i armen, men gav sig inte
utan vispade på. Til slut blev
Märta otålig och fortsatte själv.
- Maten måste på bordet, morbror kommer snart in. Då vill han
äta med en gång och sedan vila på
maten, sade Märta.
Men nu hjälpte varken pannkakor eller grädde. Mamma måste
komma snart. Två nätter hade
flickan sovit ensam i soffan i salen. Hon hade legat vaken länge
sedan Märta skjutit till dörren till
köket. Efter en lång stund hörde
flickan hur det knarrade i trappan
då Märta och morbror gick upp
till sovrummet. Det kändes alldeles tomt både i rummet och i
bröstet. Det var när hon låg där
ensam som gråten kom första
gången.

Nyss hade morbror ropat henne
till sig. Han satt i gungstolen i
köket och log mot henne.
- Jag tänkte att du skulle få en
slant. Du har ju hjälpt Märta så
duktigt, sade han.

Han höll fram handen mot henne.
Där låg en blank enkrona.
Skulle hon få slanten?
Förläget tog hon emot kronan och
neg som mamma lärt henne.

Inger Olsson-Wångstedt

Var dag, vardag

Jag pallar inte!

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

– luftföroreningar
– äpplen
–skatter, partipolitik
– astrakan
– krig och Trump
– paradisäplen
– SJ och tågförseningar
– åkerö
– brexit som häxkittel
– surkartar
– exploatering
– transparent blanc

Fre

dag

Från dag till dög
dag
deg
dig
dog
dug
dyg
dåg
däg
dög

Jag pallar inte
Jag står inte ut

Miss Tag
Mrs Tag
Mr Tag
Miss Mod
Mrs Mod
Mr Mod
Miss Bruk
Mrs Bruk
Mr Bruk
Miss Kund
Mrs Kund
Mr Kund
Miss Tro
Mrs Tro
Mr Trro
Miss Öde
Mrs Öde
Mr Öde
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