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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 

När det kommer till kritan 

Lokattens redaktion är uppfinnings-

rik då det gäller att hitta på olika 

teman som inspirerar oss medlem-

mar att skriva. I detta nummer 

skrivs det med stor kreativitet hur 

vi tänker om detta med att ”komma 

till kritan”. Det är ett roligt utryck. 

Ursprunget är, som ni vet, krögaren 

som med en krita skrev upp vad 

gästerna åt och drack och snart var 

det så dags att göra rätt för sig. Det 

var dags att betala och det var då 

man hade kommit till kritan. Jag är 

svag för sådana uttryck. Det ger 

associationer att livet inte alltid kan 

pågå i sin vanliga lunk, och kanske 

till och med i lättsinne och blåögd-

het. Nej, det duger inte. För plötsligt 

en dag, ändras scenariot. Det blir 

allvar. Nu gäller det verkligen att 

skärpa sig. Räkenskapens dag har 

kommit. Kritan ska fram! 

  

Pudelns kärna och andra 

uttryck 

Det finns andra uttryck som ligger 

nära det där med kritan. I den 

kända teaterpjäsen Faust låter för-

fattaren Goethe dr Faust fälla de 

berömda orden: ”Det var alltså 

pudelns kärna.” När vi bodde i 

Piteå, citerade vi inte alltid Goethe 

utan hade uppfunnit ett eget 

uttryck: ”Ägge borti i katta”, sa vi 

när vi ville uppmärksamma att nå-

got var själva kärnan i ett fenomen. 

Alltså, när man skalar av lite verbi-

age (snömos, svammel) finns det 

ofta en kärna som är mer grundläg-

gande än det ytligt förnimbara. 

Ibland kan den vara av allvarligt 

slag, men lika ofta kan det vara en 

förlösande Aha-upplevelse, eller till 

och med ett skratt. 

  

Min farbror Sven var bonde i Väs-

terbotten. Han var allergisk mot 

svammel och när vi pratade med 

varandra under höbärgningen ska-

kade han ofta på huvudet åt mitt 

prat och mina luftiga idéer. När han 
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blev riktigt less ställde han ifrån sig 

högaffeln och sa: ”Nja, jag förstår 

nog inte vad du säger, men en sak 

vet jag, och det är att ska man 

mjölka en ko så måste man gå rakt 

på juvret.” 

  

Ja, mitt i det liv som pågår kan det 

finnas något som är viktigare än 

annat, det är ”kritan” eller ”pudelns 

kärna” eller ”ägge borti katta” eller 

”juvret”. Folk har i alla tider försökt 

hitta den svårfångade meningen – 

med livet – och uttryck för den, den 

största livsuppgiften av alla – me-

ningen. Den franske filosofen Sartre 

kallade det ”essensen”. 

  

Skriva en mening – eller två 

Vår förenings essens är alla med-

lemmar som håller i och skriver, 

som håller ut och skriver, som hål-

ler på och skriver till vår kära Lo-

katt. Vårt skrivande av en mening 

eller två är en liten motståndshand-

ling mot meningslösheten. Vi skri-

ver, alltså lever vi. Vi skriver en me-

ning och alltså bidrar vi till något 

meningsfullt. Att vår Lokatt åter får 

se dagens ljus är vår motstånds-

handling mot tristess, mot in-

stängdhet och närsynthet. 

  

Det sägs att vi lever i karantän, att 

vi tagit skydd. Men vi upphör för-

denskull inte med att söka en me-

ning – eller två – för att bevara 

själva ”kritan” eller ”kärnan” eller 

”essensen”. 

   I detta nummer har vi glädjen att 

lyfta fram alla möjliga ”kritor”, och 

vi har också glädjen att kunna pre-

sentera tre medlemmar som nyligen 

kommit ut med tre bra böcker som 

presenteras i denna Lokatt. 

  

De öppna scenerna 

Jag behöver inte skriva och berätta 

hur mycket jag saknar våra öppna 

scener, det vet ni. Vi saknar dem 

alla. Det finns i dessa vaccinationsti-

der en liten förhoppning att karan-

tän och sociala distans snart är över. 

Om det blir så, öppnar vi förstås 

omedelbart våra fysiska rum, våra 

öppna scener. Om, hemska tanke, 

det inte skulle bli så, kanske det är 

dags att öppna digitala scener med 

hjälp av de konferensverktyg som 

faktiskt finns. Men vi hoppas att så 

inte blir fallet. Vi hoppas att vi snart 

ses igen ansikte mot ansikte i Los, I 

Ramsjö, i Ljusdal, i Delsbo, i Hudik, 

i Söderhamn, i Bollnäs, i Edsbyn, i 

Alfta, i Gnarp… ja överallt i vår fina 

del av Sverige. 
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Lästips 

Det är det som är själva 

konsten 
  

Den första jag kom att tänka på när 

vi skulle skriva om ”att komma till 

kritan” var en konstnär som kallade 

sig Brokiga Blad. Han var en hejare 

på att måla bakgrunder på tavlor 

och i denna episod undervisar han 

ingen mindre än Prins Eugen, även 

kallad målarprinsen, vad som är 

”själva konsten”. 

  

”Tre eller fyra penseldrag, mer än 

så behöver man inte för att full-

borda en himmel. Jag visste inte, 

sade Prins Eugen att det var så det 

gick till. /…/ Det är det som är 

själva konsten, att få färgen att gå 

jämnt ut med tavlorna, sa Brokiga 

Blad" 

  
Torgny Lindgren, I Brokiga Blads 
vatten, 1999 

Dottern, en berättelse om 

folkhemmets upplösning 

  
Den här boken handlar om den duk-

tiga flickan Elsa som växer upp i 

Paradiset. Jo, den del av Förstaden 

där hon bor med pappa Ragnar, 

mamma Elisabet och brodern Erik 

heter just Paradiset. Elsa är ordning-

sam. Redan som tvååring ordnar 

hon familjens skor i skohyllan så att 

rätt vänstersko står bredvid rätt hö-

gersko, prydligt bredvid de andra 

skoparen. Hon vet ännu inte så 

mycket om världen, men tycker om 

kunskap, särskilt språk. Hon vill 

göra saker rätt, och hon vill, precis 

som pappan, att rätt ska vara rätt. 

Därför följer hon sin far tätt i hälar-

na och tar lydigt emot hans ambi-

tion att forma hennes karaktär. Och 

idrott är karaktärdaningens bästa 

arena, tycker Ragnar, och därmed 

Elsa. Därför börjar Ragnar och Elsa 

att träna skidåkning. 

  

Läs den spännande fortsättning om 

Elsa som föds in i det svenska folk-

hemmet och också får uppleva hur 

det löses upp. 

  

Dottern, en berättelse om folkhem-

mets upplösning, 

Lena Andersson 

Bokförlaget Polaris, 

2020 Leif 
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Det kom ett brev  

Hjärnan vill ha färg 

I dagens jäktade samhälle är vi många som försöker ta kontroll över stres-

sen. En del av oss gör det genom att minska vårt skärmanvändande. Ett av 

tipsen för att nå det målet är att göra mobilens display svartvit. Det finns en 

inställning som gör att alla appar och bakgrundsbilder går över i gråskala. 

Detta sägs minska vår lust att trycka på dem, hjärnan finner helt enkelt färg 

mer attraktivt. Jag provade denna inställning men fann den så deprime-

rande att jag snabbt gick tillbaka till en färgglad mobilskärm.  

Jag har varit medlem i föreningen och mottagit Lokatten i ett och ett 

halvt år. Vid senaste årsskiftet bestämde jag mig för att inte förnya mitt 

medlemskap. Beslutet grundade sig på att jag upplevt tidningen som tråkig. 

Jag har bläddrat i den på måfå och knappt läst en enda text till dess slut.  

Så damp första numret för 2021 ner på hallmattan och jag bläddrade 

igenom den, fast besluten om att det var sista numret för mig. Men tack och 

lov fick den sista texten mig att haja till. Den handlade om Finland! Ett 

ämne som både intresserar och berör mig djupt. Artikeln var intressant och 

lärorik och jag blev tacksam för att den dykt upp i mitt liv. Den fick mig att 

läsa resten av tidningen mera noggrant. Och till min förvåning upptäckte 

jag flertalet texter som gav mig en trevlig läsupplevelse.  

Jag funderade på vad som gjort att jag dömt ut tidningen tidigare och 

insåg att det handlade om färg och snabba belöningar. Min hjärna hade helt 

enkelt tagit för givet att alla dessa sidor i svartvitt måste vara helt ointres-

santa. På grund av den snabba tillfredsställelsen jag får i dagens skärmvärld 

har mitt tålamod minskat drastiskt. Blir jag inte underhållen de första se-

kunderna jag läser något, bläddrar eller svajpar jag vidare. Det här är ett 

fenomen som jag tyvärr inte är ensam om. Forskning visar att det faktiskt är 

så att vår koncentrationsförmåga har blivit sämre sedan skärmar och sociala 

medier intog våra liv.  

Jag undrar vad jag missat i alla dessa stunder av otålighet, inte bara i 

Lokatten utan i allt jag hoppat över? Vad har jag vunnit, en fragmenterad 

bild av omvärlden? I fortsättningen ämnar jag ta kontroll över mitt läsande 

och ge den svartvita världen i Lokatten en mycket bättre chans. Och ja, 

medlemsavgiften blev inbetald omgående när jag insett mitt misstag. Jag 

skickade även ett bidrag till gåvolinjen samma dag, som ett sätt att säga 

förlåt för min styvmoderliga behandling av tidningen.  

Lena Tammi 
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Anita 

Några rader från redaktören 

I  över ett år har vi nu levt med 

Pandemin. Så mycket har hänt ute i 

världen och i Sverige. Nu skymtar 

åtminstone jag en ljusning. Har fått 

båda mina vaccinationssprutor och 

ljuset har återvänt. Det har varit en 

låååång mörk vinter. Att inte vär-

men i skrivande stund har kommit 

får man väl stå ut med. Jag har ett 

litet växthus och redan i april sådde 

jag tomat– och paprikafrön. De 

grodde så fint men mötte frostdö-

den när de bara var några centime-

ter höga. Men jag har sått nytt och 

tror att frostnätterna är över.  

   Mitt barnbarn Noa (jag vet att jag 

tjatar) har fyllt ett år och han är min 

lyckas smed. Bara tanken på honom 

gör mig alldeles varm. När jag 

träffar honom ler han och viftar för-

tjust med armarna. Han känner igen 

sin farmor, det är jag säker på. Be-

höver jag säga att han är världens 

sötaste? 

Den här gången presenterar Lokatt-

en inte mindre än tre ”våra” för-

fattare. Berit Bryntse, Carina West-

ner och än en gång Katarina O’Nils 

Franke.  

   Vi är stolta över våra medlemmar! 

Och visst är det kul att få ett brev 

som det från Lena Tammi! Jag 

skulle också vilja ha färg i Lokatten, 

men det är naturligtvis en kostnads-

fråga.  

Vår sekreterare Lena Persson har 

haft Corona och fantastiskt nog UN-

DERHÅLLIT oss på Facebook. Jag 

är fylld av beundran! Så här såg hon 

ut när hon rapporterade om sitt till-

stånd: Heja Lena! Tilläggas kan att 

Lena mår bra nu om än trött efter 

alla sina uppskattade framträdan-

den på Facebook.  

   Det är naturligtvis fritt fram för 

medlemmar att bidra med annat 

material än texter på temat. Allt 

som har med litteratur och skri-

vande att göra tar vi tacksamt emot. 

Har ni idéer om Lokattens innehåll, 

maila redaktionen! Då blir redak-

tionen glad.  

Skriv! 

    

 

 

 

Visst är hon söt, ”våran” Lena?  
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Kerstins Skrivtips 
 

Personbeskrivning 

En person som alltid slickar på sina 

läppar, som jämt och ständigt sätter 

in ett va när hen pratar, som ofta 

pillar sig i örat, som lätt tänder till, 

som i första hand värnar om sin 

nästa … ja, listan kan göras lång på 

egenheter och egenskaper som vi 

människor har. Det här är något du 

kan dra nytta av då det gäller per-

songalleriet i dina texter. 

När du beskriver personer i texter 

kan du bland annat ta upp:  

– det yttre, som utseende, klädsel, 

specifika kännetecken, röst 

– inre egenskaper, styrkor, svagheter 

– det omgivande, som yrke, klass, 

familj, vänner, bostad, ägodelar 

Du kan välja direkt eller indirekt 

beskrivning. 

– Direkt beskrivning som är mera 

rakt beskrivande till exempel om 

hur människor ser ut eller är. 

 

En gåtfull vänskap av Yoko 

Ogawa 

Jag vet inte om det hade med dok-

torns matematiska begåvning att 

göra eller inte, men han hade i alla 

fall en del märkliga förmågor. För 

det första kunde han på ett ögon-

blick vända bak och fram på ett ord. 

Vinterkriget av Philip Teir 

Wivan Winckelmann var en kort 

kvinna i sextioårsåldern med en 

fruktansvärd röst som tycktes vara 

skapad enbart för att leta upp Max 

nervtrådar och klämma på dem. 

Hon var en högre chef inom 

Helsingfors och Nylands sjukvårds-

disktrikt, en kvinna med enormt 

inflytande över hela den offentliga 

sektorn, gift med en kaninaktig och 

flintskallig man som hette Pertti. 

 

– Indirekt personbeskrivning som in-

nebär att man väver in person-

gestaltningar i händelser och gärna 

väljer träffande detaljer. 
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Familjenotiser  

av Eva Mattsson  

Hon spelar Tomtarnas vaktparad. 

Man hör skillnad på fjärdedelar och 

halvnoter, pauser noteras ordent-

ligt. Hon sitter rak i ryggen och spe-

lar som om hon hade en inbyggd 

metronom. 

 

Farfar upp i graven av Saša 

Stanišić 

Till och med sträckan från toalett-

stolen till handfatet tillryggalägger 

hon som en sprinter och vid kassan 

har hon redan räknat ut summan 

innan kassörskan ens hunnit börja 

knappa in. 

 

När man sätter personer i rörelse, det vill säga att man låter dem agera, då 

kan man passa på att ta fram olika karaktärsdrag. Även i repliker kan myck-

et av en persons karaktär komma fram, genom vad som sägs, hur det sägas 

och vad som utelämnas. 

Tänk på att noga lära känna de personer du skriver om, så att du har möjlig-

het att levandegöra dem och att de därmed blir trovärdiga och intressanta 

för läsaren. 

Skriv! 

Välj en person som genom en direkt beskrivning beskriver sig själv, till ex-

empel genom att se sig i en spegel eller ett skyltfönster. 

Ta samma person och låt den fastna i en hiss. Använd indirekt beskrivning 

som visar egenskaper hos personen. 
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på Söderhamns Bibliotek. Vi var 

strax under 20 deltagare. 

Leif berättade lite från sitt liv: från 

Kungsgården till Tierp och vidare 

till Vasaskolan i Gävle. Han be-

rättade också om de böcker han 

skrivit, bl.a. om barnpsykologi. Det 

var mycket uppskattat och väckte 

mycket igenkänning.  

Kvällens inspirationsord blev: mor-

gonskiftet. I vanlig ordning gav or-

det upphov till vitt skilda texter och 

tolkningar, men det var tydligt att 

många av oss har ett förflutet i olika 

former av skiftarbete. Personligen 

log jag igenkännande åt Marianne 

(Maja) Peres beskrivning av hur det 

går lite annorlunda till på nattskiftet 

jämfört med på morgonen.  

Då vi är en handfull medlemmar 

från Skrivare i Hälsingland som 

också regelbundet deltar i Rullande 

Pennan, hoppas vi att detta inte var 

enda gången vi gör något ihop. 

 

Benny Fröjd 

Hänt sedan sist 

RULLANDE PENNAN 

Rullande Pennan är ett mobilt skri-

varcafé som varit igång i drygt fem 

år i Gävle, under ledning av Lise-

lotte Fluhr, och även tidigare Bengt 

Söderhäll. Vi träffas varannan tors-

dag och lyssnar på en inspirations-

talare och får sedan ett ord att 

skriva fritt kring; texter som sen, 

frivilligt, läses upp.  

Ordet mobilt syftar på att vi träffas 

på olika ställen varje gång, ingen 

anmälan behövs heller. Det vill 

säga: så brukade det vara. Av kända 

skäl går inte detta nu, så det senaste 

halvåret har alla träffar skett via 

dator. Det har varit en viss omställ-

ning, och tar bort lite av stämning-

en, men har ändå fungerat väldigt 

bra.  

Tisdagen den 27/4 hade vi en ex-

trainsatt Rullande Penna med Leif 

Strandberg som inspiratör. Denna 

var ursprungligen tänkt att ha skett 
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finns här i själva atmosfären . 
Den miljö en författare vistas i bety-
der mycket. I Karsjö får Margareta 
inspiration inte bara till ett idekom-
plex’ luftiga byggnad utan framför 
allt till mustig, savrik, jorddoftande 
verklighetsskildring. Bonderoma-
nen Manja vore något otänkbart i 
hennes produktion utan somrarna i 
Karsjö. Bokens gestalter är visserli-
gen fritt diktade men en hel del av 
händelserna har ett visst verklig-
hetsunderlag; så till exempel den 
drastiska mordhistorien, som verk-
ligen ägde rum en gång i tiden, då 
folket självt skipade rättvisa, då 
misshagliga personer helt enkelt 
”kom boscht”. Känslan av samhö-
righet med Karsjös natur och folk 
har gett nya skiftningar åt Marga-
reta Subers författarskap, vidgat 
motivkretsen och ytterligare fördju-
pat människoskildringen samtidigt 
som hennes personlighet fått ut-
veckla sidor som eljest kanske ald-
rig till fullo kommit till sin rätt. Hon 
har inte bara i bokstavlig bemär-
kelse fått egen mark under fötterna 
utan också i andligt hänseende fått 
tryggare fotfäste.” 

Ur den aldrig sinade kunskapskäl-

lan Wikipedia kan om MS läsas att 

hon föddes 1892 i Linköping och 
dog 1984 i Solna. Hon har gett ut 

flera noveller och romaner men är 

mest känd för romanen Charlie 
(1932) som anses vara den första 

”lesbiska romanen” på svenska. 

Romanen Manja gavs ut 1944. 

Stockholmskan som förälskade sig i 
Hälsingland och köpte sig en gård 
vid Ljusnan. Bygden där bondero-
manen Manja såg dagens ljus. 

I ett nummer av Folket i Bild från 
1945 berättar Michaela Topelius om 
författaren Margareta Suber (MS).  

Ett axplock ur artikeln: ”Skrudad i 
en urblekt från begynnelsen vackert 
grön cykelklänning, med ostyrigt 
hår och solbränt ansikte kommer 
författarinnan cyklande vägen 
fram. Vägen leder genom Karsjö by 
i Hälsingland. Och det är en vacker 
sommardag. Naturligtvis. 1934 
kom stockholmsfrun till Karsjö och 
huset Hammars och förälskade sig 
så i trakten att hon ville bygga och 
bo här för alla framtida somrar. 
Men då Hammarshuset stod på fel 
plats, flera mil fel, måste det rivas 
ned och byggas upp på nytt och 
denna gång på rätt plats. Margareta 
Suber genomgår, då hon kommer 
hit upp en fullständig metamorfos 
(om inte från doktorinna Jekyll till 
mrs Hyde, så dock) från stock-
holmsfru till äkta karsjöbo - med 
allt vad det innebär av lika genom-
gripande förvandling. Stadscivili-
sationen läggs av tillsammans med 
stadskläderna. Med öppna sinnen 
tar hon emot landskapets skönhet, 
får kontakt med livet och männi-
skorna här uppe och känner den 
mystik, den primitiva romantik, 
som trots järnväg och kraftledning 

Gunbritt Wallström 

Margareta Suber, 

en hälsingeförfattare 
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Våra författare 

Berit Bryntse 

Född år:  

1954 

 
Född, plats, bor:  
Född i Uppsala. Bor numera i Bor-
länge och har en stuga i Järvsö. 
 
Skolor jag gått: 
Processprogrammering, Umeå uni-
versitet. 
 
Yrke:  
Författare, före detta systemingen-
jör. 
 
Olika platser där jag jobbat:  
Stockholm, Hedemora, Borlänge. 
 
Familj:  
En särbo (helgbo), en katt och ett 
barnbarn. 
 
Intressen:  
Naturliv, släktforskning, fotografi, 
folkdans. 
 
Läser gärna böcker om:  
Gamla tider, djur och natur. 
 
Läser gärna böcker av:  
Agatha Christie, Pearl Buck, Mazo 
de la Roche, Albert Viksten. 
 
Lyssnar gärna till:  
Folkmusik, sextiotalspop och myck-
et annat. 
 
Oväntad (nästan okänd) förmåga:  
Har stickat en finmönstrad kofta till 
järvsödräkten. 
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Leif  har läst   

Berit Brynteses bok 

Karolinerna Turdfjäll & Höljeman. Soldat- och familjeliv i 
1700-talets Norrland 

att det fanns och finns sådana fot-

steg på en badstrand på udden vid 

Ljusnans utlopp i Segersta! 

  

Så här är det hela tiden när jag lä-

ser Bryntses bok: detaljer, aha-

upplevelser, stort och smått, tankar 

om nu och då börjar snurra runt 

och blandas i mitt huvud. Det är en 

stor historiebok, späckad med upp-

gifter och det tar förstås tid och 

omläsningar för att få grepp om allt 

som händer i det norrländska 1700-

talet. Men det är mödan värt. 

 

Två släktingar – två krigare 

– många krig 
 Författaren följer två personer, 

som hon dessutom har släktband 

till, genom det svenska 1700-talets 

krigiska historia. Den ene släkting-

en heter Turdfjäll och är född i Sve-

riges allra ostligaste punkt, Inger-

manland, längst inne i Finska vi-

ken, granne med S:t Petersburg. Jo, 

på den tiden var Ingermanland 

svenskt. Aha! Denne Turdfjäll slår 

sig ned i Hanebo socken, i Bollnäs 

kommun. 

Den andre släktingen, Höljeman 

kommer från Lit i Jämtland. Han 

och hans familj kommer att bo i 

Historiebok för oss 

som bor i norr 
 Vår medlem Berit Bryntse har skri-

vit en spännande historiebok, 

”Karolinerna Turdfjäll & Höljeman. 

Soldat- och familjeliv i 1700-talets 

Norrland”, Kulturhistoriska Bok-

förlaget, 2021. Jag älskar historiska 

böcker och fick följande tankar när 

jag läste Bryntses bok. Låt mig börja 

på en badplats vid Ljusnan. 

  

Aha-upplevelser 
Varje sommar brukar hustrun och 

jag paddla från vårt lilla torp i 

Vannsätter till den långa sandstran-

den på Mårdnäsudden, vid Se-

gersta, just där Ljusnan går ut i 

Bergviken. I Berit Bryntses bok kan 

vi nu, till vår förvåning, läsa att det 

var precis här som von Budden-

brock en gång för snart 300 år se-

dan hade sitt översteboställe. 

Denne von Buddenbrock som var 

chef för Hälsinge kompani, det som 

huserade på Mohed (strax vänster 

om Söderhamn) och som seder-

mera blev syndabock för det miss-

lyckade Hattarnas krig mot Finland 

1741-1743 och halshöggs. Och tänk 

att det kanske gick en hemlig gång 

från bostället till hamnen. Ja tänk 
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Järvsötrakten. Bägge dessa män blir 

soldater på var sin flank – jag blir 

aldrig riktigt klok på om de någon-

sin träffas – till att börja med som 

karoliner i Karl XII:s armé. Läsaren 

får följa deras vedermödor genom 

många krig; Karl XII:s krig mot 

Norge, det ödesdigra återtåget över 

de norsk-jämtländska fjällen nyåret 

1718-1719, och hemtransporten från 

Halden med konungens lik (tänk på 

Cederströms berömda, men histo-

riskt icke korrekta målning). Efter 

nederlagen krackelerar den svenska 

stormakten och ryssen härjar nu för 

fullt längs Norrlandskusten där 

”våra” soldater gör sitt för att 

mildra förödelsen. Hälsingekusten 

är verkligen inte skonad. Sedan föl-

jer några år av fred och vi får delta i 

familjernas vardagliga öden i Häl-

singland. Sedan är det dags igen. 

Det hämndlystna Hattpartiet vill 

återta förlorade landområden i ös-

ter och startar ett krig mot Ryssland 

(1741-1743) – som går åt pip-

svängen. Turdfjäll och Höljeman 

som avancerat till underbefäl och 

underofficerare är som vanligt med 

på krigståget, och får som alla 

andra dra sig hemåt som förlorare. 

Det sista kriget (som skildras) är det 

s.k. Pommerska kriget (1757-1762) 

där Sverige deltar för att om möjligt 

säkra nordtyska besittningar. Men 

det lyckas inte heller. Men Turdfjäll 

och Höljeman krigar på, även runt 

södra Östersjön. 

  

Så ser ramen ut. Stormakten Sverige 

rasar samman men som vid bokens 

slut ännu har kvar sin östra lands-

del, Finland. Den förloras ju som 

bekant början av 1800-talet. Men det 

tas inte upp i Bryntses bok som av-

handlar 1700-talet. Boken om 1808-

1809 års krig kommer nog, hoppas 

jag. 

  

Två spår 
 Genom hela boken löper två spår, 

det ena är alltså den stora berättel-

sen om krigen, det andra är det lo-

kala underifrånperspektivet där 

Turdfjälls och Höljemans privata 

leverne tar plats. Författaren har i 

denna tråd tagit sig den litterära 

friheten att ge röst åt dessa liv. Det 

förekommer alltså fiktiva samtal och 

tankar från de båda släkterna. Här 

blir det också möjligt att följa bar-

nens och kvinnornas tankar. För 

själva krigandet är ju i huvudsak 

männens hantverk. De fiktiva dialo-

gerna (ofta på mål) kompletteras av 

utdrag från kyrkböcker och notiser 

från andra dokument. Här får vi till 

exempel reda på att Höljeman blir 

ersättningsskyldig då han ”hava 

besovit ryttaren Nils Kåhres änka 

Ingeborg” och dessutom ”haver 

besovit Kahrin”. 

Fungerar det att blanda fakta med 

fiktion? Jodå, det är till och med en 

nödvändig vila för läsaren att 

komma hem till Hälsingland ibland, 

att åter få höra den egna dialekten, 

att få äta den lokala maten och leka 
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med barnen igen. Det kan gå långa 

tider mellan att kriga och att 

komma hem. Krigen är ju hemska, 

men det är inte bara glada dagar 

hemma heller. Barn dör (familjen 

Höljeman förlorar på kort tid fyra 

små barn), farsoter härjar, men di-

rekt svält är det inte. 

 

Släktforskning 
Författaren har gjort ett gigantiskt 

släktforskningsarbete och fyller 

boken med detaljer, platser och per-

soner så att man blir nästan vim-

melkantig. Men det blir jag ändå 

inte för då och då och här och var 

dyker det upp enskildheter som gör 

att jag stannar till, känner igen mig 

och får fundera lite över ett och an-

nat som är bekant: ”Jaså, von Bud-

denbrock bodde först på Grans bo-

ställe utanför Piteå, aha! Där ligger 

ju nuförtiden Grans lantbruks-

skola”, ”Jaså, Turdfjälls son blev 

präst i Tornedalen och lärare i Juk-

kasjärvi, aha! Hade man skola där 

redan innan folkskolereformen 

1842?”, ”Jaså, det fanns ett militärt 

övningsområde inte bara på 

Mohed, vid Florsjön, utan även ut-

anför Kilafors”, ”Jaså, den familj 

som Turdfjäll gifter in sig i hade en 

Jonas som var lektor i grekiska vid 

Gävle gymnasium. Kan det ha varit 

samma gymnasium som jag gick i 

250 år senare?” ”Jaså, fartygen som 

skulle kriga mot Ryssland utgick 

från Gumboda hamn, söder om 

Skellefteå. Det var ju där min egen 

pappa exercerade.” 

 

Ja, så där kan tankarna gå. Den lä-

sare som får ut mycket av Bryntses 

bok är troligen militärhistoriskt 

intresserad och/eller intresserad av 

den norrländska historien och stä-

der och byar i norr. Som jag. 

  

Katastrofen på fjället 
 För mig är bokens dramatiska 

höjdpunkt skildringen av den 

”norska kampanjen”, alltså Karl 

XII:s fälttåg mot Norge, egentligen 

mot fienden Danmark men Dan-

mark-Norge var ju ett på den tiden. 

Särskilt fastnar jag för den del av 

fälttåget som utgick från Jämtland 

in mot Trondheim. 10 000 meniga 

soldater och 6 000 hästar drog väs-

terut. Förstå vilka mängder provi-

ant och ”furage” (boken innehåller 

många mycket tidsspecifika be-

nämningar) alltså hästfoder som 

behövdes för att föda alla dessa. 

Och förstå vilket rövartåg armén 

var ute på! 6 000 arbetshästar krä-

ver hur mycket hö som helst varje 

dag. Och nu pratar vi hundratalet 

dagar. Författaren skildrar här nå-

got som inte ofta tas upp; de många 

deserteringarna. De meniga solda-

terna ville inte plundra och härja 

bland grannarna väster om Stor-

lien, de var ju vänner och många 

gånger till och med släkt med 

varandra. Men desertörerna be-

straffades hårt, antigen direkt med 

döden eller indirekt genom fruk-

tansvärda gatlopp och mängder av 

piskrapp. 
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Arméns härjningar, under den le-

gendariske general Armfeldts led-

ning håller på hela hösten 1718: 

Man avvaktar att anfalla Trond-

heim, och sent omsider får man 

också reda på att kungen har skju-

tits nere i Halden, i södra Norge. 

Beskedet kommer närmare tre veck-

or efter skottet. Det krävdes beridna 

kurirer för att få fram information, 

och att rida från Halden till Trond-

heim tog många dagar. Och nu, in-

nan fälttåget gjort vad som egentlig-

en skulle göras (inta Trondheim) 

blir det dags för återtåget över fjäl-

let. Detta återtåg är en av Sveriges 

allra största militära katastrofer. 

Snöstorm och kyla tar livet av när-

mare 4 000 soldater (ungefär samma 

antal som striderna vid Poltava 10 

år tidigare). Denna fruktansvärda 

händelse har skildrats förr, men 

genom bokens huvudpersoner får 

återtåget en extra dimension. När 

snöstormen lagt sig och svenskarna 

var borta kunde norrmännen förse 

sig med karolinernas utrustningar i 

stora mängder, men det var ju 

egentligen en dålig kompensation 

för all mat och furage som rövats 

från dem. Den norska kampanjen 

var en katastrof även för det norska 

folket. 

  

Ett praktverk 
Det är en vacker bok, ett riktigt 

praktverk som Kulturhistoriska 

bokförlaget har gett ut. Den är ett 

halvklotband med textilrygg, den 

har fina illustrationer på framsida 

och för- och eftersättssidor. Boken 

innehåller många tidstypiska kartor 

och illustrationer. Tyvärr (av för-

klarliga skäl) finns inte bilder av 

huvudpersonerna själva, och heller 

inte av deras boplatser. Men jag 

hade gärna sett foton från hur de 

byar och orter som skildras ser ut 

idag. Typiskt nog blir det fler por-

trätt/målningar av generaler och 

kungar än av det folk som boken 

avser att skildra. Men autentiska 

utdrag ur kyrkoböcker ger ändå en 

doft av de verkliga människorna. 

Hade författaren kunnat använda 

sig av tecknade bilder? All-

denstund hon skapat fiktiva dialo-

ger kunde hon väl låtit göra fiktiva 

bilder? 

  

Det här är en bok att läsa och 

bläddra i många gånger. Det går till 

exempel att lusläsa mönstringslistor 

om och om igen och få tankar om 

vilka som döljer sig bakom nam-

nen. En del namn kommer ju att 

dyka upp senare i vår svenska 

historia. 

  

Jag förstår ju att de som, likt för-

fattaren, har släktband med huvud-

personerna läser vissa sidor extra 

noga. Själv finner jag det fascine-

rande att följa vad som en gång i 

tiden tilldrog sig i små och större 

orter i mitt Norrland. Det är en 

verkligt bra historiebok som Berit 

Bryntse har skrivit. 

Leif Strandberg 
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Född år:  
1987 

Född, plats, bor:  
Uppvuxen i Undersvik. Nu bosatt i 
Stockholm. 

Skolor jag gått:  
Grundskola i Undersvik och Boll-
näs samt International 
Baccalaureate på Torsbergsgymna-
siet. Sedan har jag gått skrivarlinjen 
1 år på Bollnäs folkhögskola, tagit 
en fil.kand. i tysk språkvetenskap 
vid Uppsala universitet, gått 
Stureakademin, Berghs School of 
Communication, SNB:s Skribents-
kola och Försvarsutbildarnas kris-
kommunikatörsutbildning. (Jag 
säger som Tranströmer: "Du blir 
aldrig färdig, och det är som det 
skall.") 

Yrke:  
Redaktionssekreterare i Axess Ma-
gasin och författare. 

Katarina O’Nils Franke 
Våra författare 

Olika platser där jag jobbat:  
Innan jag började på Axess Maga-
sin & TV var jag förlagsredaktör på 
Timbro. Jag har även jobbat en tid 
som politisk sekreterare på riks-
dagskansliet. 

Familj:  
Man och våra två barn (till somma-
ren blir det tre!) i Stockholm. Min 
syster bor också i närheten och för-
äldrarna bor kvar i Undersvik där 
jag ofta och gärna hälsar på! 

Intressen:  
Läsa och skriva, resa och umgås 
med vänner och familj. 

Läser gärna böcker om:  
Olika livsöden och äventyr. 

Läser gärna böcker av:  
Rainer Maria Rilke, svenska poeter 
och skrivarkollegor. 

Lyssnar gärna till:  
En mix av gamla och nya favoriter. 

Oväntad (nästan okänd) förmåga: 
Clownutbildad! 
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Leif  har läst   

Katarina O’Nils Frankes bok 

Den tidlöse resenären Rainer Maria Rilke 

Vår medlem Katarina O’Nils Franke 
skriver i många genrer För något år 
sedan anmälde jag, här i Lokatten, 
hennes roman om Petra i bostads-
krisens postmoderna Stockholm, 
”Ett annorlunda avtal”, 2019. Nu 
har jag hennes senaste bok framför 
mig. Den här gången tar hon sig an 
poeten Rainer Maria Rilke (1875-
1926), ”Den tidlöse resenären Rainer 
Maria Rilke”, Carlsson bokförlag, 
2021. 
   Det är ingen lätt uppgift. Rilke är 
svårfångad, både som poet och som 
person, men författaren skriver med 
gott självförtroende och tar oss med 
på en resa för att lära känna denne 
Rainer Maria Rilke. Katarina O’Nils 
Franke börjar från slutet genom att 
besöka Rilkes grav där poeten själv 
skrev dikten som kom att stå på 
gravsten. 

  

Ros, o rena motsägelse, lust 

att vara ingens sömn under så 

många 

ögonlock. 

  

Modernismen 
Det är ett smart drag av författaren 
att börja med texten på gravstenen. 
Omedelbart får läsaren en känsla för 
vilket slags poesi vi har att göra 

med. Dessa Rilkes meningar 
uttrycker verkligen modernismens 
eget DNA. Modernismen, denna 
kulturtrend vid förrförra sekelskif-
tet som kom att betyda så mycket 
för poeter över hela världen, inte 
minst här uppe i Norden; Karin 
Boye, Gunnar Ekelöf, Edith Söder-
gran, Erik Lindegren och många 
andra. Och det var Rilke, bredvid 
TS Eliot och några till, som var en 
tidig inspiratör och vägvisare in till 
denna riktning. 
Modernismen bröt med den tradit-
ionella dikten som ofta var bunden 
och handlade om något, gärna nå-
got i det yttre landskapet. En dikt 
från modernistens penna lät själva 
språket vara ett äventyr i sig, ett 
äventyr som gärna utspelade sig i 
det inre landskapet Eller som To-
mas Tranströmer (även han inspire-
rad av Rilke) uttrycker det: ”I mörk-
rummet väntar diktens herbarium”. 

  

Gränsmänniskan 
 Hur kom det sig att Rilke fick så 
starkt inflytande på den modernist-
iska poesin? Katarina O’Nils Franke 
ger många svar på den frågan. Men 
som sagt, att fånga en flygande få-
gel är inte lätt. Det är till och med 
svårt att få grepp om Rilkes faktiska 
leverne. Gränserna är porösa. Allt 

Rilke, en tidig influencer 
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flyter. Enligt modern, kallad Phia, 
kanske sonen lika gärna kunde vara 
en flicka. Så tänker modern, och ger 
sonen, Renée Maria som han heter 
från början, en ”flickuppfostran”  
(s 26). Men kanske ändå ska han bli 
militär som pappan en gång velat 
vara? Men ”[d]e hårda pojkkläder-
na skrapande mot huden gjorde 
honom nervös”(s 28). Ska han vara 
Pragbo och tala tjeckiska, han är ju 
ändå född i Prag? Eller ska han tala 
tyska, han och Prag tillhör ju ändå 
det tysktalande kejserliga Österrike-
Ungern? Ja, till och med nations- 
och språkgränser är komplicerade i 
hans liv. Det är inte så lätt att orien-
tera sig i den materiella världen. 
Bäst kanske att ägna sig åt ord och 
språk, och vara i ständig rörelse, att 
bli en resenär. Så uppfattar jag 
O’Nils Frankes tes. Rilke väljer 
nämligen att bli en resenär, en tidlös 
resenär som skapar sig ”andliga 
hemorter på olika platser i 
Europa” (s 13). Och det är på de 
vägarna han tidigt lyckas bli en pro-
duktiv författare, inte minst de 
många breven (!), en resenär, en 
mentor, en influencer och en älsk-
värd person som skaffar sig många 
följare, inte minst bland välbe-
ställda kvinnor. 

  

Nätverksmänniskan 
Han slår som ung man följe med 
den karismatiska kulturkvinnan 
Lou Andreas Salomé, hon som för-
för både den ene och den andre. 
Tillsammans med henne och hen-
nes make reser han 1899 till Ryss-
land som han blir mycket fascine-

rad av. Sedan är han i Bremen och 
besöker 1901 det kända konstnärs-
kollektivet i Worpswede. Där blir 
han förtjust i konstnärinnan Paula 
Becker, men väljer att gifta sig med 
Paulas väninna Clara. De får 
samma år dottern Ruth. Men famil-
jeliv är inte Rilkes starka sida, han 
”är ressugen” som O’Nils Franke 
skriver. Och snart är han i Skåne 
hos konstnären Ernst Norlind på 
hans Borgeby slott. Där uppstår 
tycke mellan Rilke och Ellen Key. 
Och ibland är han i Paris, eller i 
Cordoba i Spanien. Och han umgås 
med den stora skulptören Auguste 
Rodin. Ja, den spenslige och sensu-
elle Rilke med den karakteristiska 
slokmustaschen är socialt fingerfär-
dig när det gäller att öppna de dör-
rar han tror sig ha nytta och glädje 
av. Och vore det inte för att Rilke 
bevisligen skrivit sina fantastiska 
dikter skulle man ju kunna tro att vi 
bara hade med en tysktalande Rask-
enstam att göra. 

  

Pantern 
Men han skriver och skriver. Och 
det han skriver är bra. Det är under 
detta eviga flackande han skriver 
den (i Sverige) kanske mest kända 
dikten ”Pantern”. Jag minns att den 
väckte starka känslor hos mig som 
ung gymnasist. 

  

I Jardin des Plantes, Paris 

Dess gång längs gallret har gjort 

blickens glans 

så trött, att inget ditin längre 

tränger. 



20 

Det tycks den som om tusen stänger 

fanns 

och ingen värld alls bortom tusen 

stänger. 

 De smidiga starka stegens mjuka 

skritt 

som går i snäva varv på denna tilja 

är lik en dans av kraft omkring en 

mitt 

i vilken står en stor bedövad vilja. 

  
Översättning Malte Persson (I Katarina 

O’Nils Frankes bok citeras andra över-

sättningar) 

  

Dikten Pantern är ju gefundenes 

fressen för alla ”unga gymnasister” 

oavsett ålder, som längtar efter fri-

het. 

  

1914! 
Men sedan tar resandet stopp. 
O’Nils Franke kallar stoppet för 
”historiens hinder”. Det har blivit 
1914 och en serbisk nationalist skju-
ter i Sarajevo den österrikiske tron-
följaren Franz Ferdinand och det 
stora kriget bryter ut. Rilke blir in-
kallad, han har ju gubevars en mili-
tär utbildning, men även här flyter 
han mellan stolarna. Han slipper 
skyttegravarna och överlever kriget 
och dyker upp i Schweiz. 1922 ut-
kommer Duinoelegierna som räk-
nas som hans Magnum Opus. 
Han dör 1926 i sviterna av blodcan-
cer. 

  

 

Rilke är viktig 
På en sådan resa tillsammans med 
en tidlös resenär bjuder Katarina 
O’Nils Franke läsaren att ta plats. 
Det är som sagt ingen lätt uppgift 
att fånga denne Rilke. Men O’Nils 
Franke ger många väldigt bra bilder 
av Rilke, hans person, hans dikter 
och hans tid. De modernistiska dik-
terna är inte helt lätta att förstå. Mo-
dernisternas lek med språk och ord 
kräver tålamod och inåtandning. 
  
Men, ska man förstå 1900-
talskulturen kan man inte runda 
modernismen. Och Rilke var den 
tidige inspiratören. Därför är det 
fint att kunna bekanta sig med 
denne Rilke och hans verk, även om 
du, som jag, kanske kommer att ha 
synpunkter på hans liv och leverne. 
Alltså, det är stort att Katarina 
O’Nils Franke kommer ut med en 
bok om Rilke. Det är viktigt att vi i 
Sverige har fortsatt bra kontakt med 
det tyska språket och dess för-
fattare. Att boken rent estetiskt är en 
lite pärla gör inte saken sämre. En 
bok om en estet ska förstås vara till-
talande. Och Katarina O’Nils 
Franke skriver bra. 

Leif 
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Carina Westner 
Våra författare 

gärna historiska romaner, bl. a. om 
krigen i England. Carina läser även 
deckare och svenska feel-good ro-
maner.En bok hon särskilt kommer 
ihåg är "Katedralen vid havet" av 
Ildefonso Falcones. Hon har också 
uppslukats av äldre böcker av 
kända författare som Rydsjö, 
Sparre, Lyttkens, Fogelström m.fl.  
Att läsa böcker efter mordet har 
däremot varit svårt, men långsamt 
börjar hon komma i gång med 
läsandet igen. Hon har läst alla 
böckerna om Bricken på Svartvik 
av Vibeke Olsson, som är medlem i 
vår förening, och just nu står en av 
Ulla-Maria Anderssons (annan häl-
singeförfattare och tillika medlem i 
vår förening) böcker i bokhyllan 
och väntar på att bli läst.  
 

Lyssnar gärna till:  
Carinas är lite av en allätare - pop, 
klassiskt, jazz, country, visa, rap 
och soul! Hon tycker också mycket 
om att lyssna till både Sommar- 
och Vinterpratare i radion. Poddar 
är ju populärt nu och hon tänker att 
de kan vara en väg in till att vänja 
sig vid att lyssna även till böcker, 
vilket hon har lite svårt för.   

Född år: 1963 
 
Född, plats, bor:  
Född i Hudiksvall men bodde un-
der sina första år i Ilsbo knappt två 
mil nordväst om Hudiksvall. Efter 
ytterligare några flyttlass i livet bor 
hon sedan 1989 i Hudiksvall, till-
sammans med sin man,i det hus 
som hennes morfar en gång byggde 
i början av 50-talet. 
 
Yrke:  
Carina är utbildad undersköterska, 
barnskötare och i vuxen ålder även 
sjuksköterska. 
 
Olika platser där Carina jobbat: 
Hon har arbetat på flera arbetsplat-
ser med olika arbetsuppgifter på 
förskolor, i kommunen, inom äldre-
boendet Fredens Kulle. I sitt yrke är 
hon särskilt intresserad av palliativ 
omvårdnad och har det som sitt 
ansvarsområde. Även sår-och sår-
läkning ser hon som ett intressant 
ämne. 
 
Familj:  
Familj och vänner är viktiga för Ca-
rina. Hon och hennes man har två 
adopterade barn, som nu är ut-
flugna. De är födda 1992 och 1996. I 
familjen ingår även Carinas pappa 
och syskon med familjer.  
 
Intressen:  
Carina har många intressen. Stugan 
vid havet, scrapbooking, pelargo-
ner, stickning, bakning och Baptist-
kyrkan är också intressen på hennes 
lista.  
 
Läser gärna böcker om:  
Carina har läst böcker i hela sitt liv, 
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Oväntad (nästan okänd) förmåga: 
Vad de flesta kanske inte vet om 
Carina är att hon under sin barnle-
dighet jobbade lite med att montera/
bygga ihop och stämma speciellt 
lättspelade instrument. Hon pakete-
rade och skickade bygelgitarrer, 
klangplattor och entonsflöjter runt 
om i Sverige. Hon kan spela dessa 
instrument och hon kan även några 
ackord på gitarr. Ja Carina har verk-
ligen många strängar på sin lyra!  

 

Carina är aktuell med ljudboken 

"Mordet på min mamma" med un-

derrubriken – när ondskan tar sig 

in (2020).  

   Vi är många som minns tidnings-

rubrikerna de där dagarna strax 

före jul 2016 då Carinas mamma 

brutalt mördades av en okänd man. 

Boken är en sann berättelse och 

alltså skildrad av Carina, den mör-

dades dotter. Det är även en stark 

berättelse om hur en familj överle-

ver det värsta man kan tänka sig. 

Carina visar stor närvaro i sitt be-

rättande. Boken är välskriven och 

både saklig och känslosam. Ett ut-

drag ur boken som berörde mig 

djupt är när de en tid efter mordet 

är i mammans hus för att plocka 

ihop hennes saker: 

 ”… Jag stoppar näsan i nattlinnet 

och drar ett djupt andetag, det luk-

tar mamma. En levande mamma 

som gör sig påmind ...” 

Så outhärdligt sorgligt. Även fast 

svaren är smärtsamma måste det 

vara så frustrerande för anhöriga 

att troligen aldrig få svar på alla 

varför och inte veta exakt vad som 

utspelade sig i huset just innan 

mordet.  

Det kan bli fler böcker skrivna av 

Carina, hon skriver då och då ner 

tankar och idéer. Det handlar om 

två olika manus, dels självupp-

levda erfarenheter och ett påhittat, 

men med idéer från hennes förfä-

der.  

 

 

 

 

 

 

 

Jag lärde känna Carina Westner 

genom vårt gemensamma intresse 

för scrapbooking. Carina är prat-

sam och kreativ och hon har nära 

till skratt. Hon är van att trösta och 

plåstra om i sitt yrke och hon ut-

strålar trygghet även privat.  

Lena Persson 

Lena har läst   

Carina Westners bok 

Mordet på min mamma 



23 

Språkbruk och talesätt 

 

Hakar upp mig på att folk säger Japp, när de borde svara ja. ibland 

svarar jag  ”Mars eller Dajm? Vad tycker du bäst om.” Blev glatt 

överraskad när jag fick syn på chockladbiten Mars på Supemarchen 

i Bryssel. Marabou med sin stork är också internationell. När 

mamma ville bjuda på godis, köpte hon en påse Twist. Det var lite 

fint på den tiden. 

Tänker vidare! Om man använder Japp för ja, kan man säga nejlika 

för nej. 

Anita Eriksson 

I vårt vardagliga tal använder vi uttryck som vi oftast inte har en aning om 

varifrån de härstammar. Själv började jag fundera över vårt aktuella tema 

”När det kommer till kritan.” Jag måste googla. På nordiska museets hem-

sida hittar jag följande: 

Under 1600- och 1700-talen var det vanligt att krögare med en krita skrev 

upp vad gästerna var skyldiga på en svart tavla. Man åt och drack och när 

det var dags för betalning kom det till kritan, det var dags att räkna ut och 

avsluta affärerna. ”När det kommer till kritan” betyder att något kommer till 

ett avgörande, när det verkligen gäller.  

Ja! Då vet vi det.  

Annasara Svanteson inspirerade till ovanstående rubrik. Hon har funderat 

över ett uttryck. Och det gör vi väl alla någon gång. Redaktionen tycker att 

det skulle vara roligt om vi delar med oss av våra tankar.  

Annasara Svanteson 
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Tema: När det kommer till kritan. 

J 
ag vaknar med ett ryck. Mitt vanliga goda morgonhumör är 

som bortblåst. Jag som brukar må som en prins och vara glad 

som en lärka, darrar som ett asplöv. Jag sneglar på klockan. 

Bara barnet, tänker jag, men reser mig detta till trots ur sängen. 

Normalt är jag hungrig som en varg på morgonen men idag får tan-

ken på frukost magen att vända sig ut och in. Det känns som om jag 

har tusen fjärilar i magen. Fjärilar som går bärsärkargång. Av någon 

anledning är jag arg som ett bi. Jag går ut på balkongen och sätter 

igång att röka som en borstbindare. Allt för att lugna ner mitt ske-

nande hjärta. Jag tänker inte stoppa huvudet i sanden. Det måste 

vara något jag drömt som fått mig på så uselt humör. Jag måste se 

sanningen i vitögat. Jag återvänder in i huset. Som en osalig ande 

börjar jag vanka fram och tillbaka. VAD är det som gör mig så infer-

naliskt arg?  Vad var det jag tänkte på innan jag somnade?  

Så kommer jag ihåg! Klyschor! Så var det. Jag tänkte på klyschor. Jag 

låg faktiskt och tänkte på klyschor om sanningen ska fram. Hur 

mycket jag föraktar och rent ut sagt HATAR klyschor. Som pesten. 

Gjorde långa listor i huvudet på dessa meningslösa, intetsägande 

och nötta fraser. Tänkte på pappa som hade sin favoritklyscha: Svart 

som ett sotararsel. Det var bara det att ALLTING var som ett sotararsel 

i hans värld. Han var trött som ett sotararsel. Han var glad som ett 

sotararsel. Arg som ett sotararsel. Sillen smakade som ett sotararsel. 

Och så vidare.  

Så där. Nu är läget under kontroll. Nöjd med att härlett ilskan be-

stämmer jag mig för att inte göra så stor affär av klyschorna. Jag bör-

jar duka frukostbordet. Klart som korvspad att man måste äta på 

morgonen. Man kan ju inte vara både arg och hungrig. Nej, lagom är 

bäst. Lagom arg, alltså. Det är ju en dag i morgon också. Den som 

lever får se. Och det blir ju inte roligare än man gör sig. Eller som jag 

brukar säga: Vad gör det om hundra år?  

När det kommer till kritan är jag nog ganska förtjust i klyschor!  

Eller hur? 

Anita Eriksson 
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Trotskist 

Vet inte om det var på grund av att 

jag var ett trotsigt barn, som jag 

blev trotskist under studentåren i 

Uppsala från 1968 och några år 

framåt. Det var studentrevoltens år 

med demonstrationer och 

banderoller. Det var där i Uppsala 

som mitt internationella liv började. 

Det kom desertörer från Amerika 

och Portugal. Fransisco från 

Lissabon hade bott några år i Frank-

rike, kom sedan till Uppsala. Vi 

var några som umgicks med flera 

killar som inte ville kriga i Portugals 

tidigare kolonier (Angola, Guinea-

Bissau, Moçambique). 

Francisco var aktiv trotskist och vi 

var tillsammans några år, tills jag 

blev ”brädad” av Revolutionen och 

Salazars fall. Francisco återvände 

våren 1974 till Portugal för att ar-

beta med revolutionärt politiskt 

arbete. 

Det som skrämde mig var, att poli-

tiskt arbete då i Uppsala påminde 

mig om ”frikyrkligheten” under 

min uppväxt. Man skulle samla in 

pengar på olika sätt genom att baka 

bröd, sälja lotter, anordna olika 

aktiviteter. En slags ”hjärntvätt” och 

det innebar att man skulle vara 

”helfrälst” på den läran, tron. Det 

krävdes engagemang och 

efterföljelse. 

 

Annsara Svanteson 

När det kommer till kritan, så har 

många skavanker suddats ut sen 

dess. För en ung människa var det 

spännande att få vara med om allt 

detta. 

När jag ser tillbaka, har det hänt så 

mycket sedan dess, både för mig 

och i omvärlden, som har blivit så 

mycket större. 

”Världen är så stor så stor, Lasse li-

ten, Större än du nånsin tror!” 
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nog att han kanske lämnat mig, 

men ögonen var stängda och det 

såg ut som om han sov så gott. Per-

sonalen såg att det var slut och kon-

taktade hemsjukvården och begrav-

ningsentreprenören, som hade med 

sig kistan. Efter ett par timmar var 

han borta från hemmet 

Solen strålade hela dagen den 28 

februari 2021.  Jag tog inte till mig 

att det hänt, men fick av sjukskö-

terskan veta att inte ens doktorn 

hade anat att slutet var så nära. 

Några dagar innan hade doktorn 

skrivit ut penicillinkur åt min man. 

Covid-19 hade drabbat honom ett 

par veckor tidigare och han hade 

redan bakomliggande allvarlig sjuk-

dom. 

 

Nu går livet långsamt vidare och 

det fungerar. Sorgen och saknaden 

är stor men samtidigt har jag kvar 

alla minnen av våra drygt fyrtiotre 

år tillsammans. Glädjen över alla 

gemensamma år är stor och värmer 

inombords och kommer att ge mig 

stöd länge länge. 

 

Att känna sorg och tomhet men samtidigt stor glädje 

 

E 
fter elva månader i hem-

met med dagliga besök 

från hemtjänst och hem-

sjukvård och någon gång 

i månaden av pallliativa teamet är 

väntan slut.  Tiden hemma var utan 

smärta och lidande och omvårdna-

den  bra. Viktigast var för mig att 

ge spruta varje kväll, hålla ordning 

på de elva tabletterna som skulle 

tas varje dag, hämta fler från apote-

ket väldigt ofta och hinna med att 

planera inköpen. Matlagningen 

gick inte så bra, men jag fick goda 

råd av min kock som härskat i kö-

ket i över fyrtio år. Nu var han mest 

sysselsatt med korsordsbilagans 14 

korsord som kom en gång i veckan. 

Varje vecka klarade han av alla, 

också de med största svårighetsgra-

den. Vi visste båda hur allt skulle 

sluta men ingen oro eller smärta 

visade han. 

 

När det kommer till kritan kunde 

slutet inte blivit bättre än som det 

blev för oss båda. 

En morgon när jag som vanligt 

väckte honom vid halv åtta vak-

nade han inte. Han verkade sova så 

gott så jag täckte in hans kalla hand 

och höll i den. Sa till honom att när 

hemtjänsten kommer klockan åtta 

så väcker de dig nog. Vila vidare 

bara. Pratade hela tiden och tänkte 

Ann-Mari Hellquist 
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G lädjande solljus 

        bringar dagar av 

                nyanser 

 

        oberäkneliga April 

        med varierande 

                 gradtal 

 

        hungriga småfåglar  

        trotsar kall luft 

 

     snön som kom tinande 

               hastigt bort 

 

      en skör sinnesstämning råder  

                 över 

      pandemier/klimatförändringar  

 

                 oroande 

      när det kommer till kritan 
 

Hans Bolldén 
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När det kommer till kritan  
tror jag inte att ni läsare någonsin har träffat herrarna Rockard Lar-

sson och kusin Egbert från Läskiga Skogen. Eller kanske ändå? För 

visst kan det ha hänt att två leende, något överförfriskade personer 

knackat på er altandörr och bett om att få bli insläppta. 

     Till oss kom de en juldag på 1980-talet. Vi såg deras glada nu-

nor genom fönstret och öppnade förstås för dem. In klev de, totalt 

obekymrade om den snö som följde med. Om det var julsnapsen 

som satt i sedan dagen innan eller om de styrkt sig inför juldagens 

promenad låter jag vara osagt. 

     När jag frågade om det skulle smaka med en sillbit och en 

skinksmörgås nappade de direkt. Och vad passade att skölja ner 

det framdukade med om inte ytterligare en pilleknarkare. 

 

Vi pratar ibland – med kärlek och vemod – om dessa båda herrar, 

som vi känt under större delen våra liv, men som nu presenterade 

sig med för dagen helt nytagna namn.  

     De finns, sorgligt nog, inte bland oss längre. 

 

 

 Sonja Larsson 
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*** 

tavlan 

i 

svart 

generös handstil 

ger 

kontrast 

åt 

tavlan 

i 

svart 

 

*** 

 

den gick 
 

av 

 

*** 

Anneli Pietikäinen 
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slitna, moralväktande Pekpinnen 

som står lutad mot en vägg. 

   Han viftar varnande med sitt 

finger. 

   – Det överlåter jag åt blyertspen-

norna, fnyser Vita Kritan. Jag vill 

inte vara kritisk, men jag hatar att 

bli avbruten och dessutom är det 

här samtalet mellan mig och Svarta 

Tavlan. 

   Pekpinnen tystnar. 

I en vrå ett stycke längre bort ligger 

några vältummade Folkskolans Läse-

bok från 1950-talet. De tillbringar 

flera timmar varje dag med att 

skriva om sig. Systematiskt går de 

igenom alfabetet och testar alla en-

staviga ord i ramsan MOR ÄR RAR 

och FAR ROR. Det blir många filo-

sofiska diskussioner om vissa ord 

ska godkännas eller inte. Idag har 

de kommit till bokstaven F. Mor är 

full. Far är ful. Mor är falsk. Far är 

feg. 

   Vita Kritan slår dövörat till. Han 

är trött på Läseböckernas babbel. 

   – Du, Svarta tavlan, viskar han. 

Du är vacker. Som en sammetssvart 

natt. Som gjord för mig. Jag har äls-

kat dig från första stund. 

   Svarta Tavlan drar ett djup ande-

tag. 

   – Jag har aldrig älskat dig! skriker 

hon. För mig fanns bara Tavelsud-

den! Han som smekte och strök mig 

Vita kritan och svarta tavlan 

 

– Jag har tråkigt, suckar Vita Kritan. 

   Svarta Tavlan har för länge sedan 

slutat lyssna. Hon dagdrömmer om 

en renässans för svarta tavlor och 

fantiserar om den dag hon ska flytta 

tillbaka till klassrummet. Hon av-

skyr att stå här. Känner sig för-

grämd och har aldrig kommit över 

att ha ersatts av en grön. Eller sin 

motvilja mot blädderblock. För att 

inte tala om det hat hon hyser 

gentemot Whiteboardtavlan.  

   Hennes inre har varit i uppror 

alltsedan den dag den där viktig-

pettern till skolvaktmästare kån-

kade upp henne på läroverksvinden 

och skuffade in henne i ett mörkt 

hörn. 

   Vita Kritan, som alltid klamrat sig 

fast i Svarta Tavlans listkant, forts-

ätter med högre röst: 

   – Snälla, rara Svarta Tavlan, vi kan 

väl prata med varandra. Minnas 

tillsammans. 

   – Lämna mig i fred, stönar Svarta 

Tavlan. 

   – Men vi hör ju ihop. Utan oss 

hade snorungarna varken lärt sig 

läsa eller räkna. Tänk så länge vi var 

tillsammans. Visst hade vi det 

skönt? Minns du när jag gned mig 

mot dig? Du gnisslade så att fröken 

Märta var tvungen att hålla för 

öro… 

   – Skärp dig, utbrister den blank-
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fri från dig och ditt äckliga krit-

damm. Åh, så skönt han rörde vid 

mig. Men honom kastade de bort. 

Rakt ner i papperskorgen. Jag såg 

det själv. Det var den där rektorsa-

spiranten som alltid gick klädd i 

kostym. Kritstrecksrandig! 

   Häftigt, hinner Vita Kritan tänka 

innan ordens innebörd går upp för 

honom. 

   Insikten gör honom först stel och 

stum. Så kommer besvikelsen och 

han fylls av en vitglödgad vrede. 

Han tar sats och svingar sig upp på 

Svarta Tavlan, gör en loop, snurrar 

runt och avslutar med en graciös 

piruett. Luften fylls av dansande 

partiklar. 

   Vita Kritan tumlar tillbaka till sin 

plats.  

   I snirklig stil kan man på Svarta 

tavlan läsa:  

Anita Eriksson 
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Insikter, när allt kommer till kritan. 

– Du förstår, de mjölkar så bra, korna, när de får höra musik och speciellt 

dragspelsmusik”! 

Svea, ser så där klurig ut när vi står i ladugården. 

10 år gammal och jag tycker verkligen om att vara i min bästa kompis Evas 

föräldrars ladugård. 20 kor hade de och en häst. 

Svea var som en extra mamma för mig, alltid så glad, hade alltid tid att prata 

och att lyssna. Trots att jag visste att hon alltid hade så mycket att göra. 

Men, det där med korna och musiken var det verkligen möjligt? 

Så kom jag plötsligt att tänka på, att jag själv älskade att sjunga både för mig 

själv och för andra. 

På bönhuset sjöng jag väldigt ofta, kunde inte riktigt förstå varför tanterna 

började gräva i sina handväskor, när jag sjöng,  ”Mamma är det långt till 

himlen”. Jag tyckte sången var fin, så inte skulle de grina inte. 

Var tvungen att fråga fina Tant Anny i köket på bönhuset, som alltid kokade 

kaffet på vedspisen i en jättestor kaffepanna, det skulle räcka till alla, efter 

mötet. 

   – Jo, du förstår tårarna kommer, för att de tycker att det är vackert, minns 

jag att hon sa och då kändes det så mycket bättre! 

Det var då som allt blev så klart för mig, att när människor tycker om sång 

och musik, så varför skulle inte korna göra det? 

När allt kommer till kritan, så var det nog förklaringen till den goda mjöl-

ken, som det var grädde på, överst och som det blev så mycket av! 

Det var ju stora mjölkkrukor på mjölkbryggan nere vid vägen. 

Så det är nog så, att när allt kommer till kritan, så finns det en förklaring på 

det mesta! 

Elsie Bäcklund Sandberg 
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Kritan var det 
 
Beställer en scanner - nej, nej det går inte 

du har ju ingen printer 

Men inte skall jag ha en printer ju - då kan du inte heller ha en scanner 

i alla fall inte en så dyr 

 
Och så igen en gång ramlar jag rakt i fallgropen 

att inte veta något, inte kunna något 

fast jag precis vet och kan 

i fickan har jag en krita från anno dazumal 

jag behöver den 

 
skriver med stora spretiga bokstäver på klippväggen 

 

JAG VET  OCH JAG KAN 
 
sedan beställer jag scannern 

 
 Camilla Torsell-Heinonen 

 

 

När det kommer till kritan 
 

Du skall inte bliva sjuk 

och ej heller rörelsehindrad 

du får en rollator - jovisst den hjälper dej gå 

ändå faller du - arma dej om du bor ensam 

 

Hunden du älskar flyttar bort - långt bort 

men, säger du, den är ju inte din heller 

så när det kommer till kritan  

får du klara dej utan hunden och utan friska fötter 
 
 

Camilla Torsell-Heinonen 
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Lita bara på dig själv 

 
”Kom igen nu då!” ropade Robert. 

”Jag kommer! ” 

Fan, det är den här jävla skåpdör-

ren! Det är skitsvårt att låsa den sen 

nån sparkade in den.  

Valter skyndade ikapp Robert och 

Wolfgang. De hade engelska och 

han hade, som vanligt, slarvat med 

läxan. Kunde han läsa in något nu? 

Nej, knappast. 

”Har ni gjort läxan?”, frågade han 

men fick bara diffusa axelryckning-

ar till svar.  

”Hallå Shitface!” 

Jävlar! Janne kom gående efter dem. 

Valter försökte öka farten, men Ro-

bert och Wolfgang gick framför ho-

nom. Kunde de inte … 

”Hallå Shitface, sa jag!”, upprepade 

Janne. 

Han fick anstränga sig för att inte 

vända sig om och titta. Han ökade 

takten ytterligare och försökte 

tränga sig förbi Robert. 

”Öhh, Shitface! Vad har du så 

bråttom för?” 

Janne var nästan ikapp dem och nu 

sneglade både Robert och Wolfgang 

bakåt.  

”Stanna!” 

Skulle han stanna eller försöka 

springa förbi Robert och Wolfgang? 

Som vanligt fanns inget bra alterna-

tiv.  

Robert sneglade på honom och han 

tittade bedjande på dem. Janne var 

ensam och de var tre.  

”Stanna, säger jag!”, skrek Janne 

och den här gången lydde han. 

Robert och Wolfgang inte bara fort-

satte; de ökade farten.  

Han vände sig om och tog emot en 

kraftig knuff i bröstkorgen så han 

for omkull. Vad skulle hända nu? 

Jannes ansikte visade tydligt att 

inte heller han visste vad han skulle 

göra. Kunde det bli hans räddning? 

Troligen inte. 

Det ryckte i Jannes ena öga. Han 

slet åt sig Valters axelväska och 

slängde iväg den längs korridor-

golvet.  

”Striiiike!”, skrek han och såg oför-

skämt nöjd ut.  

Skulle han vara nöjd med det? 

Ringklockan meddelade att lektion-

en började.  

”Vi ses Shitface!”, sa Janne och gav 

honom en spark på låret innan han 

försvann. 
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Benny Fröjd 

Fan! Lyckades inte den jäveln träffa 

nästan samma ställe som för några 

dagar sedan. 

Valter hämtade väskan och linkade 

mot lektionssalen.  

Jävla Robert och Wolfgang. Varför 

kunde de inte hjälpa honom? Det 

var ju bara några dagar sedan som 

Robert snackat om att ”de borde 

göra något åt Janne.” Ja, det var ju 

lätt att snacka.  

Nej, han kunde inte lita på någon 

annan. Han fick klara sig själv.  
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Man kan vara vänsterhänt 

 
När det kommer till kritan kan man 

faktiskt vara vänsterhänt. Då ser 

man allting spegelvänt - har du 

tänkt på det?  

 

Jag gick en kurs på Gullkrona, vi 

gjorde allt mellan himmel och jord. 

Vår lärare Sissel var med och visade 

oss deltagare hur vi skulle göra. 

Hon sa: ”nu har vi då arbetet såhär 

utom Miako som har det såhär”. 

Hon förstod och kunde handleda 

alla likvärdigt. 

 

När jag började skolan fick jag lära 

mig att virka. På den tiden förstod 

man ännu inte att den vänsterhänta 

kan få virka med vänstra handen 

om läraren håller arbetet framför en 

spegel. Så jag lärde mig virka med 

höger hand. 

 

Min mamma var i USA under mitt 

första skolår. Hon fick kämpa med 

att lära sig virka med vänstra han-

den. När hon kom tillbaka virkade 

hennes dotter med höger hand! 

 

Det var likadant med allt: jag valdes 

sist in i bobollslaget eftersom jag 

aldrig träffade bollen. Jag kunde 

inte fånga bollar med en högerhänt 

handske. Kunde heller inte klippa 

eller sy med höger hand, fick alltid 

sprätta och börja om.  

 

När vi satt i matsalen åt jag med 

höger hand bara för att övervakaren 

annars pickade mig extra hårt i ryg-

gen och fräste: ”ta skeden i vacker 

hand”.  

 

Så jag lärde mig att tiga och att för-

akta och undra. 

 

Mina barn föddes i en annan tid. De 

är vänsterhänta, dottern närmast 

dubbelhänt. Hennes förskolelärare 

ville testa henne före skolstarten för 

att det skulle vara klart vilken hand 

hon skulle skriva med. Hennes fin-

motorik visade sig vara snäppet 

bättre med den vänstra så hon skri-

ver med vänster hand.  

 

Sonens bobollstränare svängde ho-

nom så att han slog från en vänster-

hänts sida och från den dagen blev 

han lagets mest värdefulla spelare. 

Motståndarlaget kan nämligen inte 

räkna ut var bollen landar när en 

vänsterhänt slår. 

 

Men att se spegelvänt är knepigt. 

Jag har gått vilse i storstäder som 

London och New York bara för att 

jag läst kartan spegelvänt. 

Camilla Torsell-Heinonen 
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Min handled är skadad och gipsas - den vänstra 

en dag tas gipset bort - det är lilafärgat 

jag forslas vidare till jourhavande läkare 

som ger mig remissen till röntgen 

bara att det finns ingen röntgen kvar i hälsostationen 

 

men vadå - jag är ju bara en liten kritstump  

nog bör jag orka vidare till röntgen i följande stad 

så jag rullas in i bilen som startar färden 

väl framme åker jag rullstol till röntgen 

och tuggar frenetiskt på en sockerbit 

 

jag frågar vad som händer nu - vem tar emot röntgenbilderna  

och avgör fortsättningen 

sköterskan vet inte - hon får min andra sockerbit 

på något sätt kommer jag hem och plockar upp en till 

sockerbit som visar sig vara kritstumpen. 

 
 

Camilla Torsell-Heinonen
(vänsterhänt) 

 

Som en kritstump 
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Något 

Är 

Ruskigt 

 

Denna 

Egna 

Tanke 

 

Känns 

Oroväckande 

Mycket 

Mystiskt 

Eländigt 

Riskabelt 

 

Troligen 

Intensivt 

Lika 

Läskigt 

 

Kanske 

Riktigt 

Illavarslande 

Tragedin 

Allt 

Närmare 

När det kommer till kritan  
 (Vart tar Coronan vägen) 

Öjar Janhager 
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Ljuset blir bara mer  

och mer påträngande 

 

Efter den långa mörka vintern 

då man sov hårt till klockan åtta 

är det nu omöjligt att somna om 

efter klockan sex. 

våren och ljuset rusar på 

 

Bara efter några få veckor 

in i månaden april börjar eländet 

 

Det allt tidigare morgonljuset 

sipprar in i olika gardinspringor 

sprider sig överallt väcker folk och fä 

oavsett väder är det störande ljust 

redan klockan fyra och värre väntar 

 

Vad ska man göra hur ska man bära sig åt 

ligga vaken tidig morgon är ingen lösning 

 

När det kommer till kritan 

är det lika bra att stiga upp då man vaknar 

skaffa sig några extra timmar, en egen tid 

ostört göra precis vad man vill sakta gå igång 

i samma takt som naturen vaknar 

 

Låt hund, hustru, barn sova sött 

upp och hoppa gamle man 

gör allt du vill och kan 

 

När det kommer till kritan 

Öjar Janhager 
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Slowfox med polska   

när det äntligen kom till kritan 

M in hustru har alltid haft nära 

till skratt.  Under vårt femtionioå-

riga  äktenskap har hon dock enligt 

egen utsago aldrig haft så roligt som 

när hon hösten 1969 såg mig försöka 

dansa i restaurangen i Warszawas 

kulturpalats. 

   Sexton år dessförinnan  började 

jag realskolan. Uppväxt i pingströ-

relsen, en miljö fylld av glädje, sång, 

värme och gemenskap men också 

en rad förbudsskyltar om vad som 

var synd. Bland annat bio, teater 

och framför allt dans. Min förväntan 

inför skolterminen skymdes av  ett 

blåsvart åskmoln som tornade upp 

sig: den dansundervisning som en-

ligt samstämmiga uppgifter var en 

del av lektionerna i ämnet gymnas-

tik med lek och idrott. Skulle jag 

orka bli en ”martyr” för min tro, 

begära att få slippa dansen och där-

med sannolikt bli till åtlöje inför 

kamrater och lärare? Eller skulle jag 

fega ur, följa mängden, riskera att 

glida ut i synden och världen och 

möta mina föräldrars besvikna 

blickar och ord? Min aftonbön 

handlade ofta om detta problem.  

   Jag gick till min första gymnastik-

lektion med shorts och skor i en tyg-

påse och med döden i hjärtat. Två 

gympatimmar i veckan och det bör-

jade med upprop och påbud om 

ordentlighet och kamratskap, och 

vädret var vackert och det blev 

längdhopp och sexti meter och 

kompassträning på skolgården och 

städning runt gymnastikhuset och 

ribbstolsövningar och lek med bas-

ketbollen. Varje sådan lektion kän-

des som en benådning, och fram 

emot advent kom beskedet:  Vår 

årskurs skulle på grund av en lära-

res sjukdom gå miste om dansun-

dervisning. Gå miste om! Gud hade 

hört bön! 

   Därför satt jag nu i lyxrestau-

rangen i Warszawas kulturpalats 

utan ens elementära färdigheter i 

dans. Jag och hustrun var på bilse-

mester och i  Polen besökte vi 

Andrzej, en bekant  från ett tidigare 

studiebesök,  Han hade  bjudit ut 

oss tillsammans med sin flickvän, 

sin äldre syster och dennas fästman, 

en medelålders uniformerad polsk 

arméöverste. Konversationen över 

den utsökta maten flöt något trögt. 

Överstens engelska var stapplande 

men hans tyska utmärkt.  För det 

övriga sällskapet gällde motsatsen, 

utom för Andrzejs vackra flickvän, 

som enbart talade polska och ryska 

men inga kapitalistiska tungomål.  

   Vid desserten spelade orkestern 

upp en smäktande långsam melodi. 

Översten reste sig och bjöd upp min 
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hustru.  Andrzej försvann med sin 

syster ut på dansgolvet. Kvar vid 

bordet satt jag och den söta flick-

vännen, som såg på mig med ett 

förväntansfullt och mer uppford-

rande än uppmuntrande småle-

ende. Vad hade jag för alternativ? 

Jag ledsagade henne ut till mitten 

av dansgolvet, där  jag bedömde att 

det skulle vara lättast att bara följa 

Evan Berjlund 

med i folkmassans kollektiva rörel-

ser. Jag såg min hustrus roade an-

letsdrag, när hon svävade förbi i 

armarna på den stilige översten. 

Min dam verkade något förbryllad  

över turerna och jag hade inget 

språk att förklara med.  Min relation 

till danskonsten  hade äntligen 

kommit till kritan! 
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När det kommer till kritan 

Lars-Erik Eriksson 

Hjärtat och ögonen 

 

Mitt hjärta arbetar för mej 

Alla dagar, alla timmar 

Mina ögon ser allt omkring mej 

När jag har dem öppna. 

Vilken glädje! Vilken lycka! 

Min kropp betyder allt 

När det kommer till kritan. 

Ger kritan mej färg 

Nyanser och konsistens 

En stund i vila 

 

Vaxkrita, Pastell, 

Oljefärg och Skolkrita 

Krita i glasyr 

 

Krita i slamfärg 

Geografisk period 

Handla på krita 

 

Äta skolkrita  

det får vi inte göra 

För då blir man hes 

 

Men i syslöjden 

får man markera på tyg 

Med vita kritan 

 

Så krita är bra 

När det kommer till kritan 

Var eviga dag 

Margareta Sosnierz 
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När det kommer till kritan  
vill jag dra den härs och tvärs över den svarta tavlan.  
Rita figurer och krumelurer  
i olika former och konstellationer. Jag vill rita fritt.  
Bilda framtid på mitt vis.  
Inga mallar och facit för mig.  
Jag önskar få måla med pastellkritor  
inte den tråkiga vita.  
När det kommer till kritan  
vill jag se flera möjligheter och mindre svårigheter.  
Färgerna får flöda rikligt och fritt  
och mönstret som formas blir äntligen mitt. 
 
 

När det kommer till kritan 

Gun Engstöm 

Ingen inspiration ingen lust alls 

går in i ateljen och tar mig en vals 
Thomas di Levas musik och sång 

Jag blundar och kommer igång 

 
med handen mot det vita 
dansar och leker min krita 

 

Massa krumelurer och stenar 
växter, hus som inte fanns  
Musik, färg - människa förenar 

i kritornas magiska dans 

 
med handen mot det vita 
dansar och leker min krita 

 

 

 

 

Britt Ruuska 
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Det börjar med  Bikt                       memoarer 

som blir till         Dikt                      dikt, amen 

                               Cikt.                     cikadacirkus 

medan jag cirkulerar           
                               Fikt.                      fiktion 

 

Det blev som       Gikt                       gick å  gick 

                               Hit                         hit och dit-dikt 

 

                               Kikt.                     tittat på 

                               Likt                       lik -  OLIK 

                               Mikt.                    mäktade inte med 

                               Nikt                       pulver som pulver 

 

                               Pikt.                      piktogram 

 

                              Rikt                        rätt riktning, för att bli rik på ord 

                              Sikt                        på kort eller lång 

                              Tikt.                       tik alt tigit som kvinna 

 

 

                              Vikt                        vägd på en våg, befunnen för lätt 

 

 

 

 

 

 

 
Vill måla  

inte bara  

himlen mamma 

 

Vill måla  

på en duk  

eller  

pannå 

och 

vill måla  

med bokstäver 

 

vill måla 

en roman  

men 

När det kommer till kritan  

saknas tid  

till allt  

det roliga 

 

 

 
Lotta Larsson 
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Det börjar med  Bikt                       memoarer 

som blir till         Dikt                      dikt, amen 

                               Cikt.                     cikadacirkus 

medan jag cirkulerar           
                               Fikt.                      fiktion 

 

Det blev som       Gikt                       gick å  gick 

                               Hit                         hit och dit-dikt 

 

                               Kikt.                     tittat på 

                               Likt                       lik -  OLIK 

                               Mikt.                    mäktade inte med 

                               Nikt                       pulver som pulver 

 

                               Pikt.                      piktogram 

 

                              Rikt                        rätt riktning, för att bli rik på ord 

                              Sikt                        på kort eller lång 

                              Tikt.                       tik alt tigit som kvinna 

 

 

                              Vikt                        vägd på en våg, befunnen för lätt 

 

 

 

 

 

 

                 Övning i ödmjukhet (för kvinnor) 

 

Ett liv som kvinna, sett med annasaras ögon! 

Annasara Svanteson 
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De som flyttade till Dalarna 

 

En afton när solen dalat bortom skogen vid Mora strand och min kamrat 

Anna och hennes lilla syster Lina kommer på besök blir jag glatt överraskad. 

Det var flera månader sedan vi träffats. 

Upptagna av arbete och skola har vi inte haft möjlighet att ses. 

 

Och Annas bostad har blivit ett fall för kommunen på orten. 

Det har varit en stormig tid i det lilla samhället där hon bor med  sina två 

hundar, Kaj och Olle. De är blandras, gråhund och spets. 

Föräldrarna träffades vid den lilla byvägen mellan Hans Persa och 

Klintsas. 

 

Stormen Göran kom helt plötsligt till orten. Allt blev kaos i hennes kök. 

 

Nu är det byggherrar från Bjuråker som huserar med timmer, så det kom-

mer att bli en redig och vacker boning. 

Hon kommer säkert att bli nöjd med dessa två snickare från grannbyn. Hon 

passar även på att byta fönster till lite vackrare glas. 

   

Hon har ledigt i två månader från sitt arbete i Johanssons travstall. 

De har en riktigt bra tränare. Hon måste vila upp sig efter stormen 

som for fram med rasande fart. 

  

Men när det kommer till kritan, har det blivit en förändring för henne. Hon 

har varit ensamstående i många år. 

Men under sin ledighet har hon träffat en travkusk som en lång tid varit in-

tresserad av henne. Hon har också haft honom i sina tankar. Och vad passar 

väl bättre. Samma intressen. 

 

Det är förunderligt, vilken tid det ska ta innan de kommer till skott. 

Maj Larsson 
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Maj Larsson 

En joggingrunda en tidig morgon 
 

Vi var hela syjuntagänget som kommit på att vi skulle försöka gå ner i vikt. 

Mary var den som var ivrigast att börja. Hon vägde 15 kilo för mycket efter 

sin längd. 

   En kväll när vi var samlade i den gamla prästgården kom vi överens om att 

springa tre kilometer. Det skulle vi ha som första mål. Själv var jag inte alls 

överviktig, snarare att jag behövde öka några kilo. Men jag ville så klart få 

lite kondis, och även stötta dem som hade orsak att bli nöjdare med sin vikt. 

”Vi gör det här tidigt på morgonen, när vi är bara några få i spåret”, säger 

Elly.  

   Vad jag inte visste – jag var inte med på just den syjunteträffen – var att de 

hade bestämt att ta ett helt annat spår, för att skoja lite med mig. 

  

Mycket naivt gjort. Men när det kommer till kritan är jag inte så lättskrämd.  

 

Jag var lite sent ute i motionsspåret och nu hör jag att det är någon som är 

strax bakom mig. Jag vågar knappt kolla vem det är. Men till slut stannar jag 

och ser mig om. Ingen människa syns till. Jag fortsätter. Då hör jag: 

 

 ”Hallå, hjälp!” 

 

 Jag ropar: ” Ingrid, är det du?”  

Men hör nu inte ett ljud. Det kanske är någon som är i nöd, tänker jag och 

går in på en väg som inte är belyst. Det är halvmörkt. Jag ser inte gropen, så 

jag faller ner i den. 

 ”Kommer det en till, vad trevligt”.  

   Där sitter de andra tjejerna. Oh, vad roligt de får. Men det var inte något 

som jag kan uppskatta. Jag hade kunnat slå mig illa.  

”Nej då, så högt var det väl inte”, säger Sonja. 

 

 Vilka barnsligheter, nu har jag joggat klart för en tid, tänker jag. Men så blev 

det ej, för jag är ingen långsur tjej 

            

 När det kommer till kritan är det kanske för mycket koll på vikt. 
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Dialog mellan två damer i sina bästa år på ett  

klassiskt kafé, pre-corona, men ändå i nutid 

   – Ja, där ser du. Kanske är det lika-

dant med annat som man aldrig prövat. 

   – Fast vi är nog för gamla nu? 

   – Nee, det tror jag väl inte. När skulle 

vi i så fall ha blivit det? 

   – Vet inte. Men, du förstår, folk pra-

tar. Vi förväntas uppföra oss på ett visst 

sätt, vara konsekventa. Folk vill ha före-

dömen, nåt som är … stabilt i en förän-

derlig värld, vet du. 

   – Jamen, de vill väl också ha ett slags 

rörelse. Framåt, liksom. 

   – Tja, jag vet fortfarande inte, men … 

kan jag smaka lite av den andra också? 

   – Det går väl bra. Varsågod, då. 

   – Jaa, hmm, men kanske då. Om jag 

får smälta det lite – processa det, som 

de säger nuförtiden. 

   – Jo visst, men vänta inte för länge 

bara – då springer tiden ifrån oss. 

   – Det har den redan gjort, men … ahh, 

mmm, otroligt gott! Så, nu har jag tänkt 

färdigt: vi beställer två till var och lite 

sånt där tjaj eller vad det nu heter. Sen 

tror jag vi är redo. 

   – För vad? 

   – Det där nya, alltså. Det som alla 

unga pratar om. 

   – Inte alla. 

   – Nä, men du vet vad jag menar, och 

så tar vi en liten bit i taget, försöker 

tänka nya tankar och prova lite nytt då 

och då. Fast inte för mycket. 

   – Nä lagom får det nog vara, men 

man måste väl börja nånstans, eller 

hur? 

 

– Du vet hur allt liksom går i cirklar? 

   – Njae, vad menar du? 

   –Jo, det spelar inte så stor roll vad vi 

gör. För allt kommer tillbaka, det är som 

en evig sinuskurva med dalar och top-

par. 

   – Vad syftar du nu på? 

   – Livet, världen. Perspektiven. 

   – Men nu är du väl ändå lite negativ, 

tycker du inte? 

   – Näe, jag bara konstaterar hur det är.  

   Politiken svänger mellan rött och blått, 

miljöfrågorna går in i och ut ur fokus. Vi 

tror att vi kan göra skillnad ena dagen, 

och sen nästa dag är vi lika övertygade 

om motsatsen. 

   – … 

   – Du håller inte med? 

   –Jag försöker förstå vad det är du vill 

ha sagt. 

   –Jamen, ta den här bullen till exempel, 

och den här kaffekoppen – nu ska man 

dricka te med skummad mjölk och en 

massa konstiga kryddor. Och såna där 

rawfoodbollar. Sen svänger det, och då 

det är svart kaffe och gamla hederliga 

kanelbullar som gäller igen. 

   – Men är det det vi pratar om, såna 

vardagliga saker? 

   – Nä, det var ju bara ett exempel. 

   – Så du tror inte att man kan lära sig 

att se världen, se sig själv och sitt liv, 

från nya vinklar? 

   – Nä! Eller jo, jag vet inte … Får jag 

smaka lite av din rawfoodboll? 

   – Varsågod. 

   – Hmmm! Mmmm… Den var ju … 

god! Det hade jag faktisk inte trott. 
Lena Stengmark 

Nya perspektiv 
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Varm katt över stel axel 

vilande 

i obruten tillit 

kropp längs kropp 

i ömsesidigt förtroende 

grundmurat 

under dagar och år 

av åtskild gemenskap  

 

Mjuk vårpäls mot kall skuldra 

ett samförstånd 

över artgränser 

ett ordlöst samtal 

i pandemivardag 

ett byte 

av tjänster och liv 

i stillaståendet 

 

 

Lena Stengmark 

Värme 
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N 
är det kommer till kri-

tan, var jag bara ett 

barn och borde inte ha 

straffats så hårt. Exakt 

vari straffet bestod minns jag inte, 

bara hur olycklig jag blev. På den 

tiden räckte det oftast att mamma 

sa: ska jag behöva berätta för 

pappa? Eller ännu värre: Ska pappa 

behöva bli ond? 

  

Det var vår, precis som nu, för vi 

hade spelat kula, när jag berättade 

att vi skulle flytta till Härnösand. 

Lägenheten skulle inte bli inflytt-

ningsklar förrän till hösten och 

pappa hade redan börjat arbeta där. 

Så vi hyrde på en bondgård. Å vad 

det var roligt med alla djuren. 

Klockan fem på morgnarna gjorde 

jag mig i ordning för att vara med 

vid mjölkningen. En morgon låg en 

nyfödd kalv hos en av korna. Hela 

efterbörden hängde ut under kos-

sans rumpa. Allt var spännande och 

lite hemskt. Som när den sjuka hö-

nan skulle nackas. Bonden högg av 

henne huvudet men hon sprang 

därifrån nedför hela logbacken utan 

huvud. 

  

Det var ungefär en månad kvar på 

terminen och jag sattes i en byskola, 

där årskurs ett och två undervisades 

tillsammans. Det var småskolan. 

Årskurs tre, fyra, fem var storsko-

lan. De undervisades i rummet 

bredvid av samma fröken.  

 

I hallen satt en inramad tavla med 

texten: ATT SVÄRA ÄR FULT, 

OBILDAT OCH SYNDIGT. 

Till och från skolan fick jag åka 

skolskjuts tillsammans med de 

andra barnen från Lockeby. Där 

blev jag vän med en flicka som kal-

lades Bitta. Vi lekte med dockor, 

vilket var en skam, när man var så 

stor och gick i första klass. Som tur 

var fanns det en stor syrenhäck, där 

vi kunde gömma oss, när vi hörde 

skolbilen komma hem med de äldre 

barnen, som slutade senare än vi. 

De brukade gå ner till diversehan-

deln, vid stora vägen. Där kunde 

man köpa karameller ur stora glas-

burkar, precis som jag sett på bild 

hur Pippi Långstrump hade hand-

lat. 

Bitta och jag följde efter. I  diverse-

handeln hängde kängor i taket och 

man var omgiven av en hög disk på 

tre sidor. Man kunde köpa sill och 

man kunde köpa tyg, flugfångare 

och sopkvastar men framförallt var 

vi barn intresserade av godis. Kolor 

i alla de färger, lakritsremmar  och 

bubbelgum. 

Det bästa av allt: man behövde inte 

betala! Sa bara namn och vad för-

äldrarna hette och handlar´n skrev 

upp var man bodde. 

Sen kunde man mumsa hur mycket 

man ville. 

Ända tills….. 

Tina Öijer 
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Lägga pussel 

Att vara redaktör för Lokatten är som att lägga ett pussel. Det ska gå jämnt ut 

och resultatet ska vara tilltalande.  För att uppnå det måste antalet sidor var 

jämnt delbart med siffran 4. Vi vill ju inte ha några blanka sidor.  Därför är 

det med tillfredställelse jag kommer till den här sista sidan.  Pusslet är lagt 

och alla bitar är på plats. 

 

STORT TACK! 
Vi i redaktionen vill uttrycka vårt varma tack till alla er som bidragit med 

texter, till vår medlem Eva Wastensson som så kreativt fixat framsidan till 

denna Lokatt, till Lena Tammi, som delade med sig av sina tankar och till 

följande Lokattenläsare som under våren skänkt gåvor till vår Gåvolinje: 

 

Lena Tammi 

Maj Larsson 

Inger Tjäder 

Ingalill Holmström 

Eva Aminder 

 

Framför oss har vi en efterlängtad sommar och låt oss nu bara hoppas att 

Coronaeländet stoppar svansen mellan benen och drar dit pepparn växer. 

Det är dags att vi får lite ORDNING och REDA i vår tillvaro. Och just det är 

nästa nummers tema. ORDNING och REDA. 

 

Ha nu en fin sommar! Ta vara på soltimmarna och njut! 

 

 

 

 

  

Anita 
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