Föreningen Skrivare i Hälsingland

LOKATTEN

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)
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.

Nr 3 2018

Nr 1 2020

Föreningen Skrivare i Hälsingland

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: Ljusdals fotoklubb

Digital eller
Analog

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”.

TACK!
Sammanlagt 5.500 kronor har redan skänkts till Gåvolinjen. Tack
Anonym givare, Majvor Mäki Sjöberg, Per Andersson och Lars-Erik
Eriksson!
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

Några rader från redaktören

Tag plats!

Jag tänker inte skylla på tryckfelsnisse. Felet är mitt! Det var inte
Anna-Maria Hållén som berättade
en dråplig historia om älgjakt vid
den Öppna scenen i Njutånger eller
läste en dikt. Det gjorde Birgitta
Nilsson från Bjuråker. Hoppas både
Anna-Maria och Birgitta har överseende och tar emot min ursäkt!

Lotta Olsson, den habila skribenten
och litteraturkritikern skriver intressant om skrivande i DN den 18 januari 2020. ”Det har blivit en folkrörelse att skriva. Många vill berätta
sin historia – eller dokumentera något viktigt. Mycket blir inte läst, men
det bidrar till vårt kollektiva minne”,
skriver Lotta.
Vår förening är stolt och glad att vara
en del av denna folkrörelse. Men vi
traskar inte bara på, tysta och förlägna. Vi gör allt för att våra egna
medlemmar/skrivare ska få en plats,
bli uppmärksammade, publicerade,
lästa och lyssnade på. Lokatten och
Öppen scen är våra egna platser. Under senare tid har vi haft författarsamtal med Majvor Mäki-Sjöberg,
Öjar Janhager, Evan Berjlund och
Anneli Pietikäinen på Öppna scener i
Söderhamn, Edsbyn, Sörfjärden,
Källvik och Färila. I Lokatten presenterar vi också våra egna författare
under rubriken Våra författare. I det
nummer som du nu just nu håller i
din hand får vi möta nämnda Anneli
och även Katarina O’Nils Franke. De
är två duktiga författare som skriver i
olika genrer; poesi respektive prosa.
Under julhelgen läste jag vad vår
medlem Lars-Erik Eriksson skrivit.
Hans skrift heter ”Mitt liv – vad formade mig” och är en spännande berättelse i en form som kombinerar

Ja, jag har börjat sticka och sakta
men säkert utvecklat ännu ett beroende.
Jag stickar en mycket liten kofta.
Följer beskrivningen rad för rad.
Rynkar pannan när jag läser en dub
öhpt. Googlar och får en mycket
detaljerad och pedagogisk beskrivning på Youtube. Stickbeskrivningar är minsann inte de enklaste att
förstå. Då slår det mig att jag faktiskt skulle kunna lyssna på en bok.
Trots allt tillhör jag släktet som tror
sig kunna göra två saker samtidig så
jag hämtar min Mp3-spelare, laddad med Jonas Karlssons God Jul.
Sätter mig bekvämt tillrätta, lyssnar
och stickar. Perfekt! Jonas Karlsson
läser själv in och som den skådespelare han är, gör han det bra. Boken
är verkligen rolig. Det är sällan eller
snarare aldrig som jag skrattar högt
när jag läser eller lyssnar på en bok.
Men nu händer det. Jag brister ut i
flera skratt och tappar en maska!
Fiskar upp maskan med hjälp av en
virknål och är tacksam att det inte
var en dub öpht. Stickar varvet ut
och noterar med en bock att ännu
ett varv är till ända. Sakta växer den
lilla koftan fram. Och sakta växer en
beundran för Jonas Karlsson och
jag tänker att det är bra att sticka in
skratt i den lilla koftan. Hoppas det
smittar på den framtida bäraren!
Aviga. Räta. Aviga...

Fel blev det också på Helge Törnros
efternamn. Han stavade inte med h.
Törnros ska det vara.
fotografier, berättelser, dokumentariska fakta med små versar. Det finns ju många sätt att
skriva på. I vår förening är vi
glada för alla varianter.
Vi i styrelsen vill gärna lära
känna flera av våra egna skrivare/författare. Därför: Var inte
blyg, sätt inte ljuset under skäppan, skriv i vår Lokatt, kom och
läs och berätta på våra Öppna
scener, hör av dig om du vill vara
med i ett författarsamtal och om
du vill få det du skrivit recenserat. Det är helt okej att skriva
för byrålådan, men att träda
fram, komma till tals och därmed låta andra få chans att möta
dig och din text är faktiskt ännu
bättre. I vår förening finns det
en plats där du får plats.

Tag plats!
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Leif

En rejäl trave böcker på vardagsrumsbordet pockar på att läsas när
jag slår mig ner i soffan. ”Min tur!
Min tur!” ropar Hon som måste dö
av David Lagercrantz. För ditt eget
bästa av Pia Jansson, längst upp i
högen blåser upp sig och ser hotfull
ut, men avbryts av Vigdis Hjorts
Lärarinnans sång. När Klubben av
Matilda Gustavsson upphäver sin
stämma och skriker: ”Me-too, metoo” har jag fått nog. Jag slår näven i
bordet så hårt att bokhögen rasar
och säger med tillkämpat lugn: ”Jag
har inte tid mer er. Jag ska sticka!”
”Vart då?” frågar En avlägsen kust
av Jenny Colgan med hopp i rösten.
Jag drar ett djupt andetag och förklarar. Jag ska inte sticka någonstans. Jag ska sticka en kofta. En
liten jordbrun kofta. Och jag måste
koncentrera mig och har alltså inte
tid att läsa. Förstår ni?
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Anita

Hänt sedan sist

att koka ner text, att hitta essensen
i det lilla. I boken samsas alla årstider, som i denna klockrena:
"fyrsidig årstid
vänder
blad"
Anneli flyttade som liten med sin
familj från Savolax i Finland till
Stockholm och sedermera till Hälsingland. Hon har så mycket att
berätta och skriver redan på nästa
bok!

Öppen scen Färila

Anneli Pietikäinen
Text och bild: Lena Persson

Foto: Christer Holm

fick höra Majs julgran berätta och
apropå träd läste Leif en text om
en liten pojke under ett pilträd.
Ingemar läste tre limerickar och
Carina en vacker naturdikt inspirerad av samen Aslak.
Ungefär mitt i alla dessa äventyr
fick Anneli Pietikäinen presentera
sig. Anneli är bosatt i Bjuråker och
är både författare och konstnär.
Hon har ritat illustrationerna till
sina två tidigare barnböcker och
hon brinner för återbruk och har
skapat flera konstverk, bl.a. till
den årliga konstutställningen i
Movikens hamn vid Norra Dellen.
Idag läste hon små korta texter ur
sin alldeles nyutgivna bok
"Nyanser". Hon är en mästare på
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Den 2 december 2019 inbjöd Karin Forsgren Anderung verksamhetsutvecklare litteratur, Region Gävleborg en träff för litterärt verksamma i Gävleborgs
län på Bollnäs folkhögskola. Vi var 25 personer som hörsammat inbjudan
(inklusive fyra medlemmar från vår förening) som bland annat gästades av
Kristina Ahlinder från Svenska Förläggareföreningen och Grethe Rottböll och
Ludvig Berggren från Författarförbundet.
Först gavs en sammanfattning om vad som är på gång i länet, mycket är
högintressant för oss i föreningen.
På bilden ser du Karin och Leif.
Leif är nöjd över vår förenings
samarbete med
Region Gävleborg.
Foto: Kerstin Svevar

Lördag 7 december inbjöd Skrivare i Hälsingland och Färila
bibliotek till Öppen scen och författarsamtal.
Vår ordförande tillika moderator
Leif Strandberg och bibliotekarie
Lena Färlin hälsade välkommen.
Det blev en trevlig eftermiddag i
ett lugnt hörn av det vackra biblioteket, där 14 personer deltog och
många delade sina texter.
Vi fick följa Anita som läste sin
text Tant, eller Acceptant som hon
uttryckte det och fick många kvinnor att le igenkännande! I Lenas
linneskåp samlas dukar av allehanda slag, Gerd hade skrivit om
barndomens frisördrömmar, Evan
om tvättmaskinens mysterier. Vi

Litteraturträff i Bollnäs.
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och att överlåta, om det internationella arbetet, Internationella Rådet och om författare som skriver
på andra språk än svenska (jo de
kan också vara med i Författarförbundet), om det nyinstiftade kritikerpriset.

På gång i länet
Månadens författare Gävleborg.
Ett författarskap per månad kommer att lyftas fram i radio och på
alla länets bibliotek.
Jag skriver i dina ord!
En skrivtävling för Sveriges gymnasieungdomar.
Regional litteraturkonferens.
Bollnäs bokmässa 2020.
Förstudie Gävle litteraturfestival.
Kompetensutveckling för kulturskapare.
Träff för författare och översättare.
Skrivutbildningarna på Bollnäs
folkhögskola.

Det var ett mycket bra och informativt möte i Bollnäs denna onsdag i december – när det var vinter
i Hälsingland.
Du som blivit intresserad av en
eller flera av dessa frågor, kontakta

Rullande pennan i Gävle
Den 10 december besökte jag kulturhuset i Gävle
där det mobila skriv- och berättarkaféet ”Rullande
pennan” bjöd in. Kvällens inspiratörer var Ulla Boström och Benny Fröjd
som berättade om sina litterära alster. Liselotte Fluhr välkomnade oss deltagare och efter inspiration så gav Benny oss ett par ord som vi fick flödesskriva utifrån. De som ville läste upp sina texter.
Rullande pennan träffas en kväll varannan vecka. Vem som helst kan delta.
Inga förkunskaper krävs! Ofta besöker de olika platser runt om i Gävle där
olika personer får inspirera. Ledare är Liselotte Fluhr (ibland med Bengt Söderhäll). Arrangemanget görs med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan.
Jag kommer definitivt delta vid flera träffar med ”Rullande pennan”.

Karin Forsgren Anderung eller undertecknad.
karin.forsgren.anderung@regiongavleborg.se

Förläggarna och förbundet

regiongavleborg.se/litteratur

Kristina Ahlinder, direktör på
Svenska Förläggareföreningen föreläste om bokförlagen och marknaden, om digitaliseringens utmaningar, om upphovsrättens ställning samt att ett internationellt engagemang för att verka för yttrande
- och tryckfrihet. Därefter gav Kristina Ahlinder en överblick över
olika typer av förlag.

Britt Ruuska

Att se fram emot
Årsmöte

Leif Strandberg
Leifstrandberg.ab@telia.com

KALLELSE!
Till Skrivare i Hälsinglands årsmöte.
Söndag 22/3 Kl. 15:00
Lokal: Före detta Åhléns i Hudiksvall. Adress:
Monitor ERP, Trädgårdsgatan 7, Hudiksvall.
Motioner till årsmötet vill styrelsen ha senast två
veckor för mötet. Skicka till sekreterare Lena Persson.

Grethe Rottböll och Ludvig Berggren från Författarförbundet berättade om förbundet, om medlemskap (för att bli medlem i Författarförbundet behöver den som ansöker
ha gett ut ett omfång av två verk),
om streamingföretag, om den juridiska skillnaden mellan att upplåta

lena.forslin@outlook.com
OBS! Det är gratis parkering på Kotorget!
Välkomna!
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Öppen scen i Ljusdal
Lördagen den 16 maj 13:00—15:00 presenterar Skrivare i Hälsinglands och
Ljusdals Fotoklubb vårt gemensamma Text och Bildprojekt i en Öppen Scen.
Vi håller till i Ljusdalsbygdens Museum, där Ljusdals Fotoklubbs bilder förevisas och vi läser våra texter. Önskvärt är naturligtvis att Du som skrivit en
text till någon av bilderna i Lokatten 3, 2019 eller Lokatten 1, 2020 själv
kommer och framför din text. För vår planering är vi tacksamma om du som
vill läsa upp din egen text anmäler det till Anita Eriksson. Bland övriga texter
kommer styrelsen att välja några och låta någon annan läsa upp.

Öppen scen i Forsa
Torsdagen 4/6 Kl. 18:00—20.00 är det Öppen Scen på Forsa Handelsträdgård. Även vid detta tillfälle presenterar vi Ljusdals fotoklubb och Skrivare i
Hälsinglands gemensamma Ord & Bildprojekt och liksom vid Öppen Scen i
Ljusdal önskar vi att Du som skrivit en text till någon av fotoklubbens bilder
själv deltar och läser din text. Meddela oss om du har möjlighet till det.

Öppen scen i Nianfors
Lördag 13 juni Kl. 15:00. Öppen scen i skolan, bredvid kyrkan.
Ett samarrangemang med Nianfors Naturligtvis, Skrivare i Hälsingland och
Njutångersgruppen. Fika finns att köpa och NATURLIGTVIS kolbullar! Läs.
Berätta. Spela och Lyssna! Välkomna.

Öppen scen i Sörfjärden
Onsdagen den 5 är det dags igen för Öppen Scen i Sörfjärden. Detaljerna
kring detta kan du läsa i Lokattens juninummer.

Öppen scen på Ranbogården
Lördagen den 22 augusti deltar Skrivare i Hälsingland vid landsbygdsdagen i Mo, Ranbogården, Söderhamn, med en Öppen Scen. Vårt nästa
skrivtema ”landsbygd” har anknytning till denna öppna scen.

Poesikurs
Vi ligger i startgroparna för att ordna poesikurser på nya kreativa sätt; vi vill
ordna en eller flera verkstäder/seminarier och vi i styrelsen diskuterar former och medverkande. Kom gärna med idéer till oss.

Åboland
På begäran från våra skrivarvänner i Åbolands litteraturförening (ÅLF) planerar vi ett veckoslutsarrangemang någon gång under hösten 2020, någonstans i Hälsingland.
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Kultur Gävleborg bjuder in
Kultur Gävleborg arbetar för ett levande konst- och kulturliv i hela
Gävleborgs län.

Att komma vidare med sitt skrivande
Kulturhuset Hudiksvall 6 april 2020
Det finns många som skriver på sin fritid. Vissa är
nöjda med att skriva för eget bruk, medan andra
drömmer om att få möjlighet att utvecklas i sitt
skrivande och på sikt nå ut med sina texter. I början av september 2019 arrangerades en träff i
Gävle för Gästrikar och Hälsingar med fokus på att
ta nästa steg i skrivandet. Då träffen var välbesökt
och uppskattad, arrangeras nu en ny träff på
samma tema.
Träffen äger rum på Kulturhuset i Hudiksvall den
6 april 2020, ca kl. 16.30 – 19.30.
Under kvällen kommer bl.a. författaren Gabriella
Ullberg Westin, född och uppvuxen i Hudiksvall,
att berätta om hur det gick till när hon debuterade
och ge tips till andra med skrivdrömmar.
Skrivare i Hälsingland kommer att finnas på plats
för att marknadsföra föreningen, och det kommer
också att finnas information om de skrivutbildningar som finns i Gävleborg.
Mer information och hela inbjudan kommer att
läggas upp på regiongavleborg.se/litteratur.
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Våra författare
Anneli Pietikäinen

Foto: Christer Holm

Anneli Pietikäinen samtalar med ordförande Leif

Anneli Pietikäinen är född i finska
Savolax där hon bodde i all enkelhet med sina föräldrar och tre
äldre syskon på ett litet lantbruk
med fyra kor i ladugården.
Hennes första kontakt med böcker
blev en jul då hon önskat sig en
sagobok och som hon faktiskt fick,
annars var klappar en väldigt stor
bristvara. Att få en apelsin som
julklapp gav själen vingar. Det var
ingen som läste sagorna för henne
och själv tyckte hon att bokstäverna satt huller om buller. Hon hittade på egna sagor genom bilderna
och de slutade alltid lyckligt. Där,

när hon var fyra år bestämde hon
sig för att hon skulle skriva egna
böcker.
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Som sjuåring kom Anneli till Sverige i början av sjuttiotalet. Att
lämna barndomens trygghet och
sin älskade katt till farmor i Finland var tungt för flickan. Det var
också en svår start i det nya landet
då allt förändrades. Den kreativa
fria vackra miljön från landet bytttes ut mot en betonglåda på två
rum och kök för hela familjen på
sex personer. Skolan var inte lätt
då språket ställde stora hinder för
henne. Men hon förstod att om

man ska klara sig i det nya landet
måste språket kunna förstås. På
tre månader lärde sig hon och hennes två år äldre bror att hantera
det nya. Det innebar också ett stort
ansvar för de två yngsta. De blev
tolkar till sina föräldrar och äldre
syskon.

hon gärna vill återvända till. Det
fanns intresse för folk att gå med
slagruta något Anneli fick kunskaperna av sin morfar och lärde
gärna ut. Den allra bästa utbildningen har hon fått genom livets
skola. Erfarenhet och visdom går
inte att läras ut, utan levas in.

Anneli gick ut grundskolan och
högstadiet. Hon flyttade hemifrån
innan hon fyllt 15 år med sin fars
välsignelse. ”Du kommer aldrig att
klara dig!” De orden skulle han
inte ha släppt över sina läppar,
tänkte Anneli. Han skulle få se och
på den vägen är hon. Hon flyttade
aldrig mer hem igen.

Det blev många omvägar i livet
innan hon hittade sin grund både
fysiskt och själsligt i Sverige. Efter
fyrtio år i Stockholm lämnade hon
huvudstaden för lugna vackra
Hälsingland där hon nu bott över
tio år. Friheten till naturen och
kreativiteten har gjort att hon hittat tillbaka till sig själv.

Hon hade drömmar om att bli florist men utbildningen fanns ute i
landet och det passade sig inte just
då att flytta. Istället valde hon restaurangutbildning och arbetade
på många olika restauranger i
Stockholm, en period drev hon en
lunchrestaurang med en vän.

”I stadens stress och höga tempo
var det svårt att höra vad jag var
ämnad att göra.”
Nu har Anneli förverkligat sin
dröm och skrivit egna böcker,
drömmen hon hade som fyraåring.
Hon har gett ut en serie med Insiktskort (2004) samt två barnböckerna. ”Du är en gåva från
stjärnorna” (2006) och ”Tara och
Pekka på nya äventyr” (2009).
Anneli har själv illustrerat både
korten och böckerna.

Hon arbetade på Stockholms Fastighetskontor några år innan familj bildades. Det blev också år på
SAF:s bokförlag där hon lärde sig
mycket om bokvärlden. Hon läste
Företagsekonomi för att starta eget
företag. Att känna frihet och att få
styra sitt liv själv finns starkt inom
henne. Det blev även föreläsningar
och kursverksamhet både för företag och privatpersoner, teaterscenen fick också hennes besök, något

I oktober 2019 gav hon ut sin
tredje bok, en diktsamling om
naturen, ”nyanser”. Dikterna är
enkla och avskalade precis som
den magiska naturen. Samtliga
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många andra lokala konstnärer
visar sina verk. Både i hennes skrivande och konst är enkelheten
genomgående. Något hon har med
sig från uppväxten med apelsinerna i julklappssäcken.

böcker ger hon ut på eget förlag,
Förlag Livsinspiration.
Just nu arbetar hon med att färdigställa en ny diktsamling
”utmattad” och hoppas få det klart
till mars 2020. Anneli har även ett
stort skrivprojekt på gång om
flickan Tarjas uppväxt och som i
unga år flyttar och lämnar sin
barndom kvar i Finland.

”I det enkla finns det stora men
som också kan vara det svåra.”
Hon planerar även att ha utställning under sommaren i garaget i
Moviken där hon bor i självsamhet
med sin von Norrman (en norsk
skogkatt).

”Det kommer att ta tid innan den
berättelsen blir klar, men det får ta
den tid det tar.”

”Jag drömmer om ett eget galleri,
det har jag inte idag så man får ta
det man har. Det kommer bli
mycket pyssel innan det är klart,
men det går nog bra.”

Anneli skapar även Konst(ig)
konst, som hon kallar det, allt är
av återbruk. Hon har ställt ut under många år i Hälsingland. Något
som återkommer varje år är den
mycket populära sommarutställningen utomhus i vackra Movikens Hamn i Bjuråker, där även

Under sportlovsveckan (10) 2020
finns hennes senaste Konst(iga)
utställning med temat ”tid” på
Tingshuset i Delsbo. Tid som upplevs som en bristvara i dag.
Humorn har stor plats i allt hon
gör. Anneli leker gärna med ord
både i sitt skrivande och i sin
konst.
”Att få andra att skratta är en befrielse. Mer skratt och glädje åt
folket.”
Anneli Pietikäinen berättat
för Leif
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Leif har läst
Anneli Pietikäinens

Nyanser
Förlag Livsinspiration

Kunniga och lekfulla kullerbyttor
På 189 bokblad – det blir väl 378 sidor – läser jag en spänningsroman om
kampen och kärleken, om följsamheten och motståndet, om flärden och dygden, om livet och döden, och om rättvisan som finns i det faktum att dagens
förlorare är morgondagens vinnare. Det är en bra bok. Men egentligen är det
inte en roman. Det är ett lyriskt verk som är uppbyggt av 189 dikter som följer varandra i en årstidscykel, från vårvinter, över vår, sommar, och ”ökänd
vinter / minglar / mellan / höst och vår”. Jag tror att det är författarens inramning (årstidscykeln) som skapar den spänning som finns: Hur ska det
gå? Ska inte våren komma snart? Varför dröjer det? Oj, kommer höstregnen
redan! Eftersom övergångarna sällan följer en jämn utvecklingskurva utan
innehåller bakslag, förhandlingar och kompromisser blir det inte bara berättelser om årstidernas skiftningar utan lika mycket notiser om människors
egna tillkortakommanden, vår egen oro inför förändringar – som väntar på
sig. Det är en hel del väntan i boken:
”ny resenär / står i vänthallen”.
Dikterna är skrivna av en poet som kan mycket om växter, vindar, djur, isar
(”isen / ligger på / mage / nackhår / sticker upp”), skogar, skyar, ja, allt som
har med naturen att göra. Dessa djupt kunniga naturiakttagelser görs levande genom författarens kreativa associationer, kullerbyttor och ordlekar.
När det är dags för vårens primörer låter det så här: ”primadonnan / tränar
på repliker / väntar / på entré / föreställningen / kan börja /” eller så här:
”skepnader / av nakna / stammar / väntar / på ny / kollektion”. När myggorna har kommit är det en ”uttorkad / inande knappnål / söker / ett dropp”.
Anneli Pietikäinen, som är poeten bakom alla spännande strofer, är, som
sagt, mycket bevandrad i det som rör sig i naturen. Naturlyrik som saknar en
sådan kunskapsbas är ofta schablonmässig och därför knappast trovärdig,
men i Annelis fall behöver du, som läser, aldrig vara det minsta rädd att i
dikterna möta pekoral och ytlighet. Det är hela tiden kunskapsrikt (och
emotionellt). Vem kan annars skriva om ”den mulätna hagen” eller ”tallens
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mjäll”? I denna upplysta gestaltning liknar hon de allra största bland våra
naturlyriker, en Harry Martinson, en Tomas Tranströmer. Även de hade studerat och satt sig in i den natur de skildrade.
När Anneli Pietikäinen sätter in sina upplevelser i naturen i av människor
skapade världar, uppstår ett intresse och ett överraskande möte, och ett brett
leende hos mig som läsare; ”utblåst sliten höst / stämplar ut / skiftbyte” eller
”sommarens sammanträde / är över / styrelsen har beslutat / att avgå”. Natur och kultur i ett. Jag får syn på naturen genom människoögon och människors föreställningar, och får samtidigt syn på människors ögon och föreställningar med hjälp av fenomen i naturen. Det är på så vis berättelser från två
håll, dialektik om man så vill kalla det.
Som ett kuriosum ser jag också att dikterna kan användas som underlag för
frågesport med barn. Vad är det för ”bullig längd bortom horisonten” och vad
kan ett sådant moln heta på latin? Vad är de för ”röda pärlband” som dekorerar dikeskanten?
De 189 – om jag nu räknat rätt, sidorna är opaginerade, med all säkerhet
medvetet – dikterna är koncentrerade, nästintill lapidariska, endast det som
ska vara med, är med. Anneli berättade vid en Öppen scen i Färila, i december 2019, hur hon och andra på en skrivarkurs fick rådet att ”ta bort hälften”.
”Och för mig”, säger Anneli, ”blev det ju lite speciellt eftersom jag bara hade
skrivit 6 ord. Men jag gjorde som jag blev uppmanad att göra, och kvar
blev det tre ord. Och! Det blev en bättre dikt.” Ja, hon har i sin nya bok verkligen skalat av den hälft som inte behövdes, för det som är kvar är alldeles
utmärkt och står stadigt på egna ben. Jag kan som läsare läsa långsamt och
vila tryggt i förvissning om att det som står ska stå. Jag tänker på jazzmusikerna Miles Davies som en gång sa: ”The real music is the silence and all the
notes are only framing this silence.” Om det är så att bokens alla mellanrum, de
oskrivna baksidorna, de tomma ytorna runt den koncentrerade texterna är ”the
real music” då ser jag med stor förväntan fram emot nästa bok från Annelis diktarpenna.
Anneli Pietikäinen bok Nyanser kan läsas på många sätt. Du kan följa årets växlingar och läsa en dikt för respektive tid. Du kan utan några syften alls glädjas åt
Annelis fantastiska lek med ord eller du kan stanna till och begrunda livets/din
egen gång. Eller göra som du vill, för det här är ingen dogmatisk bok som skriver
dig på näsan vad du ska tycka. Det är en tillåtande bok – en läsvärd bok.

Leif
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Våra författare
Katarina O’Nils Franke
Född år: 1987
Född, plats, bor: Uppvuxen i
Undersvik. Nu bosatt i Stockholm.
Skolor jag gått: Grundskola i
Undersvik och Bollnäs samt International Baccalaureate på Torsbergsgymnasiet. Sedan har jag
gått skrivarlinjen 1 år på Bollnäs
folkhögskola, tagit en fil.kand. i
tysk språkvetenskap vid Uppsala
universitet, gått Stureakademin,
Berghs School of Communication,
SNB:s Skribentskola och Försvarsutbildarnas kriskommunikatörsutbildning. (Jag säger som
Tranströmer: "Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.")
Yrke: Redaktionssekreterare i
Axess Magasin och författare.
Olika platser där jag jobbat: Innan jag började på Axess Magasin
& TV var jag förlagsredaktör på
Timbro. Jag har även jobbat en tid
som politisk sekreterare på riksdagskansliet.
Familj: Man och två barn i Stockholm. Min syster bor också i närheten och föräldrarna bor kvar i
Undersvik där jag ofta och gärna
hälsar på!
Intressen: Läsa och skriva, resa
och umgås med vänner och familj.
Läser gärna böcker om: Olika
livsöden och äventyr.

Läser gärna böcker av: Rainer
Maria Rilke, svenska poeter och
skrivarkollegor.
Lyssnar gärna till: En mix av
gamla och nya favoriter.
Oväntad (nästan okänd) förmåga: Clownutbildad!

Vår medlem Katarina O’Nils
Franke kommer att tala om poeten
Rainer Maria Rilke (1875-1926),
hans liv och verk och varför han
kittlar läsare över hela världen än
idag.
Den 5 mars mellan 17.00-18:30 på
Goethe-institutets bibliotek i
Stockholm.

16

Leif har läst

moderna, nu är det dags för det
post-moderna och globala.

Katarina O’Nils Frankes bok

Ett annorlunda val

Bokens huvudperson, Petra, har
flyttat från Bollnäs till Stockholm
och för att komma sig riktigt in i
centrum av storstaden
(innerstaden) beslutar hon sig för
att ordna de tråkiga materiella
kraven (hyran!) med att betala
denna till hyresvärden Leif in natura. Parallellt med dessa transaktioner ligger hon också med
pojkvännen Patrik – den tjusige
diskjockeyn som inte vill vara
vuxen – och även med den bisexuelle Boyan som jobbar med ”webb
på en reklambyrå”, och är så lik
Boy George. Själv jobbar Petra i en
fotobutik. Väninnorna, de är ofta
ute och partajar eller träffas på
caféer, verka gå på någon A-kurs
på SU. ”Fotografiska” är ett favorittillhåll. Ja, det vimlar av hipsters, en och annan Canada Goose,
massor av trendiga akronymer och
uttryck (ofta på amerikanska).
Och mitt i denna rörelse blir Petra
gravid. Vem är då pappa till barnet? Ja, det är förstås en del av
den dramaturgiska gåtan. Men
som om inte detta vore komplicerat nog så går hyresvärden och dör
(mördad?) och pojkvännen Patrik
köper nya bröst åt nya flickvännen
Hanna och den bisexuella Boyan
med sin ”puppy eyes” bara försvinner. Barnet i magen är heller
inte riktigt närvarande utan är

Visto förlag

Petra i den postmoderna
världen.
Det finns ett antal stora ämnen i
den svenska litteraturen. Ett
handlar om urbanisering, ett annat om graviditet. Ett ytterligare
tema, i gränssnittet mellan de två
nämnda handlar om bostadsbrist
och hur en ska ha råd att försörja
sig.
I detta gränssnitt hittar vi en Klara
Fina Gulleborg i Selma Lagerlöfs
Kejsaren av Portugallien, eller en
Hildur Palm i Stig Dagermans
Bröllopsbesvär, eller en Agda Johansson i Sven Delblancs Hedebyborna, eller en mamma i Bo Widerbergs Kvarteret Korpen, eller
en Fia i Anna-Lisa Bäckmans Fia i
folkhemmet. Och här vi hittar vi
också en alldeles nyskriven bok av
Katarina O’Nils Franke, Ett annorlunda avtal. Den rör sig i ovan
nämnda teman och det unika med
boken är alltså inte dess ämnesval
utan att författaren placerar dessa
arketypiska teman i en postmodern tid, någon gång i 2010-talets
andra hälft. De tidigare nämnda
böckerna knackar på till det moderna Sverige, men i Ett annorlunda avtal finns redan det

17

råder, och hur 30-åringar inte vill
gå vidare till 31 utan hellre är ”30
going on 29”, vilket är en fras som
ofta återkommer.
Som boende i avfolkningsbygd
hade jag en viss förhoppning om
att huvudpersonens resa till Hälsingland skulle ta en annan vändning än den gör, men så blev det
inte. Det borde jag ha förstått. Urbaniseringsströmmarna är ju lika
starka som forsarna i den oreglerade Ljusnan än gång var
Alltså: En bok som berättar något
viktigt om Sverige år 2019.

ofta en ”bula” som gör att huvudpersonen känner sig fet. Petra är
lite förvirrad, om ändå inte direkt
förkrossad, och beslutar sig för en
time-out från den stora stadens
virrvarr och åker tillbaka till Bollnäs, till mamma och pappa, och
flickrummet från förr…
Ja, hur ska det gå? Det är välskriven bok som lockar läsaren att
vända även nästa blad för att få
reda på hur det går.
När jag började läsa boken frågade
jag mig: Är jag rätt målgrupp för
detta pomo-drama? Är det här en
bok för en gubbe som dessutom
heter Leif (som hyresvärden)? Under läsningens gång känner jag att
jag besvarar min egen fråga med
ett ”ja”. Katarina O’Nils Frankes
bok handlar kanske inte om ett
särskilt annorlunda avtal (se litteraturhänvisningarna ovan) men
är, för mig, en annorlunda bok
som ger bilder, insikter och frågor
kring hur den ännu pågående (och
alldeles galna) eskaleringen av
urbaniseringen ser ut. Den visar
på hur de nyinflyttade förväntas
att anamma storstadens moral och
språk, ned till prosodisk nivå;
”lyfta fram” /ordet Stockholm/ ”en
bit i munnen”/inte/ ”djupt inifrån
på det bekanta hälsingemålet”.
Boken visar också hur den nya arbetarklassen ser ut, den kallar sig
medelklass och arbetar med media. Den visar även hur yta är viktig, hur en amerikansk diskurs

Leif
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Läslust
Jag kan inte skriva om något som inte är sant
Henrik Jansson
Somliga tycker att svenskarna sjunger när de pratar
andra tycker likaså när det gäller de från Norge
Själv vill jag läsa en bok högt, ljuda ord för ord
och känna dess melodi och känna rytmen pulsera in.

Barbro Sedwall,
en hälsingeförfattare

Om du går norrut längs den fina
lönnallén på Kungsgatan i Söder-

Ett bageri, ett konditori
och en författare.

hamn kommer du snart till ett fik.
Det heter Sjölins Bröd och när du
stiger in öppnas ett rum fullt av
kultur och bakelser. För det var
här som författaren Barbro Sedwall (1918-2008) växte upp och

Jag läser Henrik Janssons senaste bok, som heter
“Jag kan inte skriva om något som inte är sant”
och dras in i hans vardag och dess virvlande berättelser.
Jag läser Henriks berättelse om de sanningar som
Henrik Jansson
omger honom.
Sanningar som ger mig möjlighet att reflektera över smått och stort,
och vad är egentligen sanning? Och i så fall vems sanning.
Jag läser berättelsen högt. Jag läser i början och i slutet.
Jag fastnar för den flödande berättelsen men också
där berättelsen stannar upp i en reflektion om existens,
om skrivande och om att leva idag, men också i tillbakablickar.
Den tål att läsas om och om igen. Jag vill inte låna ut den.
Ni kan själva köpa den. Rekommenderas
varmt.
Scriptum förlag ISBN 978-952-7005-58-3

det var här som pappa bagarmästaren Karl Sedwall 1893 öppnade
sitt och familjens sedermera rikskända bageri. Att Sedwalls bageri är känt över hela Sverige (och
i övriga Norden och i Tyskland
och Frankrike) är Barbros förtjänst. Hon utbildade sig i slutet
av trettiotalet på Konstfack i
Är det någonting som passar bra

Stockholm, arbetade hela livet

ihop med att läsa och berätta så är

som professionell illustratör och

det caféer. Fika och prata är vårt

slog i slutet av sjuttiotalet genom

allra godaste kulturarv. Därför ska

med sina bilderböcker om Söder-

vi idag besöka en sådan plats.

hamn och om livet runt bageriet
(men även om fiskarnas liv). Barbro belyser dessa miljöer utifrån
vad barnen är med om. Hennes
texter och varma gestaltningar av
barnen liknar på många sätt Atrid

Text: Britt Ruuska

Lindgrens sätt att berätta. Men
Barbro inte bara berättar, hon gör
också fantastiska bilder av en bygd
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Redaktionsmöte på Sjölins Bröd

efter södra Norrlands kustland i

Foto: Christer Holm

ett Sverige som det var en gång.
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ter i Hudiksvall) och föll för det

ritningar är därför en historisk

charmiga bageriet på Kungsgatan i

skattkista. Det är kanske därför

Söderhamn. De har båda ett brett

som det är så svårt att få tag på

kulturintresse; tåg, klockor, kyrk-

hennes böcker idag. Alla som äger

klockor och inte minst att samla

en Barbro Sedwall-bok håller hårt

passande artefakter till sitt kondi-

om den. Inte ens biblioteket i Sö-

tori. Alla skyltar, all konst och alla

derhamn förfogar över samtliga

föremål som finns i konditoriet

titlar, även om hon får en fin plats

har Stefan och Suad köpt in och

i Hälsingerummet. Barbro har till-

gjort spännande installationer av.

delats Hälsinge Akademis heders-

Ja, egentligen är hela caféet deras

pris. Hon är värd många fler pri-

verk, tidigare var det framförallt

ser.

ett bageri. Den berömda armen

Min personliga favorit är Glass och

som håller i kringlan har de räd-

lite jazz, där Barbro inte bara

dat – bara det är värt ett kultur-

skildrar hur pinnglassen kom till

pris! Den höll på att krackelera av

och gör succé, utan också får träda

väder och vind, men nu är den

fram med sitt intresse för jazz.

pensionerad, reparerad och vilar

Hon var en skicklig pianist.

tryggt i värmen inne i fiket. Böck-

Till barndomsstaden Söderhamn

erna finns utlagda vid borden, och

återkom hon ofta, och 1997 valde

affischerna om Barbros böcker

hon att ha sin bok-release

finns på väggarna och där kan du

av Vinter i Kakhuset just på bage-

också beskåda några unika akva-

riet och konditoriet.

reller från Barbros hand. Eftersom

Barbros verk är alltså en stor kul-

Stefan och Suad är barn av sin tid

turgärning. Och det omdömet gäl-

har de köpt in Jan Lööfs bilder

ler även för det som de nuvarande

från den legendariska tv-serien

ägarna, Stefan och Suad Anders-

med bagerimotiv, Tårtan. Här

son gör. De tog över verksamheten

finns också bilder av Carl Johans

1996, hann alltså med boksläppet

de Geer (också han rån Tårtan-

av Vinter i kakhuset. Närmast kom

gänget) från hans provokativa och

de från konditorutbildning i Göte-

kreativa tid i slutet av 1960-talet.

Ja, sedan finns då alla goda bakelserna och mackorna. ”Det ska vara

Bibliografi:

grädde, vaniljkräm och jordgub-

Bagarbarn, 1977
Fiskarbarn, 1980
Min docka Maja, 1982
Bilen Nitton-Sjutton, 1984
Vinter i kakhuset, 1997
Glass och lite jazz, 2003

bar”, säger Suad.
Unna dig en paus på Sjölins bröd,
bläddra i Barbros berömda böcker,
fika och prata – frossa i vårt goda
kulturarv; själv gillar jag semlor,
och, som sagt, glass och lite jazz.

På sjukhuset i Söderhamn finns en
stor tavla av Barbro Sedwall.

Foto: Christer Holm

Hennes berättelser, teckningar och

Leif Strandberg

Suad och Stefan Andersson,
stolta ägare till anrika Sjölins Bröd

borg, ville hemåt (de har sina röt-
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Språkfrågan med Kerstin

Tävling

Skriv och vinn 3000 kr.

Historier från Hälsingland är en
podcast som berättar sägner, spökhistorier och om spektakulära händelser som utspelat sig i Hälsingland.

Nu har du chansen att inte bara få
din novell uppläst i podcasten
Historier från Hälsingland inför
tusentals lyssnare utan också möjlighet att få betalt för det. 3000 kr
får den novell som vi fastnar mest
för (ja, det är vi själva som sitter i
juryn.)
Dessutom får tvåan och trean
1000 kr var samt att de också blir
upplästa i podden.

Skrivare i Hälsingland har fått en
inbjudan från vår medlem Robert
Fors (en av personerna bakom poden) till en tävling på temat.

Regler: Den som vinner samt
tvåan och treans novell kommer
att läsas upp i podden.
Ämne: Helt valfritt men berättelsen ska på något sätt ha med landskapet Hälsingland att göra.
Antal ord: Minst 2000.
Sista datum: Senast den 30 april
vill vi ha din novell skickad till oss
via mejl. Kontakta (@)
historierfranhalsingland.se
För frågor: Skicka ett mejl eller
besök vår Facebook.

Skriva repliker

Du kan välja på två olika sätt att markera repliker i en text:
a)
med talstreck (replikstreck, pratminus)
Exempel:
– Det här är bra att kunna.
Replikstreck + mellanslag
b)
med citationstecken (citattecken, anföringstecken)
Exempel:
”Det här är bra att kunna.”
Citattecknen före och efter repliken utan mellanslag
Man gör ett indrag före repliker, såvida det inte är första raden i en text eller
om texten startar med replik efter en blankrad.

Lycka till!
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Ibland kan replik följas av en längre eller kortare anföringsfras. Då blir det så
här:
a)
– Det här är bra att kunna, sa Olivia.
– Varför då? undrade Clas.
– Du kanske vill skriva dialoger i dina kommande romaner, skrattade Olivia.
– Absolut, sa Clas och slog på sin dator. Jag sätter igång genast.
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b)
”Det här är bra att kunna”, sa Olivia.
”Varför då?” undrade Clas.
”Du kanske vill skriva dialoger i dina kommande romaner”, skrattade Olivia.
”Absolut”, sa Clas och slog på sin dator. ”Jag sätter igång genast.”
Observera citattecknens placering i förhållande till olika skiljetecken. Lägg
särskilt märke till att kommatecknet sätts ut efter citattecknet. Och att citattecken måste sättas ut igen efter anföringsfrasen, om det kommer ny replik,
som bygger på den tidigare.
Det finns exempel på författare som nöjer sig med indrag vid repliker, men
det är vanligast och underlättande för läsaren att man annonserar replik med
någon av ovanstående metoder.

Tematexter
Den här gången (liksom i förrförra numret) är det Ljusdals Fotoklubbs bilder
som inspirerat oss att skriva. Tack för bilderna som satt igång så mycket fantasi, så många tankar. Bilderna och texterna bildar underlag för Öppen Scen i
Ljusdal den 16 maj (läs mer på sidan 9)

Nedanstående text, skriven av Annasara passar inte en specifik bild.
Den passar till ALLA.

Närhet nära marken
närmare molnen
i rörelse
Vilar en stund i snödrivan
på bänken
Söker sött i dagsljus
i snöfall
Två kvinnor på väg
Fem matglada sidensvansar
tittar på den sjätte

Nu kan du testa själv och välja den metod som passar dig bäst
när du skriver repliker.
Skriv en scen till bilden. Blanda berättande text med dialog.

Lycka till!
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Någon i publikhavet längtar
efter att få gå i ogådd snö
Annasara Svanteson
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Mellan händer
Det som händer
händer mellan händer
Det händer
för hand
Ett handslag
hand i hand

Hand i hand
Tiden stannade.
Ögonblicket frös till is.
Foto: Annika Looström
Vad var det han sagt?
Vad höll jag på med?
Jag var ny på jobbet på Vallby, ett friluftsmuseum, ett miniskansen
med djur av svenska lantraser som ingick i artdatabankens bevarandeprogram och med 36 historiska byggnader.
Jag hade mycket att lära och att sätta mig in i.
Tempot var högt, många som drog i mig, pockade på uppmärksamhet
och besked i olika frågor. Många krav, tider att passa, deadlines att hålla.
Ständigt på språng, ofta med något av barnen i hasorna inom det 20 hektar
stora området där också tjänstebostaden var belägen.
Uppmärksamhet från media, lokalradio och lokalpress i allmänhetens intresse.
Rundvandring med journalister, intervju under promenad med raska steg
och treåringen på ständig efterkälke. Korta uppehåll för information och frågor och så rask vidare.
” - Jag såg att hon sökte din hand”
Jag stelnade till. Vad var det han hade sagt?
Vad höll jag på med?
Jag såg att hon sökte din hand.

Gå med mig
Inte för nära

Handen tar
i händer

Men finns där,
när jag behöver dig

Hand möter hand
hand med händer

Du har mig bara till låns.

Hand om
mellanhänder

Elsie Bäcklund Sandberg

Om händer tar
hand om
Ditt
Mitt
Hand om
dina
mina
andras
Om det händer

Staffan Andersson
Annasara Svanteson
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Vandring genom livet
Bestigningar
Allt mer sällan
ända till bergets topp.

Vandringen har varat länge och promenaden har skett uppför motiga branta
bergssluttningar och har varierats av många kortare och mera lättsamma plana bergspartier. Nu har vi kommit en ganska lång bit på vägen, så

Mest i minnet

vi känner värken i benen, svidande skavsår och ömma leder. Men den fantas-

svindelkänslan vid stupet

tiska utsikten gör att vi njuter fullt ut och besvärligheterna döljs i dimman. Vi

mångmilautsikten

tar en välbehövlig rast.

ett steg från himlen.
Men i sluttningen dit upp

Tiden stannar upp och bergslandskapet visar sig vackrare än någonsin. Stor-

finns ännu avsatser

slagna vyer över berg och dalar breder ut sig framför oss. Himlen bjuder på

utsiktspunkter
viloställen.
Stigen finns kvar,
Vi går den tillsammans.

ett omväxlande och dramatiskt skådespel. Några mörka moln kanske utvecklas till oväder? Vi funderar på vilken väg vi ska välja framåt. Blir det den
rätta? Några mörka moln kanske utvecklas till oväder.
Vi blickar båda framåt med nyfiken förväntan och kanske också viss bävan.
Framtiden är nära och till viss del krympande kanske.

Foto: Birgitta Lindberg
Evan Berjlund

Men trygga är vi tillsammans och styrkta efter mer än femtio års vänskap.
Under åren har vi delat både glädjor och sorger som vi upplevt. Att vi bor i
olika delar av landet har inte minskat vår vänskap. Mycket tacksam är jag
som har en så fantastisk väninna.

Ann-Mari Hellquist

i lugn harmoni
möter himmelen havet
blott människan stör
Lena Persson
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Klättra högre, klättra mot toppen,
Håll dig lugn, passa in dig i ledet
stick inte ut för mycket,
kolla vad de andra gör, följd dem
följ strukturen, de starka banden,
så byggs pyramiden som inte rasar
om inte någon blåser på dem
om inte någon rycker undan ett led
Britt Ruuska

Vattenskidåkare

Foto: Annika Looström

En sommar i mitten av 60-talet fick min klasskamrat en plastbåt med
en utombordsmotor av märket Mercury. Kanske var det 4 hästkrafter,
kanske några fler? I ett båthus hittade vi en gammal skåpdörr av masonit. Med den som grund byggde vi en surfbräda; ett långt rep fästes
i en metallring bak i båten och knöts fast i några hål som vi borrat i
dörrens, ja surfbrädans, kortsida. Sen var det bara att surfa iväg. Det
gick hur fint som helst, särskilt på raksträckorna. I kurvorna var det
värre, då sjönk både dörren och surfaren, men vi reste oss med ett
ryck när Mercuryn gasade på igen. Och just då, dånade The Beach
Boys i våra kroppar; ”Everybody's gone surfin' Surfin' U.S.A” Nu var
ju inte Tämnaråns utlopp i Karlholmsfjärden precis Kalifornien och
Stilla havet, det var lite mer vass och dy, om man säger… men känslan
av att det är sommar, att man är femton, att man kan gå på vatten…
En lördag, just innan höstterminsstarten, lossnade utombordsmotorn
från fästena i akterspegeln. Den sjönk ned i dyn och återfanns aldrig.

Älven rinner fram med gnistrande klart vatten,
stora klungor människor står på stranden.
De ser beundrande på uppvisningen
med de tio vattenskidåkarna
som balanserar stadigt
i farten,
vinden
Inger Olsson-Wångstedt

Högsta hönset härskar
Isolerad i ickeexisterande ideologi
Efterfrågar ej efterföljares erfarenhet eller
Rättvisekrav rörande rådande rangordning
Accepterar aldrig allmänhetens anmodan att avgå
Ruvar ruggigt rabiat
Klöser klorna kungligt kvar
Ingen ifrågasätter
Anita Eriksson

Leif Strandberg
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Frihet?

Varulvar

Påfallande likt en gråhund
smyger vargen i skogsbrynet. Tassavtrycken är det
som först förråder. Det har
varit ont om föda några
dagar, magen är tom och
vittring från tamboskap
kittlar luktsinnet. Hotad
och hatad med en frihet
som kostar, ibland livet.

Nästan varje gång han såg människor kunde han inte låta bli att
tänka på varulvar. Vem hade kommit på en så absurd tanke som den
om varulvar?
Han tittade på de två människorna som pulsade fram i snön nedanför slänten där han stod. De andades tungt av ansträngning. Han
fnyste och skakade på huvudet. Herregud, vilken tafflig art de är,
tänkte han. Hur kunde någon komma på något så svagsint som att
man kunde blanda en så lågt stående art som människan med en så
överlägsen art som den han tillhörde?

Lena Persson

Han log och lät tungan löpa över de stora kraftiga tänderna. Fast,
visst kunde han förstå hur idén hade uppkommit. Det var väl inte så
konstigt att ett så neurotiskt och komplexfyllt djur som människan, i
någon form av vördnad till vargen hade uppfunnit ett mytiskt väsen
som var åtminstone hälften varg. Det måste ju vara något för varje
människa att tråna efter: att några dagar varje månad få förvandlas
till något mycket mer kraftfullt.

Foto: Annika Looström

Hon flinar. Hon glor.
Desperat tömmer jag ryggsäcken. Har kraschlandat på ett bord med
damkläder.
Radar allt omkring mig huller om buller. Några varor landar i dunrockens fickor. Resten åker ner i ryggsäcken.
Stiger upp, ordnar tillbaka damkläderna. Lämnar bordet i städat
skick.
Nu klarar vristen tyngden på ryggen. Grabbar tag i kryckorna. Söker
mig mot ytterdörren. Taxin väntar.
Den rusar förbi mig. Överfaller den flinande. Ett skrik.
Släpar henne ut genom sidodörren. Vänder sig om, jag hinner se vargen innan den springer vidare.

Han morrade lite och belönades av rädda flämtningar från de två
människorna. Han hörde deras nervösa tjatter och hur de ökade stegen. Precis som de skulle kunna springa ifrån honom. Han hade sett
hur även de allra minsta och fjantigaste av hans avlägsna hundsläktingar kunde springa ifrån en människa.
Han kunde inte låta bli utan ylade lite. Nu hörde han hur de sprang.
Han sträckte på sig några gånger, sakta och majestätiskt och gick
sedan iväg åt andra hållet. Snart fick han upp vittring på ett byte och
ökade farten.
Varulvar: så otroligt fånigt.

Den vän som jag trodde att jag hade visar sig vara någon helt annan.
Vi ses aldrig mera.
Camilla Torsell Heinonen
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Benny Fröjd
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Du mitt totemdjur … jag kände det redan som barn
folk ville dig illa
mig med
som vuxen
mötte jag dig
öga mot öga
Du satt där
Med kameran följde jag dig
när du kom
vandrande ner för kullen
femtio meter ifrån mig
satte du dig
och tittade mig djupt i ögonen
Negativrullen tog slut
Så klart!
Ängslig att du
skulle gå ifrån
när du hörde
oljudet från kameramotorn
så vevade jag in för hand
men var ändå orolig
för att du skulle vända
tillbaka
till din flock
hundra meter bort.

Foto: Conny Lycksell

Bytte rulle och extra kollade om filmen fastnat, där den skulle.

Jag ville ju så mycket
ville vara med
dela med mig
mina erfarenheter

Du kände av min ”hoppas, hoppas du stannar”
Skärpan ställdes
tre vackra bilder blev till
en av dem kom ut som en femspaltare
på mittuppslaget med rubriken:
”Ylva, du är välkommen”

Mina skor säger allt, utnötta precis som mig själv
utnött, helt slut

Jag nickade ett tack
Du böjde svagt på ditt huvud
reste dig
vände och gick smidigt bort till din flock
och maten som väntade.
Det var på Järvzoo för länge, länge sedan.

35

Du sa, att allt ordnar sig
bara du försöker
jag försökte
blev inte sedd, inte respekterad, ingen att räkna med

Skomakaren sa, det går att ordna
Men vem lappar ihop mig?
Lotta Larsson
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Elsie Bäcklund Sandberg

Trasig men Fullvärdig
Det är påskafton och jag sitter på
Centralen i Stockholm för att byta
till tåget mot Skövde. Är på väg till
St. Roo för att fira påsk.
Människor rör sig omkring mig,
upptagna av sina egna problem
och mål. En del ser förhoppningsfulla ut. Skall kanske möta någon
de väntat på länge. Vissa springer
för att hinna med ett tåg. Andra
sitter på någon av de många bänkarna i den stora salen och läser
en tidning.

mitt i väntsalen. Jag ställer min
bag med mina saker bredvid mig
och öppnar burgaren och börjar
äta.
Jag lyfter blicken. Ungefär en och
en halv meter framför mig står en
kvinna. Håret är smutsigt och tovigt och hänger framför ansiktet,
Klänningen är lortig och når till
knät. Hon är barfota och fötterna
är svarta av att inte ha några skyddande skor. Hon står och vaggar,
tittar upp som om hon vaknar och
går och sätter sig på soffan bredvid min.
Där sitter ett par. De ser med förskräckta miner på henne, tar upp
lite småpengar, slänger dom på
golvet bredvid kvinnan, reser sig
och går. Jag blir jättearg över hur
de beter sig. ”Så gör man inte”
säger jag till kvinnan.
Hade redan funderat på hur jag
skulle kompensera henne för min
ostburgare som jag åt på. Jag tar
upp en påse kolor ur bagen och
frågar om hon vill ha dom.
”Tack” säger hon och börjar genast
äta den ena kolan efter den andra.
Det ser ut som om hon inte ätit på
länge.
Jag tar upp en femtiolapp och
räcker henne den och hon säger
återigen ”tack”.
Detta var i slutet av april och ingen sommarvärme. Trots det hade
jag nya rejäla sandaler på fötterna.

Kommer att tänka på när Gudrun
och jag skulle fira jul tillsammans.
Det var julen 1961. Jag var nygift
med Roland och han var i Nässjö
och jobbade.
Gudrun hade nyss kommit från
USA och hade för tillfället ingenstans att bo eller arbeta.
Jag hade en termin kvar på sjuksköterskeskolan. Bodde som elev i
”Hönshuset”* på Serafen **.
Kvällen före julafton gick vi ner till
Centralen för att få känna på lite
”julstämning”. Vi stod på balkongen och tittade ner på alla
helgfirande människor, fulla av
förväntan och paket. Jag minns att
någon tappade en flaska med läsk,
som rann över golvet.
Vi tyckte rätt synd om oss själva.
Nu har jag varit och köpt en fiskburgare och satt mig på en bänk
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Det var för minst tio år sedan. Jag
har bett för henne varje dag sedan
dess.

Jag brukar ha sandaler hela sommaren. Med eller utan sockor. Jag
tittar på hennes fötter. Tar av mig
en av mina sandaler och frågar:
”Tror du att du kan ha dom här?”
Hon böjer sig ner. Sätter på sig
sandalen och den är precis lagom.
Kanske lite liten, men det går.
”Vill du ha dom?” frågar jag. ”Ja
tack” säger hon, så jag tar av mig
den andra också. Jag vet att jag
har ett par andra skor i bagen,
som jag tar på mig. ”Vad heter
du?” frågar hon. Jag säger mitt
namn och frågar vad hon heter.
”Mikaela” säger hon och ett namn
till som jag glömt. ”Jag ska tänka
på dig” säger hon. ”Och jag på dig”
säger jag.

Läste senare i Situation Stockholm*** om en flicka som dött.
Hon hade bott på Härberget som
ligger inte så långt från Centralen.
Tänkte att det var kanske Mikaela.
Du var nog väldigt trasig, men du
var ändå en fullkomlig och fullvärdig människa.
* Hönshuset kallades personalbostaden Det var
ju bara kvinnor som jobbade inom vården då,
förutom läkare som oftast var män. Standarden
på rummen var bättre än i hönshus.
** Serafen är Serafimerlasarettet som låg vid
Stockholms Stadshus och som nu är nedlagt.
***Situation Stockholm är en tidning som alkohol-och narkotikaberoende kan sälja. En del av
pengarna de får in behåller säljaren själv.

Sedan var jag tvungen att gå till
tåget, som gick från spår 10 som
låg precis där vi satt.

Ranveg Olshammar

Två trasiga skor
Utsträckt ligger du på soffan
iklädd prydliga byxor
med fötter i trasiga skor
I gräset står ölburkar två

Medmänniska

Invaggad är du av drycken
Ansiktet kanske undanvänt
Är det slitet av livet, av nöden?
Trasiga skor gör vägen svår

Jag ser liv sjuda
i en åder på din hals
Anita Eriksson

Jag väntar tills du har vaknat
Pantpengen räcker inte till mera öl
Sanni Gerstenberg
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Humla finner rallarros

Foto: Annika Looström

Humlan och rallarrosen

fyllig kroppsbyggnad

Vår kyss blir intensiv men kort

med välutvecklat

det surrar till sen flyr jag bort.

surr

Så många andra längtat länge nog
och du står kvar - jag tror du log!
Lena Persson

bedriver
byteshandel
Anneli Pietikäinen

Humlor finns i ett 40-tal arter i Sverige bl.a. Hushumla, Stenhumla, Åkerhumla och Ängshumla. Humlor är bra polinerare som flyger till många typer
av blommor, både örter, buskar och träd. Särskilt drottningarna är igång tidigt på våren och pollinerar bärbuskar, fruktträd, sälg m.fl. Under sommaren
pollinerar de klöver, vialer, kryddväxter och även ogräs som maskros, plister
och mjölkört.
Mjölkörten är ett av Sveriges vanligaste ogräs, som finns i hela landet.
De finns särskilt på ödelagda marker som kalhyggen, banvallar och brandhärjade områden.
Banvallarna har gett upphov till dess vanligaste smeknamn-Rallarros.
Mjölkörten har använts som läkemedel. Hjälper mot blåsor i munnen. Används som lugnande medel och även som kramplösande.
Att den godmodigt runda humlan kan flyga var länge en stor gåta.
Humlor flyger för att de inte vet att de inte kan flyga var ett berömt svar från
de lärda i ”Fråga Lund” . De är för tunga och har för små vingar. Men då har
man inte tagit hänsyn till deras fantastiska vingrörelser. Cirka 180 vingslag i
sekunden ger stor lyftkraft så att de visst kan flyga och fullgöra sin viktiga
pollinering.
Lars-Erik Eriksson

Den cerise färgade rosen efter nybruten järnväg. Fick i folkmun heta Rallarrosen.
Rallarrosen vajade även ute på kalhyggen.
Men nu ser man den inte så ofta böja sig för vinden.
Rallarrosen som har så mycket mat till den utrotningshotade bulliga gulliga
humlan med de små vingarna.
Tror inte det är människan som ätit upp Mjölkörten, som den egentligen heter, då den ska vara lika god som sparris.
Nä, det är en framavlad trädgårdsväxt som förvildat sig ut och raserar den
naturliga faunan.
Men det är en annan historia.
Lotta Larsson
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I hörnet sitter han på huk
mellan sopor och postlåda
mellan rea-skylten och affären
snön täcker honom nästan
är det därför de inte ser honom?
är de därför de bara går förbi?
Ser de inte burken med slanten?
Hör de inte rösten bakom halsduken?

Foto: Lars Hägglund

Han for till välfärdens land
med sina drömmar om lyckan
sitter skymd under snöflingor
ihopkurad vid husväggen
Britt Ruuska

Det är egentligen ett fint snöfall:
Solen lyser genom det ymniga,
blodpuddingen är billig, bara

Soppkök

åtta kronor,

Som en isstod satt du utanför butiken,
mellan skyltarna med extrapriser.

tiggaren är varmt klädd
och den gula brevlådan
med det gula posthornet och den gula kungakronan

Iförd en alldeles för tunn sjalett och med
en mugg lika tom som din blick.

sitter stadigt svenskt

Jag nickade kort och gick in. Där erbjöds
smakprov på ciorbă, en rumänsk specialitet.

på sin stabila stolpe och säger på sitt lugna sätt:

Inte visste jag att du har det rätta receptet.

på blå botten

Allt blir nog bättre.

Lena Persson

Leif Strandberg
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Foto: Kjell Nilsson

Tågresa
Hon sitter uppkrupen i hörnet,
ögonen halvt dolda bakom kanten
på boken. Då och då sneglar hon,
orörlig, stum, på de två andra i
kupén.
– Jag visste det! Det är bara så
typiskt! Dom tror att man inte har
annat för sig än att stirra ut på den
här miserabla heden.
Hon kikar ut, ser landskapets
alla färger, hör vindarna, följer
horisontens mjuka böljande. En
knappt synlig rynka i pannan, sedan åter till boken.

– Ni har kanske all tid i världen,
fortsätter han, men jag måste faktiskt hinna till ett helt avgörande
möte om två timmar. Och så med
sänkt röst: Jag talar för döva öron
– en pensionär och en unge, vad
vet väl ni om min vardag!
Hon reagerar. Lämnar sin
bokvärld, ser plötsligt rakt på honom med grön blick under rostbrun lugg. Den äldre mannen mitt
emot, lätt framåtlutad, orakad, i
tunga skor med spruckna sulor,
snörvlar till. Han har kepsen i
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knät, håller den med ena handen
medan han sakta stryker den som
vore den en huskatt med den
andra.
– Du, har du någon som helst
aning om varför vi står stilla i den
här gudsförgätna ödemarken?
Mannen med det viktiga mötet
understryker sin fråga med att
rytmiskt skaka på ena foten.
– Växlarna, muttrar gubben, det
var nåt fel på dom förra veckan.
Eller får på spåret.
– Får på spåret! Vad är det här,
stenåldern?
– Det går inte fortare för att du
blir arg. Det tar den tid det tar.
Det är som det är.
Den yngre mannen sätter händerna mot kinderna, kniper ihop
ögonen en sekund och fortsätter:
– Du begriper inte det här. Vissa
av oss måste jobba, få samhället
att fungera. Vissa av oss har Ett
Uppdrag.
Den gamle snörvlar igen. Öppnar munnen, men ångrar sig. Betraktar hans slickat bakåtkammade hår, den påkostade portföljen, de välskötta naglarna.
– Och du! vänder sig den yngre
mannen till flickan i hörnet. Varför är inte du i skolan? Det är väl
inget lov nu? Och varför svarar du
inte på tilltal?
– Låt tösen va i fred! Ska du
bråka så bråka med mej.
Flickan lämnar ännu en gång sitt
läsande, ser gnistan i den gamles

blick, uppfattar ett spår av tvekan
hos den unge. Hennes ena mungipa rör sig nästan omärkligt
uppåt. Nu reser sig gubben. Han
har lämnat kepsen på sätet, tar ett
par släpande steg mot fönstret,
kisar mot de blygrå skyarna.
– Snart har vi ovädret här. Se hur
molnen jagar över åsen där borta!
Då kan vi bli kvar på spåret till i
kväll.
– Det är inte sant, det här händer
inte! Jag måste bara … Rösten går
upp i falsett, stämbanden knyter
sig, han svettas. Jag måste …
Med ett kraftigt ryck sätts de
tunga hjulen i rörelse. Den gamle
och flickan delar ett leende, och
hon tar för första gången till orda:
– Vill du veta en sak? Jag hade en
morbror som var som du, delger
hon den yngre mannen. Han hoppade från en bro, för han vågade
inte leva.
Tåget dunkar lugnande, sväljer
åter rälsen, bit för bit. Den unge
öppnar sin portfölj, tar upp en rapport och en stiftpenna. Flickan
drömmer sig vidare in i boken.
Bara gubben följer landskapets
skiftningar genom rutan, nickar
stilla för sig själv till doften av
höstregn och järn.
Lena Stangmark
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Året är 1928 min far Hjalmar Sjö-

holm åker till Kanada. Han är 24
år.

Svaret kom omedelbart ”It must
have been a misstake.” Lustigt för
alla med goda geografikunskaper.

Han kommer med båten, Kungsholm, från Göteborg till Halifax,
besöker arbetsförmedlingen där
han får beskedet, ” åk västerut”.
Han kommer med tåg till Winnipeg och får samma besked där
”fortsätt västerut”. Så får han arbete hos en farmare som har 12
hästar, där stannar han en kort tid
för att sen bli rallare.

Vår tågresa skulle börja i Toronto
och vi skulle susa in med tåget i
Winnipeg precis som pappa gjort.
Ödets ironi gjorde att vi fick flyga
istället eftersom det ramlat ner ett
stort stenblock på spåret. Undrar
hur vi skulle gjort idag vi hade väl
fått vänta tills stenblocket var
borta eftersom vi beslutat att inte
flyga mer.

Året är 1998 eller 1999, det är inne
att spara i fonder. Vi bestämmer
oss för att spara till en Kanadaresa
och resa i Hjalmars fotspår.

Vi kom hur som helst till Winnipeg och visst var det lite speciellt
att få veta att Järnvägsstationen
var densamma som 1928.

Fonderna går och fel håll och vi
konstaterar att pengarna kanske
kan ta oss till Iggesund.

Efter någon dag i Winnipeg gick
tågresan vidare mot Jasper. I
denna vackra stad hyrde vi en bil,
vilket vi borde gjort långt i förväg
förstod vi. Ibland ska man ha tur,
kvinnan som skötte uthyrningen
tog fram ett stort suddgummi och
muttrade att ”de har inte hämtat
bilen”. Så drog vi iväg genom Klippiga bergen. Jag kan icke räkna
dem alla de gånger vi stannade
och njöt av den vackra naturen.

Året är 2007 och vi har ändå fått
ihop en summa pengar som ska
räcka. Vi har fått tips om ett tågkort som är billigt. Vi bestämmer
oss för att resa enkelt och sova någon natt sittande på tåget.
Hotellrum bokas på lämpliga platser. Men ibland går det galet.

Uppe på S:t Annas tehus träffade
vi charmiga ekorrar som gärna
ville och fick smaka av de nybakade sconesen vi köpt. Alla var
inte lika förtjusta, en ilsken dam
fick fatt i en sopkvast och slog efter charmtrollen.

Jag skulle boka hotellrum i Jasper
men råkade boka i Melbourne.
Från hotellet fick jag en förfrågan
om jag behövde en vägbeskrivning
från flygplatsen. ”No, I come whith
train from Winnipeg ” svarade jag.
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I Vancover hamnade vi i kvarter
där människor på livets skuggsida
höll sig. En del såg hotfulla ut
andra väckte medlidande och ropade ”Gud välsigne dig och ta
vara på dig” efter att ha fått en
allmosa.

Tågresan tuffade vidare från
Jasper till Vancover utmed spåret
visade sig prärievargar, uttrar,
vitsvanshjortar, m.fl. Inne i tåget
mötte vi mycket vänliga medresenärer. Många undrade varför vi
gjorde den är resan och på vår
skolengelska försökte vi förklara
att min pappa varit här och arbetat med förstärkning av järnvägen.

Väl hemma på våran gata i Näsviken fick vi känna av det som kallas
Get leg.

Gun Sjöholm

Foto: Erik Olsson

De skar mig rakt itu, släpade ut mig i kylan och med ett
välriktat slag korsfästes jag. De skrek, spottade och
skränade. Slogs om att få hacka mig sönder och samman. Må deras synder bli förlåtna.
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Leena Tammi

Burfågel släpps fri på Bali
"Okej killar, innan vi går loss på kartet har jag en solskenshistoria att förtälja så här i vinterkylan. Kommer ni ihåg eran indonesiska kusin Honey, som levde i fångenskap i en liten bur i flera
år? Iallafall, så släpptes hon fri i år, den 26 januari, samma dag
som det är sagt att man bör göra något fint för oss fåglar. Honey
släpptes fri av en svensk turist vid namn Maya Engström, som
köpte henne med bur och sedan gjorde hon en ceremoni i trädgården där hon bodde i Bondalem. Trädgårdsmästaren lovade
att hålla ett öga på henne, ifall hon behöver lite rehabilitering
först. Hon lade upp ceremoninklippet på Youtube.
- Oh, vad fint, vad heter klippet?
- Birdceremoni 26.01.2020
- Så nu äter vi och firar Honey, hoppas många går in och gillar
klippet
Maya Engstöm

Lite rutin.
Lite dagsform.
Och mycket glädje.
Är man sidensvans, så är man.
Och ärligt talat så frågar jag lite allmänt om någon har anledning
motstå och säga nej till en sådan präktig liten äppelbit,
som den på bilden omsvärmad av de tjusigaste småfåglar,
sedda lystet på språng i mannaminne?
Tillägger och utbrister för att inte helt sonika tillstå sålunda sedda någonsin !
Anna Eriksson

Mötet
”Då förklarar jag mötet öppnat!”,

måste kvittra en i taget!”

ropar Hugo och sorlet tystnar.

Sidensvansar

Alla tystnar igen. Jag har ald-

Hugo älskar att göra sig märk-

rig förstått hur han har sån pli

Så kom de då till slut. Känns nästan löjligt att skriva om det.
Många vet ju att det stämmer. Sidensvansar då blir det kallt. Vet
men inte hur. Överlevnadsinstinkt. Javisst men vad styr? Vi har
haft köldgrader förr men inga sidensvansar.

värdig men jag måste erkänna

på dem. Själv tycker jag att han

att det ibland är effektivt.

bara är en stor fjant.

sluta om hur vi ska fördela detta

den större delen, eftersom vi

Hela hösten stod rönnen röd och grann. Vecka ut och vecka in.
De yttre grenarna riktigt dignade och hängde ner som om de
höll på att gå av.

äpple som lämnats till oss på en

måste ha reserver inför att

pinne!”

kunna få ungar sen”, säger

Dagen före julafton hade några bär blivit svarta.
Och då kom de.

”Mötet handlar alltså om att be-

”Jag tycker vi honor borde få

Nu bryter tjattret ut igen. Alla

Dagmar efter en nick från

kvittrar i näbben på varandra om

Hugo. Gullan kvittrar i med-

varför de borde ha den största

håll.

biten.
Tina Öijer
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”Jag tycker att man måste

”Hallå! Kan ni vara tysta! Ni

tänka på oss gamlingar”, säger
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”Hallå! Hallå! Ordning i grup-

Lauritz. ”Det är ju ändå vi som
har byggt upp vårt samhälle.”

pen”, ropar Hugo och till slut

Han får inget medhåll, eftersom

blir det tyst.
”Efter noga övervägande har vi

han är den siste gamlingen kvar i

bestämt följande”, säger han och

vår flock.

tar en konstpaus. Ingen reagerar

”Jag tycker att det är vi hanar

på att han använder ordet ”vi.”

som ska ha den största biten,

”Jag kommer att portionera ut

eftersom det är vi som försvarar

en liten bit till alla i gruppen.

flocken mot rovdjur”, säger Ivan.

Sen kommer jag att förvalta den

Micke håller med medan vi
andra skrattar åt det uppenbart

återstående biten och se till att

löjeväckande i att Ivan och

den kan användas på bästa vis

Micke skulle kunna skydda oss

på lite längre sikt.”
Några kvittar glatt men några

mot några rovdjur.

fnyser lite. Det är inte bara jag

Tina framför att Måns borde få
en större bit eftersom han är

som räknar med att Hugo kom-

skadad, efter att, med nöd och

mer att försnilla större delen av

näppe, klarat sig undan en katt.

den bit han ska ”förvalta.”
I slutändan blir det ändå så.

Ingen låtsas om det inlägget.
Ingen vill säga att vi räknar med

Alla ställer upp sig på ett led och

att han ändå inte kommer att

får varsin bit av Hugo. Själv tar

klara sig men det är så det är.

jag tillfället i akt och flyger iväg.

Istället bryter det nu åter ut ett

Aldrig att jag skulle förödmjuka

tjatter. Alla upprepar sina åsik-

mig så.

ter. Utom jag: jag håller tyst. Jag

Dessutom behövs det ju inte.

vägrar säga något: det skulle

Jag hittade ju ett eget äpple igår,

vara att erkänna Hugos självpå-

som bara jag vet om.

tagna ordförandeskap. Nej, jag
håller näbben.

Benny Fröjd
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Foto: Kjell Nilsson

Närkontakt

klumpig historia med många
svaga punkter. Bara att ta sig
fram är ett konststycke. Det tog
lång tid att öva in förflyttningskunnandet. Att lyfta ett av de så
kallade benen, röra det framåt
och nästan samtidigt lyfta det
andra är en typ av koordination
vi aldrig behövt. Normalt svävar
vi fram.

Det tog lång tid, men vi är här nu.
Att det skulle finnas liv på andra
platser i universum, har vi länge
vetat. Beviset fick vi när vi fångade
upp Ensams nödsignal och kom
till dennes undsättning. Vi räddade Ensam, en främmande varelse av arten Människa från en
annan planet i en annan del av
universum. Vi förde den hem.
Hem till oss.
Länge studerade vi Ensam. Gjorde
den till modell för vår transformering. Det var en påfrestande process. Till och med för oss. Vi lärde
oss att övergå i en fysisk kropp. En
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Betydligt lättare var det att lära
sig tala, forma läten med hjälp av
öppningen i ansiktet. Det passade
vårt intellekt bättre. Orden och
språken fann vi i ett nedärvt
minne. Ljuden som uppstår är
dock förfärliga för oss som lever i

Men så en dag upphörde Ensam.
Slutade bara att fungera. Blev tyst,
stel och kall. Efter ett tag förstod
vi att den var död. Den hade pratat om döden, men för oss som
alltid finns, var det ett alltför abstrakt begrepp att förstå. Vi kom
att sakna Ensam och det var då vi
beslöt oss för att söka upp Ensams
planet, er planet.

tystnad och tar del av varandras
tankar via telepati. Omvandlingen
var dock nödvändig. Vi vill ju inte
skrämma er.
Ensam invigde oss i er värld, så
olik vår. Den berättade de mest
häpnadsväckande saker. Vi hade
svårt att ta till oss allt. Begrepp
som avund, hämnd, lögn, mord,
krig, klimathot, miljöförstöring
och hat visste vi naturligtvis inte
vad det var. Vårt medlidande blev
oändligt.

Vi är här nu och vi har kommit till
er undsättning.
Anita Eriksson

Foto: Thomas Lindberg

Om två minuter är det min tur. Trehundra huvuden och sexhundra

Snö

ögon. Allt är lugnt, jag kan det här. Jag går ut och äger. Läser texten
högt och tydligt. Applåderna och de stående ovationerna är väntade,
de kommer varje gång. Jag understår mig inte att bocka.
Leena Tammi

Så ser det ut
När man åkt bort
Över helgen
Som det snöat
När jag kom hem
Över mig given

En grind i solen
Någon kom men vände om
Spår i snön talar

Skoffan var är den
Nu visst på logen
Önskar mig sommar

Margareta Sosnierz

Det här är åt skogen
Lars-Erik Eriksson
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Det oväntade besöket
Fri fundering
Jag går ut på gatan efter besöket i häktet,
bländas av solljuset och känner en blandning
av sorg och glädje. Sorg eftersom någon
måste stanna kvar inne i mörkret och glädje
för att jag är fri att gå ut. Frihet, ett ord jag
inte tidigare behövt reflektera över utan bara
tagit för givet, som luften vi andas.
Plötsligt blev friheten dyrbar.
Lena Persson

Grinden går inte att öppna
måste vända om
Går i samma fotspår tillbaka
upptäcker något nytt
jag går i någon annans spår
Ser nya saker, inte sett förut
att vända om kan betyda allt, för att gå framåt
komma vidare
börja om
men jag går min väg
Elsie Bäcklund Sandberg
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Han rodnar, känner rädslan och
skammen komma.
– Nu blev du allt överraskad
säger hon. Vi var på samma personalfest. Minns du inte att vi
har träffats.
– Jo, svarar mannen och tänker
att han är avslöjad.
– Det var en trevlig kväll, god
mat och dricka. De avtackade dig.
Har du börjat där igen.
Han rodnar, ser ner i golvet.
Plötsligt reser han sig.
– Har du brått… jag tänkte
fråga dig om hjälp med snöskottningen.
– Din man kommer väl hem
snart. Skiftet brukar sluta vid den
här tiden.
– Jobbar du inte på posten
längre? Nej. Nu förstår jag inte
vad detta handlar om. Varför kom
du på ídén att leka brevbärare?
– Jag har en förklaring Jag vet
att Ni flyttade och ville så gärna
träffa dig. Vilken fin plats ni bor
på… tala inte om det här för din
man.
– Jag ska berätta hur det är. Jag
har ingen man, vi är skilda
– Har jag gjort bort mig nu?
– Nej, du är välkommen åter.
Men du ska vara ärlig.
– Jag lovar.

Hon hör någon på bron, ser ut genom köksfönstret och ser att det äntligen kommit snö. Och stora fotspår
syns ända från grinden. Det knackar
på dörren:
– Vem är det?
Inget svar. Hon lyfter på säkerhetskedjan.
– Vad vill ni?
– Jag har ett brev som inte går ner i
postlådan.
Hon tycker det är något bekant över
mannen. Nu ser hon vem han är,
men låtsas inte känna igen honom.
Hennes förre man arbetade på postverket och nu minns hon, det var en
avtackningsfest för honom, och hon
var medbjuden. Hon frågar om det är
så:
– Men jag känner inte igen er, svarar han. Jag började mitt arbete för
tre månader sen.
– Ett ögonblick, ska bara stiga ur
morgonrocken och ta på mig kläder
– Det behövs inte, säger han och
ler.
Luring tänker hon.
– Är du själv? frågar han
– Nej då, min man sover. Han har
nattpasset på sitt arbete. Kom in, vill
du ha kaffe.?
– Ja tack. Men vaknar inte din
man.
– Han är inte hemma. Det sa jag
bara för att testa dig.
– Har du ingen man.
– Jo, men han arbetar nattskift på
posten.

En tid har gått, och nu är dessa
två gifta. Tänk vad en tillfällighet
och ensamhet kan leda till. Här
blev det en lyckträff
Maj Larsson
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Juninumrets tema är:

Landsbygd

Siv Widerberg om frimärken
”Jag samlade frimärken. Pappa gav mig ett halvt kilo. Jag samlade inte frimärken mer”, skriver Siv Widerberg. Skrivare i Hälsingland tänker annorlunda, vi tar gärna emot ett eller flera kilo frimärken (helst ostämplade).
Läs mer på s 2 om vår Gåvolinje.

PS

Av de befarade 18 timmar som jag hade räknat ut att det skulle
ta mig att snöra av och på mina nya vinterskor har jag använt
knappt 3 minuter. Däremot har jag stickat tre babyfiltar, en babymössa, två babytröjor och har precis börjat med en tredje.
En riktigt skön vår önskar jag alla läsare av Lokatten!
Redaktören
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