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Medlemskap
i Skrivare i Hälsingland kostar 150 kr/år som betalas in på
pg 78 12 52-2. Vi uppskattar om du skriver dina kontaktuppgifter vid inbetalningen. (adress, telefon och e-mail adress)
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Vår Facebooksida hittar du på Skrivare i Hälsingland.
Administratör för Facebooksidan är Lena Persson.

Föreningen Skrivare i Hälsingland

h
c
o
l
u
J
t
t
d
y
o
N
G
t
t
o
G
t
Et

Lokatten
utkommer med fyra nummer per år, i mars, juni, 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 bidrag 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 bekräftelse på att texten kommit fram.

Gåvolinje

Foto: Christer Holm

Vår förening seglar i medvind; många nya medlemmar, många fina texter till
Lokatten, många spännande framträdanden på våra Öppna scener. Men vi
seglar också i motvind och den motvinden stavas p-o-r-t-o-h-ö-j-n-i-n-g-ar.
Vi i styrelsen älskar att skicka dig en Lokatt fyra gånger per år. Vi vet att du
gillar att få ditt exemplar i brevlådan. Därför inrättar vi nu en gåvolinje till
vår förening.
När och om du vill skänka en slant till oss betala in den på pg 78 12 52 – 2.
Märk med ”Gåva”.
Alla bidrag, stora som små är välkomna. Du kan även skicka frimärken!
Skicka till vår redaktör: Anita Eriksson, Åsbergsvägen 41, 826 37 Söderhamn.
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Ordförande Leif har ordet
Lev!
Jag är glad över mina norrländska
rötter. De innehåller så många berättelser, så många böcker. Från
byarna runt min pappas barndomsby finns författarna PO
Enquist, Anita och Kurt Salomonsson, Tore Frängsmyr och andra. I
den andra rottråden, där min
mamma växte upp hittar vi bland
andra Sara Lidman, Birger Vikström, Torgny Lindgren. Tänk att
det i dessa stugor ”ytterst i
snön” (Jerbaneeposet) stiger så
många röster, så många böcker, så
mycken klokskap. Det gör mig glad
och hoppfull. Mina morföräldrar är
begravda i den lilla byn Österjörn
och deras gravsten ligger helt nära
familjen Lidmans. På Saras fina
sten står det kort och gott: Lev!

Gamängen och bohemen Birger
Vikström ska också ligga där, men
den stenen har jag aldrig lyckats
hitta, den är säkert bortslarvad, för
det vore så typiskt denne formidable författare – och slarver: ”Det
är ingen ordning på mina papper”,
skrev Birger. Du kan läsa mer om
denne Birger Vikström i Bodil
Malmstens bok som heter just så.

Ulla Boström och Benny Fröjd från
Gävle, Örjan Janhager från Hudiksvall, Katarina O´Nils Franke från
Undersvik, Anneli Pietikäinen från
Bjuråker. Vi i föreningen uppmärksammar dessa nyheter på flera sätt,
dels har vi infört ”Författarsamtal”
vid våra Öppna scener där vi passar
på att intervjua ”våra egna”, dels berättar vi i Lokatten om de nya böckerna och ger en presentation av författarna.

med presentationer. Och! Du som
vill presentera en författare, eller
du som vill bli presenterad skriv en
rad till redaktionen och anmäl intresse. Och till alla i föreningen
avrundar jag med att travestera
Sara Lidman: Skriv!

Senast skrev vi om Evan Berjlund.
Just till detta nummer blev det så
många att vi i styrelsen och redaktionen måste ta oss en extra funderare
hur vi kan göra rättvisa åt allt spännande som våra medlemmar åstadkommer. Därför återkommer vi i vårt
första nummer av Lokatten 2020

https://www.aftonbladet.se/
nojesbladet/film/a/3Je7ae/filmens
-guldgruva-ar-en-intim-dagbok

Ps
Gunilla Bresky har förresten gjort
en ny film om Sara Lidman: Sara
med allt sitt väsen. Här en trailer:

ds

Leif

Vi som tillhör Hälsingeskrivarna
lever också i en region sprängfylld
av berättelser och böcker. Just nu
riktigt svämmar det över av nyutkomna alster från våra medlemmars pennor och tangentbord. Sedan förra numret av Lokatten har
följande medlemmar publicerat sig:
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Foto: Anita Eriksson

SKRIV!

Katarina talar om Rilke.
Ordförande Leif försöker förstå .
(Mer om detta och annat i nästa nummer)
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Hänt sedan sist

Några rader från redaktören

Öppen scen Nianfors

TID
Jaha, så är det jul igen. I alla fall
snart om man ska lita på almanackan, men ska man tro affärsidkarna har det satt igång för länge
sedan. Bjällerklang, blinkande plastgranar och skrockande tomtar har
kantat min väg genom butikerna i
ett tappert försök att skapa julstämning. I slutet av oktober! Jag betackar mig och grämer mig över de nya
dyra skorna som (har jag räknat ut)
kommer att kosta mig ungefär 18
timmar att snöra och snöra upp
denna vinter.

välj en eller flera bilder. Låt dig
inspireras, ta dig tid och skriv en
text till den bild (de bilder) du
valt. När du skickar in din text till
Lokatten, tala om numret på den
bild (de bilder) du valt.

Sambon har hängt upp fröbollar och
fyllt fågelmataren till brädden (jag
kommer att få tillbringa timmar i
vår med att rensa ogräs ur rabatterna!)

Vår medlem Kristina Nordin berättar om författaren Ulla Bjerne.
Det kan du lysssna på:
https://www.facebook.com/
litteraturtimmen/
videos/1267590230073026/

Redaktionen har än en gång beslutat
att ändra datum för utgivning av
Lokatten. Det gör vi inte för att det
är roligt utan för att det ska passa
med kallelse till årsmöte, med information om sommarens öppna
scener och för att det ska vara lagom
tid mellan utgivningarna. Från och
med 2020 kommer Lokatten att
komma ut i mars, juni, september
och december.

En halvmeters stapel av olästa
böcker pockar på min tid. Kursen
Skriv ditt liv på senioruniversitetet uppmanar mig att gå tillbaka i
tiden, minnas och skriva om
exempelvis godis jag minns och
under tiden så går den. Tiden.
Och nu är det hög tid att säga:
God Jul och ett Gott Nytt
Skrivarår!

I det här numret bifogar vi resten av
Ljusdals Fotoklubbs bilder. De är
numrerade från 12-22. Betrakta och

Anita
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Foto: Christer Holm

Vill du fördriva tiden i väntan på
ljuset? Lyssna på Jenny Erikssons
intervjuer i Litteraturtimmen.
Bland annat har Jenny gjort en
intervju med vår ordförande Leif
Strandberg. Den hittar du på:
https://www.facebook.com/
litteraturtimmen/
videos/364437241176440/

En gråmulen, småruggig lördageftermiddag fylls den gamla skolan i
Nianfors av fler än femtio besökare. Ute på bron slingrar sig röken från aptitretande kolbullar.
Inomhus bänkar sig både ortsbor
och ditresande. Det är dags för
Öppen scen som Nianfors Naturligtvis tillsammans med Skrivare i
Hälsingland har bjudit in till.
Trubaduren Karl-Gunnar Karlsson
inleder med att berätta om huset
vi befinner oss i, en gammal skola
som numer är föreningshus. KarlGunnar är den som tillsammans
med bland annat Ingemar Bergkvist och Sven-Olov Johansson
står för spelmansmusiken. ”Vår”
Ingemar Jansson presenterar
Skrivare i Hälsingland och bjuder
upp på scen. Musik, berättande
och textläsning varvas.

Flera av föreningens medlemmar
roar besökarna. Undertecknad
läser en text om den gången familjen nästan blev med hund, Kristina Nordin läser en text om när
hon nästan blev bondmora och
om sin namne kon Gundla. Lars
Lindström låter oss ta del av en
text om en förslagen kvinna som
för länge sedan levde på allmosor.
Birgitta Nilsson läser sin dikt om
Månen. Britt Ruuska berättar om
vår vänförening i Finland och läser
ett kort stycke av den finske författaren Henrik Jansson, som Britt
träffade i samband med en skrivkurs på Kimitoön i Finland i somras. Britt läser även en egen dikt.
Oktober och Pennor är teman för
Hans Bolldéns dikter.
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Robert Fahlgren delger oss en
historia ur sitt liv som väktare. En
filosofisk betraktelse om Talgoxen
bjuder Sören Molander på och
Ingemar Jansson läser en text om
hur det var förr i Nianfors. NilsOlov Englund berättar en historia
från sin farfars tid i Ljusne.
I pausen äter jag mig proppmätt
på världens godaste kolbullar.
Med hemlagad lingonsylt. Naturligtvis! När vi åker hem har redan
mörkret kommit smygande. Det är
ju höst.

Anna-Maria Hållén från Forsa
berättar en dråplig historia om en
älgjakt och läser sin dikt Levande.

Anita

Bokmässan i Bollnäs

Foto: Christer Holm

Hur många böcker ges det ut i länet? Frågan är lika svår att besvara som
Glada Hudikteaterns ”Hur många lingon finns det i skogen?” Men en sak är
säker. Boken lever.
Jag bevistar Bollnäs Biblioteks Bokmässa 2019 och överväldigas av mångfalden. Jag har tänkt skriva några rader generellt om bokmässan för Lokattens
räkning. Det går inte, för det är så mycket som händer. Bord vid bord sitter
de, författarna med sina boktravar framför sig. En del med kända namn,
andra för mig ännu helt oupptäckta förmågor. Luften sorlar av skratt, prat,
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diskussioner, igenkännandets glädje och nyfikenhet. Tre scener är iordningsställda och väntar på sina estradörer. Man måste välja. Jag studerar programmet och bestämmer mig för att gå till Stora scenen och lyssna på Anna
Jörgensdotter från Sandviken. Det ångrar jag inte. Karin Forsgren Anderung,
verksamhetsutvecklare inom litteratur på Kultur Gävleborg intervjuar Anna,
som 2002 debuterade med boken Pappa Pralin och sedan dess gett ut flera
böcker. Den seaste med titeln Solidärer. Anna berättar hur hon upplever en
stark frihetskänsla i skrivandet. I sökandet efter kvinnors röst i historien hittar hon en koppling till sin egen historia. När Anna talar om sitt skrivande
kan man inte undgå att känna engagemanget och medvetenheten om omvärlden i hennes röst. Kvinnohistoria är den röda tråden i Annas författarskap
och jag förstår att det här är en författare som har något viktigt att säga. Hon
känns både rättfram och modig och är en författare som jag definitivt ska
läsa.
Skrivare i Hälsingland har bokat två bord som snart fylls av några av våra
medlemmars alster. Vi berättar om föreningen och kanske lockar vi en och
annan intresserad till medlemskap. Jag som har tillgång till vårt medlemsregister får ansikten till flera namn. Oj, så många trevliga människor! Anneli
Pietikäinen, till exempel, som delar bord med oss och som efter att ha gett ut
två barnböcker nyligen släppt diktsamlingen Nyanser. Anneli kommer att
vara vårt författarsamtal i Färila den 7 december och vara kommande intervjuobjekt i Lokatten.
Leif går iväg och pratar med Katarina O´Nils Franke som med sin färska bok
Ett annorlunda avtal sitter några bord ifrån vårt. Jag letar reda på Kerstin
Svevar som pratar barn-och ungdomsböcker med några nyfikna, härliga
ungar och deras föräldrar. Vill plötsligen vara liten och halvligga på trasmattorna runt Kerstin när hon läser ur sin bok Bara två.
Jag köper vår förre ordförande Öjars Janhagers bok Hennes hemliga vapen
där han ikläder sig rollen som ung kvinna (Åh, vilka bilder jag får i huvudet)
och som tar för sig på ett sätt som Öjar önskar att han hade gjort på den tiden
det begav sig.
Jag köper också Arbetarskrivarnas antologi Jag har tänkt mycket på oss och
våra utmattade kroppar där den föreningens medlemmar bidragit med poesi, prosa och serier. Bygger på högen av böcker som ska läsas och är glad att
det är höstmörker och vinterkyla som väntar. Vid Skrivare i Hälsinglands
bord finns både Majvor Mäki Sjöberg med sin bok onämnd, oglömd och
Evan Berjlund med än lyser Cassiopeia. Underbara lyrikböcker som jag redan har i min ägo och avnjuter i små välsmakande portioner. Och Leif har
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också med sig en liten boksamling. Nya medlemmarna från Gävle, Benny
Fröjd och Susanne Lindholm talar sig varma för sin bok Att bränna en bock.
Bredvid vårt bord huserar trogna medlemmarna Ingemar Jansson och Lars
Lindström med sina böcker.
Tiden rinner iväg och med ens är dagen över, bokborden tömda och sorlet
har stillnat. Nu är det bokens tur att tala. För den lever!

Anita

Skrivarkurs med Kerstin Svevar

Text: Gerd Sidén Strandberg
9

läste några sidor ur sin novell
(som fick ett fint novellpris för ett
tag sedan). Det var en spännande
text vi fick lyssna till, med ett
språk som rann fram som en porlande bäck. My kom tillsammans
med sin kompis Elin som säkert
läser något för oss nästa gång:
”Hon skriver bättre än jag”, sa My.
Inalles läste sex personer. För
Kicki, som läste ur sin diktsamling, En fågel i bur är inte fri, var
det första gången att framträda
publikt.

Torsdagen den 7 november samlades en skara på 13 personer till
Öppen scen på Edsbyns bibliotek.
Det var bibliotekarien Inga-Lill
Embretsen som åter öppnade sina
lokaler för Skrivare i Hälsingland.
Efter att ha lyssnat till uppläsningar om liv och kiv på ett fågelbord,
motsvarande händelser i en
mänsklig relation, en springchas i
Stugsund, en Sune om hjälper alla,
och annat intressant var det dags
för kvällens författarsamtal. Moderatorn Leif intervjuade förre
ordföranden Öjar Janhager om
hans nya bok Hennes hemliga vapen, som är en thriller i företagsvärlden där huvudpersonen Kim
är en vass ung kvinna som inte ger
sig. Öjar läste ett spännande avsnitt ur boken. Sedan fortsatte den
öppna scenen och My från Edsbyn

Föreningens sekreterare Lena bjöd
på mumsiga chokladmuffins. Ja,
det var en trevlig kväll, som avslutades med att Elisabeth, ordförande för hembygdsföreningen i
Edsbyn bjöd in oss till muséet där
den unika Lim-Johan-samlingen
finns.

Leif

Foto: Gerd Sidén Strandberg

Foto: Anita Eriksson

Hej Kerstin! Stort TACK för en
mycket bra skrivarkurs i lördags!
Det är en enastående förmån, att få
vara med på en utbildning som du
håller i! Så underbart bra!
Allt gott och TACK för allt det du
ger!
Varma Hösthälsningar
skrev
Elsie Bäcklund Sandberg

Lördag 19/10 samlades vi - åtta
kvinnor och tre män - i Bilda Studieförbunds lokaler i Söderhamn.
Tre av oss var nybörjare, övriga
hade erfarenhet av tidigare kurser i
skrivandets konst.
Regnet smattrade på fönsterblecken när Kerstin med stor kunskap och energi talade om vikten
av gestaltning i text, och fortsatte
med hur man hanterar miljöbeskrivningar, sinnenas betydelse,
subjekt, predikat adjektiv… ja, det
var mycket att tänka på.
Övningsuppgifterna avlöste
varandra, vi skrev, vi läste och Kerstin kommenterade, gav tips och
råd.
För mig var det min första
skrivarkurs och jag är så imponerad och inspirerad av alla texter
och uppläsningar.
Påbyggnadskurs med Kerstin är
planerad till 14/3 2020 och jag har
redan anmält mig!

Öppen scen Edsbyn

Elin och My

Öjar med sin nya bok
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Att se fram emot
Kölden
smeker osynligt
fridfullt
faller
de nyutslagna

Helge Thörnros,
en hälsingeförfattare

***
Vintern
ramlade ner
utdragna tungor
fångade
ögonblicket

Anneli Pietikäinen

Så här långt vet vi att det blir på
Unitis lokal i Ljusdal någon gång i
maj. (Låter det inte underbart?
Maj!)
I marsnumret informerar vi om
närmare detaljer. I våra planer
ingår också att spränga landskapsgränsen och göra ett besök i Gästrikland. Intresset för Skrivare i
Hälsingland har spritt sig och vi
har fått flera nya medlemmar i
Gävletrakten. Håll för övrigt ett
öga på vår facebooksida och hemsidan. Årsmötet är klubbat att
infalla söndagen den 22 mars.
Även detta återkommer vi om i
marsnumret.

Vi i styrelsen arbetar för fullt med
att arrangera Öppna scener. På så
sätt kommer vi i kontakt med vårt
vackra landskap och med våra
medlemmar. I och med nästa
nummer har vi satt ord på Ljusdals
Fotoklubbs fina bilder. Det ska vi
fira med en Öppen scen i Ljusdal.
Där kommer vi att läsa upp våra
texter samtidigt som bilderna projiceras på en vit duk. Vi hoppas och
tror att så många textskrivare som
möjligt själva kan närvara och läsa
upp just sin egen text. Om inte, ber
vi om tillåtelse att läsa upp valda
texter. Du som inte vill ha din text
uppläst, snälla, tala om det för oss.

11

Helge Törnros vid sin skrivmaskin i arbetsrummet i Hamre, Trönö, där
han bodde många år. Vännen Hilding Mickelson höll i kameran.

Det var i början 1940-talet som
Helge Törnros från Trönö började
skriva i tidningarna. Under en
kortare tid bodde han i Fagersta
och det var då han tog de första
trevande stegen på författarbanan.
Det blev en och annan dikt och
artikel i Vestmanlands Läns Tidning. Det dröjde inte länge förrän
framgångarna kom. Han erbjöds
att medverka i Stockholms Tidningens kultursida. De första artiklarna handlade om skogsarbe-

tarna och deras villkor. Under
denna tid började han också att
skriva i Hälsinge-Kuriren. Han
medverkade också en tid i tidningen Ljusnan och var bokrecensent i
Arbetarbladet i Gävle. I mitten av
1940-talt blev Helge Törnros författare på heltid. Under åren 19461953 var hans produktion riklig.
En del av böckerna kom också ut i
en andra upplaga och en, boken
om Bågmännen - översattes till
finska.
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Född i Bollnäs

Helge fick börja arbeta tidigt.
Han blev springpojke, butiksbiträde, jordbruks- och skogsarbetare. Han arbetade också en tid på
ett sågverk i Trönö. Under 1930talets kris blev han AK-arbetare
och var bland annat med om vägarbeten runt om i landet.

Helge Törnros ( 23.1.1914 11.5.2002) var född i byn Växsjö i
Bollnäs. Han flyttade som fyraåring till Trönö tillsammans med
föräldrarna L.E.Törnros och
Helga, född Magnusson. Fadern
var född i byn Wij, Trönö, men
arbetade några år i Bollnäs innan
familjen återvände till Trönö.
Helge gifte sig 1937 med Märta
Fäldt, född 1913, i Rengsjö. Helges
första hem i Trönö var landbogården i Långbro. Den tillhörde prästgården och ligger invid medeltidskyrkan och Söderblomsgården.
Morfadern var arrendator på landbogården och familjen Törnros
biträdde morfadern med jordbruksarbetet.

Internationellt känd
Helge Törnros blev också internationellt känd som författare och
blev bland annat omnämnd i den
engelska boken; ”WHO is WHO”.
Svensk, finsk och dansk radio har
haft uppläsningar ur hans böcker.
Han har också själv deltagit med
uppläsningar i radio.
Den första boken kom ut 1946,
Det förlorade paradiset - en samling berättelser för barn - men helt
njutbar även för vuxna. Boken var
försedd med fina teckningar av
konstnären Uno Stallarholm. Därefter följde ett 20-tal böcker.

Första impulserna av en
lärare
Helge Törnros gick folkskola och
läste allt som erbjöds. Dåvarande
komministern i Trönö, Agne
Arfner, var hans konfirmationspräst. I folkskolan, Kyrkskolan i
Långbro, hade han Rikard Nilsson
-Torgeir, som lärare. Torgeir var
utomordentligt intresserad av
konst och litteratur och det påverkade Helge.
– Det var nog på grund av Rikard
Nilsson-Torgeir som jag fick de
första impulserna till mitt författarskap, har Helge berättat för
mig.

Helge Törnros hade en del kommunala uppdrag under den tid
Trönö och Norrala var självständiga kommuner. Han hade rötter i
arbetarklassen och detta var han
stolt över. Han samarbetade en del
med sina författarvänner Albert
Viksten, Hilding Mickelsson och
Sid Roland Rommerud.
I slutet av 1960-talet blev han
anställd som föreståndare inom
Länsarbetsnämnden i Söderhamn.
Under sina sista år drabbades han
av synsvårigheter, vilket tog honom mycket hårt. Han kunde inte
längre läsa tidningar och sina anteckningar. Det sista året av sin
levnad tillbringade han på äldreboendet Forsgården i Kungsgården.

1955 gav Helge ut sin första roman, Någonstans är himlen blå.
Det är en berättelse om människans ensamhet - en ensamhet
som behärskar henne även om hon
tillhör ett kollektiv - i detta fall ett
skogarbetarkollektiv. Någonstans
är himlen blå, fick mycket fina
recensioner. Därefter kom böckerna ganska tätt och sammanlagt
blev det drygt ett 20-tal.

Författarvänner

Helge Törnros var en skicklig författare. Han kunde på ett omtyckt
sätt levandegöra historiska händelser - och han gjorde det helt ur
fotfolkets perspektiv.
Helge var dessutom en fenomenal naturskildrare. Under flera år
hade han en skrivarstuga vid
stranden i Wijsbo-Storsjön i
Trönö.
En stuga han älskade och där
mycket av hans produktion kom
till. Stugan ägs numera av hans
barn.

Faxehus
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1949 utgavs Faxehus, som handlade om fogdeväldets fall. Många
skolbarn i vårt landskap känner
till denna bok och har läst den i
folkskolan/grundskolan. Delar av
boken fanns också i antologien
Esselte Studium.
En annan ungdomsbok som gavs
ut i stor upplaga var Lappo, berättelsen om en hunds äventyr i skog
och mark. Lappo besegrade både
varg och björn.

Helge Törnros samarbetade och umgicks privat med bland annat Albert
Viksten. Den här bilden är tagen vid
Ängratörn i början av 1950-talet. Vännen Hilding Mickelsson har fotograferat.
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Språkfrågan med Kerstin
Olika sätt att böja ord

En bild från berget Vättan i Fly, Trönö. ”Jättens stol” kallade Helge platsen för.
Bild från 1964. Foto. Hilding Mickelsson.

Riklig produktion
Förutom ett stort antal dikter och noveller
har Helge Törnros gett ut följande böcker:
Det förlorade paradiset, 1946
Bågmännen, 1947
Kamrat i grå höst, 1948
Faxehus, 1949
Lappo, 1951
Djur, 1952
Den vilda jakten, 1952
Burre Björn, 1953
Värdshuset Katten och värjan, 1953
Lilleputt och farbror Långtibort, 1954
Någonstans är himlen blå, 1955
Med vinden över bergen, 1956

Stålets män i Sandviken, 1956
Egil Vitskalle, 1958
Timmerligan, 1960
Den levande dalen, 1963
Den levande vildmarken, 1964
Faxehusfejden, 1965
Träets män i Ljusne, 1967
Äventyr i historia (antologi), 1977
Lingonplockarnas lördag, 1981
En bok om Bollnäs finnskog, 1984

Text och sammanställning:
Jan-Eric Berger
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Vissa ord vållar problem när de ska böjas. Här några tips som
kan hjälpa dig på traven:
1) Engelska lånord som slutar på -er
Exempel:
en container
flera containrar
en reporter
flera reportrar
Ofta undviks den engelska s-formen i plural, eftersom det blir
krångligt vid plural bestämd form. Om orden inte passar i
mönstret ovan kan man välja flertal utan ändelse.
Exempel:
en partner
flera partner
2) Lånord som slutar på -i, -y, -o eller -u
Exempel:
en tsunami
flera tsunamier
en hobby
flera hobbyer
en avokado
flera avokador
en guru
flera guruer
16

Läslust
3) Lånord som slutar på -ie
Exempel:
en zombie
flera zombier
en smoothie
flera smoothier
Många gånger kan man hellre använda ett mera lätthanterligt
ord som alternativ.
Exempel:
rysare i st.f. thriller
Eller sätta ett ord efter som är lättare att böja.
Exempel:
selfiebilder i st.f. selfier eller selfies
4) När det gäller substantiv på -ium och -eum får man ha lite extra koll. De böjs på ett annorlunda sätt med bortfall av -um innan man lägger på ändelsen.
Exempel:
akvarium, akvariet, akvarier, akvarierna
museum, museet, museer, museerna
Undantag är kemiska ämnen.
Exempel:
radium, radiumet, aluminium, aluminiumet
5) Främmande ett-ord som slutar på -a böjs som t.ex. äpple
Exempel:
tema, temat, teman, temana
schema, schemat, scheman, schemana

Ja, ibland får man böja sig baklänges för att få till orden rätt.
Så lycka till!
17

tar tunnelbanan hem (?) klockan
16.15. SL-biljetten återfinns sedermera i den tomma lägenheten på
Folkungagatan 63. ”Vi ses”, hade
Bosse sagt till sin kamrat Per.
Men de ses aldrig mer. Bosse
Jansson är försvunnen. Han är
fortfarande försvunnen (dock
dödförklarad 1986) och vi vet faktiskt inte så mycket mer idag än
det som står här ovan.

Brevbäraren som försvann
Anders Sundelin (2019),
Weyler förlag.
Det finns en del enskilda händelser som så etsar sig fast i våra sinnen att de utvecklas till arketypiska berättelser. En del av dessa
är till synes entydiga. Andra är
mångtydiga och svårtolkade.
Mordet på Olof Palme år 1986 är
ett exempel på det sistnämnda.

Om detta som vi inte vet något om
har Anders Sundelin skrivit en
fantastisk bok Brevbäraren som
försvann, (2019), Weyler förlag.

Det som rör brevbäraren Bosse
Janssons försvinnande år 1976 är
också en sådan händelse; mångbottnad, svårtolkad.

Det är inte första gången Sundelin
berör Bosse Janssons försvinnande, men denna gång tar han
verkligen tag i de trådar som trots
allt finns. Han värjer inte för att
nosa på de mest oansenliga uppslagen (mytomaner som sett
Bosse på ett AA-möte) eller ta ett
nappatag med de stora, och därmed fasaväckande hypoteserna
(snärjd och mördad av albanska
intressen), eller undersöka den
fantastiska tråden kring de spektakulära kidnappningarna som
Nordkorea sysslade med vid tiden
för Bosse Janssons försvinnande.
Som läsare vet jag att Anders
kommer att komma fram till slutsatsen att ”Alla hypoteser har
rämnat”. Trots det är det en hisnande resa som författaren ber
oss följa med på.

Detaljerna – de är inte så många –
är kända. Bosse Jansson – den
språkbegåvade särlingen, marxistleninisten, Albanienkännaren –
går på fredagskvällen den 2 april
1976 på teater. Tillsammans med
några kamrater ser de Fria Proteaterns Operation Morgonrodnad. Därefter går de på lokal,
dricker några öl, har trevligt. På
morgonen, dagen efter, alltså lördagen den 3 april arbetar Bosse
några timmar på posten varefter
han tar tunnelbanan till Svenskalbanska föreningens lokal, där
han tillsammans med en kamrat,
Per, städar och sköter vissa administrativa sysslor. Vid fyratiden
säger de hej till varandra. Bosse
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lumpbod. Detta fynd gav upphov
till den första genomarbetade artikeln (Jan Stolpe, 1977 i FIBKulturfront) om Bosses försvinnande. Nu, 2018, sitter Anders
Sundelin med denna kvinna och
kan fråga om den där lägenheten.
Hon kan bland annat berätta om
en del egenheter med väggtelefonen av bakelit. I början ringde den
inte men efter lite tekniskt mackel
med en pappersbit ”hopknölad vid
ringklockan” började det ringa.
”Det ringde och jag svarade och då
lade de på luren.” Ett liknande, lite
mystiskt, kontaktförsök återges
även av nämnda kusin Marianne
som bodde några dagar hos Bosse
i hans lägenhet hösten 1975.

För första gången ges bakgrundsbilder till varifrån Bosse kom. Kusinen Marianne i Göteborg berättar att Bosse var så intelligent,
hade så många intressen: ”Han
kunde allt om tåg, kunde tågtidtabeller utantill.” Han kunde läsa
långt innan han började skolan,
han var duktig att hitta på saker.
”Men vi flickor var ju ointresserade av honom.”
Anders Sundelin söker även upp
Ullmar Qvick som delade Bosses
intresse för det albanska språket,
dock inte hans ideologiska hemvist
i den maoistiska vänstern. De följdes åt på en av de många resorna i
Albanien. Bosse ”var verkligen
ovanlig /…/ men ändå på ett vis
liksom normal svensk.” skriver
Qvick.

Ett riktigt imponerande detektivarbete gör Sundelin när han tar
lyra på sjuksköterskan Sivs besynnerliga berättelse om den långe
och rödhårige mannen som hittats
i Jämtlandsfjällen någon gång
1976-1977. Mannen hade varit
mycket svårt sargad. Han ”såg förskräcklig ut. Han var skräckslagen”, berättar sjuksköterskan Siv
för författaren sedan hon hört radiodokumentären om Bosse som
sändes 2013 (finns fortfarande att
lyssna på). Sundelin ägnar flera
dagar åt att söka efter den mystiske mannen som hittades i fjällen, opererades i Uppsala och sändes vidare till Danmark. Men ingenstans kan Sundelin hitta någon
anteckning om detta förlopp.

Efter visst detektivarbete lyckas
författaren hitta den unga kvinna
som fick bo i Bosse Janssons lägenhet strax efter försvinnandet.
Detta har ju varit en del av den
svårtolkade och troligen rättsvidriga detaljen i hela historien. Polismannen som tog sig an försvinnandet, utan att göra det, utan
tvärtom lät sin dotter bosätta sig i
Bosses lägenhet på Folkungagatan
63. Därefter rensade polismannen
ut alla böcker, skivor och dokument (bl a internmaterial från
KFml/SKP). Det var dessa dokument som kamrater redan 1977
fann förskingrade i en säck, i en
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Ja, det nystas i många trådar.
Och jag är hela tiden imponerad över den idoghet och noggrannhet som präglar undersökaren Sundelin. Att han dessutom är en utomordentlig skribent gör att jag varmt rekommenderar denna bok. Den är
en milstolpe på väg mot fler
böcker som tar sig an det
mysterium som kvarstår: Vad
hände egentligen med Bosse
Jansson?

Text: Leif Strandberg

Mer Läslust
Med kinden mot gråberget
Jag har med stor behållning läst
en biografi om poeten Karin Ek
skriven av Anne Brügge. En bok
som har underrubriken ”Med kinden mot gråberget” och ingår i
serien Litterära profiler.
Karin Ek, som levde mellan 1885
och 1926, gav ut ett antal diktsamlingar samt romanen Gränsen.
Hennes författarskap rör sig
mycket kring erotikens gåtfullhet
och naturens läkande kraft.
Tack, Anne Brügge! Du har i din
mycket välskrivna bok presenterat
Karin Ek inte bara som en viktig
svensk kvinnlig författare utan
även som dotter, som ung förälskad kvinna, hustru, mor, älska-

Anne Brügge.
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rinna, väninna. Ett stort antal kulturpersonligheter från den här
tiden passerar också i boken. Att
dessutom få ta del av vad kritiker
ansåg om Karin Eks författarskap
är ett intressant stycke läsning. På
uppdrag av Bonniers skrev Karin
Ek också en antologi, ”Ur svenska
dikten”. Anne Brügge har, vad jag
förstår, också på uppdrag skrivit
den här läsvärda biografin. Jag tar
mig friheten att citera några rader
ur ett brev som Karin Ek skrev till
en av sina kritiker. Rader som jag
tror Anne Brügge kan instämma i:

Arbetet med denna antologi
(biografi) har varit en så stor
lycka, att det kunna ej ord uttrycka – ja en gränslös, alldeles
underbar glädje. Men arbetet
som ligger bakom är också större
än jag kan beskriva och ingen
kan förstå det som inte har sysslat med litterära saker och vet
hur långsamt det går att arbeta
sig fram till ett resultat, som väl
färdigt ser så lättillgängligt och
självklart ut.

Text: Sonja Larsson

Hälsning från Ordbrukarna i Bollnäs
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Visst har du uppmärksammat vår frimärks-insamling?
Läs mer på sidan 2, under Gåvolinje.
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Tema: Mål
Mållös i Haikustil
med lite extra rim
MÅL!
Måltavlan sitter på väggen där
och pilen den sitter kvar

Jag har inget mål
vet ej vad jag siktar på
hur det nu ska gå

Lämnad av det unga paret så kär
de stannade å åt varsit mål, vårt rara par

Jag har inget mål
vad kommer att hända
i nästa vända

En måltid förtärd på en skuggig plats, invid en pålle
för att sedan nå målet på sin tur

Jag har inget mål
jag är mätt, glad, frisk och nöjd
livet är en fröjd

Då kom det gående en som heter Målle
hans mål va och skynda sig, om det kommer en skur

Jag har inget mål
kanske bra att vara vag
ta allt dag för dag
Öjar Janhager

Han är målare han, och är från Målkom,
och han skulle måla fotbollsmål
Sedan skulle han till Undrom,
där han på kvällen skulle möta sin gemål
Det unga paret hade andra planer
dom skulle först till Målilla
för att titta på olika garner
och så hem till Åmål, för att vila ut i sin villa

Seb Bertilsson
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Jag ska måla hela världen lilla mamma!
Är nu där, i mål, efter alla dessa år.
Målet är gott och smakar mer.
Mållös är jag inte ofta, men dagens mål är överlevnad och
upplevelsen av att ha all tid i världen.
Sånt är lite nytt och känns stabilt
och intresserat har jag kollat på Nyhetsmorgon.
Målmedveten försöker jag hitta formen.
Anna Eriksson
24

RESMÅL
Mål
Jag var liten då
men fick ett mål
och alla hurrade för mig
Nu är jag ännu mindre
ingen hurrar för en invalid
med kryckor och rollator
Hunden såg och den förstod
steg åt sidan där jag gick fram
se där en varelse att lära av
Camilla Torsell-Heinonen

Pucken gliider in i måål!
Dagens mål. Ärtor och fläsk.
Glöm aldrig ditt skånska tungomål.
Kontrahenterna förde saken till rättslig process.
Vilken policy har du?
Var målmedveten!
Var ambitiös!
Quo vadis?
Lars-Erik Eriksson

25

Målet för första resan helt på egen
hand var Montana USA. Ett spännande äventyr att åka med lastbåt
från Göteborg till Boston, och där
skjutsas till flyget för fortsatt resa
till Denver. Väntan där varade i fyra
timmar och sen nästa flyg till Great
Falls. Bodde i en småtrevlig familj
med en dotter som var sexton år
som jag. Hon läste läxor och läste
läxor hela tiden medan jag hade kul
med kompisar. Till slut sa hon till
mig att jag nog skulle riskera att
skickas hem till Sverige om jag inte
pluggade ordentligt. Men kuratorn
på skolan tyckte att jag var där för
att lära känna USA och inte för att
få fina betyg. Hela skolåret var en
positiv upplevelse. Men i dagboken
läser jag nu om min stora besvikelse
när ingen bjöd mig att följa med på
konserten med Roy Orbison som
besökte stan.
Jämnårig med miljö-Greta var jag
när jag reste, men kunde ingenting
om Sveriges politik och samhälle. I
en klass hade jag en elev i bänken
bredvid som första dagen sa till mig
att "Sweden is a damn communist
country". Jag sa att jag i alla fall
hade friheten att åka utomlands till
USA.

6/6 1966, ett datum som är lätt att
komma ihåg. Jobbade sex dagar i
veckan och lönen var 200 DM och
kost och logi på Jugendgästehaus
där vi arbetade. Jag hade nog planerat att träna upp min tyska, men det
är ett språk som jag fortfarande har
svårt för. Hårt arbete var det och det
kontrollerades med vita vantar om
golvet var ordentligt skurat under
sängarna. Inga kafferaster hade vi
som städade, men ölraster hade de
äldre lokalvårdarna ganska ofta.
Arbetade en sommar i Skottland på
laboratoriet i en pappers- och pappersmassefabrik. På labbet började
varje arbetsdag med att jag fick
stanna där och vänta på att killarna
skulle hämta hinkar med prover ute
vid maskinerna. Det var inte tillåtet
för kvinnor att vistas ute på fabriksgolvet. Efter någon vecka tjatade jag
mig till ett tillstånd för att bevisa att
jag minsann kunde fixa allt som karlarna kunde. Efter det så stannade
killarna kvar i labbet på morgnarna
och drack te och jag flängde runt i de
olika fabriksbyggnaderna, klättrade
på stegar och kröp under tjocka rör
för att ta prover på alla olika ställen.
Tror det var elva olika provtagningar
varje morgon. Ångrade nog en
aning, att jag insisterat på att ta
över, särskilt eftersom det varje dag
kom kortare regnskurar.

Sommarloven under gymnasietiden
fylldes av sommarjobb. Till Berlin
åkte jag med en klasskompis den
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När studierna i Uppsala var över
bestämde jag mig för att emigrera
till London. Tog en billig charterresa på en vecka och deltog i alla
bussturer som anordnades av reseansvariga. London var inte riktigt
som jag tänkt mig. Jag kunde inte
se annat än massor av turister som
jag, och inte de engelsmän i plommonstop och paraply, som jag läst
om. Struntade i återresan till Sverige och fortsatte till Irland. Där
fick jag jobb på en restaurang där
jag läste platsannonser. Avancerade till restaurant supervisor efter
några månader. Jobbade sju dagar
i veckan för att ha råd att bo kvar
på B&B-stället där jag bodde. Tack
vare skiftarbetstider så kunde jag
njuta av irländsk musik, pubbesök
och dans varannan kväll. Kände
mig osäker på reglerna för att jobba
där och besökte efter några månader polisen på orten. Polismannen
sa att det är så mycket papper att

fylla i vid ansökan om uppehållsoch arbetstillstånd, så han tyckte
jag bara skulle fortsätta att jobba
på. Underbara människor träffade
jag i sydvästra Irland, där jag senare också hyrde en möblerad
etta. Många jag arbetade med var
runt fjorton år gamla. En av dem
frågade mig första dagen om Sverige hörde till USA. Det var nog
religionen som var viktigast för de
flesta. Ett par jag jobbade med
gick till kyrkan både före och efter
arbetsdagen.
Den årliga resan till sommarstugan i Söderhamn hoppas
jag kunna fortsätta med. Om
bara den kära gamla stugan där vi
tillbringat varje sommar sedan
1954 kommer att orka stå emot
snön och vinterkylan ännu ett år.
Hoppas det blir en mild och snöfattig vinter!

EN RESA I FANTASIN
heller någon längtan att besöka.
Maten på den här platserna
kanske är spännande att pröva,
men starka kryddor, och det passar inte alla. I deras mat ingår
mycket ris i den dagliga kosten, de
äter inte nötkött och inte gris,
men fisk är en omtyckt vara. Kon
är helig och grisen smutsig enligt
deras tro, ja vi är alla olika på vår
jord. Vem har rätt?

Jag får frågan. Vad ska du göra
med vinsten på din lott?
Nu förväntas det att mitt svar blir
RESA. Kanske, men först ska jag
köpa en Toyota Avensis.
Sen får jag fundera. Ingen
badresa till 30 grader i februari.
Då väntar jag till sommaren, och
tar en tur till Snäcken. En timmas
bilkörning och ett härligt badställe. Sen ska jag bila i Sverige. En
underbar plats på vår jord.
Att hinna med alla landskap vore
som en dröm. Vill jag inte ta min
Toyota, kan jag göra en tågresa.
Miljövänligt och avkopplande.
Många böcker hinner jag dessutom läsa. Ja, det kan handla om
olika människoöden, en del lyckliga men också tragiska. Det finns
mycket tragik på vår jord. Men nu
ska jag inte fastna i detta, utan se
det vackra och sköna i vår natur.
Upptäcka Sverige!

Det här är en resa i fantasin, sett
på tv, och läst om de här platserna. Inte varit till Väst Indien, inte
sett Niagarafallen, Men till Snäcken har jag varit, och söderut, till
Gävle, till Delsbo, Bjuråker och till
min hembygd Ljusdal.
Så Ni förstår att jag är vida berest.
Men jag har ett mål. I framtiden
om jag hinner ska jag resa till
Skottland och se Skottlands högland med vacker natur, fascinerande historia, mysiga små städer.

Många reser för att så ska vara.
Semester behövs, men för den
skull behöver man inte känna, att
när jag kommer hem igen måste
jag se till att vila.

Ann-Mari Hellquist
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Jag har varit till Västindien. Kollat
på pyramiderna i Egypten, hur
dåtidens folk byggde pyramiderna
är fortfarande en gåta. Jag har ingen längtan till Kina, för mycket
folk och till Indien som kommer
som tvåa i folkmängd finns inte

Det ser jag som verklighet.

Maj Larsson
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FRISERSALONGEN

Tungans tal
Med kökssaxen klipper vi alla i en
standardfrisyr: page med lugg.
Sanka ängens grästuvor börjar se
riktigt prydliga ut.
Långt borta hör vi min mamma
ropa. Oj, tänker jag, behöver hon
saxen?

Det är sommar och jag ska fylla sex
år. Min bästis Kristin sitter på trappan och väntar, vi har stora planer
på gång.
Dagen innan hade jag och mamma
varit till hårfrisörskan. Det var
första gången och jag blev klippt i
en fin page-frisyr med lugg i pannan. Allt luktade så gott och hårfrisörskans rosa nylonrock prasslade
när hon böjde sig över mig. Hon
pratade och pratade utan uppehåll
och mamma nickade och svarade.
Det var makens sjukdomar och
barn som aldrig passade
tider, grannar som störde och någon som hette svärmor klagade alltid på maten och på städningen.
Sexåringen i den höj-och sänkbara
stolen lyssnade med öronen på
skaft.

Vi bestämmer oss för att stänga
salongen för idag. När vi vänder oss
om vinkar vi till våra kunder och
ropar att vi kommer tillbaka imorgon.
– Visst ser dom nöjda ut, säger
Kristin och jag håller med.
– När jag blir stor ska jag bli hårfrisörska, säger jag.
– Jag me, svarar Kristin.

Gerd Sidén Strandberg

Kristin och jag springer snabbt bort
till sanka ängen. Vi har tagit mammas kökssax. Hon såg ingenting.
Jag springer med saxen i handen
högt över huvudet. En sax är ingen
leksak.
– Titta, ropar jag till Kristin, där
är dom, väntrummet är fullt, vi får
turas om med saxen.
De stora, täta grästuvorna är våra
kunder. Alla väntar på att bli
klippta. Vi konverserar artigt och
frågar om maken mår bra och hör
oss för om svärmor är besvärlig
med maten.

– Har du inte mål i munnen, sa han
i nedlåtande ton. Och du ska bli lärare…

Den rynkade pannan och skärskådande blicken gav henne svar. Ytterligare tre besök inför maestron
ansågs vara passande. Sedan var
förmodligen budgetgränsen nådd.

Det var enskild träff med talpedagog för att undersöka vad som eventuellt behövde förbättras,
vad gällde artikulation och prosodi.
Platsen var seminariet i Gävle i slutet av 1960-talet.
I ett av de små tornrummen högst
upp i skolbyggnaden satt den blivande folkskolläraren på kanten av
en stol mitt emot en äldre man. Han
hade förgäves försökt få igång ett
samtal för att kunna kartlägga den
kvinnliga lärarkandidatens röstresurser. Den unkna luften vibrerade
av känslor från tidigare besökare
och själv tyckte hon sig krympa till
”teskedsgumme-storlek”. Flera av
de tidigare besökarna hade informerats om att deras sätt att ”prata”
istället för att tala borde tänkas
över och nu kändes hennes huvud
fullt av osorterade meningar.

Om lärarkandidaten lärde sig att
artikulera och frasera väl i allmänhet förtäljer inte historien, men
trots talpedagogens undervisning
betonades ibland ordet petroleum
som ”petroléum” och skolväskan
spändes fast på ”packetållaren”
istället för på pakethållaren, när
hon hastade iväg.

Ingalill Holmström

– Jag kan berätta om en bok jag har
läst, mumlade hon och harklade sig.
Så hasplade hon ur sig en sammanfattning av Harry Martinsons barndomsskildring ”Nässlorna blomma”
och hoppades att prestationen
skulle vara åtminstone till viss belåtenhet.
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Målmedvetet
Ät ett mål
var ej snål
Kanske ål

Ha ett mål

Orm jag ej tål
Bättre med kål
och får i skål

Döm ett mål

Ta ett mål
Allt kan göras målmedvetet

I skålen var hål
Ett sår på min bål
Jag tvättar med tvål

(på mål)

Utanför hörs ett vrål
Vad är detta för skrål
Någon som gjorde mål

Mitt mål det är min
moders mål
Målet är min mammas mål.
Det mål hon gav mig
då jag var barn.
Visst var det ord men mest musik.
I hennes musik låg hennes
generösa känsloliv.
Onda människor kan inga visor,
menade hon. Och hennes språk
var rent, blandat av kunskap och
känslor.

Margareta Sosniersz

Tant Erika
Hävde ut mattene på broa
sopa, såptörska sen hela köksgölve
körs va blankt dä vart
sanna höll jag på varenda måne
inte undra på att kurksmatta slets.
Göta Sandqvist

Utanför huset drog soldaterna
förbi med marschmusik, i takt.
Och senare kom segrare hem
till häst, berusade av jubelsång.
Modersmålet är det mål
jag mötte världen med
då jag var barn.
Och detta barn är jag ännu.

Sanni Gerstenberg
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mål för sidensvans
är rönnens röda frukter
bär genom livet
Lena Persson
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Matar in ordet MÅL i min hjärna. Ganska snart kommer
denna text.
Målar in mig i ett hörn
Måla kan jag inte

Målet är suddigt.
”Och han skjuter I MÅÅÅL!” skrek
Sven Jerring i radion när jag var
liten. En tråkig gubbe i radion som
plötsligt skrek högt och verkade bli
så glad. Morfar satt och lyssnade.

Mål

i munnen, det har jag

Må

så bra!

”Ja, nu gjorde dom mål”, sa morfar” det var på tiden.” Han sög på
sin pipa och såg nöjd ut.

M

bokstaven W, upp och ner

”Vem gjorde mål?”

Sen dyker ordet ”målbild” upp, var nu det kom ifrån
ifrån. Planeringsdag på jobbet eller målkameran som
ska avgöra vem av löparna som kom först i mål, när de
sprang ett 1500- meters lopp på VM.
Målle Lindberg var en omtalad väckelsepredikant, som
var med om att bilda Maranata.
Mållången, en vacker sjö i Ovanåkers kommun. Målåm,
som Visa i Molom, en folkvisa skriven av Alf Hambe.
Fria associationer, tankarna får gå sin egen väg. Sen får
man samla ihop dem och skriva en text till Lokatten före
den 15 november.
Tack för inspiration och lite hjärngymnastik!
MÅL av

köket och se vad mormor håller på
med!” Hon skalade potatis, som
vanligt.
Jag kom tvåa i skidtävlingen när
jag gick i tvåan. Tränade i spåret
kvällen innan på morfars inrådan.
Alla fick semlor och mjölk och jag
fick medalj och kom i tidningen.
Gävle Dagblad. ”Det där var riktigt
bra gjort,” sa morfar.

” Brynäs, det här målet behövde vi,
vi ligger dåligt till i tabellen. Vi kan
åka ur.”

När jag gick i fyran sprang jag fort
och hoppade högt på gympalektionerna. Jag blev skickad till DM,
distriktsmästerskap på Jernvallen
i Gävle.

Sven Jerring tog ett djupt andetag
och fortsatte med sitt fotbollsreferat; Och nu går bollen till
denochden som nej, han tappar
bollen och denochden kommer in
från sidan, det blir en närkamp,
han blir omsprungen, förlorar bollen. En skjuter, en nickar, en faller
och en gör en fantastisk räddning…Plötslig skriker Sven Jerring; ”Och den går i MÅÅÅL!”

”Nu lägger du benen på ryggen!”
sa morfar. ”Du har goda chanser
att vinna.” sa fröken.
På Jernvallen luktade det jättemycket svett i omklädningsrummet. De ropade ut namnen och
starterna i högtalare. Jag sprang
så fort jag kunde. Jag hoppade
längd och höjd och kastade slungboll och kast med liten boll. Jag
kom femma.

”Nu blev det mål igen,” säger jag
sakkunnigt.

Zlatan

”Dessvärre” säger morfar, det här
var illa. Men inte oväntat om nån
frågar mej.”

Zlatan
Zlatan
Zlatan

”Det var väl andra som sprang
fortare” sa morfar. ”Alla kan inte
vinna.”

”Är du inte glad nu morfar, när det
blev mål igen?”

Zlatan
Annasara Svanteson

Zlatan
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Jag gick in i mitt rum och grinade
och skämdes. Jag hade velat ha
medalj.

”Det var Älvsborg som gjorde mål
ditt ljushuvud” sa morfar. ”Gå in i
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På måndagen kom jag till skolan
utan medalj, men med en stor
klump i magen.

Morfar skrockade och stoppade
sin pipa.
Jag har inte varit särskilt målinriktad. Numera är matsäcken ett mål,
när jag går i skogen. Om jag hittar
hem är jag i mål.

”Femma var väl en bra placering”,
sa fröken. Hon sa nog det bara för
att trösta mej. Jag hade misslyckats.
Nu var jag inte sportintresserad
längre, men alla skulle vara med
på orientering. Jag visste hur man
skruvade på kompassen och att
nord var uppåt. Jag kunde karttecknen. Ränder för vägar prickar
för stigar och lite andra grejer.
Bäckar och bergidagen. Jag sprang
med Yvonne. Hon visste inte allt
det där som vi lärt oss i skolan så
jag fick bestämma hur vi skulle gå.
Hon brydde sej inte. Vi gick vilse
och kom inte fram förrän alla hade
ätit matsäck och grillat korv.

Kiki Ekman

KIKI

En annan väg
Du kom från ett annat land
ett söndertrasat land
människovärdet, fanns inget
krigets vanvett
livet i spillror
grymhet
Nytt land
anpassa
bevara kulturarvet
allt, försöka förstå
två vägar
integration
Du ville något annat,
vara människa, få vara människa
respekt för den du är
för din historia, kulturen
förstå rikedomen du kom med

”Nu är det fin glöd, nu behöver ni
inte äta svarta korvar” sa fröken.
Sen blev det prisutdelning. Första,
andra och tredjeprisvinnarna fick
priser. Alla andra fick ingenting.
Utom Yvonne och jag som fick en
varsin träslev. Alldeles nya och
vita. Alla klappade händerna. Det
var ett tröstpris.

Samtalet skapar förståelse
nyckeln till allt
vara människa
respekterad
en annan väg.

”Mamma! Jag fick ett tröstpris! En
träsked. Vi kan väl ha den tillsammans i kökslådan!”
”Men vad bra, vilken fin!” sa
mamma.

Elsie Bäcklund Sandberg
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Överlevnadsmål
Vi är i Karelen, något år före millennieskiftet, och besöker mors släkt
som blev kvar.
Fars släkt kan vi inte besöka. På
sextiotalet försökte han hitta sin syster med hjälp av Röda Korset, men
det misslyckades. Kanske var hon
död. Kanske vågade hon inte bli funnen. Det var förbjudet att ha kontakt
med landsförrädare vilket min far var
eftersom han lämnat landet olovandes. Tillika flydde han från interneringen i Stalins koncentrationsläger i
Sibirien.
Som ung ville jag förstå och veta
och ställde frågor, men han var en
tickande bomb som mina frågor var
farligt nära att utlösa. Jag slutade
fråga, fick nöja mig med de fragment
jag snappade upp då hans bröder från
Finland hälsade på, för dem kunde
han prata med utan att gå itu. Dag
och natt delade de minnen då de träffades.
Mor däremot har kunnat brevväxla
med sin svägerska och brorsdotter,
som vi nu besöker. Jag minns brev
med censurens tjocka svarta överstrykningar trots att de lade sig vinn
om att bara skriva om väder, hälsotillstånd och annat för staten ofarligt.
Det är mycket tårar, kyssar och
minnen. Mina vanligtvis pratsamma
döttrar är lågmälda, likaså jag. Vi
känner av ett drygt halvsekels nedtryckta sorg och saknad, mor var i
tjugoårsåldern då hon evakuerades.
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Mors barndomshem ligger vackert vid den långsamt flytande floden och är grått och litet som alla
andra hus i byn. I en egen byggnad
finns en vedeldad bastu. I en integrerad fähusdel av boningshuset
har man två getter och därintill är
dasset. Några höns och en tupp
spankulerar i en nätinhägnad. Vid
bryggan vaggar en eka i det mörka
vattnet. All odlingsbar mark är
uppodlad med lök, morötter, potatis och annat som krävs för att
överleva vintern.
Pirogerna och äggsmöret är nygjorda och doftar bekant men
främmande lukter blandar sig i
och förvillar sinnet. Man har fiskat
och gjort surfisk för att kunna bevara tillräcklig mängd till vår ankomst.
Nyfikna grannar kikar försynt på
oss. Moster ser mycket gammal
och tunn ut, helt svartklädd på
gammaldags vis och talar en karelska jag har svårt att förstå. Min
kusin Luba och hennes man bor
också i huset. Allt är olikt och det
är som att vi rest hundra år bakåt i
tiden.
I gården finns två små rum och
ett litet kök som domineras av en
enorm murspis med vedspis, bakugn och sovplats ovanpå ugnen.
Nästan allt vi ser är bruksting, förutom en slags skål flickorna vrider
och vänder på och upptäcker att
den är gjord av glansigt karamellpapper i en sinnrik konstruktion.

Jag är förvånad över att huset är
så litet eftersom mor sagt att det
var störst i byn då min morfar var
sjökapten på ett segelfartyg på
Ladoga. Han var inte hemma så
ofta, så mormor och mor skötte
hemmanet. Angiveri uppmanades
och uppmuntrades. I vargtimmen
bultade det på dörren och morfar
hämtades av politruker för att aldrig mer återses.
Mor och mormor hankade sig
fram. Kriget kom. En av mors bröder stupade. Fronten närmade sig.
Man evakuerade civilbefolkningen
med kort varsel. De fick nästan
inget med sig, bara det de orkade
bära.

Att jag befinner mig där mormor
gått med sopkvast och skramlat
mot ytterväggarna för att
skrämma iväg hungriga vargflockar som lockats dit av kreaturslukten under snörika vintrar, ger en
stark känsla av overklighet en
varm sommardag.
Att veta att morfar säkerligen
ligger i en anonym massgrav någonstans, rispar sorgränder och
vemodsstreck i mig. Vi fick aldrig
ses för onda tider kräver offerlamm.

Lisa Leontjev

SÄTT UPP ETT MÅL
Presenterat sig har han redan gjort.
– Mitt namn är Paaarker, hade
han sagt med ett nasalt, utdraget a.
Det lät förnämt och en rysning av
välbehag hade genomfarit papperet.
Hon som inte hade något riktigt
namn hade bara mumlat:
– Angenämt.
Sedan blev tyst. Länge.
– Ska du inte sätta igång, viskar
slutligen pappret. Jag väntar, lägger
hon till, veckar ihop sig och får något uppfodrande i rösten.

I mer än en vecka har den legat
diagonalt över papperet. Röd och
svällande med en gapande känsla
av tomhet. Han har varit overksam så länge att han är rädd att
ha förlorat förmågan och än värre
kanske torkat in. Det är en dyr
penna, en sådan man fyller med
bläck eller tusch.
Papperet är av hög kvalitet, vitt,
matt och med lagom gräng. Det
väger 135 gram. Och det väntar.
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Pennan skakar på sig så bläcket
skvalpar, stannar upp och funderar. Ingenting. Fast han är nypåfylld känns det som ett stort hålrum inom honom.
– Jag kan inte, klagar han. Det är
som kramp.
– Skärp dig, säger pappret och
slätar ut sig.
– Behövs inte. Man är väl inte en
simpel blyertspenna, svarar pennan och tillägger:
– Tänk om det är skrivkramp!
– Lyssna nu på mig, säger pappret. Du måste sätta upp ett mål.
– Ett mål?
– Ja, ett mål. Du bestämmer dig
för en sida per dag. Bara en. Du
kan börja med mig.

Det bultar i honom. Han vill ju så
gärna.
– Jag väntar. Sätt igång, låt
bläcket flöda. Du kan, prasslar
pappret.
Pennan skruvar på sig, så börjar han med trevande rörelser
forma de första bokstäverna. Med
små fina streck tecknar han orden. Beröringen kittlar papperet,
men hon håller andan och njuter.
Pennan återfinner sitt forna självförtroende och snart svävar han
fram som en enbent balettdansör.
I MER ÄN EN VECKA HAR DEN
LEGAT DIAGONALT ÖVER
PAPPRET skriver pennan.

Snart framme
Lugnt nu
knappt en krusning på vattnets yta.
Långt bakom ligger forsarna och fallen
de förrädiska strömvirvlarna
de hotfulla klipporna.
Nästan glömda
är färdens mödosamma dagar
ansträngningarna att manövrera, hålla båten
på rätt kurs, rätt köl.
Nu rinner floden bred och stilla, och likväl
tycks de låglänta stränderna
glida allt snabbare förbi.

Anita Eriksson

Från någonstans framför
växer ett rytmiskt brus,
kanske havet? Strändernas svall?
Jag lägger upp årorna
glider med.
Snart framme.

Evan Berjlund
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Mål under en pil

Vad det är som låter konstigt förstår jag inte. Jag berättar heller
inte för någon om vad barnen under trädet uppmärksammar. Det
kanske är som hos ålarna, tänker
jag, att det är bäst att hålla tyst. De
döende ålarna var tysta, men pratade inombords. Bäst så.

Gården mellan de moderna husen
är en stor gräsmatta. Grusgångar
delar av den stora gräsmattan i
mindre gräsmattor. I den stora
gräsmattans fyra hörn står fyra
träd. De ser ut som palmer, men
det är pilträd, berättar man för
mig.

I efterhand förstår jag att min röst
har en blandning av västerbottnisk
bondska och den rumpmasdialekt
som talas i Kungsgården. En sådan blandning är förstås en sensation under ett pilträd i det moderna Tierp. Det enda som förenar
oss är våra tjocka ”l”.

På gården finns bänkar runt en
sandlåda. Där sitter alla mammorna. Gården är full av ungar.
Nu kommer en av dessa emot mig
och ställer mig under ett pilträd.
”Prata”, säger han. Jag öppnar
munnen och börjar prata. Då ropar
han upphetsat att alla andra ungar
också ska komma och lyssna:
”Kom och hör på han här som pratar konstigt.”

Efter några dagar pratar jag som
alla andra. Men jag blir stammare
på kuppen. Men det är bättre att
stamma på rätt dialekt än att prata
flytande på fel. Jag har i alla fall
mål i mun.

Jag har aldrig lagt märke till min
egen röst. Det har ju varit fullt upp
med att bara prata, att ta in alla
händelser och ord där i Kungsgården. Hur jag låter har jag inte ens
tänkt på. Jag har inte ens tänkt på
att en röst kan låta konstig. Rösten
är väl som andedräkten har jag
tänkt. Den finns där. Men hur den
låter?

Leif Strandberg

Mål
Makten avfyrar missilerna med precision
Ångesten lösgör sig på målplatsen
Landet blöder

Den övergivna lekplatsen
En gång var stålramen röd
maskorna hela
det fanns två
i varsin ända av gräsplanen
flitigt använda
av knattespelarna
målen räknades noga
ett står kvar
stålramen avflagad
rostig
maskorna trasiga
hålen gapar stora
gräsmattan vildvuxen
övergivenheten tydlig
här räknas inga mål längre

Jag vet, som sagt, inte alls hur min
röst låter. Men ungarna runtomkring mig under pilträdet på gården, de vet precis vad de hör: De
vet att det låter konstigt.

Eva Hedlund
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Marsnumrets tema är:

Mål kan betyda så många saker.
Jag såg igår filmen ”Gaza”. Om två miljoner Palestinier som trängts ihop
på 45 kvadratkilometer. En liten strandremsa som väl ryms inuti Bollnäs
kommun. Egentligen ett fångläger eftersom gränserna är stängda.
Mål har här den dubbla betydelsen
-måltavlan för raketer och bomber
Ibland oskyldiga kvinnor och barn
-målet för människors längtan
Ett liv i fred och frihet
Mej inspirerade filmen att skriva följande dikt:

Ljusdals fotoklubbs 11 bilder
Skicka in ditt bidrag före 15 februari
Se närmare instruktion på sidan 5.
lokattenredaktionen@gmail.com
Lokatten utges av Föreningen Skrivare i Hälsingland.
Redaktör är Anita Eriksson.
I redaktionen: Gerd Sidén Strandberg.
Ansvarig utgivare är Leif Strandberg.

Gaza
Havets öppna längtan
Den osynliga gräns som ändå finns
I vilken våg
I vilket simtag

Styrelsen
Ordförande:

Frihet är en dröm
En längtan som fortlever
Fiskar förstår inte fångenskap
Bara fiskebåtar känner gränsen

Leif Strandberg, Söderhamn
070-550 21 93
leifstrandberg.ab@telia.com

Anita Eriksson, Söderhamn
070-296 46 66
anitaeriksson420@gmail.com

Kassör:

Sen en gräns av taggtråd och murar
Stridsvagnar och skyttar
Drönare och bomber
Sand och hopplöshet

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

Lars Lindström Njutånger
070-2496345
larslindstrom@eml.cc

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

Eller, fortfarande ett flämtande hopp
I all hämnd och död
Hur länge kan man stänga inne
Frihetslängtans glödande övertygelse

Ersättare:
Carola Lofterud Tjärnberg
Pär-Ola Palm

Övriga ledamöter:

Jan Norling
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Anders Persson, Söderhamn
072-715 57 82
info@ecografica.se

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

Revisorer:
Sören Molander
Maria Bohlin
Ulf Torstensson (ersättare)
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