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Föreningen Skrivare i Hälsingland 

 

Lokatten utkommer med fyra nummer per år, i februari, maj, september och 

december. Medlemmar är välkomna att mejla texter till: 

lokattenredaktionen@gmail.com. Bidrag ska vara redaktionen tillhanda  

senast den 15:e i månaden före utgivning. Det är önskvärt att inskickade bi-

drag håller sig inom ramen för två datautskrivna A4-sidor i typsnitt Times 12 

punkter och med radavstånd 1,5. 

Redaktören förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar och i de fall 

det kommer många bidrag, göra ett urval. Varje nummer har ett tema som 

meddelas i Lokatten numret innan. Alla som skickar in ett bidrag får en be-

kräftelse på att texten kommit fram.  

 

Medlemskap i Skrivare i Hälsingland kostar 150 kr/år som betalas in på  

pg 78 12 52-2.  

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

Webbredaktör är Pär-Ola Palm, Ljusdal palmarens@gmail.com  

Vår Facebooksida hittar du på Skrivare i Hälsingland.  

Administratör för Facebooksidan är Lena Persson. 

Ordförande: 
Leif Strandberg, Söderhamn 

070-550 21 93 

leifstrandberg.ab@telia.com 

Kassör: 

Britt Ruuska, Ljusne 

070-607 01 94 

britt.ruuska@gmail.com  

Sekreterare: 

Lena Persson, Hudiksvall 

070-639 60 13 

 lena.forslin@outlook.com  

Övriga ledamöter: 

Pontus Vifell, Bollnäs 

0278-17859 

pontus_vifell@hotmail.com 

Anita Eriksson, Söderhamn 

070-296 46 66 

anitaeriksson420@gmail.com 

Lars Lindström Njutånger 

070-2496345 

larslindstrom@eml.cc  

Anders Persson, Söderhamn 

072-715 57 82 

info@ecografica.se 

Ersättare: 

Carola Lofterud Tjärnberg 

Pär-Ola Palm 

Revisorer: 

Sören Molander 

Maria Bohlin 

Ulf Torstensson (ersättare) 

 

 

Styrelsen 
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Ordförande Leif har ordet 

Vi är i rörelse! 

Det händer massor av spännande saker 

i vår förening. Våra Öppna scener un-

der sensommaren har varit mycket väl-

besökta och lyckade på alla sätt. Vårt 

samarbete med Region Gävleborgs lit-

teratursatsning ger oss både inspira-

tion och många nya medlemmar. Våra 

kontaktar med Åbolands litteratur-

förening är goda. Inläggen till Lokatten 

blir fler och är alltid lika intressanta. 

Genom ett gott redaktionsarbete över-

träffar Lokatten sig själv vid varje num-

mer, både till form och innehåll. Sam-

arbetet med Bilda har fått fungerande 

rutiner. Kursverksamheten är i gång. 

Medlemmar har kommit ut med nya 

böcker och vi deltar på konferenser där 

våra minoritetsspråk uppmärksammas. 

Kan det bli bättre? Nej, det är så härligt 

att vi är en rörelse i rörelse. Tack till 

alla strävsamma och kreativa medlem-

mar.  

Nu gäller det att hålla igång vår rörelse 

så att den likt lokatterna i våra skogar 

och berg fortsätter att lunka på. 

 

Vad behöver göras. 

Vi i styrelsen försöker på alla sätt 

underlätta för medlemmar och 

blivande sådana att få komma 

med i skrivarcirklar. Dessa 

cirklar är vår gräsrotsrörelse där 

människor kan få kontinuerlig 

(kanske varje vecka) inspiration 

och komma vidare med sitt skri-

vande. Vi vill därför att du som 

vill vara med i skrivarcirklar an-

mäler ditt intresse till oss.  

   I styrelsen är det Lars Lind-

ström (larslindstrom@eml.cc) 

som blir din kontaktperson. När 

han steg för steg får in era namn 

hjälps vi åt att skapa nya cirklar 

på lämpliga platser. 
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Leif 

Några rader från 

redaktören 

 

En annan sak som ligger framför 

oss handlar om lokattens vidgade 

revir. Hälsingland och Gästrikland 

är ju syskon i samma region. Och 

mycket som sker, sker på regionba-

sis. Därför samarbetar vi med  

Region Gävleborgs litteratursats-

ning. Här uppenbarar sig en hel 

drös av nya spännande människor 

och aktiviteter. Vi i föreningen sät-

ter ju en ära i att vara ett ”resande 

teatersällskap” och slå ned vår am-

bulerande skrivarrörelse på olika 

platser i Hälsingland (Los, Färila, 

Ljusdal, Edsbyn, Källvik, Bollnäs, 

Gnarp… ) och ordna Öppna scener 

och annat skoj. Nu tar vi också sikte 

på orter som Gävle, Hofors, Torså-

ker, Sandviken… 

Men vi ska behålla vårt fina namn 

Skrivare i Hälsingland. För i det 

namnet inryms ingen landskaps-

chauvinism utan Hälsingland är vår 

symbol för gemenskap, berättar-

glädje, skrivarlust, höga berg och 

djupa dalar – här är vänner som oss 

behagar – låt oss dansa tills solen 

rinner opp. Det är precis det som 

vårt Hälsingland står för. 

Kära medlem. Lev! Skriv! Anmäl 

dig gärna till våra aktiviteter. Och 

vill du dra ett strå extra till styrelse-

stacken är du välkommen. 

 

Lyssna! 

Om du går in på Facebook och letar 

reda på Litteraturtimmen i Radio 

Söderhamn hittar du intressanta 

intervjuer gjorda av vår medlem 

Jenny Eriksson, bibliotekarie på 

Söderhamns bibliotek. Vår ordfö-

rande Leif blev nyligen intervjuad 

och han berättar om Skrivare i Häl-

singland. Ett äldre klipp med Kris-

tina Nordin, som berättar om förfat-

taren Ulla Bjerne hittar du också 

där. Litteraturtimmen sänds varje 

månad, klockan 09:00 den andra 

tisdagen i månaden. Dock inte i ok-

tober, men väl i november och de-

cember i Radio Söderhamn 89,7 

samt på webben radiosoderhamn.se 

 

En bild säger mer än 1000 

ord. 

Men inte alltid. Vi har tolkat Ljus-

dals Fotoklubbs fina fotografier i 

både prosa och lyrik i det här num-

ret. Det har varit intressant att ta 

del av alla de tankar som bilderna 

väckt. Här är resultatet. Vår före 

detta ordförande Öjar Janhager har 

tolkat på sitt eget sätt. Till varje bild 

har han satt en replik eller en liten 

mailto:larslindstrom@eml.cc
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kommentar. Kul, tycker jag. Lena 

Persson valde både en limerick 

och ett akrostikon. Härligt! Vad är 

en Akrostikon kanske någon und-

rar. Enligt SAOL är det en dikt där 

radernas eller strofernas begynnel-

sebokstäver bildar ord eller namn. 

En Limerick är en femradig 

skämtvers med rim på ortnamn.  

Vi återkommer med resterande 

elva bilder som bifogas i nästa 

nummer och så kör vi en omgång 

till. Vi tänker oss att vi i samband 

med våra Öppna scener ska an-

vända både bilder och texter i våra 

framträdanden. Det ser vi fram 

emot!  

Det var bättre förr. 

Nåja, kanske inte allting. Lokat-

tens utgivningsdatum för hösten 

var dock bättre förr. Som ni 

kanske kommer ihåg ändrade vi 

septembernumret till ett oktober-

nummer. Eftersom flera aktivite-

ter sätter igång i september, kur-

ser, öppna scener mm, blev det för 

sent att annonsera om detta i ok-

tober. Vi var hänvisade att skicka 

mail och/eller lita till Facebook 

och Hemsidan. Nu är vi inte sämre 

än att vi ändrar igen. Från 2020 

gäller: Lokatten utkommer med 

fyra nummer per år. Februari, 

maj, september och december. 

Manusstopp blir som vanligt 14 

dagar innan, det vill säga: 15:e 

januari, 15:e april, 15:e augusti och 

15:e november. 

Gå i cirkel 

Det är vår förhoppning att vi  

lyckas entusiasmera våra medlem-

mar till cirkeldeltagande. Leif har 

redan sagt det och jag är inte rädd 

för att tjata! Vi är många som be-

höver en skrivaruppgift för att ta 

oss för med att skriva. Jag är en 

sådan. Måste ha läxa. I en cirkel 

får man just motivationen och 

stöttningen som gör att man skri-

ver. Seminariet Att komma vidare 

med sitt skrivande gav åtminstone 

mig insikten att det gäller att 

skriva, hellre lite varje dag än 

inget alls. Du som ännu inte är 

med i en skrivarcirkel men gärna 

vill, ta kontakt med Lars Lind-

ström (larslindstrom@eml.cc) så 

ska vi göra vad vi kan för att hjälpa 

till. 

Som sagt var 

Anita 
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Hänt sedan sist  
Öppen scen Ljusdal 

Lördagen den 18 maj samlades 17 

personer för öppen scen i Unitis 

lokal i Ljusdal. Minnen, poesi och 

levnadsberättelser varvades med 

samtal om fotoprojektet Skrivare i 

Hälsingland har startat upp till-

sammans med Ljusdals fotoklubb. 

Lokalen, en fd bio och teater bil-

dade en fin inramning. Personalen 

sålde mackor som mättade och 

ljudtekniker fixade det tekniska. 

Tacksamt för moderatorn. Vi kom-

mer gärna tillbaka. 

 

Öppen scen Nianfors 

Lördagen 15 juni. 

Många samlades i Nianfors 

denna soliga lördag. Det har bli-

vit en tradition att spelmän och 

Skrivare i Hälsingland träffas 

lördagen före midsommar, in-

bjudna av föreningen Nianfors 

Naturligtvis. Ett härligt kombo 

med poesi, berättelser och musik 

av många spelmän från Hälsing-

land. Vi var ett par skrivare som 

frågade om spelmännen kunde 

ackompanjera. Improvisationer 

när det är som bäst. Vi hoppas 

på repris nästa år. Och så fanns 

det kolbulle och fika  m.m. 

Kolbulllar! 

Text och bild: Britt Ruuska 

Ragnar Tollet  har intagit scenen 

mailto:larslindstrom@eml.cc
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Nästan 40 personer kom till Sör-

fjärdens kulturkapell i Gnarpsba-

den sista dagen i juli månad. Kul-

turkapellet Sörfjärden anordnade 

en Öppen scen i samarbete med 

Skrivare i Hälsingland. Kapell-

föreningens ordförande Helena 

Arbman samt Skrivare i Hälsing-

lands ordförande Leif Strandberg 

hälsade välkommen.  

Öppen scen Sörfjärden  

Text och bild: Lena Persson  
 

Bygdens son Evan Berjlund upp-

märksammades lite extra då han 

utkommit med en alldeles ny och 

mycket fin diktbok "Än lyser Cas-

siopeia". Under kvällen lästes po-

esi, prosa, en novell och några 

korta berättelser. Kaffe och goda 

kakor serverades i pausen. 

 

Annbritt Jonassons text Bättre kan jag lockade till många skratt, särskilt hos den 

kvinnliga delen av publiken.  
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Att komma vidare med sitt skrivande 

Så löd rubriken på träffen den 3 

september i Gävle. Träffen som 

höll till på Silvanum arrangerades 

av den nya litteraturverksamheten 

inom Kultur Gävleborg och  

lockade ett 70-tal intresserade. 

Verksamhetsutvecklare i litteratur, 

Karin Forsgren Anderung hälsade 

oss välkomna och presenterade 

den nya satsningen på litteratur i 

länet. Visionen är att det litterära 

Gävleborg ska växa. På nätet kan 

man läsa mer om verksamheten: 

https://www.regiongavleborg.se/

kultur/verksamhet/litteratur/ 

och på Facebook söker du på  

litteraturgavleborg. 

Därefter var det Skrivare i Hälsing-

lands tur att presenteras. Vår ord-

förande Leif Strandberg berättade 

om föreningen, om våra öppna 

scener, kurser, cirklar och om 

medlemstidskriften Lokatten. Leif 

betonade att ”Hälsingland” ska ses 

som en logotyp som självklart även 

innefattar hela länet och för den 

delen resten av vårt land. Leif gav 

en mycket bra bild av vår trevliga 

och spännande förening och jag 

skulle inte bli förvånad om det re-

sulterar i en hel hög med medlem-

sansökningar.  

Efter paus med kaffe och wraps 

blev det panelsamtal med repre-

sentanter från olika skrivarutbild-

ningar i länet. Maria Lang från 

Bollnäs folkhögskola, Hans 

Carstensen, Färnebo folkhögskola 

och Jan Sjölund, Högskolan i 

Gävle berättade om de olika verk-

samheterna och svarade på frågor.  

Av Maria Lang fick vi veta att 

Bollnäs folkhögskola har två  

1-åriga skrivarkurser. I mån av 

plats kan man gå kurserna flera 

gånger. Dels finns en distanskurs, 

där man fysiskt träffas varannan 

tisdag med skrivövningar och 

textuppläsning. Det finns också en 

kurs som kallas Pennspetsen. 

Kursdeltagare i Pennspetsen träf-

fas en gång per månad och var och 

en har en egen handledare/

mentor. Utöver detta finns en 

sommarkurs veckan efter mid-

sommar varje år. Då bor och äter 

man på skolan och kurskostnaden 

är 3.270:- 

Hans Carstensen som represente-

rade Färnebo folkhögskola berät-

tade att man söker till Romanskri-

varlinjen en termin i taget. På nä-

tet finns ett virtuellt klassrum för 

deltagarna. Här inriktar man sig 

endast på sitt eget skrivande. Lin-

jen har funnits sedan 2003. 

Jan Sjölund från Högskolan i 

Gävle informerade om det 3-åriga 

kommunikationsprogrammet där 

skrivutbildning ingår. Här hand-

lar det om professionellt skri-

vande. Eleverna får prova på olika 

typer av skrivande, journalistik, 

https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/litteratur/
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/litteratur/
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copywriting eller författande för 

att hitta vad som bäst passar var 

och en.  

Som avslutning på kvällen berät-

tade Cecilia Klang om sitt varie-

rade skrivarliv.  Vi i publiken fick 

höra om dråpliga episoder relate-

rade till hennes rosade debutro-

man, Gäddsimmerskan. Cecilia 

gav även råd till den som vill få 

sina texter publicerade. 

Anita Eriksson 
 

Leif talade så väl om föreningen att  

flera nya medlemmar anmält sig. 

10 

 
Ett mjukt augustiregn bäddade in Källvik i sensommarskimmer denna efter-

längtade berättarafton som lockade folk från både här och var i Hälsingland 

med omnejd. En av sommarens sista kvällar passar förstås perfekt för berät-

tande, textläsning och samkväm. Strax över femtio deltagare slöt upp i Equ-

meniakyrkans sommarlokal där full aktivitet rådde i köket och stolarna i sa-

len raskt fylldes av berättare och lyssnare. Leif Strandberg ledde kvällen och 

överraskade med en bokrelease då Evan Berjlund släppt sin diktsamling än 

lyser Cassiopeia. Redaktör Anita Eriksson läste en entusiastisk text om be-

ståndsdelarna i ett syskrin. En av kvällens mest skrattframkallande akter var 

Lars Nordqvist som berättade en historia där åhörarna fick göra en resa ge-

nom kroppens alla delar på ett sätt som ingen någonsin hört förut. Under-

tecknad skrattade sig nästan av stolen. Dikter om flytvästar, sandslott och 

sorg gav kvällen variation och god stämning. Gofika serverades och kvällen 

avrundandes i solnedgången till Evans läsning av en gripande dikt som 

skildrar hans mormors livshistoria.  

 

Kvällen var ett samarrangemang mellan Föreningen Skrivare i Hälsingland, 

Bilda och Equmeniakyrkan 
  
Jenny Eriksson. 

Öppen scen Källvik 
F

oto: C
hrister H

olm
 

Vår Förening skrivare i Hälsing-

land fick en inbjudan om att 

delta i en skrivarkurs 16-18 au-

gusti tillsammans med vår vän-

förening ÅLF (Åbolands Littera-

turförening). Temat var 

”Novellens mysterier”. Författa-

ren Henrik Jansson var kursle-

dare och inspiratör. Plats för kur-

sen var Hostel Panget i Dragfjärd 

på Kimitiö beläget i Åbolands 

skärgård. Några av oss har tidi-

gare varit på skrivarkurs i Labb-

näs som ligger några kilometer 

därifrån. Vi hade havet på ena 

sidan och en sjö på andra sidan, 

en fin miljö för skrivande och 

gemenskap. Tio kvinnor och en 

man gav sig i kast med att skriva 

och att även gå igenom de i förväg 

insända novellerna. Vi fick intres-

santa och varierande övningsupp-
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Vår Förening skrivare i Hälsing-

land fick en inbjudan om att 

delta i en skrivarkurs 16-18 au-

gusti tillsammans med vår vän-

förening ÅLF (Åbolands Littera-

turförening). Temat var 

”Novellens mysterier”. Författa-

ren Henrik Jansson var kursle-

dare och inspiratör. Plats för kur-

sen var Hostel Panget i Dragfjärd 

på Kimitiö beläget i Åbolands 

skärgård. Några av oss har tidi-

gare varit på skrivarkurs i Labb-

näs som ligger några kilometer 

därifrån. Vi hade havet på ena 

sidan och en sjö på andra sidan, 

en fin miljö för skrivande och 

gemenskap. Tio kvinnor och en 

man gav sig i kast med att skriva 

och att även gå igenom de i förväg 

insända novellerna. Vi fick intres-

santa och varierande övningsupp-

gifter i konsten att skriva novell. 

Henrik Jansson var inte så mång-

ordig men gav konstruktiv kritik 

till oss deltagare. 

På lördagskvällen satt vi nere vid 

en brygga och såg på solned-

gången. 

Intensiva dagar som gav mersmak! 

Vi konstaterade i vårt avslutande 

pass på söndag eftermiddag, att vi 

möttes i vårt gemensamma in-

tresse för skrivande och inte alls 

hade tänkt på att vi var många fler 

kvinnliga deltagare. Skrivandet 

förde oss samman! 

Annasara Svanteson 

Vår kontaktperson med  

Åbolands Litteraturförening 

Annasara Svanteson som nr 

2 från vänster i mellersta 

raden. Bredvid henne nr 3 

står Lisa Leontjev och sit-

tande längst fram hittar vi 

Britt Ruuska. Övriga kursdel-

tagare från Åbolands littera-

turförening har vi tyvärr inga 

namn på. 

Skrivkurs på Kimitoön i Finland  
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Kulturting 2019 Hofors 

Årets tema är de nationella mino-

riteterna: judar, romer, urfolket 

samer, sverigefinnar och torneda-

lingar. Från och med i år har rät-

tigheter och skyldigheter stärkts 

ytterligare, vilket bland annat stäl-

ler högre krav på offentliga verk-

samheters minoritetspolitiska ar-

bete. Enligt lagen (2009:724) är 

svenska myndigheter skyldiga att 

skydda minoriteternas språk och 

kultur med barn och unga i sär-

skild åtanke.  

I Sverige finns fem nationella mi-

noritetsspråk: finska, meänkieli, 

samiska, romani chib och jid-

disch. De är minoritetsspråk med 

historisk hävd, varför de som an-

vänder språken har getts särskilda 

rättigheter. Människor ska till 

exempel kunna använda finska, 

meänkieli och samiska i kontak-

ten med svenska myndigheter i 

vissa kommuner som har en stor 

andel samisk-, meänkieli- eller 

finsktalande.   

I de svenska läroplanerna accen-

tueras minoritetsspråken. Försko-

lors och skolors åtagande för 

dessa är omfattande. 

Gunbritt rapporterar 

Den 21 september träffades vi, ca 

100 deltagare, på årets Kulturting. 

Temat var Nationella minoriteter, 

och vi fick inledningsvis lyssna till 

Lennart Rhodin som varit rege-

ringens utredare inför att Lagen 

om nationella minoriteter (NM) 

reviderades från 1 januari 2019 och 

förstärkte NM:s rättigheter och 

skyldigheter. 

   Han berättade om hur Sverige 

växt fram och danats språkmässigt. 

Före 1809 var Sverige flernation-

ellt/flerspråkigt, och den kultur 

som vi känner som den svenskaste 

faktiskt har sina rötter i andra kul-

turer.  

 

Därefter var det dags för Kristian 

Borg som driver förlaget Verbal 

och har gett ut boken Finnjävlar. 

Han beskrev på ett starkt sätt om 

stolthet, skam och kampen för 

självkänsla bland sverigefinnar. 

 

I pauserna var det mässa i Folkets 

Hus, och ”vår egen” Majvor Mäki 

Sjöberg sålde och signerade sina 

diktsamlingar. Hennes första dikt-

samling Kaunisvaara hade även 

köpts in av Kultur Gävleborg och 

gavs som gåva till Kulturtinget alla 

föreläsare/medverkande. 

 

Dagen avslutades med parallella 

seminarier. Jag valde att lyssna till 

Arkiv Gävleborgs samtal om möj-

ligheterna i arkivsamlingarna. Där 

belystes arbetet med vandringsut-

ställningen Finska krigsbarn samt 

två projekt om sverigefinnarnas 

historia. På samma seminarium 
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* Bengt Pohjanen (1944-) född i 
byn Kassa strax utanför Pajala. 
Bengt är en mångsidig författare; 
romaner, dramatik, dik-
ter, avhandlingar, libretton m.m.  
   Grundare  av Meän akateemi – 
Academia Tornedaliensis. Prästvigd 
i Svenska kyrkan, numera ortodox-
kristen präst (Fader Benedikt).  
   Skriver på svenska, finska och 
meänkieli.  
   Har haft, och har mycket stor be-
tydelse för att utveckla meänkieli 
som nationellt minoritetspråk. 
   Bengt har erhållit många utmär-
kelser och stora litteraturpriser i 
både Finland och Sverige. 

Biskops Arnö Folkhögskola anord-

nade i augusti en skrivarkurs i 

meänkieli ledd av Bengt Pohja-

nen*.  

   Flera av kursens femton delta-

gare, hade rötter förutom i 

meänkieli, även i samiska, 

kvänska och finska. 

   Genomgången av deltagarnas 

texter, prosa, teater och poesi, 

främst på meänkieli, gav insikter i 

den betydelse Bengt Pohjanens 

arbete haft för meänkielis överlev-

nad.  

   Enhetliga grammatiska regler, 

översättningar till meänkieli blan-

dat med historier av Bengt Pohja-

nen på meänkieli pekade på den 

speciella humor som känneteck-

nar Tornedalen.  

En helg att minnas. 

Majvor Mäki Sjöberg 

Kurs i meänkieli 

F
oto: G

unbritt W
allström

 

berättade bl a Skottes Musikteater 

om fortfarande högaktuella Kainos 

sång. 

   Avslutande seminariet för min 

del blev det med Majvor Mäki Sjö-

berg som tillsammans med repre-

sentanter från regionala biblio-

teket och Kungliga biblioteket som 

samtalade om De nationella mino-

riteternas språk, mellan förlust 

och kreativitet. 

 

Sammanfattningsvis en mycket 

bra dag med såväl fakta som 

känsla. Naturligtvis hade jag med 

mig några exemplar av Lokatten, 

och jag delade bord med Majvor 

för att berätta om Skrivare i Häl-

singland. 

 Gunbritt Wallström 

Majvor Mäki Sjöberg till vänster med 

sin bok Kaunisvaara 
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Evan Berjlund 

Jag håller en diktbok i min hand. 

Omslaget visar en stjärnklar him-

mel över en norrländsk granskog. 

Bokens titel är än lyser Cassiopeia 

och den inleds med en liten prolog 

där författaren i en dröm ser ett 

stängt rum med en igenmurad 

dörr. ”En diktare sägs leva där/

utan namn./När kommer han ut?/

Är det jag?” 

Och nu har diktaren kommit ut 

och han har ett namn. Det är vår 

medlem Evan Berjlund, som kom-

mit ut – till oss läsare.  

Boken består av ett hundratal dik-

ter indelade i åtta avsnitt. Dikter-

na är mycket välskrivna och jag 

kan som läsare tryggt vila i förfat-

tarens texter medveten om att jag 

lugnt kan följa hans rösade leder. 

Dikterna är färdigskrivna/

genomtänkta intill minsta komma-

tecken. Det är bara att läsa och dras 

med på en resa i livets många ske-

den. Från den unga passionen;  

”och under Cassiopeias tindrande 

stjärnor/såg jag dina ögon/glimma 

i natten”. Till nya steg: ”Så går jag 

ut ur min barndoms skog/och när 

jag ser mig om/finns den inte mer” 

De inledande dikterna skrev Evan 

redan under tidigt 1960-tal och 

några av dem är också tidigare pub-

licerade. När författaren nu vandrar 

vidare finns då och då Gud med 

som en leende medresenär ”bland 

esplanadens träd”. Och livet är, 

som det anstår en som kan sin Bibel 

”svetten och mödan”. Världen är 

”en uppgift som väntar”. I Evans 

fall är det ett liv som läkare som 

väntar. Och här och där skymtar jag 

hans varma kliniska blick inför 

människor som dyker upp i dikter-

na: ”och gick lite kutig för att inte 

märkas”. Jag hade gärna läst fler 

verser från Evan Berjlunds läkar-

gärning. Men han beskriver hellre 

det strävsamma folkets vedermödor 

på myren, i höbärgningen och ute 

på havet. Särskilt gripande är dik-

ten om mormor som mister sitt 

andra barn, ”försvunnen vid ström-

mingsgrundet/i den första höststor-

men”. 

Men mitt i all sorg och allt slit och 

släp finns hela tiden passionen. Och 

Våra författare 

Evan Berjlund, 2019  

än lyser Cassiopeia,  

Lyacon förlag  
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det är inte en sval och distanserad 

kärlek. Nej det är skinkor som 

åker parallellslalom ”i de blå 

shortsen. Och dina solbruna ben/

vaderna som smyger ner/i mörk-

gröna stövlar” och sen ”tältet i 

Njåtjosvagge”. Dikten om svalan 

som flyger i katedralen har rent 

Evan Berjlund, född 1940 

hemma i sängkammaren på går-

den Mogarna i Gnarp. Gick 6 år i 

folkskola i Gnarp, därefter real-

skola och gymnasium i Hudiks-

vall och studier i medicin i Upp-

sala. Är specialist i allmänmedi-

cin och har efter sjukhustjänst-

göring i Bollnäs och Gävle arbe-

tat som familjeläkare vid hälso-

centraler i Sandviken och Ljus-

dal.  

Leif Strandberg 

tranströmerska drag. Och för den 

instängda svalan under valvbågar-

na finns kanske ”en spricka, en 

öppning/till Guds fria rymd.” 

Ja, de läsvärda dikterna är små 

tindrande stjärnor på en nattblå 

himmel över norrländska skogar.  

 
Familj:  

Hustru Miriam, språklärare och 

pastor. Tre barn och fem barn-

barn.  

Intressen:  

Aktiv i Hudiksvalls Missions-

kyrka (Equmeniakyrkan). Spe-

lar klarinett i Ströms Bruksor-

kester och tenorsax i storbandet 

Håsta Jazz. Friluftsliv, tidigare 

bl.a. fjällvandringar och havs-

paddling (Sveriges kust i etap-

per). Läser gärna poesi och re-

lationsromaner, en del livs- 

åskådning. Svårt att ange någon 

favoritförfattare men i sommar 

har det blivit böcker av bl.a. 

Agnes Lidbeck, Eva Ström, Paul 

Auster, Michail Bulgakov och 

Sara Stridsberg. Musiklyssnan-

det inriktas gärna på jazz samt 

klassisk musik från romantiken 

och framåt.  

Mindre känd förmåga: Kan vid 

behov hantera symaskin och 

vända en trasig skjortkrage eller 

lägga upp för långa byxben. 
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Vi kallar oss ”Renskrivarna” och 

träffas en gång i månaden hemma 

hos Ranveg på Ren i Bollnäs. Vi 

turas om att ha med soppa och 

tillbehör och börjar med alltmöj-

ligtprat till soppan. Sedan övergår 

vi till att högläsa våra texter och 

ger och får respons av varandra. Vi 

kommer överens om ett tema till 

nästa tillfälle men det är ok att 

skriva om vadhelst man vill och 

behöver. Vi är en nystartad grupp, 

en avknoppning från Senioruniver-

sitetets ”Skriv ditt liv” där vi har 

Kerstin Svevar som kursledare och 

därifrån har vi också knyckt mo-

 

Elisabeth Nyman, Lisa Leontjev, Ranveg Olshammar och Göta Sandqvist. I gruppen 

ingår även Annasara Svanteson och Kerstin Tjernberg som saknades denna gång. 

Renskrivarna 

dellen för våra träffar, förutom 

soppan då. En önskan om att 

komma igång med att skriva mer 

än till kursen utgjorde startskot-

tet. Det är bra att tillhöra en grupp 

för att skrivandet ska bli av, är vi 

rörande eniga om och härligt att 

umgås med andra som har en kär-

lek till orden och formulerandet. 

Text genererar text, så vi skriver 

på. Det är spännande att se vad 

som kommer upp och ur oss. Så 

skiftande det blir, filtrerat genom 

våra varierande livserfarenheter. 

 Lisa Leontjev 



17 

En bokhandlares dagbok 

Av Shaun Bythell, utkom 2017. 

 

Shaun Bythell köpte en månad 

efter sin trettioförsta födelsedag 

ett antikvariat i sin barndoms 

Wigtown, i Skottlands sydvästra 

hörn.  

  Han ångrar att han inte hade läst 

George Orwells bok från 1936 

Bookshop Memories innan, som 

han menar innehåller en hälsosam 

varning till dem som funderar på 

att köpa/starta ett antikvariat. Or-

well jobbade deltid i en bokaffär i 

Hampstead och han skriver i sin 

bok ”Skulle jag själv välja en kar-

riär som bokhandlare? På det hela 

taget - trots den vänlighet min ar-

betsgivare visade mig, och de lyck-

liga stunder jag upplevde i butiken 

- nej.” I boken beskriver Orwell 

även kunderna ”många människor 

som kom in var av den sort som 

ställer till besvär var än de befin-

ner sig, men har extra goda möjlig-

heter i en bokhandel.” 

  Däremot hade Bythell sett Dylan 

Moran i komediserien ”Black 

Books”, och det hade trots allt inte 

avskräckt honom. 

  Onsdag den 5 februari bestäm-

mer sig Bythell för att börja skriva 

dagbok. Vi får veta hur många 

onlinebeställningar han har, hur 

många kunder och dagskassan. 

Det här med online är han kluven 

till men måste följa trenden. Han 

uppskattar ändå personer som till-

hör det utdöende släkte som för-

står att om man vill att bokhand-

larna ska överleva så måste man 

faktiskt stödja dem. 

 

Hittills har jag läst halva boken, 

men ser fram emot fortsättningen. 

Den är lättsamt skriven, jag skrat-

tar tyst för mig själv och ibland 

halvhögt av viss igenkänning. 

 

 Läslust 

Gunbritt Wallström Lisa Leontjev 
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Signe Engström (1885 – 1978) 

var verksam som författare i Ig-

gesund. Hon började först sin 

bana som ”postfröken” i Ig-

gesund där hon skötte postkon-

toret. Därefter arbetade hon 

några år som husföreståndarinna 

på olika herrgårdar i Norrland 

vilket gav henne material till 

några av böckerna. 

Signe Engström föddes i Valbo 

där hennes far var skomakare 

och predikant. Efter att ha flyttat 

runt som predikant hamnade 

han så småningom på Skräddar-

gatan i Iggesund. Det var en liten 

väg på Norra Iggesund som inte 

finns längre utan har ersatts av 

ett jättestort sågverk. 

Hennes familj bestod av mor och 

far samt fem systrar och en bro-

der. Brodern var yngst och man 

och därför var han den ende som 

föräldrarna ville kosta på en ut-

bildning. Han tog studenten i 

Hudiksvall, utbildade sig till in-

genjör och flyttade så små-

ningom till Göteborg.  

1911 debuterade Signe Engström 

med novellsamlingen Utanför. 

Därefter kom Den stora vinsten, 

Signe Engström, 

en hälsingeförfattare 

Romantik, Midsommarafton, 

Lena Brents semester, Men 

störst är kärleken. Silverbröl-

lop på Nyäng blev hennes sista 

bok som kom ut 1947. 

Därefter skrev hon bara novel-

ler i olika veckotidningar och 

ville inte bli kallad författa-

rinna utan ville kallas för 

”novellist”. I Norrlands Jul 

skrev hon på 1950 talet bl.a. 

1955 Gäster ur dimman, 1957 

Vargklorna och 1959 Julbock-

arna. 

Hon skrev 1915 ett häfte med 

Helsingehistorier som gavs ut 

av Hudiksvallsposten. Det in-

nehöll historier om Storgäd-

dan, Amour och såpa, Cedes 

och En delbo. 

Hennes böcker handlade inte 

om mord och sådana elakheter 

utan om kärlek, otrohet och 

ståtliga bröllop i Hälsingland. 

Skvallret, maten och spriten 

samt rödbrusiga kokerskor och 

vasstungade grannfruar var 

vanliga ingredienser. 
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Lars Lindström 

 

 

Mor, hur kan dimman veta att det är första augusti, mor?                                                                           

Efter hon just den kvällen klär våra ängar i ulligt flor.                                                                                      

Hon började samma tid i fjol.                                                                                                                        

Kunde jag klänga på månen, som hänger röd över Mässingsnäs.                                                                    

Fick jag se alla älvor som dansar på Bottnarängens gräs.                                                                             

Det är som en riktig teaterpjäs!                                                                                                                         

Det är alldeles sanning att trollen har Bottnaräng i ägo och arv                                                                  

De sitter runtom i bergen och ser hur älvorna snor sina varv                                                                        

En kväll gick Lena att hämta en harv  -                                                                                                                

Det är kanske femti år sen, hon var liten, lite större än jag -                                                                            

Då fick hon se hela ståten och begrep ej alls va det var för slag                                                                         

Tror mor, att jag får se det nån dag? 

Signe Engström skrev väldigt få dikter , 

men här kommer en dikt som heter: Älvorna dansa över Bottnaräng. 
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Att se fram emot Öppen scen Nianfors  

Lördag 19 oktober kl. 15:00 

Skolan bredvid kyrkan. 

Nianfors Naturligtvis. 

Skrivare i Hälsingland. 

Njutångergruppen.  

Välkomna. Läs. Berätta. Spela. 

Lyssna. 

Fika finns att köpa.  

Och kolbullar! 

Bokmässa i Bollnäs  

Lördag 26 oktober 

Kl. 10:00—15:00  

Program är på gång och kommer att 

läggas ut på bollnäs.se. 

Skrivare i Hälsingland har  

bokat ett extra bord för våra  

författare! Skrivarkurser 

Än är det inte för sent att försöka komma med på någon av våra annonse-

rade skrivarkurser. Det kan finnas någon plats kvar!  

Anmälan sker till agneta.sundberg@bilda.nu senast 8/10 2019. 

Lokal för Kerstins kurser är Bildahuset i Söderhamn.  

Vibekes kurs med upptaktsträff på Bokmässan den 26/10 sker sedan på 

Equmeniakyrkan i Bollnäs.   

Skrivarfika 2019  
I förra numret berättade vi om Skrivarfika i Bollnäs, ett initiativ taget av 

Kerstin Svevar och Gunilla Toll. En torsdageftermiddag i månaden träffas 

ett gäng skrivare på Bollnäs Folkhögskola. Vi inleder med fika i skolans mat-

sal för att därefter samlas i Sjövillan för bok-språk och skrivprat. Vid varje 

tillfälle har vi ett skrivtema som man gärna får läsa upp om man vill. Prosa 

eller poesi på max 1 A:4a-sida.  

Datum för kommande träffar är: 3/10, 7/11 och 5/12. Klockan 14:00. Temat 

till oktoberträffen är AKUT.  

Välkommen! 

Öppen scen Edsbyn  

Torsdag 7 november kl.18:00 på 

biblioteket i Edsbyn.  

Vi läser texter, berättar och får 

träffa före detta ordförande i Skri-

vare i Hälsingland Öjar Janhager 

som gett ut sin första roman. 

Öppen scen Färila 

Även i Färila har vi planer på en 

Öppen scen. Det kommer att ske i 

december och det är ungefär så 

långt vi vet. Men vi planerar vidare 

och återkommer med exakta upp-

gifter. 
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Öppen scen Nianfors  

Lördag 19 oktober kl. 15:00 

Skolan bredvid kyrkan. 

Nianfors Naturligtvis. 

Skrivare i Hälsingland. 

Njutångergruppen.  

Välkomna. Läs. Berätta. Spela. 

Lyssna. 

Fika finns att köpa.  

Och kolbullar! 

Bokmässa i Bollnäs  

Lördag 26 oktober 

Kl. 10:00—15:00  

Program är på gång och kommer att 

läggas ut på bollnäs.se. 

Skrivare i Hälsingland har  

bokat ett extra bord för våra  

författare! 

Öppen scen Edsbyn  

Torsdag 7 november kl.18:00 på 

biblioteket i Edsbyn.  

Vi läser texter, berättar och får 

träffa före detta ordförande i Skri-

vare i Hälsingland Öjar Janhager 

som gett ut sin första roman. 

Öppen scen Färila 

Även i Färila har vi planer på en 

Öppen scen. Det kommer att ske i 

december och det är ungefär så 

långt vi vet. Men vi planerar vidare 

och återkommer med exakta upp-

gifter. 

Ordanvind 

Det låter väl intressant? Om man 

googlar kan man läsa: 

En förening för poesi i alla former. 

Föreningen är verksam i Stock-

holm samt Norrbotten.  

Föreningens mission är att främja 

och sprida intresset för estrad-

poesi i Stockholm. Att utveckla 

och sprida poesin på Södertörn. 

Att främja och utveckla intresset 

för estradpoesi i Norrbotten.  

Så håll i er för nu kommer Ordan-

vind även till vårt län.  

Se annons nedan. 
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Språkfrågan med Kerstin 

Styckeindelning 

När man delar in en prosatext, berät-

tande text, i stycken blir det mera 

ordning för läsaren. Stycken visar hur 

texten har byggts upp, gör den mera 

överblickbar och lättare att läsa. 

Hur gör man? Jo, när nytt stycke 

startar går man in en bit på raden, 

och när stycket är klart och inte fyller 

sista raden lämnas det utrymmet 

tomt. Samma sak gäller vid repliker.  

Stycken kan vara väldigt olika långa, 

från endast en rad (för att kanske ge 

något emfas och framhäva det) upp 

till en halv sida eller mera. Det är tex-

ten och författaren som bestämmer 

vad som är lämpligast. 

Observera att första raden i en text 

inte har indrag! 

I formella texter används blankrad 

som nytt stycke, men i skönlitterära 

texter markerar blankrad till exem-

pel att något helt nytt börjar, att det 

har gått en tid eller att man byter 

miljö.  

Tidigare markerades inte nytt 

stycke med indrag utan med olika 

tecken, till exempel med // eller en 

bakvänd sjua. 

Exempel på text med styckeindrag: 

   – Öppna då! 

   Jag tar tveksamt i dörrhandtaget. 

   – Du är väl inte rädd. Du var ju 

med på det. 

   – Ja, men … 

   – Flytta på dej då, så kör jag. 

   Steffe knuffar undan mig. Det 

märks att han är nervös. Annars 

skulle han inte låta så grinig. Han 

hade varit frånvarande hela dagen, 

som om han gått och tänkt på nå-

got. Det var knappt han svarat när 

jag pratat med honom. 

   Steffe öppnar bildörren, slänger 

en kasse i baksätet och dimper ner 

på förarplatsen. 

   – Det är ju som bäddat. Nyckeln i 

och allt. Hoppa in då, innan det 

kommer nån. 

   Jag sätter mig bredvid honom. 

Det luktar inpyrd rök och damm. På 
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golvet ligger hopskrynklade godispapper, och golvmattan är så sliten att rut-

mönstret nästan försvunnit. En Wunderbaum dinglar framför mig och den 

onaturliga, starka doften sticker i näsan. 

   Steffe vrider om startnyckeln och motorn vrålar igång.  

   – Kan du inte vara lite tystare, säger jag. 

   – Hur sjutton menar du att jag ska starta bilen tyst! Ska jag bädda in den i 

bomull kanske? 

Fem minuter senare har mina onda aningar besannats …  

Det finns undantag hos författare beträffande indelning i stycken. Titta 

gärna på 1998 års Nobelpristagare José Saramago, till exempel Blind-

heten och Dubbelgångaren. Fundera på vad man kan vinna och even-

tuellt förlora med det sättet att skriva. 
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Öjar: Ljuset i tunneln”? Fattar noll. Det blir ju bara mörkare och mörkare 

ju längre in man kommer. 

Ljusskygg 

Trots ljus i båda ändar befinner sig några i mörkret i tunnelns mitt.  

Några vistas där bara tillfälligt,  

som damen med rullator som inte hann hem innan regnskuren,  

och graffitikillen som tröttnat på ritblockets vita ark.  

För andra är tunneln det enda hem de har.  

Sittande på uppblött wellpapp kisar de mot ljuset  

men ser inte ens skuggan av liv. 

Lena Persson 

En flickdröm 

Det var en lite trind tjej, född i 

mitten av 40-talet, som hade en 

dröm om att få rida. 

Hon hade växt upp på landsbyg-

den i södra Norrland och var 

ofta i stallet på den gård, där 

hennes pappa hade växt upp. 

Hon tyckte om att klappa hästar-

na på mulen. Den var så mjuk 

och skön att beröra. De hette 

Svarten och Ulla, gårdens ar-

betshästar. 

En gång fick hon köra hem Svar-

ten från skogen nära Björktjärn. 

Flickan hade fått följa med kusi-

Foto: Thomas Lindberg 
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Ljusskygg 

Trots ljus i båda ändar befinner sig några i mörkret i tunnelns mitt.  

Några vistas där bara tillfälligt,  

som damen med rullator som inte hann hem innan regnskuren,  

och graffitikillen som tröttnat på ritblockets vita ark.  

För andra är tunneln det enda hem de har.  

Sittande på uppblött wellpapp kisar de mot ljuset  

men ser inte ens skuggan av liv. 

En flickdröm 

Det var en lite trind tjej, född i 

mitten av 40-talet, som hade en 

dröm om att få rida. 

Hon hade växt upp på landsbyg-

den i södra Norrland och var 

ofta i stallet på den gård, där 

hennes pappa hade växt upp. 

Hon tyckte om att klappa hästar-

na på mulen. Den var så mjuk 

och skön att beröra. De hette 

Svarten och Ulla, gårdens ar-

betshästar. 

En gång fick hon köra hem Svar-

ten från skogen nära Björktjärn. 

Flickan hade fått följa med kusi-

Öjar: Ridhjälm! Löjligt inget för en riktig karl. 

Foto: Thomas Lindberg 

nerna när de planterade granplan-

tor.                                                                 

Hon satt på trillan och höll töm-

marna i händerna, kände sig lite 

betydelsefull. När de kommit ner 

för den branta backen vid korsvä-

gen mot Rassla, skulle hon bara 

dra tömmen åt vänster. Hennes 

farbror Per fick sedan frågan hur 

han kunde låta flickan köra hem 

hästen själv, hon var ju bara ett 

barn. Han svarade ”hästen hittar 

hem”. 

När flickan gick i femte klass i 

folkskolan, blev hon inlagd på Epi-

demin vid Bollnäs lasarett. Hon 
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Det var på den tiden i alla fall tillå-

tet för en flicka att drömma. Men 

drömmen blev aldrig verklighet. 

 

Annasara Svanteson 

misstänktes ha fått gulsot och låg iso-

lerad i sin sal. Besökare fick stå i en 

sluss och inte komma in till henne. 

Kusin Sven kom en dag på besök och 

hade med sig två flickböcker om häs-

tar. 

Flickan fortsatte att drömma om en 

egen häst, men hon tänkte att hon var 

för tjock, så  hästen inte skulle orka 

bära henne. 

 

Rida rida ranka (läses i galopptakt) 

Askur och Embla sida vid sida,  

manarna flyga tillsammans vi rida. 

Hjälmen på huvet framåt vi blicka,  

hästarna drömma om morot i ficka. 

Stolta vi tölta, stigarna hitta, 

sakta i skymning hemåt vi skritta. 

Lena Persson 
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Öjar:  
Alltså, finns det bara stearinljus som belysning, då går jag inte längre in. 

Foto: Thomas Lindberg 

 

Blommande stenäng att beträda  

bottenklang i katedralens rymd 
 

Normalstor kvinna blir liten där stora pelare av sten ståtar  

I henne, det stora tomrummet 

utanför, katedralens kala kalla rum  
 

Hon tänder ett värmande ljus,  

minns den varma kramen  

vännen som värmde henne 

vännen som lämnade henne 
 

Lämnar den kalla stenängen 

går ut till solvärmt grus Britt Ruuska 
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Lönnlöven har svarta prickar  

de frasar under mina fötter 

Jag kliver över tre stenblock,  

in i tystnadens hus. 

Du hade blod på dina läppar! 

Mitt rum är en cell med vita väggar 

Ett grovt träkors är enda prydnaden 

Natten är svart 

 

I mina drömmar håller jag om dig 

i alla dina åldrar 

Alla nätter kliver jag upp 

En natt sänker sig himlen 

Jag skakar min knutna näve i guds  

ansikte  

och skriker tills stjärnorna lossnar 

 

Från templets sidofönster silar  

solstrålar genom kristuskors i grönt glas 

Jag väljer en gren i förbönsträdet  

och tänder ett ljus 

Nära den eviga lågan 

Köper jesusbilder 

Ber “gud som haver” 

Hänger ett kors runt halsen  

    
                    Du är död ändå 

Anita Eriksson 
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Öjar:  
Möta någon? Jo, tjena inte en kotte på två timmar. 

Foto: Thomas Lindberg 

 

-hur troligt är det 

-FINNS NÅGON 

-tja, kanske någon i samma situation 

och som vill prata av sig 

-knappast någon som hejar glatt  

eller föreslår: 

-vi drar och fikar  

-gör en utflykt 

- musikunderhållning 

-en trevlig resa 

-inte ens en tröstande kram 

----- 

----- 

----- 
men, kanske ändå...... 

  
Annbritt  
Jonasson 

”HÄR KAN DU MÖTA NÅGON” 

 

Jag väntar på Någon. 

Som aldrig dyker upp. 

Men… där är ju Någon. 

Och Någon är jag. 

 

Gerd Sidén Strandberg 
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Vem har bestämt 

Vem har bestämt 

att jag inte duger 

Vem har bestämt 

att jag måste var stark 

frisk 

ung 

vacker  

för att räknas 

Vem har rätten att driva förenkling av livets frågor 

strävan att förminska 

förminska människan 

jag vill protestera 

mot det förenklade 

att förminskas 

Är inte utbytbar 

äger livet 

mina erfarenheter väger tungt 

mitt eget värde 

som den jag är 

Vem har rätten 

bestämma 

bestämma något annat 

 

Elsie Bäcklund Sandberg 
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Vem har bestämt 

Vem har bestämt 

att jag inte duger 

Vem har bestämt 

att jag måste var stark 

frisk 

ung 

vacker  

för att räknas 

Vem har rätten att driva förenkling av livets frågor 

strävan att förminska 

förminska människan 

jag vill protestera 

mot det förenklade 

att förminskas 

Är inte utbytbar 

äger livet 

mina erfarenheter väger tungt 

mitt eget värde 

som den jag är 

Vem har rätten 

bestämma 

bestämma något annat 

 

Elsie Bäcklund Sandberg 

 

Musti 
 

Den rör sig framåt - jag kan bromsa den 

föreställer mig att jag rastar en hund 

i Finland heter många hundar Musti 

 

ur postlådan tar jag upp brev och kort 

jag får många kort - skickar många kort 

"här kan du möta någon"  

 

kortet faller ur min hand, vinden för det 

över ängen och vidare - det hjälper inte 

här möter jag ingen men kortet är ett tyst 

rop på hjälp 

 

rollatorn för mig hem där ingen väntar 

kanske 

en dag 

kommer du 

 

 
Camilla Torsell-Heinonen 
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Öjar: Tjo ho! 

Foto: Kjell Nilsson 

”När gubben kom hem från Berlin gjorde han mig på smällen och stack. 

Minsk var en enda ruinhög. Men när du var född kunde jag ändå lämna dig 

till min mamma som bodde i någons gård, någonstans utanför Riga.”  

Det var så hon berättade, min mamma, när vi då och då träffades, när allt var 

mer i ordning. ”Gubben”, han som stack, var alltså min far. Men så mycket 

gubbe kan han väl inte ha varit? Han var ju bara strax över 20 år. Men det är 

det jag vet om honom. En soldat som överlevde ett världskrig, men inte mer. 

De gick bra för mig. I skolan läste jag läxor och spelade piano. Sedan blev jag 

agronom och chef för en potatiskolchos. Sedan gifte jag mig med en suput 

som inte ens kunde göra mig med barn. Men annars var det ganska bra. Det 

var hårda tider, men framtiden var ljus och allt gick faktiskt framåt. En dag 

och helt oväntat var det över och nu är det nästan bara jag som åker buss. De 

unga, de som inte flyttat än, kör sina svarta BMW-bilar. Nu kör de om bus-

sen, fast det är rött. 

Leif Strandberg 
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Leif Strandberg 

Gerd Strandberg 

 

Äntligen är jag på väg hem. Nu kommer det att dröja innan jag 

åker dit igen. 

Som jag planerade, längtade, handlade, lagade mat, bakade… och 

tänk, jag stickade till och med färdigt yllesockorna. 

Och vad händer. 

Dottern har blivit vegetarian, barnbarnen är glutenallergiska och 

mågen, han var visst laktosintolerant. 

Och yllesockorna, dom passade inte i sneakers. Vad är det för vin-

terskor egentligen? 

Äntligen är jag på väg hem – till katterna och kanariefåglarna.  

Åh gud, vad vi ska kalasa på kalopsen och bondkakorna och havre-

flarnen. 

Och min längtan, den behåller jag för mig själv. 

Min första var lättast 

Tiden. Tillfället. Platsen. Allt sam-

verkade och det blev enkelt. Nästan 

barnsligt lätt. Naturligtvis hjälpte 

det att han redan innan var så svag. 

Sjuk som han var, orkade han inte 

kämpa emot. Jag behövde inte 

trycka kudden särskilt hårt eller 

länge. När allt kom omkring var det 

nog mer en fråga om dödshjälp. 

Men det spelar inte längre någon 

roll.  

   När hans vita, tunna (och döda) 

kropp vilade i mina armar tänkte 

jag att det måste ha sett ut som 

om vi tog ett ömt farväl. Kanske 

gjorde vi det. 

Betydligt värre var det med den 

andre. En sådan obehaglig över-

raskning! Han var smartare, star-

kare och mer erfaren. Ett kort tid 

inbillade jag mig att han var man-

 

34 

nen i mitt liv. Första gången han 

tog mig i sin famn trodde jag att 

det var sann kärlek. Vilket hån. 

Jag vet att det låter förmätet, men 

sanningen var att han inte kunde 

få nog av mig. Han lät mig aldrig 

vara i fred. I tid och otid överöste 

han mig med sina krävande kys-

sar. Brummade med mullerrösten. 

Gav mig ingen ro.  

Nu ryser jag när jag tänker på hans 

händer på min kropp. På hans hå-

riga bröst. Den tobaksstinkande 

andedräkten. Det dröjde inte länge 

förrän jag förstod att han var ett 

hot mot hela min existens. Jag 

läste det i hans blick. Den avslö-

jade en vaksamhet som så små-

ningom övergick till misstänksam-

het. Han viskade: 

   – Vem är du? 

   Då log jag bara och strök hans 

sträva kind. Det var när han inte 

längre förmådde se in i mina ögon 

som jag insåg att även han måste 

väck.  

Jag använder list. Rå kroppsstyrka 

är ingenting för mig. Den här 

gången kunde jag inte operera lika 

öppet. Den enda fördel jag hade 

var förvissningen om att ingen 

skulle komma att misstänka mig.  

Trappan stupade brant. Allt som 

fordrades var några leksaker på 

hjul, mina svaga lockrop och nat-

tens mörker. Jag vill inte gå in på 

snaskiga detaljer. Det blev precis 

så som jag hade planerat. Efteråt 

var det jag som tröstade alla de 

som sörjde. 

Jag är ingen ond människa. Jag 

skäms inte över mina handlingar. 

I hela mitt liv har jag varit ett offer 

för andra människors vilja. Äntli-

gen har jag förstått att det är jag, 

bara jag, som har makten över 

mitt liv. Någonstans därute finns 

han, den rätte. Jag kommer att 

fortsätta att söka tills jag finner 

honom. Igen och igen och igen... 

Anita Eriksson 

En resa med spårvagn en tidig morgon 

Elsa är en kvinna, som snart ska 

fylla 60 år. Hennes arbete är hos 

Fiskekyrkan i Göteborg. Hon arbe-

tar tre dagar i veckan. Hon tycker 

att det får räcka. Nu vill hon ha 

egen tid att umgås med vänner, gå 

på kurser och träffa barn och barn-

barn. Den här dagen börjar inte så 

bra. Det blev en sen afton hos 

grannarna. Och hon vill ha god tid 

på sig innan hon åker till arbetet. 

Tiden är ställd på klockan fem 

som vanligt. Hon behöver ett par 

timmar på sig för att hinna med 
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spårvagnen som avgår halv sju. 

   Hon vaknar av att tidningen 

ramlar ner genom brevinkastet. 

Nu blir det att snabba sig. Hon ser 

att klockan visar på tio minuter 

över sex. Milda makter, hur ska 

hon hinna med spårvagnen? Det 

får bli en snabb frukost för henne. 

Hon får ta nästa tur som går klock-

an sju.  

   Hon tar cykeln. 

   – Jag tar den genaste vägen ge-

nom järnvägstunneln, tänker hon. 

Otursmorgon, luften har gått ur 

det bakre däcket. Jaså, är det så 

här dagen ska bli! Hon stannar och 

leder cykeln. 

   Nu ser hon en person i slutet av 

tunneln. Han rör inte på sig. Hon 

ropar till honom. Kan du hjälpa 

mig med cykeln? 

Inget svar. Han springer, eller är 

det en hon? Hon lämnar cykeln. 

I sista minuten kliver hon på spår-

vagnen. Det är bara några få   

personer som sitter på bänkar i 

slutet av vagnen. Ungdomar som 

är högljudda. En av flickorna sä-

ger: 

   – Tror ni att damen där framme 

ska åka till samma ställe som vi?  

   – Fråga henne, säger en av poj-

karna.  

Hon ser ut genom fönstret, inte 

med en så glad min. Men hon tän-

ker minsann förekomma dem.  

   – Hör ni ungdomar, vill ni abso-

lut veta, så ska jag till Feskekörka 

och sälja torsk och rensa ström-

ming. Ska ni till skolan kanske? 

   – Nej, vi har sportlov idag. Vi ska 

till ridskolan. Efter det så ska vi till 

kyrkan. 

   Trevliga ungdomar. Spårvagnen 

stannar, föraren går ur vagnen 

med ett spett. 

Men vad händer nu?  

   – Är det något fel? frågar hon 

ängsligt. 

   – Nej, det är en växel som inte 

ligger åt rätt håll, då måste föraren 

lägga växeln manuellt med hjälp 

av ett växelspett, säger en av ung-

domarna och kommer fram till 

Elsa.  

   – Blev du rädd? 

Omtänksamt att fråga. 

– Ja en aning, jag är lite förse- 

nad till mitt arbete. 

   De såg nog att jag inte var så 

glad, satt och såg ut genom rutan, 

tänker Elsa. 

Ungdomarna stiger av vid Töpels-

gatan. De vinkar åt Elsa som nu 

ser lite gladare ut.  

   – Lycka till med ridlektionen! 

ropar hon. 

Elsa fortsätter åkturen några håll-

platser till. Hon stiger av vid 

den närmaste, intill arbetsplatsen. 

De är mycket folk där idag. Hon 

tar på sig arbetskläder och försälj-

ningen kan börja. 

– Jag har ett bra arbete, säger  

hon högt.  

Då ser hon en man som sitter på 

en bänk i närheten av hennes  

försäljningsdisk. Han hör henne, 
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Livslång medresenär  

tar farväl.  

Stod inte ut med glädjen.  

 
 

och hans ord gör henne rörd. 

   – Ja det kan du vara lycklig och 

tacksam för. Jag har också arbetat 

i den här branschen. Men nu är jag 

gammal och arbetslös. Feskekörka 

var min arbetsplats i många år. 

Men nu får man vara glad om häl-

san inte sviker. 

– Jag ser att dina skor borde by-

tas ut, säger Elsa.   

    – Ja du har rätt i din betraktelse. 

Det är mycket som skulle göras en 

ändring på. Jag har kommit lite på 

sned i församlingen, men jag ska 

ta nya tag, Redan i morgon ska det 

ske. Jag återkommer inom en må-

nad och är du här då, så ska du se 

en välklädd herre.   

   – Det ser jag fram emot, Elsa ler 

och tänker: Jag har det bra. Mitt 

arbete sen jag flyttade från Häl-

singland blev bättre än jag före-

ställt mig. Visst saknar jag den ort 

där jag växte upp. Den tid när jag 

arbetade med musiker. Vi åkte 

ofta på turné.  Och jag var vokalist. 

Men allt har sin tid. 

Nu är det slut på arbetsskiftet. 

Innan jag åker hem till min enkla, 

men vackra lya på Linnégatan ska 

jag ta en promenad till den vackra 

stadsparken. 

   – Men hej på dej Sigrid! är du 

ute med rollatorn idag?   

   – Ja, vädret är så skönt, lagom 

varmt, så då brukar jag ta en tur 

hit. 

   – Ja, jag tycker detsamma, säger 

Elsa. Jag är på väg hem från job-

bet men styrde vägen häråt. Trev-

ligt att se dig, Det är så vackra 

planteringar här, så hit går jag 

ofta.  

   – Ja det gör jag med säger Si-

grid. Och roligt att träffa dig. 

Maj Larsson 

Lotta Forslin 

 

Avsked och sorg  

skakar hand.  

Går upp i intet.  
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Maya Engström 

Ofärdiga tankar  -  Ohyfsad fotograf 
 
"Att åka buss på äldre dagar var kanske 

inte mina drömmars mål, men livet tar 

oftast en annan väg än den man tänkt sig. 

Livet är stort och Livet är skört, på en och samma gång... 

 

Det är faktiskt ohyfsat att fotografera människor 

utan att be om lov först. Fick ni inte lära er 

etiskt och hederlig folkvett i Fotoskolan? 

Förresten har inte du ett eget liv att följa?..." 

 
 

Lotta Forslin 

Hon tittar surt ut  

Vem är kvinnan i fönstret  

Hennes blick säger: 

Försök ej med mej 

Jag vill inte vara med 

Men hon blev fångad 

Margareta Sosnierz   

 

 

Vad vet du  

om min historia. 

Hur kan du tro  

att du förstår. 

Vem är du att säga  

vem jag är; när jag  

har dagar då jag,  

knappt vet svaret själv. 

 

Nej, le mot mig,  

och lär dig kärlek.  

Känn in djupet  

i mina blå.  

Men drunkna ej,  

du söta kära.  

Ty livet,  

är ett ögonblick,  

förunnat få. 
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Sonja Larsson 

Det som göms i snö 

säges komma fram i tö 

Vintern har i år 

varit både lång och svår 

Väntan över, det är vår 

 

Öjar: Nu får det inte bli varmare, då kommer jag att visa mig helnaken. 

 

Draperad i snö 

sitter han på sin stolpe, 

värmd av solstrålar! 

Förtjust ler han mot våren, 

sparkar i snön med foten 

Foto:  
Thomas Lindberg 

Inger Olsson-Wångstedt 
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BÄTTRE KAN JAG  

sade Gud när han hade skapat mannen 

En shiamuslim sa häromdagen i TV något om olika folkslag. 

Allah hade skapat muslimerna och därför är de överlägsna det folk 

som Darwin påpekat kommer från aporna. 

Gud som gjort originalet tog sin lupp och synade en engelsman och en 

irakier.  -ÄH, bara piratkopior, sa han. 

Det sägs att det estetiskt tilltalande  

är också det mest effektiva. 

Se på alla gamla byggkonstruktioner som hållit i århundraden. 

Förr fanns inga beräkningar eller ritningar. 

Blev det snyggt så var det också hållbart. 

… 

Gud mindes hur svårt han hade med skapandet av Adam. 

Gjorde flera försök som förkastades.  

Men så tog han i på allvar. 

Skelettdelar armerades med grus och sten i grov lera för att bli star-

kare, och brändes i ugn.  

Sammanfogades därefter med limpistol på plats. 

Själva kroppen drejades och formades av tunn smidig lera. 

Lerans färg berodde på var den hämtades; 

i svart, vit, gul eller röd jord. 

Så hade han plockat ihop `fyllningen´i olika lådor. 

Inälvor för sig, körtlar för sig osv. Huvud-delarna var en stor samling 

småbitar som måste pusslas ihop. 

Han hade en fjärrkontroll som han dirigerade de olika delarna till dess 

rätta plats på kroppen. Han riktade in dosan på levern,  tryckte  på “go 

to” och sen på “mellangärdet höger”. Adam måste vändas på när Gud 

satte in njurarna, då ramlade ett revben loss! 

De större delarna gick bra. De små detaljerna till huvudet tog lång tid. 
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Smaken där, synen där bak, minneschipsen där  

(måste komma ihåg att uppdatera dem!). 

Tankeverksamheten längst fram.  

Men där blev ett tomutrymme! Vart finns då dom grejerna? 

Äsch de hade hamnat fel. Gud försökte plocka över dem till rätt ställe. 

Men några bitar blev nog kvar för det sägs att vissa karlar tänker med 

sitt andra huvud ibland. 

Sugrör hopsvetsades till blodbanor. 

Två spindlar fick uppdraget att spinna ihop nervtrådarna. 

De skulle ta var sin kroppshalva och eftersom de var tvillingar så arbe-

tade de på samma sätt. Från huvudet spanns trådar upp och ner ge-

nom kropp och armar och ben och tillbaks till huvudets mittpunkt.  

Där gjordes en riktig dubbelknut. 

Men det hade blivit en fnurra på tråden någonstans,  

kanske i korsryggen,  

för när Gud tog fjärrkontrollen och tryckte på GÅ  

då gick Adam, när han tryckte på KLIA I ÖRAT  

då kliade Adam sig i örat.   Men stannade! 

Med knappen intryckt på både ´klia` och ´gå`  

gjorde Adam bara EN av sakerna. 

Likadant med andra dubbla funktioner. 

Men både äta frukost och läsa tidningen tycks fungera. 

Eller.... 

Tja det får duga så länge, sa Gud, och införde ångerveckan. 

Han tog extra lektioner i drejning av lera. 

“Snyggt är funktionellt”. 

Så skapade han Eva. 

Och satt sedan och smekte knapparna på Fjärrkontrollen 

som om han spelade en vals av Chopin. 

 

                                              

 
Annbritt Jonasson 
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Annbritt Jonasson 

Foto: Annika Looström 

Där brann bilar och hus. Där kri-

gade polis och militär mot sitt eget 

amerikanska folk. Det var kravall-

sommaren 1967. De fattiga, de 

svarta, brände bilar och krävde 

bröd och upprättelse – Black Po-

wer. 

1997 kliver jag av en buss och stäl-

ler mig i vägkorsningen Haight-

Ashbury. Fanns det andra alterna-

tiv den där sommaren? – Bread 

AND Roses? 

 
Leif Strandberg 

Öjar: Tjenare bondläppar, här kommer stjärnorna från storstan. Skit på er!!!! 

En dag stiger jag av en buss i 

Haight-Ashbury, San Francisco. 

Det är 30 år för sent. Men det var 

precis här i korsningen Haight-

Ashbury som allt hade börjat. De 

unga människorna som samlades 

och började leva på nya sätt. Detta 

var The Summer of Love, när 

blommorna blommade, drogerna 

flödade och människorna älskade 

varandra flummigt och hett - hela 

sommaren 1967 – Flower Power. 

I andra städer var det också hett. 

Men där blommade inga blommor. 
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Vi var på sommaräventyr, med gamla Bettan hemmasnickrad 

husbil på väg till Portugal Då i Franska alpernas backar, ett 

KRASCH 

mitt i kurvan skar växellådan ihop 

 

Utan franskakunskap och utan pengar 

står vi där och vinkar, ropar pardon, pardon ingen stannar, det 

börjar mörkna och modet sviker 

då äntligen stannar två trevliga herrar 

 

Inga franska gester, bara vänligt frågande  

med arabiska fraser och svenska och engelska blandat 

skjutsar till närmsta men stängda verkstad  

Övertalar ägaren till verkstaden bogsera Bettan  

 

med nyköpt svenskfransk parlör letade vi nattlogi Fransmännen 

som drev pensionatet var lyssnande, och hjälpte oss när vi käm-

pade på med nyvunna franska fraser 

 

med gester och svenskfranska parlören 

skickade vi bagaget och tog tåget hem 

Resan till Portugal fick vi glömma   

men artiga arabiska herrar glömmer vi aldrig 

 
Britt Ruuska 
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Öjar: Du viskar i mitt döva öra din stolle. 

Foto: Britt-Marie Wiklander 
 

Lena Persson 

Herr Pingu som bodde på Skansen 

han hade så svårt med balansen    

en hona svart och vit 

sa ja till hans invit 

tillsammans de klarade dansen 

 
Lena Persson 

P ingu min kära kom var mig nära 

I stiden stundar solen den blundar 

N aren nyper och kylan kryper 

G enom frusna kroppar ja inget stoppar 

V ärmen är borta dagar syns korta 

I nget i världen kan stoppa färden 

N ej gå bara gå tillsammans är två 

E vighet väntar försiktigt vi gläntar 

R esan är slut och vi andas ut 

 

 

 

 
Majvor Mäki Sjöberg 

putsar du mej 

så putsar jag dej 
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Öjar: Jag känner mig alltid så flamsig då jag skriver. 

Väntan på vad…. 

Vad väntar jag på 

livet, nej 

tiden, nej 

inte i dag 

i morgon 

skulle vänta 

på vad 

på mig själv  

ingen annan 

behöver inte vänta 

  
Elsie Bäcklund Sandberg 

Nu ska jag räkna 

för att skapa en tanka 

fem sju fem sju sju 

rimma behöver jag ej 

men slutraden bör lyfta 

 
Sonja Larsson 

Foto: Kjell Nilsson 
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När ett ord slår rot i mig… 

Var kommer orden från, de som jag får använda utan kostnad, hur 

ofta och hur mycket jag vill? 

Hur kommer det sig att vissa ord slår rot och stannar inom en och 

sedan dyker upp lite       då och då? 

Enligt Bibeln ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, 

och Ordet var Gud” (Joh.1:1 med rubrik Ordet blev människa). 

Någon gång i Realskolan i Bollnäs (1959-1963), jag tror mig minnas 

att det var under John Ohlis` lektioner i biologi, då fastnade orden 

”kontamination” och ”semipermeabel” i mig. Förmodligen de första 

så kallat främmande ord, som är ”inbrända med eld” i hjärnan, det 

var en av Anna Alvins uttryck. Henne hade vi i ämnena matematik 

och fysik. Om vi så blev väckta mitt i natten, skulle vi kunna svara på 

hennes frågor och kunna rabbla upp viktiga axiom 

Vi ett av mina första besök på biblioteket i Bollnäs, som då låg en 

trappa upp, hittade jag två böcker på hyllan för poesi. Vi hade fått 

uppdrag att hålla föredrag och jag kände mig ganska osäker när jag 

kom in där. Hittade en bok av Bo Setterlind med titeln ”Den förvand-

lade blomman” och Per Lagerkvists ”Aftonland”. 

Bo Setterlinds dikt ”Till ro” i denna diktsamling har varit avgörande 

för mitt skrivande, som började så smått under våren 1992. 

Till ro 

O, ro, min oro. 

Ro mig till ro i min oro. 

Ro min oro till ro. 

O, min oro, min ro. 

Hade hittat en broschyr om en tävling ”Humanitet 2000”, där täv-

lingsbidraget skulle sändas in senast den 15 juni 1992. 

Min son, sex och ett halvt år gammal, hade i november året innan, 

definierat sig som en mellanmänniska. På väg till Förskolan tittade 
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Annasara Svanteson 

han på sin hand som var vit på insidan och svart på utsidan, mellan 

svart och vit. Skrev då dikten Mellanmänniska. 

TILLIT blev nästa ord som uppenbarade sig för mig. Ett märkvärdigt 

ord som bli lika hur man än vänder på det. 

Någon upplyste mig om att det kallas för palindrom (gåta över ord som 

ger samma betydelse om det läses baklänges, enl. SAOL). 

Midsommarafton, 1992 skrev jag mitt första kåseri ”Midsommaraftons 

kväll” som blev publicerat i tidningen Ljusnan 29 juni under signatu-

ren Sara Svantes. 

Det var så det började mitt skrivande som nu är en viktig del av mitt liv 

och min identitet. 

gul flytväst 

 

till mors dag önskar jag mig en gul flytväst 

så att jag  eventuellt orkar fortsätta vara kvinna 

jag ska ta en tur med båten 

och fundera på saken 

 

det är farligt att ta båten, sägs det 

för en kvinna på egen ö kan bada i självförverkligande 

och det kan en bli på smällen av förstår ni 

det är skitfarligt att vara kvinna i dessa tider 

 

till mors dag önskar jag mig därför en gul flytväst 

så att jag har någonstans att ta vägen 

när jag inte häler med 

 

till mors dag har jag skrivit en liten sammanställning 

på enkla kriterier för att vara kvinna: 
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Jenny Eriksson 

inte fylla magen med bullar 

inte skymningsvandra själv oförhappandes 

inte gå i motionsspår på dagen heller för den delen 

inte ro ut själv i båten 

inte bära gul flytväst på stan 

men, jag är mer än sån kvinna som tycker om att ro 

 

till mors dag önskar jag mig därför en gul flytväst 

så att jag kan fundera på  

om jag eventuellt orkar fortsätta vara kvinna 

 

egentligen borde jag inte klä mig i flytväst överhuvudtaget 

men jag vill vara opassande gul, jag vill! jag vill! 

när jag går till affären, jobbet, på natten utomhus, gud 

förbjude 

jag ska gå överallt 

i gul flytväst, såklart 

 

som så är det att jag vill kunna gå till doktorn 

utan att min mage tas för bebisfabrik 

jag är inte med barn, jag är med böngryta! 

 

till mors dag önskar jag mig en gul flytväst 

för jag har en dröm om fria kvinnor 

 

jag har en dröm där varje kvinna får vara sin egen 

där en kvinna får bära både bullar och barn om hon vill 

eller äta alla bullar själv och bli med katt 

där hon får ro eller inte ro 

där hon får bada i självförverkligande 

där hon får sin egen kropp 

där hon får sin egen röst  

där hon får gå runt med gul flytväst, även på natten 

  

till mors dag önskar jag mig en gul flytväst 

på rent djävulskap eftersom jag varken har båt eller barn  
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Öjar: Nä, det är dags att pressa kostymbyxorna så att man ser lite proper ut.  

Foto: Conny Lycksell 

glad tomtemusik invaderar mina 

öron. Trots att det bara är slutet 

på november är julhandeln i full 

gång. Det är hög tid att börja pla-

nera klappinköpen, tänker jag och 

känner den välbekanta stressen.  I 

år ska jag inte vara ute i sista mi-

nuten.  Jag passerar brödavdel-

ningen och faller för frestelsen i 

form av två smaskiga chokladba-

kelser. Jag som hade tänkt påbörja 

5:2-metoden den här veckan. Äh, 

tänker jag och skjuter bantningen 

en vecka framåt. Snart har jag fyllt 

min korg, köat vid kassan och be-

talat mina inköp.  

      

Det sitter ett bylte på en uppoch-

nedvänd dricksback utanför köp-

centret. På asfalten framför byltet 

står en grön pappmugg med några 

enstaka mynt. Jag vrider bort 

blicken och ilar förbi. 

   Värmen i entréhallen slår emot 

mig och jag drar ner dragkedjan i 

min nya vinterjacka. Konstaterar 

belåtet att den är precis så varm 

som jag hoppats.  

   Måste komma ihåg att köpa 

svarta oliver, tänker jag och kliver 

in i ICA-affären, fångar en hjulför-

sedd varukorg i förbifarten och 

börjar mina inköp. Tonerna av 
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Anita Eriksson 

Med en tung plastpåse i var hand 

stretar jag mot utgången. Klockan 

är inte ens tre och det är redan 

mörkt. Jag tar ett stadigare tag om 

mina påsar och ställer in siktet på 

bilen. En iskall vind sveper över 

parkeringen, hämtar torra löv och 

far prasslande över mina fötter.  

När jag lyft in mina varor i baksä-

tet, kastar jag åter en blick mot 

ingången till köpcentret. Byltet är 

kvar. Den gröna pappmuggen li-

kaså. Jag skakar av mig synen och 

skyndar in i bilen. Vrider värme-

reglaget till max och snart fylls 

kupén av ljuv värme och jag beger 

mig hem.  

Jag fyller badkaret med hett vat-

ten, skvätter i en dos väldoftande 

badolja och kryper ner. Ligger 

länge och tittar upp i taket. Andas i 

takt med den droppande kranen. 

Blundar. Ett bylte i höstmörkret. 

En grön pappersmugg. Och jag 

gick förbi.  

   Det är imma på badrumsspegeln. 

Jag sveper bort den med handen 

och möter mina ögon.  

   Jag klär mig, stoppar ned ett 

block och en penna i ryggsäcken 

och beger mig åter ut till köpcent-

ret. Parkerar bilen och kliver ur. 

Jag drar ett djupt andetag. Byltet 

är kvar. När jag närmar mig möts 

våra blickar. Det är en man, 

kanske i min egen ålder. Grått hår, 

skägg, en tom ögonhåla och nästan 

inga tänder. Han ler. Jag sjunker 

ner på knä vid hans sida. 

   – Romania?säger jag med ett 

frågande tonfall. 

   – Bulgaria, svarar han. 

   – Speak english? 

   Han skakar på huvudet. Jag grä-

ver fram blocket och pennan.  

Så sitter vi där i mörkret utanför 

ett köpcenter och ritar och använ-

der ett påhittat teckenspråk och 

jag försöker förstå.  

   – Jag heter Anita, säger jag och 

lägger handen mot mitt bröst. 

   Han skiner upp och ger mig sitt 

namn. Torsko. Han är rom och 

kommer från en stad som heter 

Vidin. Han tigger därför att det är 

hans enda möjlighet att skrapa 

ihop pengar till en operation av 

det enda ögat. Han är gift och har 

fyra barn.   

   Jag får syn på hans skor. De är 

tunna, nedgånga och har stora ga-

pande hål i sulorna.  

Tankarna virvlar. Skor. Pappas 

avlagda mobiltelefon. Varma van-

tar… 

   – Jag kommer tillbaka i morgon, 

säger jag.  

Han höjer handen och vinkar.  

   Han förstår. 
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Somliga går i trasiga skor.

Fritt ur Vilhelm Mobergs roman Raskens. 

 
Klang. Nu sa han att han var förtenn-

nare och gick längs vägarna. Han 

skulle gå till köpingen i kväll. 

Ur en innerficka på tröjan fick 

Klangen fram en flat flaska som han 

räckte till Rasken.  

   –Drick brännvin så får du värme i 

blodet. 

   Ju mer korpralen tittade på sin 

gamle rotekamrat ju mer ynkade han 

honom. 

   – Ska du gå så långt? Å så har du så 

dåligt på fötterna.  

   Han hade fått frost i varenda tå. 

Det svällde av medlidande i Raskens 

bröst.  

   – Du får ta mina storstövlar. Jag 

kan nock ta mej hem med dina skor. 

Jag har ju inte så långt kvar.  

   När han kom hem så hade han ett 

par till som var lika goda. 

   De fick byta skor. Klangen skulle få 

hans storstövlar. Han visste av gam-

malt att de hade lika stora fötter. 

   Klangen var överväldigad.  

   –Va säjer du männska lella? Får ja 

dina storstövlar? Tar du dej så nära å 

ger mej dom? Ä du så goer mänska 

lella? 

   – Inte kan en lämna en gammal 

    
Korpral Rask var på väg hem till 

soldattorpet en lördagskväll i ja-

nuari. Det rådde en hiskelig kyla. 

Det var folktomt på vägen. Det var 

ju så kallt. Lädret i hans storstöv-

lar styvnade och blev hårt som 

horn. Huden i ansiktet började 

stelna och kändes som den var 

överdragen med en glashinna. 

Kölden satte in med sina vassa 

tänder. Öronen kändes som man 

stuckit med synålar. 

Så mötte han äntligen en männi-

ska. En karl kom gående med en 

käpp i ena handen och ett knyte i 

den andra. 

   – Go kväll!  

   – Tack för det, mumlade vandra-

ren.  

   Ögonparen vändes mot varandra 

i månljuset.  

   –Klangen …så fördöme mej om 

dä inte ä Klangen.  

  Grannen och kamraten i rotepret. 

Så eländig han såg ut. Rödblå 

näsa. Rinnande ögon. Barsliten 

skinnmössa. En virad trasa som en 

gång hade varit en yllehalsduk. 

Skorna så illa vulna och sned-

gångna. Gamla indelte soldaten 
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kamrat mä såna skotrasor på 

lannsvägen, när dä ä så kallt! me-

nade Rasken. 

   – Den här gärningen ska jag ald-

rig glömma! Du ä min sanne vän. 

Du unnar mej lika gott som dej 

själv. 

   När Rasken hade tömt det som 

var kvar i Klangens brännvins-

flaska, så tryckte de tafatt varand-

ras händer. Sedan gick de åt var 

sitt håll. 

 

Hur det sen gick för Klangen för-

mäler inte historien. Annat än att 

han under den fortsatta färden 

började räkna ut hur mycket han 

kunde få till brännvin för stövlar-

na.  

För Rasken sluta det med kall-

brand. Till sist tog döden honom. 

 
Lars-Erik Eriksson 

 

Hemlös 

Du har tappat din sko och din postadress, 

en hemlös främling i världen. 

Så står du vid vägen i sliten dress     

långt från den tjusiga flärden. 

Vad drömmer du om och vad lever du av, 

du som tappat din tro på livet? 

Önskar dig kärlek, ja stor som ett hav. 

Allt ska för dig vara givet. 

 

(med inspiration av bild samt Nils Ferlins Barfotabarn) 

Lena Persson 
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De sa…… 

en dag 

Du ska se 

allt förändrat 

alla förstått 

möjligheterna 

villkoren lika 

 

Rutig kostymbyx 

med väl tilltagen benlängd 

förmår ej dölja 

uttrampad tåhättelös 

hampasnörad högersko 

 
Elsie Bäcklund Sandberg 

Förvånad 

väntat så länge 

jag trodde ju… 

nej, det var inte så 

de bara sa 

alla har inte förstått 

det självklara 

det att vi, Du och jag  

samma rätt 

samma krav 

samma styrka 

de sa en dag 

det är i dag. 

 

 

 

 
Sonja Larsson 

fattig 
snart skolös 
 
ej själlös 
 
på välfärdens nedersta 
trappsteg 

 

 
Majvor Mäki Sjöberg 
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Öjar: Jag är ett Lo. Skygg och bara en tiondel av en tiger 
            Men oj vad jag kan glo. 

Foto: Annika Looström 

kissens 

mjuka tassar 

på vita vidder 

gröper 

små skålar 

där 

solens strålar 

kan vila 

i 

 
Anneli Pietikäinen 

Lodjuret i skogen 

Så fort du hade mött min blick 

Gled du ifrån mig  

i skogen 

 

Och jag blev ensam, rädd. 

Liten jag är mot dig  

i skogen 

Sanni Gerstenberg 
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Oscar Lo 

På väg till kyrkan i söndags slog 

mig tanken att jag skulle skriva 

om henne i stället, trots att jag 

hade varit så nöjd med min första 

formulering: ”Han fick Lo som 

andra namn för att han hade små 

tofsar på öronen när han föddes. 

Lo som i Ivar Lo, men där slutar 

likheten.”  

   Skriver gör Oscar Lo också men 

bara listor på sådant han vill göra. 

Läser gör han, men då är det pad-

dan och mobilen som gäller. 

   Sedan kom jag ingen vart. 

   Nästa mening jag producerade 

gav för många associationer till 

Nallebjörnen Fredriksson: ”Och vi 

var de allra bästa vänner.” 

   Men det var förra sommaren det. 

I år har han varit på Gotland hela 

lovet och jag börjar känna mig 

riktigt nervös inför vår Stock-

holmsresa. Erbjudandet kom så 

lägligt: bussresa, inträde till Fjä-

rilshuset, lunch och fika på två 

ställen. Fjärilshuset fanns ju med 

på vår lista, där vi också hade skri-

vit: träna simning efter skolan, 

fredagar. 

Skämdes en smula vid tanken att 

jag inte gjort minsta ansats till att 

pricka av någonting på den. Lik-

som jag skämdes över lättnaden 

när kyrkan var stängd och guds-

tjänsten samordnad med grann-

socknens. För långt att åka och jag 

var redan sen. Nu kunde jag i lugn 

och ro ägna mig åt planering och 

vattning på graven samtidigt som 

tankarna gick. 

   Enda kruxet var att man måste 

vara medlem i föreningen. Ordna-

des lätt som en plätt. Bara att be-

tala medlemsavgiften. Fast det 

förstås, fullt pris på biljetten, bus-

sen skulle abonneras. På tåget 

åker barn gratis (Även när de fyllt 

nio år?)  

   I fjol firade Oscar sin födelsedag 

tillsammans med oss i sommar-

stugan. Vi badade och med flyt-

väst på lärde han sig att inte vara 

rädd för vattnet. Legobitar hade vi 

inga men han pysslade med sin 

hobby, att bygga, ändå. Med ett 

barns uppfinningsförmåga: an-

vände den ena boken efter den 

andra till att bygga en sinnrikt 

konstruerad farm. (ordet bond-

gård tycks ha fått en underordnad 

roll i det svenska språket). Alla de 

lägre raderna i bokhyllorna som 

jag isolerat sommarstugan med, 

var så småningom tömda. På gol-

vet växte bygget och där fanns 

avdelningar för kor, grisar, hästar, 

ett hönshus, ett särskilt område 

för ankor, ett garage för traktorn 

och till och med ett rum för allt 

hö. Ordet loge fanns inte men ett 

hus för människorna, under mat-

bordet, lämpligt, då taket redan 

var på plats. 

   Jag blev så fascinerad av hela 
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skapelsen att jag offrade en närmare hundraårig Rörstrandstallrik, som fylld 

med vatten, skulle få vara damm åt ankorna. 

   Leken var intensiv och koncentrerad. Försiktigt ställde jag ner djuptallriken 

på golvet och förklarade varför. Då tittade Oscar förvånat upp på mig och 

utbrast:  

   – Men farmor tror du att det här är på riktigt!? 

Här satte sig en fjäril på papperet och flög bort, när jag rörde mig, men kom 

tillbaka. Kanske ville den säga mig något: Skriv om henne i stället, slå inte 

gräset, strunta i vad grannarna tänker, se så vacker jag är, se så många vi bli-

vit? 

AnnaKristina Öijer 
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Camilla Torsell-Heinonen 

- Bergen är blåa där… Irmelin har varit där. 

Jag tar kortet, skriver och skickar. 

Blir antagen. Reser.  

Har hytt på båten.  

 

Från båten till bussen. Den avgår om 4 timmar. Försöker gå på toa men blir 

stoppad. Måste betala men har inget mynt.  

- Välkommen till Sverige...damen ler och myntet klirrar. Porten öppnas. Da-

men som betalar etsar sig fast. 

 

Tillvaron på skrivarkursen är magisk. Den förändrar hela min tillvaro och 

bergen är verkligen blåa. Aldrig någonsin har jag upplevt att bli lyssnad till 

och att kurskamraterna förstår allt jag säger.  

 

- Vad väntar du på, börja skriva…Vibeke ser allvarligt på mig. Orden ekar, 

studsar och slår kullerbyttor i mig. 

 

På natten vaknar jag av att ett par lysande gula ögon ser på mig. Lokatten tar 

plats bredvid mig. Den lämnar mig inte. Sedan dess har jag skrivit. Oupphör-

ligen. 

Känslomässig och jättefin är upplevelsen 
  

      Lyckträff och stor portion tur. 

  

     KÄNNA MED OCH FÖR DE LIV SOM TALAR. 

  

     Allt som behövs är beröring. 

  

     Vilket humör en människa än är på. 

  

     Räkna med fullsatt på resan när det riktigt vill sig väl. 

  

     Talar om att känna, och ha själ, att våga. 

  
Anna Eriksson 
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Lokatt  
Hon såg ut som en Russian Blue, 

men var en vanlig bondkatt. Päl-

sen blågrå med silverlyster, kort 

och silkeslen. Temperamentet milt 

med inslag av envishet, rörelserna 

en drottnings. Katt har väl aldrig 

varit mitt älsklingsdjur, jag är 

hundmänniska. Suveräniteten, 

trolösheten och bristen på samar-

betsvilja har stött bort mig. Men 

nu skulle en katt bli min sällskaps-

dam under studieåren. Jag kallade 

henne Russian. 

   En favoritsysselsättning var bok-

hylleklättring. Om hon saknades, 

gick det ofta att finna henne 

bakom böckerna i hyllan. Så länge 

hon var unge gick det hyfsat. Trots 

att hon var en intelligent katt, be-

grep hon inte, att som fullvuxen 

fungerade det inte längre. En natt 

fick hon mig att levitera, då hon 

råkade dra med sig en halv hyllme-

ter böcker i golvet. Damen under, 

som brukade knacka i sitt tak bara 

jag gick över golvet, gick bananas 

och både skrek och knackade. 

   Russian ville göra allt med sin 

människa. När jag knattrade på 

min Scheidegger reseskrivmaskin, 

satt hon intill och försökte fånga 

typarmarna, vilket ledde till att de 

fastnade ihop, eller att jag skrev 

fel. 

   Sova skulle vi också göra tillsam-

mans. Det var trevligt med hennes 

kurrande, buffande och stångande. 

Mindre trevligt var när hon för-

vandlade mitt nylonnattlinne till 

sin snuttefilt. Jag kunde vakna av 

nålstick, då hon tramptassade mot 

min kropp med ömsom utfällda, 

ömsom infällda klor, sugande på 

nattlinnet, vibrerande av välbehag. 

Trots att hon var en känslig och 

älskansvärd själ, åkte hon ur 

sängen. Jag vek in mig som en kål-

dolme i täcket, men vaknade igen 

av att hon tråcklat sig tillbaka och 

återtagit sitt snuttande och tramp-

tassade rivande av min lekamen. 

Den repeatknappen var intryckt 

hela nätter ibland.  

   Hon var min första katt och jag 

tänkte att hon måste badas. Inte 

ont anande satte jag henne i bad-

karet i källaren och vred på 

duschen. Min vänliga Russian 

konverterade genast till ett 

fräsande vilddjur som klöste sön-

der mina armar då jag envisades. 

Jag lät henne vinna, och försökte 

aldrig bada henne igen.   

   Utanför fönstret störtdök fisk-

måsar mellan husen. Russian följ-

de deras flykt med tänder skall-

rande av upphetsning och frustrat-

ion över de onåbara. 

   Jag packade. Nu ska vi åka till 

Hälsingland på sommarledighet, 

sa jag till Russian, som studerade 

mig med sina smaragdögon och 

vickade fundersamt med det ele-

ganta huvudet. Hon såg ut att ha 
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vissa betänkligheter angående 

mina förehavanden. 

   Hela den sommaren gick en lyck-

lig katt på upptäcktsfärd i full fri-

het. Min mor matade henne med 

färsk fisk och ändå var hon plöts-

ligt försvunnen. Jag lockade och 

letade, med hjärtat i halsgropen 

utmed vägrenen och längs järnvä-

gen. Det är nog räven, sa min far. 

   Terminsstart kom och jag måste 

resa. 

   Efter två veckor ringde min mor 

och lät upphetsad. Hon hade stått i 

trädgården och rensat fisk och 

hört ovanliga och konstiga ljud 

som var svåra att härleda. Flera 

gånger sökte hon efter källan, men 

mysteriet kvarstod. Ljuden upp-

hörde inte utan intensifierades. 

Lät som en klagande fågel, eller ett 

gnyende barn. Till slut såg hon. 

Det var Russian i fönstret på gran-

nens uthusvind som klättrade på,  
Lisa Leontjev 

och kastade sig mot rutan, ömkligt 

skrikande. 

   Grannarnas hus var ett sommar-

hus, och de var bara där ibland. 

Mitt nyfikna djur hade antagligen 

smitit in obemärkt, undersökt 

stället och lojt lagt sig att sova på 

den solvarma vinden, och sedan 

blivit inlåst av de ovetande ägarna 

som reste därifrån. 

   Mor fick fatt på grannen och den 

olycklige befriades. Hon var i ett 

eländigt skick förstås.  Att hon 

överlevt utan mat och vatten un-

der tre veckors belägring, var his-

nande. Kanske hade någon en-

staka mus mött sitt öde i hennes 

käftar, och ett okänt antal flugor. 

Men likafullt.  

   Det var tursamt att hon var av 

robust bondsläkt, med gener som 

var utvalda för att tåla. En rasren 

Russian Blue-fröken hade nog 

strukit med. 

 Militär överallt 

Nothern Wind, Trident Juncture, Aurora 17 

bilar och flygplan 

avgaser i varenda buske. 

När ska vi få fred? 

 

 
Monika Lavén 
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Lo, lo, lo 

La, la , la 

Le, le       mot mig…… 

 

Med lovikkavantar på 

ser jag dig i ögonen 

tar emot din outgrundliga blick 

 
- vad ser du 

- vad tänker du på 

- vad vill du 

 

en annan lo 

din lolo  
                                                                                                              
något helt annat 

 

Se mig. 

le mot mig 

och var som en lo 

 
Annasara Svanteson 
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