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Föreningen Skrivare i Hälsingland 
 

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 inbe-

talningen. (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. 

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 bi-

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

punkter och med radavstånd 1,5. 

Redaktören förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar och i de 

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

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

bekräftelse på att texten kommit fram.  

Gåvolinje 

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 

Kristina, PO och Little Richard 

– In Memoriam 

Inom loppet av några veckor våren 

2020 försvann de. Först dog Per Olov 

Enquist, sedan Kristina Lugn och i 

samma veva gick Little Richard, eller 

bara Richard som Jerry Williams all-

tid kallade honom, hädan. Kan dessa 

bortfall – som gudskelov och samti-

digt innebär extra strålkastarljus på 

de avlidna, som en sista hyllning – ha 

betydelse för vår skrivarförening i 

Hälsingland. Kanske? 

Jag minns Kristina Lugn från min 

barndom. Jag bodde då, i slutet av 

femtiotalet, i den norduppländska 

köpingen Tierp och dit kom Kristina 

och hälsade på sin mormor och mor-

far, med de underliga namnen Bricken 

och Nimrod Alinder. De bodde i hy-

reslängan närmast oss och var precis 

som mina föräldrar aktiva i kyrkan. 

Kristina var född på Tierps BB och var 

något år äldre än jag, men jag hade 

förhoppningar att hon (jag hade inte 

ens träffat henne) skulle vilja leka 

med mig. Det var särskilt livet i Vilda 

Västern som jag ville att hon skulle 

dela med mig. Inför hennes aviserade 

ankomst hade jag därför gjort i 

ordning ett vapen- och ammuni-

tionsförråd under piskställningen 

på gården. Ammunitionen bestod 

av hoprullade maskrosskaft som 

med viss välvilja liknade knall-

pulverremsor. Jodå Kristina kom 

och hon var faktiskt lite intresse-

rad av vad jag ville visa henne. 

Men när jag hade presenterat alla 

märkvärdigheterna i mitt förråd, 

tittade hon på mig med stor av-

smak, knyckte på nacken, vände 

sig om och sa något om att am-

munition kräver krut och att 

småpojkar inte förstår sig på att 

den stora kontinenten i väster 

inte bara är Vilda Västern. 

4 

Nej hon var inte så lekfull Kristina när 

hon var tio år, hon var en beläst 

nunna. Därför blev jag väldigt förvå-

nad när jag i början av 1980-talet 

läste hennes tidiga diktsamlingar. Oj, 

de var ju fantastiska, så roliga, så ab-

surda, så rakt på sak, så finurligt 

djupa. Och hon skrev om Tierp! I den 

kända diktsviten om Liselott och hen-

nes mamma kan vi läsa: 

Ganska nära himlen 

i ett hus som är ganska grått 

i ett rum med fina tapeter 

bor lilla Liselott  
 

Och hennes vidriga mamma 

bor faktiskt också där 

hon står vid spisen och röker 

och undrar var Liselott är  

/…/   

För Liselotts taskiga mamma 

arbetar i en butik 

där staplar hon flaskor på burkar 

och är varken glad eller rik 
 

Hon säjer att Liselotts pappa 

var ett kräk som hette Sven 

som flydde till Tierp med Dolly 

och aldrig synts till igen  

(Bekantskap önskas med äldre bildad 

herre, 1983) 

Kristina Lugn ställde sig bredvid den 

geniala Sonja Åkesson (1926-

1977) och gjorde det till synes 

omöjliga. Hon omvandlade 

Sonja Åkessons fantastiska 

språk och tematik till en alldeles 

egen Kristina-Lugn-värld. I 

denna värld tar sedermera även 

Bodil Malmsten (1944-2016) 

plats, på sitt eget sätt. Alla dessa 

tre hade en extraordinär för-

måga att ta det till synes enkla 

och vardagliga som utgångs-

punkt, låta det vara ett alldeles 

eget nav med fullvärdig legitimi-

tet, vilande i sig själv, vilande i 

en tanke att det lilla innehåller 

det stora, att ytan är djupets yta 

och djupet är ytans djup. De såg 

att glädjen och kärleken var 

granne med svärtan – och vice 

versa. 

Många i vår skrivarförening tar 

ofta avstamp i till synes enkla 

iakttagelser från livets vardag. 

Kanske kan vi stanna till hos 

Kristina Lugn (och de andra) 

och fundera över hur hon/de gör 

när de tar det (till synes) enkla i 

handen och går en oväntad pro-

menad – och därmed skapar 

litteratur. 
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Per Olov Enquist (1934-2020) 

rörde sig i många rum över hela 

världen; Los Angeles, Berlin, Kö-

penhamn, Paris. Han var en typisk 

intellektuell kosmopolit, som 

många stora författare är. Men en 

dag i början av 1990-talet tar hans 

mor Maja honom till kyrkogården i 

Skellefteå för att ansa faderns grav. 

Mor Maja visar sonen en skiss hur 

texten på gravstenen skulle vara 

den dagen hon gick hem (hon var ju 

en varmt troende EFS:are, och de 

går inte bort, utan hem). Lite snett 

nedanför sitt namn hade hon ritat 

dit: ”Sonen Per-Ola”, och så där 

under ett datum, som man då fick 

fylla i.” Författaren irriteras över att 

hon inte kunde stava hans namn. 

Men mamma Maja framhärdade att 

”stavningen var den rätta /…/ detta 

oavsett hur jag senare i livet för-

vanskat mitt förnamn och försökt 

göra mig märkvärdig /…/ Man 

skulle ju inte begravas i utlandet 

utan i mittpunkten.” (Kartritarna, 

1992) 

I en längre artikel i detta nummer 

av Lokatten skriver jag mer om 

PO:s mittpunkt. Här ville jag passa 

på att påminna de nära och kära i 

Vaxholm och var de nu än i utlandet 

bor, att mor Maja redan bestämt 

sonen Per-Olas gravtillhörighet.  

Per Olov (som vi känner honom) 

byggde tidigt ett litterärt universum 

bestående av en by som heter Sjön 

där det finns ett grönt hus, ett bön-

hus och ett skithus. Med detta som 

utgångspunkt/mittpunkt gör han 

sina storslagna expeditioner – och 

återkommer ändå alltid till den där 

byn med sitt gröna hus, sitt bönhus 

och skithus. Många av oss som skri-

ver i Lokatten utgår precis som Per 

Olov Enquist från vår lilla by. Törs 

vi ta Per-Ola i handen och se hur 

han gör när han tar sats från sin 

mittpunkt och försöker hoppa över 

en ribba som är huvudet högre än 

han själv (PO var ju till råga på allt 

även en framgångsrik höjdhoppare, 

1.97 i dykstil). 

Den tredje personen i denna min-

nestext är Richard Wayne Penni-

man (1932-2020) mer känd under 

sitt artistnamn Little Richard – el-

ler bara Richard som hans rockkol-

leger sa. Liksom de två övriga i 

denna text har även Richard ett 

förflutet i kyrkans värld. Han inspi-

rerades tidigt av gospelmusiken. 

Men det var genom att ta gospel-

musiken till ny mark som han blev 
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Leif 

berömd. Redan i mitten av 1950-talet kommer han ut med låtar som Tutti 

Frutti, Long Tall Sally, Lucille och Good Golly Miss Molly. Alla hans inspel-

ningar bär hans tydliga och oefterhärmliga kännetecken; den gälla nästan 

skrikande rösten och det maniska tempot. Själv blev jag både förvånad och 

glad över Richards medverkan i hyllningsskivan till folksångarna Woody 

Guthri och Leadbelly som gavs ut 1988 med titeln A Vision Shared. Den ski-

van sammanfattar mycket av den progressiva och rebelliska musiken i USA 

under 1900-talet. På den skivan gör Richard tillsammans med Fishbone Rock 

Island Line https://www.youtube.com/watch?v=ZTgCjZkvNdQ 

Vad kan vi skrivare i Hälsingland lära av Little Richard? Ja, kanske att det 

kan löna sig att vara mer frispråkig och att det kan vara kul att höja rösten 

och öka tempot? 

Alltså, våra stora vänner är döda – men lever vidare i sina formidabla verk. 

Låt oss inspireras och lära av dem. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTgCjZkvNdQ
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Några rader från redaktören 
Den 11 mars stryker jag ett tjockt 

rött streck över orden Årsmöte 

Skrivare i Hälsingland i min ka-

lender. Jag vänder blad och fort-

sätter mitt strykande över Skri-

varfika i Bollnäs, Bokcirkel på 

Bilda. Bläddrar vidare och drar ett 

streck över Skriv ditt liv, Senioru-

niversitetet. Samma öde drabbar 

Skrivarcirkel och likaså Gympa 

på fredagen. Sedan inventerar jag 

kyl och frys och åker och handlar 

tre kilo potatis. Väl hemma låser 

jag ytterdörren, drar ner persien-

nerna och studerar SVT-plays se-

rieprogram. Fint, här är en på fyra 

säsonger. Bakar en lingon-och 

kolapaj och smäller i mig hela 

själv. Därefter skriver jag in vad 

jag äter för varje dag. (Som om det 

skulle ha något som helst intresse 

för en enda människa.)  

   Jag är en riskperson. Det vill 

säga en 70-plussare. Om detta blir 

jag påmind om varje gång jag slår 

på teven och tittar på dagens höjd-

punkt: Direktrapportering från 

Folkhälsomyndigheten. (Fram till 

nu har jag inte haft en aning om 

att det över huvud taget existerar 

en sådan myndighet.)  

   Jag är alltså en 70-plussare och 

som sådan tvättar jag händerna 

om jag så bara har hämtat in da-

gens reklampost. Jag går inte ut 

annat än för att handla och då på 

tider när VANLIGA människor 

inte handlar. Hänger på låset 

klockan 8:00 och scannar det jag 

handlar SAMT smörjer in mig 

med handsprit både före och efter 

handlingsrundan. Jag håller av-

stånd, börjar utveckla social fobi 

och är på gränsen till folkskygg. 

Jag hackklipper mitt hår själv 

framför badrumsspegeln, ser inte 

klok ut och går klädd i samma 

snickarbyxor vardag som helgdag. 

(Har förresten ingen aning vilken 

dag som är vilken.) Plötsligen har 

jag ALL tid i världen både för att 

läsa och skriva. Jag gör ingenting. 

Det där var inte riktigt sant. Jag 

spelar Wordfeud med min svä-

gerska och min kompis Gunbritt, 

börjar bita på naglarna och luslä-

ser ortstidningen. Även sportsi-

dorna! 

  Så händer något. Lördagen den 

25 april byter jag identitet! Från 

en miserabel 70-plussare blir 

jag… världens lyckligaste FAR-

MOR. Mitt första barnbarn föds. 

Och jag får inte se honom!  Men 

jag får bilder och små videoklipp. 

Utanför mitt fönster sjunger kol-

trasten och nu färgar jag håret 

brandgult, målar tånaglarna 

monstergröna och ringer till gym-

paledaren som skickar mig ett 

hemmagympaprogram. Skriver ut 

samtliga barnbarnsbilder på foto-

papper och tapetserar hela kyl-

skåpsdörren. Var gång jag går 

förbi gör hjärtat ett glädjeskutt 

och jag bara längtar! 
Anita 
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Hänt sedan sist  

Kulturpris till ”våran” Kerstin!!  
Region Gävleborg tilldelar Kerstin Svevar 2020 års kulturpris för att hylla de 

insatser hon har gjort för såväl skrivandet som läsandet under flera decen-

nier i Gävleborgs län. 

Så här lyder motiveringen: 

Kerstin Svevar har med sin breda kunskap och sin entusiasm under många år 

bidragit till skrivandets och läsandets utveckling i länet. Hon har varit enga-

gerad i skrivande på både ideell basis och inom sitt arbete. Kerstin var till 

exempel med och utvecklade Skrivarlinjen på Bollnäs Folkhögskola 1993 och 

arbetade där i tjugo år. Numer är hon engagerad som skrivarcoach. Skrivar-

linjerna har blivit en viktig mötesplats för blivande författare i Gävleborgs 

län. De har bland annat lett till att ett flertal skrivare har debuterat som för-

fattare inom såväl barn- och ungdoms- som vuxenlitteratur. 

I Lokatten, Skrivare i Hälsinglands med-

lemstidskrift, har Kerstin ett återkom-

mande inslag med språk-och skrivtips, 

något som uppskattas av föreningens 

medlemmar. Kerstin Svevar har gett ut 

ett 50-tal läroböcker i svenska samt ett 

stort antal barn-och ungdomsböcker. 

Hon har vid ett flertal tillfällen låtit all-

mänheten få ta del av olika skrivaralster 

vid offentliga framträdanden och har 

arbetat med musikteater där hon både 

varit ledare och skrivit många pjäser för 

barn, unga och vuxna. 

Stort Grattis Kerstin! 

Vi har lärt oss att tvätta händerna! Vi har lärt oss av med att kra-

mas i tid och otid! Vi har lärt oss att Folkhälsomyndighetens 

statsepidemiolog heter Anders Tegnell. Vi har lärt oss att ha trå-

kigt. Att längta. Att hoppas.  Vi har lärt oss ett nytt ord : Corona! 
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Att se fram emot 
Vi har avbokat möten, träffar, studiecirklar och kurser och vi försöker lära oss 

att se framåt. Nu väntar vi på myndigheternas rekommendationer när vi kan 

återuppta vår verksamhet. Så snart vi vet läggar vi ut på hemsidan och Fa-

cebook!  

Håll inte bara avstånd. Håll utkik! Skriv! 

Närodlade författare 
 

På följande sida/sajt hittas författare från länet – och en hel del är medlem-

mar hos oss – denna gång, vecka 15 var det undertecknads tur att vara med – 

andra har varit med tidigare veckor. Håll kontakt med det närodlade. 

https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/litteratur/narodlad-

litteratur---stotta-din-lokala-forfattare/                   

 
Leif / Ordförande i Skrivare i Hälsingland 

Majvor på tre språk. 
Vår medlem Majvor Mäki-Sjöberg gjorde inte bara succé med sina böcker 

Kaunisvaara och Onämnd Oglömd. Nu har böckerna också översatts till två 

andra språk. Först ut var språkmannen och författaren Bengt Pohjanen som 

översatte Majvors Kaunisvaara till meänkieli. Och nu har Jan Teeland slut-

fört översättningar till engelska av båda böckerna! Och förlaget är som tidi-

gare: Black Island Books i Luleå 

Jan som är professionell översättare (arbetar för Översättarcentrum) var med 

på en av Region Gävleborgs författarträffar där bland annat Majvor och un-

dertecknad från Hälsingeskrivarna deltog. Jan fattade tycke för Majvors be-

rättelse och efter träffen tog hon kontakt. Och på den vägen är det. (Det hän-

der alltid något när vi människor möts.) Själv har jag också fått vara med på 

ett litet hörn i denna spännande transformering från ett språk till ett annat. 

Det har förstås varit ett sant nöje, men framförallt är det hela en stor fram-

gång för vår Majvor.  

                                                 Grattis Majvor! 

 
På sidan 55 bjuder Majvor på några av dikterna i  Kaunisvaara,  

Majvors landsbygd—hembygd. Leif 
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Tiden med Corona— 

ditt ord och dina berättelser 

I början av mars var jag lite 

skeptisk. ”Det är väl den van-

liga influensen som alltid 

dragit fram – och gått över.” 

Men så var det inte. Nu i maj 

har ord som karantän, covid

-19, pandemi och statsepide-

miolog (hur många timmar 

har det inte gått åt att sätta 

alla stavelserna på rätt plats i 

detta krångliga ord) kommit 

i var människas mun. Med 

kriser och olyckor blir ju en  

del udda ord helt plötsligt 

allmängods; bogvisir, tsu-

nami, richterskala. 

Vår förening är en samman-

slutning av människor som 

tycker om att arbeta med or-

den; ibland är vi allvarliga, 

ibland vill vi leka med orden. 

Till nästa nummer av Lokatt-

en har Du ett exklusivt till-

fälle att bjuda på dina ord 

om Corona-tiden.  

 

 

Därför vill jag här upp-

muntra (ja, nästan upp-

mana) dig att skriva ned ditt 

ord, din mening om vintern-

våren 2020. 

Skriv om det konkreta: 

hur du lärde dig skypa med 

dina barnbarn 

hur du beställde matkasse 

från Konsum 

hur du lät grannen klippa 

ditt hår 

hur du hittade ut till ett na-

turreservat 

hur du hittade fram till nya 

filmkanaler 

hur du passade på att städa 

på vinden (och källaren) 

hur du gjorde helt oväntade 

saker (byggde ett litet hus 

till gräsklipparen) 

hur du… 

https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/litteratur/narodlad-litteratur---stotta-din-lokala-forfattare/vecka-15
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/litteratur/narodlad-litteratur---stotta-din-lokala-forfattare/vecka-15
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Leif 

Skriv om känslor 

hur du kände när Tegnell talade 

hur vissa minnen pockade på att komma fram 

hur du vaknade till mitt i natten… 

hur du blev less på den vardagliga lunken 

hur du blev arg och förtvivlad för att… 

Skriv om politik 

Hur du tänkte när regering och myndigheter hade sina pressträf-

far 

Hur du tänkte om alla småföretag i bygden 

Hur du tänkte om hälso- och sjukvården 

Hur du tänkte om andra länder 

Skriv om existensen 

Är det en prövning? 

Är det ett pekfinger från något håll; tänk om, vänd om. 

Är det slutet på något? 

Är det början på något? 

 

Skriv en dikt, skriv en aforism, skriv en dagboksanteckning, skriv 

något ord, skriv en lite berättelse, skriv en längre berättelse… 

skriv dina ord. 

Skriv och skicka till redaktionen före den 15 augusti 2020. 

Detta kan bli en väldigt unik och extra viktig Lokatt – ett histo-

riskt minne. 

Lycka till! 
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Olle Häger, 

en hälsingeförfattare 

Så minns vi Olle Häger 

Av Björn Häger 

Olle Häger blev 79 år. Natten till 

den 1 november avled han efter en 

längre tids sjukdom. Olle var min 

morbror och inspirationskälla, en 

respekterad historiker, journalist 

och berättare, som aldrig släppte 

taget om sin barndoms Hälsing-

land. Man blir inte profet i sin 

hembygd, sägs det. Men det blev 

Olle. Han flyttade från Söderala 

redan som ung och hade sitt liv i 

Stockholm och på Sveriges Televis-

ion. Många som gör den livsresan 

släpper efter en tid taget om mar-

ken där barn de lekt. Men inte 

Olle. Han var alltid ”hemma” i Häl-

singland, i barndomshemmet Sör-

gården i Söderala eller stugan i 

Dåbo utanför Bergvik dit han och 

hustrun Ethel flyttade om somrar-

na. När Olle framträdde för att 

berätta sina historier i något häl-

singskt bibliotek eller fabriksmu-

seum var det alltid fullsatt. Olle var 

profet även i sin hembygd. Kärle-

ken till landskapet förmedlade han 

på många vis, inte minst som ord-

förande i Hälsinge Akademi. Och 

det blev ofta till Hälsingland teve-

teamet fick åka när historia skulle 

berättas. Men det är inte Hälsing-

lands historia Olle har skildrat. Det 

är Sveriges. Och till det har han 

använt Hälsingland. Händelser, 

platser, människor. Vardagen i 

bondesamhället, den djupa fattig-

domen och emigrationen till Ame-

rika, industrialiseringen och arbe-

tarrörelsens framväxt, strejker och 

avindustrialisering. Strejkbrytaren 

i Sandarne som hissas upp ur ett 

lastrum så att man ser att han har 

lackskor på fötterna berättar om 

arbetarrörelsens mest dramatiska 

Olle Häger var en respekterad histori-

ker, journalist och författare som aldrig 

släppte taget om sin barndoms Häl-

singland. Han blev 79 år.  
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tid. Tevebilderna från när skorste-

nen i Marmaverken sprängs hand-

lar inte bara om den massafabri-

kens historia. Det är en bild av ett 

Sverige i förändring, i andra änden 

av den industriepok som började 

någonstans i den tid då arbetarna 

från fabriken i Sandarne slogs med 

strejkbrytare som skeppats in från 

Stockholm. Olle lät Hälsingland 

berätta om Sverige. Och det vet 

varje god berättare att i det lilla, 

berättar man det stora. 

Så var det med den där tvättkorgen 

som stod i regnet på gräsmattan 

vid en bondauktion i Olles – och 

min barndomsby – Söderala. I kor-

gen låg de där dagböckerna. Bon-

den Sven Englunds dagböcker. 

Dagböckerna räddades tack vare 

syster Karin. Hon och Olle visste 

att det under samma tid i historien 

bodde en bagare några hus bort, 

som köpt en kamera – och som 

fotograferade allt det som Sven 

Englund skrev om. 

Det blev boken Bondens år och 

bagarens bilder. Olle vaskade fram 

historien om Sverige ur Sven 

Englunds dagböcker och bagaren 

Hugo Falkmans fotografier. Det är 

som att resa tillbaka i en tidsma-

skin och glimta in i livet som det 

var då. Fast mest minns man nog 

hur Olle knäckt bondens kod för 

när han låg med sin blivande 

hustru. När Olle fick frågor om vad 

han var mest stolt över i sitt yrkes-

liv, svarade han förstås 100 

svenska år, som var SVT:s jätte-

projekt där 1900-talet sammanfat-

tades i åtta entimmesdokumentä-

rer. Men han pratade gärna också 

om Bondens år. Och det är en 

smärre skandal att boken av något 

obegripligt praktiskt eller upp-

hovsrättsligt skäl inte tryckts i 

några nyare upplagor Boken är en 

raritet som används i studiecirklar 

för att förstå livet från förr. Bon-

dens år beskriver tydligare än nå-

gon annan historiebok hur livet var 

för en bonde i Hälsingland i en tid 

då vardagens förändrades och 

industrialismen trängde sig på. 

Och inte bara i den lilla byn i Häl-

singland. Bondens år handlar om 

ett Sverige, bara ett långt liv bort. 

Olle lämnade oss i höstas, saknad 

av många. Han har fått alla priser 

en journalist kan få, han har fått 

medalj av kungen, förärats med 

professors namn och det har till 

och med skrivits en avhandling om 

hans och Hans Villus historier i 
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SVT. För mig var Olle en betydel-

sefull person. Och jag är glad att 

jag fick tillfälle att berätta det för 

honom innan det var för sent. Han 

inspirerade mig till att bli journa-

list och han berättade ofta om hur 

man bäst berättar en historia. Han 

var något så ovanligt som en jour-

nalist som läste Tranströmer för 

att hämta inspiration i orden. Bryt 

mot mallen. Blanda högt med lågt, 

sätt fantasin i arbete. Så löd Olles 

råd. Han fyllde på med: Låt gärna 

döda föremål bli aktiva. Låt Mar-

maverkens fabriksskorsten tappa 

räkningen på alla sina tegelstenar. 

Just detta var så typiskt för Olle. 

Att söka pricksäkra metaforer och 

göra döda ting levande. Så här 

utgick han från bilderna i sin 

skapandeprocess, när han själv 

fick beskriva det: Låt texten ligga 

och sjuda mot bilden tills de sam-

verkar så effektivt som det är möj-

ligt. Vänta in de associationer bil-

den ger. Ändra och lyssna och 

skriv om – om du har tid. Och så 

det viktigaste av råden: Skriv inte 

folk på näsan. De som tittar och 

lyssnar vet mindre än du om det 

du har att berätta, men de är 

minst lika begåvade som du och 

ska få en chans att känna det. Olle 

var min morbror. Och Olle hade 

säkert – för att visa hur nära det 

ändå är till en annan tid – kopplat 

till någon av sina farbröder. Olles 

far, min morfar, var yngst i en sys-

konskara på tio. De flesta av Olles 

alla farbröder emigrerade till Ame-

rika från fattiglandet Sverige un-

der åren mellan sekelskiftet och 

första världskriget. Sverige, idag 

ett invandrarland, var då ett ut-

vandrarland. Och jag avslutar 

denna minnestext om Olle Häger, 

med att ge honom ordet själv och 

återge det avsnitt i hans Sommar-

program år 2000 där han berättar 

om sin farbror Julius. ”Han hette 

Julius och var min farbror och 

hann iväg just innan första världs-

kriget kom och ställde till det. Han 

var yngst av alla dem som gav sig 

iväg från kolningen i Sandarne där 

hans far, min farfar var bas för ett 

av kolarlagen. Och där det ibland 

kunde stå 25-30 stora ribbmilor 

och ryka. Ett kolsvart kolstybbs-

rike, mittemellan sågen i Askesta 

och hamnen i Sandarne. Jag har 

sett bilderna därifrån, med små-

pojkarna sittande framför ribbko-

larna, med de kolsvarta fotsulorna 

vända mot kameran. Och jag hann 

se torpet, med källarsvalen och 

svartvinbärsbuskarna, innan 

kungliga hälsinge flygflottilj gjorde 
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med minnen, längtan och hem-

bygd? Jag tänker att så finns det 

säkert många svenskar som kän-

ner idag. Fast tvärtom. De har flyt-

tat till det gamla kolstybbsriket i 

norra i Europa och har säkert mot-

svarande vinsbärsbuskar i ett 

hemland långt borta att längta sig 

sjuka till. Jag tänker att så funge-

rar historia. Genom berättelser 

från förr kan vi få lättare att se och 

förstå det som är nu. Ingen gjorde 

det med sådan berättarglädje och 

bildskärpa som Olle. 

Olle Häger avled den 1 november 2014. 

Artikeln har tidigare varit införd i Hälsinglands hembygds-

krets årsbok  HÄLSINGERUNOR 2015. 

Artikelförfattaren, Björn Häger, är journalist, författare och 

ordförande i Publicistklubben. Han har bland annat arbetet 

på Sveriges Radio och TV 4. 

Björn är uppväxt på samma gård i Söderala som Olle Häger 

och är - som han var - hälsing i själ och hjärta. Han är bo-

satt i Stockholm. 
                                                                          

Jan-Eric Berger Red. för Hälsingerunor 

kaffeved av alltihop. Det var det 

fattigriket Julius stack ifrån, sjut-

ton år gammal, till den nya världen. 

Och han reste inte ensam. Han 

hade fyra syskon med sig. Ändå dog 

han, nästan med detsamma han 

kom dit. Och han dog av hemläng-

tan. Och jag tror att det kanske var 

det som det stod på gravstenen på 

kyrkogården i New London i Min-

nesota. Om en sjuttonårings läng-

tan tillbaka till kolstybbsvägar och 

vinbärsland på andra sidan havet.” 

Kan det berättas tydligare, det där 
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Våra författare 

Gun Hedlund 

Född år:  

1951 

 

Född, plats, bor:  

Född och uppvuxen i Bollnäs 

till 20 år innan jag gav mig ut i 

världen till Geneve.  Har kvar 

rötterna genom vår sommar-

stuga sen 1950-talet i Voxsätter 

i Bollnäs. Bor sen 33 år tillbaka 

på landet i ett husartorp från 

1790-talet på gränsen mellan 

Örebro och Kumla. Postadress 

Kumla men känner mig som 

örebroare.  

 

Skolor jag gått: 

Första skolan var Hamreskolan  

(1-6), därefter Gärdesskolan  

(7-9) Torsbergsskolan 

(gymnasiet) Högskolan i Öre-

bro (fil kand) och Göteborgs 

universitet (fil dr).  

 

Yrke: 

Mina yrken har varit sjukvårds-

biträde, korrekturläsare 

och  journalist, universitetslek-

tor och docent i statskunskap.  

 

Olika platser där jag arbetat: 

Första sommarjobbet var på 

tidningen Ljusnan som korrek-

turläsare följt 

av  semestervikariat som jour-

nalist, sen blev det sjukvården 

på Hälsinge sjukhus och Boll-

näs sjukhus. Efter flytt till Ge-

neve arbete på Hopital Canto-

nal, sen Örebro läns sjukhus 

för att övergå till journalistjobb 

på Nerikes Allehanda, Sveriges 

Radios regionalradio och Öre-

bro-Kuriren. Från 1980-talet 

anställd vid Högskolan i Öre-

bro (som sen blev universitet) 

fram till min pension 2016. Jag 

tillhör pionjärgenerationen 

som startade kvinnoforskning, 

idag kallas det  genusforskning. 

Mitt område var kön, makt och 

politik.  
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Familj: 

Maken Jukka Jukkola och sö-

nerna Erik, 39 år och Per 29 år 

samt mina syskon Eva Hedlund 

och Åke Hedlund med familjer. 

 

Intressen: 

Intressen har efter min pension 

varit upptäckten av den dolda 

folkrörelsen av skrivande per-

soner via skrivarkurser på 

Kvinnofolkhögskolan, Bollnäs 

folkhögskola och Långholmens 

folkhögskola. Att skriva och 

lära mer om skönlitterärt skri-

vande har varit mitt stora in-

tresse. I övrigt tycker jag om 

yoga, alla slags sysslor vid vårt 

husartorp, att läsa och ha kon-

takt med vänner i alla åldrar, 

samt olika slags engagemang 

inom kvinnorörelsen. Jag har 

inte  smartphone och blir depri-

merad av  Facebook men skri-

ver gärna mejl och brev. 

 

Läser gärna böcker om: 

Jag läser allt. Gamla och nya 

nobelpristagare, facklitteratur, 

gärna författare utanför Europa 

och USA , nyutkommen svensk 

litteratur eller fantasy som min 

son tipsar om kan passa mig. Vi 

har en bokbuss som tar med det 

som jag beställer, en oerhörd 

lycka när bussen tutar utanför 

grinden.  

Läser gärna böcker av: 

Jag  läser ibland ett helt förfat-

tarskap, just nu har jag läst 

Linn Ullmans alla böcker, ly-

sande! 

 

Lyssnar gärna till: 

Chants for the Feast of St Ur-

sula av Hildegard von Bingen 

framförd av Anonymous 

4  eller Flowers in the wild-

wood. Women in early 

country music 1923-1939. 

 

Oväntad (nästan okänd)  

förmåga: 

Jag är en baddare på att skriva 

coola blogg-texter om surf, 

longboard, skate, wakeboard 

eller skimboard* (är den osyn-

liga spökskrivaren för min son 

Eriks sommarfestival Hallifor-

nia i Varberg). När jag telefon-

intervjuar unga personer som 

håller på med actionsporter vet 

ingen att jag är  

Eriks 69-åriga mamma. 

 Skimboarding är en sport som 

ganska nyligen har kommit till 

Sverige. Den går ut på att du tar 

din bräda och springer för allt du 

lever för och kastar den på en 

tunn yta av vatten för att sedan 

kunna surfa ovanpå.  

(Red:s anm.) 
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Kristina har läst   
Gun Hedlunds bok 

MÖTEN 
Pigrimsvandringen och 
andra berättelser 

”Min längtan är så stark att 

jag helt enkelt är tvungen att 

få hänga med”, säger Helmi 

lågmält ... 

    ”Så är det för mig också. 

Du säger det så fint; min 

längtan är så stark”, svarar 

Manuel trevande. 

    Ovanstående ordväxling 

utspelar sig mellan huvud-

personerna Helmi och Ma-

nuel i början av  berättelsen 

Pilgrimsvandringen. 

    Men, vad är det för läng-

tan de bär på, vad är det de 

vill uppnå? undrar jag, då de 

båda samt ytterligare tio 

personer står inför starten 

av en veckolång pil-

grimsvandring. Längs ur-

gamla vägar och svensk-

norska fjällmarker ska de ta 

sig mot målet, en medeltida 

stavkyrka. 

    De katolska tidegärdsbö-

nerna med morgonandakt, 

samtal, reflektioner, kvälls-

andakt och nattvard  inra-

mar dagarna; deltagarna 

kommer närmare varandra 

och vågar öppna sitt inre. 

   Efterhand som berättelsen 

växer fram, blir det uppen-

bart att samtliga deltagare 

bär på samma längtan, flera 

av dem efter svåra förluster, 

ensamhet och djupa sorger. 

En önskan om livsmening, 

helhet och sammanhang får 

i själva vandrandets gemen-

skap en inre motsvarighet, 

föder en ödmjukhet som 

svarar mot vars och ens be-

lägenhet, en själsro som stil-

lar deras längtan, leder dem 

in på en ny sträcka i livet. 

 

Resten av boken rymmer 

kortare och längre noveller 

med innehåll om vänskap, 

förtrolighet, svek och läng-

tan. Likaså träder männi-

skors förmåga att kunna 

möta sitt lidande och sin för-

tvivlan fram i flera av berät-

telserna. Så till exempel i Be-

söket där ett föräldrapar häl-

sar på sin unga dotter i  

fängelse och pappan vill 
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”vyssja, vagga och värma, 

hålla henne nära, vilande 

mot bröstet likt ett späd-

barn.” 

   I Kycklingarna kämpar ett 

par med att hantera sin sorg 

och smärta efter en gravidi-

tet där barnet dött i moderli-

vet, och i Bältet dör den 

unge Simon hellre än att ge 

upp sin strävan att erövra 

svart bälte i kampjujutsu. 

 

Med sin stilla rytm och sin 

underliggande maning till 

eftertanke är Gun Hedlunds 

välskrivna bok för alla och 

envar mycket läsvärd. Ändå 

vill jag särskilt rekommen-

dera den till läsare som 

själva söker stilla sin längtan 

efter meningsfullhet och 

framtidstro. 

Kristina Nordin 
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Ordet pilgrim härstammar från det latinska ordet pelegrinus som betyder 

resande eller främling. Vanligen syftar det på en person som vallfärdar till en 

helig plats i världen, till exempel Mekka, Varanasi eller Jerusalem. Gemen-

samt för dem alla är ett sökande efter Gud och helighet. 

    Under den katolska tiden i Sverige vallfärdade människorna framförallt till 

Nidarosdomen med den helige Olavs grav men även till S:t Eriks skrin i Upp-

sala eller lokalt heligförklarade orter och kyrkor. 

    På de avbildningar som finns kan man se att pilgrimerna vandrade enskilt 

eller i grupp, klädda och rustade på ett speciellt sätt med kappa, bredbrättad 

hatt, axelväska och vandringsstav. Packningen skulle vara lätt. Väskans inne-

håll bestod i stort sett endast av matsäck samt ett pilgrimspass som bevisade 

att de var ute i ett viktigt och lagligt ärende – att de inte var lösdrivare. 

Drycken de medförde förvarades i en speciell flaska, en s.k. pilgrimsflaska 

som med hjälp av en rem kunde hängas runt nacken. 

    Längs vägarna fanns heliga källor, kloster, kapell, resta kors och härbär-

gen. 

    I samband med reformationens inledning vid Västerås riksdag 1527 påbör-

jades en utrotning av allt som hade med den katolska kyrkan att göra och 

efterhand upphörde pilgrimsvandringarna. 

    Under senare år har de emellertid såväl inom som utom landet fått något 

av en renässans. I takt med att vardagen för många blir alltmer hektisk kan 

en pilgrimsvandring ge möjlighet till efterlängtad stillhet och begrundan. 

--- 

En intressant fråga handlar om stavningen av ordet pilgrim. Varför får inte 

ordet pilgrim ett extra m i bestämd form singular eller i plural, så som vi fått 

lära oss att stavningen i dessa former ska se ut efter kort vokal i slutet? 

    Det är språkhistorien som ligger i vägen för dubbelkonsonanten. Alltsedan 

ordet kom in i svenskan har det uppträtt i många former: peregrin, pele-

grijm, peregrim, pilagrim, och då har i:et varit långt med pluralformer som 

peregrimer och pilagrimar. 

    Så småningom har huvudtrycket hamnat på första stavelsen, och då har 

den mindre betonade slutstavelsens vokal blivit kort, som i dagens pilgrim, 

men stavningen pilgrimen, pilgrimer har inte ändrats. 

Källor   
Lundell Jan.  Pilgrimsspår:Medeltida färdvägar och pilgrimsminnen i Häl-
singland. 2002. 
”Språket.” Dagens Nyheter; 2009-05-10. 

Kristina har också läst på om pilgrimer 

Kristina Nordin 
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Kristina Nordin 

Du som gillade Lee Harpers To kill 

a mockingbird kommer att älska 

Jodi Picoults bok Små stora saker. 

Läslust 

Små stora saker 

Jodi Picoult 

 

Den handlar om Ruth, en afroa-

merikansk sjuksköterska som ar-

betat 20 år på sjukhuset Mersey 

West Havens förlossningsavdel-

ning. Hon är erkänt duktig i sitt 

arbete. 

Och det handlar om Turk och Brit, 

som bägge vuxit upp i vit-makt 

miljöer där hatet mot svarta (och 

bögar)är det som syresätter deras 

blod. När deras son föds kräver de 

att Ruth inte ska få röra deras son, 

en notering som skrivs ner på en 

rosa post-it lapp och sätts i bar-

nets journal. Det tillstöter kompli-

kationer, och Ruth är den som 

försöker rädda barnet med HLR, 

men barnet dör. 

När föräldrarna vill stämma sjuk-

huset får de rådet av sjukhusets 

jurist ”varför stämma sjukhuset 

när det är sköterskan som gjort 

fel”. 

Ja ni förstår - en kvinnlig vit advo-

kat vid namn Kennedy (förnamn!) 

får uppdraget att försvara Ruth. 

 

Boken är väl skriven, har formule-

ringar som är både poetiska och 

knivskarpa. Personbeskrivningar-

na och händelsebeskrivningarna 

går rakt in i hkärtat och hjärnan. 

 

Jag tänker på tidigare böcker, jag 

läste Rötter av Alex Haley (1976)

och Begrav mitt hjärta vid Woun-

ded Knee av Dee Brown (1970) 

ungefär samtidigt,  och jag var helt 

förstörd efteråt. Jag minns att jag i 

en känsla av skuld och ångest grät 

”Jag vill inte vara vit”. 

 

Det har inte blivit bättre. 

Gunbritt Wallström 
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Gestaltning 

Ett grundläggande begrepp 

inom skrivandets hantverk är 

gestaltning. När du gestaltar 

i en text försöker du undvika 

s.k. stämpelord, såsom ner-

vös, rädd, vacker, energisk, 

höst, vinter. Visa och levan-

degör i stället via scener hur 

det yttrar sig, så att läsaren 

kan skapa bilder i huvudet 

och bli medskapande. Show, 

don´t tell är bra ledord att ha 

med sig i sitt skrivande. 

Exempel på stämpelord: 

1. Hon var arg. 

Exempel på gestaltning: 

2. Hon drämde näven i bor-

det och reste sig så hastigt att 

stolen föll i golvet.  

   – Stick! skrek hon. 

   Tankarna rusade genom 

huvudet. Hur kunde han? 

Efter alla dessa år. 

Språkfrågan med Kerstin 

    Hon sparkade till stolen och 

knep ihop läpparna. Med ens 

såg hon de avskavda  

köksluckorna, brödsmulorna 

på golvet och pelargonierna 

som skulle ha planterats om 

för flera månader sedan. 

   Vad hade det blivit av deras 

drömmar? 

Stämpelord: 

1. Det var vår. 

Gestaltning: 

Redan, tänkte han. Varje 

gång blev han lika förvånad 

när han såg den intensivt 

djupblå färgen lysa upp bland 

fjolårslöven. Han föll ner på 
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knä och brydde sig inte om att vätan trängde igenom tyget. 

Några blommor öppnade sig helt för ljuset, medan andra fortfa-

rande slöt sig inom sig själva, som om de inte riktigt vågade lita 

på att det var dags att visa upp sig. 

Gestaltning kan uttryckas på många olika sätt: 

   * Genom vad man gör 
      Hon fläktar sig med en hopvikt dagstidning. 

   * Genom vad man säger 
      "Puh, det måste vara över 30 grader varmt." 

   * Genom sinnen   
      Det hettar i kinderna. 
 
   * Genom kroppsspråk  
      Vaderna sväller. 

    * Genom tankar   
       Det känns som om jag sitter i en bastu, tänkte hon. 

    * Genom miljö   
       Sanden bränner under fötterna.    

Skriv 

Testa nu själv att gestalta.  

– en årstid 

– en rädd person 

– längtan 

– natt 

 

24 

 

 

 

 

Tematexter  
Det här numrets tematext är Landsbygd. Redaktionens tanke 

var att samla in landsbygdstexter till den Öppna scenen som var 

planerad i samband med Landsbygdsdagen i Mo vid Ranbogår-

den den 22 augusti. Men ett litet virus drog oss vid näsan och 

därav blir intet. Texterna dock, publicerar vi och hoppas på att 

snart få läsa och lyssna vid någon av våra framtida Öppna sce-

ner. 

Landsbygd 
Vi lämnade staden och åkte norr-

över. Hur långt, hur länge minns 

jag inte. Gården som var vårt slut-

mål låg så långt borta att tiden 

stannade medan vi var på väg dit. 

Moon, så hette gården.  

I den branta backen som ledde 

fram till huset och ladugården, 

stod de höga granarna så tätt att 

Redaktionen 

F
oto: C

hrister H
olm
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de nästan bildade ett tak som 

stängde ut allt solljus. 

Mjölke, mjölkörten med det 

vackra smeknamnet Rallarros, 

kantade den lilla grusvägen och 

bilen stannade i mitten av backen 

för att jag skulle plocka så mycket 

som fick plats i min famn.  

Vid backens slut stannade bilen 

och vi klev ur. Medan de andra 

hälsade och bar in våra väskor 

sprang jag in till grisarna. Efter 

grisarna väntade korna och kalvar-

na som längtade efter di men 

nöjde sig för en stund med mina 

fingrar som tröst. Arbetshästen 

stod i sin spilta och där stannade 

jag tills de kom och hämtade mig 

till middagen. 

Maten var god men smaken som 

finns kvar är av tunnbrödet som 

bakats i bagarstugan på gården.  

Vi sa att du skulle komma och 

sätta dig men på något vis fanns 

det alltid något för dig att göra i 

köket men jag såg att du tog några 

tuggor medan du förberedde efter-

rättens välfyllda skålar.  

Din långa silverfärgade fläta räckte 

nedanför ryggen. Ett hår som ald-

rig klipptes. En tunn fläta som 

varje morgon förvandlades till en 

stram knut i nacken. Din späda 

kropp stod i rak motsatts till det 

hårda arbetet du utförde. 

Lina Nyström 

Morgonen därpå spändes hästen 

för skrindan och matkorgen följde 

med ut på åkern. Höet hässjades 

och doften smög sig in och etsade 

sig fast för alltid.  

När vi återvände till gården sent 

på eftermiddagen var alla trötta 

men du slog dig inte ner bredvid 

de andra, utan tog korgen med 

den lilla vita krukan och gick mot 

skogen. Jag förstod vart du var på 

väg och skyndade mig att springa 

ifatt dig. I morgon skulle vi alla gå 

hit till myren och fylla flera hinkar 

inför avfärden.  

Den här stunden på stigen, på my-

ren var din. Bären var din chans 

till återhämtning, tid att landa. 

Inte ett jobb utan något du häm-

tade kraft ur. Vi sa inte så mycket, 

inte enbart för att jag visste att du 

ville ha det så, utan för att inga 

ord behövdes. Din tid med mig 

släntrande efter på stigen, sittande 

bredvid dig på myren. När vi gick 

tillbaka tog du min hand och sa: 

   — Kommer du tillbaka nästa 

sommar? 

       Jag nickade, det räckte så.   
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Står vid köksfönstret, det nya 

fönstret bredare än det gamla, allt 

för att se ännu mer av den under-

bara utsikten, av havsviken i vår 

by. Byn mellan hav och skog, som 

någon så vackert beskrivit den! 

Träden och de stora stenarna här 

utanför, bär alla på en historia, hur 

länge har de funnits här? 

Vad vill de berätta för oss? 

I stammen på den gamla grova 

björken upptäckte jag när jag flyt-

tade hit, ett ansikte, så tydligt! 

Känns som om det vakar över oss, 

tar hand om. 

Vilken rikedom att få se och upp-

leva allt detta. Naturens växlingar 

som bara landsbygden kan ge. 

Kommer att tänka på den gamla 

kvinnan som fanns i byn, som 

mina kära släktingar berättat om. 

Hon var fattig, ensam med många 

barn, men så förnöjsam. En mor-

gon stod hon ute på bron, ropade 

till sina barn- ”kom barna, kom får 

ni se skogsskillnaden, så vackert”! 

Den gamla kvinnan log med hela 

ansiktet, förklarade för barnen att 

det som de såg, var skogen med 

samma sorters träd, men olika 

färgskiftningar. Det blev en skogs-

skillnad, lika men ändå så olika, 

men så vackert! 

Frågan vi måste ställa är, ser vi allt 

detta? Ser vi skogsskillnaden, 

stannar vi till och ger oss att tid att 

begrunda, allt det som landsbyg-

den ger? 

Vinden tar tag i tvätten som jag 

tidigare hängt upp på strecket, 

vilken lycka att få njuta av doften 

av vindens torkade tvätt!  

När går in med tvätten, kastar jag 

en blick mot knipholken, alldeles 

utanför köksfönstret som ugglan 

lånat 3 år i rad, undrar ligger den 

där nu på sina ägg? Jag hoppas! 

Lyckan att åter få se en uggleunge 

titta ut, det är stort och det är 

Landsbygd, att värna om! 

Landsbygd—en rikedom av stora mått! 

Elsie Bäcklund Sandberg 
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Vi flyttade bort från området med 

den giftgula röken. Tomten måste 

först röjas, sedan byggde vi huset. 

Snart upptäckte jag att hustomten 

med jämna mellanrum kom och 

gick. Jag gillade det. 

 

Hösten kom och Jakob började 

skolan. Läraren var splitterny och 

klassen bestod av 4 elever. 3 elever 

började i första klassen. 1 elev gick 

i tvåan. 

 

Jakob blev allt tröttare, låg på sof-

fan och flämtade så fort han kom 

hem. 

Läkaren konstaterar astma och 

svår allergi mot katt. 

 

Vi besöker skolan där gårdskarlens 

katt fritt vandrar ut och in i klass-

rummen. Vi överräcker läkarens 

utlåtande och kräver att katten blir 

portförbjuden. 

 

Gårdskarlen är rektorns kusin. De 

bor i skolan.   

 

Katten vandrar vidare men en ut- 

och ingång från gårdskarlens bo-

stad uppförs på utsidan av bygg-

naden. 

 

Eleverna fortsätter att bära på 

katten och den slinker galant in 

tillsammans med barnen.  

Läkaren tar beslutet att eleven 

måste flytta till en annan skola. 

 

Så blir det och ett år senare upp-

hör skolan bakom takana och alla 

elever därifrån placeras i samma 

skola som Jakob. 

 

Ordet 'takana' är finska och bety-
der 'bakom'  
(författarens anmärkning)  
 

Slutet gott, allting gott? 

 

Skolan bakom takana 

Camilla Torsell-Heinonen 

bergens 
bekymrade min 

iakttar 
den nyrakade 

skogen 

Anneli Pietikäinen 
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By the way, det är min bygd  
 

Jag vet inte var jag kommer från 

så jag reser hem till de små orden 

det är ju mitt liv jag ska hitta 

jag reser alltid hem till bygden 

viadukten, gården, skogen, grusvägen 

skyltlösa skogar och grannar som vet allt 

jag kan bara trivas där det finns utrymme 

en livsbygd, en ändhållplats, lite lugn och ro  

tomma rader   

space för fan  

 

Jag vet inte var jag kommer från  

men jag tycker att Örebro är för trångt 

och Stockholm är för stort  

och Gävle är för lite Norrland 

så jag reser hem till de nya orden 

hyttan, gruvan, klacken, ravinen 

orden växer som drömmar 

By the way, det min bygd som 

jag ska bygga 

ett nytt land av  
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By the way, det är min bygd  
 

Jag vet inte var jag kommer från 

så jag reser hem till de små orden 

det är ju mitt liv jag ska hitta 

jag reser alltid hem till bygden 

viadukten, gården, skogen, grusvägen 

skyltlösa skogar och grannar som vet allt 

jag kan bara trivas där det finns utrymme 

en livsbygd, en ändhållplats, lite lugn och ro  

tomma rader   

space för fan  

 

Jag vet inte var jag kommer från  

men jag tycker att Örebro är för trångt 

och Stockholm är för stort  

och Gävle är för lite Norrland 

så jag reser hem till de nya orden 

hyttan, gruvan, klacken, ravinen 

orden växer som drömmar 

By the way, det min bygd som 

jag ska bygga 

ett nytt land av  

 

Jag vet inte var jag kommer från 

men det är en plats med skral kollektivtrafik 

där jag kommer ifrån pratar vi inte med varandra 

men om varandra, jävlar vad vi pratar om 

igenkänningen är lagom här 

i den hemliknande bygden 

jag skulle kunna vara född här 

ett nytt land fast ändå samma 

space för fan 

i min bygd 

 

Jag vet inte var jag kommer från 

men i ett nytt landskap ska jag döpas 

till allt det vackra jag längtar efter 

åker, skogshjärta, läge, läge, läge  

inte för nära vägen 

men jag vill kunna åka buss till närmsta stad 

det är som att jag bara kan trivas  

när det är lite omöjligt 

bara då kan jag bygga något nytt 

i mig själv 

 

 

Jenny Eriksson 
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 Små husfåglar jagar 

varandra där marken öppnar sig, 

nära himlaspegeln vars yta det 

lätta regnet nu genomborrar. Le-

ker fåglarna, eller är de bara glada 

att vinden vänt? För tidigt att söka 

sin maka, för tidig att bygga bo! 

Den frånvarande snön och de allt-

för milda dagarna spelar naturen 

spratt. 

 

 Enstaka människor, till sy-

nes utspridda på måfå, rör sig, var 

och en i sitt tempo: ung man med 

hund, äldre kvinna med stavar. Ett 

par som först ser ut som vilket par 

som helst. De närmar sig omsvär-

made av ett muller, ett mullrande 

som växer sig allt starkare i takt 

med att de närmar sig. Först är det 

nästan som ett högt, tonlöst nyn-

nande. Snart övergår det i ett en-

träget brummande. Strax innan vi 

möts viker mannen från kvinnans 

sida, tar några steg utanför stigen 

och kysser rutinmässigt staget till 

en elstolpe. De fortsätter som om 

inget hänt. Först då anas att hans 

partner egentligen är hans vår-

dare, men vem bestämmer grän-

sen mellan dåre och geni? Den 

mänskliga intelligensen löper 

kanske inte alls längs en skala – 

kanske är den i stället ett band, en 

cirkel, där yttertåtarna möts i mit-

ten? 

E       fter stormen, när den flyttat sig 

vidare österut, dröjer blåsten sig 

kvar, som för att kontrollera att 

ovädret fullgjort sin plikt – skakat 

om och rivit undan i lika delar. 

Ljudet av den ligger ännu som ett 

svagt eko, ett brusande susande i 

trädtopparna, men vinandet hörs 

inte längre. Allt hämtar andan: 

över för denna gång. Lugnet åter-

vänder med små steg. 

 

 Ett par högresta tallar kvi-

der, skavs mot varandra, samman-

förda av lutning och ålder som 

vore de ett gammalt par, styrda av 

vanor, ofrivilligt nära. Skogen av-

vaktar suckande, anpassar sina 

läten, ställer om sig. Två björkar, 

även de sammanpressade långt 

över marken, gnyr i en annan 

tonart, medan korpen bidrar till 

ljudbilden med sitt knorrande. 

Asp och gran och unga vidjor av 

sälj som trycker ihop sig i klungor 

kompletterar de dovgröna väggar-

na runt stigen – inte mycket till 

arboretum, men lavarna och mos-

sorna är desto fler. Träden, alla 

sammanblandade och fastgjutna 

av sina rötter, tvingas här samar-

beta över generationsgränserna. 

Inget av dem har valt sin boplats. 

Inget invänder mot sina slump-

mässiga grannar. 
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 Ett skri klyver luften i hal-

vor, men vilken bevingad varelse 

det härrör från förblir en gåta. Sti-

gen, som burit fötter över grus och 

barrblandad sand, vidgat sig och 

smalnat av allt efter sin lust, leder 

till slut ut, iväg från stillheten. Lena Stangmark 

Samma skog, men aldrig den-

samma. Samma stigar, men ändå 

alltid nya. Och naturen lägger sig 

tillrätta, återfår sin vila, i liknöjd 

väntan på nästa besök. 

Mötas i den ljuva sommar 

förunderligt vackert 

ljuset 

grönskan 

vågorna 

blånande berg 

 

Värdinnan oförtruten 

i skapande konst 

bildvärld i ljus och skugga 

 

Picnic, stekos 

Grillning vid stranden 

Badar, simmar 

omsluts av sköna vågor 

 

Solen sänker sig 

färgar horisonten 

fjädermolnen 

vattnet 

i rött 

mot lila 

 

Vi lyfts av poesins vingar 

underfundiga ordflätningar 

berättelser 

 

Sitter sida vid sida 

förenas i 

kamratskap 

vänskap 

Vid Dellen  

Lars-Erik Eriksson 
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anstränga mig för att höra fågel-

kvittret alls. Ordet landsbygd får 

en annan klang i mig. Kanske är 

det så att jorden själv har drivit 

fram detta virus till oss männi-

skor, för att vi behöver omvärdera 

vad det viktigaste är i våra liv, vår 

miljö och Moder Jord, som behö-

ver vår kärlek. Vi får ha tillit att 

allt är som det ska vara, även om 

det inte är som vi vill. Reflekterar 

bara, och ja lite åsikter har ju även 

jag, i denna värld av redan för 

många åsikter.  

 

Så, vill jag vara med och utveckla 

Hälsinglands landsbygd? Det vill 

jag såklart gärna, men i så fall med 

nytt tänk, och annan, mindre våld-

sam skogshantering. 

Kanske smakar ordet landsbygd 

mycket godare och kärleksfullare i 

en snar framtid, där fågelkvittret 

inte blir överröstat av en viss 

klinga.  

 
Så står det på en skylt fastnaglad, i 

ett stackars träd, som snart går 

samma öde till mötes, som resten 

av kompisarna, där det skövlas 

med sågklingans härliga ljud. 

Varje dag, där jag promenerar i en 

av Ljusdals skogar. En skog som 

blir mindre för varje dag. 

 

Landsbygd, det ordet smakar för 

mig: ängar, hö, fågelkvitter, stall, 

landet där det lunkas på i sakta 

mak. 

   Har en sån längtan till det ordet, 

men känner inte så i hjärtat. Häl-

singland är så vackert, det riktigt 

värker i hjärtat, med Dellen och 

bergen. Allra vackrast är så klart 

morgnarna, när älvorna dansar i 

gryningen.   

Men när jag går mina promenader 

så värker hjärtat på ett annat sätt, 

det gör ont, nästan fysiskt ont när 

jag hör denna sågklinga. Jag får 

”Vill du vara med och utveckla landsbygden?” 

Maya  
Engström 

F
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Födelsebygd 

Någon by var det väl  

egentligen inte, alltför glest mellan  

de en gång faluröda gårdarna  

men grannskap, sammanhang, tillhörighet,  

något att bottna i. Vi visste  

vilka som bodde  

innanför fönstrens pelargonier  

och kände igen granngårdens skällko på klangen.  

Vi hjälpte varandra  

 dagsverkade hos grannen  

vid slåtter, potatisupptagning och tröskning.  

I septembers lingonskogar  

hävdade hustrurna ivrigt revir 

men lånade vid behov ut 

 en extra kittel till syltkoket. 

Längre fram gick man gärna över  

med en strumpstickning och lite skvaller 

vid förmiddagskaffet.  

Till femtiårsdagar anskaffades    

hyllningsadresser med ovikta sedlar,   

och vi samlade till krans 

när granngårdsmormor lämnat det jordiska.  

I den världen vistas jag nu, 

frånsett några korta sommarveckor,   

huvudsakligen i mina minnen,  

bilder som långsamt förändras  

genom årens regressiva linser.     
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Längs den nu asfalterade vägen  

har brevlådorna fått nummer  

och okända namn.  

Husen är nymålade  

för mäklarfirmornas hemsidesfoton  

men tomma och mörka om inte  

skymningsreläet tänder knutlampan.  

 

Här i stan, i husets trappuppgång  

har någon flyttat in längst ner. 

Vet inte vem och varifrån.   

Skulle man våga ringa på  

 och låna två ägg  

till en sockerkaka?  

Evan Berjlund 

F
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Det känns tryggt att höra kornas idisslande. Tänk, höet räckte hela 

vintern! Nu ses nyplöjda fåror inge hopp om ny leverans. ”Sval maj ger 

bonden mycket hö i ladorna”, måtte den gamla Bondepraktikan ha rätt 

även i år. Mjölkbilens välbekanta inbromsning överröstar både idiss-

lande och funderingar, i tid som vanligt. Jag öppnar det lilla lagårds-

fönstret på glänt och vinkar. En fluga har vaknat av det lockande sol-

ljuset och värjer sig mot gamla spindeltrådar som tappat all sin forna 

spänst.   Plötsligt börjar det mullra i lagår´n, korna råmar och tram-

par. Kanske det öppna fönstret leder in doften av grönt och får dem att 

minnas den friska smaken av klöver.  Kalvarna förstår ingenting men 

rycks med och får spring i benen de också. Det är äntligen dags, dags 

för kosläpp!   

Majmorgon 

Lena Persson 

F
oto: A
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 Bergen 
 
Genom knoppande 

hallonsnår skymtar bergen. 

Mörka mot himlens 

vispgräddeliknande moln. 

Åkrarna i lugn väntan. 

 
 

Inger Olsson-Wångstedt 
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Jag träffar en gammal kompis på stan. Vi har inte setts på länge. Vi tar en fika 

för att höra vad som hänt på sista tiden. 

   – Vi har flyttat ut på landet. Äntligen! 

   – Nä men har ni? På landet är det väl lugnt och skönt. Tänk att få leva nära  

      naturen. Inte så bråttom som i stan. Inga gängkonflikter och skjutningar.   

      Gud vilken grej! 

   – Jäktigt kan det väl vara. Bönderna måste väl skynda sej? Det är ju trak- 

       torn som ska fram och olika delar som ska sättas på; plog eller grävskopa,  

       skördetröska eller såningsmaskin. Och saker kan gå sönder så de måste  

       stressa iväg till stan till någon specialaffär, för allt finns väl inte på BIL 

      TEMA, om det är det du tror. 

   – Nähä, det är ju synd. 

   – Ungarna måste upp i tid för skolbussen kommer och hämtar. Den har 

      många barn att hämta upp, så den kan inte vänta tills morgonflingorna är  

      uppätna. 

   – Frukosten som är så viktig! 

   – Precis! I stan kan man väl komma några minuter för sent kanske, men om 

      man inte hinner till skolbussen får man vara hemma hela dagen. 

   – Och spela nåt spel kanske eller titta på TV. Det gillar de väl? 

   – Ja, skärmen är ju en välsignelse. 

   – Men ungarna kan väl springa rakt ut i naturen! Och leka. 

   – Det kan man hoppas, men det kanske är vinter eller en regnig höstdag.  

      Eller så har de ingen att leka med helt enkelt, inga kompisar. 

   – Men då får de väl baka med sin mamma eller pappa eller mormor eller  

      nåt? 

   – Mormor bor inte på landet, inte farmor heller, det kan du glömma! Och vi  

       är på jobbet. 

Äntligen landet! 
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   – Men var inte din karl bonde? 

   – Jo, men tyvärr bara månskensbonde. 

   – Ja, det låter lite stressigt. 

   – Det kan vara lerigt ute och det kan finnas vargar och björnar som är jätte- 

       hungriga. 

   – Va? Är inte det ganska ovanligt? 

   – Man vet aldrig. Ungarna är skiträdda för vilda djur, vågar aldrig vara ute  

       ensamma. 

   – Dom kanske vänjer sej. 

   – Kanske. 

   – En vacker vårdag, när ingen är hemma, kan du väl ta en kopp kaffe och en 

       god bok och sätta sej på förstutrappan och bara njuta. När fåglarna kvitt 

       rar och björkarna just har slagit ut? Då vill jag komma ut till dej! 

   – Ja tjena. Fickorna är fulla med sommardrömmar som ligger i sina frö- 

       påsar och väntar på att komma i jorden.  Annars kommer det ju aldrig  

       upp några grönsaker. Jorden måste gödslas, luckras och vattnas först,  

       sånt tar tid. Men du får väl hjälpa till då. 

   – Ja, det förstås, du kanske inte hinner läsa din bok. 

   – Och kossan ska mjölkas och hönsen vill ha mat. Fåren ska klippas och  

       hästen ska skos om. För att inte tala om kaninerna som det var meningen 

       att ungarna skulle ha som sitt eget ansvarsområde. 

   – Va! Har ni skaffat så mycket djur redan? Är du riktigt klok, du jobbar ju 

       heltid! 

   – Ha, ha, ha! Du gick påt! Vi bor kvar i stan än så länge. De där med landet,  

       det är bara en dröm 

Kiki Ekman 
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Framför mig ringlar landsvä-

gen så långt som ögat når. 

Ett lappat och lagat band 

som smeksamt följer åkrar 

och ängar mot blåbergen i 

norr. Jag går i vägkanten. 

Gruset knastrar. En rufsig 

kråka lyfter med ett kraxande 

från sin utkiksplats högst 

upp på en stolpe. Vid Olssons 

lada som hukar sned och 

vind, gråpatinerad av sol och 

regn byter jag färdriktning. 

Tar sikte på fonden av spre-

tiga granar mot himlens 

sommarblånad, sneddar över 

fältet och stryker i förbifarten 

handen över åkervädd, ängs-

klocka och förgätmigej. Idiss-

lande kor följer mig med 

blicken.  

    Vid skogsbrynet sparkar 

jag av mig skorna. Stigen är 

en brun silkesmatta av blöt-

mjuka barr. Den slingrar sig 

in mellan träden, visar 

vägen. Jag hejdar mig, stan-

nar upp för att se om jag fort-

farande kan plocka kottar 

med tårna. Jag kan.  

 Jättestenen, den som jag all-

tid kallat predikostenen, ser 

ut att ha krympt. I minnet är 

den ett berg. Ett berg med 

avsatser, från vilka jag som 

barn förkunnade världens 

undergång. Jag klättrar upp, 

behöver inte längre ställa mig 

på tå för att se havet. Det som 

kallar på mig.  

    Nere vid vattnet stannar 

jag och drar in havsluften. 

Djupandas en lång stund. So-

len bränner och håret på ar-

marna reser sig. Mina bara 

fötter lämnar perfekta spår i 

sanden. Långt däruppe svä-

var en mås och skriar ut sin 

glädje. Vattnet är gult och här 

finns ingen tid. Jag sätter mig 

och lyssnar på vågorna som 

andas mot strandkanten.  En 

mygga vinglar ner på min un-

derarm, snurrar runt några 

varv innan den slår sig till ro 

och skjuter ut sugsnabeln. 

Jag låter den långsamt fylla 

kroppen med mitt blod.  

 

 

Landsbygd-Hembygd 

Anita Eriksson 
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Hör ett starkt trumpetande. 

Tittar upp och ser två tranor 

som flyger högt ovanför mitt huvud. 

Jag stannar och står alldeles stilla. 

De rör sig i cirklar 

Högre och högre upp och 

ljudet av dem ger eko. 

Plötsligt kommer ännu ett par. 

De gör bara en kort lov och vänder sedan tillbaka 

dit därifrån de kom. 

Men först gör de en trumpetstöt 

som om de ville hälsa de andra 

”kom hem igen och sluta oroa er.” 

Det första paret lyder och flyger efter. 

Jag tackar för uppvisningen och går hem. 

Glad och privilegierad. 

 

En månad senare går jag genom skogen 

med hink och plockare 

på väg till lingonskogen 

Hör trumpetstötar. 

Ovanför är det ett fantastiskt skådespel. 

Högt uppe i skyn flyger en stor V-formad plog med tranor 

Och efter den tjugo till som följer plogen. 

Allt som allt är det minst femtio stycken. 

De flyger söderut. 

Jag säger: ”Tack för att ni kom och välkommen tillbaka”.  

Uppvisning 

Ranveg Olshammar 
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Åter emeritus 

Åldrad ligger åkern, på väg in 

i glömskan vid granskogsbrynet.   

Född ur myren i förrförra seklet  

förlöst av farfarsfar  

med hacka, spade och plog.  

Har burit tungt i sin krafts dagar,  

hästskotramp och traktorhjul  

slåttervall och sädesfält  

hässjerader och höskrindor.  

Nu friställd sedan länge, förtidspensionär   

i landsbygdens strukturomvandling.  

Har städat undan hässjorna, stängt  

de alltmer hukande ladorna.  

Tillbringar sommaren på terapin   

leker med örter den förr benämnde ogräs,  

tuvstarr och timotej  

krypven och trampgröe  

rödsvingel, vitplister, hampdån.  

Blandar färger och fibersorter  

lite ovan vid att  knyta, virka och väva,  

fäster  lokans och älggräsets vita accenter  

flätar  in mjölkörtens rödlila band,   

skapar en matta utan nytta  

men vacker  

så vacker! 

Evan Berjlund 
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Åter emeritus 

Åldrad ligger åkern, på väg in 

i glömskan vid granskogsbrynet.   

Född ur myren i förrförra seklet  

förlöst av farfarsfar  

med hacka, spade och plog.  

Har burit tungt i sin krafts dagar,  

hästskotramp och traktorhjul  

slåttervall och sädesfält  

hässjerader och höskrindor.  

Nu friställd sedan länge, förtidspensionär   

i landsbygdens strukturomvandling.  

Har städat undan hässjorna, stängt  

de alltmer hukande ladorna.  

Tillbringar sommaren på terapin   

leker med örter den förr benämnde ogräs,  

tuvstarr och timotej  

krypven och trampgröe  

rödsvingel, vitplister, hampdån.  

Blandar färger och fibersorter  

lite ovan vid att  knyta, virka och väva,  

fäster  lokans och älggräsets vita accenter  

flätar  in mjölkörtens rödlila band,   

skapar en matta utan nytta  

men vacker  

så vacker! 

 
Födelseplatsen   

trakten 

bygden 

 

Tjärnens öga 

skvattramdoften 

mossans mjuka famn 

 

Ödehusen 

tranans gälla skri 

lommens dova klagan    

 

Tanke flyr bortom by, bortom bygd 

hittar stadens grälla neon 

 

Förverkligande 

 

Vindsnurror rör sig i trance 

G-4- masternas signaler krockar 

hus byter ägare 

nya utgångspunkter på livets karta 

Bygd i förändring 

Ingalill Holmström 
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Landsbygd 

Längtar efter regn. Lökväxterna blommar men behöver vattnas, 

slokar redan. 

Köld inatt, vitt på marken. Hur klarar sig scillan? Går min lilla 

runda, fönster efter fönster. Nyper av ett visset blad här och där. 

En knopp på Svartöga. Inte länge sen jag satte fröna. 

Men vem är den eleganta damen med pälskrage? Och vad är det 

där för runda bågar? Ska de bygga ett växthus? Eller garage? De 

har kört in en stor maskin under bågarna. 

Grannens gräsmatta alldeles grön igår men pärlhyacinterna inte 

lika många som vanligt. Försökte kratta min, som gulgrå getragg 

ungefär att tränga igenom. Så gick det med mitt försök att an-

lägga en äng. Viktigt att slåtta tydligen. 

En polisbil på vår lilla väg. Hur är det möjligt? 

Ifjol sommar hittade grannarna två sovande ungdomar nere vid 

sjön. Tomflaskorna bredvid tydde på stor alkoholkonsumtion. 

Här stod fyra grabbar utanför dörren en söndag och frågade om 

de fick köpa ved. Absolut inte, svarade jag med tanke på vilken 

möda, som låg bakom våra travar ute på tomten. Veden måste ju 

torka ordentligt. Men jag erbjöd ett telefonnummer, som de 

kunde ringa, om de ville köpa. Snabbt började jag dra igen dör-

ren, som jag bara öppnat en liten glipa. Hört så mycket om gam-

lingar, som blivit överfallna och rånade i sina hem. De unga 

skruvade lite på sig och sa, mycket artigt, att de bara behövde lite 

för de skulle grilla. Jag rådde dem att leta pinnar och torra gre-

nar i skogen för där finns hur mycket som helst. De såg förvå-

nade ut men sprang glatt iväg och jag förundrade mig över att de 

inte hade kommit på det själva. Lite för snål kände jag mig för-

stås. Det var faktiskt väldigt trevliga grabbar. Tina Öijer 
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Tankar från min soffa 
 

Jag sitter i min trädgård. Har må-

lat min slitna träsoffa som jag lyck-

ats få tag i för en billig penning på 

auktion. 

 

Den har blivit en riktig fin möbel, 

med medar som jag monterat dit. 

Nu kan den liknas vid en ham-

mock. 

     

Jag sitter och tänker på allt som 

ska sättas i landen den här våren. 

Den mörka tiden är snart över. 

Snart blommar det på tomten i alla 

dess färger. Det droppar från ta-

ken. Man tror att vintern snart gått 

sin väg 

Men än kan det komma stora 

mängder snö. 

 

Dagarna har blivit längre  och en 

ljus tid väntar oss. Vi kan snart se 

de små gröna musöronen och 

känna doften från björken och sy-

renen utanför vår veranda. 

  

Nu går jag nog för fort fram, 

stanna upp och njut av stunden. 

Men det är förunderligt. Endera 

tänker man på den gamla ljuva 

tiden eller på den framtida. Det är 

därför jag säger, stanna upp. 

Allt kanske inte var så bra alla 

gånger, men det är de vackra stun-

derna man minns. Och det kanske 

är så det ska kännas. 

 

Ibland kan det hända man längtar 

till något ogripbart, vet inte vad 

det är. Det kanske är som Verner 

von Heidenstam skriver; Jag läng-

tar hem, jag längtar var jag går, 

men ej till människor, jag längtar 

marken. 

                                                  

Ett minne från min barndom var 

när vi gick till skogen, jag och 

någon av mina syskon, kommer 

inte ihåg vem , vi var så många. 

Vi raskade ved, överblivna grenar 

efter de nedhuggna träden gran 

och tall som lämnats till förfall. 

Dem skulle det eldas med i vår 

pannmur. Vi tog tillvara på det 

som lämnats kvar, blev en städad 

natur. 

      

Nu finns det ingen tid, allt ska gå 

undan med skogsmaskin skräpigt, 

inte alls som förr. 

Men det sparas några stubbar och 

träd och det är ju tur. 

Vi får inte hugga ner allt för sko-

gens djur. 

Maj Larsson 
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Byn som utgångspunkt 

Alice´Strandberg (min 

mamma) och Wilma Enquist 

(PO Enquists faster) var inte 

bara grannar och väninnor, de 

var båda engagerade i det poli-

tiska, Centerkvinnorna.  Nu var 

det hösten 1991, jag satt i mam-

mas kök i Skellefteå och åt våff-

lor när Wilma kom in. Jag pas-

sade förstås på, dock försiktigt, 

att fråga vad hon tyckte om 

Kapten Nemos bibliotek, berät-

telsen där hon själv spelar en 

huvudroll som en av mam-

morna i den ohyggliga bortby-

tingshärvan. Svaret kom utan 

fördröjning och med total pu-

pillkontroll: ”Men o vad n’pe-

rola schämm ut mamma sin.” 

Den förmenta sakfrågan hand-

lade om PO:s skildring av gro-

dor i en brunn vid mamma Ma-

jas gröna hus. ”Det var inga 

grodor däri brunnen”. Punkt 

slut. 

Överjaget, synden och skulden 

är ständigt närvarande i PO 

Enquists författarskap. Det är 

själva utgångspunkten – för i 

begynnelsen var skulden – och 

byn! Denna utgångspunkt, upp-

ritad på smörpapper (byn med 

det gröna huset, bönhuset och 

skithuset; lite längre ut Ryss-

holmen och de döda kattornas 

grotta; ännu längre bort det 

ogudaktiga Västra Hjoggböle 

med sin fotbollsplan) kommer 

PO aldrig att släppa.  

Byn där Per Olov Enquist växte 

upp heter Sjön. Byn ligger in-

spräng i de västerbottniska 

träsken: Hjoggböleträsket, Fal-

marksträsket, Gärdsmarksträs-

ket, Gummarksträsket, Rag-

valdsträsket, Burträsket och så 

den lilla byn som heter Sjön 

och ligger vid den lilla sjön som 

heter Sjön. Den ligger en dryg 

mil söder om Skellefteå, väster 

om Bureå och nordöst om Bur-

träsk. Och huset där han bor 

med sin mamma Maja, folk-

skolläraren, är det där gröna 

huset som ständigt återkommer 

i hans böcker, och strax bredvid 
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boningshuset ligger bönhuset 

och skithuset. Själv är jag bör-

dig från en av grannbyarna 

(Gummark) väster om Sjön och 

därför blev Musikanternas ut-

tåg från 1978 den stora, den 

riktigt stora läsupplevelsen. 

Här fick jag inte bara lära 

känna gossen Nicanor, agita-

torn Elmblad, morbror Aron, 

fosterbarnet från Karelen Eva-

Liisa och matriarken Josefina 

Markström – utan även min 

egen pappa. Sen den läsningen 

blev jag PO trogen. Året med 

Musikanterna bodde vi i Jämt-

land och PO fick Östersunds 

Postens kulturpris och kom 

upp och läste (på bondska) och 

mottog utmärkelsen. Det trös-

terika i Musikanterna var att, 

trots att allt går tungt och lång-

samt (och mycket går fel) så 

höjer sig landet en centimeter 

varje år. Där finns hoppet. 

Även ett år som detta. Det blir 

nog bättre.  

Strax efter dundersuccén med 

skildringen av den svenska ar-

betarrörelsen i Musikanternas 

uttåg (1978) går han in en djup 

och långvarig missbruksperiod. 

Men trots personnliga di-

keskörningar skriver han! Det 

finns en myt om att PO är tyst i 

ett decennium och kommer 

upp i ljuset först 1991 med de 

hyllade Kapten Nemos biblio-

tek. Men jag menar att det är 

fel. Under den mörka perioden 

skriver han särskilt viktiga poli-

tiska utkast - – möjligen inte 

politiskt korrekta? Han är den 

som (från vänster) beskriver 

hur folkhemmet krackelerar. 

Det gör han tillsammans med 

vännen och kollegan Anders 

Ehnmark bland annat i den 

tokroliga, men förstås mycket 

allvarliga, framtidsskildringen 

och nyckelromanen Doktor 

Mabuses nya testamente 

(1982).  Där kan vi läsa om hur 

den svenska blandekonomin 

lämnar plats åt nyliberalismen, 
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hur SAP och vänstern går från 

en klassbaserad politik till li-

beral identitetspolitik, och 

hur moderaterna går från kul-

turkonservatism till anarkism 

”Hade moderaterna de åren 

lyckats samla sin valmanskår 

så man kunde se den hade 

partiledningen fått hjärtslag 

av skräck”. I den boken ser vi 

också hur staten släpper grep-

pet om hela nationen och lös-

gör parallellsamhällen – i pe-

riferin. I bokens kapitel Den 

lyckliga byn är det Norrbotten 

som får gestalta denna segre-

gering: I byn började man ut-

mana skattesystemet ”efter en 

tanke hos Göran Palm att 

man måste utvidga kulturbe-

greppet också till fritidsfiske 

och avdragsinlärning. Man 

hade börjat mycket enkelt 

med Proletkults ’Handbok för 

barfotaskatteflyktingar’ /…/ 

Målsättningen var att männi-

skan redan vid mopedåldern 

skulle vara fullt avdragskun-

nig.” 

Efter några år (när PO är nyk-

ter) kommer så den formidabla 

boken Kartritarna (1992). Här 

utforskar PO hur en utopi/det 

svenska folkhemmet byggdes – 

trots allt. Det var med 

”uschlingarna” /…/ som varken 

hade det trevligt, eller levde 

trevligt eller hade trevliga se-

der” som det började. Det var 

en ”plågsam start” skildrad 

både i Kartritarna och i Musi-

kanternas uttåg, men samhälls-

bygget tar form och genomförs! 

Lejonet och lammet synes vila 

sida vid sida. Sen tar det slut. I 

kapitlet Ett svenskt vintermord 

berättar PO om Palmemordet, 

om vad som hände den där 

kvällen och vad som sedan 

hände. Det han skrev för snart 

30 år sedan är än idag mer än 

giltigt. Och! I Kartritarna stäl-

ler han sig frågan: kan man 

starta en ny utopi nu när histo-

riens flod inte längre rinner 

stilla och obevekligt utan 

”skuttar som en insekt”? PO 

svarar genom att berätta om 
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det personliga ansvaret; om den 

sydafrikanska barfotalöperskan 

Zola Budd som valde att inte 

vara politiskt korrekt utan 

framhärda som tigande solitär; 

om sin farfar PV Enquist som 

gör sin enda resa utanför byn 

när han, han har möjligen miss-

uppfattat förutsättningarna, tar 

med sig en levande räv till päls-

djursutställningen i Stockholm; 

om atomfysikern Niels Bohr 

som vägra att lämna ut sina 

kunskaper till Heisenberg och 

därmed till Hitlers atombomb, 

utan fortsätter att utforska det 

obegripliga sambandet mellan 

punkt och rörelse. Det är nog 

precis det som Per Olov Enquist 

också gjorde, ständigt utforska 

sambandet mellan punkt och 

rörelse – i förvissning om att 

han därmed skulle ”schämm ut 

mamma”. På annat vis går det 

ju inte ”men vilka vore vi om vi 

inte försöker.” (Kapten Nemo) 

 

 

Byn är utgångspunkten, men 

han rör sig längre och längre 

ut, djupare och djupare ned, 

högre och högre upp och kom-

mer därmed att grundligt ut-

forska den svårfångade mänsk-

liga existensen, ändå ut till den 

allra yttersta marginalen: ”De 

befann sig vid människans yt-

tersta gräns: där, vid gränsen, 

slog de läger.” (Nedstörtad 

ängel) 

 

 

 

Leif Strandberg 
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Vi har det bra på kolonin, mycket 

sport och god mat, men ändå läng-

tar Henrik efter sina föräldrar, så 

det blir Julia som ser till att han 

får hälsa på i hennes hem i Tallå-

sen. 

Julia berättar att hennes leksak 

har varit en burk med knappar, 

knappar i alla de färger och storle-

kar. Det fanns inte så mycket lek-

saker förr, så det fick bli att sätta 

fantasin i rörelse. 

   – Har du knapparna kvar, frågar 

han. 

   – Ja alla är samlade i en Gevalia 

plåtburk. Jag har tagit med mig 

burken, vi ska titta på dem senare. 

Du ska få en som har suttit i min 

farfarssjömanskostym. Det är nog 

den finaste jag har. 

 

Tiden går och snart är det dags för 

hemresan. Då påminner Henrik 

henne. 

   – Ska jag få den där fina knap-

pen som du lovade mig? 

   – Ja visst säger hon. 

  

Åren går och hon tänker ofta på 

Henrik. Han var så snäll och rolig 

att leka med. 

 

Hon är 18 år och har bestämt sig 

att åka till Stockholm. Hon bor hos 

sin kusin Elsa. Andra veckan hon 

är där tycker Elsa att de ska gå på 

Lundens dansställe 

Inte ofta att det händer i verklig-

heten. Men när jag hör detta får 

det mina ögon att tåras. Den hand-

lar om Julia som är bosatt i en by 

utanför Ljusdal och Henrik som 

kommer från en plats i Södra Sve-

rige. Två ungdomar som träffas på 

en koloni under 1940 talet, 

Onsängs barnkoloni. De är båda 

åtta år. 

 

Jag var också på kolonin. Kommer 

inte ihåg i vilken ålder jag var, 

kanske 4-5 

Min syster som är ett år äldre, var 

också där. Hon tyckte att det var 

roligt. Men för mig var det ingen 

rolig tid. Hemlängtan var stor, 

men föräldrarna cyklade dit och 

hälsade på. 

  

Det är under sommarmånaderna 

juni, juli. 

 

Henrik och Julia finner varandra, 

båda är lite blyga och bortkomna 

Meningen är att Henrik som har 

sin mormor i Kajevall ska vara där. 

Men mormor blir 

påkörd av en bil och hamnar på 

sjukstugan just den här sommaren. 

Och då blir det att Henrik 

får tillbringa tiden i Onsäng, på 

barnkolonin. Men lyckligt nog blir 

hon helt återställd. 

 

  

Återseendet 
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Maj Larsson 

   – Du måste komma ut och se lite 

av Stockholms nöjen, säger hon. 

Där blir de serverade mat, och mu-

siken är helt underbar. När de va-

rit där i en timma så ser Julia att 

det sitter en snygg kille vid ett 

bord nära damernas rum. Hon 

reser sig upp, säger till Elsa att 

hon ska gå och snygga till sig. Hon 

går förbi honom, och han ser lite 

nyfiket på henne. Han ser bekant 

ut. Och han har en mörkblå snygg 

kavaj, och nu ser hon att på rock-

slaget sitter hennes knapp. Hon 

stannar upp förvånad, och han 

reser sig.   

   – Men är det Julia! Ja nu ser jag. 

Oh, vad jag har tänkt på dig.  

   – Samma här, säger hon.  

   – Julia, jag har tänkt skriva men 

jag har tappat bort din adress, 

men nu är du här. Jag har sparat 

din knapp. Vilken tur, vilket öde 

att vi återser varandra, men nu 

släpper jag dig aldrig. 

   – Ska du vara kvar i Stockholm 

och var arbetar du? 

 

  Många frågor som ska få ett svar. 

 

Båda dina händer i mina, och 

knappen på ditt rockslag . Ödet 

ville att vi skulle mötas, vilken 

lycklig dag. 

Midsommaren år 1962 gifter de 

sig i hennes barndoms kyrka i 

Ljusdal. 
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betar, deras svansar viftar sakta 

bort flugor från ryggen. Kaniner, 

höns och grannens tupp verkar 

gemensamt öva på en gårdspolska. 

Förra årets midsommarstänger 

står kvar med sina vissnade 

blomsterkransar, girlanger och 

flaggspel. De väntar in midsom-

marhelgen som kommer med nya 

blomsterkransar, fiolmusik, 

blomsterprakt, folkdräkt, dans och 

glädje. 

Idag är det ännu vardag.  

En glänsande svart Chrysler, tar 

sig ångande upp för backen, kör 

genom björkallén, svänger till 

vänster, passerar huset med ame-

rikaklockan och närmar sig målet. 

En stor tomt med två hus. Ett stort 

som snart sönderfaller och ett litet 

där familjen bor. Mitt på gården 

en gammal kvarnsten som bildar 

ett bord. 

Den svarta bilen svänger in på 

tomten och parkerar strax nedan-

för härbret. 

Ut ur bilen kliver en ung kvinna, 

socialsekreterare, det framgår av 

hennes plåtbricka på höger kavaj-

uppslag. Hon heter Ebba Matton. 

Chauffören stannar kvar i bilen.   

Ebba knackar på dörren till det 

lilla huset, väntar en stund innan 

hon kliver in och stänger därefter 

dörren bakom sig. 

F 
 

     ör att komma till byn Backa 

strax ovanför Rättvik, måste du 

åka uppför en lång och hög backe. 

Väl uppe på krönet möts du av en 

björkprakt du sällan skådat. Björ-

karna står på båda sidor av vägen 

och välkomnar dig genom att lång-

samt smeka dig sakta med sitt 

bladverk.  Bakom björkarna syns 

rödtimrade stugor på båda sidor. 

På varje välklippt gräsmatta står 

ett härbre.  Alla har en vitmålad 

flaggstång och en flagga som vän-

tar på att hissas om två dagar. Allt 

doftar varm mjölk med vanilj föru-

tom från en gård där doften från 

tunnbrödsbak bryter genom vanil-

jen. 

Ett av husen avviker med sin färg, 

det är vitt och större än alla andra 

genom att ha tre våningar. I det 

huset vet vi att det finns en ame-

rikaklocka, en åttkantig vägg-

klocka som de som lyckats där 

borta i Amerika återvänt med. 

Blomsterängarna är ofantligt rika, 

prästkragen är större än i övriga 

landet, blåklockorna är blåare än 

alla andra blåklockor och rödklö-

vern rödare än alla rödklöver du 

tidigare sett. Och humlorna surrar 

av glädjeyra. 

I hagen strövar hästarna lugnt och 

väntar på äpplen.  På andra sidan 

vägen vandrar korna omkring och 
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Cherstin Hansson 

 

Nu stillar sig hela landsbygden, björkarna, prästkragarna, hästarna, tuppen, 

kaninerna och korna. Alla väntar. 

Så kommer Ebba ut med en pojke i sin högra hand, han verkar vara runt tio 

år. Iklädd enbart kalsonger och barfota.  Ebba placerar honom i baksätet in-

nan hon sätter sig själv i framsätet.  Ingen av de två säger någonting. 

Pojken reser sig upp, ser ut genom den delade vindrutan i bak men ingen är 

där för att vinka av honom. 

Den svarta bilen svänger till vänster ned mot sjön och tar vägen till barnhem-

met. 

 

Mitt landskap är en kontinent 

Många pratar och generaliserar 

om Afrika, som om vore det ett 

land. På den kontinenten finns 55 

nationer med många folk, tradit-

ioner och språk. 

Kongo-Kinshasa till exempel är ett 

stort land, där finns 215 levande 

språk. Ett antal svenskar åkte på 

1960-talet dit som FN-soldater. 

I Katanga, som det hette från 1960

-2015, talas det förutom de offici-

ella språken franska, lingala och 

swahili, språk som lunda, luba, 

bemba, yeke, tabwa och sanka. 

Svenskar känner ofta till turistlan-

det Gambia, där många har se-

mestrat. 

När jag nämner att min son är 

född i Senegal, när jag bodde och 

arbetade där, så vet många inte var 

det ligger. Tittar man på en världs-

karta, så hittar man Gambia som 

en”strandremsa” runt Gambiaflo-

den mitt i landet Senegals södra 

del.  

På smalaste stället är Gambia 

cirka 25 km brett.  

Någon känner någon som ha arbe-

tat som biståndsarbetare i Tanza-

nia, Guinea-Bissau eller Mocambi-

que genom SIDA eller Afrikagrup-

perna. 

När jag berättar, att jag har bott 

och arbetat i Afrika, blir följdfrå-

gan ofta som missionär? Det var 

genom Pingstmissionen som jag 

mötte den första personen från 

Afrika. Det var en tonåring som 

hade adopterats av en pingstmiss-

ionär hemma i Segersta. Hon hade 

arbetat många år i det land, som 
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då hade namnet Belgiska Kongo. 

När jag gick i folkskolan på 50-

talet, så praktiserade han på bil-

verkstan strax intill skolan. Hans 

namn var Kinuka och han bara 

fanns där i byn. 

På gymnasiet i Bollnäs (i mitten av 

60-talet) fick vi besök av två Sida-

stipendiater, som studerade vid 

Uppsala Universitet. De kom från 

Malawi och Kenya. 

Det var lite spännande att möta 

dem, tyckte vi elever. 

Svenskar åker till Serengeti för att 

titta på vilda djur. Får ofta frågan 

om jag har sett vilda djur, men det 

har jag inte förutom på ett Zoo i 

Nairobi. Har inte ens sett en enda 

orm, bara några hoppande babia-

ner i träden längs vägen, där vi kom 

körande. 

En skorpion fick jag se på en ve-

randa i Ouagadougou, Burkina 

Faso, när jag blev hembjuden av 

svenska biståndsarbetare.  

Hade på 70-talet hemma i Hälsing-

land besök av en student från 

Kongo-Kinshasa, som studerade till 

arkitekt i Bryssel. Jag hade efter 

studentexamen arbetat sex måna-

der där som volontär, på Le Foyer 

International Protestant David 

Livingstone, ett studenthem för 

fransktalande studenter från 

Kongo, Guinea-Conacry och 

Burundi. Vi åkte en dag upp till 

en tjärn i skogen och jag tog mig 

ett skönt bad. Nära mig i vassen 

simmade några snokar, min kom-

pis blev jätterädd för han hade 

aldrig i hela sitt liv sett en orm. 

Landet Djibouti, där jag har bott 

och arbetat två år för UNHCR, är 

till ytan lika stort som Småland. 

En märklig plats, när jag kom dit 

så hade det inte regnat på tre år, 

när regnet sedan kom blev det 

översvämningar. 

När man åkte genom öknen, för 

att besöka flyktinglägret i Ali Sa-

bieh (nära gränsen till Etiopien, 

fick vi se att militären hade lagt ut 

stenar med jämna mellanrum, så 

man inte skulle åka vilse, när det 

blev sandstorm. 

I staden Djibouti fanns ett stort 

antal Främlingslegionärer, de 

hade en bas där. 

Franska armén hade också många 

militärer i landet. 

Mötte på en bar två svenskar som 

arbetade för Främlingslegionen. 

De hade efter tio år fått tillbaka 

sin identitet och kunde ge sig till-

känna.  

Bodde fyra månader i hotellet, där 

denna bar fanns, åt frukost där 

och fick hämta dricksvatten. 
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I baren på Hotel de la Paix, samla-

des många militärer och deras för 

sina år i tjänst betalda kvinnor, ofta 

från Etiopien. Militärer av lägre 

rang fick inte ta med sin hustru och 

sina barn. Vid disken i baren arbe-

tade en mycket trött och desillus-

ionerad fransman, Monsieur Mau-

rice. Han hade, som han berättade 

om, inte något liv kvar ”Au métro-

pole” dvs. Frankrike. 

Berättade aldrig vilket land jag kom 

ifrån, men eftersom jag inte talade 

franska som en fransman, fick de 

tro att jag var från Belgien. Det var 

problematiskt nog att vara en rela-

tivt ung och ogift vit kvinna med 

diplomatstatus och en CD-märkt 

bil.  

På FN - kontoret i Djibouti arbe-

tade vi med flyktingar som kom till 

det landet. Medan kontoret i Dakar, 

Senegal ansvarade för hela Västaf-

rika från Mauritanien i väster till 

Tchad i öster.  Arbetsspråken var 

engelska och franska. 

Mitt arbete var som socialarbe-

tare. Det fjärde året på den afri-

kanska kontinenten arbetade jag 

för biståndsorganet Diakonia med 

olika biståndsprojekt i regionen 

Västafrika. 

Annasara Svanteson 

Mitt morgonlandskap 

På besök i mitt morgonlandskap möter jag lite oväntat en  

silverfisk.  

Den rör sig till synes förvirrat på badrumsgolvet.  

Försvinner nästan lika snabbt som den dyker upp,  

men hinner hälsa den välkommen. 

Livet för en silverfisk och en  

kvinna 70-plus. 
Annasara  
Svanteson 
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Stället mellan bäck och skogen var 

deras sedan tre decennier 

då de bestämde sig för jordbruk 

som de gamla – helt ekologiskt! 

Vetskap om jord och skog det hade 

de, om djuren, människan, natu-

ren. 

De ville leva så, drygt trettio mil 

ifrån staden. 

  

Fast han var kvar på deltid i kom-

munen och hon minns: 

 ”När maken kom hem var han så 

trött, ville vila, hålla tyst. Han 

måste ut i skogen och göra grövre 

jobb som inte jag kunde klara 

själv”. 

  

Hon tog hand om allt där hemma, 

kor och odling, barn och hushåll. 

20 kor av rasen fjällko, små och 

hornlösa djur som stod i stallet, 

gick på bete. 

Mjölken, extra fet och rik på pro-

tein, tåls av allergiker. 

Kalvarna fick ha en diko, en för 

flera. 

Korna blev aldrig sjuka. En grupp 

av bönder fanns i trakten 

som stärkte sina djur med örtrika 

betesmarker, naturlig medicin.   

  

Men mjölkförtjänsten den tog slut. 

För svenska mjölkpaket var deras 

mjölk för bra och gården låg för 

långt från mjölkcentralen. 

Nu går en grupp av kreatur på 

bete. 

Berättelsen om en levande landsbygd 

Köttdjur på bidrag håller marken 

öppen.   

  

En dag för inte länge sen var vi på 

studiebesök. 

Vi tog en promenad till betesdjuren 

nära skogen. 

Till vänster låg den nyanlagda våt-

marksplatsen. 

Det var en vänlig sommarkväll. 

Svalorna virvlade i luften. 

  

Hemfärden gick över skoglöst land  

längs jättefält med majs, potatis, 

spannmål, raps. 

Emellanåt fanns bondgårdar, 

ibland med stora byggen. 

Grisstallar var det eller ladugårdar 

där tusen mjölkkor får gå lösa, in-

omhus.  

  

Ja visst, det syntes även vindkraft, 

en mölla helst för varje lantbruk. 

Men knappt en fågel rörde sig i luf-

ten. Var är insekterna? 

Ute var bara då och då en ponny, 

någon fritidshäst.  

  

Vad tål vårt jordklot? Vad är rätt 

för framtiden? 

  

Sanni Gerstenberg 
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Majvor Mäki Sjöberg 

 

hässjorna 

mödans skulpturer 

formade  

av svett och blåblus 

senkvällens kusliga 

skymningsgömmor 

i sensommarnatten 

daggfuktat gräs 

jagat av ljuset 

 
jag är mörker och midnattssol 

sommardag och vinterköld 

jag är skog och älvens virvlar 

islossningens styrka och vånda 

jag är bastuns lave och ånga 

osynlig gräns och rians dunkel 

jag är hjortronmyrens tystnad 

myggan och kaffeostens helg 

jag är reko karl och knapsu 

arbetslöshetens vånda och gruva 

jag är skolans kvästa språk 

norrskenets flamma och lek 

 
pelargonförsedda fönster 

vakar över  

byvägens tidlöshet 

där allt är sig likt 

som förr 
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Styrelsen 
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