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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 bidrag håller sig inom ramen för två datautskrivna A4-sidor i typsnitt Times 12
punkter och med radavstånd 1,5.
Redaktören förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar och i de
fall det kommer många bidrag, göra ett urval. Varje nummer har ett tema
som meddelas i Lokatten numret innan. Alla som skickar in ett bidrag får en
bekräftelse på att texten kommit fram.

Gåvolinje
Vår förening seglar i medvind; många nya medlemmar, många fina texter till
Lokatten, många spännande framträdanden på våra Öppna scener. Men vi
seglar också i motvind och den motvinden stavas p-o-r-t-o-h-ö-j-n-i-n-g-ar.
Vi i styrelsen älskar att skicka dig en Lokatt fyra gånger per år. Vi vet att du
gillar att få ditt exemplar i brevlådan. Därför har vi inrättat en gåvolinje till
vår förening.
När och om du vill skänka en slant till oss betala in den på pg 78 12 52 – 2.
Märk med ”Gåva”.
Alla bidrag, stora som små är välkomna. Du kan även skicka frimärken!
Skicka till vår redaktör: Anita Eriksson, Åsbergsvägen 41, 826 37 Söderhamn.
2

Ordförande Leif har ordet
Att hålla igång
Vår förening har nu levt i någon
typ av karantän under en mycket
lång tid. Ibland har vi tyckt oss
höra signaler att pandemin är
över. Då har styrelsen samlats, då
har vi haft en öppen scen, då har
vi haft ett årsmöte. Men sedan
har det kommer en andra våg
och kanske till och med en tredje.
Då har vi likt lodjuret krupit tillbaka i vår lega och skrivit för Lokatten. Smittorisken med att
skriva är ju gubevars liten. Och
därför har Lokatten inte tagit
paus. Den har kommit ut – trots
allt. Och, den har kommit ut med

göra lite till. Men lite är mer än
ingenting!
PO Enquist berättar i sin bok Ett
annat liv att han under sina långa
perioder av missbruk varje dag
försökte skriva något – trots allt.

fina och späckade nummer. Vår
redaktör är värd ett stort erkännande.

Ibland skrev han en fråga, typ
’Vilket var vårt första telefonnummer?’ Sedan svarade han på sin
egen fråga: ’Sjön 3’. Den dagen

Jag menar (och har skrivit det
tidigare också) att det varit föreningens smala lycka att vi haft
vår Lokatt. Därmed har vi kunnat
hålla igång.

orkade han kanske inte skriva något mer. Men han skrev ned ord,
för att hålla igång.
Att skriva är inte som att cykla,
där man kommer ihåg hur man
gjorde, även om man gjort ett up-

Det är viktigt att hålla igång, åtminstone lite grand, även i stunder då vi önskar att vi kunde
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pehåll. Skrivandet är en färskvara.
Man måste alltid hålla igång med
orden.

hittar på nya upptåg och fortsätter
att utveckla skrivandet och berättandet i vår del av Sverige.

Så är det med vår förening också,

Höstens årsmöte blir förhoppningsvis det sista som hålls under
fel tid under hotet av en fortsatt

den bygger på oss själva, vi måste
egentligen mötas på riktigt – -och
ofta. Men så har alltså inte skett.
Men vi har mötts i Lokatten. Vi
har skrivit ned vårt ”Sjön 3” och
därför lever vi! Och en dag, snart,
är det dags att börja leva som vanligt.

pandemi. Alltså: Välkommen till
årsmöte.

EWa
I detta nummer av Lokatten bereder vi plats för medlemmar att
minnas Ewa Wiklander. Hon var
vår grundare och under många år
den självklara ledaren för Skrivare
i Hälsingland. Hon var Skrivare i
Hälsingland. Man kunde säga

Kommande årsmöte
– och nästa.
Vi tar nu mod till oss och bjuder
in till årsmöte 26 september 2021.
Våra årsmöten ska egentligen gå
av stapeln senast under mars månad – det är ju året innan som ska
avhandlas. Att då ha årsmöte i
oktober blir lite konstigt. Då har
det ju nästan gått ett helt nytt år.
Men nu är det likafullt dags. Den
26 september 2021 ska vi avsluta,
revidera och lägga till handlingar
året 2020. I samtal med valberedningen har jag föreslagit att vi
nästa år 2022 planerar ett årsmöte
på den ”riktiga” tiden. Att vi då
kommer igång på riktigt. Att vi då
väljer en styrelse som tar nya tag,

som Sara Lidman en gång sade
om en kollega som hon beundrade: ”Hon banade väg, hon var
som en snöplog… och sen kom vi
andra efter på våra sparkstöttingar.” Eva banade också väg, hon
var också en snöplog, och vi andra
gör så gott vi kan för att sparka
oss fram på våra sparkstöttingar.
Jag nämner Sara Lidman med viss
baktanke. Det var nämligen i Västerbotten som Skrivare i Hälsingland föddes år 1996. Det var på
Medlefors folkhögskola utanför
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Skrivare på Medlefors folkhögskola.
Ewa längst till vänster.

förening. Då var vi tillräckligt
många för att kunna bilda en styrelse. Nu är vi över 100 medlemmar. Noga räknat 104.
Vår målsättning och syfte är att
främja skrivandet och läsandet
och även berättandet.
Nu ska jag inte bli långrandig och
ta upp mer tid utan jag slutar
med, jag vet inte om ni ska önska
oss lycka till i vårt fortsatta arbete
eller hur det är… för i våra stadgar står det nämligen att i händelse av föreningens upplösning
skall det eventuella kassaöverskottet överföras till Norrländska
Författarsällskapet/ Författarcentrum Norr.”

Skellefteå – alltså i själva navet i
den norrländska skrivar- och berättartraditionen, Sara Lidmans
skötebarn – som Eva och sju andra
hälsingar beslutade sig för att
bilda en egen förening. Så här beskrev Eva, med typisk Ewa-glimt i
ögat, själva tillblivelsen:
”Jag heter Ewa Wiklander och har
fått löfte av Gregor Flakierski
(Författtarcentrum Norr, Leifs
anm) att presentera vår Förening
Skrivare i Hälsingland. Alltså under förutsättning att jag inte blir
för långrandig eftersom han har
andra program.
Varför jag vill presentera oss just
här är för att vi bildade vår Förening när vi var på debutantkurs
på Medlefors Folkhögskola i
Norrländska Författarsällskapets
regi. I augusti 1996. Alltså för tolv
år sedan.
Vi var sju deltagande hälsingar
som tyckte att vi skulle bilda en

Tack Ewa för att du banade väg
för Skrivare i Hälsingland. Och vi
ska se till att ”det eventuella
kassaöverskottet” ska stanna hos
Skrivarna i södra Norrland.

Leif
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Några rader från redaktören
För de som inte vet vem Ewa var

som slutbetyg! Så det så.

kan jag berätta att Ewa är initiativ-

Temat den här gången är Ordning

tagaren till Skrivare i Hälsingland,

och reda. På den tiden när man fick

som i år fyller 25 år. Vi minns Ewa

ordnings-och uppförandebetyg i

och ägnar det några sidor i denna

skolan kunde jag en termin ståta

Lokatt. De två första minnessidorna

med Stora C i ordning. Så det så.

är Ewas egna dikter som vi fått ta

Som ett resultat av en mattfrans-

del av genom vår medlem Maria

kammande, diskbänkspolerande

Wiklander, Ewas barnbarn. Tack

mor och en i högsta grad bohemisk

Maria.

far var det inte alltid lätt att veta hur

Kanske att vi börjar närma oss ett

man skulle bete sig. För övrigt var

normalläge. Kanske. Pandemin har

det mycket roligare att vara med

varat så länge att DET nästan känns

bohemen! Mamma ägnade tiden åt

som det normala. Nu måste man

att jaga dammråttor, putsa och

skolas in i social samvaro. Lite i

pynta och rada upp skor i givakt.

taget och inte alltför många på en

Pappa målade tavlor, berättade sa-

gång. Man har ju nästan blivit folk-

gor och ”kladdade” ner.

skygg!
Ibland händer det att redaktionen

Om ni skickar med foton till era

får in texter som kanske inte är

texter måste jag be er att tänka på

skrivna med tanke på temat. Om

att bilderna ska skickas separat och

det finns plats tar vi in dem. När jag

ha minst 150 dpi (pixlar). Var dess-

gick i skolan hände det vid ett fler-

utom medveten om att bilden inte

tal tillfällen att en uppsats lämnades

kommer att tryckas i färg utan i

tillbaka till mig med Oskar Jensens

svart/vitt.

(svenskläraren) syrliga kommentar:

Ha nu en fortsatt trevlig (sen)-

Missuppfattat ämne. Detta hindrade

sommar och en minst lika härlig

dock inte att jag fick A i svenska

höst.
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Anita

Vi minns Ewa Wiklander

E

wa var den som såg till att alla trivdes på skrivarkurserna.
Hon sprudlade av idéer. Hon lät oss andra sprudla av idéer.
Ingenting var omöjligt för Ewa. Den leende Ewa, den stora kramen, de blåaste ögonen, Vi var många som lyssnade med glädje
på hennes berättelser om och om igen. Ungdomen i Söderhamn
gillade hennes berättelser. Hälsinge-akademin utsåg henne till
berättelsernas “barnmorska”. Ewa knöt kontakter och vi fick en
vänförening i Åbolands litteraturförening så vi fick resa med
Ålandsbåten när föreningen Skrivare i Hälsingland hade 15 års
jubileum. Ewa du finns inte längre bland oss men du har gjort
avtryck och finns i våra hjärtan. Föreningen Skrivare i Hälsingland lever vidare så du får följa oss från din himmel.
I detta nummer av Lokatten minns vi som mött Ewa under hennes tid i Skrivare i Hälsingland.
Minnen från de som varit med från Föreningens start 1996, de
som deltagit på skrivarkurser, studiecirklar, öppna scener, vid
Norrlands längsta bokbord och mycket mera.
Majvor Mäki Sjöberg och Britt Ruuska
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Ewas egna ord
Berättaren som
slutade tala.
Jag har alltid talat så länge som jag
kan minnas. Endera deklamerade jag
Runeberg
Det var den tappre löjtnant
Ziden. Sedan kom Pär Lagerkvistperioden. Ångest, ångest,
är vår arvedel. Sist men inte minst
kom jag in i Nils Ferlinperioden. Det finns så många
gårdar, men ingen gård är min. Så läste
jag hemma, så dom blev trötta på
mig. Men inte märkte jag det inte. Jo,
en gång, när min bror sa. — Du pratar ihjäl mig, Ewa

UTAN ORD
nog hade hon ägt
dem
förr
nu
får hon inte fram dem

Men nu så har jag alltså tystnat.
Jag kan inte klaga på att jag inte har
blivit utredd. Jag har varit på tre
magnetkameraundersökningar. Två
ryggmärgsprov har tagits. Jag har
fått gått till Logoped.
Men ingenting hjälpte, jag kan inte
tala.

i mängd hon hade
dem
då
nu
är de borta sedan
länge

Nu sist, blev jag kallad till minnesmottagningen i Gävle sjukhus.
Även Gillis blev kallad dit.

för länge sedan
ägde hon orden

Text: Ewa Wiklander
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Vägar smala man måste gå
dem ensam
trasiga
skor
är bättre
än inga
fötter
trasiga
vantar
är bättre
än inga
händer
trasiga
människor
är bättre
än inga
vänner
Fötter
Händer
Vänner
vad gör
det då
att jag
ingen röst
har kvar
Ännu

Jag kan gå
är bäst
att träda
ensam

Text: Ewa Wiklander
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J

ag kommer alltid att minnas min mormor Ewa som den viktigaste människan i mitt liv.
Hon var den första personen som jag alltid ringde till för att berätta någonting som hade hänt eller när jag bara ville berätta hur
min dag hade varit.
Vi mailade ofta till varandra i takt med att hon fick svårare med
talet på grund av sjukdomen. Hon avslutade alltid sina fina
mail med:
”Jag älskar dig, tack för att du är du. Kram mormor”.
För det var sån hon var. Det är så jag kommer att minnas henne.
Hon älskade sina jordgubbar hemma i jordgubbslandet, en bakelse från konditoriet Tewes och ett glas vin. Det var hennes
vindiet som vi brukade skoja om. Hon var väldigt mån om familjen, sin katt Lizzie och hunden Micke. Får inte glömma heller
att nämna fåglarna som hon matade på balkongen, djuren var
en kär del i hennes liv.
Den dagen hon var tvungen att kliva av som ordförande i föreningen var det svårt för henne. Hon älskade föreningen och
skrivandet. Det var en stor del av hennes sociala sammanhang.
Jag vet en sak, om jag så bara lyckas utföra hälften av allt som
min mormor var och gjorde så kommer jag att vara mer än nöjd.
Kram från barnbarnet
Maria Wiklander
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Jag gissar att många minns Ewa W och kan förmedla
många minnen. Hon var en eldsjäl, men jag var mera flyktigt bekant med henne så jag låter andra, som kände henne
närmare, forma minnesorden. Vad hade Skrivare i Hälsingland varit om inte hon funnits?
Hälsningar Sonja Larsson

Vi stod ofta på samma scen
en gemensam dröm
Du läste med känsla
texter som fastnade
Men det var så mycket mer
skratten, äventyren
reservdunken, tandborstmuggarna
cirkusvagnen, picknicken
och oändligt mycket mer…
Vi satt ofta vid samma bord
en gemensam skål
du levde med känsla
ett liv som berörde
Hatten av, Ewa
Hatten av för dig
Katarina Brolin
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Utan Ewas engagemang, envishet, humor och förmåga att få med sig människor - ibland högst motvilligt - tvivlar jag på att föreningen hade funnits
idag. Och föreningen och dess medlemmar har ju
utvecklats fint plus att det verkar finnas plats för oss
alla.
Många sommarvänliga hälsningar från
Ingalill Holmström.

Ewa, vår skrivarföreningsEwa! Initiativtagare och
hängiven ordförande, som höll vår förening vid liv.
Liv och oliv, en oliv bär frukt som ger smak för att
uttrycka sig med bokstäver och ord som blir till berättelser.
TACK, Ewa!!!
Frid över ditt minne!
ave Ewa!
Annasara Svanteson

Jag minns dig alltid med glimten i ögat när du
levererade texter som fick oss att skratta!
Hillevi Brändt
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Till Ewa
livets skepp
lämnar
sin kaj
när skeppet
syns ej
mer
står endast
kajen
kvar

Anneli Pietikäinen
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Jag träffade Ewa Wiklander när jag ledde en skrivarkurs i Harsa i
Järvsö. Hon gillade det jag skrev och blev något av min manager i
mitt gamla hemlandskap. Ewa såg till att jag fick komma och skryta
om mina böcker på ställen jag knappt hört talas om. Sedermera utökade hon dessa tillställningar med skrivande kamrater som Ulf Durling, Helena Sigander och Leif Woxlin med flera som skjutsades runt
med henne vid ratten.
När Ewa tog initiativet till Norrlands längsta bokbord i Söderhamn
bad hon mig kolla med mina skrivande kamrater och flera av dem
följde entusiastiskt med och krängde böcker utanför biblioteket och
pratade om sitt skrivande inne i bibliotekskaféet.
Det är med saknad jag hör att denna enastående kvinna lämnat jordelivet.

Kjell E Genberg

Så minns jag Ewa Wiklander
”Slutligen ett stort tack till ordförande Ewa, idealisten, som kämpar på med
vår förening och våra arrangemang.”
Det var slutklämmen i mitt referat från vår poesikurs med Tom Hedlund i
november 2007. Och det var på en skrivarkurs i Medlefors 1996 som jag först
lärde känna Ewa. Där föddes idén till Skrivare i Hälsingland, ett från början
nästan helt kvinnodominerat sällskap. Det var nog ganska naturligt att Ewa
genom sina egenskaper efterhand fick en ledande ställning bland alla starka
kvinnor. Hon ville och kunde ta ansvar, var ödmjuk men visste nog vad hon
ville.
Så sågs vi då och då på skrivarkurser och medlemsmöten och alltid möttes
jag av hennes hjälpsamhet och vänlighet. Hon gillade till och med min blåoch-svartrandiga skjorta som rönt stark kritik hemmavid.
Nu har Ewa nått sitt ”slutligen”. För mig återstår bara ljusa minnen av
henne.

Öyvind Helgesson
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Språkbruk och talesätt
I förra numret introducerade Annasara Svanteson en ny sida: Språkbruk och
talesätt. Redaktionen nappade på idén. Hoppas också att du gör det.

Jamen eller hur
För ett tiotal år sedan snappade jag

Jag är egentligen ganska svag för

upp att unga människor, ofta tjejer,

dylika uttryck eftersom tvetydighet-

sa ”Jamen eller hur” efter var och

en verkar leda till fortsatta samtal.

varannan mening. Orden sades ofta

Det är alltså ett absolut ställningsta-

i ett snabbt tempo och samtalspar-

gande som paradoxalt nog inte

ten var snabb att haka på med sin

stoppar samtalet. Det ges alla möj-

kommentar, som också den kunde

ligheter i världen att fortsätta dialo-

avslutas med ”Jamen eller hur”.

gen. Och sådana broar är guld

Jag är fortfarande osäker på om det

värda, i tider av fastlåsta politiska

ska vara en punkt, ett utropstecken

debatter.

eller ett frågetecken efter nämnda
uttryck. Men troligen inte en punkt

Jo, jag vet att dylika uttryck inte ses

eftersom uttrycket genererar fort-

med blida ögon hos språkpoliserna

satta samtal.

som menar att uttrycken har något
obildat och vulgärt i sig. Men jag

Som vi ser när meningen skrivs

gillar, som sagt, dessa uttryck. Un-

ned, är det ett ganska konstigt

der sommaren har jag dessutom

uttryck. Först ett bejakande ”ja”,

fastnat för en countrylåt med den

sedan ett tvekande ”men”, följt av

underfundiga titeln Ain’t Nobody

tvärsäkert konstaterande ”eller

Gonna Miss Me When I’m Gone.

hur”. Det kan också heta ”Jamen

Det finns säkert jättemånga formella

precis”, eller ”Jamen absolut” med

fel i den meningen. Men just därför

samma tvetydighet: bejakande, ne-

är den så poetisk.

gerande och kategoriskt bekräf-

- Jamen eller hur.

tande.

Leif Strandberg
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Lästips

Britt har läst

Britt har lyssnat till

Malin Lindéns bok

Simon—Hemligheternas
mästare illustrerad av
Emma Svalander
Bokförlag: Emmagjort

Nguyen Phan Que Mais bok

När bergen sjunger
“När bergen sjunger” är en berättelse som fick mig att få mer inblick i Veitnams historia. I boken
får du följa flickan Huong och hennes farmor men också Huongs
mamma får en bit in i berättelsen
berätta sin och sina syskons historia. Farmoderns viljestyrka att överleva finns där trots alla tragedier.
Konflikterna i Veitnam finns även i
familjen/släktet. Det är kärlek, viljestyrka att hålla samman familjen,
hopp och förtvivlan, tragedi och
lycka. Det är en stark berättelse som
lever sig kvar i mitt minne länge.
Rekommenderas varmt.

Detta är en bok som ger insikter.
Boktiteln ger en hint om att det är
någon som inte kan berätta utan bär
på hemligheter. Bokens huvudperson är Simon som är ett barn men
som får ta mycket ansvar. Författaren är mästerlig på att berätta om
svåra saker med både humor och
allvar. Illustrationerna lyfter och
fördjupar berättelsen. Det är en
barnbok men den vänder sig lika
mycket till vuxna. Jag kan varmt
rekommendera boken både för att
den är välgjord men framför allt för
att den har ett viktigt budskap.

Britt Ruuska
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Per Wikberg 1901 –1970
en hälsingeförfattare
fabriken i Norrsundet”, säger min
vän från gymnasiet, Anders Berglund.

I den stora sjön Bergviken flyter
Ljusnan på sin färd från fjäll till hav.
Bergviken har berg och vikar i alla
väderstreck. Färdas du på viken
som går mot söder hamnar du till
slut vid Skogs medeltida kyrkoruin.
När du blickar ut från ruinen ser du
de stora bergen Gullberg och Digerberget. Första gången jag paddlade i
här slog det mig att detta scenario är
som gjort för en äventyrsberättelse;
höga berg, grottor, stora vatten, vresiga vågor och en medeltidskyrka
vid gränsen till de ogenomträngliga
skogarna i Ödmården. En riktig
rövarberättelse med andra ord.
”Den finns redan”, sa min granne
på stugan, ”den heter ’Stigmans
Sotes Saga’ och skrevs av Per Wikberg.” Omedelbart läste jag boken
som mycket riktigt är en berättelse
om rövare, berg och skogar. Den har
en story som liknar Robin Hood
men som även bär drag av Romeo
och Julia. Äventyr och kärlek och
kampen för den rättmätige konungen. En mycket bra bok (mer
om den boken hittar du på annan
plats i detta nummer av Lokatten).
Men vem var denne Per Wikberg?

När jag började utforska mer om
denne Wikberg förstod jag ganska
snart att han var och är Hamrångebygdens store son och en av Sveriges stora arbetarförfattare. Fabriksarbetare i sulfatfabriken i Norrsundet, som sagt. Han jobbade även
som fiskare, skogsarbetare, rallare,
smedhalva och tidningsskrivare.
Gästrike var han. Men han föddes i
Skog, i södra Hälsingland, hösten
1901. Därför passar jag på att hälsa
honom välkommen till Lokatten
och vår spalt om hälsingeförfattare.
Men jag har förstås respekt för att
Hamrångebygden har första tjing
på Per Wikberg.
Per Wikberg debuterade 1942
med Sulfat. Den blev också film
med titeln Skogen är vår arvedel.
Här skildras för första gången livet
och arbetet vid en massafabrik litterärt och miljön hämtade Wikberg
från sin egen arbetsplats och
från Vallvik (i Hälsingland). Arbetarkvinnornas slit skildrar Wikberg
i Kristin (1944) och i den fristående
fortsättningen Frost i gryningen (1952). Skogsbolagens framfart

”Jo, han bodde granne med oss här i
Häckelsäng. Varje morgon klev han
på arbetarbussen och for till sulfat17

rångebygden. Därför uppmanar jag
här och nu medlemmar i vår förening som känner till mer att skriva
om Per Wikberg. Kanske någon till
och med har ett foto?

skildras i Vindfälle och
i Rävspel (1951) skildras hur Wikberg tröttnat på kommunalpolitikens avigsidor.
Hur arbetet och livet växte fram i
sågverkssamhället Norrsundet berättade Per
Wikberg i De bröto bygd (1945) som
fick delat första pris som bästa folkrörelseroman.

(Källor: Wikipedia, Gefle Dagblad,
intervjuer)
Leif Strandberg

Jämsides med ett skönlitterärt författarskap var Per Wikberg närmast
professionell som hembygdsforskare.
Hela tiden, trots stora litterära framgångar, fortsatte Wikberg att arbeta
på massafabriken i Norrsundet
(”Varje morgon klev han på arbetarbussen”, sa ju min vän från Häckelsäng) och det var egentligen enbart
på fritiden han hann arbeta som
författare. Han var hemtam även i
medeltida sägner. Långt efter hans
bortgång gavs romanen Stigman
Sotes Saga ut och det var ju den
som ledde mig in på detta stora författarskap. Den legendariska arbetarteatern i Norrsundet har dramatiserat flera av Wikbergs böcker,
bland annat Stigman Sote. Han var
från 1926 gift med Hildur Ottilia
Wikberg (1904–1993).
Jag är inte inläst på allt som Wikberg skrev, men hittar av och till
hans böcker på loppisar i Ham18

Kerstins Skrivtips
Miljöbeskrivning
Verkliga miljöer eller påhittade?
Inomhus eller utomhus? På jorden
eller i rymden? Vad du än väljer,
lägg gärna ner lite extra skrivtid på
att hjälpa läsaren uppleva de miljöer som texterna utspelas i. För
den skull behöver du inte trötta
med alltför långa beskrivningar
utan kan i stället enbart ta med
några belysande detaljer. Tänk på
syftet, vad du vill tillföra texten,
med din beskrivning. Det går att
skriva om miljöer via svepande beskrivningar eller med många detaljer. Som här:

”Landet man älskar glider förbi i
natten. Hängbjörkar, kalhyggen, åkrar.
Så kommer det ett samhälle med sina
gatljus, sin skola, sin industri. Ögonen
fastnar på en övergiven ishockeyrink,
där gräset växer frodigt över den blå
linjen. Kanske är det länge sedan pucken dunkade i i sargen …”

Han såg sig omkring. Ett litet hotellrum. Enkelsäng. En nedsutten, grå
fåtölj i ena hörnet. Teve på väggen.
Lukten av inpyrd rök.

Peter Mosskin, Svartrök
”Utanför bron låg sumpkistan med sitt
hivspel, och utmed brons långsida gick
ett räcke, som var fullhängt med vakare, fästor, draggar, sänkor, linor,
långrevar, krok, och på broplankorna
stodo strömmingstrummor, tråg, tinor,
kar, bunkar, långrevslådor …

När sinnena används hjälper det
läsaren att uppleva miljön, till exempel som här med olika
hörselintryck.
”Fönstret mot gatan stod öppet, och
den sovandes öronsnäcka fångade in
bullret nedifrån: vagnshjulens stötarmot skenskarvarna, bilarnas skarpa,
övermodiga böl, motorernas spinnanden. Så susade något i ledningsrör, en
dammsugare surrade i matsalen. Och

August Strindberg, Hemsöborna

Det är också möjligt att kombinera
en svepande beskrivning med någon detalj.
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Och som nämnts, kom ihåg att
nyttja olika sinnen (syn, hörsel,
smak, lukt, känsel).

från köket kom barnröster och slammer
av kärl.”
Vilhelm Moberg, Sänkt sedebetyg

Mannen spottade ut kådan som han
tuggat på för att slippa smaken av det
skämda ekorrköttet han ätit på morgonen. Det var alldeles tyst. Inte ens ett
sus från träden hördes. Bodde någon
här mitt i den öde skogen? När kallt
stål vidrörde hans nacke stelnade han
till.

Miljöer kan förutom att beskriva
hur det ser ut också förstärka handlingen, gestalta känslor och förmedla stämningar.
Mannen rös till varje gång grenarna
släppte ifrån sig vatten i hans nacke.
Gång på gång snubblade han på hala
stenar och rötter. Vinden piskade honom i ansiktet. Han tittade upp mot
himlen och märkte att molnen snabbt
hade tätnat. Snart skulle han inte se
stigen framför sig. Bakom en mansstor
sten upptäckte han den. Kojan. Den
var byggd av ris och mossa och med ett
djurskinn som dörr. Över området låg
en skarp lukt av kadaver.

Skriv
– Gör en svepande beskrivning av
ett övergivet hus
– Gör en detaljrik beskrivning av
ett ostädat kök
– Gör en beskrivning av en utemiljö och väv in sinnena
– Skriv en scen där miljön förstärker hur en person mår

Du kan välja en direkt beskrivning.

– Titta över miljöbeskrivningar i
dina texter och fundera på hur du
kan utveckla dem.

En gammal bänk stod där.

Eller en indirekt beskrivning.
Mannen satte sig för att vila på en träbänk som stod intill väggen framför
kojan. Men bänken rasade ihop under
honom. Ett ben hade gått av på mitten,
och det syntes i brottytan att träet var
alldeles murket.
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Hänt sedan sist

Delar av styrelsen träffas utanför kulturkapellet i Sörfjärden, där de passade på att ha ett
efterlängtat styrelsemöte. Lena fotade och Leif förberedde sitt moderatorskap.

ÖPPEN SCEN 4 AUGUSTI

bortglömda griffeltavlans tankar
och bekymmer, om en farmors lilla
affär, en satir om avrättning, spoken words om en helt vanlig dag,
en intressant text om en tångdykerskas arbetsplats i havet på västkusten, en historia från Ljusne, en
dikt på Hasselamål, ett kort porträtt
om Anderz Harnings liv, dikt om
en uppväxt i Göteborg och en humoristisk text Om KG på Drottningholm, ja det fanns mycket att
berätta!

20 personer samlades i Kulturkapellet i Sörfjärden i onsdags. Det
var efterlängtat med en öppen scen
eftersom pandemin tills nu gjort
det omöjligt. Vår ordförande Leif
Strandberg var moderator för kvällen och berättade om och delade ett
par dikter av föreningens grundare
och första ordförande Ewa Wiklander, som tyvärr nyligen avlidit.
Många delade med sig av både
egna och andras texter under kvällen. Vi fick höra om den gamla

Text och bild Lena Persson
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Att se fram emot
Årsmöte!
Söndagen 26 september 2021 kl 15:00
Lokal: Monitor (fd Åhléns), Hudiksvall
Inför årsmötet är det fritt fram att lämna in motioner om stort och smått.
Sänds senast den 12 september till Lena Persson lena.forslin@outlook.com
Väl mött på årsmötet och våra kommande aktiviteter!

Varmt välkomna! Kaffe och kaka serveras.

Öppen scen Ord & BILD
Styrelsen arbetar för närvarande med att igångsätta en Öppen Scen med
Ord och Bild-temat från 2019 som vi hade tillsammans med Ljusdal fotoklubb. Vi hoppas att det blir av Måndag den 25 oktober kl 18.00—20.00.
Lokal Bilda i Söderhamn. Håll ögonen öppna. Vi annonserar på Facebook
och på Hemsidan.

En av bilderna till vilken vi satte ord. Givetvis kommer den att visas i färg.
Annika Looström heter fotografen.
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Våra författare
Lena Stangmark
Född år:
1955
Född, plats, bor:
Född i Limhamn, Malmö. Bor i
Gävle, har bott i Uppsala.
Skolor jag gått:
Fridhemsskolan, Solängsskolan,
Vasaskolan, Uppsala universitetet
(Göteborgs universitet, Högskolan i
Kristianstad och Högskolan i
Gävle.)

Lyssnar gärna till:
Klassiskt (inklusive opera), pop,
rock, soul och mycket annat.

Yrke:
Vuxenutbildar och auktoriserad
tolk.

Oväntad (nästan okänd) förmåga:
Har väl ingen speciell, men tas ofta
för infödd i England—något som
kan ge intressanta inblickar. Kan
härma en katt.

Olika platser där jag jobbat:
Komvux, bibliotek, språkkurser för
Sandvik via ett flertal olika utbildningsföretag men också på konsultbasis. Färnebo folkhögskola, tolkuppdrag m.m

Övrigt:
Har arbetat i England (Bognor Regis) och bott i Australien
(Melbourne), är medlem i Rullande
Pennan, har utöver språk läst astronomi, vuxenpsykologi och marin
biologi (sic!) (Göteborgs universitets
särskrivning).

Familj:
Sambo och två vuxna barn.(varav
ett bor i Hudiksvall), två katter. Fick
mitt första barnbarn i juli. :)
Intressen:
Familj och vänner, tennis, yoga,
vandra, simma, cykla, skifåkning,
kajakpaddling, musik, djur och natur, resor, film, litteratur m.m.

Skrivande:
Hösten 2020: novell i antologin
Ögonblivk av Galenskap.
Våren 2021: kapitelboken Tredje fullmånen, novell i e-antologin Karneval.
Kommande novell i antologi på temat Musik.
Tidigare: några noveller i tidningar
varav en i Norge.
Övrigt: vinnare av Tidningen Skrivas
allra första novelltävling.

Läser gärna böcker om:
skilda ämnen, tider och platser.
Läser gärna böcker av:
engelskspråkiga författare men även
svenska som t.ex. Linda Olsson.
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Leif har läst

Parallellt med att gåtan med den
mystiske spegelpojken steg för steg

Lena Stangmarks bok

söker sin lösning är Mosters hus i

Tredje fullmånen
Visto förlag 2021

fokus. Moster som är konstnär och
bohemisk har inte längre råd med
det stora huset. Det måste nog säl-

Jag tycker om barnböcker som

jas. Parallellt med att barnen, i

handlar om barn (i latensåldern,

första hand Becka, rullar upp san-

alltså innan puberteten) som är la-

ningen bakom spegelpojken löser

gom fria från vuxna så att de kan ge

sig kanske husfrågan också? Ni får

sig ut på egna äventyr. Får de dess-

läsa själva hur det går med den sa-

utom hemliga uppdrag av en mys-

ken.

tisk pojke i en spegel är sagan på
rätt väg enligt min mening.
Lena Stangmarks bok Tredje fullmånen har precis den dramaturgin.
I centrum står den kloka flickan
Rebecka som kallas Becka och som
tillbringar alla skollov hos sin moster, kallas Moster, i hennes spännande hus. I byn där Moster bor
finns den äventyrliga kompisen Li
och den lite ledsne men spännande
pojken Adrian. Det är Becka som en
sommarnatt med fullmåne får kontakt med en pojke i en sprucken
spegel. Han ger Becka tre uppdrag.
Det ska letas pärlor, rubiner och
pärlemor. Och det är tur att modiga

Ja, Lena Stangmarks bok har en bra

och viga Li hänger på, för nu måste

story. Den har rötter i klassiska sa-

det klättras i träd och vadas i kalla

gor som Barnen i Bullerbyn, Narnia

vatten. En lergök dyker upp och

och en liten släng av Fem-böckerna.

sjunger vackra och sorgliga sånger.

Som det ska vara. Det magiska i
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sagan varvas med jordnära berättelser om julfirande, sparkstöttingar, kattungar, kaniner och trädgårdsfestande. För att öka mystiken ger författaren
tingen mänskliga egenskaper; husen mumlar, träden sover, månljus kittlas.
Kanske är den ambitionen inte helt nödvändig, berättelsen är tillräckligt
spännande i sig med sina lergökar, speglar och hemliga skrin under golvet.
Alltså. Vår medlem Lena Stangmark har skrivit en spännande saga för barn i
skolåldern. Hon har skrivit fram tre barn som har alla möjligheter att ta sig
an nya äventyr i nästa bok.

Leif Strandberg

Lenas bok kom ut den 16/4 och går att köpa via henne, förlaget eller nätbokhandeln för den som är intresserad. Kanske det finns de som har
barn eller barnbarn som de vill ska läsa eller bli lästa för.
https://www.vistoforlag.se/tredje_fullmanen
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Våra författare

Läser gärna böcker om:
Psykologisk skönlitteratur. Inte
deckare utan om livet, relationer,
öden. Som boken" Nu vill jag
sjunga dig milda sånger ".

Lina Nyström

Läser gärna böcker av:
Varierar. Senast: Kåda av Ane Riedel och Där kräftorna sjunger av
Delia Owens.
Lyssnar gärna till:
P1(Kropp och själ. Vetenskaps nyheter, Spanarna) Musik: Lisa Nilsson
Oväntad (nästan okänd) förmåga:
Medverkat i Cabaret och La cage
aux folles, Gasklockan i Gävle.
Även spelat fars med teaterförening
Bomhus Nästa.

Född år
1961
Född, plats, bor:
Född i Stockholm . Boende nu:
Gävle
Skolor jag gått:
Rudbecksskolan, Sollentuna. Stockholms Universitet.
Yrke:
Ämneslärare i naturkunskap matematik och psykologi.
Olika platser där jag jobbat.:
Så många: Hässelby villastadsskola,
Vasaskolan, Polhemsskolan, Borgarskolan, Färneby folkhögskola mfl.
Lina har en vän som adopterat en
gatuhund som stått modell för hunden i boken om Lilo. Lina har länge
drömt om att skriva någonting och
boken om LILO har blivit en start
för hennes författarbana.

Familj:
2 barn och 2 barnbarn: Felicia 5 år,
Alexander 3 år.
Intressen:
Körsång, teater/musikaler, djur och
natur, yoga.
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Lars har läst

Hans vän katten Lissa blir hans

Lina Nyströms bok

bästa vän och beskyddare och hon

Gatuhunden Lilo
Ekstöm & Garay 2021

följer honom till hundhemmet för
att se till att han har det bra. Där
träffar han också andra hundar som

Boken följer en liten valp i Grek-

tagits omhand av snälla människor.

land från den lugna fina tillvaron i

Alla väntar på att någon skall

korgen tillsammans med mamman

komma och hämta dem till ett van-

fram tills han blir adopterad av en

ligt, riktigt hem där de kan få den

svensk kvinna och han står i be-

kärlek och omsorg som de önskar.

grepp att lämna Grekland.

Boken slutar på flygplatsen och är

Lina har skildrat tillvaron ur den

skriven så att läsaren förväntar sig

lilla valpens perspektiv och låtit

en fortsättning.

hans tankar och känslor speglas på

En lättläst bok som kommer att roa

ett mjukt och fint sätt. Det finns lite

och engagera barn i alla åldrar.

Gösta Knutsson känsla i hur djuren

Lars Lindström

tänker och kommunicerar med
varandra. Det gör att man hela tiden vill veta hur det går i olika situationer. Valpen träffar olika människor och djur i såväl positiva som
negativa situationer.
Läsaren får också en beskrivning av
hur livet kan vara för en gatuhund.
De problem som kan uppstå på
grund av såväl andra djur som
människor. Hunger och ensamhet
beskrivs på ett sätt som gör att läsaren får en bild av hur det är för gatuhundarna. Säkert inte bara i Gre-

Linas bok utkom den 11 juni 2021

kland.

och går att köpa via henne, förlaget
eller nätbokhandeln.
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Tema: Ordning och reda

Ä

Den ena väskan kom tillbaka till
avsändarstället och skickades hit
till mig, men inte den andra på
15 kg.
Nu har jag efterlyst väskan varje
dag i två veckors tid. Varje gång
har jag fått svar att jag måste
"avvakta svar." I går fick jag tala
med en trevlig tjej som sa att det
tar en vecka till innan min reklamation börjar behandlas och
väskan efterlyses. Hade gärna
önskat besked om det tidigare.
Nästa år kommer jag inte att
göra samma misstag som nu,
utan lämna alla uppgifter när
det är min tur efter köande. Ordning och reda ska det
vara. Kanske de köande har tålamod att vänta när det är semestertid?
Lever fortfarande på hoppet att
resväskan ska hitta hem till slut.
Har en tydlig lapp med mitt
namn, adress och telefonnum-

ntligen var det dags för återbesök till sommarstugan i Hälsingland efter två års frånvaro. Solen
sken och sommarvärmen flödade
över min syster och mig i en dryg
månad. Verkligen en sommar som
vi kommer att minnas länge och se
fram emot till nästa gång. Resan dit
var lyxig, med halvfulla tåg på
grund av coronaläget.
När hemresan närmade sig skulle
tågen åter fyllas som vanligt. Skönt
att det inte är lika akut med Covid19 längre. Med fyra byten innan
hemorten nås, så skickade jag två
resväskor några dagar innan. Eftersom det kunde vara köer vid inlämning så tog jag med mig den
blankett som var ifylld när jag
skickade en väska, som sändes till
sommarstugan tidigare. Hade tänkt
lyxa till med taxi hem från busstationen, tillsammans med allt bagage. Berättade att jag nu skulle
skicka tillbaka väskorna till min
hemort efter semestervistelsen. Tänkte att det skulle underlätta
när alla uppgifter fanns på lappen adress, namn och telefonnummer. Sa några gånger till om att
lapparna brukar tejpas på väskorna,
men det "behövdes inte" fick jag till
svar. Båda lapparna lossnade tyvärr
sen under första etappen av transporten.

Ann-Marie Hellquist
PS.
Jodå, den hittades och AnnMarie har fått tillbaka sin resväska, låter hon meddela Lokatten. Vad skönt!
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N

är man var liten och bosatt i Iggesund
hörde man ganska så ofta från föräldrarna
"ordning och reda löning på fredag". Det var
nästan som ett mantra. Många år har gått sedan dess och mycket har hänt. Dom gamla
husen och annat som låg i närheten av
Iggesunds bruk har rivits ner. Bruket har utökats rejält. Den ökända lukten finns dock
kvar!
Den nya tekniken har väl varit rätt så omvälvande med mobiler, surfplatta och I-phone.
Nu kan man se på skärmarna när löningen
eller pensionen kommer! Det finns kurser för
de äldre så att dom kan nyttja den nya tekniken.
Detta får mig att tänka på den gamla låten
Från 1969 med Anders Fugelstad, Ingenting är
längre som förut.

Hans Bolldén
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Hjälpreda
Lilla ”Vonsan” eller Yvonne som hon egentligen heter, är hos sin mormor
och morfar, hon är en uppmärksam och frågvis liten dam, är med överallt.
Den här dagen är även hennes morbror Sten hemma och hälsar på. Efter
avslutat kaffe och saftdrickande med nybakad sockerkaka, hjälper Vonsan
mormor att duka av och diska.
När det är överstökat sätter de sig vid bordet och bläddrar i en sagobok,
mormor är trött och vill vila benen.
Efter en stund kommer morbror Sten in och undrar, blev det kaffe kvar i
pannan, ja kanske säger mormor, men de är väl mest sump.
Sten tar en kaffekopp ur skåpet, då tittar lilla Vonsan argt på honom och
utbrister; Mommor å jag nyss dista, du ta ren kopp – Fy-.
Ordning o reda, som sitter i än i dag 70 år senare.
Faster Göta (Sandqvist)

Ordning och Reda
Att resa sig upp är ordning.
Från allt min vän.
Jag har lärt mig leva
och att reda ut hur jag ska fortsätta
med att försöka.
Jag är bara en i mängden.
Satsar igen.

Anna Eriksson
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I Syskrinet
Det var en gång ett syskrin i mörkt
trä med ljusare inlägg och flera rum
och olika våningar. En sinnrik anordning gjorde det möjligt att med
ett enkelt handgrepp öppna det och
få översyn på hela innehållet.
Människan hade i ett anfall av
pedanteri och tristess städat och
systematiskt ordnat allt. Nålarna,
både Sy, Stopp och Knapp hade fått
flytta upp i översta etaget. Resårbandet, som tillhörde Banden vantrivdes. Han ansåg att han hamnat
fel och hävdade att han skulle haft
ett eget rum. Det hade ju den beryktade Sprättkniven, lustmördaren, som i ett enda snitt tog livet
av alla sorters trådar – och, hemska
tanke– ibland gav sig på banden.

efter färg, kvalitet och storlek. Resårbandet tackade sin lyckliga
stjärna över att ha hamnat så långt
bort från Bollfransen som möjligt.
Han tyckte inte om Bollfransen.
Resårbandet gäspade och
sträckte på sig. Tänjde ut sig i hela
sin längd. Han var uttråkad. Nu
hade han legat i skrinet i en evighet. Om inget snart hände skulle
han helt förlora spänsten. Han började bli stel. De dagliga gymnastikövningarna hade inte någon effekt.
Han suckade och drog ihop sig
igen. Blundade och tänkte på hur
smidig och mjuk han var förr i tiden.
– Förbannade nippertippor,
morrade Resårbandet och snärtade
till Sidenbandet.
Hennes gälla röst plågade honom. Och Sammetsbandet var inte
ett dugg bättre. Hon hade en irriterande falsettstämma, som fick honom att ofrivilligt dra ihop sig. De
där två skröt ikapp om forna tiders
storhet. Hur de prytt balklänningar
på unga mamseller. Eller varit tjusiga rosetter i invecklade håruppsättningar. För att inte tala om Sidenbandets viskande berättelse när
hon fnittrande avslöjat sin tjänstgöringsperiod som strumpeband.
Hon hade blivit alldeles röd. Guud
vad han hatade dem. Han måste
lägga band på sig för att inte

De vimsiga trådrullarna låg och
tryckte på våningen under, hela
tiden på sin vakt. Inte en trådända
syntes. Resårbandet skrockade när
han tänkte på hysterin som bröt ut
när han hade berättat att allt hädanefter skulle bli trådlöst. Trådrullarna
var av alla sorter. Olika färg och
olika tjocklek. Men en avvek, en
som påstods sig vara före detta
björntråd och som numera var nudist. Han hette Mölnlycke. Resårbandet tyckte att de var både barnsliga och dumma i huvudet.
Banden, till vilka han själv
hörde, hade Människan arrangerat
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slingra sig runt dem och helt enkelt
strypa de vidriga våpen. Bomullsbandet var den enda han skulle
kunna knyta något sorts vänskapsband med. Bomullsbandet hade
mestadels arbetat i Upphängningsbranschen. Både med handdukar
och klädesplagg. Det hade varit ett
tungt slitgöra och värst av allt var
när hon blivit kallad Stropp. Men
som sagt, Bollfransen var vedervärdig. Hispig och missnöjd med sitt
liv. Hon hade bara fått tjänstgöra
under en alltför kort tid under sent
sjuttiotal. Suttit fastsydd runt en
storblommig lampskärm. Åh, vad
hon hade njutit. Men bollfransar var
ett mode som snabbt gick ur tiden,
det var bara tur för henne att Människan var snål och aldrig kastade
någonting. Hon fick bli kvar. Utifall
att. Men Resårbandet visste bättre.
– Det modet kommer aldrig tillbaka, det kan jag garantera! Band
annat för att du är så ful, deklarerade han.
Bollfransen brukade vid sådana
tillfällen snyfta så att alla hennes
små bollar skakade.
Allra bäst tyckte Resårbandet om
Måttbandet, som han i smyg beundrade. Det var en riktig hjälte. Korrekt och exakt. Inget rysch och
pysch. Måttbandet tillhörde arbetarklassen liksom han själv och Bomullsbandet. De hade minsann fått
göra rätt för sig.
Resårbandet hade ett digert

tjänstgöringsregister. I hans CV
kunde man läsa om en lång tid
som Upprätthållare av Underbyxor. Han minns när han skulle
börja sitt första jobb. Vilka fantasier hade han inte hängivit sig åt!
Sett sig ligga slickad runt en fast
brunbränd tonårsmage. Men inte
blev det så. I stället hamnade han
hos ett par skära flossade i storlek
52. När den värsta besvikelsen lagt
sig hade han hittat en bekväm
plats mellan två dallrande valkar.
Där hade han långsamt men säkert
snörpt sig in, skavt in i fettet, lite
djupare för varje dag och efter ett
tag börjat dela underbyxägarens
musiksmak. Den mulliga lyssnade
nämligen hela dagarna på ett band
som hette Hoola Bandoola samtidigt som hon glufsade i sig Napoleonbakelser. Mot slutet av det
uppdraget hade han nästan gått in
i väggen. Så spänd var han. Men
Resårbandet hade gjort sitt jobb
och lite till. Det kunde ha varit
värre. En kusin till honom hade
blivit placerad som botten i en
dubbelsäng! Och som om inte det
hade varit nog, visade det sig att
sängens ägare var nykära hela livet
och använde sängen inte bara för
dess ursprungliga syfte.
Kantbandet låg tryckt mot lådans ena kant och tjurade. Han
hävdade att han borde tillhöra Dekorationsfacket, liksom Siden-och
Sammetsbandet, men de vägrade
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Så en dag hände det. En liten röst
trängde in till syskrinet.
– Mormor. Jag behöver ett gummiband till min slangbella.
– Titta i mitt syskrin, svarade
Människan.
Invånarna i syskrinet fick brått
att lägga sig tillrätta. Resårbandets
hjärta började bulta och när solljuset
trängde ner i facket, viskade han:
– Ta mig. Ta mig.
Skuggan av en brunbränd knubbig och varm barnhand föll över
banden. Handen rotade runt, hejdade sig vid Resårbandet, lyfte försiktigt upp ena änden, granskade
honom och utbrast:
– Hurra! Titta mormor.
Ett perfekt!

att bebanda sig med kreti och pleti!
Ibland var det ett sådant liv i
Syskrinet att Nålarna på översta
våningen höll på att få nervsammanbrott och rasslade varnande. En
gång hände det till och med att en
storvuxen Stoppnål lyckades ta sig
ner till Bandavdelningen och dela
ut några välriktade stick. Nålarna
levde trångt och var i stort behov av
lugn och ro.
Resårbandet hängav sig åt dagdrömmar. Drömde om en annan,
lyckligare tillvaro. Han hade aldrig
varit ute och rest. Han fantiserade
om att ta ett res-år och spänsta runt
i världen. Tänk att få komma till
Bandhagen!

Anita Eriksson
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O

rdning är
kängtäckta fötter i snörräta led,

inte avskavt blått på sommarfri tå
Ordning är
olästa klassikers inredningsplus,
inte älskade skrifter i travar på golv
Ordning är
avmätta smil över drinkglasets kant,
inte leende blickar mot främling på buss
Ordning är hårdavlad hundkropp med lydnad som mål,
inte värmen från kattspinn med tovande päls
Nej, ordning är
inte granne med kaos,
utan trofast garant för bekymmersfritt liv
Lena Stangmark

Redo för att Rada
Reda
Rida
Roda
Ruda
Ryda
Råda
Räda
Röda
Läsa en nonsenstext?
Annasara Svanteson
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Ordning och reda
– Det förstår du väl att jag inte
kan slänga något av detta, säger
Mannen.
Vi står på uthusvinden. Här har
han sitt lager av tomma kartonger.
De är ordentligt sorterade efter
storlek. Små kartonger förvaras i
litet större kartonger och de i sin
tur i ännu större. Han har gått systematiskt tillväga. Och ordentligt!
– Men du kan väl inte fylla hela
utrymmet med tomkartonger, försöker jag inflika mitt i förklaringen.
Han ser oförstående på mig och
ruskar på huvudet.
– Hur tror du vi fått ordning på
alla dina knappar? säger han triumferande. Det är tack vare mina kartonger som ditt knappskåp ser så
bra ut som det gör. Jag hör minsann
hur stolt du är då du visar upp det.
Jag funderar litet. Nu gäller det
att hitta rätt argument.
– Ja, men nu är knappskåpet klart.
Det finns inget mer som ska sorteras så nu kan vi bränna resten av
kartongerna.
– Bränna! Du är inte klok! Snart
kommer du hemdragande med något fynd igen. Du måste förstå att
du inte kan förvara allt i plastkassar. Då hittar du ingenting.
Argumenten tryter för mig och
jag börjar gå ner för trappen till
snickarboden.

– Gå inte nu, ropar han efter mig.
Först måste du bestämma vad vi
kan slänga av kläderna i de här lådorna. Hur många år har de legat
här tro? Och här är en hoper trasiga
böcker och leksaker efter barnen.
Sparar, vem är det som sparar här i
huset?
– Ja, men jag sparar bara på sådant som jag ska använda igen, försvarar jag mig. Jag sparar inte på
tomkartonger! Du kan väl laga leksakerna så kan vi skänka dem till
Erikshjälpen. Kläderna ska jag sy
lapptäcken av.
Nu är jag nere i snickarboden. Jag
ser mig omkring. Det syns att det är
Mannens domäner jag befinner mig
i. Rundstavar och fina brädor är
ordentligt ordnade i kartonger.
Passbitar samlade i en stor trälår
och hyvelspånen är bortsopade från
golvet.
– Hur hinner du hålla en sådan
här ordning, ropar jag, har du pysslingar under golvet som hjälper
dig?
Han ser förvånad ut där han kommer nerför trappen.
– Nu ska vi passa på och kolla de
här tomma syltburkarna, säger han
och lyfter upp en stor kartong på
hyvelbänken. Det finns inte lock till
alla, så en del får vi köra iväg till
glasiglon. Kom och titta nu!
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– Kör iväg alltihop, fräser jag. Vi
har så mycket tomburkar så vi klarar oss i flera år. Du behöver väl
inte spara på locklösa burkar i alla
fall!
– Vi har i så fall mer användning
för dem än allt det där nävret som
ligger i press uppe på vinden. När
ska du göra något av det? När det
blir tre torsdagar i veckan!
– Vad har du här? frågar jag och
lyfter ner en låda från hyllan ovanför hyvelbänken.
Den är lätt. Då jag öppnar den ser
jag att den är fylld med papperskassar.

– Men Herre Gud! utropar jag.
Inte underligt att det aldrig finns en
papperskasse inne i huset om du
samlar dem här ute. Du är dig lik!
– Ska du säga! Du med dina plastkassar med exklusivt tryck. Indiska
och Konsum och ICA är väl minst
av allt exklusivt. Släng sopor i dem!
Vi ser på varandra över tomburkarna. Hans ögon glittrar och jag ser
att han är full i skratt.
– Fortsätter vi så här måste vi
bygga ett uthus till, säger han bestämt och lägger armen om mina
axlar.
Inger Olsson-Wångstedt

H

an var allt hon någonsin
drömt om och hur han hamnat i
hennes liv var en outgrundlig gåta.
Hon måste sträcka ut armen,
lägga handen på hans bröst för att
känna värmen från hans kropp,
övertyga sig om att han var där på
riktigt och inte bara i hennes fantasi. Huvudet längre än hon var
han, smal och vältränad, men det
som först fångat henne var hans
ögon: mörkt blågröna som ett augustihav och alltid vänliga.
Hon var medveten om att många
såg efter honom när de rörde sig
ute. Ibland föreställde hon sig de-

ras tankar: Hur kan en kille som han
välja en så alldaglig tjej? Hon tyckte
sig höra deras kommentarer, noterade menande blickar, subtila ansiktsskiftningar.
När den första rusiga kärleksdimman börjat lätta slog det henne en
dag att de alltid sågs hos henne såvida de inte stämt träff på stan. Hon
frågade då och då om de inte kunde
tillbringa en kväll i hans lägenhet,
men han skojade alltid bort det med
att hennes var trevligare och hade
bättre läge, så hon valde en ny taktik: De skulle mötas klockan sju
uanför Camera på Trädgårdsgatan;
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saker som hans förmåga att lyssna,
omtänksamheten, hans generositet,
så hon tog sig för att säga till, först
någon gång då och då, sedan allt
oftare. Inget tycktes hjälpa. Han
kunde visserligen stänga en öppen
garderobsdörr på uppmaning men
bara för att strax därefter lämna en
kökslåda utdragen och sedan skära
osten på fel sätt. Det var som om
det för varje oriktighet hon påpekade dök upp nya.
Till slut var det han som satte sig
ner mittemot henne och omslöt
hennes händer med sina.
“Du vet att jag gillar dig, men om
det här ska hålla får du faktiskt
sluta kritisera mig för småsaker.
Du anser att jag är mindre ordentlig än du, men det skulle nog gälla
de flesta jag känner. Vad spelar det
för roll om jag väntar med att
bädda tills jag ska lägga mig eller
om jag inte torkar av bordet precis
varenda gång vi fikat?”
“Men det är viktigt för mig”, svarade hon, “det är så jag är uppfostrad, och jag kan inte bli någon annan.”
Han granskade hennes händer
under tystnad, släppte dem fria
och rätade på ryggen.
“Jag begär inte att du ska ändra
dig, bara att du accepterar mig som
jag är, åtminstone här i mitt eget
hem.”
Hon kände hur något liksom
drog i hennes tankar, försökte
vrida dem i en riktning som inte

halv sju ringde hon i stället på hos
honom.
Det dröjde någon minut innan
han öppnade. Han verkade uppriktigt förvånad men sa inget annat än
att han behövde en stund i badrummet. Hon sjönk ner i soffan han
hade gjort en gest mot innan han
försvann. Det var något som inte
stämde, inget påtagligt i första intrycket, men ju mer hon granskade
sin omgivning desto fler detaljer
såg hon som störde. Hon reste sig,
vandrade omkring i rummen. En
låda i hallbyrån var halvt utdragen
med en halsduk hängande ner över
kanten, krokarna på galgarna under hatthyllan var vända åt olika
håll. Duken på soffbordet var
osymmetriskt placerad alldeles för
långt åt sidan. När badrumsdörren
öppnades trängdes frågor i hennes
blick, men samtalet uteblev. Med
armen om hennes axlar förde han
henne mot ytterdörren. En diskho
fylld till bredden med disk var det
sista hon såg på väg ut mot biokvällen. Filmen var angelägen men
ville inte fastna i minnet – hjärnan
arbetade i stället på högvarv med
dilemmat att bota honom från slarvigheten.
En månad virvlade bort med
höststormarna, och så ännu en. De
tillbringade mest tid hos henne, och
fast hon inte ville, retade hon sig
alltmer på hans beteende. När hon
väl börjat registrera alla små missar
växte de tills de skymde sikten för
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var bekväm, så hon vred tillbaka.
Det var ändå som om alla motstridiga känslor staplades i två vågskålar där bara hon kunde avgöra vad
som vägde tyngst.
“Okej”, sa hon med en röst som
förde med sig mer luft än den brukade, “jag ska tänka på det.”
Hans leende var tillbaka, den
breda sorten som gjorde läpparna
tunna och gav mungiporna en oemotståndlig uppåtböj.
Att outtalat undvika hans ställe
fick irritationen att släppa taget –
hon såg ju att han verkligen ansträngde sig när de var hos henne –
så när det närmade sig hans födelsedag erbjöd hon sig att hjälpa till
med förberedelserna för en middag
med hans närmaste vänner. Det
första hon märkte var ett gapande
överskåp. Utan ett ord sträckte hon
upp handen och stängde det. Medan han skalade potatis tog hon sig
an bordet. En ljusbrun fläck på duken stirrade på henne, skrynklorna
hånade henne. Sex tallrikar, varannan blå, varannan vit, sken nydiskade i skymningsljuset. Hon tryckte
näsan mot duktyget men tvingades
erkänna doften av nytvättat. Besticken flyttades så att de låg helt
rakt och på rätt avstånd. En vas
med en ensam blomma fick täcka
den nesliga fläcken. Så plockade
hon till sig de blå tallrikarna och ett
udda glas, styrde stegen mot köket.
“Det fattas servetter, ett glas har
blivit fel och jag behöver tre vita

tallrikar till. ”
Han släppte skalaren men lät kranen stå på.
“Jag glömde köpa servetter, men
vi kan ta in hushållsrullen. Du vet
ju vilka som kommer, ingen av
dom bryr sig om sånt. Det finns
bara två vita tallrikar till, så jag
tänkte det skulle se trevligare ut
med tre av varje sort, och inte fem
plus en. Och dom andra glasen har
jag inte fler av. ”
Hon svalde, ville hindra alla de
ord som stod i kö, redo att välla ut.
Hans vackra ögon höll hennes i en
blick som var på en gång varm och
… vad mer? Fanns där inte ett stråk
av trots bland allt det blågröna
glittrande? Hon höjde ögonbrynen,
blinkade långsamt, ställde sig sedan på tå och planterade en lätt
puss på hans kind. Han log igen,
vände sig mot potatispåsen och
fortsatte. På sin väg genom hallen
drog hon ur kappfickan fram en
inslagen bok och lämnade den på
sittbänken tillsammans med ett kort
i färg som matchade presentsnöret.
Sedan vände hon på fyra galgar,
rättade till en tavla och stängde
ytterdörren om sig så tyst att det
obetydliga knäpp den orsakade helt
försvann i ljudet av rinnande
vatten.

Lena Stangmark
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FÖRR & NU
Det var ingen ordning och reda i
landet i mitten av 1300-talet. Kristnandet var avklarat, med undantag
för stora områden bortom Gaveln,
norr om Ödmården, det som kallades Hälsingland, från Bergvik ända
upp till Ule älv. Kungar var på
plats, tänk bara Magnus Ladulås
och Birger Jarl, men styrningen var
minst sagt svajig. Det fanns många
som ville vara vid rodret när unge
kung Magnus Eriksson, son till Erik
som sattes att svälta ihjäl vid Nyköpings gästabud, sattes att regera.
Stormännen, de skattebefriade ville
ha sitt. Långt borta från Nifelheim
satt påven i Rom och krävde
pengar, massor med pengar. Och
som inte detta var nog drog Digerdöden in över landet och dräpte
folk. I detta traumatiska läge passade en stormansdotter vid namn
Birgitta, sedermera Den heliga, på
att skylla plågorna på kungen och
de styrandes högmod, vinningslystnad och omåttlighet. När det var
som värst inleder kungens son Erik
uppror mot fadern och i synnerhet
hans mäktiga rådgivare Bengt Algotsson. Den mycket intressante
arbetarförfattaren Per Wikberg
(1901-1970) låter en son till denne
Bengt Algotsson inleda en mäktig
berättelse. Sonen heter Algot
Bengtsson men kommer att bli känd
i hela södra Hälsingland som den
beryktade rövaren Stigman Sote.

Boken heter ”Stigman Sotes Saga”
och gavs ut postumt 1984 på Bokförlaget Fabel.

En gång till
Det var ingen ordning och reda i
landet i början av 2020-talet. Värdegrunden var stadfäst, med undantag för stora områden bortom ära
och redlighet, på den så kallade
landsbygden där SD-trollen rövade
och härjade. Statsministern var i
och för sig äntligen på plats efter
otaliga talmansrundor. Men styrningen var minst sagt svajig. Det
fanns många som ville vara vid
köttgrytorna och rodret när hövding Stefan från Norrland skulle
styra; stormännen, det skattebefriade frälset i Bryssel, de globalistiska miljardärerna, de politiskt korrekta influerarna, alla ville de ha
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sitt. Och långt borta från Nifelheim
i norr ropade länder vid Medelhavet efter pengar, massor med
pengar. Och som inte detta var nog
drog en pandemi in över landet och
dräpte folk. I detta traumatiska läge
passade en stormansdotter vid
namn Greta på att skylla alla plågor

på folkets högmod, vinningslystnad
och omåttlighet. När det var som
värst började en näsvis Nooshi att
djävlas och kräva lägre hyror och
då började det svaja rejält…
Här någonstans börjar (borde) en ny
spännande roman (börja).
Leif Strandberg

POST CROSSING
Post crossing är min nya hobby - jag skickar kort och får kort
till/från hela världen
snart upptäcker jag att det ordnas meet-ups
där kan man träffa andra post crossare
blir glad då det ordnas en meet-up i Åbo
jag som har svårt att ta mig längre bort
kan nu delta - så anmäler mig
det ordnas i Åbo slott - gården består av kullerstenar
och de medeltida stentrapporna in i slottet är enormt höga
frågar styrelsen var rörelsehindrade skall ta sig in
nej det har ingen tänkt på
så rörelsehindrade kan inte delta
det blir ingen ordning och reda då

Camilla Torsell-Heinonen
40

Helga
"ORDNUNG, BITTE"
Alla ställer sig i givakt, hennes ögon blixtrar.
Vi har tyska och jag känner henne inte.
Jag är ny i klassen.
Detta är Vasa svenska flicklyceum, klass 9a. Jag hänger inte med alls och
hennes order kommer som piskrapp.
Hon anfaller mig, jag gör mitt bästa och får ett försmädligt småleende.
Så började denna bekantskap och hon var inte nådig. Mina klasskamrater
har läst tyska ett helt år mer än jag. Hennes pedagogik går ut på att förödmjuka mig.
Proven går dåligt, oftast får jag 4 fast ibland kommer jag upp till en femma.
Jag förstår att detta rår jag inte för, nivån är fel.
Under året förstår jag i alla fall att studentskrivningen i tyska är lika oberoende om man gått ett år längre i skolan (flickskolor) eller, som jag, i samskolan. När jag flyttade hoppade jag galant från sjuan till nian. Men jag kommer
att skriva tyska i studentskrivningen.
Och det gör jag, liksom även franska. På den tiden gjorde man det på en och
samma dag: först det ena, språkbyte, sedan det andra.
Jag får magna cumlaude i båda, nästhögsta vitsord. På slutbetyget får jag
vitsordet 8.
Ännu på julbetyget hade jag 5.
Camilla Torsell-Heinonen
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Ordning och reda
städrockar Hade hon verkligen sparat dem när hon städat ur lägenheten efter sin mamma. Herregud, hur
gamla var de? Men nu kom städrockarna väl till pass. Knappar från
halsen ner till knäna. Om hon knep
fast rocken mellan knäna och hakan
så gick det riktigt bra att knäppa
med fel hand. Men städningen?
Hon oroade sig så för den. Varför
hade hon tackat nej till att få hjälp
med den? Det var ingen ide att ens
förklara eller rättare sagt, hon
kunde inte förklara. Hon bara visste
hur det skulle vara och i vilken ordning det skulle ske. Här flängdes
det inte omkring med dammsugaren eller svabbades golv så att vattnet stänkte. Inte heller dammvippan tilläts gå fram som en tornado.
Städningen var som en matematisk
formel. En sak i taget, lös varje delmoment för att komma fram till den
slutgiltiga lösningen. I skolan hade
hon tyckt om mattelektionerna, där
visste hon vad som förväntades av
henne. På de lektionerna talade hon
och läraren samma språk.

Om hon hade sett sig för, eller om
hon tagit de andra skorna. De med
sulor som inte var utslitna, de som
var lite klumpiga och definitivt inte
fina. Just idag ville hon vara fin och
då fick det bli skorna utan en bra
sula, skorna utan grepp. Hon visste
att det varit kallt på natten och hon
såg fläcken på gatan. Isfläcken som
blänkte och som hon helst ville
stanna och spegla sig i. Hon som
ville vara fin, hann inte ens fram.
Mötet var ändå helt ointressant
men hon gick dit för kaffet och för
att lyssna på småpratet.
Plötsligt låg hon där. Var det verkligen så att hon såg allt, upplevde
det som hände som i slow motion?
Eller var det en efterkonstruktion
för att hon i och med den, fick ännu
mer uppmärksamhet än vad enbart
gipset gav. Vänster ben upp i luften, en lätt lutning bakåt men när
också det högra benet lättade var
det kört. Tiden stannade upp i det
ögonblick som hon inte hade markkontakt. När hon vaknade till stannade också tiden upp. Hon oroade
sig för städningen, allt det andra
var bisaker i sammanhanget. Mat
fick hon stå ut med att få hem i lådor, att äta med fel hand gick bra.
Bra är kanske fel ordval men det
gick i alla fall. Hon hade några
rockar som hennes mamma kallat

Varje vecka avsatte hon en dag för
städningen. Dagen var indelad i två
etapper med två korta avbrott för
kaffe och så lunch innan etapp två.
Hon brydde sig inte om kommentarer och frågor om varför städningen
fick ta så stor del av hennes tid. Tid
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gånger systerdottern varit på besök
brukade hon försöka plocka upp
alla hårstrån hon hittade när systerdottern väl gått därifrån. Hon rös
vid tanken att det skulle ligga en
massa hårstrån överallt tills det var
dags att städa. I flera dagar. Men
nej, hon tänkte inte svara och inte
ringa tillbaka heller för den delen.
Hon måste klara av städningen själv
och hon visste hur det skulle gå till.
Det fanns helt enkelt endast en lösning på problemet. I stället för en
städdag i veckan fick det bli två. Vid
närmare eftertanke insåg hon att det
fick bli tre. Att städa med en hand
och dessutom fel hand skulle innebära ett stort merarbete och när den
rätta handen inte ens kunde användas till att hålla i saker så fick det bli
tre. Hon kände sig nöjd hon med att
hon kommit fram till en lösning på
problemet. Tre dagar.
Så fick det bli.

hon kunde lägga på annat. En del
undrade vem hon städade för, hon
levde själv, hade inget husdjur och
tog sällan emot besök. Som om de
inte förstod, som om de inte hade
kunskapen. Gick hon ut bar hon
med sig partiklar hem, så också om
hon öppnade fönstret eller, gud
förbjude, när någon kom hem till
henne. Vad visste hon vad de bar
med sig på kläderna eller under
skorna. För att inte tala om när hon
klädde på sig, torkade sig på en
handduk, flyttade på en matta eller
satte sig i soffan. Fibrer från textiler
gick inte att undvika i möblerade
hem. Hudflagor, hudceller och
dessutom hår försökte hon att inte
tänka på, det skulle innebära att
städningen måste ökas i tid och
dagar. Hon tänkte på programmet
hon sett på svt om den unga kvinnan som vägrade ha kläder på sig.
Den kvinnan trivdes helt enkelt att
gå omkring naken. Självklart otänkbart men ändå kunde hon inte låta
bli att fundera på, att visst måste
det bli mindre städning på det viset?
När telefonen ringde svarade hon
inte. Hon förstod att det var systerdottern som ringde för att erbjuda
sina tjänster, att hjälpa till att städa.
Det var inget ont i systerdottern
men hon tyckte inte om hennes
slarviga yttre och hennes ständigt
slängande med sitt långa hår. De få

Lina Nyström
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Ordningen återställd
Lika men ändå olika
hur många jag visas upp
i ett liv
Vissa behåller man själv
Tårarna kom aldrig igår
bara sorgsenheten
över att jagen aldrig
såg varandra

Molnen drar förbi
krokodilens käft
mindre grym i ljuset
liknar en skällande hund

Jag mindes din födelsedag
saftkannan finns kvar
glasen är borta
du ler på ett fotografi
från en vägg

Ordningen återställd
dragen rättas till
när hon korsar parken
byter ett ord med kassörskan
tar sin fyllda påse och går
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Ordning och reda
Orden ligger som trassligt garn

Naturen tappar

väntar på att redas ut

sin ordning och reda

nystas till en boll

Orden hopar sig

I den stora salen

som ett moln över bergen

börjar bänkarna åter fyllas

bakom marscherande träd

med fastställt avstånd

vill reda ut

varannan bänk tom

ordning och reda för vem

I affären står vi på markerade
prickar
avstånden glöms ofta bort

ordning för dig
reda för mig
eller tvärtom

på stadens uteserveringar
Gränserna stängda
kulorna viner
skyfall rinner över vägar
jordbävningar raserar hus
skogsbränder härjar
viruset muterar

Hoppet finns hos barnen
som glatt dyker från båten
om och om igen
flytvästen sätts på
när de ror hemåt
för att låsa fast båten
Text och foton: Eva Hedlund fd. Langrath
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Ordning och reda
Visst hänger mycket ihop, fast inte
som du tror alla gånger.

personer som är med i samma
åsiktsbunker.

I vår längtan efter att förstå kan det
vara lätt att gå vilse. Med tanke på
hur mycket vi hinner uppleva och
ska försöka bearbeta, är det viktigt
att inte tillåta sig tro på, att de egna
uppfattningarna och tankarna alltid
är de enda riktiga. Den objektiva
sanningen.

Samma gäller de som sprider ut att
vaccinationsprogrammet mot Covid -19 är en sammanslutning där
Bill Gates skulle vara inblandad för
att micro-chip ska kunna skjutas in i
världsmedborgarna. Detta för att bli
fogliga för en annan världsordning.
Visst, ofta finns det ett uns av sanning i de flesta konspirationsteorier
men det är sen när slutsatserna ska
dras som det kan barka helt åt fanders om bara det egna ”sunda förnuftet” hos var och en får råda, så
ryktesspridningen får fortsätta
spreta. En del håller så fast vid sina
förvrängde fakta som blivit till trosuppfattningar. De låter inte nya
fakta ens sippra in som skulle
kunna förändra helhetsbilden. De
modellerar bara om lite för att även
den nya pusselbiten ska passa in.

Det har gått fort och numer har
många en sådan övertygande ton
om direkt ensidiga tolkningar, av
hur det ligger till. Det är lätt att
dras med av bara farten.
Vem drar då rätt slutsatser när det
ena låter knasigare eller rentav rimligare än det andra?
Ibland är sanningen knasig men det
är hur du kommer fram till din
slutsats som är det avgörande.
Fråga en ingenjör eller en arkitekt
hur de gör sina beräkningar på bärighet av sina anläggningar. Minsta
lilla felräkning och slutsatsen blir
en annan. Konstruktionen brister.
Om den inte bygger på konkreta
fakta, alltså.

Vetenskapen däremot gör nya
undersökningar hela tiden och tillför nya fakta att göra beräkningar
på. Ändå finns påståenden om att
även vetenskapen ingår i den stora
världskonspirationen. De har inte
satt sig in i någonting. De tycker
och anser ändå.

Så måste även vi göra när vi räknar
ut vem som rimligtvis skulle tjäna
på att sprida ut rykten om att det är
fullt krig i Sverige och fred i Afghanistan. Det är oftast samma nätverk
och det går lätt att se och höra vilka

Personligen har jag en egen liten
konspirationsteori om att de vita,
bland de vita (läs: skära), som även
kolonialiserar och förslavar ur46

Ur den oordningen reser sig ja, just
det: en stark ”vit man”, för den som
vill ha det.

sprungsbefolkningar lever vidare
och blossar upp lite var stans i världen med jämna mellanrum. De försöker konsekvent få andra att
anamma den vita rasens överlägsenhet som fascistisk (läs: bara de
starka är värda något och ska överleva) världshärskare.

Den var väl inte så tokig? Väl värd
att konkurrera med diverse andra
skruvade teorier, anser jag.
Men vill du göra en egentest ifall du
fastnat i en åsiktsbunker eller är en
något så när fri tänkande människa
som inte vill bli en som hjälper till
att fördumma samhälle mer än nödvändigt med allt för enkla svar på
komplicerade spörsmål. De som
kräver mer analys av dig. Då kan
du ställa dig några filosofiska frågor:

Och det gör de genom att försöka
slå sönder demokratierna, sprida ut
falska rykten som ska förvirra och
få oss att börja slåss och konkurrera
sinsemellan genom att kalla:
Anti-fascister … fascister, antirasister … rasister eller fakta …
fakenews.

·

Varför tycker jag som jag gör?

·

Vilka antaganden grundar jag min åsikt på?

·

På vilket sätt kan min bakgrund, och där jag
befinner mig nu, ha format den åsikt som jag
har idag?

Eva Thelin Myrbäck
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Allt har sin utvalda plats
Egentligen är jag inte förvånad, han
var ju så korrekt i allt! Inget åt
slumpen., allt genomtänkt, lugnt
och varsamt.
Det fanns ordning och reda i hela
hans person, i tankar och förhållningssätt, ja i allt!
Där låg de.

Han var en enastående lyssnare och
alla lyssnade till honom när hans
synpunkter lades fram. Det var som
om alla upplevde att det fanns något trovärdigt i hans uttalanden och
sätt att vara, ofta med en glimt i
ögat!

Den klyvna veden och kvistarna i
lådor i uthuset, noga sorterade efter
längd och grovlek.
De stora kapade och klyvna träden
var sorterade och staplade till fina
jämna travar mot uthusväggen.

Men fanns då inget som var oreda
hos denne ordningsman?

Travarna var exakta och jämna, allt
följde ett mönster.

Nej, jag kan inte hitta något, för det
fanns lådor och pärmar med flikar,
allt som gav möjlighet till ordning
och reda.

Helt otroligt, vilken ordning och
reda!
Allt nere i källaren var också sorterat, spikar och skruvar i olika storlekar, korta, långa i var sina lådor.

Det kändes också som det var ordning och reda i hans själ och hjärta.

Det var inte bara nya spikar, utan
också sådana som mödosamt hade
dragits ut, från olika bräder och rätats ut, så att de skulle kunna användas igen, även de var sorterade.

I kära pappas himmel är det sannerligen ordning och reda, där
också.
Det är jag övertygad om!

Till och med fanns kapsyler i en särskild låda.

Elsie Bäcklund Sandberg

Vad var det som gjorde att min kära
pappa, strukturerade allt i lådor och
på hyllor?
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Ordning och reda

Löning på fredag
Som liten - sa vuxna så
Svårt för barn förstå

Putsa skor åt Herrn
Bädda alla sängarna
och vattna blommor

Även för vuxna
Ett yrke skulle man ha
För kvinnor grymt bra

Separera mjölk
Plocka bär och koka sylt
Rensa grönsaksland

En ville bli präst
En skolkökslärarinna
och en läkare

Konservera mat
Enris-röka källare
Tvätta i bäcken

Men Oj - Ack och Ve
Det ville ej männen se
Frun ska bli hemma

Men kvinnors drömmar
blev nästan aldrig sanna
Fick hemma stanna

Städa, sköta barn
Laga mat, sticka strumpor
Skaffa flera barn

Vid den här tiden
Nittonhundra tjugoett
fick kvinnor rösträtt

Lägga in strömming
Röra blod från grisen
till pudding och palt

Hur blev livet då
Fick de själva välja väg
eller hemma gå

Margareta Sosnierz
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O

rganisera packlistor
packa barnens skolväska
ordning och reda
Korta stunder i ateljen

Arbetslös, tänka om
Läsa, lära om, disciplin och
ordning och reda
Kraften åt nya jobbet

Städa ur, flytta
klippa gräs
ordning och reda
korta stunder vid pennan

Ordning och reda för alla
andra
familjen, föreningen och jobbet
Nu väntar min ordning och reda
atelje, skrivande, kraft och luft

sekreterare, kassör, revisor
föreningens gräsrotsarbete
ordning och reda
Promenader för återhämtning

Britt Ruuska
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ORDNING OCH uppförande
När jag gick i skolan hade vi betyg i

jag gått ut småskolan skulle jag ha

ordning och uppförande. Jag minns

börjat i tredje klass, men då den

så väl när jag fick mitt första betyg

inte fanns fick jag läsa med fyrorna.

av min fröken i småskolan i Höör.

Betygen i kunskaper och färdighet-

Stort A i Uppförande och stort A i

er ökade med åren för de flesta. Nu

Ordning. Det kändes märkvärdigt

gavs betyg också i Geografi, Natur-

att på en gång få ett så fint betyg

kunskap, Historia, och Slöjd.

eller vitsord som det hette.

Men betygen i Uppförande och

Vitsorden i uppförande var Mycket

Ordning lyste upp betygsboken för

gott, Gott, Mindre gott o Klander-

nästan alla. Det var mycket ovan-

värt.

ligt med sänkt sedebetyg som det

Vitsorden i ordning var Mycket

kallades.

god, God och Mindre god.

Lars-Erik Eriksson

Vitsorden för kunskaper och färdigheter började betydligt lägre. De
blev B för de flesta, B+ för de lite
bättre och Ba för de bästa. Dessa
vitsord gavs i ämnena: Kristendomskunskap, Tal och läsövningar,
Skrivning och språklära, Räkning
och geometri, Hembygdskunskap,
Välskrivning, Teckning, Sång och
Gymnastik med lek och idrott.
Jag och min familj flyttade sedan
från Skåne till Uppland. Där gick
jag och mina syskon i en så kallad
B3 skola. Det innebar att man började vartannat år och att magistern
hade alla klasser. När vi började där
fanns klasserna 2, 4 och 6. Eftersom
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ORDNING OCH REDA
Vad menas med ordning? Ordning
bland papper, ordning i skåpen.
Stryka kläder eller vika. Tala bildat, inte skrika

ska gå i stil med det övriga. Svårt att
slänga.
Så med åren blir det lättare att
hålla ordning, när man inser hur
mycket som inte används, ligger i
kartonger, ligger i burkar.
Åkte förr på auktioner, ropade in
saker som inte nödvändigt var, men
det var skoj, träffade på någon antik
sak. Detta kanske har ett värde, men
hamnar i någon låda och glöms
bort.

Det är mycket man måste tänka på,
allt är viktigt nära på.
Bor du på landet i egen villa. Arbeta på tomten måste jag gilla
Men vadå, är det för din egen trevnad eller för att glädja grannen?
Nej, det är för min egen trivsel.
Med fin gräsmatta, fina växter.
Men ingen överdrift. Vad gör det
om några maskrosor tittar upp,
behöver inte kolla dem med lupp.
Städa damma, minst en gång i
veckan. Städa lådor, lägga dit något
nytt .
Hitta saker som har flytt..
Hur ser det ut i garderoben, har
jag mina blusar och kjolar på
samma plats?
Jackor och byxor och koftan finns
också där.
Kläder för varma dagar, kläder
när det är kallt.
Jag måste sortera, tyger i massor,
när ska jag sy?
Mycket kan jag ge till de som behöver, och när ska jag ha det här?
Samlar på sig för mycket och då
är det lätt att det blir oreda.
Finns där bara och tar plats. Är det
tvunget att spara på kläder man
växt ur eller en massa mattor som

Det var så många måsten förr, när
man kom in i hemmets dörr.
Det som är viktigt är att ha rena
kläder, liksom att ha god hygien.
Stryka är ej nödvändigt när det gäller lakan, vika går bra,även handdukar.
Stryka det som är nödvändigt.
Spara kraft på mindre viktiga saker.
Ordning ska det vara, reda likaså.
Men att vila och koppla av, och ta
tillvara sina intressen är det viktigaste ändå.
´ Och se till att barnen får näringsriktig mat, även åt oss vuxna absolut.
Men att ha ordning och reda på
sina värdepapper och foton kommer som prio1

Maj Larsson
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hur
får man
ordning på
livets
labyrint
med insikt
får man
reda på
livets
labyrint

Anneli Pietikäinen
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Ordning och reda genom livet
Förälderns pekfinger syns i luften:
”Varje grej hör i sin låda,
skärp dig snabb, fred för oss båda!”
Skapad ordning föregås av kaos.
Den kan ge näring åt andra
och även en själv.
Livets ordning förstår jag inte.
Men nattens drömmar
leder mig ofta åt oanat håll.
Sanni Gestenberg

TÅGRESAN
Dyrbar svinläderportfölj, mörkblå
ytterrock av märket Armani och ett
hoprullat Svenska Dagbladet talar
sitt tydliga språk. Han reser första
klass.

Han är en van resenär och varm
förespråkare för tåget. Snabbt, billigt och framför allt arbetsvänligt.
Sören Järvén är punktlig. Korrekt,
plikttrogen och ordningsam har
han alltid varit och det är bland
annat dessa egenskaper han tillskriver sin lysande karriär. Aldrig har
en knapp fattats i hans oklanderligt
vita skjortor. Aldrig har damm och
smuts häftat vid hans skor. Aldrig
har den minsta sorgkant fått fäste
under hans naglar. Kort sagt han är
en pedant, en perfektionist som har
kontroll över sitt yttre och inre liv.

Han heter Sören Järvén, är född och
uppvuxen i Söderhamn, en mellansvensk småstad någonstans längs
Norrlandskusten. Där hette han
Johansson. Nu är han teknisk chef
för ett växande företag i databranschen och bor i mexitegelvilla i
Täby. Han är en auktoritet inom sitt
område och var än han uppenbarar
sig bemöts han med aktning. Som
arbetsledare anses han vara hänsynslös, rättvis men mycket kompetent.

Han kliver in i kupén och noterar
att han både har fönsterplats och
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förmånen att resa i färdriktningen.
Sådana små detaljer kan ibland vara
nog för att förgylla tillvaron.

Hans goda humör tar bryskt slut
när han får syn på barnet, en pojke,
som sitter på platsen framför Sören
Järvéns. Eller rättare sagt ska sitta.
Den här ungen står. Bak och fram.
Med hakan hängande över stolsryggen och blicken förväntansfullt
spejande över omgivningen. Om
det är någonting Sören Järvén hyser
motvilja inför, är det barn. Själv
har han inga. Hustruns vårdarinstinkt är tillgodosedd av två bruna
taxar. Korthåriga.

Ytterrocken hänger han på avsedd
galge, placerar portfölj och tidning
på sätet och uppsöker toaletten,
som numera får användas även när
tåget står stilla. Han reglar omsorgsfullt dörren, lyfter ringen, uträttar bredbent sitt behov och spolar
snabbt. I den dunkla belysningen
granskar han ansiktet i spegeln.
Han registrerar att kinderna fortfarande är släta efter morgonens noggranna rakning med tvål och hyvel.
Han böjer nacken bakåt och tar ett
steg närmare. Han vidgar näsborrarna. Inga synliga näshår.

Sören Järvén sjunker ner i fåtöljen.
Efter ett ögonblicks tvekan unnar
han sig lyxen att lätta en aning på
slipsknuten, fast besluten att inte
låta resan fördärvas av ett rödhårigt
monster med näsan översållad av
fräknar.

Även tänderna kontrolleras. Ett
glädjelöst leende möter hans blick.
Fritt från matrester. Den tunna
strimma guld som blänker på en
kindtand syns bara om han spärrar
upp munnen stort eller gapskrattar.
Ingen risk.

Bruna ögon följer hans minsta rörelse.
Med ett ryck sätter tåget igång. Han
kastar en blick på Rolexuret och
värdesätter att avgångstid hålles
exakt. Kupén är nästan fylld till
sista platsen. Det är bara sätet bredvid som gapar tomt. Om man bortser från svinläderportföljen. Den
slås nu upp och ur dess innanmäte
plockar Sören Järvén fram Ploppen.
Barnet övervakar händelseförloppet. Sakta skalar Sören Järvén av
papperet på chokladbiten och för
den långsamt mot munnen. Han
hör hur barnet sväljer lystet. Han
vrider och vänder Ploppen några

Uppmuntrad plockar han fram stålkammen ur vänster innerficka och
låter den följa, den sedan årtionden,
plöjda benan. Han ser sig över axeln
på jakt efter mjäll eller lösa hårstrån.
Ingenting.
Nöjd och belåten låser han upp dörren och går ut i korridoren, bort till
sin plats. I portföljen väntar ett par
bananer och en liten Plopp. Han
känner på sig att det här blir en angenäm resa.
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gånger framför sig (och barnet)
innan han biter av den mitt itu, just
i delningen. Snabbt låter han den
återstående halvan följa efter.

Genom halvslutna ögonlock
iakttar han barnet framför sig.
– Hur orkar ungen stirra så? tänker Sören Järvén och vrider på sig.
Ingenting tycks undgå de livliga
ögonen.

Han sluter ögonen och förbereder
sig mentalt för det kommande mötet. Posten som VD för det multinationella företaget är så gott som
hans. Han ser fram emot att spela i
en högre division, få större ansvar,
mer inflytande och fram för allt
betydligt högre lön. Han har träffat
de utländska ägarna vid flera tillfällen. Liksom han, är de män av
klass.

Det sticker i benen. Han tar tag i
byxbenen, drar dem uppåt för att
bibehålla pressvecken och lägger
benen i kors.
Han blundar. Som i dvala hör han
barnets röst, en klar och mycket
hög röst.
– Titta mamma. Titta! Farbrorn
har en svart och en grön strumpa.

– Var detalj i ens yttre speglar
ens inre, hade den äldre av dem
sagt och uppskattande låtit blicken
glida över Sören Järvén, från den
grå Boss kostymen förbi den
bländvita skjortan, längs sidenslipsen och ner till de blanka Gucciskorna.

– Äntligen. Sören Järvén är med
ens klarvaken. Den lille lymmeln
har övergått till att utsätta någon
annan medpassagerare för en
grundlig granskning. En svart och
en grön strumpa. Stackars sate.
– Men titta då, mamma. Det ser
kul ut, återtar rösten.

Sören Järvén hade vid detta tillfälle
känt en själarnas gemenskap med
denne redlige man. Han emotser
med förväntan att återknyta bekantskapen.

Sören Järvén höjer sakta blicken.
Ser sin guppande högra fot. Mellan den välborstade skon och byxans eggvassa kant lyser ett neongrönt strumpskaft.

De har stämt träff på Göteborgs
centralstation, för att därifrån gemensamt bege sig till Landvetters
flygplats.

I Skövde kliver han av.

Ännu återstår några timmar av
resan. Dunkandet från rälsskarvarna är sövande och han dristar sig
till en tupplur. När tåget gör uppehåll vaknar han.

Anita Eriksson
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KRISTALLBOLL
Bollas hit - bollas dit
ingen vet - alla vet
var och hur och när
att få en vaccin då högallergisk
och fått anafylaktisk shock
piece of cake - ja tack
helst med mycket grädde
väntar
väntar och väntar
övertalningar på hälsocentral
inget för mig, tack
men vi rår ju inte på henne
så envis
tror hon vet bäst (fast det gör jag ju)
så okej
till sjukhus med dej
om vi hade en kristallboll...
Camilla Torsell Heinonen
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BJURÅKERS PARAD
Bjuråkers Fana håll högt och tajt,
strävad och stram intill stången!
Malmen i stämman låt ljuda envar
i älskade Bjuråkers sång!
En jubelfanfar! En klingande klar!
Oh, älskade Hembygd! Vårt allt!
Den bygden är vår, där friheten rår,
där frihetens tråd spanns av saga och sägen,
av långt bortom fordom rotade värden,
av hyggen och milor och kojor och bås
och rullande lockrop från vallar i ås:
Just den! Just den! Den Bygden är Vår!
Norrdellens spegel, med molnskeppens gång,
Svågans och bäckarnas porlande sång,
dalarnas leenden, bergens massiv,
blommornas dofter vid ringlande stig:
Oh, fängslande skönhet, samman oss vig
till godhet oss mellan för Meningsfullt liv.
För fåglarnas sång, och för älvornas dans,
och för vittrornas lek i titt-ut någonstans,
och för tomtar och troll, och för huldra och näck,
som i myrarnas svävande dimmors mystik
synes spela och leka vid kvillrande bäck:
Hav tack, oh, du själ i Bjuråkers musik!
Flamma, Du Fana, Du! Flamma Du Fyr!
Flamma och lär oss så Fädernas jord
till renhet i tanke, handling och ord,
till fasthet i vilja, moral och princip!
Till arbete! Glädje! Till sång och musik!
Flamma, Du Fana! Du! Flamma, Du Fyr!
Bjuråker! Bygd! Du Helsinge Krona!
FäderneArv! Du Fädernegård!
Dig hylla vi! Stolta! I vördnad och vård!
Hell Dig, Du smycke! Du bygdernas Bygd!
Du kärlekens Källa! Du skönhetens Brygd!
Bjuråker! Hembygd! Du Helsinge Krona!
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Sven-Erik Forslin

RÄTT SKA VARA RÄTT
(Någon ordning får det lov att vara!)

1:

2:

Lena Stangmark heter Stangmark

Carina Westners son är född 1993

och inte Stengmark som jag skrev i

och inte 1992. Och det är i Equ-

förra numret.

meniakyrkan Carina har sitt engagemang.

NOTERAT
Vår medlem Robert Fors har tillsammans med Viktor Hansson givit
ut Historier från Hälsingland, andra boken.

UTFLYKTSMÅL I HÄLSINGLAND
En Facebooksida som tipsar om intressanta utflyktsmål.

STORT TACK!
Vi i redaktionen vill uttrycka vårt varma tack till alla er som bidragit med
texter, till vår medlem Eva Wastensson som än en gång fixat framsidan till
denna Lokatt, till Monitor ERP System AB som även i år upplåter sina lokaler
för vårt årsmöte och till följande Lokattenläsare som under våren skänkt gåvor till vår Gåvolinje:
Sonja Larsson
Heiner och Elsbeth Morgenstern, redaktörens trogna vänner i Tyskland
samt till Ingalill Holmström, Teta Backlund och Birgitta Engström som
skänkt en penninggåva till Ewa Wiklanders minne.
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