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Några ord om hur vi lär oss att
skriva

Redaktionen och dess ansvarige
utgivare kan också ta kontakt med
dig och rekommendera dig att ta
emot några goda råd från våra
skrivar-coacher. Vi lär av
varandra, med andra ord.

Att skriva för andra

Att lära sig genom utbildning

Att skriva, tala och berätta är förmågor vi lär oss. Vi föds inte med
talet – vi kommer till talet (vi kommer till tals) genom att tala – med
andra. På samma sätt kommer vi till
skrivandet – genom att skriva. Om
det jag skriver dessutom möter en
annan människa, exempelvis på en
Öppen scen, lär jag mig mycket – om
det jag skrivit.

Ibland vill vi komplettera vårt aktiva skrivande med att låta någon
lärare – någon som kommit lite
längre på skrivandets väg – ge oss
ytterligare inspiration. Då anmäler vi oss till en utbildning. Under
föreningens drygt 20 år har vi
ordnat många utbildningar. Vi har
haft erkänt duktiga lärare; Tom
Hedlund, Kerstin Svevars, Vibeke
Olsson, för att nämna några.

Ordförande Leif har ordet

– för att vi gillar att skriva och
berätta och för att vi vill utveckla
vårt skrivande. Därför skriver vi
exempelvis i Lokatten och/eller i
de skrivarcirklar som ordnas runt
om i Hälsingland. Jag menar att
det aktiva skrivandet samt framförande av det skrivna är utmärkta
tillfällen till lärande.
Under vintern 2018-2019 kommer
styrelsen därför att skapa en
grupp dit ni som skribenter i Lokatten kan vända er. Gruppen
kommer att bestå av några av föreningens erfarna skribenter. Deras uppgift är att vara skrivarcoacher. De tar emot den text du
vill publicera i Lokatten, om/när
du vill att någon ska läsa och ge
förslag hur din text kan bli ännu
bättre.

Genom att uttrycka mig inför andra
människor hör jag hur jag tänker.
Det händer något med mina ord och
tankar när jag låter andra ta del av
mina ord och tankar. Jag åter-ser
mina egna ord.

Att skriva och skriva och skriva
Ingvar Lundberg (1934-2012), en
känd språkforskare sa att det krävs
5 000 timmars övning för att erövra
läsandets och skrivandet speciella
konst – och det krävs ännu fler timmar för att hålla dessa färdigheter/
kunskaper vid liv. Det krävs ett helt
liv med språk, läsning och skrivande
för att komma dessa unika mänskliga
förmågor riktigt nära.
Det är ju bland annat därför vi har
vår förening – Skrivare i Hälsingland
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Eftersom vår förening vill gagna
medlemmarnas lust till att skriva
och berätta vill vi i styrelsen veta lite
mer om just dina skrivarvanor och
din lust att utveckla ditt skrivande.
Därför har vi sammanställt några
frågor som vi vill att du funderar
kring, svarar på och sedan skickar
till undertecknad.

FRÅGOR OM DITT
SKRIVANDE:
Hur ofta skriver du? Vad skriver du
ofta om?
Har du publicerat något i Lokatten?
Vill du publicera något i Lokatten?
Vad tycker du om idén med skrivarcoacher?

En del av våra medlemmar har
gått både en och två kurser, antingen i vår eller annans regi.
Några har nästan alltid en kurs på
gång. Utmärkt! Men! En del av oss
har inte riktigt hoppat på de där
kurstågen. Kanske vet vi inte ens
att de finns? Eller om man får
hänga på? Eller om man törs?

Skriver du tillsammans med andra, i
någon typ av skrivargrupp?
(Om du gör det – skriv några ord om
den, vad ni gör och vad den betyder
för ditt skrivande.)
Har du framträtt på Öppen scen?
Vill du träda fram på Öppen scen?

Många vägar till lärande

Har du gått någon skrivarkurs?

Du utvecklar ditt skrivande genom:

Vill du gå någon skrivarkurs?

– att skriva.

Vill du i så fall att kursen ska handla
mest om poesi eller prosa?

– att skriva i Lokatten.

Vill du gå en kurs för nybörjare –
eller en fortsättningskurs?

– att framträda på Öppen scen.
– att gå en utbildning.
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Ja, kära medlem, du behöver förstås inte svara mångordigt på dessa frågor,
du behöver inte ens svara på alla frågorna. Men ge oss dina synpunkter så att
vi får bra idéer om hur vår förening kan bidra till medlemmars lärande och
utveckling.
Skicka till leifstrandberg.ab@telia.com
Tack för dina synpunkter
Leif Strandberg/Ordförande

Några rader från redaktören
Jag lovar att sluta svära och
börja använda ord som eljest,
torde, emedan, ehuru och åtra.
Jag lovar inte att sluta ljuga!

Snart nyårsafton och dags att tänka
på nyårslöften. Som ska göra en till
en bättre människa. I år har jag en
hel radda:
Jag lovar att sluta ladda ner appar
som heter någonting på Escape…
och sitta i timmar och lösa fåniga
gåtor.
Jag lovar att ägna minst två timmar åt fysisk aktivitet per dag.
Jag lovar att lusläsa Hälsinge Kuriren, även sportsidorna, annonserna och kyrkonotiserna och inte som
nu skumläsa på fem röda.
Jag lovar att ta med någon av alla
de tygkassar jag köpt till affären och
inte köpa en miljöfarlig plastkasse.
Jag lovar att sluta trumma med
fingrarna när min sambo letar
nycklar, mobil, plånbok och glasögon när vi ska ut och handla.
Jag lovar att bara äta kött en gång
i veckan. Närproducerat.
Jag lovar att aldrig mer glufsa i
mig två Guldnougat efter varandra.

Men en sak är i alla fall sant! Jag
önskar er alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!
Till februarinumret finns två teman att välja mellan: Oknytt och
Skogen som ju på något sätt hör
ihop.
Avslutar med ett par kluriga ordspråk att fundera över i julnatten.
1) Verbal expansion förenas ofta med ett
objektivt sett ringa format på planeten
Tellus.
2) Objekt vilka kamoufleras i säsongsbetonad kristallisk tillståndsform av H2O
blottlägges vid denna övergång till större
molekylär rörlighet.

Anita
1) Stor i orden, liten på jorden.
2) Det som göms i snö kommer fram i tö.
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Extra stolar kånkades fram samtidigt som stugvärden K-G Karlsson
klinkade de första tonerna på sin
gitarr och informerade om kvällens program i par med Ingemar
Jansson, Njutångers skrivargrupp,
samt presenterade några av de
mera långväga gästerna. En duo
från Enånger, fiol och durspelharmonika kompletterades med dragspel och gitarr från trakterna av
Nianfors inledde med tre trallvänliga låtar.

Hänt sedan sist
ÖPPEN SCEN I NIANFORS
Onsdagen den 26 september 2018
var det Öppen scen i Nianfors. Ett
samarrangemang mellan Nianfors
– Naturligtvis och Skrivarna i Hälsingland. Ett 30-tal deltagare hade
mött upp och kvällen hölls samman
av vår medlem Ingemar Jansson.
Det var en synnerligen mångsidig
scen: folkmusik med fiol, durspel,
dragspel och gitarr inledde, trion
Delsbostintorna sjöng egna och
andras visor, KG bjöd på countrymusik och annat, Maria sjöng Dan
Andersson-låtar tillägnade sin hund
Siri. Däremellan lästes dikter, prosastycken, berättades det och skojades det. Det var både medlemmar
från Hälsingeskrivarna och andra
som ställde sig på scenen och bjöd
på fina berättelser. Fika var det förstås också.

A capellasjungande Delsbostintorna

Så blev det Delsbo tjejernas tur.
Tre i grupp som sjöng visor utan
komp. Ordföranden för Skrivare i
Hälsingland Leif Strandberg Söderhamn inledde med ett egenförfattat prosastycke som lockade till
mycket skratt. Så varvades musik
och skrivna texter, prosa och dikt,
en eller flera tillsammans, alla var
välkomna upp på den öppna scenen.
Högstämt eller sorgset applåderades samtidigt som påtåren från
termosarna tyst och försiktigt hälldes upp.

Sammantaget var det en mycket
lyckad kväll inne i föreningslokalen.
Ute var det fullmåne och vinande
kuling.
LEIF STRANDBERG

Även Sören Molander rapporterar
från denna trevliga kväll:
Trångt, trivsamt, musikaliskt och
litterärt, fyra begrepp som i symbios beskriver två föreningars strävan att berika sina medlemmars
tillvaro.
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Dan Anderssons dikter och tonsatta verk var nära till hands, så
nära skogen som vi var och fullmåne, vi kunde närapå höra en
ugglas hoande när stugvärden synliggjorde diktarens väsen, den urgamla ugglan i den vresiga torrgranens månbelysta hägn. Ingen vänder hem oberörd en sådan kväll.
SÖREN MOLANDER

dikter och undertecknad läste en
prosatext. Utöver detta lyssnade vi
till intressanta föreläsare. Bland
andra Ann-Marie Tormalm, författare från Linköping, som berättade
om sitt omfattande researcharbete
inför boken Bruten åra, som
släpptes dagen till ära. Karin
Sohlgren pratade om flyktingar
och språket. Hon har stor erfarenhet då hon arbetat som bibliotekarie i Rinkeby, där nära 100 olika
språk talas. Hon visade en finurlig
teknisk nyhet, en sorts Mp3-penna
i vilken man kan ladda ner översättningar till en mängd olika
språk. Sedan är det bara att föra
pennan över texten i speciella
böcker och Mp3-pennan läser på
det språk man önskar. Fiffigt! Kerstin Svevar berättade och läste ett
stycke ur sin bok Utan att säga hej
då. Därefter flockades intresserade
köpare runt Kerstins eget bokbord.

BOKMÄSSA I BOLLNÄS

Lördagen den 20:e oktober deltog
Skrivare i Hälsingland i Bokmässan på Bollnäs bibliotek. Mässan
öppnade 10:00 och redan från
start var det fullt hus i Bollnäs
vackra bibliotek. Vi hade ett bokbord med böcker av våra egna
författare. Mässdeltagarna visade
oss stort intresse och förhoppningsvis värvade vi en hel del nya
medlemmar. Vi hade också en programpunkt där Britt Ruuska berättade om Skrivarna, vår Lokatt,
öppna scener och kurser. Britt Larsson, Annbritt Jonasson läste egna

Malena Hilding, Lilian Sjölund
och Henrik Nyblad visade bilder
och berättade om boken Kvinnorna i Hälsingland. En bok som
handlar om kvinnor som gör skillnad. Robert Fors och Viktor
Hansson iklädda tidstypiska kläder berättade om sin bok Historier från Hälsingland och om Podden med samma namn. Där kan
man bland annat lyssna till historien om Röstemorden, ett dubbelmord som inträffade 1954 i byn
Röste utanför Bollnäs.
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med oss. För närvarande är vi 16
tappra hälsingeskrivare i gruppen
och vi vill passa på att säga tack
till er som är med oss på facebook.
Vi uppskattar era härliga inlägg
och de texter ni delar med er av.
Vi kommer att fortsätta med att
lägga ut övningar med jämna mellanrum och hoppas på så sätt att
skänka er lite inspiration i höstmörkret!
HÄLSAR
ALICIA & FRIDA/Initiativtagare

Ja, det var flera spännande författare som besteg scenen, programmet var fulltecknat och jag kan
varmt rekommendera våra medlemmar att ta sig till Bollnäs Bokmässa år 2019. Skrivare i Hälsingland har redan anmält vår förening.
ANITA ERIKSSON

LIV I SVERIGE
Jag har varit i kontakt med Liv i
Sverige. Skrivare i Hälsingland är
medlem i denna utomordentliga
förening. Det går alldeles utmärkt
att delta i Liv i Sveriges tävlingar
även om man inte är personlig
medlem! Eftersom jag får deras tidskrift lovar jag härmed (går utanför
nyårslöftena) att, från och med
februarinumret nästa år, informera
om Liv i Sveriges tävlingar och även
om föreningen som sådan.
ANITA ERIKSSON

LINBLOMMAN
Som några redan sett har en
facebook-grupp vid namn Linblomman skapats genom Skrivare i Hälsingland. En grupp där vi lägger
upp frivilliga skrivuppgifter på olika
teman eller där medlemmarna kan
dela med sig av allt som rör skrivandet. Hittills har vi gjort uppgifter som ”fullfölj meningen”och
”skriv om höstens intåg.” Det är så
kul att läsa allas texter och vi önskar att fler känner sig manade att
kliva in i den virtuella skrivarlyan

Söderhamns bibliotek hakade på Lokattens
porträtt i förra numret om Ulla Bjerne och
gjorde en liten miniutställning.
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Att se fram emot

Språkfrågan med Kerstin

JULFIKA OCH
FÖRFATTARSAMTAL

Avbrytningar

Lördagen den 15 december, mellan

Här skrivs första bokstaven
ut och sedan så många att
det blir tydligt. Sätt helst ut
punkter vid avbrytning för
att undvika felläsning.

15.00 och 16.30 möts Skrivare i
Hälsingland på Alba Bistro (f.d.
Rådhuskondiset) i Söderhamn. Vi
vill uppmärksamma att vår medlem
Majvor Mäki-Sjöberg har gjort det
igen! Hennes nya diktbok
”Onämnd, oglömd, ei mainottu, ei

Exempel:
m.m. (med mera), bl.a.
(bland annat), fr.o.m. (från
och med), anm.
(anmärkning)

Oknytt är de där varelserna som

unohtettu” får strålande recension-

vi anar i skogen, trollet bakom

er – och nu får vi chans att ta del av

stubben, irrblossen intill ett kärr

hennes bok.

och älvorna som dansar i dim-

Författarsamtalet (modereras av

man. Kanske har du hört om vät-

Leif Strandberg) flätas in i gott jul-

tarna vid Skarvberget? Oknytt är

fika, och kanske hinner vi med en

varelser som är både främmande

liten Öppen scen också.

och nära, vänliga och oberäkneliga. Den här kvällen kommer vi

OKNYTTAFTON PÅ
SÖDERHAMNS BIBLIOTEK

att frossa i huldror, vittror, maror, lyktgubbar, hamnskiftare

Onsdagen den 20:e februari 2019,

och lyktgubbar. Vi vill lyfta detta

kl. 18:00 har Skrivare i Hälsingland

på bibblan då vi tänker att dessa

ett samarrangemang med biblio-

varelser väcker någonting i oss

teket i Söderhamn. Vi kurar skym-

människor, en nyfikenhet i kom-

ning med en mysig berättarafton

bination med mysrysningar. Vi

och läser några av våra texter under

vill också ta vara på berättar-

temat Oknytt.

kraften som finns i Hälsingland
och att det muntliga, när vi be-

Vad är då oknytt? Så här berättar
Jenny Eriksson på Söderhamns

rättar historier för varandra, är

Stadsbibliotek:

något viktigt och värdefullt.”
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FÖRKORTNINGAR

Sammandragningar

Ibland kan förkortningar
vara till hjälp men också till
förfång när man läser. Där
utrymmet är begränsat passar förkortningar. Men i
skönlitterära texter är det
bra att i möjligaste mån undvika dem och i stället skriva
ut hela ordet. Ibland kan det
ändå vara på sin plats med
en förkortning, till exempel
SMHI i stället för Statens
meteorologiska och hydrologiska institut. Det finns
några olika slags förkortningar. Nedan presenteras
några varianter.

Här skrivs första och sista
bokstaven ut och ibland någon mellanliggande.
Exempel:
dr (doktor), jfr (jämför), ngn
(någon), pg (plusgiro), vt
(vårtermin)

Måttenheter
Här skrivs utan punkter. De
som är bildade av namn
skrivs med stor bokstav.
Exempel:
cm (centimeter), g (gram),
km (kilometer), W (watt)
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NJUTÅNGERS SKRIVARGRUPP
Initialförkortningar
Här förkortas en ordgrupp med hjälp av begynnelsebokstäverna
och skrivs utan punkter. Är initialförkortningarna inte egennamn har de ofta först versaler, men när de blir vanliga i språket
använder man små bokstäver i stället.
Exempel:
FN (Förenta Nationerna), SAOL (Svenska Akademiens ordlista),
mc (motorcykel), vd (verkställande direktör)
När initialförkortningar uttalas som egna ord har de oftast små
bokstäver. Om de är namn används stor begynnelsebokstav.

Några rader om skrivargruppen i

enligt sin egen förmåga, inga

Njutånger eller Njutångers skrivar-

”pekpinnar” även om vi hjälper

grupp som vi kallar oss själva.

varandra. Ett nytt ord att skriva

Ledaren av kamratcirkeln Inge-

om väljs från gång till gång men

mar Jansson berättar att gruppen

trivs man inte med ordet eller ti-

ökat i antal medlemmar från 4-5

den inte räcker till så skriver man

personer till 12 aktiva för närva-

något annat, alternativt berättar

rande.

något. ”Nianfors Naturligtvis” är

När gruppen startades upp med

en närliggande förening som vi

studieförbundet Bildas medverkan

gärna samarbetar med, då varvas

så var medlemmarnas ambition att

musik, texter och bilder till en kul-

nedteckna minnen och händelser

turell kompott.

från den tid som flytt till gagn för

”Hudiksvall hela Livet” där möts

VILL DU REPETERA?

att bevara och belysa både tidsan-

hela kommunens skrivarvänner en

Kerstin har i varje nummer sedan 2-2017 bibringat oss sitt kunnande. Det är bara att gå tillbaka och gå igenom på nytt.

dan och de händelser som borde

gång per månad i Hudiksvalls

bevaras åt våra efterkommande.

bibliotek. Vi har också bjudit på

Vi lägger stor vikt vid den sociala

oss själva i äldreboendet

biten genom att alltid servera ny-

”Patricia”, Forsa och Iggesunds

bryggt kaffe och fikabröd i form av

bibliotek samt andra äldreboen-

medhavda kakor och kanelbullar.

den.

Lokatten 2 2017
Lokatten 3 2017
Lokatten 4 2017
Lokatten 1 2018
Lokatten 2 2018
Lokatten 3 2018

Var eller Vart?
Kursivering.
Punkt, frågetecken, utropstecken och
semikolon.
Stor bokstav.
Kommatecken.
Tankstreck.

Fråga Kerstin!
Har du frågor kring språkriktighet eller skrivande?
Skicka dina frågor till Lokattenredaktionen så
vidarebefordrar vi dem till Kerstin.
11

Cirkeln startar med fika och samtal

En av de trognaste i skrivarcir-

om ditt och datt samt att cirkelleda-

keln är Anna-Maria Hållén Forsa

ren informerar om föreningen Skri-

som här bidrar med sin syn och

vare i Hälsinglands förehavan-

text gällande skrivarcirkeln:

den,centralt i styrelsen eller andra

Att vara medlem i en skrivar-

skrivargruppers ambitioner med

grupp är givande för själen. Trots

inbjudningar till öppen scen eller

Njutångers gruppen många olika

annat evenemang inom Hälsing-

personligheter är trivseln i grup-

land.

pen väldigt bra. Lördagar är en

Var och en får skriva och berätta

bra dag att träffas och redovisa
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vad respektive har skrivit, fika och

Njutångers Folkets Hus förening

prata om vad som hänt under

(med början 1981) vars lokal

veckorna sedan vi träffats senast.

Njutångers skrivargrupp dispone-

Ett ämne, ett ord att enas om för

rar till rimlig kostnad.

att till nästa gång skriva om ordet,

Föreningslivet har alltid intresse-

en dikt eller prosastycke eller rent

rat mig och det är där i kretsen av

av sjungas om, det passar mig bra.

likasinnade som jag trivs allra

Jag trivs i den skrivargruppen.

bäst. Mitt skrivande har aldrig nått
så många mål av egen kraft, det är

HÄR HÄNDER ALLT
En debutants betraktelse om den första bokmässan
Du har hört om den.
möta trevligt folk som älskar

Helvetet och paradiset i Göte-

böcker lika mycket som du och

borg. Bokmässan är en egen

har du tur och är öppen för det

värld i världen, du kommer

Mångårig medlem är också Sören

gemenskapen att ge och ta som är

kanske älska den, kanske men-

Molander som även är medlem i

lärandet och vägen till förkovran.

talt kräkas på den när tröttheten

Ingemar Jansson

milslång kö, spring! Du kommer

Mytomspunnen och älskvärd.

så uppstår intressanta samtal i
montrarna och gångarna. Själv
har jag pratat enhörningar, lo-

är som värst men du kommer

botomi och sociala medier. I

knappast vara likgiltig om du

seminarielokalerna är det skaf-

träder innanför svenska mäs-

ferisvalt så ta med en stickad

sans glasdörrar.

tröja och en kopp te och njut av

För på Bokmässan händer allt.

folkbildning, skrivprocesser,

Du kommer hitta tusen olika

idéer, samtal och inspiration.

saker att titta på, göra, tänka,

Du kommer bli frustrerad över

känna. Du kommer se författare

att du inte kan klona dig och

av olika kändisgrad i verklighet-

vara på fler ställen samtidigt.

en (ps. författare är också van-

Du kommer att få ont i ryggen

ligt folk). Du kommer med

så jag rekommenderar yoga på

största sannolikhet se Jan Guil-

hotellrummet. Har förresten

lou. Du kommer bli knuffad av

också föreslagit yoga på mäss-

boktokar och känna stressen

golvet, vi får se hur det blir med

som en darrande tråd i luften,

det.

andas, bara andas och våga vara

Min första mässa innehöll sig-

den som går lite långsammare.

Större delen av Njutångers skrivargrupp
13

nering av min debutroman, bib-

Om du inte ska försöka få en

liotekskaffe och en hemlängtan

plats på ett seminarium med

till luften i Hälsingeskogarna.
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Jag har gått bokpilgrimsvand-

framförallt upplevt en allmän

ring, köpt galet många böcker

förundran över berättelsers

som jag lämpligt nog postade

dragningskraft och det vi skri-

hem till mig själv för att skona

vande och läsande folk gör. Up-

axlarna. Jag har lyssnat på semi-

penbarligen är det något bety-

narier som berikade min hjärna,

delsefullt. Och det begär som

upplevt starstruckness då jag såg

böcker fortfarande väcker hos

några av de bästa författarna jag

människor bevisar att boken är

vet. Jag har känt glädje, irritat-

långt ifrån död.
Den är livsviktig.

ion, ångest och eufori. Jag har

JENNY ERIKSSON
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Läslust
HISTORIELÄRAREN
av Matt Haig

väcka uppmärksamhet. Och det
är inte riskfritt för de som kommer på att Tom, eller andra,
har den här åkomman. Deras
redan korta liv blir ännu kortare.

I boken träffar vi Tom Hazard
som arbetar som historielärare
i London. När han pratar med
sina elever om olika epoker,
allt från den elisabetanska eran
genom 20-talets jazziga Paris
till dagens London, får de mer
information än vad läroböckerna ger.
För Tom Hazard var där.

Historieläraren är en bitterljuv
roman om att förlora och samtidigt finna sig själv. Om tidens
gång, kärlekens villkor, och hur
det ibland kan ta en livstid att
lära sig leva.

Boken inleds med att Tom berättar att han är gammal. ”Jag
är gammal - gammal på
samma sätt som ett träd eller
en islandsmussla eller en renässansmålning är gammal.”
Tom föds alltså den 3 mars
1581. Han har en sällsynt
åkomma som inte finns upptagen i några officiella läkartidningar, ej heller har den något
officiellt namn. På 1890-talet
benämner en läkare den
”anageria” och kort sagt innebär den att man åldras oändligt långsamt. Vääääldigt
låååångsamt. Ungefär 1 år på
13-15 år. Detta gör att Tom
tvingats flytta runt för att inte

Boken kommer att filmatiseras
med Benedict Cumberbatch i
huvudrollen.

GUNBRITT WALLSTRÖM
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KUSINEN

Tema: BESÖKET

DISKRET VISIT
I morse öppnades dörren
mot centimetertjock nysnö,
ett oskrivet ark
beskådat av en blyg vintersol
som kikade fram mellan grantopparna.
Nu på förmiddagen finns spåret där.
Från skogsbrynet, över potatislandet,
runt vedbodknuten, tätt förbi trappan
försvinner ner längs vägen
efter en sväng runt flaggstången.
Stora, runda spårstämplar.
En lodjurspromenad kring huset
under vår frukost.
Mitt i gröt och melodikryss
en hälsning från skogsdjupet,
från det vilda.

EVAN BERJLUND
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Varje morgon erbjöd sig kusinen att koka havregrynsgröt, men det brukade inte
dröja länge förrän hon sa:
– Ursäkta mig, moster Sigrid. Jag behöver gå på toaletten. Nån’ annan kan väl
hjälpa till att röra i kastrullen.

– Nio filmstjärnor av tio använder Lux toalettvål. Jag ska
vara me’ i reklamfilm och
tjäna miljoner. Sen’ ska jag
jobba som flygvärdinna och
se hela världen.
Så sa min kusin, när vi låg
skavfötters om kvällarna och
pratade i mörkret. Hon och
hennes familj var på väg att
emigrera till Kanada. De hade
sålt sin jordbruksfastighet
och bodde nu på en gammal
släktfäbodvall. Där skulle de
bo tills kusinens skoltermin
var slut och det blev dags för
avresa.

På toaletten blev hon för det
mesta kvar tills frukosten var
framdukad. Kanske stod hon
extra länge och betraktade
sin hy i spegeln eller rynkade
på näsan åt tvålen av märket
Palmolive.
I början av sommaren gick
kusinen ut åttonde klass och
därmed var det dags för den
stora resan ut. Kvar hos oss i
familjen blev en urvuxen blåoch vitrandad klänning med
röda rosenknoppar, ett par
svarta, kilklackade remsandaler och några filstjärnefoton på Doris Day och Gina
Lollobrigida

Kusinen var tillfälligt medlem
i min familj för att underlätta
skolgång och det praktiska
livet. Vår familj var visserligen trångbodd, men det fanns
badkar i källarvåningen och
WC. Jag beundrade min kusin storligen. Hon var duktig
på engelska – jag kunde inte
ett ord – och så skulle hon ju
bli filmstjärna, miljonär och
flygvärdinna.
18

INGALILL HOLMSTRÖM

SÅG DIG I MORSE

Såg dig i morse
såg ljuset
kände värmen

BESÖKET

såg Dig

Så mysigt när han kryper ner hos mig på kvällen,
jag slappnar av i benen och på andra ställen.
Men i vargtimmen väcks jag av att han drar,
han säkert till nån annan kvinna far.
Nåja, jag fick i alla fall en stund,
men saknar honom redan - Herr John B Lund.

LENA PERSSON

bara på håll, tror jag

Såg dig i det lite kyliga vattnet
i ljusstrålarna
som nu värmer Sommarmorgonen

Såg livet
känslan
känslan var underbar
jag såg dig i morse
såg dig på håll, tror jag

Elsie Bäcklund Sandberg
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BESÖKET

BESÖK BLAND LIKA
– Jag har så dåligt lokalsinne, säger min kollega på jobbet.
– Nejdå, säger jag uppmuntrande, inte. Inte har du dåligt lokalsinne.
– Jo, säger hon och speciellt svårt är det i områden där alla hus är likadana. Där hittar jag aldrig.
Kanske har hon rätt, att det är svårt att hitta. För tänk dig att du går i ett bostadsområde där det är tre gator efter varandra med hus och alla har samma
färg. Möjligtvis kanske att brevlådorna är olika. Kanske att det ena huset har
en häck och det andra ett staket. Speciellt svårt att skilja husen åt är när alla
är lika och ligger nära varandra. Garagen ligger mellan kedjehus men hur ska
man kunna skilja på om garaget tillhör det ena eller det andra huset?

Jag checkar in med ansiktet lika

Hotellet ligger som en strandad

allvarligt som på passfotot. Dricker

lyxkryssare vid havet. Jag vill

en dubbel espresso medan jag vän-

gråta, men dödar en kackerlacka.

tar på att få gå ombord. Sluter öro-

Bäddar på balkongen med kuddar

nen för klirrande taxfreepåsar. En

i vit plaststol och sover under en

man med Ecco-sandaler och bruna

svart himmel. Mellan mig och ha-

Bermudashorts balanserar en sejdel

vet dunkar diskomusik och neon-

öl till mitt bord.

ljusen flimrar i ett helvete, där alla

– Får man slå sig ner?

är fulla och lukterna av friterad

Jag nickar och vänder bort blick-

fisk, avlopp och Bougainvillea fyll-

Häromkvällen var jag på en gata i ett bostadsområde med kedjehus. Mellan
husen låg garage. Jag var sist till vårt möte. Blev lite brydd av att det var så
många bilar på uppfarten till grannen. Tänkte att det var ett sammanträffande att vi hade möte hos vår vän samtidigt som grannen hade fest. När vi
var färdiga med vårt möte var det massor av fikabröd kvar vilket föranledde
min kommentar ”du kan ju alltid bjuda grannen på lite fika”. På väg ut från
vårt möte såg jag hur en av de våra backade ut från grannens gård.

i ringlande spiraler. Genom fönstret

Det var alltså ingen fest där. Grannen hade haft besök av oss. Bara att hoppas
det är god grannsämja eller att vår värd kan muta med gott fikabröd.

BRITT RUUSKA

ler luften.

en. Tänder en cigarett. Röken stiger

Vaknar och tänker att döden har

ser jag män i röda overaller lasta

många namn. Inget skrämmer

bagage i och ur flygplanen. Dricker

mig. Mina fötter är tysta på sten-

den sista klunken kallt kaffe och

golv. Det suger i magen. Jag river

ställer mig i kön till toaletten.

ut en karta ur en turistbroschyr

Framför mig står en flicka. Hon

och börjar gå. Staden är ett feber-

gråter. Det är en gåva att kunna.

sjukt djur vid havet. I det djurets
flämtande käft finns jag. Känner

18 C. Fönsterplats. Knuffar in

mig som den ensamresenär jag är.

ryggsäcken under sätet och kasar av

Förbi jättefikusar, olivträd och

sandalerna. En steward mimar flyg-

träd jag inte vet namnen på. Jag

säkerhet. Jag är inte rädd. Mannen

gör en egen serpentinväg och mä-

med Bermudashorts sitter snett

ter varje steg tills jag tittar upp och

framför mig. När planet lyft bestäl-

ser korset. Vid foten av korset sit-

ler han sin första whisky. Ovanför

ter jag och betraktar horisonten.

molnen är himlen blå.
När min skugga och jag blir ett

Landar i värme och mörker. Som i
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en främmande famn. Jag fryser i

reser jag mig och vandrar vidare.

bussen från Palma till Ponsa. I

Följer murarna på Via de Cruis,

fönstret speglas mina ögon som

köper gröna oliver, bröd med sar-

tomma hål.

din och tomat. Sitter under ett

22

INDIANSOMMAR

blått parasoll och dricker mitt

daler studsar i takt med den

kaffe och vattenmelon i tunn

sången. Jag klättrar nerför klip-

skiva. Som en gladmun mot min.

porna, hittar en egen badvik och

Blundar. Apelsinfärgat ljus under

väljer ett träd där jag sätter mig i

ögonlocken.

skuggan och lyssnar på mina tan-

trädgårdsmöblerna var tillbaka i vedboden

kar.

äpplena hade kokats till mos,

Går vidare. Förbi vita hus och

Sedan reser jag mig, lämnar per-

vindlande trappor ner till havet.

fekta spår i sanden och går ut och

Mina ben är starka, vaderna spän-

smakar på havet. Som svett. Som

ner och marken flyter. Där föds en

tårar.

sång i mig. Sulorna på mina san-

Just när allt tycktes förbi;

löven hade lagt sig till ro
över rosorna,
och vi anade en tunn ishinna
på vattnet, i hinken, vid dasset.

ANITA ERIKSSON
Just då, när allt tycktes förbi;
kommer de på besök – indianerna!

I skydd av den tidiga morgonens
dis och dimma
tassar de in

Besöket, besväret, behovet… vems besvär
behöver besökas?

i sina mjuka mockasiner,
och redan till lunch
brinner eldarna som värmer jorden;

Bara bra besök behövs här, andra avböjs
eller avbokas.

igen speglar sig solen i badstegens järn

Besök, förresten.

– som midsommarblomster.

Här säger vi ju främmande.

och slänger sitt glitter på sjön
Och än en gång dricker vi kaffe på bryggan.
Ja, än en gång är sommaren här.
Så är det några dagar i oktober när indianerna kommer

Anna eleonora ERIKSSON
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på ett kort besök,

LEIF STRANDBERG

när allt tycktes förbi.
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BESÖKET

TUVLYCKA
(ett gårdsnamn i Segersta)

Kalle var störlång, mager med

tills mormodern stängde in

äckelgul hy och utstående ögon,

den. Det var fasansfullt och

luktade gammalt, instängt, smut-

normalt.

Du min lilla tuva, på dig vill jag snava! En vårdag en av de första, lyser du upp

sigt, och hade knullgummin i sin

min morgon, där du står i ett dammigt dike.

sängbordslåda i den pyttestuga

Undrar just varför ni tussar ihop er så? Trivsel, trångboddhet - eller bara

han bodde i på Kullen. Han var

tjurskalligt.

inte särskilt förtjust i att arbeta

Fjällig med rötter som gärna följer med upp ur jorden, när jag plockar dig.

Det måste vara den förryckta
hunden som var orsaken till att
Kalle nu satt hemma vid deras
köksbord och samtalade med

och hade en bindgalen schäfer-

Kortare och med lite längre skaft, blommor som man måste hålla i ett fast

hund. Gummina hade Jana och

grepp, för att inte tappa någon av dem.

hon hittat under en av sina expe-

Tuss i lag, vara tillsammans

ditioner. Janas mormor hade

Tuss i lagom antal

ryckt åt sig dem och kraxat:

hennes far. Besökaren trollade
fram en kvarting, och hennes
far som smakade ytterst sällan,
samtyckte till en liten.
Kalle var inte lika stor i mun

”Dem får ni inte ha, dem ska

i en tuva om våren
På tu man hand går vi på Tussilagopromenad, ett besök om våren.

som han brukade. Han skrym-

Kalle ha när han … gör julklap-

tade som vanligt men lite mer

par.”

försiktigt. Vad ville han egentli-

Hon var förbjuden att leka med

KALLPRAT OCH VARMPRAT

EN PRATSTUND

Bättre att förekomma
än att förekommas

ha ha ha
wow wow
da

Jag förekommer

så kan man säga

Man har sina egenheter

si si
ja ja

Man är sig själv

Mamman sysslade vid diskbän-

bringade sina lov hos sin mormor

ken som om hon inte brydde

på Kullen. Då hon inte hade nå-

sig om männen, men hon visste

gon annan att leka med, gick hon

att mamman tjuvlyssnade, pre-

dit i alla fall, trots hunden.

cis som hon själv, fast hon låt-

”Stanna!” ropade Janas mor-

sades läsa läxor. Det var bäst

mor, inte till hunden, utan till
henne. ”Stå still!” Schäfern ru-

Man kan också vara kvinna

Jaha
sim
tack

I allmänhet är man man

så kan man också säga

das. Morrande, gläfsande kret-

Man är man

gen? Varför hade han kommit?

Kalles systerdotter Jana, som till-

för dem att osynliggöra sig,
även om männen redan gjorde

sade skällande med raggen rest

det.

mot henne, som hade slutat an-

Hon ville inte ha Kalle där.
Han brukade aldrig vara hos

sade odjuret snävt kring henne
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Annasara Svanteson

dem, och han påminde henne
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om sin galna schäfer som tuggat

ställt till!”

sönder hennes ben. Hon öns-

Hon mindes också de klot-

kade honom dit pepparn växer

runda ögonen och gapande

eller tillbaka till sin mors stuga

munnarna på grannbarnen

med hundbajs på golvet och

som flockades utmed vägen där

stinkande pisspottor under

hon bars fram. Och därefter

sängarna.

lukten av desinfektionsmedel,
starka lampor och kallt stål.

Dagen allt hände hade en förälder ringt polisen, för besten

Sprutor som hon vägrade, gråt

hade bitit sönder en förbipasse-

och fasthållande.
Kalle fick ultimatum av poli-

rande flickas kappa. Nu hade de
kommit för att kontrollera om

serna: ”Antingen skjuter du

hunden var mentalt frisk.

hunden själv, eller så gör vi det!
NU!”

Poliserna sade, att hade hon

Under tiden som hon för-

inte haft de tjocka hemsydda

BESÖKET

Jag fick en säng på en sal med
flera andra patienter.

Det var i september år 1943. Jag var
7 år och hade nyss börjat i Höörs

Barnförlamning, som det kallades

småskola. Vi var en klass på 22

på den tiden, kallas numera för

barn, hälften flickor och hälften

polio. Den orsakas av ett virus

pojkar.

som först infekterar övre luftvägar
och sedan stannar i tarmkanalen.

Vi hade en snäll fröken som hette

För vissa sprids sedan viruset till

Karin Persson. Jag lekte ofta med

ryggmärgen och kan då orsaka

flickorna. Jag fick vara pappa när vi

förlamning. Sjukdomen grasse-

lekte mamma, pappa barn.

rade i början på 1900-talet fram

Jag började känna att jag inte

till 50-talet. De flesta fallen inträf-

kunde röra ansiktsmusklerna riktigt

fade på hösten och kallades därför

som förut. Tittade i spegeln och såg

lite ironiskt Höstens spöke. Man

att jag hade ett snett leende.

hade ingen behandling som

Mamma och pappa sa att vi skulle

hjälpte. Så det enda som kunde

manchesterbyxorna på sig,

svunnit in i sina tankar hade

gå till doktorn. Det var en äldre

göras var att isolera de som drab-

skulle hunden ha tuggat av hen-

männen blivit färdiga med

man, doktor Månsson. Han under-

bats tills de blev smittfria. De som

nes ben.

varandra, stod nu och skakade

sökte mig och sa att jag fått lindrig

inte blev smittfria fick komma till

hand på att inget skadestånd

barnförlamning i ansiktet och

Vanföreanstalter.

polisarmarna som lyfte henne,

skulle utkrävas. Ingen större

måste omedelbart isoleras på sjuk-

bar henne och föste undan den

skada var skedd!

hus.

Hon mindes de trygga, starka

rultspringande mormodern som

LISA LEONTJEV

Jag kände mig inte sjuk utan
kunde röra mig ganska fritt. I

Det var brinnande krig och det

sängen bredvid mig låg en pojke

fanns ingen bensin. Så bilarna

som hette Fred. Han var förlamad

ihop det gapande såret, som för

körde på gengas. Vi umgicks med

i benen.

att göra det gjorda ogjort. Den

en familj som hade bil. De hade en

gamla kvinnan glodde på henne,

stor bondgård i närheten av oss. De

flåsade och fräste så spottet

körde mig och pappa till Lund. Där

stänkte ”Jag sa ju att ni skulle

lämnade de mig utanför Epidemi-

med sina lortiga fingrar klämde

Jag talade i telefon med mamma
eller pappa ganska ofta. Jag fick
ett kort med tre små hundar på
från min klass. Fröken skrev att

sjukhuset. Jag fick själv gå in till

stanna i lekstugan och inte

hon och barnen tänkte på mig och

sköterskor som tog hand om mig.

komma ut! Titta nu vad ni har
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jag kände stöd av det.
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När jag varit där en vecka kom

Efter ytterligare en vecka fick jag

mamma och pappa på besök. Men

åka hem. Då var jag smittfri och

de fick inte komma in på sjukhuset

kunde fortsätta i min skola. Fröken

utan stod utanför och vinkade. Det

sa att jag inte missat så mycket

var dubbla fönsterglas så jag kunde

eftersom jag redan kunde läsa.

Bilen kurvar in på gården.

1957 infördes poliovaccinering i

Hälsar mina två vänner välkomna. X går till soffan, Y pratar medan jag mäter
upp kaffet. Jag tappar räkningen och får mäta om. Visar var hon kan lägga
upp brödet - längre kommer jag inte.

inte prata med dem. De bara stod
där och vinkade med en karamell-

Sverige. Sedan minskade fallen

påse som jag sedan fick.

snabbt. På senare tid har inga fall
rapporterats.

LARS-ERIK ERIKSSON

Dukar med blommiga servetter till Muminmuggarna. Lägger fram serveringsfaten som snart kommer att fyllas med färskt bröd, ost och sallad. Häller
upp mjölken i den kantstötta gräddsnäckan.

Hon tappar fattningen totalt.
Medan hon hasplar ur sig att de har glömt att ta med sig bröd och pålägg kokar kaffet över. Den bruna sörjan rinner ner på golvet.
När sörjan är borttorkad och vårt kylskåp tömt på pålägg kan vi börja. X
kommer till bordet och sätter sig mittemot mig. Hon stirrar konstigt och så
forsar orden ur henne.

GUDOMLIG VISIT

De smäller mot mig som pistolskott. Ingenting stämmer. En förvriden historia spottas ut över bordet och träffar mig.
Y försänker sig i bön och är oåtkomlig.

Det varade ett kort ögonblick
det varade en evighet
ett oförglömligt och oväntad
inslag i vardagen,
precis när jag gav upp
en omfamning av gudomlig art,
lämnade spår av
kärlek, tröst och förundran,
tack min skyddsängel!

MAYA ENGSTRÖM
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Till slut är galenskaperna spridna över bordet. Jag stirrar på alltsammans
utan att begripa ett skvatt. Hinner tänka att kaffet är slut och brödet var mögligt. Några glasbitar blänker till, hinner inte varna för glassplittret.
Med tungan drypande av förakt sparkar X till min älskade hund. Då lyfter jag
upp den och lämnar rummet.
Det sista jag uppfattar är Y som leder Splittraren förbi glasskärvorna från
glaset som föll.
Sedan finns inte Frälsarkransgruppen längre. Z gjorde klokt som inte kom.
Fast - om hon deltagit hade inget av detta hänt eftersom vi hade träffats där
vi brukar - hos Y.

CAMILLA TORSELL- HEINONEN
30

EN ETTÖRES KOLA

den. Veddig går in och stänger efter sig. De berätta om sina julklappar. Så föreslår Gert att de ska gå
in och leka med hans tennsoldater.
– Vi kan lämna tidningarna till
Svallings. De kommer snart.
– Jag får inte gå utanför grinden.
– Vi smyger ut bakom ditt uthus
som indianer, ingen kommer att se
oss.
– Mormor blir arg om jag följer
dig.
– Kom igen, när vi lämnat tidningarna, så får vi varsin ettöres
kola, ja, ibland två stycken.
– Ja, vi gör det, säger Gert och
ser ner i marken.
De smyger på baksidan av huset,
runt uthuset och snart är de på
utsidan. Ingen har sett dem.

Eftermiddagssolen lyser upp vildvinet på terrassen, där Clara sitter
och läser Dagens Nyheter. Hon hör
hur dörren slår och anar att det är
Veddig. Så hon lägger tidningen på
bordet.
– Har du ingen att leka med?
– Nej, Leonard och Carl har inte
slutat skolan än.
– Men Gert är väl hemma.
– Det är inte roligt att bara leka
innanför staketet.
Clara funderar på vad hon ska
hitta på för att Veddig ska bli glad
igen.
– Kvällstidningarna kommer
snart med bussen. Du kan lämna in
dem till Svalling så får du en kola.
Clara ser hur hans ansikte skiner
upp.

Veddig och Gert står vid vägkanten och väntar. Bussen kommer,
bromsar in. Konduktören slänger
ut Aftonbladet som dunsar i marken. Pojkarna grabbar tag i snöret
på varsin sida av paketet och bär
tidningarna över vägen uppför den
cementerade trappan. De ställer
paketet på papperskorgen och
ringer på kioskens klocka. Glasluckan öppnas och de räcker paketet till en ung flicka.
Som tack får de varsin ettöres
kola. De tar genast bort papperet.
Samtidigt som de stoppar kolan i
mun hör de Gerts mormor.
– Gert, kom genast hem!
Veddig tuggar fortfarande på
kolan när han går över Vendelsö-

Det var då han får idén. En kola ska
befria Gert från hans fängelse. Han
ska få honom fri från hans mormor,
som inte låter Gert gå utanför staketet och leka med honom. Det är
som en skiljevägg mellan dem. Inga
bräder ska hindra Gert att träffa
honom. Varför ska Gert inte få vara
fri och gå vart han vill?
Veddig ta på sig jackan, går ut,
sneddar över dungen och ser Gert
som kramar händerna runt spjälorna. Han ler när Veddig säger:
– Hej, får jag komma in?
– Jag ska fråga mormor.
Gert går in i huset, snart kommer
han utspringande och öppnar grin-
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– Fick ni en kola? Frågar Clara
när Veddig kommer in. Han svarar inte, utan går in i barnkammaren och slår upp en bilderbok.

vägen. Han trodde att Gert skulle
bli befriad från sitt fängelse, precis
som när Törnrosa vaknade i sagan
som mamma läst.

PONTUS VIFELL

Han knackade försiktigt på dörren.
Satte sig, som vanligt, på en stol innanför dörren.
Han hade en speciell doft.
Kanske var det snus?
Eller dåligt med tvål och vatten?
Han satt alldeles tyst.
Jag var barn,
han var gammal, ”Gubben Engström” vår granne.
Det var Långfredag.
Han tog ett djupt andetag
” Det var nog en lång dag för han som hängde där på korset”.
Jag blev stum.
Hade han såna tankar?
Visste han något om Påskens budskap?

GUN SJÖHOLM
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har vi i alla fall blivit lovade att få
provsitta Chryslern i garaget.
– Nej, det här duger inte, utbrister mamma, lyfter av hatten och
kränger sig ur klänningen. Jag får
ta det andra!
”Det andra” är en svart klänning
och en båtliknande flätad hatt i
samma färg. Mamma inleder nu
en växelgång mellan de båda klänningarna och hattarna. Tar av och
sätter på. Sedan målar hon läpparna med rött kyssäkta läppstift hon
fått av pappa i julklapp och trutar
med munnen mot spegeln. En
stund senare torkar hon bort det
röda, väljer ett ljusare, ett underbyxskärt som hon brukar ha på
kalas.
Ur resväskan plockar hon fram
ett par skor med höga klackar.
Hon provgår en bit, vinglar och
tvingas ta stöd med handen mot
väggen för att inte falla. Sticker i
stället fötterna i de pumps hon
gick hit i. Inte lika höga.
Till slut bestämmer hon sig för
den svarta klänningen och båthatten i samma färg. I dess för glittrar
och glänser ett kuttersmycke av
glaspärlot. Men mamma är inte
riktigt nöjd. Hon flyttar hatten en
millimeter hit och en millimeter
dit, petar till den med långfingrarna.
– Vi bör nog gå nu, säger pappa
och reser sig.
– Vänta, jag måste få hatten att
sitta rakt!

BESÖKET 1954
Pappa, i gåbortskostym, sitter
lutad över skrivbordet och studerar en hotellbroschyr. Min bror
ligger på ena halvan av en jättelik
säng och läser om kapten Mike i
Vilda Västern.
Vid fotändan av samma säng
sitter jag och kan inte ta blicken
från mamma som beter sig på ett
sätt jag inte känner igen. Hon står
framför en spegel och flyttar sin
ljuslila stråhatt hit och dit över
det nypermanentade håret. På
hennes sommarljusa klänning
skimrar blommor i samma färg
som hatten. Hon vrider huvudet
baklänges för att kunna se baksidan i spegeln och snurrar runt
varv efter varv.
Vi befinner oss på Grand Hotell
i Stockholm. Jag är sex år och tillsammans med släkten hitbjuden
av Släktingen med stort S,
”dollarmiljonären” och Chryslerägaren Mr. Herbert P. Brostrom –
som kommit ända från Amerika,
med Chrysler och allt.
De vuxna ska snart äta middag
med Släktingen och hans fru, Mrs.
Mildred P. Brostrom. Vi barn i
kusinskaran väntar på barnvakt
och är sura över det. Vi vill ju vara
tillsammans med amerikanarna,
vifta med öronen samt snappa
upp deras konstiga språk, svamerikanskan. Som plåster på såren
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– Synd att jag inte tog med vattenpasset – och en nubb! ler vår lurifax till
pappa, bugar sig och bjuder mamma sin arm.
Hon sluter genast upp vid hans sida och skrider likt en Sophia Loren ut i
korridoren – med hatten lite på sned.

KRISTINA NORDIN

Mallorca i januari kl. 01:45
Irriterande
inar myggan runt min kropp
Hon stack, sen stack hon
En blodfull sorti
-”svenska blod är micket god
Gracias madam”
ANNBRITT JONASSON

34

STANS MEST FÖRAKTADE
PORTUPPGÅNG
BESÖK IN ABSURDUM
Besöket blev längre än behagligt
– det var ju beklagligt!
att besökaren inte ursäktade sig
utan bildade ett ”dig och mig”
vid bordet – det var strax innan mordet...
Kaffet kallnade raskt
en kvart blev en timme
sen blev det svart!
Natten är här, försökte jag.
Men besökaren blev kvar:
Du kanske fastnat har?
Är jag rentav för rar?
I väntan på svar
mjölken sig i kaffet skar
det blev ett blodbad café au lait!
Och med det
slängde jag dig ut
och besöket fick sig ett slut.

Katarina O’Nils Franke
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Det var lingonris som lämnades
utanför porten på stans fulaste gata
i stans mest föraktade portuppgång.
En installation som varslade om att
någonting förändrats. Säkert någon
som bara råkat, sades det. Kanske
någon som tappat från fönstret,
spekulerades det. Slumpen, konstaterades det. Moraliskt förfall har
funnits i hela världen i alla tider,
det är ingen nyhet. Folk stjäl cyklar,
hjärtan och snus men aldrig lingonris. I veckor låg det där och tycktes
vara lyckligt, grönt och friskt fastän
det var bortslitet från sitt ursprung.
Ingen hemlängtan till marken, skogen, friskare luft utan lingonriset
anpassade sig till asfalten, tycktes
mysa intill kvasten som var avbruten på mitten. Det var som om det
var meningen men ingen förstod
vilken mening. Tills den dag då
lingonriset blev någons hem. En
igelkotte med glittrande ögon som
överlevt hösten kurade in sig i stans
mest föraktade portuppgång på
stans fulaste gata. Det fula blev något åtråvärt, så illa var det ändå
inte. Familjärt, nära till allt och folk
var som folk alltid var: olika. Människor samlades kring igelkotten i
lingonriset, det blev som en kyrka
fast utan bön. Någon tog med
mjölk, någon tog med en mycket
liten halsduk som tjänade filt när
nätterna blev kallare och kallare.

Igelkotten fick inget namn. Det var
helt enkelt The Igelkotte. Som inte
tillhörde någon. Det vackraste är
alltid till låns, det som är vackert
på riktigt kan inte ägas. Men igelkotten valde människorna, valde
lingonriset, valde stans fulaste
gata och stans mest föraktade
portuppgång. Inga fler samtal med
spekulationer. Folk fann sig.
Kanske för första gången i människans historia fanns ett ordentligt
lugn över situationen. Ingen skrev
insändare, ingen protesterade,
ingen ängslades men alla glittrade.
Och igelkotten stannade tills den
första snön kom, en natt var igelkotten bara borta. Lingonriset
också. Igelkotten var stark, sades
det. Igelkotten drog med sig
lingonriset, spekulerades det. Skogen kräver alltid tillbaka det som
är sitt, konstaterades det. Men
tittar du riktigt noga i blicken på
de som går in i, ut genom eller
förbi stans mest föraktade portuppgång på stans fulaste gata, så
kan du se att det finns ett glitter
som inte fanns där förut. Besökaren hade lämnat spår.

JENNY ERIKSSON
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BESÖK I DIGITAL FORM

HUSET

Besök är det kul?
eller kanske besvärligt
eller välkommet

Då hon körde in på gården såg hon
som vanligt mot köksfönstret. Trots
att han inte fanns där längre anade
hon hans vinkande hand bakom
gardinens blå blommor. Känslan att
han väntade där inne fyllde henne
med både vemod och lugn.

Ytterdörren hade skjutit, så hon
fick krångla med låset en stund
innan nyckeln gick runt. Det var
råkallt i farstun. Fönstren hade en
tunn isskorpa längst ner. Men då
hon kom in i hallen möttes hon av
den svaga värmen från elementen.

Plogbilen hade föst ihop en snöhög
mitt på gården. Bredvid den och
förbi bron ledde en smal upptrampad stig. Grannfrun gick där med
sin hund varje förmiddag och eftermiddag. Promenaderna var ordinerade av läkaren, men fungerade
också som en daglig kontroll att
allting stod väl till med huset.

Den ovana tystnaden omslöt
henne. Men trots att huset var alldeles tomt kände hon trevnaden
och hemkänslan möta i köksdörren som vanligt.

Kommer fogden hem
kan man hålla sig för skratt
undvik att öppna
Barn och barnbarnen
alltid mycket välkomna
kommer för sällan
Oväntat besök
i digitala tider
det händer aldrig
Att besöka nån
utan att avisera
förkommer inte
Vart är vi på väg?
är spontanbesöken slut
är allt kul över?
Skicka inget mejl
skicka absolut inget sms
bara åk iväg
Överraska nån
strunta i allt digitalt
gör nån riktigt glad

Hon klev ur bilen och blev stående
och såg ner över dalgången och älven med bergen på andra sidan.
Snön på trädgårdslanden nedanför
huset korsades av spår från rådjuren som hade sina stråk där. Granarna utanför tomten tyngdes av
snö och skymde nästan älvfåran.
Himlen var grå, men en smal blå
strimma trängde sig fram över
Mörkberget. Den arbetade hårt för
att trycka bort molnen och snart
blänkte en solglimt fram.

Besök och besök
gör det så ofta du kan
se folk på riktigt

Det hade fallit mycket snö sedan
hon var här sist. Det räckte inte
med borsten för att få bort allt från
bron.

Öjar Janhager

”Tur att jag lade in spaden i bagageutrymmet”, tänkte hon.
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”Pappa finns här i huset ändå”,
tänkte hon och såg automatiskt
mot platsen där hans stol stått vid
köksbordet. Nu var köket, liksom
det övriga huset tömt på möbler
och prylar.
Den röda linoleummattan visade
spår av fötter som travat från skafferi och köksbord till diskbänk och
spis. Inte lika vågad och fräck i
färgen nu som då den valdes i mitten av femtiotalet, men väl bevarad för sin höga ålder. Skåpluckorna hade målats lila samtidigt,
men det ändrades till blått för
länge sedan. Nu såg hon hur nött
färgen blivit genom åren. Till höger om skjutdörren in till sovrummet var väggens färg mörkare där
spegeln hängt. Vägghyllan som
mamma målade grå för länge sedan fanns kvar. Tömd på kopparsakerna, Härjedalsbjörnen, NäverJollens burk och den gamla träskå-
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enda som fanns kvar på väggen. I
sällskap med tomma tavelkrokar
begrundade den framtiden för det
ödsliga huset.

len såg den ensam och övergiven ut.
Hon tog tag i den för att känna om
den var fastspikad. Överraskande
nog kunde hon enkelt lyfta bort hyllan från de grova spikar den hängde
på. Nog skulle hon få plats för den
någonstans i huset i Edsbyn.

Trappan till övervåningen knarrade tyst då hon klev upp för den.
De gamla breda golvplankorna
rodnade under lackens blänk. Dörren till balkongen var låst. Pappas
stolthet var i dåligt skick och hon
vågade inte låta mäklaren gå dit ut
med någon husspekulant. Den vita
färgen på balkongens breda snidade räcken flagade och de
murkna golvplankorna var grånötta av regn och vind.

Hon tittade in i kallskafferiet. Inga
spår av möss! Men det fanns inte
längre några spår av mat där inne
som kunde locka de listiga krakarna.
Inne i TV-rummet blängde sprickan
i tapeten som dolde murstocken
mot henne. Ekskåpet där böckerna
alltid stått och där hon hade sitt
dockskåp som liten flicka hade trots
mannens ivriga protester fraktats
till Byn. Det var först då skåpet bars
bort som sprickan gav sig till känna.

Hon blev sittande en stund i trappan och funderade. Kände samhörigheten med de människor som
levt i huset. Ett stort vemod fyllde
henne.

- Bokhyllor får vi aldrig för många
av, hade hon försvarat sig med.

Huset som alltid varit hennes
trygghet skulle snart tillhöra någon annan.

Ljussignalen till telefonen var det

BESÖKET
Ringde X-trafik, som artigt upplyste om att N i tidtabellen betyder
natt mot lördag söndag. Nu var det
onsdag. Sista bussen hade gått.

Besökte den lilla staden i oktober.
Regn liksom förra gången men nu
var luften mild och utan stormbyar.
En promenad i väntan på bussen.
Allt var så annorlunda. Många restauranger och gatukök. T.o.m. en
loppis och en second hand butik.
Allt öppet, utom Röda Korset, där
jag hade tänkt ta en kopp kaffe och
leta vykort. Gjorde inget. Behövde
bara vänta en kvart på stationen.
Nu var dörren till väntrummet öppen. Skönt att kunna sitta på en
bänk och vila benen.

Radion: ”Sommar sommar sommar ...
Dagbok:” Jag hade pengar uti min
ficka. Jag hade termoskaffe jag
kunde dricka. Men hon jag mötte
var ingen vacker flicka. Och hon
grät som ett litet barn.”
Ingen hatt med flor och blommor
på. Tunn T-shirt med kort ärm.
Två stygn i pannan med genomskinlig plåstertejp över. Bomullstopp i armvecket, tillika plåstertejp.

Tankarna gick och jag undrar än
vart hon tog vägen sen…
Läser dagboksanteckningar från i
somras, början av juni. Minns att
jag lyssnade på radion och gnolade
på en melodi när jag skrev: ”och har
du pengar uti din ficka och har du
någonting som du kan dricka och
har du dessutom en vacker flicka,
kan du va glad som en speleman.”

Radion:”… urbana områden…
särskilt utsatta områden…polis…
åklagare…rättsväsen…
gärningsperson…fokus på brottsoffret…samtyckeslagen. ”
Dagbok: hur frivilligt sker något
för en som fryser klockan tolv på
natten? Inte pengar så det räcker
till D.

Elfel tåglinjen Gävle – Hudiksvall.
Tar ett annat tåg till en annan stad
och tror mig kunna fortsätta hemresan med buss från slutstationen,
något jag gjort flera gånger tidigare.

INGER Olsson-Wångstedt
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Taxi stängt, inga droskbilar tillgängliga, bara en som skulle åka
nio mil bort med en sjuktransport
och tillbaka. Skulle ta flera timmar
att vänta på.

Men bussen kommer inte. Regnet
och kylan börjar kännas besvärande
efter bortåt en timmes väntan.
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Bara vi ute: Två män, som klivit av
tåget, påtagligt onyktra, varav en
försvann i mörkret. Barnkvinnan
och jag.

henne för att de hade druckit öl.
Själv bar hon på en hel kasse full
med ölburkar. Sprättade upp en så
det stänkte och tände en cigarett.
Jag bar också på en plastkasse
men med extra skor, termos,
smörgåsar, stor vattenflaska och
persikor. För tungt att bära flera
kilometer i blåsten men tanken
hade slagit mig att ett sjukhus
kunde ta emot mitt i natten med
stolar, värme och ljus.

Väntsalen låst. Uppvärmd förhall,
utan bänkar öppen. Lampor och
ljust men andningsluften där inne
tät av spritångor. Ingen restaurang,
inget café, inget poliskontor öppet.
Blåst och regn. Ett hotell nära stationen, stängt. Receptionen skulle
öppna kl. 07:00.

Långt senare förstod jag varför
många akutmottagningar behöver
väktarbevakning nattetid.

Flickan ville att jag skulle prata med
hennes mamma i mobilen. Mamman ville inte komma och hämta
med bil. Suckade lite och menade
att hon minsann hade gjort sitt, att
jag väl fick ringa polisen då, så att
dottern skulle få sova någonstans.
”Hon har ju bekanta i D, hon har
alkoholproblem” tillade hon.
”Hon är full”, sa flickan och grät.
Och farsan är så här. Hon härmar
en stapplande gång och ett bröl.
Fortsätter gråta och frågar om det
är konstigt, att hon blivit, som hon
är. Den späda gestalten berättade
att hon hade två barn, tio år emellan. De befann sig hos sin pappa,
”som inte var snäll”.
Mamman hade sagt att dottern
hade alkoholproblem. Dottern att
föräldrarna var alkoholister. Att de
inte kunde komma och hämta
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lika nekande som tidigare. Men
kvinnan som svarade tyckte uppenbarligen synd om mig och bad mig
vänta medan hon kontaktade chauffören, som skulle ut på långresa.
Hon frågade om han kunde låta mig
följa med fram och tillbaka som
fripassagerare, så jag skulle slippa
stå ute i natten och frysa.

Du kan skratta åt det här om ett år
eller så, kvittrade mitt kusinbarn,
när jag berättade om taxifärden,
som kostade mej tusen kronor, för
att jag inte hade läst tidtabellen.
Nämnde inget om barnkvinnans
besök i väntkuren. Eller var det jag
som besökte henne i hennes verklighet? Ett besök i verkligheten?
Vart tog hon vägen? Försvann in i
ett buskage tillsammans med en av
de överförfriskade männen, när
jag väntade på taxin.

Efter en oviss stunds väntan dök de
upp, taxichauffören M och hans
sjuktransport. Jag sjönk ner i baksätet. På en tom plastkasse. För alla
eventualiteters skull. Inga toaletter
öppna nattetid i en småstad, där
t.o.m. mackarna stänger 21:00.

Ringde min bror och svägerska,
som har sommarställe några mil
från stationen men de hade, på
några timmar när, åkt tillbaka till
Stockholm. De frågade om jag
verkligen inte hade någon jag
kunde ringa för skjuts och hämtning. Alla anhöriga befann sig på
annan ort. Själv hade jag inte bott
på nya adressen tillräckligt länge
för att våga ringa grannarna mitt i
natten.

Behagligt varmt och bekvämt de
arton extra milen av min hemresa.
Vacker fjällnatur, sjöar, berg och
skogar. Fullmåne på en himmel,
som övergick i rosa. Två små rävungar sprang över vägen och två
harungar. Även två stora älgar såg
vi och adrenalinpåslaget ökade, när
en grävling höll på att bli överkörd.
Hindrade både chauffören och mig
från att somna.

Desperat stoppade jag två uppdykande billyktor och bad om lift.
Lättad, när de skulle till Piteå, i
motsatt riktning. Stark spritdoft,
när föraren vevade ner rutan.
Ringde taxi igen och blev kopplad till jouren, där beskedet var

Det hade emellertid mannen gjort,
som också hade tänkt byta till buss
från tåg, såg vi, när taxin var tillbaka i den lilla staden. Han hade
lagt sig på det smutsiga golvet i utrymmet utan bänkar med glasväggar framför väntsalen.

Hörde hennes nej.
Hörde också något annat på
radion, när äventyret var över för
min del. Hörde om ett nytt lagförslag: att offret skulle bekräfta samtycke med en bankkod på datorn.
Äger barnkvinnor datorer och
bankkoder?
Skratta? Kan jag det?

TINA ÖIJER
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BESÖKET I VÅR HEMBYGD
Som alltid går förbi och kollar att
inte en minut vi sätter oss ner.
Nej jag ska handla med maskiner
båtar och andra stora grejer
Det ska ni i framtiden se, kom det
ihåg när ni sitter fast tjejer.
Så kom frågan till AnnaMaja.
Har du funderat på vad som du.
vill ska bli ditt framtida yrke. Det
tog henne en sekund att svara på.
Något inom teater, Tänk att få
vara en annan person bara för
någon timma, drömma sig bort.
Göra en roll och bli känd som Ingrid Bergman eller någon annan
talangfull aktris. Klarar jag inte
inträdesprovet så blir det kanske
statist till en början för min del,
men min förhoppning är att det en
gång ska lyckas. Något inom filmen.
Nu Millan är det du som kanske
vill berätta hur din framtid kommer att se ut, din empati för de
äldre har kanske gett dig klarhet i
val av yrke?
Det stämmer. Som föreståndare
på ålderdomshem kan jag se till
att medverka till en mer harmonisk tillvaro för alla som inte klarar sig i sin hemmamiljö och att
uppmuntra till besök av släktingar
och vänner. För besöken får de
boende att känna glädje och trivsel.

MAJ LARSSON
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Foto: Christer Holm

En återträff med vänner, en stund
med frågor om framtida yrkesval.
Kamrater och ortsbor som inte
setts på några år. En del har flyttat.
Vi som har känt varann sen vi var
unga, var de som en gång i sin
framtid kanske skulle kunna bli
uppfinnare, försäljare, artist och
predikant. Varför förstod du det,
var en fråga från min bekant. Jo det
var en skillnad mellan oss.
Raili från Finland kom hit 1942
och hon älskade kemin och att göra
experiment. Hon kommer att bli
någon som upptäcker, kanske något
inom medicin.
Daniel som jag känt sen vi gick i
fjärde klass. Han var en stillsam
elev, och den som stöttade och såg
till att alla var med. Han predikade
för oss om stjärnor och rymden och
vad som sker om vi inte är laglydiga
och uppför oss väl och är omtänksam om varje själ.
Och Sonja hon visade oss sin talang. När det var fest på vår skola
var det alltid hon som stod på scenen och spelade
så fint på orgel och sjöng. Hon blir
artist var vad vi tänkte och så det
blev. Hon var alltid med när det
skulle showas denna spralliga elev.
Än du Jonny. Jag ska bli försäljare
som min far ledig och fri. Ingen
chef som alltid ska kasta ett öga och
se efter vad jag hinner med.

Bilden är tagen vid Plahnstugan strax utanför Söderhamn. Vill du veta mer
om denna sagolika plats gå in på www.hjalm.org/plahn/
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