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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 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.

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
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 har vi inrättat 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
Andra vågen och vår
förening
Just när det verkade lätta, kom
en andra våg. Det farliga viruset
ger sig inte, och vi människor får
gå tillbaka till vårens försvarstaktik: Inga onödiga resor, inga
nya kontakter, rejäla fysiska avstånd, inte nysa på varandra,
tvätta händer och använda
handsprit – hela tiden. Nej, roligt är det inte. Det strider mot
allt som gör livet spännande.
Men, vi litar förstås på vår Folkhälsomyndighet, lyder och håller ut.
uppmana dig att fortsätta skriva:
Skriv! Skriv! Skriv! Vår redaktion är frisk och jobbar för fullt
med att hålla vår Lokatt vid fortsatt god hälsa. Och det märks
även i detta nummer som har
fått en sådan fin katt på omslaget. Den kluriga katten som
sitter vid sin laptop har målats
av vår nya medlem konstnären
Eva Wastensson, Söderhamn.
Välkommen till Skrivarna, Eva,
tack för katten, och nu ser vi
fram emot fler bilder och texter.

Denna andra våg påverkar förstås vår förening. Vi kan fortfarande gå på det ben som handlar om att skriva texter, och få
dessa publicerade i vår fina Lokatt. Men våra skrivna ord vill ju
också möta en publik inte bara i
skrift – utan i levande livet. Vi
saknar verkligen våra Öppna
scener, som nu åter ställs in
(senast var det Öppen scen i
Ljusdal november 2020, med
Text och Bild-projektet).
För att i någon mån kompensera
detta vill jag som ordförande
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Kulturarrangemang
dagarna att sjunga” (typiskt Jan
Myrdal-uttryck). Det är en bok
som närmast liknar en bloggdagbok, eller en samling aforismer, eller… ja, själva formen
var ny då det begav sig. Och innehållet! Som vilsen tonåring
förstod jag nu att det var bra, ja
”nödvändigt” (också ett typiskt
Jan Myrdal-ord), att lämna skolan så att man fick tid att läsa och
studera. För, det var det som var
livets mening; läsa, skriva, ta sig
medvetande, engagera sig, se
världen ur andra synvinklar än
det europeiska; varför inte från
Afghanistan? Oj, vad vi diskuterade dessa Jan Myrdals sentenser. Läsa, skriva, bilda sig. Inte
fuska med att skumma kompendier – gå till källorna! Det var ju
hur tungt som helst. Men det var
en kompass likväl. Det fanns
inga skrivarkurser på den tiden.
Men Samtida var en storslagen
inspiration till skrivande för
många i min ålder. Därför dessa
rader om skriftställaren Jan Myrdal .

Alla kulturarrangemang i vårt
land går på sparlåga. Men vår
samarbetspartner Region Gävleborg-Litteratur gör så gott den
kan och bjuder in till (Coronasäkra) träffar av olika slag. Håll
dig uppdaterad om allt spännande som erbjuds genom att
kontakta Karin Forsgren Anderung och be henne om en evenemangskalender.
karin.forsgren.anderung
@regiongavleborg.se

Jan Myrdal (1927—2020)
När jag skrev min första ledare i
Lokatten april 2018 skrev jag om
vår kära Lill-Babs som gick bort
den våren. Sedan dessa har jag
uppmärksammat andra kulturmänniskor som lämnat oss. Den
här gången tänker jag säga några
ord om den kontroversielle Jan
Myrdal som dog i oktober 2020.
Hösten 1967 i Gävle köpte jag en
murrigt grön bok som hette Samtida och var skriven av en Jan
Myrdal. Jag kände inte författaren sedan tidigare. Men läsningen av denna murriga bok blev en
ögonöppnare och fick ”morgon-

Läs och skriv!
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Sven Wollter (1934-2020)
Sen klämde han och orkestern i
med Majakovskijs För full hals.
Sådan var han. Politiskt inkorrekt men ändå i medvind. Det
var nog hans stora respekt för
Ludvika och andra små orter i
vårt land som gjorde honom
folkkär. En storstadsgrabb var
han, men riktigt hemma kände
han sig nog när han var i framlidna hustrun Viveka Seldahls
Överammer i Jämtland, eller i
Luleå där han alltså avled den 10
november denna mycket speciella Corona-höst.
Låt oss ägna den åt att återse
Sven Wollter som Gusten, som
Jarnebring, som Kollberg, som
Rask, som Wallenberg (i Ivar
Krueger) eller varför inte i hans
paradroll som Axel Flogfält i
Änglagård.

Sista gången jag såg Sven Wollter var på ett utomhusarrangemang i Ludvika för ett par år
sedan. Sommaren hade varit
varm och het men just den här
augustikvällen var det regn och
rusk; och ganska kallt. Men Sven
äntrade scenen tittade på sin
publik och tog hand om den:
”Jag vet att ni fryser. Jag vet att
det är motvind. Men ni ska veta
att jag trivs. Jag har nämligen
stått i den politiska motvinden
hela mitt liv, därför känner jag
mig hemma när jag är hos er här
i Ludvika. Nu ska jag värma er.
Nu ska vi värma varandra.”
Sedan läste han några dikter av
Brecht, berättade om Ludvikasonen Dan Andersson och deklamerade vännen Kent Anderssons roliga dikt WC på svalen.

Leif
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Några rader från redaktören
Jag håller på att sticka en …
KATT! Ja, ni läste rätt. Det hela
började för mycket länge sedan
då Kerstin Dellert
(operasångerskan) uppträdde i
ett teveprogram med en halsduk
föreställande en katt draperad
runt halsen. Jag förälskade mig
genast. Inte i Kerstin Dellert utan
i halsduken. Skrev ett insmickrande brev till operastjärnan och
fick både autograf, ett foto på
henne, en liten kattbild och det
viktigaste av allt en stickbeskrivning på katthalsduk. Jag stickade
katten och använde kanske halsduken 3 gånger. Den var så fin!
Men den har smitit hemifrån.
Kanske i samband med någon
flytt eller kanske skänkts till Eriks
-hjälpen i ett ögonblick av städdille. Nu i corona-tid och som
nybliven farmor har jag återupptagit stickningen. Jag har stickat
oändligt många babysockar, babymössor och tröjor. Mitt barnbarn behöver verkligen inte fler.
Då kom minnet av katten upp.
En riktig levande katt är omöjligt
att införskaffa enär sambon är
allergisk. Jag som haft katt i hela
mitt vuxna liv LÄNGTAR efter
en katt. Mina levande, numera

döda katter, alla med namn som
börjar på bokstaven M, Minette,
Minou, Manfred, Mao och Mozart, har varit stora glädjeämnen.
Grannen däremot är inte allergisk utan har nyligt skaffat en
liten kattfröken som heter MissLi
och som jag gjort till min vän.
Hon är bedårande och känner av
min hemliga kärlek och kurrar
när jag går ut leker med henne.
Nåväl, tillbaka till halsduken. Jag
satte genast igång att leta Dellertbeskrivningen. Den hade
också smitit, liksom autografen
och fotot. Nåväl, jag googlar,
tänkte jag och försökte på så sätt
hitta en beskrivning. Letade efter
svenska och engelska resultat,
men det var omöjligt. Då stickar
jag på gehör, tänkte jag och åkte
till Kilafors. Till Garnbutiken
Kilafors förstås. Åh, så jag trivs i
den affären! Där råder en atmosfär av lugn och ro. Personalen
är jättetrevlig och hjälper gärna
en novis som jag att få rätsida på
avigan. Vi kom överens om att
prototypkatten skulle vara grå
och vit. Randig. Två stora härvor inhandlades och nu stickar
jag således en KATT!

Anita
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Hänt sedan sist
Årsmöte 2020
”Söndag den 20/9 samlades 18 medlemmar äntligen till årsmöte! Mötet hölls
med coronaanpassat avstånd i Monitors största konferensrum i Hudiksvall.
Ny styrelse valdes och vid det konstituerande styrelsemötet diskuterades
planer på att försöka hålla den inställda öppna scenen i Ljusdal (ord & bildprojektet) i mitten av november - men med rådande pandemi har styrelsen
beslutat att lägga projektet på is tills ”bättre tider”.

Två av våra medlemmar i ny Novellsamling
I en ny novellantologi som släpptes i september finns två av föreningens medlemmar representerade: Benny Fröjd och Lena
Stangmark.
22 andra skrivare från hela Sverige medverkar också i boken som heter Ögonblick av galenskap (Ariton Förlag). Texterna valdes ut via
en tävling i början av året.
Releasen skulle ha skett på bokmässan i Göteborg, men som alla vet blev den digital i år
och releasen hölls i stället på Österlen - dock
utan ovan nämnda personer.

Lyssna på Majvor
I Kultur Gävleborgs poddserie om Sverigens nationella minoriteters kultur
och språk finns ett avsnitt där vår medlem Majvor Mäki Sjöberg, tornedalsk
författare från Gävleborg, berättar om sina rötter, sitt minoritetsspråk
(meänkieli) och sitt författarskap. Värt att lyssna på! Här är adressen:
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/majvor-maki-sjoberg-tornedalskforfattare-fran-gavleborg

Läs en novell
Och radion spelade heter vår medlem Lars Lindströms novell. Den kan man
läsa på Facebook-sidan: Lindstrom books.
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Sonja Larsson möter Vibeke Olsson Falk,
september månads författare
En klar och kylig höstdag bilar min make Sigfrid och jag till Ryggesbo, en by på ca tjugo hushåll och en nedlagd affär, sjutton kilometer
norr om Edsbyn. Vi ska besöka författarinnan Vibeke Olsson Falk och
hennes man Valter. De är nyss hemkomna från Stockholm där deras
dotter Naemi är bosatt.
Huset som paret bor i, är Valters föräldrahem. Vid samtalet runt
kaffebordet visar det sig att Valter är en duktig fotograf och att det
inte saknas samtalsämnen männen emellan. Vibeke och jag drar oss
tillbaka för att prata om henne och hennes författarskap.
I september utsågs hon till månadens författare av Kultur Gävleborg. Skrivare i Hälsingland är mycket glada över att ha Vibeke som
medlem. Jag gratulerar till utmärkelsen å mina och föreningens vägnar. Vibeke berömmer föreningen, påpekar att den är mycket aktiv
och till stort gagn för medlemmarna. I vintras ledde hon i föreningens
regi en uppskattad kurs i gestaltning. Det är sköt att den hann genomföras innan corona-pandemin slog till, säger hon.
Vibeke är född 1958 på Lidingö, dotter till författarparet Margareta
Sjögren och Jan Olof (”Jolo”) Olsson. Hon debuterade själv som 17åring med romanen Ulrike och kriget. Den följdes snart av Ulrike och
freden. Sammanlagt har hon hittills givit ut ett trettiotal böcker, varav
många är historiska romaner. Hon har också tilldelats en mängd priser, senast i raden är Stig Sjödin-priset. År 2013 mottog hon den kungliga medaljen Litteris et Artibus.
Vid sidan av författarskapet har Vibeke arbetat som pastor i en baptistförsamling i Stockholm. En period var hon kafévärdinna i Klara
kyrka, ett socialt arbete där hon också hade med människor att göra.
Numera delar Vibeke och hennes make sin tid mellan Ryggesbo och
Stockholm.
Vibekes senaste romansvit handlar om Bricken från Svartvik, ett
stycke genuin arbetarhistoria. I den första romanen arbetar Bricken
aom 10-åring vid sågen i Svartvik. Olyckan är framme och hon mister
tre fingrar. Genom romanerna får vi ta del av Brickens många gånger
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hårda liv, följa henne genom glädje och sorg samt stifta bekantskap
med henne som dotter, maka och mor. Glädjas och oroas med henne
då barnbarnen kommer.
I höst har den sjunde boken, Som skuggan följer ljuset, kommit. Året
är 1932 och Bricken har hunnit bli 64 år.
När jag frågar Vibeke om det blir fler böcker om Bricken, svarar
hon, kanske en till, för Bricken lever till 1943. Jag nämner TV-serien
Träpatronerna från 1980-talet som nu kan ses på Öppet Arkiv. Påpekar att den slutar ungefär där hennes romanserie börjar, med
Sundsvallstrejken 1879. Är det ingen som har hört av sig och vill göra
film eller TV-serie om Bricken och hennes liv? Det är på tiden, tycker
jag.
Vibeke berättar med stort patos om folkrörelsernas framväxt, som
hon anser vara demokratins vagga. Den första frikyrkorörelsen bildades 1848 och vid medlemsmötena i dessa och inom nykterhetsrörelsen, som kom några år senare, hade alla lika mycket att säga till om.
En medlem, en röst, även om man bara var piga eller dräng. Vibekes
intresse för historia, religion, politik och jämställdhet gör hennes romaner mycket intressanta att läsa. Hennes författarskap har presenterats i de flesta media och förtjänar även en plats i Lokatten.
Vi är många i Skrivare i Hälsingland som när en önskan att bli
utgivna. Jag frågar Vibeke om
hon har några handfasta råd att
ge. Inte direkt, svarar hon, men
manar oss att skriva på och inte
ge upp. Samtidigt ska vi vara
beredda på att mötas av tystnad.
En del förlag bryr sig inte om att
svara. Förr kunde till och med
ett refuseringsbrev vara tämligen utförligt.
Men det har blivit lättare att få
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ett alster utgivet genom att flera små förlag bildats. Det finns även så
kallade hybridförlag; man kan också ge ut sin bok på egen hand.
Mängden manus har däremot ökat, dessutom håller manusen överlag bättre kvalitet än tidigare, ett resultat av alla skrivarkurser som
hållits och hålls runtom i landet. Vibeke råder oss att börja med de
största förlagen. Nappar inte de, skickar man till flera. De flesta förlag tar emot manus i form av Word-dokument eller PDF-filer.
Efter en trivsam eftermiddag ger Sigfrid och jag oss iväg hemåt. En
sen eftermiddagssol kastar ännu sitt sken över bergskammarna i öster. När vi närmar oss Alfta seglar en blek halvmåne upp på himlen.
Sonja Larsson

Tryck din egen bok
Jag har besökt BOK & TRYCK och träffat Per Norin. Jag hade frågor rörande
att låta trycka upp texter i bokform. Genom Skrivare i Hälsingland, Senioruniversitetets kurs Skriv ditt liv och inte minst ”min” egen skrivarcirkel, vet jag
att många av oss har buntvis med manuskript och texter i våra skrivbordslådor eller snarare lagrade i datorn. Kanske tänker man att det man skrivit
någon gång kan bli till glädje för barn och barnbarn. Varför inte låta trycka
det i bokform? Det måste ju vara mycket roligare att få än hophäftade A4sidor. Man behöver nödvändigtvis inte trycka mängder för att sedan försöka
sälja. Man kan trycka en bok, fem eller tio. Att trycka en bok är inte så komplicerat som man tror.
BOK & TRYCK finns både i Söderhamn och i Bollnäs och har arbetat med
böcker sedan 1923. Per Norin berättar att de har kapacitet att hjälpa till med
layout av omslag eller hela inlagan. Givetvis kan man själv utforma sin bok,
skriva den i Word, spara som PDF och låta trycka den. Då hjälper de till med
planering, projektledning, tryck och bindning.
Vad det gäller storleken på boken utgår man från A4 eller A5-format eftersom det är de mest ekonomiska formaten. Om man exempelvis vill ha sin
bok i formatet 210 x 210, det vill säga helt kvadratisk, betalar man för A4format. Hårt eller mjukt omslag. Det finns en hel del varianter att välja mellan. Principiellt kan man säga att om man väljer ett hårdband blir kostnaden
per bok ungefär dubbelt så hög jämfört med mjukband. Bilder? Färg eller
svartvitt? Väljer man att ha färgbilder blir kostnaden högre så klart. Men när
man trycker digitaltryckta böcker i mindre upplagor så kan man blanda in
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färgsidor precis vart man vill och då är det endast på de sidorna man behöver betala för färgtryck. Vad det gäller bilder bör man se till att de är upplösta i 300 dpi. Kostnaden då? Man begär en offert.
Några exempel:
Bok med omslag i färg och svartvit inlaga.
Omslag och 48 sidor inlaga.
A5-storlek.
Limbundet mjukband. (Som en pocketbok)
Pdf-fil från kund.
10 ex 2.200:- (220:-/st)
25 ex 2.600:- (104:-/st)
50 ex 3.200:- (64:-/st)
100 ex 4.300:- (43:-/st)
200 ex 6.400:- (32:-/st)
Bok med omslag i färg och svartvit inlaga.
Omslag +96 sidor inlaga.
A5-storlek.
Limbundet mjukband (Som en pocketbok)
Pdf-fil från kund.
10 ex 2.400:- (240:-/st)
25 ex 3.000:- (120:-/st)
50 ex 3.800:- (76:-/st)
100 ex 5.200 (52:-/st)
200 ex 8.200:- (41:-/st)

An
it

a

Er

ik
ss
on

6% moms tillkommer på ovanstående priser
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Läslust
Ernst och Mimmi av Per Wästberg
”Att ditt lif är mycket mera värdt än du någonsin drömt om – det skulle jag vilja
göra till verklighet”
Så skriver Ernst Wehtje till Mimmi Ahnfeldt den 20 februari 1889.
Vilka var då Ernst och Mimmi, Marcus Wallenbergs (född 1956) morfars föräldrar?
Ernst föddes i Svalöv den 11 januari 1863. Släkten Wehtje var via Danmark
invandrad från Tyskland. Efter en juris kandidatexamen i Lund 1887 hade
Ernst befattningar som bl.a. vice häradshövding, länsnotarie och kronofogde
innan han 1907 blev verkställande direktör för Skånska Cement AB.
Mimmi – döpt till Gerda Maria – född den 12 maj 1866, var dotter till fabrikör Jonas Ahnfeldt i Eslöv. Mimmi uppfostrades som familjeflicka, möjligen
ville hon något annat, men ett ”utbrytningsförsök” avstyrdes av såväl fadern
som fästmannen.
Ernst och Mimmi träffades genom gemensamma bekanta någon gång under 1882, de blev förälskade och förlovade sig 1883. Först efter en sju år lång
förlovning kunde de äntligen gifta sig.
Boken grundar sig på en intensiv brevväxling mellan Ernst och Mimmi, i
huvudsak under den långa förlovningstiden, men även från en omfattande
brevväxling som gifta. Tillsammans med brev som utväxlats mellan personer i den tidigare generationen och brev till och från barnen ger de oss en
intressant inblick i en högreståndsfamiljs liv och de miljöer de rörde sig i
under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Framför allt vittnar boken om Ernst och Mimmis livslånga kärlek till
varandra, en kärlek som aldrig förbleknade.
Per Wästberg har utifrån mängder av brev och andra
bevarade dokument nedtecknat en intressant krönika om detta kärlekspar och deras släkt. Boken är
utgiven av Nordiska museet och utkom redan 1964,
men det är först nu som jag fått denna, till utseendet
mycket vackra bok, i min hand.
Jag har med stort intresse läst och kan på det
varmaste rekommendera den.
Sonja Larsson
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Kerstins Skrivtips
Hur ska man börja?
”Denna ångest inför börjandet
…”, har Ingmar Bergman en
gång yttrat. Många kan nog
känna igen sig i den känslan, när
det gäller hur man ska börja en
text. Och visst kan det ta emot.
Men samtidigt är det härligt
med en oskriven sida framför
sig, för där kan ju vad som helst
ta form. Det är också spännande
att vinnlägga sig lite extra om
starten på texten, att försöka
fånga läsaren direkt. Det är numer rätt så vanligt att börja sin
berättelse in medias res, pang på
rödbetan, mitt i händelserna.
Här är några av många varianter på hur man kan börja.

4. En miljö
Allt gick i grått. Rosenbuskarna var
täckta av ett grått lager damm. Hyreshusen var grå. De asfalterade
uppfarterna likaså. Framför husen
hukade en lång rad garage, med grå
dörrar. Det enda som lyste upp var
graffitimålningarna på garageväggarna.

1, En dramatisk början
Jag insåg att jag gått vilse, och när
som helst skulle himlen explodera i
ett fruktansvärt åskväder.

5. En person
Bente klev in genom dörren, som
alltid med ett leende. Hon sparkade
av sig skorna i hallen och snodde
ihop det långa håret till en knut
mitt på huvudet. Från hallbordet
norpade hon åt sig en tuggad blyertspenna, som hon stack i knuten
för att hålla den på plats.

2. En gåta
Hur hade det gått till när Benjamin
försvann? Skulle vi någonsin få
veta?
3. En dialog
– Hur ska vi göra oss av med kroppen?
– Ingen aning.

6. En intressant detalj
Varje dag klockan 14.45 satt hon på
en bänk utanför båthuset.
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första mening. Men det kan å
andra sidan räcka till en ”hel”
mikroroman, som Augusto
Monterrosos ”Dinosaurien”:
När han vaknade stod dinosaurien
kvar.

Nedan får du några starter från
litterära verk. Vad tycker du om
dem?
Graham Greene, ”Brighton
Rock”:
Innan Hale hade varit tre timmar i
Brighton förstod han att de tänkte
mörda honom.
Nadime Gordimer, ”Burgers
dotter”:
Mitt i den grupp människor som
väntade utanför fängelset stod en
skolflicka i gul och brun uniform
med ett grönt ejderdunstäcke över
armen.
Henri Charrière ”Papillon”:
Smällen var så kraftig att det tog
mig tretton år att komma på fötter
igen.

För vissa kan det vara som för
Molière. Han lär ha sagt:
Den första meningen brukar jag
klara fint, men de andra har jag
svårare med.

Gå vidare
– Titta gärna i olika böcker och
se efter hur författarna börjar
sina verk. Vilka starter tilltalar
dig? Vilka tycker du mindre bra
om? Fundera på varför.
– Ta fram någon av dina egna
texter. Fundera på om din början är som du vill ha den eller
om du kan tänka dig att skriva
en ny, som passar bättre eller
lockar läsaren ännu mer till vidare läsning.

Marina Lewycka, ”En kort berättelse om traktorer på
ukrainska”:
Två år efter att min mamma hade
dött blev min pappa kär i en tjusig
blond ukrainsk frånskild kvinnaHan var åttiofyra och hon var
trettiosex. Hon briserade i våra liv
som en skär fluffig bomb, rörde om
de grumliga vattnen, rev upp ett
slam av gamla begravda minnen till
ytan och gav familjespökena en rejäl
känga i baken.
Det kan hända att din text inte
sträcker sig längre än till en
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En recension

Nittiofyra sidor som förändrade världen.
George Orwell (1903-1950) skrev Animal Farm-A Fairy Story redan
1943, mitt under brinnande världskrig. De allierade, USA, England
och Sovjetunionen, blev starkare för var dag och Hitler retirerade. Det
sovjetiska folket och dess ledare Stalin hyllades extra mycket för sina
uppoffrande insatser. ”Uncle Joe Stalin” var populär.
Orwell var socialist och antifascist men även anti-stalinist och hatade
dessa hyllningar av Stalin. Därför skrev han Animal Farm. Men inget
förlag vare sig ville eller kunde ge ut boken under rådande allians.
Men när kriget var över och enhetsfronten hade spruckit kom boken i
en helt annan dager. Den lilla boken på bara 94 sidor blev en riktig
godbit. Detta var precis vad den nya världsordningen med USA i
spetsen behövde. 1945 stod Stalins och Sovjets stjärna mycket högt i
Europa. Kommunistpartierna i Europa var starkare än någonsin och
USA behövde sätta hårt mot hårt för att förhindra att de (och Sovjetunionen) tog makten. Det blev så småningom både Marshallhjälp
och Nato. Men det behövdes också något mentalt, något som kunde
dämpa folks rödögda entusiasm för landet öster om Järnridån. Orwells bok kom som svar på jungfruns bön. De amerikanska förläggarna såg omedelbart dess potential, tog bort undertiteln (A Fairy Story)
och lanserade boken stort. Den blev en jätteframgång över hela världen. Den tidigare ganska fattige Orwell blev rik och berömd. Med all
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rätt förstås. Det är en alldeles utmärkt bok, en Fairy Story. Det är en
bok som i början av det kalla kriget dämpade folks lust till kommunismen i Sovjetisk tappning, och det är också en unik bokhistoria som
visar vad ord kan åstadkomma. Låt oss följa boken en bit på vägen
och se hur fiffigt den är uppbyggd, se att författaren är en mästare i
den allegoriska skolan:
Vi befinner oss då i Tsarryssland åren efter förra sekelskiftet.
Djurens gård
Mr Jones missköter sin Herrgård precis på samma sätt som tsar Nikolaj II av Ryssland missköter sitt ämbete. Djuren på gården är förtryckta och lever i fattigdom. Men redan på första sidan i boken samlas djuren för att lyssna till Gamle majoren, en galt, (Karl Marx) som
haft en märkvärdig dröm som han vill förkunna för alla djuren på
Herrgården.
Den gamle majorens dröm är drömmen om Det kommunistiska manifestets (1847) vision; det klasslösa samhället där alla arbetar och hjälps
åt, där de parasiterande människorna är borta ur historien:
”Människorna är den enda varelse som konsumerar utan att producera. Hon ger ingen mjölk, hon lägger inga ägg, hon är för svag att dra
plogen, hon kan inte springa fort nog för att för att fånga kaniner.
Ändå är människan djurens herre.” Den gamle majoren berättar om
grunderna för utsugning och mervärde: ”Och ni hönor, hur många
ägg har ni lagt i år, och hur många av de äggen har kläckts fram till
kycklingar? Resten har sålts på torget för att ge pengar åt Jones och
hans folk.” Sen reder han ut vilka som är vänner och vilka som är fiender. Där måste de ta till omröstning: ”Är råttor kamrater?” Katterna
anmälde en avvikande uppfattning. Man fastslår att alla djur är jämlika och att upproret snart skall komma. Mötet avslutas med att alla
sjunger ”O, Englands djur”.
Grisarna
Den gamle majoren avlider bara tre nätter efter det stora mötet. Grisarna som anses vara de klokaste bland djuren tar på sig att studera
och organisera inför det kommande upproret. Särskilt två grisar är
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extra ambitiösa: Snöboll och Napoleon (Trotskij och Stalin). Till sin
hjälp har de den lille fete grisen Tjalle (Molotov) som är en flink propagandist. Från sina studier kokas Den gamle majorens tankar ned
till något de kallar animalism (marxismen-leninismen). En del djur är
skeptiska. Mollie, det fjolliga stoet som alltid kråmar sig inför Jones
och får små färgglada band att sätta i manen. Åsnan Benjamin säger
kryptiskt: ”Åsnor lever länge. Ingen har sett en död åsna.” Korpen
Moses skapar en hel del splittring bland djuren med sina berättelser
om det härliga Kandissockerberget som väntar alla när de dör. Jämför
med Joe Hills sång om den utlovade kalvsteken i himmelens höjd,
”pie in the sky when you die”. Korpen Moses ställer alltså till en del
förtret men grisarna ger honom öldoppade brödbitar så att han blir
tyst.
Upproret
Upproret kommer tidigare än vad någon hade väntat. Mr Jones Herrgård är en koloss på lerfötter och rasar samman när djuren bara
knuffar lite lätt på det bräckliga byggnadsverket (de två revolutionerna 1917). Och nu tar djuren, under ledning av grisarna över hela gården. Alla gamla förtryckarinstrument kastas på
”skräpbrasan” (”historiens skräphög” är ett välkänt begrepp i den
kommunistiska retoriken). Djuren är lyckliga och vandrar runt och
beser allt som nu är deras. De döper om gården till Djurens gård och
tar sig an alla sysslor med kraft och lust. På den tjärade väggen spikar
de upp De sju budorden, där ett av dem är ”Alla djur är jämlika”.
Det blir bättre
Allt blir bättre; ingen stjäl, ingen försöker smita undan, alla arbetar –
ja, inte grisarna då, som dirigerar och övervakar allt arbete. Men det
blir bättre, mer att äta och mer fritid. Djuren är lyckliga. Visst ger grisarna sig själva en del favörer, men å andra sidan sliter de hårt med
att studera och organisera produktionen på gården. Otaliga är de
kommittéer som ordnas: rena-svans-kommittén för korna, vitare-ullrörelsen för fåren, och de vilda kamraternas omskolningskommittén
(för att tämja råttorna), där kattan blir ordförande. Kurserna i läsning
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och skrivning gör succé. Men en del resonemang, särskilt från Snöboll
(Trotskij), är lite för avancerade och därför kokar man ned även de sju
budorden till en enklare paroll: ”Fyra ben bra, två ben dålig”. Fåglarna invänder, men Snöboll förklarar att vingarna är att betrakta som
ben, alltså fyra ben – därför är parollen riktig. Napoleon (Stalin) sysslar inte med de där kommittéerna. Han passar i stället på att lägga
undan nio duktiga hundvalpar som föds på gården (Stalin tog sig an
barnen – pionjärerna och Komsomol, den ungkommunistiska rörelsen
– som fostrades till lojala stalinister).
Och steg för steg ökar också grisarnas förmåner – grisarna är ju så
viktiga för allas välfärd.
Kontrarevolution och femårsplaner
Människorna gör försök att ta tillbaka gården (inbördeskriget 19181921). Men attackerna slås tillbaka och segern firas med att några erhåller medaljer för heroiska gärningar. Och sen sjunger man O Englands djur.
Snöboll är den skicklige talaren medan Napoleon är en hejare på att
värva anhängare. Inför det planerade bygget av vindkraftverket (den
första femårsplanen) blir splittringen mellan de två uppenbar. Med
hjälp av sina nio valpar, som växt upp och blivit jättelika hundar jagas
Snöboll bort från gården (Trotskij fördrevs av Stalin från Sovjet 1929).
Nu när Snöboll drivits bort är det också slut på debatterna på stormötena, nu ska man bara sjunga O Englands djur och få nästa veckas arbetsbeting uppläst för sig. Bygget av det stora vindkraftverket kräver
oändligt stora uppoffringar och de får alldeles för lite att äta. Och
dessutom, när kraftverket nästan är klart rasar det. Raset kan enligt
Tjalle härledas till Snöboll som på något oklart men ändå tydligt sätt
agerar och förstör det ena och det andra. Människorna vädrar morgonluft och gör allt för att smutskasta Djurens gård. Man beskriver
gärna den svält och misär som huserar på gården. Men Napoleon och
Tjalle skyller alla misshälligheter på Snöbolls förräderi. Snöboll raderas ur historien (precis som var fallet med bilder och skrifter av
Trotskij och andra). Av djuren krävs mer och mer arbetsinsatser och
varje försök till protest slås ned, exempelvis hönornas vägran att leve18

rera ägg (jämför med tvångskollektiviseringen av Ukraina 1932-1933).
Nu byter grisarna även ut den älskade sången O Englands djur mot
en sång som poeten Minimus knåpat ihop. Denne Minumus skriver
även lyriska alster som hyllar Napoleon, ”Vår skulhinks mästare”,
över alla gränser. Till slut blir det återuppbyggda vindkraftverket färdigt och döps till Napoleonverket.
Pakten med människorna och det stora kriget
Ledningen för Djurens gård gör nu affärer med människovärlden och
lyckas med lite dubbelspel skapa en pakt med genom att sälja timmer
till Fredrick (Hitler), vilket motsvarar Molotov-Ribbentroppakten
1939. Det visar sig att Fredrick betalar timret med falska sedlar och
dessutom invaderar han gården (Operation Barbarossa juni 1941).
Men djuren besegrar sin fiende och får bygga upp vindkraftverket en
andra gång.
Nu skickas även den oändligt lojala och flitige arbetshästen Boxer
(den sovjetiska arbetarklassen) till slakt, även om Tjalle beskriver det
som att Boxer ska få åka till ett sjukhus och få den bästa vård som tänkas kan. När Boxer är död berättas att han sista ord var ”Länge leve
kamrat Napoleon”.
Somliga djur är mer jämlika än andra
Efter det stora kriget blir det bättre med det mesta, men de sju budorden modifieras hela tiden till förmån för grisarna som till slut även
ändrar på själva portalparagrafen till: Alla djur är jämlika, men somliga djur är mera jämlika än andra.
Och i slutkapitlet kan djuren också till sin häpnad bevittna att grisarna till och med har börjat gå på två ben och därför ändras även den
klassiska parollen om fyra ben till: Fyra ben bra, två ben bättre!” Och
namnet Djurens gård går tillbaka till att heta Herrgården.
Ja, det är en allegori som heter duga. Skriven 1943, utgiven 1945. Med
rätta är den lilla sagan hyllad som ett mästerverk i sin genre.
Leif Strandberg
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Att se fram emot

Gå i grävlingens fotspår.
Det blir mörkt, svårt att se.
Där, på mossan, ligger stenar.
En av de stenarna är dyrbar.
Den kan förvandla allt
Den kan få mörkret att lysa.
Det är en strömbrytare för hela
landet.
Allting hänger på den.
Se den, röra vid den…

Tomas Tranströmer, 1973, Längre in
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Tema: Dagbok ur ett husdjurs synvinkel
Djur i litteratur
på. Djur, djur, djur; djur och
människor i en enda röra, kan
man tycka.

Litteraturen och konsten myllrar
av djur. Men det finns något besynnerligt med dem. De är förvisso djur men de uppför sig som
vore de människor; deras handlingar, åthävor, tankar och avsikter är som hos människorna. De
talar till och med som vi.
Vi möter dem redan i grottmålningar och tidiga skulpturer: Lejonmänniskan från Hohlstein
Stadel anses vara 30 000 år; ormen i Gamla testamentet som
inte talar till Eva med enkla tecken och simpla anvisningar utan
använder sig av alla de förförartrick som språket kan uppbåda;
den sluga räven som predikar för
gässen på takmålningen i Tolfta
kyrka utanför Tierp; sköldpaddan som överlistar haren i kapplöpning i en av Aisopos fabler;
Rödluvan och vargen hos Bröderna Grimm; Kalle Anka, Pluto
och Musse Pigg i Walt Disney’s
värld; Bamse och hans vänner i
Rune Andréassons böcker; den
medelålders rottweilern Rocky
och alla hans vänner krokodilen,
fågeln, katten, råttan och de
andra hos Martin Kellermans
seriestrippar. Ja, så där hålls det

Allegori
Allegorier brukar de kallas, dessa
berättelser med djur som är som
människor: allegorier eller fabler,
eller kort och gott sagor (som
ofta, men inte alltid, blandar djur
och människor). Varför gör författare och berättare på detta viset? Varför låter man inte människor träda fram som de människor de är. Varför gå omvägar,
varför ”gömma sig” bakom djur?
Jo, det finns kanske skäl till det?
Psykologi
Psykoanalytiker som Bruno
Bettelheim (Sagans förtrollade
värld, 1979) menar att djuren gestaltar tidiga undermedvetna primärprocesser (orala, anala, oidipala) i barnets utveckling. Erich
Fromm, en annan psykoanalytiker, beskriver hur sagor slår an
klanger i barnets ”glömda
språk” (Fromm, 1951,The forgotten language); att sagornas
symbolspråk därför är lätt för de
små barnen att ta del av. Barnens
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känslo- och tankeliv är, för att
använda ett anakronistiskt begrepp, kompatibla med sagornas sätt att berätta en historia.
Det vuxna språket har inte
samma klangbotten, det blir för
torrt och intellektuellt. De små,
ännu icke litterata, barnen kan
inte knyta de vuxna orden till
sina egna upplevelser, menar
Fromm. Och det finns fler psykologiska tolkningar till alla djuren i alla sagorna.

till och med snärja och slutligen
förbjuda barnboksförfattaren
Tjukovskijs (1882-1969) omåttligt
populära saga om Krokodil Krokodilovitj. Inte för att man där
hittade någon dold kritik mot
staten, men bara det faktum att
det fanns en krokodil som gick
på två ben och pratade som
människor gör, var naturligtvis
inte riktigt rumsrent under Stalins 1930-tal. Tjukovskij kämpade
hela livet för att ge plats för fantasifulla sagor – och lyckades!

Politik
Det finns också andra förklaringar till detta fenomen, och de
pekar in mot politik. Om komplicerade eller förbjudna tankar
gestaltas i allegorisk form kan
de inte lika lätt angripas av den
påbjudna Sanningen. I fablernas
värld kan farliga tankar yttras
och kommuniceras. I diktaturer
utvecklas alltid en kreativ undervegetation där djur träder
fram och säger förbjudna saker.
Allegorierna och fablerna i Sovjetunionen var en väl utvecklad
konstart som var svår för härskarna att angripa. Men makten
låg för den skull inte på latsidan,
nej, den gjorde allt för att spåra
upp små björnar och ugglor som
verkade suspekta. De lyckades

Det kanske mest kända litterära
allegoriska verket, som dessutom är skrivet som lätt inlindad
med väldigt uttalad kritik är George Orwells Animal farm, från
1945. Den utkom året efter på
svenska, då med titeln Djurfarmen, men fick 1983 den mer korrekta titeln Djurens gård. Det är
ju det som är bokens själva poängen – att det är djurens gård,
och inte en djurfarm som människor förestår.
På annan plats i denna Lokatt
(apropå djur i litteratur) finns en
recension av nämnda Djurens
gård.
Leif Strandberg
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Han går i kylskåpet och tar mat titt
och tätt. Då måste han förstå att jag
också vill ha mat. Men det begriper
han inte.
Han kör stora brusmaskinen då och
då. När den närmar sej brukar jag
springa undan upp på vinden, men
han kommer dit också och då får jag
kila ner igen.
Det är skönt att ligga i hans knä när
han halvligger i soffan framför
TV:n. Om han somnar kan jag få
ligga länge.
Annars brukar han köra bort mej
efter en stund, för då ska han upp
och göra något, svara i telefon, gå
till kylskåpet eller bara ändra ställning.
Ibland blir jag lämnad ensam hela
dagen från det blir ljust till mörka
kvällen. Det händer att jag blir lämnad ensam över natten också, men
då fyller han eller frun min matskål
riktigt full, så det ska räcka länge.
Ibland får jag åka med i bilen också.
Jag märker att flera väskor och kassar fylls och ställs framme vid ytterdörren. Då brukar jag gömma mej
under sängen, så de får dra fram
mej. Väl kommen in i bilen har jag
allehanda hyss för mej. Går på lådan, jamar och skriker. Men det är
skönt när vi är framme på landet
och jag kan springa fritt omkring
bland hus, träd och buskar.
Och träffa lantkatter.

Majas bild av Lasse
Han ligger inte still mer än fem minuter. Jag kan inte ligga mellan benen på honom länge förrän han
knuffar bort mej. Han vaknar och
dricker vatten flera gånger. Det är
meningslöst att försöka få upp honom innan det har skramlat i postlådan på morron. Hur jag än stryker
mej mot honom med ryggen eller
med nosen till och med. Han gömmer sig under täcket då. Han måste
ju ha något hål för att andas, men
går jag dit täpper han till det och
öppnar ett annat hål. På morronen
går han inte direkt till skåpet där
min mat står. Först går han på toaletten, sen hämtar han tidningen,
sätter på tévatten och först sedan
ger han mig mat.
Han är snabb att släppa ut mej i alla
väder, snö, kyla, regn och blåst, men
inte lika snabb att släppa in mej fast
jag ser så bedjande på honom. När
jag ställer mej på bakbenen och
sträcker ut hela kroppen mot fönstret, kommer han och släpper in mej.
Då har han sagt ”Jag ser dej” några
gånger först.

Lars-Erik Eriksson
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UR KISSES DAGBOK
nedtecknat, i enlighet med Kisses anvisningar av Matte
En trasig människa sa en gång till
mig att jag saknar själ. Som om han
kunde avgöra det – den själlösa varelsen! Men låt mig en gång för alla
slå fast att sådant prat är rent nonsens, slika påståenden saknar all
grund! Jag lever, tänker, känner på
samma sätt som alla andra, ja troligen mer och bättre, eftersom jag aldrig låter mig distraheras av elektroniska nymodigheter. Jag står i ständig och obruten kontakt med naturen, och jag har utvecklat förmågan
att leva i nuet till fulländning.

De bor här hos mig, vistas ofta i mitt
hus, och de använder min trädgård.
De rör sig genom mina rum, parkerar på min uppfart, äter av min mat.
Fast, det stämmer inte riktigt – jag
har faktiskt min egen mat. Det händer att de bjuder mig att smaka på
deras, men tyvärr alldeles för sällan.
Jag sover mycket nu, orkar liksom
inte hålla mig
vaken, men jag har koll, full koll, det
har jag, även då jag verkar ointresserad.
Ibland är de sällskapliga – pratar
mer än vanligt, anstränger sig att
vara vänliga och tillmötesgående.
Ibland är de tysta, sura, tittar inte
ens åt mitt håll, hälsar knappt.
Men det är mitt hus, min trädgård.
De bor här hos mig tack vare min
goda vilja.

Ni som söker er själ borde lära av
mig. Kanske har jag tid över någon
gång när jag inte slumrar på någon
solig plats eller fyller min mage
med läckerheter.

Lena Stangmark
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Jag lovar, nu får Du läsa min Dagbok!

Pajas, blev mitt namn! Jo, det är sant, helt sanslöst, att de tyckte att jag skulle
heta så!!
Hur i hela friden tänkte de egentligen?
Pajas, -när jag är en mycket fin Blåpannad Amazon Papegoja! Faktisk vacker,
om jag får säga det själv!
Nå, hur började det hela.
Jo. det kom in en kvinna och en man i affären, där jag fanns i min bur.
Kvinnan stannade direkt intill min bur och började prata något som lät som
bebis språk, ja käre tid, hur vuxna människor kan bete sig!
Av samtalet som fördes mellan de båda, förstod jag att det var frun i huset,
som verkligen ville ha en papegoja.
Det var mig hon ville ha, jag såg det tydligt! Nog stäckte jag lite på mig.
Ärligt talat, de verkade rätt schysta de båda. Det blev mig de valde, lite kul
faktiskt och spännande men lite oroligt, hur är dessa människor att bo hos
och hur kommer de att ta hand om mig? Många funderingar hade jag.
De båda verkade glada när de vandrade ur butiken, med mig i buren och fått
klar och tydlig information, om vad som är viktigt att tänka på, när man
skaffar en papegoja.
Sedan blev det nästan komiskt!
Den lilla bilen som var deras och där jag skulle placeras i min bur i baksätet,
hade registreringsnummer BUR och 3 siffror!
Milde tid, en bur i buren!!
Så kom vi då till lägenheten som skulle bli mitt hem.
Det var fint och det var förberett, i det stora sovrummet skulle min bur stå
på ett runt bord, med utsikt mot grannhuset.
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Det som gladde mig väldigt mycket var, att de verkligen tänkt igenom det
hela, vad som skulle vara bra för mig och skulle passa mig. Ett stort grenverk
från en tall, satte de ner på taket till min bur. Och tro det eller ej, de öppnade
buren, så jag skulle få vara fri i lägenheten och få sitta på min gren. Mysigt
och från den stunden kände jag verkligen tillit till familjen, det kändes riktigt
fint!
Det blev bara bättre och bättre, jordnötter som jag fick skala själv, vilken fest!
Tomater fick jag också som jag skalade försiktigt, ja, ja, det kom lite skal på
tapeten, när jag skulle göra ren näbben, de liksom skvätte lite, men frun i
huset var duktig att ta bort det! Sedan var hon noga med att lägga ut en stor
tidning nedanför mitt grenverk, där släppte jag ifrån mig både det naturliga
och det som jag fick att äta, som jag inte gillade.
Det var ett fasligt bläddrande om dagarna. Tur att tidningen hade många
blad! Frun i huset tyckte om att baka, hon bakade massor av kakor, de fikade
verkligen så ofta, undra på det, med alla dessa kakor! Det fanns en sort som
jag verkligen gillade. En rund kaka med sylt i mitten, så himla goda. Kakans
form var perfekt för mig, höll den i klon, vred den runt och åt mig inåt. Sparade det godaste till sist, sylten! Jag hörde att de båda i familjen sa, -han åter
som barna! Sedan hörde jag när de hade besök, att kakan med sylt nu heter,
Pajaskaka! Inte så illa, att en kaka heter som jag!
Jag bestämde mig för att skoja med de båda, testa lite hur det var med deras humor. Varje kväll var det samma procedur- budskapet var, - Pajas nu är
det läggdags, så nu ska du gå in i buren. Samma varje kväll och jag gjorde
precis om de sa till mig, nästan! En kväll flög det i mig, att göra något annat.
Jag klättrade ner till öppningen på buren, tvärvände och förflyttade mig
snabbt bakom buren och där satt jag blixt stilla, rörde mig inte. Käre tid hur
de försökte få mig att komma tillbaka till öppningen, men icke sa nicke! Till
slut så lommade jag mig i väg in i buren och satte mig till rätta, lite sur över
att jag måste göra kväll, så sent var det väl inte!! Men okey då!
Det blev många fina stunder med familjen och sedan helt plötsligt kom det
en liten bebis, en liten kul och fin krabat, att titta på. Vi hade det mysigt, vi
åkte på semester upp till Hälsingland, mysigt att få sitta trygg i buren och
reta måsarna! Visst, var det så att jag en gång smet och flög iväg till ett träd
intill, men då blev det fart på alla. Även på måsarna, de tänkte väl ge igen.
En man på stege lyckades få tag i mig, jag blev ju rädd och nöp till ordentligt
i hans tumme, han höll ju fast mig! När man blir rädd, då händer konstiga
saker, tro mig.
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Blod över allt och den stackars mannen fick åka till sjukhuset och få en
spruta. Vadå, bara för detta lilla bett? De sa att det var farligt, man måste ta
en spruta mot stelkramp om man blir biten av djur, så är det. Sedan var det
inte kul, för frun i huset var så arg på mig för att jag tagit mig en flygtur och
bitit mannen som var på besök att fira midsommar med oss. Hon skällde på
mig, men det gick över senare. Så klart, jag tyckte ju synd om vår gäst, som
på midsommarafton fick sitta på akuten och komma tillbaka till oss, med
tummen i stort bandage. Det var ju inte så jag ville att det skulle bli och frun
skämdes över mig. Men det var lite häftigt att gömma sig i det stora trädet
där jag inte syntes, bland de gröna bladen. Du milde vad de ropade på mig!
Lite kul var det! På väg hem i bilen från Hälsingland blev jag riktigt sur, en
tvärnit, så jag ramlade av pinnen ner i burgolvet. Jag fick fram några irriterade läten, småskällde och kravlade mig upp på pinnen igen och satt en lång
stund och surade. Drullputt, tänkte jag om chauffören! Men irritationen gick
över.
Så en dag, började jag förstå att något inte var bra. Frun i huset började låta
så rosslig och flyttade till ett annat rum att sova i. De båda i familjen började
prata om allergi. – Du har säkert blivit allergisk mot Pajas. Men du, jag
trodde jag skulle ramla ner från grenen jag satt på, allergisk mot mig, nej vet
du vad! Men oj, så bedrövlig hon lät i sina luftrör! Jag förstår inte, hon
dammsuger ju varje dag i sovrummet och torkar golv så ofta, hur kan det bli
så här? De börjar prata om att – vi får nog sälja Pajas, det här går inte! Hörde
jag rätt! Vad ska jag göra? Nej, jag kunde inte göra något. Men frun i huset
var ledsen, jag såg det! Hon tittade på mig och sa med tårar på kinden, - jag
vill inte detta men jag måste, det går inte, jag har blivit allergisk. Jag var tillbaka till butiken igen. Många av mina kompisar var kvar. Avskedet var inte
roligt, jag hade ju haft det så bra och jag vet att de alla i familjen gillade mig
och jag dem!
En dag kom familjen tillbaka in i affären, de var ledsna och jag var ledsen.
Frun sa tröstande ord om att jag skulle få en ny familj och att de aldrig skulle
glömma mig och de värmde.
Jag fick en ny familj och min gamla familj kom och hälsade på och allt kändes bra.
Livet går vidare, med nya utmaningar även för en Blåpannad Amazon Papegoja!
Elsie Bäcklund Sandberg
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TIGERS DAGBOK
Jag vaknar klockan 4.20 i Husses och Mattes säng. Efter några kraftiga
knuffar med huvudet så vaknar Husse och inser att han måste gå på toaletten; helt enligt planen. När han ändå är uppe och springer ger han mig
torrfoder. Lakrits får också torrfoder, trots att det är jag som gjort jobbet.
En stund senare hoppar jag upp i sängen igen; den här gången för att trycka
in mig i Husses knäveck tills han är helt förvriden.
Klockan 6.20 går Husse upp och jag springer och får mer torrfoder. Lakrits
vill inte ha. Hon är lite bortskämd. Istället luktar hon mig i rumpan. Jag vet
inte varför hon envisas med det.
När jag har ätit klart lägger jag mig och spanar ut genom fönstret. Jag ser väldigt imponerande ut. Lakrits springer runt och tramsar men jag ignorerar
henne. Efter en stund går jag in till Matte och lägger mig på henne så hon inte
kan gå upp. Husse åker till jobbet. Efter en stund somnar jag och Matte smiter.
Klockan 8.40 vaknar jag och går ut i vardagsrummet och somnar om. Vaknar
till när Lakrits luktar på mig men blänger på henne. Jag hör hur hon leker
med en boll innan jag somnar om.
Jag vaknar av ett ljud. Klockan är 16.45 och det är Husse som kommer hem.
Han vill ha kärlek av oss men vi vill ha mat, sen vill vi gå ut. Lakrits håller
sig i närheten av mig. Det är självklart: jag är stor och stark.
En stund senare kommer även Matte hem. Jag hoppar in i hennes bil och kräver den uppmärksamhet som jag förtjänar. Sen kommer Lakrits och stör.
Hon är så bekräftelsetörstande så det blir pinsamt.
När vi kommer in igen så vill Lakrits leka och nu känner jag att det kan vara
kul. Jag jagar henne runt i huset och när jag sen får tag i henne så brottar jag
ned och tuggar på henne. Det tycker hon är roligt.
Jag ligger i min korg och vilar medan Husse och Matte tittar på tv. Hur
många gånger kan man se samma avsnitt av Big Bang Theory?
Sen är det äntligen dags att äta igen innan vi ska gå och lägga oss. Jag ligger i
sängen med Husse och Matte. Jag brer ut mig ordentligt. Lakrits är ju lite
förnäm av sig så hon vill sova ensam.
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LAKRITS DAGBOK
Jag vaknar av att Tiger och Husse går mot köket. Jag går dit och ser till så att
inte Tiger äter för mycket och kräks sen. Han är lite känslig.
Efter det går Tiger och lägger sig igen men jag måste undersöka lite saker.
Det finns alltid saker att undersöka.
Lagom när jag ska vila så går Tiger och Husse upp igen. Det är svårt att få sin
skönhetssömn i det här huset. Tiger vill ha mer mat men jag nöjer mig med
att bekräfta honom genom att lukta honom i rumpan. Han tycker om det.
Jag hittar några roliga leksaker som jag leker med men jag får leka ensam. Jag
sover några timmar och försöker sen åter att få Tigers uppmärksamhet men
han bara blänger på mig.
Jag vaknar sen av att Tiger går med bestämda steg mot dörren. Jag anar att
han hört Husse eller Matte komma hem. Det är Husse. Han ger oss mat. Jag
äter bara lite och bekräftar samtidigt Tiger. Sen vill Tiger gå ut. Jag har svårt
att bestämma mig. Till slut hotar Husse med att stänga dörren. Han är så
stressad. Väl ute håller jag mig i närheten av Tiger. Han är lite känslig, trots
sin storlek.
En stund senare kommer Matte hem. Tiger hoppar in i hennes bil och ställer
sig in. Till slut får jag skrika för att få lite uppmärksamhet. Det är inte lätt att
vara minst.
Det får jag åter erfara när vi ska leka, en stund senare. Tiger trycker då ner
mig och tuggar på mig, som den översittare han är.
Medan Husse och Matte tittar på tv, och Tiger sover, så letar jag efter plast
att slicka på. Jag vet inte själv varför; det bara känns som en bra idé.
Sen ska vi gå och lägga oss igen. Jag får, som vanligt, sova själv: Tiger tillåter
inte mig att hoppa upp i sängen. Men mitt i natten smyger jag upp där jag
också.

Benny Fröjd

29

Ur Morris dagbok
Måndag 22 februari
Jag längtar till söndag. Matte har anmält mig till
“Årets Katt”. Tävlingen går av stapeln på Folkets Hus i Kattrineholm. Teve, tidningen Kattjournalen och självaste drottning Silvia kommer.
Jag kan knappt bärga mig förrän jag har berättat
för James och Kattrin och alla de andra. De kommer att bli gröna av avund.
Räkor i hummersås till kvällsmat.
Tisdag 23 februari
Jag visste det. James höll på att kissa på sig när han fick höra om tävlingen. Sa att jag inte hade en chans med mitt misserabla utseende.
Vad menar han? Jag kommer att ligga bra till. Mycket bra. Vet ingen
annan på gatan med en sådan stolt svanshållning till exempel.
Sardiner till kvällsmat. (Matte påstår att det är bra för pälsen fast jag
åt upp allt.)
Onsdag 24 februari
Pälsvård morgon och kväll. Spinnskönt men allt är inte odelat positivt. I morse klippte matte klorna på mig. Integritetskränkande! James
tycker att det är rätt åt mig. Om jag inte varit så rädd om pälsen hade
jag klippt till honom. Men matte har förbjudit mig att slåss den här
veckan så jag lät bli. Tills vidare.
Finmalda laxbullar.
Torsdag 25 februari
Typiskt! Kattrins husse har anmält henne. Tur att hon tävlar i en annan kattegori. Hon är ju siames. Själv tillhör jag korthårs européklassen. Den som mindre vetande kallar bondkattsklassen. Bondkatt!
Fnys. Jag har bott på den här stadsgatan i hela mitt liv. James nekar
kattegoriskt till att ha nåt som helst intresse av kattävlingar. Jag undrar jag… På kvällen kände jag mig en aning missantropisk men trösten blev kvällsmaten.
Strimlad kycklinglever.
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Fredag 26 februari
Kom inte och säg att jag inte har en omisskännlig intuition. Nu är James anmäld han också. Precis som jag misstänkte. Hans matte bestämde sig när hon hörde att första pris var en resa till Kattmandu
med kattamaranutflykt. Men det spelar ingen roll om de anmäler
samtliga katter på gatan. Jag vinner.
Två råa äggulor och gäddfärs.
Lördag 27 februari
Kattastrof! Kattjas matte har anmält henne. I sista minuten. Där kan
jag ha en rival. Fru Larsson kommer att styra ut Kattja med rosa rosetter, sidenband och pyttesmå bjällror. Det värsta är att Kattja uppskattar sådant bjäfs. Men söt är hon, det måste jag medge. Hade jag
vetat det här, vete katten om jag ställt upp. Nej, gjorde jag rätt skulle
jag föräta mig på kattrinplommon och lämna spår på sovrumsmattan,
ta mig en jamare och sedan hoppa från Kattarinahissen.
Torsk.
Söndag 28 februari
Vad var det jag sa? Jag vann! Årets Katt. Vad sägs om det? Inte kattskit precis. Folkets Hus var stort som en kattedral. Det vete kattsingen
om det inte var det största hus jag har varit i. Vi låg på några kattafalkliknande upphöjningar och såg tilldragande ut. Inte särskilt svårt.
Det bästa var att James kom sist. Fast det bryr han sig inte om, säger
han. Han ska gå med i LO och bli lokatt och aldrig mer nedlåta sig till
materialistiska och världsliga påfund. Det var lite synd om Kattja. Fru
Larsson hade stickat en overall i angora åt henne. Vilken miss! Man
skulle ju vara naken, så hon blev misskvalificerad eller vad det nu heter. Jag fick en pokal. I kattguld.
Torrfoder och en kvarts burk Whiskas
Måndag 1 mars
Allt som vanligt igen. Matte har suttit hela dagen med en resekattalog
om Kattmandu. Ingen pälsborstning på två dagar. Fast det ger jag
blanka katten i. Har fått annat att tänka på. Undrar om Kattja har fått
av sig angoraoverallen än. Det är ju mars!
Torrfoder.

Anita Eriksson
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205 Gunda
Torsdag 15 oktober
Kära dagbok
Jag tänker inte lägga två strån i kors för att bekanta mig med min granne.
Hon kom förra veckan och då valde bonden, Bond, som jag kallar honom,
att ställa henne i båset bredvid mig. ”Nu ska du vara snäll mot Huldra,” sa
han och gav mig en lätt dask på gumpen. I färskt minne hade han förstås
hur jag uppförde mig när han stallade in oss. Bredvid mig placerade han 118
Gullros. Den gammkossan tål jag inte. Med min långa, trimmade tunga stal
jag kraftfodret från henne, och när hon lagt sig vred jag till mig så jag kunde
skita på ryggen på henne. Det resulterade i en lång harang från Bond. ”Jävla
…” och en massa liknande ord, men han slog mig inte, utan flyttade på
Gullros.
Det fanns plats, för dan innan hade djurbilen hämtat 260 Maja och 302
Docka. Sista resan. Till Tierp. Det sägs att vi kor byter kön efter döden. Blir
oxfilé och oxrulader. Det är bland oss kreatur precis som hos dom tvåbenta
med kläder på sig; karlarna tycks vara för mer. Ändå är det vi som försörjer
mänskligheten med mjölk. Och föder kalvar. Men, i rättvisans namn måste
jag ju medge att dom där av hankön är med på ett hörn.
Fredag 23 oktober
Kära dagbok
Igår stod min hulda granne 448 Huldra och sträckte på halsen, spanade. Efter en stund viskade hon till mig och undrade var tjuren stod. ”Här finns
ingen sån”, svarade jag. ”Du får nöja dig med ett långt plaströr med några
droppar upptinad sperma i.” Hon suckade uppgivet och fnös så det stänkte
ur näsborrarna.
Idag har veterinären varit hit. 285 Jolin har juverinflammation. Lagom
åt'na. Nu är det hennes tur att få penicillinsprutor inkörda i halsmuskulaturen fem dar framöver. Tänk om hon för en gångs skull kunde jävlas med
Bond och vrida undan skallen. Men hon kommer väl stå att där from som ett
lamm förstås, gullkossan hans.
Vid kvällsmjölkningen sparkade jag Bond när han drog ur dom där
obligatoriska skvättarna i provkärlet. Han röt till, och innan han hängde dit
spenkopparna spände han på mig sparkbågen. Jag funderade på att inte
släppa ner mjölken, men då kanske han tänkt, här är'e dags för sinläggning.
Och då blir jag utan kraftfoder. Så jag lät det flöda, för lättmjölkad är jag, till
skillnad från 354 Vendela fem båsplatser bort.
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Måndag 2 november
Kära dagbok
I morse kallade Bond mig för lömsk. Varför vet jag inte. Han verkar lite rädd,
för nu sätter han på mig sparkbågen morgon och kväll. Jo jo, jag vet att sätta
mig i respekt, men att få den där metallkroken uppkörd i ljumsken är inte
skönt.
Tisdag 10 november
Kära dagbok
Idag kom det två kontrollanter från Länsstyrelsen. Ett av dom där besöken
som jag vet Bond svär över. Journaler ska granskas, vi ska synas och Gud vet
vad. Kontrollanterna var två fruntimmer, dom såg ut som skoljänter. Jag
tänkte, vad vet dom där om mjölkkor. Men fasen, så pålästa dom var! Mig
klappade den ena, tyckte jag var vid gott hull och att jag verkade snäll. Om
hon sagt nåt annat hade jag vispat i för'na.
Bond fick beröm för fin besättning. Fattas bara, med mig, 205 Gunda,
som praktmorsa. Fem kvigkalvar har jag fött, alla högmjölkande vid det här
laget. Fast stå bredvid nån av mina döttrar det får jag inte. Jag längtar till
nästa års kosläpp. Då får jag träffa dom igen.
Onsdag 11 november
Konstigt nog börjar jag trivas med Huldra. Tror vi kommer att samsas bra på
betet när vintern är över.

Ko i keramik, tillverkad av bollnäskeramikern
Heléne Nordqvist 1921-2020.

Sonja Larsson
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Sörens kattdagar
Hej, jag heter Sören och är 12 veckor
gammal, en alldeles bedårande söt liten
katt som fått nytt hem. Snälla matte ring
till grannen och tala om att jag har kommit till er, dom vill säkert veta. Vet
kanske inte att jag har svart silkeslen
päls med vita inslag på tassar, nos och
svanstipp och att jag har blå ögon som
jag bara smälter ner folk med när jag
tittar på dom fast om dom inte skyndar sig hit så hinner mina ögon bli gula,
för de blir dom, men det står sig bra mot det svarta pälsen.
Tänk att jag skulle få det så här bra, egen sovplats som jag bestämt själv, mat
o vatten framställt o egen toalett, alltså helpension. Lillmatte är nog coolast
för hon leker med mej, än så länge är jag innekatt men till veckan säger dom
att jag ska få prova att gå ut på egen hand, då ska det bli upptäcktsfärd. Har
kostat på mej vaccinering o märkning, men att dom kastrerade mej är jag inte
riktigt helt nöjd med, men det syns ju inte på utsidan som tur är.
Nu har det gått flera månader det är midsommar och jag kommer och går
som jag vill i huset även nattetid. Ibland stöter jag på andra katter ute då jagar vi varandra, undviker slagsmål.
Jag tar en sväng till grannarna ibland för att vidga vyerna, en del har hundar
som skäller, en har kaniner dom är kul att jaga. En dag gick det lite snett när
jag var ute, smet ner i jordkällaren när matte öppna dörren dit och blev sedan
kvar där hela dan men dom hittade mej senare på kvällen så allt ordnade
upp sig.
Livet leker och jag mår efter omständigheterna bra.
Hälsningar Sören.
P.S. Nu sommartid kan man ta en tupplur ute i grannens syrenhäck, här är
man skyddad men har ändå koll på vad som händer .D.S.

Göta Sandqvist
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Ur olika perspektiv

D

örrklockan ringer
jag springer

Måste stoppa hunden
usch hon borde vara bunden
Någon står utanför vår dörr
Nu skäller hon som aldrig förr
Tänk om det är närmsta grannen
han brukar bli utskälld den stackars mannen
min lilla vovve skäller som besatt
mitt NEJ betyder inte ett skvatt
Förstår hon inte att det inte alls är farligt
hon kan lämna det till mig, jag tar det varligt

D

örrklockan ringer
Jag springer.

Måste vakta flocken
Det kan ju vara mannen i rocken.
Eller så kanske det är de där andra...
Nej, mig kan ingen klandra
om jag varnar och ger skall
när det rör sig i vår hall
matte beter sig som ett fån
jag ropar: gå här ifrån!
förstår hon inte att det kan vara farligt
hon kan lämna det till mig, jag tar det varligt
Marie Stistrup
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Brev från Pedro.
Tjena alla gamla kompisar i Bukarest. Jag antar att ni funderar på vad som
hänt gamle Spelacchio sedan jag lämnat Hundhjälpen.
Ett äldre par i ett land som heter Sverige ville ha mig och blev godkända som
köpare. Efter en ganska jobbig flygresa i en trång bur i ett mörkt bagageutrymme i ett flygplan, landade vi i Sverige. Där väntade ett gammalt par redan på mig. Kvinnan, en liten söt varelse, såg väldigt snäll ut och hade en
riktigt snäll röst. Mannen, en lång mager drasut, verkade ganska ointresserad och var ganska tyst. Sedan väntade en bilresa som tog lika lång tid som
flygresan, innan vi var framme. Vi stannade halvvägs så att jag fick kissa.
Kvinnan, som nu var min matte, var extremt noga med att koppla mig och
kollade noga att jag inte skulle kunna smita.
Vilken stolla, aldrig i livet att jag skulle smita. Framme väntade ett stort rödmålat hus med en jättestor tomt. Resan hade gått bra och jag var äntligen
framme.
Nu har jag bott här i Sverige i nästan två år och trivs riktigt bra. Så här är
det att vara hund i Hudiksvall, staden där jag bor heter så.
Ungefär halv åtta varje morgon börjar husse och matte att röra på sig. Om
matte är piggast blir det en jäkla fart för hon tror att jag är jättenödig. Upp,
nerför trappan och ut på tomten. Knappt man hinner fatta vad som händer.
Om husse är piggast, så är det mycket lugnare. Han fattar att jag inte är jättenödig, så fort jag vaknat. Han tar god tid att klä sig och att ta ut mig för kissoch bajstur på tomten.
Sen blir det frukost – nu gäller det att visa intresse, jag hoppar omkring
och ser utsvulten ut, så att min frukost görs klar innan husse/matte gör färdig sin frukost. Sedan bär det iväg upp till övervåningen, där jag snabbt lägger mig i husses favorithörn i soffan. Ibland hinner den gamle stöten före
mig och tar hörnet, men det är bara att vänta, han skall alltid iväg på toa
inom en halvtimme. Då flyttar jag in i det sköna hörnet. Husse, som var så
ointresserad på flygplatsen skulle aldrig drömma om att flytta på mig. Jag
tror den gamle stollen tycker mer om mig än han tycker om någon annan.
Efter en timmes TV-tittande, då jag låtit både husse och matte turas om att
smeka och klia mig, börjar dagens första cirkus. De båda gamlingarna hoppar upp och börjar göra en massa konstiga rörelser efter en bestämd röst från
TVn. Vilka stollar, oftast orkar jag inte se galningarna utan tar en liten lur.
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Efter detta följer en timme där gamlingarna ägnar sig åt sina datorer, laddar
diskmaskinen eller tvättmaskinen. Sedan följer dagens stolleprov. Ut och gå!
På vintern tar matte på mig en anskrämlig hundrock för att hålla mig
varm. Att jag redan har en päls skiter hon i. Sedan går vi runt en stor sjö inne
i stan, fastspänd i koppel. Möter massor av hundar, men de struntar jag i.
Men när det regnar, då är det värre. Då tar matte på mig en ROSA vidrig
regnrock. Då skäms jag häcken av mig varje gång vi möter en annan hund.
Är det sommar går vi i skogen. Mycket roligare, helt fri och jag kan jaga runt
som en galning. Dock förväntas jag både kissa och bajsa på färden. Jag brukar fixa detta.
Efter hemkomst väntar en lugn eftermiddag, då jag får tillfälle att göra det
jag gillar mest. Sova. I början höll gamlingarna på och kasta bollar eller pinnar, som de inbillade sig att jag skulle jaga ikapp och ta tillbaka till dem. Men
icke, sånt fjant håller jag aldrig på med. I början ville inte matte att jag skulle
vara i gamlingarnas soffor. Det slutade med att alla soffor numer har mjuka
filtar, som jag kan gona mig åt. Matte pratar nästan alltid. Hon har tre olika
röster. En som är den vanligaste, då hon inte förväntar sig att någon svarar.
En annan röst riktat mot Husse, då hon vill ha något fixat och Husse störtar
upp förskräckt varje gång- han är halvdöv, men ganska oförarglig. Sen har
hon en lite fånig röst, den är riktad mot mig och då vankas det mat eller promenad på tomten.
Husse däremot säger inte mycket. En mycket stillsam och lite tråkig
gubbe. Det tog inte många veckor för mig att få gubben att förstå vilken underbar hund jag är. Jag har honom helt i min hand. Det krävs lite jobb, bl a att
ligga i hans beniga knä minst en halvtimme ett par gånger om dagen. Då är
han i extas av lycka. Sitter och tomglor saligt och smeker mig på pälsen med
sina stora magra händer. Men hans knän är för beniga för att det skall vara
bekvämt. Men man får stå ut.
På kvällen, då TVn är slut väntar dagens match. Husse tar ut mig på tomten och ger sig fan på att jag skall bajsa. Det vill inte jag. Han tjatar och tjatar
och jag håller mig. Ibland är jag lite snäll och bajsar en liten klick för att få
tyst på stollen. ”Har han bajsat”, gastar alltid Matte, då vi kommer in.
”Jajjemen” säger Husse med triumf då jag bajsat. Om jag inte gjort det, så
låtsas Husse inte höra vad Matte ropar.
Kväll. Nu kryper jag ner i min korg och när gamlingarna är klara på toa
letten och kommer in i sovrummet lägger de varsin av sina begagnade
strumpor intill min nos och säger ”God Natt Pedro”. Begriper inte varför de
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håller på så. Jag måste ändra ställning varje kväll, för att undvika de illaluktande strumporna.
Ganska ofta kommer en lång ljus tant och bor hos oss. Det är Mattes
dotter. Hon är snäll, men har en stor, stor nackdel. Hon har två andra hundar
med sig. En gnällig lurvig tik som bara är hälften så stor som jag och en
jättestor långhårig sak, som alltid skall leka och busa.
Hon, för det är också en tik, är alltid på hugget och jag jobbar stenhårt för att
undvika henne.
Lite trist att veterinären har mixtrat med min pung, annars hade detta varit
rena paradiset.
När Mattes dotter flyttar ut igen, då fattar jag vilket paradis jag lever i. Då
är det enkelt att stå ut med Husses beniga knä och Mattes fåniga röst.
Hudiksvall 2020-09-25

Pedro

Öjar Janhager
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ERÖVRINGEN

rande plym ovanför sig. Alla hans
färger från nästan mörkblått till
ljust grått glänste under takkronan.
Hans små söta tassar trippade lätt,
lätt över parketten och sina smaragdgröna ögon satte han gäckande
i människans förvånade.
Människan var besegrad, åtminstone för stunden. En vilt främmande katt trippade hemvant runt i
vardagsrummet och beredde sig på
att så fortsätta en tid framöver, verkade det.
Det var ingen hemlös katt. Han
hade ett gult halsband och pälsen
var vårdad och borstad. Han var
van att bli beundrad.
Nu vaknade husets Skönhet till liv.
Novemberlivet i en förortsvilla var
som vädret, så grått och enahanda,
medan man väntade på att husse
skulle komma hem från jobbet och
ta en stärkande och givande promenad bland alla gula kiss-hål i snön
runtom i området.
Annat var det på sommaren ute på
landet där man fick löpa fritt och
vältra sig i plöjningens feta svarta
jord eller i ett djurkadaver uppe i
skogen. Ta sig ett uppfriskande bad
nere i sjön allt under matte förskräckta tjut. Suck!
Eller vintern, då man kunde få följa
med ut i skidspåret när husse och
matte skulle Stärka Konditionen.
Det var inte heller så dumt. Men
november, fanns det något försonande över den månaden?

Det var november.
Kallt.
Snö låg överallt på backen sen en
vecka tillbaka.
Han … satt ute på altanen, hopkrupen, huttrade och tittade upp mot
den grå himlen. Han önskade sig
värme och en god måltid därinne i
det varma huset bland människorna.
En gestalt skymtade därinne. En
människa. Såg den inte honom?
Han som var så vacker!
Och nu frös han och ville in. Såg
inte människan det?
Åkej. Då måste man visa det tydligt,
tydligen!
Den vackre tog ett vigt språng upp
på den kvarglömda solstolen som
stod alldeles under fönstret. Han
sträckte ut sig i all sin längd och
krafsade med framtassarna mot
fönstret.
Nu såg människan. Hon såg en avlång lurvig korv som åstadkom ett
frasande ljud på rutan.
Hon öppnade altandörren och in
slank den vackre.
Hm, första steget var vunnet. Nu
gäller det att visa sina företräden,
tänkte den vackre.
Han ålade sig in genom dörren och
gick ett ärevarv i vardagsrummet.
Inget ljusskyggt och främmande
krypande här inte.
Nej. Han svängde på kroppen,
sträckte ut svansen som en triumfe39

öppningen. Extramatte gav ingen
vägledning till hur hon skulle
handla. Extramatte bara stod och
tittade.
Vad var nu detta? Var det ett intrång på annans område, eller? En
fräckhet utöver det vanliga var det
utan tvivel. Men det var ju extramatte som hade öppnat dörren.
Den tokan! Tänk om matte visste
det!
Nu gick den Vackre svajande fram
till extramatte och strök sig kelet
mot hennes ben, samtidigt som han
upplät sin röst till ett milt jamande,
följt av ett belåtet motorsurr. Han
var mycket nöjd med utvecklingen.
Hunden var han inte särskilt bekymrad över. Den hade han sett
många gånger på tomten till villan.
En halvgammal, velig goldenkärring. Själv var han en ung och
stolt hanne med en kropp vig som
en panter och snabb som en turbobil om han så ville och behövde.
Skulle något oberäknat inträffa
kunde han sitta uppe på en bokhylla inom någon sekund.
Efter att ha flirtat med människan
en stund glider den Vackre smidigt
förbi Skönheten och letar sig vidare
inåt villan, hamnar rätt snabbt i köket och - höjden av fräckhet - går
fram till Skönhetens matskål och
börjar äta de kulor som finns kvar
där. Fortfarande ingen attack från
Skönheten. Hon bara står i dörren
och beskådar händelsen, allt under

Men nu händer visst något. Altandörren gnisslar, en kall fläkt drar
förbi som innehåller en alldeles
främmande lukt i denna villa.
Främmande, men ack så välbekant.
Katt!
Inom ett ögonblick hade dåsigheten
blåst bort och Skönheten stod med
spetsade öron i vardagsrumsdörren
och följde den Vackres triumftåg
genom vardagsrummets vinklar
och vrår.
Skönheten var förvånad, hundläpparna hängde avslappnade utmed
tandradssidorna och munnen såg ut
som ett svart kors som hade vissnat.
Vilken fräckhet!
Spatsera in i deras villa där dessutom Skönheten bodde och hade sitt
alldeles egna revir.
Inga andra djur hörde hemma i villan. Utom några spindlar och en
eller annan mus förstås. Men en
katt!
Hur kunde extra-matte tillåta sig
något sådant som att släppa in en
Katt! Skönheten tittade förvånad
och lite förebrående upp mot extramatte som intresserat iakttog de
båda djuren.
Skönheten var nu en gång för alla
ett fridens djur. En gyllene päls och
trogna bruna ögon - en mildhet mot
det mesta. Fast katter hade hon
minsann jagat på sommaren, och
hästar och kvigor också för den delen.
Skönheten stod obeslutsam i dörr40

det att underkäken faller ner i skalllös häpnad. Hon tittar på extramatte. Frågande. Får det verkligen
gå till så här?
Länge håller den Vackre på med
hundkulorna. De är större och hårdare än katt-dito.
Därefter ålar han sig sakta fram
emot Skönheten och sträcker fram
nosen. Skönheten gör likadant.
Nos mot nos. En tack-kyss kan det
tyckas människan. Men djuren är ju
inga människor. De hälsar väl helt
enkelt.
Den Vackre har nu helt intagit huset
och går triumferande fram till sov-

rummet. Väljer ut mattes säng med
röd-vita påslakan på rött underlag.
Rullar behagfullt ihop sig och slår
svansen om sig. Slår på motorsurret och lägger huvudet med de
smaragdgröna på sned och kikar i
allt smalare ögonspringor på den
av häpnad förstenade lilla åskådarskaran i dörröppningen.
Villan är intagen! Snabbt och elegant, utan våld och blodspillan. Så
går en intelligent erövring till. De
intagna är redan intagen av den
nye härskaren. Kungen, som ligger
hoprullade på mattes säng.

Anna-Britta Bergman
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Kära Dagbok!
I morse försökte jag telepatiskt förmedla till matte att jag önskar mig
ett stort ben och inte ett litet. Nåja det krävs uppenbart träning. Jag
ligger nu i soffan, i särklass min favoritplats, bredvid matte. Hon skriver också dagbok tydligen, jag tjuvkikade och snappade åt mig en
mening; 'Jag är så glad att Gandalf ( jag vet, återkommer till det snart,
men åhh vad jag älskar min nördiga och magiska matte) har kommit
in i mitt liv och hjärta. Nu får jag äntligen ösa all min kärlek över
detta lilla pyret (nåja,så liten är jag nu inte) Det känns mindre ensamt
nu.'
Då lade jag mitt visa huvudet i mattes knä. Ja, jag heter Gandalf, vet
nu inte riktigt om jag känner mig lika vis och magisk. Själv tycker jag
om att gosa och drömma om det perfekta, stora och feta benet. Men
visst, jag kan vara vis! Breathe in - Breathe out! Tänk att människorna
här tycker om att döpa sina husdjur-det gäller att leva upp till det
också. Det kostar att ligga på topp! Egentligen räcker det med de rätta
energierna, fast DET är de inte redo för än. Tills dess lystrar jag gärna
till Gandalf, det får mig att känna - att precis ALLT är möjligt, t.o.m.
min stora dröm om det perfekta, feta benet
Voff, voff Avtryck Intryck av Gandalf

Ras: Griffon
Namn: Gandalf
Ålder: tidlös eg, men okej 7år
Vikt: 4 kg
Drömmer om: Feta stora ben
Nuvarande hemvist: Matte Maya Engström
Planet: Jorden
Ursprunglig hemvist: Planet: P.s man tar av vid lejonhuvudet och det
blinkande ögat i rött och blått - det är vägen till Jorden, ifrån min Planet sett. D.s
Maya Engström
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Vovven vilgot på vift
Vad var det som var så roligt?
Matte hade bästa kompisen
med sig minsann. Plastmatte
också. Men inte jag inte. Ingen
Pixie när hon var som ljuvligast.
De fattade noll de där egona i
framsätet.
I Storuman fanns det också en
ICA-affär. Men det var inte ICA
Nyplan med Pixie runt hörnet.
Där fanns bara ett människohotell.
Det var rätt schysst på hotellet
faktiskt. Bra studs i dubbelsängen. Jobbigt förstås att se till
att de andra på hotellet höll sig
på avstånd. Jag har ett grovt,
skrämmande skall som jag är
stolt över.
”Kan han som är så söt låta så
otäckt?” Några människor och
hundar har sagt så och det gör
mig mallig. Ibland på hotellet
hörde jag människotassar utanför dörren på nätterna. Då tog
jag fram värsta basrösten.
När jag vaktar min matte skäller jag det värsta jag kan. Då
börjar matte också skälla.
Kanske gör hon det för att hon
inte litar på att jag kan skrämmas tillräckligt. Det gör mig led-

ICA Nyplan dök aldrig upp. Det
är där jag brukar gny för att det
ska gå fortare. Till Pixie, min
tikvän och kärlek. Världens sötaste!
Pixies matte, Marie, körde.
Min matte satt bredvid.
”Tyst Ville”, morrade matte,
när jag högljutt insåg att vi åkte
åt fel håll. Pixie då? Jag ylade i
baksätet och matte övergick till
skall.
”Käften Ville!”
Ville, det kallar hon mig
ibland. Mest när hon är sur. Mitt
riktiga namn är Vilgot. Vilgot
heter jag för att jag är en lagotto
som VILL GOTT. Det förklarar
matte alltid när hon tycker att
jag har uppfört mig bra. Det blir
rätt mycket Ville faktiskt. Felaktiga bedömningar enligt min mening.
Marie bara körde och körde
och pratade med matte. Jag satt
fastspänd i baksätet. Marie
måste ha glömt Pixie hemma.
Hur kunde hon?
”Det kunde ju bli valpar”,
hörde jag .”De skulle säkert bli
söta. Men en lagotto och en liten
jack russel?” De skrattade.
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på att jag kunde köra med ett
hundtrick. Det finns många
olika men det här passade då:
Bakom en stängd dörr går det
ut på att krafsa på dörren och
gnälla och låta ledsen. Mycket riktigt. Matte kom genast
och bad mig vara tyst och inte
krafsa. Hon skällde inte. Hennes röst var mild. Om jag
skötte mig, skulle jag få två
skinkbitar och två ostbitar när
de kom tillbaka. Det lovade
hon.
Tricket fungerade. Osten
och skinkan smakade underbart.
Vid alla frukostar på hotellet sa matte att jag skulle få
ost och skinka om jag höll tyst
och lämnade dörren ifred. Jag
gjorde som hon sa förstås.
Man får inte vara dum. Matte
tvingar mig att bete mig ohyfsat ibland. Lite kul också för
det ger ju god utdelning.

sen. Jag håller på att öva på att
skälla högre och grövre och
morra samtidigt. Då kanske
matte vågar lämna över vaktandet till mig och koppla av. Men
hon har hittills bara härmat mig
och skäller högre hon också.
Hotelltoalettens toapapper
tyckte jag om. Det var lättåtkomligt. På lagom höjd. Lätt att dra
ut och få med sig in i rummet
som en lång böljande banderoll
utan att det gick av. Kul lek! Och
mjukt och skönt mot gommen.

Bra kvalité. Inte alls lika
strävt och hårdtuggat som det
billiga skräp vi brukar ha
hemma. Matte blev arg och la
upp rullen på tvättstället.
Matte envisas med att truga
i mig den hårda intetsägande
hundmaten. Trist. Men hon
bidrog till en del kulinariska
ljusglimtar under hotellvistelsen. Det måste jag medge.
Matte och plastmatte försvann varje morgon in i ett
stort rum där det luktade väldigt gott. Hundar fick inte
vara där och äta frukost, sa
de. Orättvist. Jag blev inlåst
på rummet. Men då kom jag

Det fanns många fåglar att
jaga på fjället. Men långkopplet tog emot och drog. Det var
trist. Matte sa att hundar inte
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Det tog en hel dag att komma
hem. Jag blev stel i kroppen av
att ligga fastspänd i baksätet.
Tanken på Pixie fick mig att stå
ut. Det tog ytterligare en dag
innan jag skymtade ICA Nyplan
genom bakrutan. Då reste jag
mig upp och ylade längtansfullt.
Matte skällde inte på mig faktiskt. Hon förstod nog min längtan. Kanske tänkte hon på Turistbyrån?
Det var fantastiskt att möta
Pixie igen. Men en besvikelse att
hon inte luktade så där himmelskt längre. Jag sa inte det till
henne så klart. Man är ju gentleman. Och doftar gott gör hon ju
alltid. Min älskade tikvän Pixie.

fick vara lösa. Det stod så på en
skylt. De som skrev skylten har
inte förstått att det är matte som
går i band. Ibland tycker jag det
är jobbigt att få henne att inte
dra. Speciellt där på fjället med
alla småfåglarna.
Det blev plötsligt tvärstopp.
Halsbandet stramade runt halsen. Matte och plastmatte hade
stannat till högst uppe på fjället
och skrattade allt vad de orkade.
Jag sökte mattes blick för information. Någon som hette Turistbyrån i Hemavan var jättekul, tyckte de.
Turistbyrån hade skrivit på en
skylt att man ska titta på utsikten för då känner man den
glädje som trots allt finns i livet.
Dold i människans stressade
vardagstillvaro förstås .Men inte
på fjället. Här kikar den fram.
Matte och plastmatte tyckte tydligen att Turistbyrån var glädjeämnet i livet. Som de skrattade.
Jag anser att de nära relationerna
är viktigast. Och godis förstås.
Jag hade ingen som helst möjlighet att vårda relationen till min
tikvän Pixie när hon var så långt
borta. Turistbyrån verkade åtminstone bo i trakten. Se där,
orättvist igen!

Kerstin Furbo
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Agatons berättelse
Flyttlasset går. Hoppas att de
hittar ett hus snart.
Det känns för instängt för en
som är van att kissa ett revir
bland buskarna på hemmaplan.

Jag ska presentera mig. Jag är en
cockerpoo och mitt namn
är Agaton. Min far är en cockerspaniel och min mor är
en pudel, eller så kanske det är
tvärtom. Jag hämtades från
Jämtland när jag var 8 veckor.
Min matte och husse var det som
blev de lyckliga ägarna till en fin
och snäll vovve.

Jag är mycket på Andvägen. Där
bor Husses föräldrar Ivar och
Märit. Där trivs jag som fisken i
vattnet.
Jag skyndar mig in, sätter mig
nedanför kylskåpet.
Gissa vad som finns där. Jo, Ni
gissar alldeles rätt, FALUKORV!
Ibland serveras det leverpastej
och kalvsylta men falukorven är
favoriten.

Nu är jag den första tiden bosatt
i Bergsjö. Min matte kommer
från den byn . Jag fick en kompis
där, en katt. Namnet har jag
glömt. Men jag minns att hon
var tillbakadragen en liten tid,
men det dröjde inte länge förrän
hon kröp fram från sina gömställen.

I Söderhamn bor en kompis till
mig. Han heter Jackson. Vi
kanske är släkt. Det är en svart
pudel. Det finns likheter.
Inte färgen. Han är snäll och gillar falukorv. Där slutar likheterna.

Jag har hört att vi är kloka och
mycket snälla. Jag har en lurvig
päls och tappar inte hår.
Och det är en fördel. Alla tycker
om mig, klart de gör.

Maj Larsson

Inget besvär med mig, följsam
och lydig. Och jag tycker att
Bergsjö är ett bra ställe att bo på.
Men nu är de på väg till Hudiksvall. En tvåa blir bostaden
och den duger.
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Katten Fenris dagboksanteckning
Jag heter Fenris och är en blandning mellan skogskatt och något
annat vilket innebär att jag har
en extra klo på mina tassar, det
är perfekt när jag ska ta tag i något, jag är verkligen stilig .. grå/
vit strimmig i pälsen med lång
svans, fyller två år 16 nov, bor
med husse Knut och matte Birgitta på deras bondgård i Norrhavra, uppväxt hos deras barnbarn Rasmus som gosade med
mig jämt. Här finns många
byggnader där det är mycket
spännande att utforska.
Namnet Fenris är en förkortning
av Fenrisulven……
Nu vill matte att jag ska delge
henne mina funderingar under
en dag så ska hon skriva ner
dem. Här händer det verkligen
mycket

stickning, mobil och tidning. Jag
sätter mig och puffar på hennes
ansikte, så lägger jag mig på
hennes bröst och hon kelar med
mig, jag lägger mig på rygg och
blir kliad på magen, skön massage.
Så dricker hon morgonkaffet
sittande i fåtöljen och jag sitter i
knät. Nu ska hon hämta tidningen ca 50 m bort, jag följer med
och ”går fot” hela vägen upp,
kollar på henne ibland så hon är
med mig, det är inget jag lärt
mig men det känns tryggt så.
Sen vänder vi och går in igen.
Jag äter bara torkade kattkulor
och dricker helst vattnet ur skål i
badrummet, skinka och ost gillar
jag inte.
Dags att gå ut och plötsligt ser
jag skymten av en liten söt mus,
kastar mig över den lilla stackaren, biter lite lätt, kastar den upp
i luften några gånger. Till slut
orkar musen inte mera, jag äter
inte upp hela för den är inte god
och jag får inte ta in den i huset.
Där flyger en fågel som jag lyckas fånga, en råtta hinner slinka
undan mina tassar. Många tyck-

Jag tar en torsdag…
Kom in ganska sent i natt, jag
hade varit till grannen och
träffat min kompis, hemma igen
åt jag lite och satt och gosade
med matte i hennes älsklingsfåtölj i köket, då vill jag att hon
bara ska ägna uppmärksamhet
åt mig, hon får lägga undan
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ligaste är att krypa ner i en
durspelsväska och sova en liten
stund, fiolfodralet är ganska bra
också. Oj så många foton dom
tar på mig. Ganska kul att kolla
in när fötterna rör sig i takt med
musiken, då ligger jag på lur och
hoppar snabbt på dem ibland.
Flera vill hålla mig och kramas
men där går gränsen, det är bara
hos matte jag känner mig trygg.

er inte om att katter jagar men
min instinkt säger mig att det är
rätt.
Har kollat mycket utomhus
idag, logen, vedbon, leret och
upp i skogen närmast huset, jag
går inte några långa svängar.
När matte vill att jag ska komma
in så visslar hon och ropar Fenris, om jag inte kommer direkt så
visslar hon igen efter ett litet tag,
jag har inte tid att komma alla
gånger.

Jaa nu är dagen snart slut, jag
följer med upp och sover i sängens fotända Den ena dagen är
den andra lik men här trivs jag
fantastiskt bra.

Vid 18-tiden kom ett gäng spelmän, mest durspelare hem till
oss, dom kommer varje torsdag,
det kallas köksspelning. Det ro-

Birgitta Nilsson
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Andra vågen
Eftersom det inte ser bättre ut än att vi har en andra våg av pandemin tar vi
med några Corona-texter. Som en liten påminnelse att hålla ut, hålla avstånd, ja ni vet!!

Livet under Coronatiden år 2020
Från den förra dikten som jag skrev
här en tillbakablick på hur det blev
Många som för viruset råkade ut
De orkade ej mer, deras liv tog slut
En promenad är bra för allas vår själ
men frågor fanns hos oss likväl
På två meters avstånd fick vi gå
då kunde man träffa sina vänner ändå
Att besöka äldreboende var inte lätt
det ordnades på ett enkelt sätt
För att sitta ute, prata vid ett bord
mellan dem en skiva av glas var gjord
Äta ute på restaurang var nu svårt
gällde att hålla i plånboken hårt
Utan arbete inga pengar in på kontot gick
flera restauranger nu stänga fick
Svemestra det nya ordet vi fick lära
semester i Sverige, vårt land det kära
Vår svenska natur hade mycket att ge
vi fick åka, njuta och se
Vissa blev glada att pantbanken fanns
även om de måste sälja ägodelar med glans
För att bo, leva få något i magen
samt betala räkningar som kom endera dagen
I dessa tider uppkom stress tyvärr
vilket för många fungerade som en spärr
Några provtagare fick inte rätta svar
deras oro fanns fortfarande kvar
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Sommargympa med Sofia bra för oss alla
man blir starkare, inte lika lätt att falla
För att fortsätta må bra i hela kroppen
hela året gympa med TV vore toppen
Man undrar när detta har ett slut
Vad som väntar bakom nästa knut
Innan dess, ta inte allt för givet
lev i nuet, varje dag är en del av livet
Marlene Fröjdh
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Annasara Svanteson
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TANKAR I CORONATIDER
Vilket TJAT!
Oj, oj såå allvarligt. Gå inte ut bland folk 70+.
Inga utlandsresor i sommar, avbokning av Hotell i Schlesvig.
Oj, vi som ska ha hantverkare.
Hålla avstånd. Spraya med sprit.
Ska våra nya fönster bli vår död?
Verkar ha gått bra. Vi är fortfarande friska.
Tack!!
Så skönt att vi kan gå på långpromenad.
Resan till återvinningen blir en trevlig utflykt.
Va bra vi har det.
Prata i telefon:
” Ibland grips jag av panik”
” Jag med”
Undrar om vi någonsin får ses mer.
Jo, Vi hoppas.
Det här börjar bli normal vardag.
Blir jag folkskygg?

Gun Sjöholm
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Tema: Aldrig
Man ska aldrig säga ALDRIG
Aldrig skulle jag gå naken
på Oslos gator
Hellre går jag
påpälsad i Dubai
Och inte skulle jag dansa för Påven
fast jag hade vägarna förbi
Men en dag skriver jag säkert
att allt detta händer
För dikten är
drömmarnas verklighet
Britt Ruuska

MAN SKA ALLTID SÄGA ALDRIG
Jag ska aldrig göra då där igen.
Jag vet att jag har sagt så förut.
Men nu är det säkert.
Jag vet att jag även har sagt så förut.
Men jag har inte rått för att det sen har hänt saker
som gjort att det inte blivit så.
Jag vet att jag även har sagt det tidigare.
Men den här gången blir det skillnad.
Jag lovar.
Jag ska verkligen aldrig göra så där igen!
Fast, man kan ju inte rå för att det händer saker
som ställer till det.

Benny Fröjd
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ALDRIG i Am

A

ldrig hade jag väl trott
att man åldrades så fort

A

ldrig borde jag ha trott
att människor var goda

A

ldrig kunde jag väl tro
att vänner skulle svika

A

ldrig hade jag väl trott
att klassamhället var så stort

A

ldrig ville jag nog tro
att det var så lätt att ljuga

A

ldrig trodde jag nog på
att man pratade med blommor
Margareta Sosnierz
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osmakliga ord
bryter ut
med
het lava
fräter sönder
ljuset

aldrig

mer …
nyanser flyter samman
skapar öm bild
sorgens öga
svullnar

aldrig

mer …
Anneli Pietikäinen
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Aldrig mer
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vund

ättja

vsikt

ita

ödssynd

asism

uga

iskera

llvilja

nsikt

irighet

åva

med tack till livet !

farsot
morsot
aska
i flaska
urna grävs ner
aska

Annasara Svanteson

sprids för vinden
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ALDRIG
Till slut så kan jag inte gå - mer än 100 m
'roikkuen apuvälineessä' (hängande på ett hjälpmedel)
och är 11% invalid
vi ansöker och får en INVA skylt till bilen
och får parkera gratis
jag kan inte köra själv längre
jag lever och bor mitt i urskogen
går jag ut träffar jag ingen
förutom räven, vitsvanshjorten och Granen
'men mamma - du har ju gått
inte behöver du gå mera'
säger min son
och sedan flyttar han med fru och Hund
långa vägar bort
- då pratar jag aldrig mera
Camilla Torsell Heinonen
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Aldrig vila?
Aldrig nånsin vara stilla
bara vilja vilja vilja
stundom smakar illa:
aldrig vila, ständigt ila.
När storstadsstressen är total
vill jag till hälsingsskogens sal,
mitt i stillhet, midnattsljus
intill älvens trygga brus.
Med sinnet där och kroppen här:
att ständigt ila, aldrig vila
men i texten finna ro
på diktens rader kan jag bo.
Katarina O´Nils Franke

S

kulle ha skrivit det där andra, det där något som aldrig blev av.

I alla fall nästan inte.
Kunde väl aldrig ha trott på det som alla sa.
Hon skulle aldrig bli riktigt frisk sa man
Nej, men det stämmer, jag kämpar på som aldrig förr.
Nu gäller det för mig att inse att denna hon, det är jag.
Och det har kostat tårar och psykvård, åratal med egen psykolog.
Ensamhet trodde jag var gratis.
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Anna Eriksson

Aldrig
Ett vanligt ord, sex bokstäver
stavas aldrig med två ”l ”
till betydelsen strängt, absolut
hårt som flinta, står emot
både kungsvatten och diamantslip,
segt, oböjligt
aldrig aldrigare, aldrigast.

Ett missbrukat ord, devalverat
i vardagsspråkets växlingskontor
Aldrig mera krig
aldrig ska jag sluta älska dig
aldrig sa jag så
tecken på dåligt minne
bristande självkännedom
idealistiska förhoppningar
eller ren lögn.
Ett ord av oskattbart värde
tungt, tätt, fullödigt
att förvaras säkert, i bankvalv
och brukas sparsamt
dock inte
aldrig.
Evan Berjlund
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Aldrig mer!
- Aldrig mer, säger mannen och håller upp en färgsprakande katalog
mellan tummen och pekfingret.
Hon suckar och placerar ett bokmärke mellan sidan 48 och 49 .
– Vad då aldrig mer? Jag förstår inte, säger hon och ser upp på sin
man.
– Aldrig mer behöver vi ränna omkring, trängas med folk och leta
lämpliga julklappar till släkten, säger han stolt och viftar i luften med
katalogen. Han fortsätter:
– Vi kan skicka efter varenda klapp. Här finns allt. Och dessutom
blir det både billigare och mer originellt.
Hon slår igen boken.
Mannen väter på tummen och börjar bläddra.
– Vad sägs om en klocka till svärmor? Det har jag hört att hon vill
ha. Du kan köpa en trumsetklocka som väcker dig med ett trumsolo
för att därefter önska god morgon? Eller varför inte en Tågklocka med
autentiskt ljud från ånglok eller tågvissla?
Hon bemöter hans entusiasm med sval likgiltighet.
– Kanske den här skulle passa bättre.
Han håller upp en bild på en truckliknande klocka på enorma hjul.
– Den här varvar motorn, blinkar med ljusen och tutar! Stor är den
också. 27 centimeter. Och inte så dyr. 198:50. Så vitt man inte köper
två. Då blir det bara 387 kronor. Nähä, inte det.
Han bläddrar högljutt i de glansiga katalogsidorna.
– Men titta här! Ett ur med tolv fågelläten. Olika för varje timme.
Tror du inte att svärmor skulle uppskatta det? Hon tycker ju så mycket om fåglar.
– Levande ja, Inte en kraxande kråka klockan fem på morgonen.
– Nej, det förstås. Då passar det väl bättre med en gök på kvällskvisten?
Han tystnar efter en varnande blick.
– Är det en katalog från en urmakare du har där? Finns det inget
annat?
– Här finns allt sa jag ju, deklarerar mannen och bläddrar vidare.
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– Vad sägs om det här då? Slim-up-byxan som ger plattare och
snyggare mage. På sekunden! Något för dig?
– Om du sagt make hade jag kunnat ta det under övervägande,
muttrar hon.
– Men här ska du se! Gå som på moln. Universalsulor med luftkuddar. Endast 59:50. Styck.
– Fick du inte nog förra hösten? Med en zinksula i den ena skon och
en kopparsula i den andra. Någon slags elektrisk laddning mellan
dem skulle bota ditt ryggskott! Herregud, jag har väl aldrig sett något
så patetiskt, då du hasade omkring och viskade koppar, zink, koppar,
zink.
Mannens goda humör rubbas inte.
- Här har vi något, raring. En elektronisk jättegroda som hälsar dig
och dina gäster välkomna med ett naturtroget ”Koack!”
Han håller upp katalogen och pekar på bilden av en stor grön groda.
- Nej, vet du vad. Grodor har jag fått nog av. De strömmar ju ur din
mun.
Han bläddrar vidare.
- En sjungande kylskåpsmagnet då?
Hon sliter åt sig katalogen.
- Det skulle i så fall vara den här. Den elektroniske tuppen som hälsar besökare välkomna med ett glatt kuckelikuuu! Till Dig. Ni är ju
precis lika galna bägge två, säger hon, sliter åt sig kappan och skyndar ut i julhandeln.

Anita Eriksson
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A

ldrig kunde jag väl tro att just jag skulle få ett så fint diplom.
Aldrig har jag lyckats bli vän med datorn.
Aldrig fått igång ett kontaktnät på Facebook, fick till och med ett
meddelande: fyra vänner på Facebook är väldigt lite.
Aldrig lyckades jag få iväg ett sms till bordet bredvid, när vi var
där på den där festen för snart tjugo år sen, när alla satt och
knäppte på sina mobiler så vi nästan glömde köttet på grillen.
Aldrig har jag kunnat skicka ett senare heller, om jag inte först
fått ett, så det bara varit att svara.
Aldrig hörsammade jag mina väninnors välvilliga tjat: du måste
inse, Facebook, måste, måste, jag kan lära dig, jag kan visa.
Nej, nej, nej aldrig.
Tills nu, för några veckor sedan, tjugofem år efter alla andra.
Började en datakurs arrangerad av PRO och fick en ledare och
assistenter med änglars tålamod. Kommer att gå en kurs till efter jul för jag vill verkligen kunna skicka meddelanden och texter utan att behöva ropa på hjälp. På bordet framför mig står
min alldeles egna dator inkopplad med mobilt bredband och
nyinköpt mus, eftersom den lilla plattan man annars kan trycka
på, reagerar alldeles för snabbt.
Och vad står det då på diplomet från PRO Data?
Jo, jag är klassens bubblare.

Tina Öijer

61

Aldrig
Aldrig ska jag låta bli
att göra det som gör att jag blir människa
Aldrig ska en människa
göra en annan människa till en tom påse
Aldrig ska en tom påse fyllas med lakrits
och ges till en som gillar choklad
Aldrig ska choklad ersättas
av chokladliknande mycket små larver
Aldrig ska larver fylla min sovsäck
när jag tar en tur till Lingonön
Aldrig ska Lingonön byta namn
till Blåbärsön, för då är ön en annan ö
Aldrig ska ön vara en plats
dit bara den som betalar entré får komma
Aldrig ska aldrig vara en entré
som hindrar en människa från att bli människa
En människa som aldrig gör
det hon behöver göra för att
bli

Jenny Eriksson
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SLUTORD
Härda ut. Se framåt. Läs Thomas Tranströmers dikt under rubriken
ATT SE FRAM EMOT. Det finns ett ljus där framme någonstans. Nu
går vi mot det!
Själv ser jag fram emot:
* När corona-vaccinet kommer och man kan börja leva som en människa igen, bli kvitt den där paranoida känslan att ha drabbats av Corona när man råkar nysa EN GÅNG.
* Den 24 december. Och det inte beroende på att det är julafton, nej,
då vänder mörkret. 1 minut längre ljust än dagen innan. Det tycker
jag är värt att se fram emot.
* VÅREN. En får vi hoppas frisk vår med sol och värme.
Marsnumrets tema blir kort och gott TROTS. Hoppas att ordet sätter
igång fantasin och skrivarlusten. Då har vi ännu en sak att se fram
emot!
Trots allt önskar redaktionen alla våra skrivarvänner en så God Jul
som det är möjligt och framför allt önskar vi alla ett GOTT NYTT ÅR.

TACK!
Vi tackar Sven-Erik Forslin,
Maya Engström och
Ewy Danielsson som
vänligen har skänkt bidrag till
Gåvolinjen.
Vi tackar också vår medlem
Siv Ringman som genom
Söderala Bygdegård skänkt
oss böcker till kommande
bokbord.

Och så här blev katten.
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