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Föreningen Skrivare i Hälsingland 

Medlemskap  
i Skrivare i Hälsingland kostar 200 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 bi-

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

punkter och med radavstånd 1,5. 

Redaktören förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar och i de 

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

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

bekräftelse på att texten kommit fram.  

Gåvolinje 

Vår förening seglar i medvind; många nya medlemmar, många fina texter till 

Lokatten, många spännande framträdanden på våra Öppna scener. Men vi 

seglar också i motvind och den motvinden stavas p-o-r-t-o-h-ö-j-n-i-n-g-ar. 

Vi i styrelsen älskar att skicka dig en Lokatt fyra gånger per år. Vi vet att du 

gillar att få ditt exemplar i brevlådan. Därför 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 

Rörelsen bevisar sig 

genom att gå. 

  

Det är tur att vår förening går 

framåt inte bara på ett ben, utan 

på fyra ben. För i dagsläget vilar 

alla våra utåtriktade aktiviteter, 

våra öppna scener, våra kurser 

och våra fysiska möten med 

våra samarbetspartners.  

   MEN! En (1) lotass travar på, 

och det är självaste Lokatten. 

Det är tur att vi har den. För den 

är inte så Covid-19-känslig. Och 

redaktionen med sin eminenta 

redaktör i ledningen håller sig – 

”peppar peppar, ta i trä” – frisk. 

Leif 

 

Därför kan du nu hålla ett nytt 

nummer av Lokatten i din hand. 

Och vad kan passa bättre en tid 

som denna än att läsa om trotset 

som tröst och motståndshand-

ling.  

 

Utveckling och trots är syskon. 

Därför!  

Trevlig läsning hälsar jag er, 

kära medlemmar.  

Skriv!  

Lev! 

Vresig tall. 
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Några rader från redaktören 

Anita 

Har kommit på mig själv med 

att säga ”Kära nå´n”. I tid och 

otid. Ojar mig vare sig det be-

hövs eller inte. Tjatar om hur 

TRÅKIGT allt är. Kliver upp på 

vågen och konstaterar att jag lagt 

på ett kilo. (På grund av Guld-

nougat och Lakritskonfekt).  Har 

köpt vinterskor med dubbar 

som LÅTER när man går i affä-

rer (Ja, jag håller avstånd).  Som 

sagt blivit stamkund hos Kila-

fors Garn. Som sagt jag tjatar. 

Funderar över nästa måltid i 

samma ögonblick som jag sväljer 

sista tuggan av den aktuella 

måltiden. Lånar Allas veckotid-

ning av svägerskan och läser 

MED INTRESSE. Noterar allt av 

vikt i Agendan. Allt är av vikt, 

det vill säga vad vi ätit och vad 

vi ska äta. Suckar. Håller reda på 

solens upp-och nedgång.  Skrivit 

upp BLADGLANS på inköpslis-

tan! LUSläser ALL reklam. Mis-

sar inte en enda utsändning från 

Folkhälsomyndigheten. Retar 

upp mig på allt. Ligger vaken 

och funderar på innehållet i fry-

sen. Kliver upp klockan fyra 

mitt i natten och brer en hård-

smörgås och dricker ett glas 

varm O´boy. Går igenom gamla 

fotografier och försöker minnas 

namnen på alla i hyreshuset där 

jag växte upp. Håller utkik efter 

grannens katt. Bakar misslyck-

ade sockerkakor och bjuder fåg-

larna. Tröttnar på stickningen 

(fyra katthalsdukar!!) och börjar 

VIRKA nallebjörnar, så fula att 

man blir rädd.  (Lögn. Jag stick-

ar en mössa av RESTgarner som 

skulle få folk att skratta ihjäl 

sig). Sorterar alla mina garner 

efter färg och kvalitet. Har all-

varliga funderingar på att se om 

HEM TILL BYN:s alla 46 avsnitt 

som finns på Svt-Play. Fast nja, 

där går gränsen! Sorterar. Tja-

tar. Suckar. Ja, kära nån. Håhå-

jaja. Tar det aldrig slut?  

(Coronan, alltså). 



5 

LIV I SVERIGE 

I kommande nummer av Liv i Sverige presenteras vår förening, Skri-

vare i Hälsingland. Särskilt uppmärksammas vårt Corona-nummer 

3:2020, med textbidrag från ett par av våra medlemmar. 

I tidigare nummer av Liv i Sverige har våra medlemmar vunnit pri-

ser i de återkommande skrivtävlingarna (precis som i Lokatten 

alltså). 

 

Vad är liv i Sverige? 

Föreningen Liv i Sverige bildades 1983 och är en ideell förening utan 

kommersiell inriktning  och utan eget förlag. Initiativtagaren var för-

fattaren Göran Palm. Liv i Sverige läser insända manus, ger skrivråd 

och i förekommande fall rekommenderar  publicering hos olika för-

lag. 

Föreningen anordnar berättarkaféer och har en medlemstidning med 

kortare självbiografiska berättelser, dikter och betraktelser. Cirka 900 

medlemmar i hela landet varav Skrivare i Hälsingland finns med. 

Vad gäller manusinskick måste man vara enskild medlem om man 

vill få sitt egna manus lektörsläst. Årsavgiften är f n 250 kr och sätts 

in på plusgirokonto nummer 33 43 96-9. Om man som gruppmedlem 

skickar in en i gruppen gemensamt framtagen text, t ex en antologi, 

så läser en lektör den utan att var och en av de som medverkar behö-

ver vara enskilda medlemmar. 
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SKRIVFRÄMJANDET  

Du har kanske hört talas om Läs-

främjandet (en satsning där Kultur-

rådet gav medel för olika läsfräm-

jande insatser till bibliotek m m), 

eller Litteraturfrämjandet (ett resul-

tat av den statliga Litteraturutred-

ningen 1968-1974 som bland annat 

gav ut En bok för alla och såg som 

ett av sina huvudmål att skapa 

bättre möjligheter för flera männi-

skor att läsa god litteratur), eller 

varför inte Cykelfrämjandet (en 

ideell förening som drivs av en 

övertygelse om att cykeln kan för-

vandla våra städer, vårt land och 

hela världen)? 

Kan vara lite åldersrelaterat om du 

känner till dessa främjande insatser 

eller inte. 

När jag började fundera kring det 

här så saknade jag SKRIVFRÄM-

JANDET, men kom snabbt på att 

vår förening Skrivare i Hälsingland 

och vår tidning Lokatten är precis 

det - SKRIVFRÄMJANDE. Vi är 

den där ideella föreningen som 

drivs av en övertygelse att skrivan-

det kan förändra våra städer, vårt 

land och hela världen. Eller hur? 

Det finns fler som upptäckt skri-

vandets kraft. Strängnäs kommun 

har anställt en kommunförfattare, 

Magnus Utvik. Han berättar i tid-

ningen Dagens Samhälle om sitt 

uppdrag, och jag hoppas fler kom-

muner läser om detta och gör lik-

nande aktiviteter. Första året åkte 

Magnus runt på hembygdsgårdar 

och föreningar och samlade in tex-

ter som senare gavs ut i en antologi 

om hur det är att leva i Strängnäs. 

Därefter har det blivit workshops 

och skrivcirklar, bland annat för 

kommunens parkeringsvakter, 

brandmän och andra där de fick 

öva sig på att skriva sura mejl till 

sig själva och svara på dem. Mag-

nus framhåller särskilt aktiviteten 

på en fängelseanstalt där grovt kri-

minella med glädje skrev texter 

som även de gavs ut i antologiform 

”Friheten innanför murarna”. 

Som Lokatten tidigare berättat har 

Skrivare i Hälsingland en viktig 

samarbetspartner i Region Gävle-

borgs satsning på litteratur. Vi är 

många som arbetar skrivfrämjande. 

 

Gunbritt Wallström 



7 

Sören Molander finns inte med oss längre 
 

Och det känns oerhört ledsamt och tomt 

Sören som alltid lyft fram att han var medlem i vår förening 

Jag fick kopior på  tidningsurklipp när han fick något publicerat  

och jag minns speciellt poetiska betraktelse av småfåglar   

 

Varje gång jag var på en öppen scen och Sören var där 

fick han min fråga om han kunde dra historien  

om Kekkonen, Dubcek och Brezjnev där skedar försvann  

Han berättade så bra, så jag skrattade lika mycket varje gång 

 

I himmelen är det säkert glädje kring Sören  

de finns runt och lyssnar när han berättar 

för om inte Sören finns i himmelen 

då finns det inte någon himmel 
 
 

Britt Ruuska 

TILL MINNE AV 

SÖREN MOLANDER 
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TILL MINNE AV 

Björn Ståbi (1940-2020) 

Den nya vågen av fioler, spilopipor och spelmansstämmor var egentligen 
ganska oväntad. Sverige var ju ett land impregnerat av amerikansk och eng-
elsk pop- och rockmusik. Och den unga blicken var mer internationell än nat-
ionell. Många i min generation kunde texten till FNL:s ”Befria Södern” men 
knappast mer än inledningsraderna till ”Du gamla du fria”. Men nu letade sig 
det svenska kulturarvet, inte minst med tonerna från Hälsingland, ner mot 
huvudstaden. Och det var Thore Härdelin och Björn Ståbi som gick i täten. 

Ståbi var en allkonstnär, riksspelman som sagt, men åren på Konstfack gjorde 
honom också till en stor bildkonstnär. Vi har en vacker bild i vardagsrummet 
med en speciell räv som han målat. Hans medlemskap i Hälsinge Akademi 
var självklar. 

Ståbi, det är lite mindre känt, var även god skribent. 

I boken ”Här är platsen” berättar han den fantastiska historien när Pete See-
ger 1968 kom upp till Hälsingland. Han kom i hyrbil från Uppsala där han 
deltagit i Kyrkornas Världsråds generalkonferens. Nu parkerar Pete Seeger 
bilen mitt i Delsbostämman och kommer genast i samspråk med Björn Ståbi 
som buskspelar inne på Forngården. Seeger ansluter med sin banjo. Senare på 
natten åker de till Björns hus. Mitt i den nordiska sommarnatten vill Pete See-
ger kliva ur bilen, han tar upp en flöjt och dansar fram på vägen, spelandes på 
flöjt (Hälsinge Akademi förlag, 2006). 
 

Nu är Björn Ståbi död. Men hans verk kan avlyssnas, ses och läsas. Själv tyck-
er jag om skivan Bockfot!! 

När den gröna folkmusikvågen i början av 
sjuttiotalet drog in över landet var Björn 
Ståbi redan på plats. Han blev riksspelman 
1961 och bodde sedan 1963 i Hörrgård, 
Korskrogen.  

Jag hade länge trott att han var hälsing från 
början, men han var faktiskt en stock-
holmskille, med rötter i Orsa. Han hade 
släkttrådar in i familjen Zorn. Björns pappa 
Erik öppnade dörren till den speciella folk-
musiken från Orsa, och denna gren kom att 
förbli Björn Ståbis signum. 

Leif Strandberg 
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TILL MINNE AV 

 
Lars Norén (1944-2021) 

Att kunna skriva bra repliker är en svår konst. 
Lars Norén var mästaren. Han var särskilt bra på 
att ge samhällets olycksbarn replikskiften som var 
mitt i prick; trovärdiga, elaka, roliga, vidriga och 
kärvänliga. 

Norén fick varje liten scen, varje replikskifte att 
spegla dramats genetiska kod. Här ett exempel 
från ”Natten är dagens mor”.  

Dramat utspelar sig i ett restaurangkök, i ett hotell 

som för länge sedan passerat bäst-före-datum. Man har nästan inga gäster. I 
den här scenen har fadern Martin (i den kända SVT-versionen heter han 
Ernst) precis haft ett av dessa hopplösa gräl med yngste sonen, denna gång 
om cigaretter. Modern, Elin (Helen) kommer in i köket. Allt är upp och ner, 
och mitt i den röran säger Martin:  

”Skall jag läsa matsedeln eller inte” 
Elin: ”Va?” 
Martin: ”Jag försöker fortfarande sköta ett hotell.” 
Elin: ”Ja, läs vad du vill.” 
Martin: ”Då börjar vi med delikatessmörgåsar. Svampkrustad. Klar oxsvans-
soppa – som förrätter. Och sen tänkte jag att vi skulle kanske ta gratinerad 
sjötunga?” 
/…/ 
Elin: ”Jag förstår bara inte varför vi ska ha så mycket när det inte kommer 
någon.” 
/…/ 
Martin: ”Sköter jag ett hotell eller ett ölschapp?” 
I verkligheten sköter han vare sig ett hotell eller ett ölschapp, men Norén 
låter liknande repliker pågå i nästan tre timmar. Och varje replik, fastän i 
samma meningslösa och absurda anda för mästerstycket framåt. Du blir som 
publik aldrig uttråkad. Det är nerv hela tiden. 

Jag är imponerad hur en författare som Norén kunde samla in sådana mäng-
der av vardagligt prat och omvandla det till stor litteratur. Kanske vår före-
ning skall ordna studiecirklar och följa hur han gjorde. Vi kan börja med 
hans genombrottspjäser, Natten är dagens mor (1982) och Kaos är granne 
med Gud (1983). 
Lars Norén är död. Men alla hans pjäser (och lyrik och 
dagböcker) finns kvar. En nationalskatt i vårt land. 

 

Leif Strandberg 
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I vår skrivarförening talar vi ofta 

om konsten att gestalta, att kunna 

visa läsaren något utan att förklara 

hur det skall vara. Gestalta! Mona 

Malm var en mästare i denna 

konstart. Vi kan försöka lära oss av 

henne när hon sitter och stickar på 

en mjölkpall mitt i midvinternatten 

– och i samma andetag visar så 

mycket mer. 

Mona Malm var en riktig stockholmsböna men ingen kunde som hon gestalta 

bondmoran Lina i Lars Molins film om mjölkpallen, som faktiskt inte heter 

Mjölkpallen utan Midvinterduell. Hon har inte många repliker i den filmen 

(det har förresten inte Egon heller, den sturiga maken som spelas av Ingvar 

Hirdwall). Men när hon sätter sig bredvid Egon, på mjölkpallen, i sin grå får-

skinnskappa, de för stora tumvantarna och den oknäppta mc-luvan i läder 

förvandlas hon till en ikon för landsbygdens kamp mot överheten. Mona 

Malm har inte en huvudroll i den filmen, hon behövde inte ha det, hon tog 

tag i publiken oavsett vilken roll hon spelade, biroll som huvudroll.  

I filmen om mjölkpallen är Lina helt nödvändig. Utan denna rollfigur och 

Mona Malms rolltolkning skulle dramat vara helt dött. Monas finstilta ge-

staltning gör livet värt att kämpa för, inte bara för Egon, utan för hela byn. 

Hon är livet och kärleken – och striden. Och segern!  

Och precis så var det i film efter film där Mona Malm var med.  

 

TILL MINNE AV 

MONA MALM (1935-2021) 

Leif Strandberg 
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Hänt sedan sist 

Vår medlem Lina  Nyström och vår 

ordförande Leif Strandberg har 

varsin novell publicerad i antologin 

BIOMINNEN (Liv i Sverige och Mi-

gra förlag) som utkom i december 

2020.  På grund av rådande pan-

demi skulle den ha släppts i Stock-

holm redan under våren förra året, 

men nu kom den som julklapp i 

stället.  

   BIOMINNEN är berättelser från 

biografens värld. Röster från biobe-

sökare, maskinister och biljettrivare.  

Leifs bidrag heter ”Det står ord 

nere på filmen” och Linas titel är 

”Musiken är värre än själva Hajen”. 

 

 

 
 

Studieförbundet Vuxenskolans mobila skriv- och berättarcafé Rullande pen-

nan, med Liselotte Fluhr som ledare, har just sparkat igång vårterminen. De 

första tillfällena blir digitala, vilket öppnar upp möjligheten för fler att delta. 

Genom ett stöd från litteraturverksamheten kommer Söderhamns bibliotek 

att få ett besök av Rullande pennan den 27 april. Leif Strandberg, författare 

och ordförande i Skrivare i Hälsingland, kommer då att vara inspiratör. 

RULLANDE PENNAN 

Att se fram emot 
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Missa inte vår medlem Anneli Pietikäinens konstutställning. Konst(igt) 

KONSTUTSTÄLLNING 
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Kerstins Skrivtips 

Vattnet brusar och 

golvet knarrar  

Vi fnittrar och fnissar, sörplar 

och slafsar, träden susar och 

viner, grisen grymtar och hö-

nan kacklar. Det låter tjoff 

och krasch och pang. Man får 

en klatsch och hör ett plask. 

De här orden kallas ljudhär-

mande och är ett försök att 

efterlikna olika slags ljud. Or-

den ska förhoppningsvis låta 

som sin betydelse. Uttalet av 

porla härmar vattnets ljud i 

bäcken. Och att skriva att tid-

ningen eller papperet prasslar 

är att använda ett ord som 

låter likt det ljud som hörs. 

Och visst uppfattar vi det 

som om vi hör en glad, liten 

fågel när det kvittrar eller 

som om ovädret är över oss 

om det mullrar och regnet 

skvalar.  

En del ord som har varit 

ljudhärmande från början 

kanske inte upplevs så 

längre, som hicka, gök och 

gnägg, men de räknas ändå 

in i den gruppen.   

I alla språk finns den här 

typen av ord som efterliknar 

ett ickespråkligt ljud. De kal-

las onomatopoetiska ord (av gre-

kiskan onoma – namn och 

poiein – göra). I japanskan an-

vänds den här typen av ord 

mera än i vårt språk. 

Dokodoki härmar ett hjärta 

som slår och patapata hur nå-

got fladdrar i vinden. 

Skriv 

Varför inte försöka att skriva 

en dikt där någon tisslar och 

tasslar eller där det knarrar 

om dörrar och golv. Passa på 

att excellera i onomatopoe-

tiska ord. Mycket nöje!   
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Anderz Harning, 

en hälsingeförfattare 

Trotsets Mozart 

Vem skriver så här vackert om Häl-

singland? 

”Mörk Edgar Jonsson gick sakta 

nerför backen mot Vallstabron på 

Nianforsvägen och höll sin Nadja i 

handen /…/ Det var den femte okto-

ber och knasterröd frost täckte bron 

och lövträden som växte insprängda 

i granväggarna skiftade i gult och 

lättrosa och knallrött och den svaga 

vinden som drog iväg över höstäng-

arna luktade svagt av våtmyr och 

köld och kanske snö”. 

Rätt svar är: Anderz Harning. 

Jag mötte detta författarskap i 

mitten av sextiotalet. Men då skrev 

han inte om hösten i Hälsingland. 

Nej, den gången hade han skrivit en 

porrberättelse i den häftade röda 

boken Kärlek 2. Den officiella under-

titeln var erotiska noveller, men 

Harning själv hade inget emot att 

komma ut som pornograf. Sådan 

var han. Han skulle aldrig lämna de 

explicita sex-skildringarna för han 

var inte rädd för att vara skandalös, 

eller att göra bort sig. 

Inget mänskligt var honom främ-

mande. Här liknande han Strind-

berg. Anderz Harning var förstås 

alldeles oförliknelig men delade 

drag med andra busar. 

Anderz var som Cornelis Vreeswijk; 

alldeles för tjock, alldeles för begi-

ven på alkohol, hade en alldeles 

särskild begåvning att dikta och han 

dog, precis som Cornelis, alldeles 

för tidigt. En stor skillnad var att 

Cornelis älskade sin mor medan 

Anderz hatade sin (styv-)mor.  

Anderz var också lik Jan Myrdal; 

samma rondör, samma ilska mot 

överheten, samma besatthet att vara 

emot och tycka sig ha rätt, samma 

beläsenhet, samma problem med 

föräldrarna och därför samma typ 

av barndomsskildringar. Skillnaden 

var Myrdals förmåga till discipline-

rat föreningsarbete. Anderz seglade 

i stället loss på de sju haven. 

Anderz var också som Jan Guillou. 

Stursk, samma benägenhet att säga 
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”Vad var det jag sa!” och samma 

oräddhet. (Men bredvid Harning 

framstår Guilllou som en finlem-

mad konfirmand.) De hade likar-

tade barndomar och skrev väldigt 

likartade böcker om dem; en barn-

dom med övergrepp, hugg och slag. 

Guillous Ondskan kom dock 10 år 

efter Harnings Stålbadet (mer om 

den boken nedan). 

Harning skrev alltså tidigt in sig i 

den refraktära traditionen; trotsets 

väg, den väg som är mot det mesta, 

den väg som hävdar sin rätt, den 

väg som hävdar att det är jag som 

har rätt, eller som det står på An-

derz Harnings minnessten i Hu-

diksvall: ”Vad var det jag sa”! 

Men vi tar det från början. Anders 

(Anders med ”s”) föddes 1938 i 

Stocka. Fadern, Hjalmar var 

skeppsmäklare och kapten i land-

stormen, modern som dog när An-

ders bara var 3 år hette Margit, född 

Westling. Fadern gifte om sig 1943 

med Greta från fina staden Uppsala. 

Denna styvmor kom att bli den 

svängtapp som Anders liv och för-

fattarskap hela tiden vred sig kring. 

Greta Harning var tysksinnad och 

medlem i Riksföreningen Sverige-

Tyskland, en förening som samlade 

en stor del av den svenska överklas-

sen och delar av parnassen under 

världskriget. Anders ändrade som 

vuxen stavningen av sitt namn till 

Anderz för att markera en barndom 

(som han upplevde det) i ett nazist-

iskt hem och därmed reta sin styv-

mor till vansinne. Hon överlevde 

för övrigt sin styvson med 17 år 

men gav aldrig upp att vara mycket 

kritisk till Anderz.  

Men tillbaka till kronlogin: 

I Hudiksvall inledde Anders studier 

på latinlinjen vid Hudiksvalls högre 

allmänna läroverk. Han lämnade 

emellertid studierna efter ett år – 

”nu får det banne mig vara nog” – 

och gick till sjöss. Här börjar hans 

fria liv, hans resor i alla väderstreck 

och hans författarskap. Föräldrarna 

har då emigrerat till Spanien och 

senare till Rhodesia. Anderz reser 

och är borta i världen, men inne i 

honom vilar alltid Hälsingland. 

Efter sju romaner kommer så barn-

domsromanerna. Först ut är Stålba-

det, 1972. Två år senare kommer en 

fristående fortsättning, Asfåglarna. 

Böckerna får ett mycket stort ge-

nomslag. Det är faktiskt första 

gången som en nazistisk barndom i 

Sverige skildras så rakt och detalje-

rat. Och det hela utspelar sig alltså i 

norra Hälsingland, i Stocka; ”Stocka 

by the sea”, som Anderz själv alltid 

sa.  

Stålbadet är en fin skildring av 

barns lekar i närheten av den livliga 

båttrafiken och hamnområdet i 

Stocka, med ett världskrig strax ut-

anför, som styvmodern hoppas att 

Hitler ska vinna. Det är en be-

rättelse om hur den tyska segerviss-
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heten bryts sönder i Stalingrad och 

den chock som detta väcker hos 

Hitler-beundrare. Men framförallt 

är det berättelsen om hur ett litet 

barns utsätts för sadistiskt förtryck 

av föräldrar. Huruvida allt i boken 

är sant eller inte vet man inte 

(Anderz hävdar förstås sin romans 

giltighet – andra gör det inte). Detta 

litterära dilemma drabbar ju alla 

författare som beskriver en barn-

dom där föräldrarna inte framstår i 

fördelaktig dager; Felicia Feldt, Ce-

cilia Gyllenhammar, Jan Myrdal, 

Jan Guillou m.fl. 

Harnings barndomsböcker blev film 

1987 med Marika Lindström i rollen 

som nazianstucken styvmoder. 

Efter dessa böcker räknades Har-

ning som en rikskändis, men avvek 

fördenskull aldrig en millimeter 

från rollen som riksbuse. Han lät sig 

(förstås) presenteras i porrtidningen 

Aktuell Rapport, han dök upp i TV-

program och inte minst som-

marpratade han vid tre tillfällen. Jag 

minns det första sommarprogram-

met 1983, när han inledde med att 

spela Horst Wessel, nazisternas 

ökända kampsång, den som börjar 

med ”Die Strasse frei, den braunen 

Batallionen” (som för övrigt var 

förbjuden att spela i radio, men An-

derz Harning lyckades även den 

gången med att lyfta fram det mest 

förbjudna). Han bor ofta i Göteborg 

men är ofta på resande fot, och bor 

lika gärna i Söderhavet eller i Portu-

gal. Han skriver hela tiden; noveller 

(jodå även porrnoveller), tusentals 

tidningsartiklar, han är med och 

grundar Hälsinge Akademi och 

skriver sista roman Mogadondalen 

1982. Den romanen vars inledning 

citeras i början av denna artikel är 

en ohygglig dystopi, som jag lade åt 

sidan när den kom. ”Den är för 

överdriven”, tänkte jag. Den hand-

lar om ett Sverige där den politiska 

eliten sitter ”inne med rättvisan och 

sanningen och hedern och till och 

med människokärleken”. De som 

motsätter sig detta kallas fascister 

och fiender till demokratin. Dessu-

tom har eliten genomfört ett avliv-

ningsprogram för åldringar över 67 

år – det blir billigare så. Men i sko-

garna i Hälsingland finns det fortfa-

rande kvar åldringar som motsätter 

sig den nya ”demokratiska” ord-

ningen och på dessa är det årlig 

höstjakt. Om en sådan jakt handlar 

romanen, som jag inte tyckte var 

särskilt bra när den kom 1982, men 

som jag idag nästan 40 år senare 

läser med igenkänning och behåll-

ning. Särskilt skildringarna av 

öringbäckarna, sjöarna och bergen 

tilltalar mig som bor i detta Häl-

singland. För den som inte vill läsa 

hela boken, kan jag avslöja att det 

inte går så bra för motståndsrörel-

sen. Eliten vinner. 

Anderz levde ett mycket hårt liv 

och han dör 1992 i skrumplever vid 

54 års ålder på Mölndals lasarett. 
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 Det hoppas jag också. Till dess kan 

du se Jonas Simas film ”Varning 

Harning” från 1983 (kan beställas 

från Sima Produktion). 

Kuriosum 1 

Anderz Harning använde aldrig 

kommatecken. 

Kuriosum 2 

Bohemen Harning var politiskt 

svårplacerad; trotset i sig var nog 

hans politiska rättesnöre. Likväl var 

han god vän med den mycket dog-

matiske gammelkommunisten Nils 

Holmberg i Göteborg (han som 

översatte Maos lilla röda till 

svenska). Vid Nils begravning höll 

Anderz griftetalet och började med: 

”Tjenare farsan!” 

 

Anderz Harnings minnessten ligger i 

Hudiksvalls centrum vid Storgatan 

intill Hälsinglands Museum.  

Slutord 

Rekommenderad läsning är förstås 

barndomsromanerna. Men varför 

inte börja med att lyssna på hans 

sommarprogram från 1988 (hans 

tredje). Där får du höra vilken öd-

mjuk och fin ton, med tydliga inslag 

av hälsingemål, som han hade, 

denne suput, buse, diktare och 

människovän. 

https://sverigesradio.se/sida/

avsnitt/421646?programid=2071 

I samband med denna artikel 

ringde jag upp Sveriges störste 

Harningkännare, Jonas Sima. Han 

var både skolkamrat, författarkol-

lega och vän med Anderz och har 

redan skrivit många artiklar om 

Harning och hans värld. Vid vårt 

samtal säger han: ”Jag har hans 

litterära kvarlåtenskap i en låda, 

bland annat hans okända dikter, 

och jag önskar att jag mäktar med 

att skriva den riktigt stora biografin 

om Anderz.” 

Leif Strandberg 
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Sven-Erik Forslin 

VÅRA FÖRFATTARE 

Ett ramaskri från  

Dellenbygden. 

  
I mina återkommande minnesord 

över avlidna kulturpersoner skrev 

jag för ett år sedan, här i Lokatten, 

om rocksångaren Little Richard. I 

slutet av min text ställde jag frågan: 

”Vad kan vi skrivare i Hälsingland 

lära av Little Richard? Ja, kanske att 

det kan löna sig att vara mer fri-

språkig och att det kan vara kul att 

höja rösten och öka tempot?” 

Och jag fick verkligen svar på tal. I 

brevlådan, denna snörika och kalla 

corona-vinter, kom en dag en bok 

från vår medlem Sven-Erik Forslin. 

Född år: 1935 

Född, plats, bor: Född i Källsjöbyg-

get, bor nu i Holmberg i Bjuråker. 

Skolor jag gått: Folkskola och ut-

bildningar relaterade till mina jobb. 

Olika platser där jag jobbat: Som 

barn handlade det om att skaffa 

fram ved till matlagning och värme 

i huset. Började tidigt hugga i tim-

merskogen. Mamma ordnade jobb 

som smörgåsnisse på Stadshotellet i 

Hudiksvall. När jag var 16 år blev 

jag sjöman. Har jobbat med försälj-

ning, i huvudsak i bilbranschen. 

Har sålt bland annat för Volkswa-

gen och Philipsson/Mercedes, både 

som försäljare och chef i Stockholm 

och Sala. Längtade hem till Hälsing-

land, startade bilhandel (BMW och 

Subaru)i Delsbo. Det utökades se-

nare till flera filialer. När vi sålde 

företagen var de sammanlagt fem 

stycken inklusive ett finansbolag. 

Mina intressen: Väcka sovande 

människor som inbillar sig att vi 

kan fortsätta nuvarande livsstil. 

Mitt nuvarande yrke: Poet. 

Läser gärna böcker av: Christer 

Fäldt. 
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Och den boken är inte bara frisprå-

kig och högljudd, den är ett härskri 

från Dellenbygden. Lyss bara till 

titeln: ”Samling apostlar! Till talar-

stol för frälsning av livet på jor-

den.” Jag är förtjust i sådant språk. 

Det finns något ursvenskt uppro-

riskt över det. Det finns både Olaus 

Petri och Strindberg i en sådan 

uppmaning.  

  

   Så det är alltså en stridsskrift som 

Forslin har skrivit? Ja, till viss del 

är det så. De inledande 30 sidorna 

bildar en ram kring de dikter som 

sedan kommer. I den ramen återger 

författaren inte så många egna ord 

utan låter exempelvis den store 

hövdingen Seea-athl (Seattle) 

komma till tals. Det är känt som 

”Hövding Seattles tal” från 1854 

och har sedan dess varit ett viktigt 

manifest i kampen för ett jordnära 

leverne. Forslin lyfter in fler texter 

(litteraturvetaren Ingemar Algulin, 

poeten Ann-Marie Andersson och 

något som heter Exergiakademin) 

som pläderar för hållbarhet och 

balans i människans yttre och i inre 

världar.  

   Efter dessa texter kommer så för-

fattarens egna ramaskrin, ofta i ver-

saler och fetad text. Forslins tema 

är att ”jorden är dödssjuk p.g.a. 

industrialism- kapitalism-

konsumism” och att det är dags för 

en återgång till självhushållning 

och landsbygd.  

  En typisk kommentar från författa-

ren kan låta så här: 

  

”– Hej, svensk! Var bor du? 

– I Stora Olidligheten. 

– Aha, det är du där du hör hemma? 

– Nää, BOR där, sa jag!!” 

 

 När inledningen är över, när temat 

är fastslaget är det så dags att lyssna 

till författarens egen röst. Hur smart 

det är att låta andra skribenter stå 

för en så väldigt lång inledning vill 

jag låta vara osagt. Jag kan bara 

säga att jag längtade efter författa-

rens röst. Och till slut kommer den. 

Och det märkliga är att nu mildras 

hans röst. Nu möter jag rader som 

är både finstämda, sköna och stilist-

iskt fiffiga. Det handlar lika ofta om 

naturens små och stora under 

(”Jordens sång” som Forslin skri-

ver) som det handlar om männi-

skors längtan efter närhet och kär-

lek. Ibland går dessa teman ihop: 

  

”Hon bar en klänning av vallmoängar, 

Hon bar i blicken ett blåklintshav” 

  

Författaren är utan tvekan en poet-

natur och sticker heller inte under 

stolen med att det är så: 

  

I dikten ”Gåvan” kan vi läsa:  

  

”Jag gavs av Gud en gåva, jag. 

Åh, där var natt och där var dag 

och där var sol och måne och 

en gammal sliten vadmalsrock  
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arbetshandskar och ett etui 

med rymdens alla stjärnor i. 

Åååh, tack för gåvan som jag fick 

förpackad i ett ögonblick.” 

 

Forslins rimmade dikter är bokens 

allra bästa stunder. Men även hans 

lek med ord som dikten ”Denna 

lilla dikt” 

  

”Denna lilla dikt 

är 

bottenlös, 

gränslös  

vid som väldighetens 

humlebrunn 

och blommans brunst” 

  

Eller i dikten Hoppet. 

  

”hopp ur vaggan 

in i världen 

väldig är den,” 

  

En annan dikt heter just ”Gränslös” 

  

”O, Gud vik åt någon sida 

Denna asfalts bullerstråk! 

Låt oss, Herre, överskrida 

Gränsen mellan oljud/språk. 

  

Låt vårt öra höra stigen 

Viska tyst sin hemlighet.” 

  

Det är alltså (minst) två böcker i en 

bok. Dels finns det stora manifestet 

om miljöförstöring och undergång. 

Och sedan finns alltså boken om det 

lilla (men stora) livet. Hänger de 

båda böckerna ihop? Ja, med en 

kraftfullt redigerande hand skulle 

den kunna hänga ihop. Manifestets 

versaler och människor gemena 

längtan skulle kunna bilda en hel-

het. Men det oredigerade är ett pro-

blem. 

  

Men, absolut. Det finns gott om fina 

strofer, ord och dikter. De lyser till 

som kantareller. Men som det är 

med kantareller måste plockaren 

vandra över stock och sten för att 

komma till de små underverken. 

Precis så är det med Sven-Erik Fors-

lins nya bok. Den innehåller små 

underverk men de är dolda av helt 

oredigerade textmassor. Vilket är 

synd. En habil lektör skulle kunna 

göra underverk med de smakliga 

kantarellerna. Hör bara: 

  

”Så drog 

de nattens vita sängomhänge, 

till himmelsk hymn och lovsång bort. 

I andakt stod han länge, länge… 

i verklighet av högre sort” 

  

Leif Strandberg 
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LÄSLUST 

Dag för dag  

Texter från en särskild tid 

Bengt Berg  

Ekström & Garay  

Det blir ett annorlunda liv i Coro-

natiden. Inga möten, inga poesifesti-

valer, inga bokmässor och framför-

allt inga nya resor att berätta om. 

Bengt Berg, författaren och poeten i 

Norra Värmland, 70+, har fogat sig 

och redogör för sitt första kvartal 

under den påtvingade karantänen. 

Han har inte tråkigt och det har lä-

saren inte heller. Berg leker frihet 

genom att skriva, han flyr in i tan-

karnas värld, berättar han, hittar 

vägen till stora och små ämnen. Han 

tittar på naturen framför fönstret 

eller går på promenader, ibland 

med kameran i handen som öppnar 

för nya känslor och ord. 94 ”dagar” 

– händelser, minnen, funderingar 

och poesi – ryms i Dag för dag. Da-

garna är uppfyllda med vädret, års-

tiderna, trädgården och naturen. 

Småilsket avbryts stämningen ge-

nom grannens robotgräsklippare. 

Typiskt Bengt Berg att kunna roa 

utan att förstöra den lyriska grund-

stämningen för läsaren. Sysselsätt-

ning och stimulans får Berg lika 

mycket genom internet och webb-

sändningar som genom böcker och 

reseminnen. I avsnittet Alla dessa 

dagar låter Berg platserna han har 

besökt virvla runt framför det inre 

ögat, ett kalejdoskop! Minns Dau-

gavpils i sydöstra Lettland, med en 

rysktalande majoritet, minns mån-

skenet en kväll i Managua, minns 

regnskuren i Hanoi osv. Och denna 

minnesstorm avslutar han med 

”och det som jag glömt finns också 

någonstans men var?” Läsaren får 

lust att själv framkalla förflutna 

upplevelser. Då och då bidrar Berg 

med aktuella dikter i boken, pan-

demitiden väcker eftertanke: Förr 

var närheten eftersträvansvärd, nu 

är det avstånd som gäller. Inga pro-

blem tänker vi som levat våra liv i 

marginalen väldigt länge. Skalan 

lyder 1:1000, vilket betyder att 2 m 

på Medborgarplatsen motsvarar 2 

km här i det istadiga inre stödområ-

det heter det i en dikt som Berg 

skrev på en ”försiktig aprilmor-

gon”. Författar- och poesikollegor 

förekommer i boken. Några gick 

bort i år, danskpalestinske Yahya 

Hassan, 24 år gammal – en ny Art-

hur Rimbaud? –, den norske för-

fattaren Arvid Torgeir Lie, född 
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1938, och finlandssvenske poeten 

Gösta Ågren (född 1936). Ågren får 

avsluta Korsnäs suite, en dikt Berg 

tillägnade åt Carita Nyström (1940-

1919), författare och poet, svägerska 

till Gösta Ågren. Det känns att Berg 

sörjer dem genom att minnas, sam-

tidigt får läsaren ett oväntat tillfälle 

att bekanta sig med nya hittills ofta 

Susanne Gestenberg 

okända poesivärldar. ”Varje dag en 

ny text som utgår från en impuls, 

en idé, en måhända utmanande 

tanke: passa på, snart kanske din 

tid är ute”, lyder ett citat ur Göran 

Tunströms roman Karantän från 

1961. Tunströms ledord verkar som 

skapat för Bengt Berg.  
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"Den är ett underbart sällskap!" 

- vad en bok betyder för mig.  

Ibland hittar jag en bok som fängs-

lar mig från blad ett till sista sidan. 

Boken blir då ett underbart sällskap. 

”Hämndens ögonblick” av Cornell 

Woolrich är en sådan bok, en riktigt 

bra bok, så underfundigt skriven. 

Jag har läst många böcker som varit 

sorgliga. Särskilt om andra världs-

kriget. Då händer det att tårarna 

trillar ner för mina kinder, för jag 

vet ju att det jag läser har hänt i 

verkligheten. 

 

Jag läser många thrillers och deck-

are, men även bygderomaner. 

En bok som fortfarande är min stora 

kärlek, den som har betytt så myck-

et för mig, var min allra första läse-

bok. Den hette: ”Vill du läsa?” och 

var skriven av Herman Siegvald och 

Elsa Beskow. 

 

Det var en bok med så vackra bil-

der! Den utkom 1935 och fick stor 

spridning i landets skolor. Nu kom-

mer jag inte ihåg om vi bara fick 

låna den eller om den blev min. Hur 

som helst så  försvann den ur min 

ägo.  Men jag har lyckats få fatt i 

den på Tradera av en man som he-

ter Stenkula. Priset, om jag inte 

minns fel, hamnade på 125:-

                                

En annan bok som jag kan rekom-

mendera är ”Muren och stranden”, 

av Hiltgun Zassenhaus. Den hand-

lar om en modig kvinna som hjäl-

per fångar under kriget; smugglar 

in mat och brev med mera. 

När jag sitter på tåg eller buss har 

jag alltid en bok  med mig. Tiden 

går fort… och hoppsan är jag 

framme redan? 

 

Det är inte bara skönlitteratur som 

upptar mitt intresse. Släktforskning 

är också kul. Det började jag med 

för några år sen. Det går att abon-

nera på olika program, exempelvis 

Arkiv Digital. Jag har även Sveriges 

Dödbok  1901-2013. 

 

Det är intressant att se vad och på 

vilket sätt kyrkans män skrev i 

kyrkböckerna förr i tiden. 

Det har utkommit en släktbok om 

byar i norra Ramsjö. Min mammas 

släkt kommer från den bygden. Jag 

har nyligen införskaffat den, så där 

har jag mycket att läsa, och se på 

fina gamla foton. 

 

Ja, böcker är ett underbart sällskap! 

Maj Larsson 
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Tema: Trots 

Annasara skriver: 
Spännande att titta lite extra på ett enskilt ord, något för oss i X-län. Trots 

består av fem bokstäver. Om man gör som på Nian,  SvD:s sida med kors-

ord, hitta nya ord i det givna ordet. Hittar då; tro, rot, ort, ost, sto, stor, sort, 

sot, so, ro, ros och rost. Ordet trots börjar med tro, trot eller ej. Trotsig som 

barn eller vuxen. Det kan man vara, när man inte får sin vilja igenom, när 

någon inte lyssnar eller säger emot. Vi pratar ibland om att någon är i trots-

åldern, kan också vara en kommentar om en vuxen. Trots allt så finns Lo-

katten, vår medlemstidning, som ger oss glädje och lust till att skriva. 

 

       TROTSIG 

 

  TROTS           STORT 

  TROTS           STORT 

  TROTS           STORT 

  TROTS           STORT 

  TROTS   TROTS       STORT 

  TROTS STORT TROTS     TROTS       STORT 

  TROTS STORT TROTS     TROTS     STORT 

  TROTS STORT TROTS     TROTS     STORT 

        STORT TROTS STORT TROTS    O     TROTS   O   STORT 

Annasara Svanteson 
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Anita Eriksson 

 

stövlarna glöda 

uppkäftigt röda 

klafsar jag runt bland glada ord 

hör hur det låter 

ingen som gråter 

trampar på vilsna små själar  

som kvider och trånar 

och hånar, visslar en stump 

med vickande tårna 

gapskrattar trotsigt  

tackar för dagen 

med alla behagen 

vanvördigt 

fnissigt jag njuter 

av leken och dagen 

skrattar mig galen 

åt alla behagen 

 

Trots(IG) 
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en slarvigt ihopknåpad prinsess-

krona med en gardinslöja på sej. 

Alltid. På vintern var det knepigt 

när den skulle sitta bra utanpå hjäl-

men. Så här efteråt måste jag medge 

att det var en relativt lätt trotsålder. 

Själv härjade jag på sjuksköterske-

skolan och ifrågasatte det ena och 

det andra och tyckte det var tjatigt 

att alla lektioner skulle börja med 

att vi skulle tvätta händerna. Det 

var väl självklart. Jag satt och stick-

ade tröjor på föreläsningarna också. 

Jag var kort mot min mamma i tele-

fonen. ”Ditt eget fel att Ove blev en 

jobbig tonåring,” dristade jag mej 

till att påstå. Hon slängde på luren. 

 

Nu är jag pensionär. Jag har total 

frihet från föräldrar, lärare och ar-

betsgivare, jag gör vad jag vill. El-

ler? Hur blev det egentligen? 

Jag vill ligga på soffan och titta på 

TVserier, läsa böcker och pilla på 

min telefon. Jag säger till mej själv; 

”Ta en promenad, se till att du får 

undan disken så det blir fint i köket, 

skicka in det där brevet till polisen 

som skickat bildbevis på att det var 

du som körde för fort förbi en fart-

kamera.” Jag skrev till polisen och 

erkände mitt brott och lovade att 

betala 600 kronor. Men jag sa att de 

måste ha fångat min mamma på 

bilden, för den där kärringen kunde 

väl inte vara jag. Jag kände mej lite 

trotsig. 

 

    

 

 

Trotsen i mitt liv.  

”Nu har jag två ungar i trotsåldern 

här hemma,” hörde jag mamma 

säga till en syjuntetant, tant Inga, i 

telefonen. Jag var fjorton år och sur 

redan innan och sedan blev jag 

ännu surare. ”Ja, jag har ju läst i 

Doktor Spock att sexåringar kan ha 

det lite jobbigt med sej själva, de 

växer ju så fort. Han har det inte så 

lätt, lillgubben.” Lillgubben var 

min brorsa Ove, som visserligen 

kanske var i trotsåldern, men som 

enligt mej varit jobbig i hela sitt liv, 

då han blev bortskämd av mamma 

som efter tre flickor på rad lyckats 

få en pojke att ta hem från BB. Han 

var söt och charmig och slapp alla 

uppfostringsmetoder som hans 

systrar begåvades med. 

Det hade nog inte kommit ut nå-

gon bok om tonåringar ännu och 

mamma tyckte att barn borde bli 

mer och mer förståndiga och lätt-

samma för varje år som gick. Jag 

var ju nästan vuxen. 

”Christina sätter näsan i vädret, 

vickar på rumpan och svänger in 

på sitt rum och smäller igen dörren 

efter sej,” fortsatte hon att gnälla 

till tant Inga. Det var en kraftig 

överdrift för hon visste då inte vad 

det ville säga att smälla igen dör-

rarna. Hon skulle få veta senare. 

Tio år senare blev jag trotsig och 

obstinat. I sjuksköterskeskolan, när 

jag var tjugofyra år och redan 

mamma till en trotsig treåring. Min 

treåriga flicka envisades med att ha Kiki Ekman 
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Den hade landat på köksbordet.  

Varifrån den kom vet jag inte.  

Den bara fanns där.  

Varsamt lade jag den på tändsticksasken med det röda filttyget.  

Det strålade en sällsam kraft från den och jag drack begärligt. 

Jag var söndertrasad men inte allvarligt skadad.  

Smärtan strålade från vänstra sidan.  

Blåmärket skvallrade om ett fall mot stengolvet.  

När ambulanspersonalen får mig på fötter är jag tacksam.  

Jag lever trots allt och på köksbordet ligger ängeln. 
 
 

 
TROTS  ALLT 

Camilla Torsell-Heinonen 
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Kära PostNord Sverige, Örebro 

 
Tack för brevet av den 19 dec 2020 som berättade om Försändelse från utlan-
det. Om paketet ska kunna levereras så måste jag inbetala importmoms 32,00 
kr samt deklarationsavgift 75 kr (inkl. moms 15,00 kr), totalt 107 kr. 
Betalningen behöver vara PostNord tillhanda senast 2021-01-09 för att inte 
försändelsen ska returneras till avsändaren. 
 
Ringde direkt när jag fått brevet den 22 dec kl 15.00 till det telefonnummer 
som angavs i brevet. Min köplats blev nr 265! Efter lång väntan så tröttnade 
min mobil och behövde laddas.  Då hade jag i alla fall avancerat till nr 191, så 
det var ju oturligt. Lånade en bekants mobil och ringde efter en lång stund 
igen. Då var det 8 före mig i kö. Kom till slut fram och pratade med 
en  mycket trevlig kvinna som sa att jag naturligtvis inte var skyldig att be-
tala, utan PostNord kunde skicka tillbaka paketet till USA den 9 januari 
2021.  Jag hade då sagt att jag inte hade importerat något utan det är troligen 
en julklapp utan speciellt högt värde. Förra året kom några tepåsar och en 
liten tomte.  
 
Nästa samtal gick till Tullverket. Där fick jag information om att privatper-
son till privatperson får skicka paket utan tullavgift om värdet inte är högre 
än 1700 kr. Dessutom fick jag tips om två andra telefonnummer jag kunde 
försöka ringa för att nå PostNord. Ringde det första - blev nr 41 i kö och prö-
vade det andra - blev nr 39 i kö och bestämde mig trots det för att vänta, med 
starkt kaffe och lussekatt som sällskap.  När jag kom fram till PostNord och 
hänvisade till informationen från Tullverket - felaktig importdeklaration, 
privat gåva, värde under  1700 kr, så kollades uppgifterna upp ordentligt 
och det visade sig att jag hade rätt. Några dagar senare ska paketet levereras 
till mig. 
 
Ett par dagar senare kom det lilla paketet med tydligt angivet Gift  x , Inne-
håll Christmas ornament och Value 15 US dollars. Samma dag  kom ännu ett 
brev från PostNord med Påminnelse om att tulldeklaration måste upprättas 
och nödvändiga skatter och avgifter 107 kr måste vara oss tillhanda senast 
2021-01-09 för att inte försändelsen ska returneras till avsändaren. Har du 
betalt kan du bortse från den här påminnelsen.  
 
TROTS allt fick jag min julklapp, men vet inte om jag orkar med ännu en 
gåva från USA. 
 

Ann-Marie Hellquist 
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Finlandssvensk  

i Finland 

 

Med färdig lärarutbildning och 

magistersexamen från Åbo Aka-

demi söker jag tjänst som äm-

neslärare i finska och engelska. 

Den lediga tjänsten finns i en 

skärgårdsstad och vi planerar att 

flytta till staden när jag fått tjäns-

ten. Men jag får den inte.  

Kontaktar utbildningschefen och 

får veta orsaken: jag kan inte 

bevisa att jag kan svenska (!!) 

 

Jag har svenska som modersmål, 

har skrivit studenten på svenska 

och studerat till magister vid 

Åbo Akademi. Men 

jag väljer att auskultera på 

finska. 

Varför? Vi har bostad samt dag-

vårdsplats för vår 3-åriga dotter 

i St Karins. Auskulteringen är 

förlagd till Åbo - lätt att nå med 

allmänt trafikmedel. 

 

Men jag borde ha auskulterat i 

Vasa! Jag måste nu avlägga 5 

provlektioner i Vasa för att be-

visa att jag kan svenska. Det gör 

jag och får intyget - tyvärr 3 

veckor försent. 

 

Trots allt blir jag lärare med 

dubbel kompetens som ger mig 

möjlighet att undervisa såväl i 

finska som svenska skolor. 

 

Berättelsen är sann och själv-

upplevd. 
 
 

Camilla  
Torsell-Heinonen 



30 

Agaton Trots 

 

Agaton Trots var en märklig gammal man. Barnen i byn brukade 

hoppa omkring honom och retas när han linkade nerför byvägen. 

Detsamma gjorde barnens föräldrar när de var små, och någon häv-

dar att även föräldrarnas föräldrar, ja åtminstone de som vuxit upp i 

byn, gjorde detsamma. 

 

Agaton Trots hette egentligen Agaton Frost. Men genom åren föränd-

rades det och blev Agaton Trots. Kan ha att göra med att han skrev så 

erbarmligt dåligt när han skrev sitt namn, eller så hade det med hans 

beteende att göra. När det var minusgrader ute hade han shorts och 

kortärmad tröja, var det soligt och varmt gick han klädd i storrock 

och pälsmössa. 

 

Agaton Trots har fått en tidsålder uppkallad efter sig. Barn har peri-

oder i sitt liv när de testar gränser och gör absolut inte som föräldrar-

na vill. Barn växer ifrån detta. 

   Det gjorde aldrig Agaton Trots. 

 

Gunbritt Wallström 

 

TROTS 

Trots ett kort och trubbigt ord kan beskrivas.  

Som lite uppstudsigt, mjukheten saknas. 

I text kan det få en att tänka till, var det för eller emot. 

Trots, behövs trots allt. Göta Sandqvist 
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Britt Ruuska 

 

Jag var en yrkesman en duktig bilbyggare  

men nu är jag arbetslös 

Jag jobbade i kolgruvan och hade pengar  

nu är jag pank 

Det var japanerna som tog över 

Det var miljöknuttarna som stängde gruvan 

De intellektuella är emot oss knegare 

De som aldrig gjort ett hederligt jobb 

 

Vår ledare sa som det var 

Han sa att vi skulle protestera 

Vi skulle trotsa överheten 

Vi är de trotsiga patrioterna 
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Beslutet är fattat. Mitt beslut. Företagets. Och jag vet att det var ound-

vikligt, nödvändigt, för företagets överlevnad, för att blidka styrelsen 

och gå aktieägarna till mötes. Rätt beslut i rätt tid. Kontroll. 

 

Men hon sa till mig, det gjorde hon, att överlevnad handlar om 

individer, om familjer och barn, om ett helt samhälle. Hon sa att jag 

agerade som en robotliknande bödel, att jag inte hade en enda 

empatisk cell i min kropp. 

Vad vet hon! 

 

Jag bär mitt ansvar, min kostym, min handsydda skjorta, 

specialbeställda slips. Mina solglasögon. Det är passande, uttrycker 

den makt jag har, det förtroende styrelsen placerat på mina axlar. 

Hon kallade det min rustning. Hon undrade hur jag sov på natten. 

Idiot! 

 

Jag sover, lever, arbetar, som alla andra. Inkännande, sympati, 

sinnlighet – sådant trams har jag inte tid med när enormt viktiga 

ekonomiska transaktioner står på spel. Hon begriper inte vilka 

oerhört komplicerade uppgifter jag sysslar med på dagarna. 

 

”Och nätterna då?” sa hon. ”Vem är du när du är naken, när 

rustningen fallit, mörkret sänkt sig och du är ensam, ensam som en 

fattig kyrkråtta, i din dyra våning. Vem är du då?” 

 

Hon har ingen aning. En man som jag är oumbärlig för finansvärlden, 

oersättlig när det gäller den fortsatt positiva utvecklingen på 

exportmarknaden. Hon vet inget. Hon intrigerar, provocerar, 

fabulerar. 

Men jag vet. 

ATT Trotsa LIVET 

Lena Stangmark 



33 

 
 

Trots 

 

Jag vill trotsa 

Inte skriva om trots 

Trots det trotsar jag 

Skriver i ren trots 

Vill ändå få en syl i vädret 

Get an awl in the air 

 

 

 

Lars-Erik Eriksson 

rädslan skymmer 

sikten 

välputsad trots 

ger 

klarhet 

Anneli Pietikäinen 
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Helga Henschen 
  
Har tittat på dig många gånger, ditt självporträtt. 

Så känslosam och självmedveten. Din mun 

är inte glad. En aning truliga känns dina läppar. 

Finns kompromisser när man fyllt 22? 

  

Om du var trotsig i din ungdom vet jag inte, 

men observant, det framgår av de många minnen 

du ger oss från din barndom, rik och synnerligen skyddad. 

Men sen förstod du, världen den är vidare än så. 

  

Språkbubblor går emot samhällets huvudfåra. 

Ditt alter ego Rebella är stark. LIV står på hennes banderoll. 

 ”Det där det tjänar inget till” får hon som svar, 

soffsittarna sitter kvar vid tv:n. 

  

”Om barna verkligen vore er kära så skulle ni inte sitta där 

och dö-stirra”, utbrister Rebella.    

  
 

Sanni Gerstenberg 
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Trots allt. 

Tänk så märkligt allt kan bli, 

varför förstod inte de som skulle 

bestämma över så många 

Vad jag tänker på 

jo, alla dessa timmar, dagar och år 

där samtal, argument, heta diskuss-

ioner skett, utan att någon förstod 

Förstod, att det vi förde fram var 

rätt, - avsaknad av långsiktighet, 

helhetsansvar och att våga se bakom 

hörnet, 

för att se verkligheten av deras var-

dag, 

för alla de enastående anställda där 

den vardagen, var och är deras 

verklighet 

alla de som vårdar, ger omsorg ger 

av hela sitt jag, trots allt! 

Tänker på att det är 40 år sedan, 

argumenten, glöden och övertygel-

sen flödade ur min mun, vid för-

handlingsbordet 

Hör i mitt inre, minns, det är brister 

i hela arbetsorganisationen, brister i 

behovet att ge fortbildning och kun-

skap, låt de anställda få ge sin syn 

på situation, låt de anställda få an-

vända sin kunskap och kompetens 

Brister på Insikter och ansvar 

Det är ju samma situationer idag, 

samma samtal, frågeställningar, dis-

kussioner och samma verklighet nu 

som då 

Overkligt att se och höra detta, var-

för har inget hänt? Jodå, det finns 

undantag 

Men var finns de mångas insikter 

och ansvar? 

Det finns en övertygelse om att året 

2020, har blivit ett uppvaknade, de 

självkritiska samtalen, insikter att se 

helhet och sammanhang 

Ingen är en isolerad ö 

Det får inte ske igen, detta lidande 

som drabbat så många 

Och att de anställda trots allt, ska 

fullgöra sin stora uppgift och få ut-

föra det arbete de älskar och vill 

fortsätta med, för allas vår skull, 

tack och lov! 

Trots allt, vi alla vill fortsätta att få 

leva med livskvalité hela vår livs-

resa, oaktat var vi befinner oss 

Och då ska alla ha gjort sitt, vad 

avser ansvar för helheten! 

Vi tror på nya insikter, trots allt! 

 

 

Elsie Bäcklund Sandberg 
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J ag hasar mig sakta fram till dörren. 

”Hallå Måns, är det du som kommer” säger jag. 

 Egentligen var jag ganska säker att det var du. Det är inte 

många som hälsar på mig nu för tiden. De flesta har gått bort. Dessu-

tom vet jag ju när du brukar dyka upp.  

”Hej Mamma, jag tänkte jag skulle hälsa på” säger du som du 

alltid gör. 

”Hur är det med dig då?” frågar jag medan vi går in i köket.  

”Jo det är jättebra” svarar du och jag nickar och börjar sätta på 

kaffe.  

Jag kommer mig inte för att göra kaffe så ofta nu för tiden. Det är 

inte samma sak när man är ensam. 

”Jag ska på en arbetsintervju imorgon” säger du sen och jag ler 

tillbaka. 

I vårt spel ifrågasätter jag inte att du alltid ”ska på en arbetsinter-

vju imorgon.” Jag frågar istället pliktskyldigt vad det är för jobb och 

lyssnar lite halvhjärtat när du berättar om vilket fantastiskt jobb det 

är, vilka förmåner som tillhör och, framför allt, hur det i princip är 

redan klart att du ska få det. 

”Vad bra” säger jag och nickar lite bekräftande medan jag ställer 

fram kopparna. 

”Du då, har du gjort något särskilt sen sist?” frågar du och för en 

stund glömmer jag hur det egentligen är. Jag blir glad och berättar om 

hur jag och Klara åkte på bussresa med PRO till Uppsala Domkyrka i 

förra veckan; om hur otroligt stor och imponerande den är.  

Jag börjar sen berätta om Klaras dotter som väntar barn men 

märker dock snart, på din flackande blick,  att du inte lyssnar. Jag 

förstår att din kropp börjar signalera om vad den behöver. Det skär i 

mitt hjärta att se dig så här, och månad efter månad komma hit och 

spela samma förnedrande spel. 

Du berättar sen om hur du ska köpa en riktig lägenhet och då 

börja umgås med Martin, din son; hur allt ska bli bra. Jag går bort 

med min kaffekopp för att inte visa mina tårar. 

Det blir tyst en stund; jag sätter mig och inväntar det oundvik-

liga. 

”Jo morsan, den där intervjun, den är en bit utanför stan och jag 

har inga pengar till biljetten så…” 

Mer brukar du inte behöva säga. Det räcker att du tittar på mig 

med dina sorgsna ögon så går jag efter handväskan. Jag vet inte hur 

länge det varit så. Kanske har det alltid varit så. Jag har hört hur folk 

sagt åt mig att jag inte borde fortsätta ge dig pengar men sen har jag 

gjort det ändå. Du är ju min son; det enda jag har kvar.  

Men det ska inte bli så idag. Det har jag lovat mig själv. Det får 

vara nog nu. När jag bara sitter kvar och nickar lite ser jag att du blir 

lite osäker. Vilka tankar far genom ditt huvud? 

”Jag tänkte om jag…?” 

Jag bara skakar på huvudet till svar och måste bita ihop för att 

inte börja gråta.  

”Bara ett par hundra” säger du men jag fortsätter att skaka på 

huvudet.  

”Det är ju bara ett lån! Tills jag kommer igång!”  

”Nej det går inte” säger jag., ”Jag har lovat.” 

”Lovat vem då!? Är det den där djävla Klara som lagt sig i !?” 

”Jag har lovat mig själv. Jag kan inte fortsätta längre. Det blir bara 

värre.” 

Nu står du upp och skriker åt mig: kallar mig för dålig mamma 

och värre saker ändå. Jag försöker att inte lyssna men nu kommer tå-

rarna.  

Du börjar gå runt i lägenheten, i jakt på min handväska. 

”Jag har inga pengar hemma. Jag visste att du skulle komma och 

såg till det” viskar jag. 

Du tror mig inte utan börjar rota i mina lådor. 

”Sluta nu Måns! Gör inte så här mot mig. Gör inte så här mot dig 

själv.” 

Nu bara tittar du på mig och jag känner att jag är nära att ge upp. 

”Du måste gå nu Måns” säger jag med en falsk bestämdhet. 

Du stormar ut ur lägenheten, skrikandes ”det är ditt fel om det 

går åt helvete för mig.” 

Jag stänger dörren efter dig och går sen fram till bokhyllan. Jag 

lyfter ner kortet på dig, när du var tio år. Jag tittar på den lilla pojken i 

cowboyhatt som står på den stora stenen och spanar. Jag ser en kille 

med hela livet framför sig. Hur kunde det bli så här?  

Jag tänker på hur du nyss stormade ut ur lägenheten. Tänk om 

det var ut ur mitt liv du stormade. Jag vet att du nog kommer tillbaka; 

du har ingen annan. Men tänk om… Jag har gjort det alla sagt åt mig 

att göra: jag har varit hård. Men jag känner mig inte hård; inte alls. Jag 

känner mig bara tom. Och framförallt känner jag mig ensam.  
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sagt åt mig att jag inte borde fortsätta ge dig pengar men sen har jag 

gjort det ändå. Du är ju min son; det enda jag har kvar.  

Men det ska inte bli så idag. Det har jag lovat mig själv. Det får 

vara nog nu. När jag bara sitter kvar och nickar lite ser jag att du blir 

lite osäker. Vilka tankar far genom ditt huvud? 

”Jag tänkte om jag…?” 

Jag bara skakar på huvudet till svar och måste bita ihop för att 

inte börja gråta.  

”Bara ett par hundra” säger du men jag fortsätter att skaka på 

huvudet.  

”Det är ju bara ett lån! Tills jag kommer igång!”  

”Nej det går inte” säger jag., ”Jag har lovat.” 

”Lovat vem då!? Är det den där djävla Klara som lagt sig i !?” 

”Jag har lovat mig själv. Jag kan inte fortsätta längre. Det blir bara 

värre.” 

Nu står du upp och skriker åt mig: kallar mig för dålig mamma 

och värre saker ändå. Jag försöker att inte lyssna men nu kommer tå-

rarna.  

Du börjar gå runt i lägenheten, i jakt på min handväska. 

”Jag har inga pengar hemma. Jag visste att du skulle komma och 

såg till det” viskar jag. 

Du tror mig inte utan börjar rota i mina lådor. 

”Sluta nu Måns! Gör inte så här mot mig. Gör inte så här mot dig 

själv.” 

Nu bara tittar du på mig och jag känner att jag är nära att ge upp. 

”Du måste gå nu Måns” säger jag med en falsk bestämdhet. 

Du stormar ut ur lägenheten, skrikandes ”det är ditt fel om det 

går åt helvete för mig.” 

Jag stänger dörren efter dig och går sen fram till bokhyllan. Jag 

lyfter ner kortet på dig, när du var tio år. Jag tittar på den lilla pojken i 

cowboyhatt som står på den stora stenen och spanar. Jag ser en kille 

med hela livet framför sig. Hur kunde det bli så här?  

Jag tänker på hur du nyss stormade ut ur lägenheten. Tänk om 

det var ut ur mitt liv du stormade. Jag vet att du nog kommer tillbaka; 

du har ingen annan. Men tänk om… Jag har gjort det alla sagt åt mig 

att göra: jag har varit hård. Men jag känner mig inte hård; inte alls. Jag 

känner mig bara tom. Och framförallt känner jag mig ensam.  

Benny Fröjd 
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T rots alla minusgrader gick 

jag ut. 

Den lilla bagarstugan står 

tom och det finns inget konditori 

längre. Som barn kunde man få ett 

varmt wienerbröd utsträckt åt sig 

genom fönstret, om man genade 

över tomten från slakteriet. Mormor 

skickade dit mig ibland med en stor 

bunt persilja som hon odlade i över-

flöd. 

En fallfärdiga ladan har ersatts med 

två sommarstugor. En gång lekte vi 

barn på ställningar utefter ena 

laduväggen. Jag hade min alldeles 

nya träningsoverall på och sen blev 

det ordentligt med bannor. Väggen 

var nymålad med Falu rödfärg. 

Alldeles bredvid tronar tant B`s 

stora vita villa. Övervåningen hyr-

des ut till en familj med barn, en 

flicka. Hon hade en liggande trät-

unna som lekstuga och ditin kröp vi. 

Broddarna låter lustigt mot isen. 

Som ett mellanting mellan klickande 

och knaster. Sandat på vägen, så det 

var tur att jag inte tog sparken. An-

nars brukar sparkar vara en vanlig 

syn här och jag minns tydligt hur 

mormor skjutsade mig en stjärnklar 

vinterkväll. Vi hade hämtat vantar 

och sockor, som tant H stickat på sin 

stickmaskin. Men innan jag kommer 

fram till hennes torp måste jag upp-

för backen. Till höger ligger 

``postfrökens`` hus. Hennes man 

tillverkade såpa, som såldes i stora 

dunkar. Länge sen jag tog den här 

vägen trots att jag gick här så ofta, 

när tant V levde. Minns inte alls att 

backen var så jobbig.  Spelade ingen 

roll när på dagen man kom. Alltid 

lika välfriserad och välklädd satt 

hon där med sin tidning eller en 

bok. Smycken bar hon också, ofta 

både hals och armband, trots att 

hon var alldeles ensam. 

För mycket is och jag återvänder till 

``stora`` vägen. Huset i kröken har 

fått ny färg. Till salu för ca femtio år 

sen. Trehundra femtio tusen begär-

de de. Idag får man nog räkna med 

minst en miljon. 

Brandstationen ligger kvar men 

hyrs(ägs?) av mannen som har en 

liten bilverkstad där. 

Nedförsbacke tack och lov. Tur att 

ingen ser hur sakta jag går. Känns 

så härligt att säga att jag varit ute 

och promenerat en hel timme. 

Efter det, som varit tät granskog 

ligger tant H`s torp. Nästan lite kus-

ligt var det att ta av på den stigen 

tills man kom fram till grinden men 

för det mesta var mormor med. 

Hon brukade fästa en liten brosch, 

av plast, på klänningen innan vi 

gick iväg. Ibland kom tant B också, 

trots att hon fick ont i fötterna. Ville 

vara fin och hade alltid för små 

skor. Efter kaffe med dopp brukade 

vi spela Fia med knuff. Ibland blev 

tanterna ovänner och beskyllde 

varandra för fusk. Det kunde hända 

nämligen att de smakade blåbärsvi-

net, som stod och jäste på fönster-

brädan. 
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Men nu fick jag solen i ryggen, så 

jag vänder om innan jag riktigt 

kommit uppför hela nästa backe. 

Där ligger ett hus, som jag varit in i 

på födelsedagskalas med både 

mamma och mormor. Någonting 

jag hörde där, har jag funderat 

mycket över senare i livet. ``Det ska 

man kanske inte prata om``, sa den 

ena. ``Nej det är det nog bäst att 

hålla tyst om``. Ett barn hade dött 

(missfall?), förmodligen jubilarens, 

lyssnade jag mig till. Och sånt som 

var svårt fick man alltså inte prata 

om på femtiotalet. Lida i det tysta 

och gå vidare. 

Vek in på en annan väg, för att pro-

menaden inte skulle bli för kort. 

Tina Öijer 

Bara ett stycke längre bort ett hus 

som jag också varit in i tillsammans 

med mormor. ``Du måste 

komma  och titta på julgranen``, sa 

man. Den glömmer jag aldrig, trots 

att jag inte alls minns människorna, 

som bodde där. Elektrisk belysning 

och runt varje ljus änglahår. En 

sorts glasull i vitt, som skimrade 

och var sagolikt. 

När jag var barn behöll man gra-

narna inomhus nästan ända ``intill 

påska`` och det var näranog en täv-

lan, om vem som kunde få sin gran 

att skjuta nya skott. 

  

Söndag: stannar inne idag TROTS 

att det är så skönt att komma till-

baka in i värmen och dricka en 

kopp te. 
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Trots att allt 

inte är som det borde 

finns skogar och hagar 

och vandringsskor 

 

Trots all längtan 

all saknad och sorg 

finns orden och talet 

finns döda poeter 

och toner som färdas 

i rum och i tid 

 

Lena Stangmark 

Trots all svärta 

i ärrade själar 

dväljs livet än 

under frusna vatten 

föds nya tankar 

ur åldrad jord 

 

För där himlen är mörk 

syns stjärnorna bäst 

och i gryningen väntar 

en ny dag – trots allt. 
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Trots 

 
NEJ - vill int'  

den tunga ytterdörren slår igen med en smäll 

hembiträdet lämnar mig ute 

och det är kallt 

 

Då går jag 

över järnvägsbron, vid nästa korsning till vänster 

min röda kälke på släp 

möter ingen, måste minnas rätt hus 

 

lyfter kälken mot väggen 

har tur och ytterdörren öppnas 

ringer på Faster Lilians dörr 

de våta kläderna hängs upp på tork 

 

stoppas in i en stor badrock 

bäddas ner under täcket 

och den Magiska Sagoboken öppnas 

lyssnar andäktigt 

 

får varm kakao och smörgås med korv och ost 

och de torra kläderna dras på mig 

'je ne peu pas mangér' säger Faster Lilian 

det skall jag säga när jag kommer hem 

 

upprepar mantrat då blir insläppt hemma 

och får stryk 

kommenderas i säng 

hahaa - jag kan inte äta för det har jag redan gjort 

 

Faster Lilian dyker upp och vill veta om jag kommit hem 

mamma berättar inte att jag fick stryk 

bara fem år gammal kan jag redan franska 

och föraktar min mamma som slår. 
 Camilla Torsell-Heinonen 
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TROTS 

   – Aj! 

Det gör ont när mamma flätar mitt 

tunna vita hår. Två smala hårda 

flätor som står rakt ut innan hon 

samlar dem längst upp på huvudet 

och knyter ihop med det nystrukna 

röda sidenbandet i en jätterosett.  

Margaretaflätor, säger hon belåtet 

och lägger till att om man vill vara 

fin så får man lida pin. 

   – Jag vill inte vara fin, mumlar jag 

och betraktar med avsky spegelbil-

den av mig själv. 

   Till råga på allt har hon tvingat på 

mig de förhatliga ribbstickade lång-

strumporna som hålls uppe med 

fyra strumpeband fästa i livstycket. 

Inte nog med att de kliar utan de 

lämnar ett kallt mellanrum mellan 

strumporna och de grisskära, flos-

sade underbyxorna. Sedan trär hon 

på mig en klänning! En ljusblå med 

pyttesmå prickar och veckad kjol. 

Jag står stel som en docka framför 

hallspegeln där en främlings blick 

möter min. Vantrivseln lyser ur de 

ögonen. Men mamma ser nöjd ut.  

   – Man kan knappt tro att det är 

du, säger hon och plockar fram den 

nyköpta kappan. Beige är den med 

en liten krage i skinn. Den sticks 

också. Som pricken över i:et  

tvingar hon ner mina stackars 

fötter i ett par blanka svarta lack-

skor med rem.  Slutligen räcker 

hon mig väskan. En vinröd dam-

handväska i miniatyr.  

   – Seså, nu kan du gå ut. Men 

Gud nåde dig om du smutsar ner 

dig, förmanar hon och ger mig en 

klapp i ryggen i riktning mot 

ytterdörren. 

Jag trippar nerför trappan i mina 

lackskor. Så tyst går jag att tant 

Emma inte hör mig och alltså inte 

sticker ut näsan genom dörr-

springan och ber mig knyta hen-

nes skor. Inget ont som inte har 

något gott med sig, tänker jag 

inte, men tycker.  

Väl ute i friska luften andas jag ut. 

Sätter mig försiktigt på översta 

trappsteget och funderar en lång 

stund över den där guden som är 

nådig om man smutsar ner sig. 

Bestämmer mig för att tro. På 

mammas ord och i alla fall för 

stunden på gud. Jag reser mig, 

kastar ett öga upp emot köks-
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fönstret där jag vet att mamma lu-

rar. Med högburet huvud sneddar 

jag över gatan, känner mammas 

blickar som diamantvassa skär ge-

nom luften och träffar ryggen som 

hagelkorn. Stålsätter mig inför lju-

det av mammas krokade pekfinger 

som trummar ett hackspetsssolo 

mot rutan. Så tar jag sats och 

springer och fartvinden hjälper mig 

och fattar tag i den fåniga rosetten, 

löser upp den och låter den flaxa 

iväg som en skadeskjuten fågel. 

Men det märker jag inte utan rusar 

vidare med siktet inställt på det där 

som lockar och drar. Jag saktar ner 

farten, drar upp benen och gör ett 

perfekt jämfotahopp och landar 

med ett sorgfritt plask i den stora 

lervällingpölen.  

– Titta nu vad de här dumma klä-

derna har ställt till med, säger jag 

när jag klafsar in genom dörren och 

innan mamma hunnit hämta sig 

eller sagt ett enda ord. 

   Dagen därpå går mamma och 

pappa ner på sta´n, till Olles Barn-

kläder och köper ett par röda galon-

byxor till sin trotsiga dotter. 

Anita Eriksson 
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TROTS 

 

Du sa att det berodde på min trots att jag inte gav med mig. 

Du sa att det berodde på min trots att jag inte gjorde som du sa. 

Du sa att det berodde på min trots att jag opponerade mig. 

Du sa att det berodde på min trots att jag inte fogade mig. 

Du sa att det berodde på min trots, att jag som du sa, drevs av 

en motsägelselusta. 

Du sa att det berodde på min trots att jag vad det än gällde, strä-

vade emot. 

 

Trots att du alltid sa så och trots att jag trotsade dig, vill jag att 

du ska veta. Att trots att varje cell i min kropp trotsade dig, sa 

min trots mer om dig, än om mig. Jag vill att du ska veta att 

dina krav på lydnad och foglighet triggade min trots. Triggade 

min trots att inte låta dig ta över mina tankar, min kropp, min 

själ. Trots att du gjorde ditt yttersta att trotsa mitt innersta, det 

som trots allt är jag. 

Lina Nyström 
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Hon säger trots allt 

ingen bra start på vårt liv 

vårt liv tillsammans 

 

Hon är så skeptisk 

till mig, mitt utseende 

till allt som är jag 

 

Hon gillar inte 

min lukt, mina leenden 

inte nåt hos mig 

 

Men hon vill ha mig 

bedyrar mig sin kärlek 

trots allt, säger hon 

 

Är jag riktigt klok 

detta kan aldrig gå bra 

jag trotsar mig själv 

 

Jag bara svävar 

i ett väldigt lyckomoln 

hon vill ju ha mig 

Trots i Haikuform 

Öjar Janhager 
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Trots allt. 

 
 
 

Enkelt att ljuga 

Inte stå upp för sin sak 

Slippa att bråka 

 

Lägga locket på 

fly de svåra problemen 

Och strunta i allt 

 

Man skyddar sej själv 

Men ärlighet varar längst 

Fick man lära sej 

 

Inte bry sej om 

Vilja tro att det är bra 

Andra kan lida 

 

Men trots allt det här 

finns det stunder av glädje 

Solen tittar fram 
 
 

Margareta Sosnierz 
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ALDRIG 

Aldrig, aldrig, ALDRIG ALLTID, 

men oftast Möjligt resa in i Livets Menings HimlaDoft  

från väg att följa in i Djupets Kärleksfyllda Lyckogömma,  

dit endast 2 som 1 av skilda kön 

blir tidlöst Lyckobringande i sammansmältning  

inom samma Evighet  

vid plötsligt slungade sammanslingrande,  

mot Himlens blixtrande stjärnesvärmars hisnande Lyckogivor. 

 

 

Sven-Erik Forslin 

ExistenTiellt 

Att duga                                                                                                          

det vore att förljuga                                                                                 

en upplevd verklighet 

Att duga                                                                                                          

blev en livsfuga                                                                                        

hur skulle jag bara våga                                                                                      

att ställa livet en fråga 

Att finnas till                                                                                              

som färsk potatis med dill                                                                                     

att avsmakas                                                                                          

när någon annan vill till 

Att utmana livet                                                                                             

innan det blev skrivet                                                                                           

i motsatsens spegel                                                                                           

helt utan regel 

Ett livshopp blev tänt                                                                                     

innan jag helt bränd                                                                                          

vände om 

Efter dagg kommer regn                                                                                      

att duga blev mitt livs hägn 

Inte ett dugg                                                                                            

under hugg                                                                                        

livets motsats                                                                                                

blev livets insats 

Ett värde i sig                                                                                                

att duga i mig 

En livsfuga i dur och moll  

Annasara Svanteson 
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Septemberhavet 

Kärleksörten i klippskrevan 

En doft av malört 
 

Storgatan fram 

på höga röda klackar 

skjuter hon rullatorn 
 

Blek oktobersol 

Vår gamle granne 

sätter vårlökar 
 

Farmors ansikte  – 

smultronrött av sol, vind 

och portvin 
 

Gammal och vis? 

Vid åtti är hon inte ens 

riktigt klok 
 

Fågelns namn 

minns hon inte längre 

men ler åt skatan 

 
 

Kaffet skvimpar bredvid 

när Tant Siv häller upp 

med asplövshänder 

 

Om att bli gammal och eländig och 

dö … men ändå! 

Haikuinspirerad mikrovers 
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Farbror Carls hårstrån 

faller för hemtjänstens sax 

Ute dalar snön 

 

Faster Rut gråter 

Hennes man stänger av 

sin hörapparat 

 

Moraklockan slår 

Morbror Jan kissar stilla 

I rullstolen 

 

Nyss gick hemtjänsten 

Nu kan Moster Gun tala med sig själv 

ostörd 

 

Lungsoten utrotad 

Mormor hostar ändå - 

men oron stillnar 

 

Blek ligger hon där 

händerna i kors på bröstet - 

som fjärilsvingar 

 

Prästens tal segar 

Över kistans prästkragar 

dansar en fjäril 

 

På kyrkogården 

jagar höststormen löven 

och de levande 

Öyvind Helgesson 
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   Uppmätt för 180 besökare i ICA-affären! Jag mäter kvadratmeter i eget 

hus: källarplan, köksvåning, övervåning – gott om plats för att att kunna 

bjuda in, men räcker viljan, intresset, dristigheten till hos mig och de till-

tänkta? Jag minns med saknad dagar då inga inbjudningar behövdes och 

titta-in-besökare i olika åldrar gärna knackade på... 

    Jag hör buss 100 dundra förbi borta vid sjukhuset och mina tankar drar 

iväg. Jag låtsas ta nästa buss ner på stan för att strosa omkring på gatorna, 

titta in i tomma restauranglokaler, fönstershoppa, smyga in i någon affär, gå 

till biblioteket...   

   Så dyker en skepnad upp i mitt huvud och avbryter mina fantasier. En ma-

ger, lite böjd kvinna i  grå-vit-rutig klänning och med brokig klut om sitt 

flätade hår tar plats. 

  Kvinnan är min mormor Karolina. Hon hade levt ett strävsamt liv och var 

van att leva under knappa omständigheter. Kanske var det därför som hon 

vägde sina ord, sparade på dem, slipade dem. Ibland kunde hon tiga i dagar, 

fast omgivningen innerligt önskade att hon skulle säga något. Andra gånger 

ställde hon saker på sin spets genom att fräckt yttra sig i sammanhang, där 

ingen hade bett henne. Att vränga ord med handlare Andersson hörde till 

väsentligheterna i vardagen. Det är till hans butik hon är på väg, när hon 

framtonar i mitt inre. 

  Mormor - född 1879 - var inte en genuint troende människa, men som de 

flesta i hennes generation   var hon konfirmerad och bevandrad i ”Luthers 

katekes”. Om en svärson, som inte var särskilt talträngd konstaterade hon en 

gång: 

    NN är som det står i bibeln: Ja är ja och nej är nej och det som är därutöver 

är av ondo. 

 

JA ELLER NEJ 

Ingalill Holmström 
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Rörelse 

Omställningen stöter ihop vid gathörn 

trängs vid övergångsställen, stoppsignaler 

och gallerior 

 

speglar sig i skyltfönster 

fingrar på prislappar 

 

doppar sig i isvakar 

åker långfärdsskridskor 

surfar på framgångsvågor 

 

armbågar sig fram 

 

mumlar ”så gör alla andra” 

 

går mot rött 
                                                                                                                      

Ingalill Holmström 
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En av soldaterna som kämpat i de 

karelska skogarna var Väinö Linna; 

den enkle torparsonen med sexårig 

folkskola. 

  

När kriget är över går han tillbaka 

till Finalysons textilfabrik i Tam-

merfors där han arbetar. I sitt sinne 

har han med sig sina minnen, men 

han har även många anteckningar 

från åren vid fronten. Efter jobbet 

sitter han i sin och hustrun Kerttus 

lägenhet om ett rum och kök och 

skriver på sin bok. Och i början av 

december 1954 kan hans sedermera 

berömda maskingevärspluton möta 

den finska läsekretsen.  ”Okänd 

soldat”, den finska litteraturens 

storverk i vardande, är född. 

  

I den romanen får vi möta en Ko-

skela, en Rokka, en Lehto, en Lahti-

nen och alla de andra som parallellt 

med krigandet ständigt låter käften 

gå. De muttrar och gormar och 

skrattar och gråter på sina respek-

tive dialekter, de säger vad de vill 

säga, de anpassar inte sina ord. De 

knotar, de knorrar – och krigar. De 

 

Ord som knota, knorra, grumsa, 

muttra har ingen tjusig proveniens, 

kan icke härledas tillbaka till ädel 

latin eller grekiska. Nej, muttra och 

knorra uttrycker kort och gott hur 

det låter när man muttrar och knor-

rar. Det finns ett hörbart drag av ski-

tig protest i dessa ord som egentlig-

en är ljud. De är som råmande kor 

som vill bli mjölkade, de är som 

ylande bluessångare som vaknar 

upp och ser att ”my baby’s gone”. 

Och det är inte överheten som knor-

rar och knotar – knotandet är under-

klassens egna soundtrack. 

Det var alltså med mycket stor stil-

istisk finess som den habila littera-

turkritikern Toini Havu den 19 de-

cember 1954 rubricerade sin be-

römda recension ”Knotarnas krig”. 

  

Så här var det: Tio år innan Toini 

Havu skrev sin recension i Helsingin 

Sanomat tystande vapnen vid de 

finsk-sovjetiska fronterna. Fortsätt-

ningskriget (1941-1944) var över och 

Finland kom ur detta som god tvåa 

och förlorade därför stor landområ-

den till den mäktiga grannen i öster. 

Knotarnas krig 

Den litterära fejden i Finland om krigets trotsiga soldater 
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är soldater som utför sitt hemska 

hantverk med stor skicklighet, de 

gör precis vad som åläggs dem – 

och knotar hela tiden. Hela tiden, 

på varje sida, knotas det. Dessa Lin-

nas krigare befinner sig långt ifrån 

det krigarideal som återfinns i Fän-

rik Ståls sägner, de är miltals ifrån 

de vitas hjälteskildringar från inbör-

deskrigets 1918. Hos Linnas ma-

skingevärssoldater möter vi osmin-

kad realism. 

Boken lämnar pressarna i slutet av 

november 1954 och i början av de-

cember börjar recensionerna 

komma. De är överlag positiva. 

Men den 19 december kommer den 

recension som en del längtat efter 

och det är alltså Toini Havu som 

skriver den. 

  

Toini Havu är Väinö Linnas motsats 

på många sätt. Hon är uppvuxen i 

finlandssvensk vit överklass i Åbo, 

akademiker och anställd som litte-

raturkritiker i den mycket ansedda 

tidningen, Helsingin Sanomat. 

Havu kan i sin anmälan förstås inte 

bortse från att Linna är en skicklig 

författare, även om hon föredrar att 

kalla honom ”en glänsande artist”. 

Men, och nu kommer hennes stora 

invändning. Boken är skriven utan 

”de vida vyerna”, den saknar ”en 

etisk och andlig inställning”. Hon 

slår från ovan och sammanfattar sin 

kritik med att Linna har skildrat 

gnällspikar, knotare. 

Det finska ordet för knotare är 

purnaaja, och i mina öron låter det 

som punakaarti – som alltså är det 

vita Finlands mest avskydda ord; 

rödgardist. Så jag undrar om inte 

hennes ordval av purnaaja också 

var ett försök att slå två flugor i 

samma smäll. Linnas knotare var 

inte bara gnällspikar, de var också 

rödgardister. 

Så här i efterhand kan jag tycka att 

det var modigt av henne att göra ett 

försök att både klappa den outbil-

dade torparpojken Väinö på huvu-

det (”en glänsande artist”) och slå 

honom hårt på fingrarna. Toini 

Havu, en finlemmad, lång och stilig 

akademiker från överheten i Åbo 

mot den (till synes) enkle och satte 

arbetaren från Tavastland. En sådan 

åthutning som Havu försöker sig på 

hade fungerat bra i nästan 25 år, 

från inbördeskrigets slut fram till 

1940-1945. Men här och nu, i de-

cember 1954 händer det oväntade. 

Toini Havus tillrättavisande ton får 

mothugg. Hon har huggit i sten. 

Och, nu blossar det upp en klasstrid 

Knotarnas krig 

Den litterära fejden i Finland om krigets trotsiga soldater 
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igen, denna gång en litterär sådan, 

som tar sin utgångspunkt från läs-

ning av Linnas ”Okänd soldat”. För 

eller emot. Och den här gången, för 

första gången, vinner det knotande 

finska folket sin stora seger. Linnas 

bok blir en nationalklenod. Och fil-

matisering året efter blir en nationell 

tillgång i klass med Sibelius Fin-

landia. Filmen visas därför på TV 

varje nationaldag, den 6 december. 

Leif Strandberg 

Väinö Linnas bok, skulle det visa 

sig, hade inte bara en litterär kraft, 

den bidrog också till att ena det 

djupt splittrade och sargade Fin-

land. Och det var knotarna som var 

den läkande substansen. 
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Leif Strandberg 

STORT TACK 

för era gåvor till Gåvolinjen! 
Elsie Bäcklund Sandberg 

Ann-Marie Hellqvist 

Majvor Mäki Sjöberg 

Kristina Nordin 

Tina Öijer 

Ragnar Tollet  

 

Sven-Erik Forslin 

Lars-Erik Eriksson 

Susanne Gerstenberg 

Per Andersson 

Gerd Sidén Strandberg 

Leif Strandberg 

 
Vi i Lokatten-redaktionen ringde upp Elsie Bäcklund Sandberg. 

  

Redaktionen: ”Hej Elsie. Tack för att du gett ett fint bidrag till Lokattens 

gåvofond. Varför ville du göra det?” 

  

Elsie: ”Jag tycker att Lokatten är så otroligt viktig. Den ger oss medlemmar 

chansen att publicera våra texter och ta del av varandras. Lokatten är en sti-

mulans för skrivandet. Språket och det skrivna ordet är ju så betydelsefullt.” 

  

Redaktionen: ”Tack för de orden. Vad gör du nu, under den här långvariga 

karantänen?” 

  

Elsie: ”I dessa tider har jag förmånen att få ha ”Sagostund för vuxna” på ABF 

Hälsingekustens Youtube kanal. Det är så bra att ABF har mött denna pan-

demi, med att inte ställa in, utan att ställa om. Det finns nu fyra berättelser 

där, och en till kommer i maj. ABF i Jämtland/Härjedalen har också spelat in 

en berättelse och samarbetet kommer att fortsätta när möjligheten ges. Det är 

så roligt. Jag brukar ha dessa aktiviteter på Funktionsrättslokalen i Hu-

diksvall, och som studiecirkel för SKPF:s medlemmar. Nu får intresserade 

möjlighet att lyssna på det här sättet i stället. Jag är så glad att kunna ta med 

människor in i böckernas värld.” 
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