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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.
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Ordförande Leif har ordet
Nu lämnar vi
startblocken
Efter månader av väntan är det
dags att lämna startblocken och
mötas igen. De öppna scenerna
är förstås vårt självklara forum
för sådana möten där vi får
chansen att framföra en text, en
berättelse; får möjligheter att
lyssna och reflektera över en
kamrats ord och meningar; får
inspireras och förundras över
hur ord kan bana vägar in i våra
tankar. Underbart.
Arrangera öppna scener
Som framgår på annan plats i
denna Lokatt är vi redan i gång.
Vårt vilande ord&bild-projekt i
samarbete med Ljusdals fotoförening har vaknat och visat sig
vara i god form. Jag vill därför,
här och nu, mana alla medlemmar att undersöka möjligheterna
för en öppen scen med våra ord
& bilder där du bor. Det som behövs är en lokal som har möjligheter till en visning av bilder på
en skärm. Det tekniska kunnandet finns numera hos oss själva.
När ni har en idé om en lokal
kommer vår lilla med eminenta
stab av funktionärer som kan
moderera och genomföra en öp-

pen scen med bilder och texter.
De är ju redan klara och väntar på
att få framföras.

Alltså: Fundera på om en öppen
scen skulle vara lämplig just där
du bor. Meddela någon i styrelsen. Då lämnar vi startblocken
och kommer till er. Då kan vi äntligen mötas igen. För det är det
som är skrivandets sötma, att det
finns en mottagare. Det är det
som är vår förenings idé. Skriva –
läsa – berätta – mötas.
Vi ses på öppna scener under vintern 2021-2022.
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Under mina år som ordförande
för skrivare i Hälsingland har jag
nyttjat ledarsidan för att säga
några ord om en kulturperson
som gått ur tiden – person som
på något sätt haft trådar till sådant vi gör. Ibland kanske trådarna har verkat långsökta, men
denna gång är det inte så.

logen Vygotskij kunde jag alltid
kommunicera med Staffan Skott
såväl i språkliga ärenden som
historiska. Jag minns hur han
förklarade för mig hur det stora
judiska bosättningsområdet –
från Östersjön till Svarta Havet
– hade fungerat innan världskrig och förintelse svepte bort
det hela.
Nu har Staffan Skott lämnat oss.
Sverige har förlorat en av våra
bästa Rysslandskännare. Det är
synd. Vi behöver fortfarande all
kunskap vi kan få om det stora
landet i öster.
Och Gävlebo var han.

Staffan Skott (1943-2021)
Staffan Skott växte upp i Gävle,
tog studenten på läroverket/
Vasaskolan, började skriva för
Arbetarbladet och lyftes snart in
till Dagens Nyheters Namn &
Nytt-sida. Därefter valda han
den väg som kom att bli hans
signum: ryska språket. Skott blev
med tiden en av det mest namnkunniga i landet i frågor som
rörde ryska språket och rysk/
sovjetisk historia och kultur. Han
kom att översätta ett flertal av de
ryska klassikerna, skriva stora
verk om tsarfamiljerna, och
mängder av böcker som i notisform lyfte fram stort och smått i
den ryska/sovjetiska historien. I
all sin mångfald hann han även
med att skriva ett standardverk
om cykling! När jag själv skrev
böcker om den sovjetiska psyko-

Leif
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Till Minne av Karin Björklund
Jag minns dig från öppna scener i Hudiksvall
Jag minns att du ordnade lokal för våra möten
Vi blev inbjudna till träffar vid Dellens strand
Jag minns dina målningar som berättade historier
Jag minns poesi som du skrev
Vi är flera som minns dig Karin
Vi var hos dig vid Dellens strand
såg solnedgången speglas i vattnet
I himlen kan du träffa dem som gått före
I himlen får ni ha poetiska samtal
så klart att du är i himlen Karin
en konstnärsängel som du
Britt Ruuska
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Några rader från redaktören
Jag har pussat mina röda sandaler

resultat på äldre dagar. Kanske det.

tack och på återseende och lagt

Eller hade jag EGENTLIGEN ingen-

dem till vintervila nere i källaren. .

ting att säga. Nåväl, jag satte mina

De är nog inne på sitt fjärde tjänst-

ord inom parentes.

göringsår och kommer att hänga
med så länge man åtminstone kan

Jag blir glad när ni skrivare skickar

gissa vilken färg de har.

in era texter och väldigt roligt är det

(Redan vid mycket unga år ingick

att det kommer ett och annat bok-

jag en tyst överenskommelse med

tips eller en presentation av en för-

mina fötter:

fattare. Fortsätt så och glöm inte vår

”Ni ska aldrig, aldrig behöva trän-

nya rubrik SPRÅKBRUK och TALE-

gas in i obekväma, trånga skor, jag

SÄTT. Där finns mycket att orda

lovar”. Det löftet har jag hållit. Har

om.

inte en endaste gång balanserat i
högklackat till exempel. Nej, fotrik-

Jag har precis fått min tredje vacci-

tiga och präktiga och för all del fula

nationsdos samt en dos mot influ-

har alla mina skor och stövlar varit.

ensan. Sänder en tacksamhetens

Och fötterna ser ut som förvuxna

tanke till alla de som sliter på våra

barnfötter. Eller som utslagna fem-

sjukstugor och hälsocentraler.

kort.)

Snart skriver vi ett nytt år och då får
vi verkligen hoppas att pandemie-

Använde alldeles för många ord för

ländet drar sig tillbaka.

att tala om något som alla vet. Att
vintern är här. Varför gjorde jag

Redaktionen önskar alla skrivare en

det? Tja, man vill ju säga något

GOD JUL och naturligtvis ett riktigt

med sina ord. Ville jag be om ur-

GOTT NYTT ÅR.

säkt för mina ständiga sandaler?
Nej, det tror jag inte. Ville jag tala
om att jag minsann inte är en sådan
där som tvingar in sina fötter i

Anita

trånga skor med fotproblem som
6

Hänt sedan sist

Foto: Anita Eriksson

ÅRSMÖTE I HUDIKSVALL
Söndagen den 26:e september letade sig en tapper skara till Monitors lokaler i Hudiksvall för att hålla Skrivare i Hälsinglands årsmöte.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, gott fika som Lena ordnat och en
stunds trevlig samvaro fanns på programmet. På årsmötet omvaldes styrelsen.

BOKMÄSSA I BOLLNÄS
Lördagen den 9:e oktober deltog Skrivare i Hälsingland vid Bollnäs Bokmässa. Bokmässan är ett trevligt återkommande arrangemang med många
besökare. 6, 7 stycken av våra medlemmar hade egna bord där de sålde sina
böcker. Till Skrivare i Hälsinglands bord kom flera intresserade och vi
gjorde god reklam för vår förening.
En och annan beslöt sig för att bli
medlem och de är varmt välkomna.
Foto: Christer Holm

Ordförande och redaktören
vid Skrivarnas bord.
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Foto: Eva Wastenson

Öppen scen på bilda
Skrivare i Hälsingland arrangerade Öppen Scen i Bilda-huset på måndagkväll (25/10). Skrivare (och övriga intresserade) från hela länet hade slutit
upp för att ta del av de texter som skrivits till foton som tagits av medlemmar i Ljusdals Fotoklubb. Samarbetet har fått namnet Ord & bildprojektet.
Christer Holm skötte bildkanonen galant så vi fick se bilderna samtidigt som
författarna/skrivarna läste sina texter. I de fall skribenten inte var på plats
lästes texten upp av någon av de närvarande.
Britt Ruuska var kvällens konferencier och fördelade ordet allt eftersom
bilderna dök upp på bildduken. Texterna varierade från två rader till längre
berättelser. Här ett exempel:
”Gå med mig
Inte för nära
Men finns där,
när jag behöver dig.
Du har mig bara till låns.”
Texten är av Elsie Bäcklund Sandberg till en bild av en liten flicka som håller
en vuxen i hand, ett foto taget av Annika Looström.
Utöver att ta del av text och bild så informerades det om Ordanvinds
workshop om Poetry Slam i Hudiksvall den 13 november.
Kvällens arrangemang kommer att turnera i länet, så håll koll när vi kommer till en lokal nära dig. Då är Du välkommen.
Gunbritt Wallström
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Språkbruk och talesätt
Man borde säga till liksom.
Att det stör typ. Till slut hör
man Ju inte vad som sägs, va.

Asså. Nu är jag fett less på hur
vi förstör språket. Helt sjukt
hur folk pratar nuförtiden.

Eller hur. Det är ba så …
vahettere … IRRITERANDE.
Om du hajar vad jag menar.

Sjukt jobbigt. Vi borde liksom agera typ, bli språkpoliser. Eller?

Verkligen. Grymt. Kör på
det. Wow!

Nämen, schyst! Coolt.

Text: Kerstin Svevar
Anita Eriksson
Bild: Ewa Wastenson
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Våra författare
Margareta Engström

J

ag är 68 år, född och uppvuxen i
Simeå, men bor i Uppsala sen
mitten på åttiotalet. Men var och
varannan helg är jag ändå tillbaka i
Hälsingland, för där har jag min
särbo och där har också min dotter
med familj sitt fritidshus som också
är mitt barndomshem.
Att jag valde namnet Ursbo till den
fiktiva by jag beskriver, beror på att
jag inte hittade någon verklig by i
närheten av Grönås. Det finns däremot en by i Uppland som heter så.
Namnet kommer inte från björn,
som man skulle kunna tro, utan jag
lockades av ”ur” i betydelsen urminnes tider och jag ville att namnet
skulle visa att platsen hade rötter
långt tillbaka i tiden. Serien har inspirerats av min känsla för hälsingeskogarnas magi och att jag i ungdomen var mörkrädd. Marias rädsla i
Mörker var därför något välkänt jag
kunde ta avstamp från. Sen är
svärta och skav tillstånd som fascinerar mig. Människor är sällan
enkla och det perfekta är ofta bara
ett skal.

gjorde att det inte fanns mycket utrymme för skrivande. Men det är
aldrig för sent. För sju år sen läste
jag om en skrivkurs i Frankrike och
det kombinerade både ett älskat
land och skrivande. Det kunde inte
bli bättre. En kurs blev flera hos
Författarkurs.se med Jorun Modén
som lärare. Vem kunde tro att jag
sen skulle bli utgiven vid 64 års ålder och dessutom på ett hälsingeförlag? Jag kom i kontakt med Alwa
på Bokförlaget K & R AB då jag
sökte information om byarna runt
Grönås och den hittade jag där,
men också ett bokkontrakt.
Jag har haft en lång karriär med
spännande arbeten inom försäljning, marknadsföring och projektledning och även haft ett eget före-

Att skriva är en livsnödvändighet,
precis som läsning. Men en lång
yrkeskarriär och krävande arbeten
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tag i konsultbranschen, men nu kan
jag skriva på heltid.

vande för långfilm och då tänker jag
ge mig på Mörker, den första delen
i serien om Ursbo. Det leder förmodligen inte till något alls, men
den dag vi människor ger upp att
lära oss något nytt, den dagen slutar
vi på något sätt att leva.

När jag inte skriver så läser jag eller
ser på film. Jag uppskattar nästan
alla genrer utom feelgood som saknar svärta. Snart ska jag börja en
fortsättningskurs om manusskri-

Margareta Engström

Leif har läst
Ursboserien

Första delen

Av Margareta Engström

Henrik som är arkitekt, själv är hon

I den första delen, ”Mörker”, är Maria huvudperson. Maria är gift med
ekonom. De bor på Södermalm i
Stockholm. En dag får Henrik ett

Vår medlem Margareta Engström

erbjudande av arbetskamraten Kris-

har skrivit en roman på nästan 800

tian att hyra hans sommarstuga i

sidor. Författaren har delat upp den

Ursbo. Kristian är bördig från plat-

på tre delar och därmed skapat en

sen och hans faster Agnes (kallas

trilogi som fått namnet Ursboserien.

Tok-Larsson) bor i gården längst

Den lilla fiktiva byn Ursbo ligger i

upp på höjden. Henrik är eld och

Järvsöbygden, Hälsingland och be-

lågor men Maria är mörkrädd, skör

står av tre gårdar; den större gården

och neurotisk. Paret har två barn i

på höjden, den nedbrunna gården

förskoleåldern. Det är mycket som

på ödetomten och sommarstugan.

är bra mellan Henrik och Maria

Dessa tre gårdar bildar själva navet i

(inte minst sexlivet) men Henrik

en lång, komplex och brutal historia

dricker för mycket och Maria är

som sträcker sig minst fyra generat-

som sagt mörkrädd och påverkas

ioner tillbaka.

negativt av de grymma berättelserna hon får sig till livs från sådant
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som tilldragit sig i Ursbo. Se-

tade vänskapen mellan Söder-

mestern slutar med katastrof och

malmskvinnan Maria och Agnes

Maria flyr Hälsingland. När hon

från Tok-Larssons är innerlig och

efter ett år eller så kommer tillbaka

gör Agnes gott. Mot alla odds blom-

är det för att göra något mycket

mar hon upp. För Maria går det

hemskt.

sämre – mycket sämre.

Andra delen

Tredje delen

I nästa del. ”En annorlunda syster”

I den tredje delen, ”Skamhuset”,

får vi lära känna Agnes (Tok-

möter vi den tredje huvudpersonen.

Larsson) och genom henne får vi ta

Den här gången är det Lina Brinn-

del av hur utsatta barn kunde och

falk, mer känd som den världsbe-

kan ha det om man kommer från

römda konstnären Lina Yang, tidi-

huset längst bort i byn. Agnes och

gare gift med Kristian, som är i fo-

hennes syster Elsie, som är en

kus. Hon har flyttat till en liten by i

”annorlunda syster”, har en hemsk

centrala Frankrike och byggt upp en

skolgång, med både psykiska och

ateljé i ett vackert landskap. Men

fysiska trakasserier. Flickornas skol-

allt som hänt hennes väninna Maria

tid är mycket skarpt och trovärdigt

och före detta make Kristian gör att

beskriven. Agnes utvecklas genom

hon inte kan släppa taget om Ursbo

dessa sina erfarenheter till en robust

långt uppe i norr. Hon hittar dessu-

och arbetsam stubbe. Hon gör allt

tom dokument om den lille gossen

för sin annorlunda och stundtals

Karl, farfar till Kristian och farfars-

jobbiga syster men med brodern

far till den egna sonen, Karl. Dessa

Gustaf, han som är far till Kristian

dokument ger ytterligare otäcka

som i första delen hyrde ut sommar-

bilder av huset längst bort i byn,

stugan, har hon nästan ingen kon-

som i denna tredje del får heta

takt. Brodern byter dessutom sitt

Skamhuset. Lina bestämmer sig för

efternamn från Larsson till Brinn-

att måla en samling tavlor som får

falk. Agnes och den nu mycket

heta just Skamhuset. Vid utställ-

sköra Maria finner varandra – de

ningen i Stockholm träffar hon Hen-

bär ju också på en gemensam och

rik…

gruvlig hemlighet. Den lite ovän12

Story och stil

jobbar i Ursbo. Men även den fin-

Margareta Engström hade verkligen

lemmade och superframgångsrika

en historia att berätta. Ja, det är ju

Lina Yang har skit under naglarna,

inte bara en utan ganska många

från sitt värv. Vi är inte så olika.

personer som träder fram från väl-

Författarens språk är rakt på sak,

digt olika platser och väldigt olika

skildringar är explicita, miljöer och

liv. Det kan tyckas vara avgrunder

händelser är detaljerat beskrivna.

mellan de stekta köttbullarna och

Det är många dialoger. Kanske är

pilsnern i hälsingeköket och parme-

det ibland ”too many notes” (ur fil-

sanosten och det vita vinet i ateljén

men Amadeus). Läsaren är ju ofta

på den franska landsbygden. Lyck-

klok och förstår, utan att allt står i

as författaren få dessa olikheter att

svart på vitt. Trilogin är, trots svårt

spela med i samma berättelse? Ja,

innehåll, lätt att läsa.

hon gör det. Hon visar på att män-

Det är klokt av författaren att förse

niskor i vårt land fortfarande har

böckerna med persongallerier. Jag

nära till sina rötter i skog och jord,

bläddrar ofta tillbaka för att se vem

även om de just nu lever mondäna

som är vem. Kanske hade det varit

liv i storstad eller på kontinenten.

ännu mer hjälpsamt att rita ut

Just det tycker jag är bokens drag-

släktträd – men sådana kan ju läsa-

ningskraft. De till synes eleganta

ren göra själv (jag gjorde det).

människorna är genuint intresserade av det som en gång var. Det

Jag vände blad med stigande spän-

blir aldrig nostalgi eller von oben-

ning, för det finns en thrillerrytm

klapp på Tok-Larssons huvud. Nej,

genom de komplexa historierna.

personerna i boken är riktiga människor (även om jag i början av

Några avslutande tankar om for-

boken hade mina tvivel, men män-

mat.

niskorna växte!) som har med

Författaren har valt att skriva en

varandra att göra, ibland till nytta,

lång roman, uppdelad på tre böcker.

ibland till glädje. Och ibland finns

Det fungerar. Men, hade ett annat

bara hat och avsky. Det finns ett ge

format varit mer lämpat? ”Formen

och ta – trots olikheterna. Agnes har

finns i ämnet. Men man måste för-

skitiga händer, som hon sliter och

stås hitta den. Och det är det svår13

aste av allt”, skrev Ivar Lo-

Begränsning är kreativitetens mo-

Johansson (Till en författare, 1988).

der (och ordbehandlingsprogram-

Ja, det är det svåraste av allt att

men dess underbara verktyg).

hitta rätt format. Men det går att
experimentera. Själv har jag varit

När nu Margareta Engström, i sin

hjälpt av lektörer som sagt ”Det är

presentation, berättar att hon är på

bra. Ta bort hälften. Skriv om res-

väg att göra ett filmmanus av sin

ten.” Eller, ”Kill your darlings”.

trilogi låt mig rekommendera föl-

Eller ”Skriv en text om barnens

jande experiment: Det är en bra

kunskapande du får 10 000 tecken”.

story. Skriv om den till en roman på

Eller ”Vad skulle hände om du

250 sidor. Gör ett spännande film-

skrev en essä i stället för en ro-

manus därifrån.

man?”

Leif Strandberg
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Boktips
Dit du går följer jag
Lina Nordquist
Förlag: Romanus & Selling
Jag har läst ”Dit du går följer jag”
av Hälsingefödda Lina Nordquist.
Boken handlar om två kvinnor, Unni
och Kåra. De presenteras i vartannat
kapitel.
Boken hålls samman av Roar, Unnis
son, Kåras svärfar.
Berättelsen pågår från början av 1900talet och in på -70 talet.
Boken innehåller allt elände som tänkas kan, svält, kvinnomisshandel,
översitteri, våldtäkt, dråp, m.m. ofta
slår jag ihop boken och tänker, ” nu räcker det, nu klarar jag inte
mer”.
Men det är inte bara elände, beskrivningen av kärleken mellan Unni
och maken Armod är ren, äkta, vacker. Sorgen känns. Bildspråk, naturskildringar.
Läs boken, ta god tid på dig. De 368 sidorna hade kunnat vara 200
sidor eller två böcker. ” Dit du går följer jag” är så mäktig.

Gun Sjöholm
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Sören Fallberg
en hälsingeförfattare
sällskap. Han började skriva under
pseudonymen Sören Ruter om
andra författare, bland annat i ”Nio
diktare” från 1970.

Diktare och en av de glömda arbetarförfattarna.
Sören föddes 1929 och han var vän
med bland annat Ivar Lo, Birger

Författaren Sven O. Bergkvist

Norman och Stig Sjödin. I Bernt-

(även han från Hälsingland) hade

Olov Anderssons fantastiska bok

skrivit och dramatiserat Familjebil-

Gästrike-Hälsinge Litteratur från

jett men ingen teater var intresse-

1996 beskrivs Sören som fattigpoj-

rad. Då kom han i kontakt med ”en

ken från Ljusne. Sören har själv be-

skärpt och företagsam yngling från

skrivit sin uppväxt ”Vi var nämli-

Ljusne” och tillsammans startade

gen faderlösa, födda utom äkten-

de upp Provinsteatern och turne-

skapet, och en sämre sorts männi-

rade runt i länet och spelade Famil-

skor enligt den tidens mening. Min

jebiljett. Utöver teater så medver-

mor drabbades naturligtvis också.

kade flera författare med egna upp-

Hon arbetade som piga åt olika

läsningar. Sören var med i den

herrskapsfamiljer och nekades flera

första redaktionen för den litterära

gånger hjälp av dom sociala myn-

tidskriften Provins (föregångare till

digheterna när lönen inte räckte för

den nuvarande) och som Karl Rune

att försörja oss – som ett slags be-

Nordkvist initierade. Med i redakt-

straffningsåtgärd. Jag har aldrig

ionen var även Sven O. Bergkvist,

kunnat berätta om det här, men vi

Sven Viksten och Arne Ohlson

levde under jävligt svåra förhållan-

samtliga hälsingeförfattare.

den. Det gick slutligen så långt att

Sören skrev recensioner och kul-

man tog in mig på sjukhus för un-

turartiklar i flera tidningar och

dernäring”.

fackliga tidskrifter. 1970 skrev han i

Som de flesta på Ljusne började
Sören arbeta som brädgårds- och
fabriksarbetare men drömde sig
bort i Travens och Jack Londons

Byggnadsarbetaren om Hans
Hergin en som han tyckte bortglömd arbetarförfattare. Han debuterade som författare 1970 med Dik16

ter från Torö, en ö i Stockholms
skärgård där han hade bosatt sig
med sin familj. 1971 fick han stipendium på 5000 kronor av Fackförbundspressens samorganisation,
och 1973 skrev han texten till LO:s
jubileumsfilm Arbetets söner.
Samma år finns Sören med i en antologi som heter Gävleborgsförfattare, som sammanställts av Rune
M Lindgren. Antologin beskriver
författarskap om vanligt folks vardag och verklighet. Där hittade jag
Sörens dikt Byhoran:

Hennes leende var en grimas
av slipprig glädje över att hon,
den djupast förnedrade av alla,
drivit så många av föraktarna
att bakvägen och i skydd av mörkret
göra anspråk på doktorns tystnad.
Hon hade betalat sitt pris.
Nu var det dag för andra
att göra rätt för sig
vid skammens bord.

Gunbritt Wallström
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En bro av poesi
En lyrikantologi
Idé och urval: Ann Boglind och Anna Nordlund
Svenska Akademien/En bok för alla
I bokhandeln finns nu en bok med
60 korta svenskspråkiga dikter som
Svenska Akademien har bekostat
för barn från sex år. På uppdrag har
Skolverket skickat 250 000 exemplar
till barnen som började förskolan i
höst. Kända barnbokspoeter som
Lennart Helsing eller Barbro Lindgren är representerade men framförallt vuxenpoeter från Edith Södergran till Tomas Tranströmer, de
flesta verksamma på 1900-talet. För
idén, urvalet och kommentarerna
står Ann Boglind och Anna Nordlund, båda med mångårig erfarenhet av litteraturförmedling i skolan.

kunskaps-och språkutveckling.
Ofta följer dikterna årstiden som
Den lustiga våren av Elmer Diktonius eller Oktober av Werner Aspenström med flera. Är Gustaf Frödings Världens gång alldeles för dyster för sexåringar? ”En man är vräkt
över bord, kapten!” Upprepade
gånger reagerar kaptenen lakoniskt
med ”Jaså”. Skrämmande!
En dikt är som en kortfattad berättelse på ett rytmiskt språk . Poesin kan också vara filosofisk som
Barbro Lindgrens Tänk alla miljoner
år som påminner om tidens gång.
Men allting är inte allvar i boken. Åt
Kretsloppet av Emma och Lisen
Adbåge vill man bara le:

Det är inte självklart att barnen redan kan läsa när de börjar förskoleklass. Därför är illustrationen avgörande som dikterna omges med.
Ofta sträcker den sig över två sidor.
15 barnboksillustratörer ger på så
sätt sin egen tolkning av texterna.
Avsikten med boken är att den ska
ge en anledning till samvaro och
samtal. Den vuxne läser högt, svarar på barnets frågor eller ställer
själv några medan barnen och pedagogerna tittar tillsammans på illustrationen. Ann Boglind och Anna
Nordlund bekräftar att högläsning
med samtal hjälper barns tanke-,

Under ytan
där i grytan
ligger korvarna på spänn
ingen fara
ät dom bara
korv blir åter korv igen
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Utgivarna är pedagoger, de lägger
till ledfrågor: ”Vad är kretsloppet i
den här dikten? Kan du komma på
något annat kretslopp i naturen?”

(2005) säljs fortfarande. Hur kan
man lära sig läsa och uppskatta poesi om man inte börjar som barn?
En bro av poesi är en härlig utmaning för vuxna att ta sig tid tillsammans med barnet, bläddra, titta,
läsa högt och samtala. Som alla
goda barnböcker är den lika värdefull för vuxna utan någon direkt
barnkontakt.

En bro av poesi påminner mig om
Barnens första bok som En Bok för
Alla gav ut 1989 för ålderskategorin
0 – 3 år med sånger, ramsor, sagor
och många bilder. Boken såldes i en
miljon exemplar, nyupplagan

Sanni Gerstenberg
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Kerstins Skrivtips
Jag, du, han, hon, vi eller …?
Om berättarperspektiv.
Ett stort och viktigt beslut du bör
fatta när du ska skriva en berättelse
är den kring vilket berättarperspektiv/vilken synvinkel som passar bäst.
Eller går det till och med växla och
följa flera personer? Det här är ett
område som det kan skrivas sida
upp och sida ner om. Men här kommer några grunder som du kan börja
fundera kring.

Den allvetande berättaren

Här ser berättaren objektivt på
händelserna, vet allt som ska
hända och sitter som en fluga på
väggen. Texten upplevs mera
distanserad genom att till exempel tankar beskrivs utifrån och
inte som de tänks i huvudet hos
Margot. Berättaren kan till och
med kommentera vad som ska
hända framöver.

Exempel:
Margot satt i parken och läste en
tidning. En man gick förbi med
sin hund och två kvinnor samtalade ivrigt på en parkbänk bredvid henne. Lönnlöv singlade till
marken och annonserade att hösten var i antågande. Margot
tänkte på och gruvade sig inför
samtalet med läkaren på eftermiddagen. Därför hade hon
svårt att koncentrera sig på recensionen av den nya spänningsromanen som en av hennes favoritförfattare hade skrivit.

Exempel:
Hon skulle alltid ångra att hon
började lyssna på vad de båda
kvinnorna samtalade om.
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Förstapersons-perspektivet

Ändå har jag inte drömt om
tjurarna, tänker han. Då skulle
jag ha varit svettig, som om jag
hade värkt ut en feber under
natten. Den här natten har tjurarna lämnat mig ifred.

Exempel:
Jag sitter här flera dagar i veckan
på lunchen, och alltid minst en
gång i weekenden. Om det börjar regna tar jag fram en plastregnkappa som går att vika ihop
och lägga i ett litet kuvert. Den
är ohyggligt ful, jag hittade den i
mammas byrå.

Henning Mankell Mördare utan
ansikte
Här är det tredje person, ett han,
som läsaren följer. Och författaren låter oss också vara med i
karaktärens tankar via ett jag, då
tanken skrivs ut direkt. Här är
det möjligt att även välja ett han
om man vill, men det kan upplevas som om man är närmare
med ett jag. Eller vad tycker du?
Det kan också vara hon eller
numer även hen som används i
berättelser.
I många romaner växlar författarna mellan olika personer
och ser på händelserna utifrån
deras olika synvinklar. Kom
ihåg att vara tydlig med sådana
skiften, kanske med olika kapitel
eller åtminstone via en blankrad.

Katarina Mazetti Grabben i graven bredvid
Ett vanligt sätt att berätta i dag
är via ett jag. Då följer man begränsat den personen och kan gå
in i hennes/hans känslor och tankar. Övriga personer ses då utifrån jagets perspektiv. Jaget kan
vara ditt verkliga jag eller ett
rent fiktivt jag.

Tredje persons-perspektivet
Exempel:
Nånting har han glömt, det vet
han med säkerhet när han vaknar. Nånting har han drömt under natten. Nånting han bör
komma ihåg.

Du-perspektivet
Exempel:

Han försöker minnas. Men
sömnen är som ett svart hål. En
brunn som ingenting avslöjar av
sitt innehåll.

Du vaknade av den där drömmen igen.
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Det var tidigt på efternatten.
Du hade slumrat in bara en kort
stund tidigare; efter alla sömnproblem den sista tiden var du
oerhört lättväckt.

Vi-perspektiv, där en röst får stå
för en hel grupp, är ovanligt.
Men i romanen Vi kom över havet
använder sig författaren ändå av
en vi-röst. Boken handlar om
japanska ”postorderbrudar”
som kom över Stilla havet till
USA för att gifta sig.

Mårten Westö Det finns ett glasklart ögonblick när vi alla grumlas.
Utdraget är ur en novell. Det är
mycket ovanligt med en hel roman i du--perspektiv, eftersom
det kan upplevas som lite ovant
att läsa. En intressant fråga att
ställa sig är vem detta du är som
berättar. Författaren Jay McInerneys har skrivit en hel roman
Neon i detta perspektiv. Boken
har också blivit film.

Skriv- och läsuppgifter:
– Titta igenom några romaner/
noveller och studera berättarperspektiven.
– Se över dina egna texter och
fundera på vilket perspektiv du
har valt i dem. Passar ett annat
bättre? Testa!
– Prova att skriva något stycke
på texten om Margot i andra
perspektiv:

Vi-perspektivet
Exempel:
På båten hade vi inte kunnat
veta att då vi för första gången
fick syn på våra makar skulle vi
inte ha en aning om vilka de var.
Att skaran av män i stickade
mössor och slitna svarta rockar
som stod och väntade på oss där
nere på kajen inte skulle ha
några som helst likheter med de
stiliga unga männen på fotografierna.

a) mannens
b) någon av kvinnornas
c) hundens eller varför inte lönnens eller en bänks
d) du-perspektiv

Ha fina och utvecklande
skrivstunder!

Julie Otsuka Vi kom över havet
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Våra författare
Cherstin Hansson
Född, plats, bor:
Född i Gävle, tidigare bostadsorter
är Uppsala, Stockholm, Örebro och
Lima i Peru. Bor åter i Gävle.
Skolor jag gått:
Bollnäs Folkhögskola, Långholmens
Folkhögskola, Örebro Socialhögskola, Uppsala och Stockholms universitet.
Mitt arbetsliv
Har arbetat på GavleVerken, Gävle
Galvan, med Familjerådgivning,
som sjukhuskurator, vid flyktingmottagning och flyktingtraumaenhet.
Familj:
Syster, bror, son, svärdotter och ett
barnbarn, Molly 5 år.
Intressen:
Umgås och samtala med vänner,
skriva, bevaka samhällsfrågor, leka
med Molly. Film.

Övrigt:
Spanska språket tar stor plats i min
hjärna, det engelska får inte längre
plats.

Läser gärna böcker om:
Kurslitteratur, självbiografier och
romaner, helst av kvinnliga författare.

Utgivna böcker:
Pappa, Che och jag.
Boken om Molly, de första fem
åren.

Läser gärna böcker av:
Stig Dagerman, Sun Axelsson,
Hemingway, Moa Martinsson och
sagor.
Lyssnar gärna till:
Musik av Cesaria Evora, Eva Dahlgren och Mando Diao. Carola om
Molly väljer.
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Leif har läst
Pappa, Che och jag

många gånger rentav tokrolig.
Cherstin, bokens huvudperson,
är född 1947 på Brynäs i Gävle.
Hon kommer från en arbetarfamilj som precis tagit klivit in i
det svenska moderna projektet.
Och just då, när det finns badkar, varmt vatten och elektrisk
dörrklocka precis då beslutar sig
dottern Cherstin att lämna Sverige och ”rädda fattiga bönder i
Peru”. Föräldrarna står frågande
inför den vuxna dotterns beslut.
”Jag gör mina föräldrar riktigt
illa, det vet jag” (s 33) men likafullt åker hon 1976 ut i världen.
Pappan skickar med sin Cherstin
en liten tändsticksask med en 25öring från 1947. Hon kommer att
bära den asken nära sitt hjärta.

Av Cherstin Hansson
I slutet av 1960-talet bodde jag i
Gävle och var aktiv i den tidens
internationella frågor. En kväll
var det föreläsning på länsbiblioteket. Gävlebon Bengt Hurtig
berättade om Peru och den
fängslade bondeledaren Hugo
Blanco. Det gjorde intryck och
jag kom därefter att läsa mycket
om just Peru.
Därför var det ett kärt återseende när jag fick vår medlem
Cherstins Hanssons bok ”Pappa,
Che och jag” i min hand. Ännu
en gång berättar en gävlebo om
Peru. Och hon gör det med
bravur.

Så börjar den långa resan. Och
författaren beskriver målande
vad Cherstin får uppleva under
den långa resan och vid ankomsten till Lima; hur hon redan
första dagen på UBV-kontoret
för svenska volontärer får äta
blåmusslor och smaka på nya
kryddor bland annat koriander.
Hemma vet hon att föräldrarna
äter ”stuvade makaroner och
stekt falukorv”. Hon lägger ned

Cherstin Hanssons bok handlar
om en volontärs arbete i Peru
under tre år i slutet av 1970talet. Hon gör det i romanens
form, vilket jag tror är ett lyckokast. Det möjliggör en berättelse
som inte döljer, friserar eller förskönar. I Hanssons roman råder
barnets storögdhet. Detta gör
boken både konkret och levande, både allvarlig och rolig –
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hon inom vuxenpsykiatrin, därefter inom barnsjukvården. Hon
är mycket ambitiös och gör bra
insatser där hon verkar. Hennes
upplevelser inom barnsjukvården där hon och övrig personal
gör allt för att rädda lilla Felicia
som lämnats i ”hålet i sjukhusmuren” där fattiga föräldrar
anonymt lämnar sina barn de
inte kan ta om hand, är mycket
gripande.
Någon dag i veckan läser
Cherstin dessutom universitetskurser för att bättra på sin
spanska. Dessa kurser blir en
fristad från svåra situationer på
jobbet, från politiska konflikter
och annat tungt. Kurserna är
nämligen befriade från sådant,
de handlar kort om gott om
grammatik. ”Idag handlar det
om superlativ” s 186.

sin rättvikströja i ryggsäcken och
tar fram en bok av Pablo Neruda. Ibland har hon sin pappa
och Brynäs i tankarna, ibland är
det revolutionären Ernesto Che
Guevara som talar till henne.
Brynäs löper parallellt med
Lima, kan man säga. Cherstin
kramar då och då sin 25-öring
från 1947.
UBV-kontoret (det kanske hade
varit bra om författaren beskrivit
denna organisation mer utförligt) är ett SIDA-finansierat (tror
jag) biståndsprojekt i Peru. UBV
och de svenska volontärerna är
förstås en magnet för de revolutionära rörelserna som finns i Latinamerika under den här tiden.
Det är tre år efter Pinochets
statskupp i Chile och det är
mycket oroligt inte bara i Peru.
UBV kan vara och blir av och till
en länk i den revolutionära rörelsens behov. Men UBV kan
även vara en mötesplats för
passionerad förälskelse. Allt
detta kommer bokens huvudperson att erfara.

Trots allt extraordinärt som
Cherstin får vara med om (inte
minst i Hildas och Oscars hus)
låter författaren henne behålla
sin vardaglighet och sitt rättframma agerande. Cherstin är
ingen mild och tafatt gråterska,
nej, Cherstin är en sådan som tar
tag i saker; skaffar blod till barnen från den militära blodbanken, står på lastbilsflak med en

Bokens Cherstin är nyutbildad
socionom och får nu som UBVvolontär uppdrag att utföra socialt arbete i Peru. Först arbetar
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ioner för förföljda revolutionärer.

megafon och samlar in kläder
och letar efter föräldrar, engagerar sig mot Nestlé som ”går omkring i era stärkta vita uniformer
och försöker se ut som läkare,
fast jag vet att ni är försäljare”.
Nestlé säljer mjölkersättningspulver som enligt reklamen enkelt kan blandas ut med vatten.
Det är bara det att rent vatten
saknas i byarna. Barnen dör när
de dricker förorenat vatten med
pulver från Nestlé.

Det är spännande att få följa
Cherstin på hennes resa. Den
berättas med ett levande språk
som gör att läsaren ömsom gråter, ömsom skrattar och hela tiden vill se hur det slutar, en riktig bladvändare, med andra ord.
Det är ingen hjälteberättelse.
Nej, livet är som det är. Vardagligt, skitigt, passionerat, roligt
och allvarligt. Människor är som
de är, mångsidiga. Likafullt kan
vi, precis som Cherstin, inspireras av det klotter som hon såg
vid utfarten väster om Gävle:
”Genom dina val skapar du ditt
livsprojekt, Jean Paul Sartre.”

Ja, Cherstin från Brynäs som
knappt varit till Stockholm innan hon var 16 år blir under
dessa tre år i Peru en världsvan
kvinna. En politiskt medveten
människa som inte ens drar sig
för att delta i livsfarliga hjälpakt-

Leif
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Tema: Ord och inga visor
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I SVENSKA AKADEMIENS ORDLISTA
kunde man 2020 hitta
infodemi och klustersmitta
1870 fanns cykeln med
då benämnd velociped
den som ägde en slik
fick räkna med en viss publik
och cykelns stolta nyttjare
kallades för ryttare
Sparkcyklar, dessa moderna ting
har efter produktutveckling
blivit eldrivna mojänger
som ryttarna omkring sig slänger
Sonja Larsson

inom mig

Jul

bor
Gud
vit

allsmäktig

röd

vänder ord

svart

du - G - er
Anneli Pietikäinen
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TOMT
Tomt är papperet innan den första bokstaven har applicerats
Tomt är det i huvudets fantasifack
Tomt känns det när jag skall komma på något att skriva om
Tomt att sitta här med datorn som enda sällskap
Tomt i bullburken
Tomt som kan avhjälpas med bakning
Tomt börjar det att bli med ved så det måste hämtas mer
Tomt känns det när goda vänner inte finns längre
Tomt och ödsligt i hus som tidigare var fyllt med liv
Tomt att inte kunna ringa till hen längre
Tomt att tiden börjar rinna ut
Tomt att veta att alla tankar och idéer kanske inte hinns med
Tomt att märka hur man inte räknas med som förr
Tomt blir det på kontot då pensionen blir sämre och sämre
Tomt att känna hur livet går alldeles för fort
Lasse Lindström

Jag är så fattig så en ekorre som har hittat två kottar är rikare.
Nils-Olof Englund
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ORD OCH INGA VISOR

A

lla var där. Från den minsta
preposition till de, i sitt tycke, betydligt viktigare substantiven och
naturligtvis verben, som i vanlig
ordning hade svårt att sitta stilla.

och trängt sig ner mellan Hon och
Han, som himlade med ögonen och
skakade på sina huvuden. Bakom
Hens rygg.
– Mycket ska man vara med om,
mimade Han till Hon, som nickade
medhåll.
Hon lutade sig närmre Han och
viskade i hans öra:
– Säg inget, men kolla vem som
sitter bakom oss.
Han låtsades se sig om på församlingen, kupade handen och viskade
tillbaka:
– Det måste vara Kanskemannen,
ett av nyorden. Det syns ju lång väg.
Håhåjaja.
– Det blir bara värre och värre.
Kanskemannen, fnös Hon. (ganska
högt)

Svenska Akademin hade än en
gång, den fjortonde i ordningen,
förnyat Ordlistan. (Däremellan utkom varje år en Nyordslista ur vilken kandidater till den åtråvärda
Ordlistan återfanns.)
Längst fram på scenen, på podiet
låg den. Den fjortonde upplagan.
Den luktade fortfarande
trycksvärta. Nu skulle resultatet
redovisas. Födelse- och Dödsattester
utfärdas.
Samtliga ord var kallade. Såväl
gamla som nya. Ett par språkpoliser
tillsammans med en ordningsman
svarade för ordningen. De hade satt
ribban högt och gjort ett försök att
dela in orden i respektive klasser
men uppgiften var näst intill omöjlig. Flera av nyorden hade ingen
aning om var de hörde hemma och
placerade sig lite hur som helst.
Gammelorden gjorde gällande att
de hörde dåligt och måste sitta långt
fram. (Sanningen var att de inte ville
beblanda sig med de stöddiga ungdomarna. De ville ha lugn och ro på
ålderns höst.)

På bakersta raden hade Interjektionerna, framför allt svärorden placerat
sig. Där pågick en livlig diskussion
med en skumögd gumma som
påstod sig vara mormor till Fan och
hade rätt att vara där.
– I helvete heller! sa Fan.
– Djävla dumheter, höll Satan
med.
– Då ska Sjuttsingen inte heller
sitta här, skrek gumman och pekade
med ett krokigt finger på ett försynt
ord som hade placerat sig längst ut i
raden.

Hen hade högljutt hävdat sin rätt
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öde skulle kunna drabba även dem,
men hade fått nytt hopp vid ett
samtal med Emellertid. Emellertid
hade ryktesvägen hört att räddningen fanns i form av adoption. Det
gällde bara att hitta några som var
villiga att använda dem frekvent,
dock minst tio gånger under ett år.
På så sätt skulle de klara livhanken.
Emellertid hade detta visat sig vara
lättare sagt än gjort.

Ett illskrik avbröt all aktivitet. Det
kom från en Bystdrottning som med
högburet huvud helt sonika hade
slagit sig ner bland de Kungliga och
nu bryskt motades bort av Språkpolisen.
– I ditt ställe skulle jag hålla låg
profil, viskade denne till Bystdrottningen. Jag råkar veta att du är på
listan över utrotningshotade. Så håll
dig i skinnet! Annars åker du ut,
ljög han.
(I själva verket fanns det ingenting
som hotade Bystdrottning. Ämnet
hade visserligen varit uppe på
agendan, men rönt stort motstånd
så hon fick vara kvar.)
Aktiebubblan, Bensträckaren,
Bromsmedicinen, Djurrättsaktivisten, Flerpersonershushållet och
Gränsöverskridandet flinade dock
triumferande när Bystdrottningen
leddes bort. De tillhörde nyorden
och ansågs sig sitta säkra.
Utrotningshotade var däremot Rövhatten och Kulturmarxisten. De
hade med stor möda förfärdigat en
banderoll på vilken man kunde
läsa:

Ljudnivån i jättesalen var öronbedövande. Det ropades, pladdrades,
skreks, viskades och tisslades i en
sällan hörd kakofoni. De stackars
språkpoliserna gjorde sitt bästa för
att upprätthålla ordningen men det
var först när Ordförande själv seglade in i salen i sin svarta kappa och
smålockiga peruk, dunkade klubban i bordet och äskade tystnad
som lugnet lade sig.

Tyvärr skulle det visa sig att de
redan var strukna och deras ansträngningar med den konstfulla
banderollen var bortkastad.

Själva ceremonin var långdragen
och tråkig (som vanligt). Med entonig röst läste Ordförande upp alla
de ord som inte fanns kvar i ordlistan och tackade vart och ett för dess
tjänstgöring.
– Jippi! Utropade en överårig goddagspilt när han lättad insåg att han
var kvar.
– Jippi. Vad är det för fel på
Tjoho? hånade en lika överårig Nippertippa som även hon andades ut.

Enär och Emedan som tillhörde
konjunktionerna och ansåg sig vara
kusiner hade länge befarat att detta

Därefter övergick Ordföranden till
att välkomna nyorden. Fyrtio stycken hade kvalat in och Svajpa,

MÅ RÖVHATT OCH KULTURMARXIST LÄNGE LEVA!
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Svisha, Obror och Triggervarning
hade utsetts som representanter och
stegade fram och mottog samtligas
födelseattester.

Efter den högtidliga ceremonin sågs
Konsuln, Professorn och Doktorn
smyga iväg och lägga en vacker
blombukett på sina hädangångna
fruars gravar.
Må de vila i frid.

Anita Eriksson

O vett

R eprimand
D uvning
O tidighet
C hikan
H otelse

Å thutning

I llagörande
N äsbränna
G estapo
A vhyvling
V arning
I nfall
S traffpredikan
O förskämdhet
R ytande
Lars-Erik Eriksson
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Drömma sig bort
Trånande längtan
till något långt borta
nattliga drömmar
som styr mej dit
vill stanna kvar
bara finnas där
vaknar längtande
efter något som är
långt borta.

Kortslutning
Att mitt minne glömmer så fort
skulle kanske börja med elektroniskt minneskort
stansa in det mest användbara
och hoppas att resten kan hjärnan klara
men då blir det nog elavbrott
lika bra acceptera att minnet är kort.

Bit av en bit av en bit.
Göta Sandqvist
Götas dikt Bit av en bit av en bit är en sjording som är en sjuordsdikt.
Upphovet till sjuordingar kommer från Bengt Söderhäll, Skutskär.
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Om ORDning
Hittar i SvD, den 1 juli en mycket intressant artikel om författaren Beate Grimsrud, skriven av författaren Marie Silkeberg. Med rubriken
”Jag övar mig på att vara levande utan henne”. Går till min bokhylla
och hittar tre böcker, börjar genast att läsa ”En dåre fri” från 2010. På
sidan 335 i pocketupplagan kan man läsa ”Jag flyger in i orden. Ord
bildar mening. Meningar bildar meningar. Texten föder sig själv. Den
drar i mig. Att vara skrivande. En ordmakare, en betraktare, en
lögnhals. Att sitta tyst och vänta. Få, smaka, känna, njuta, sjunga,
häpna. Vänta ut tanken bakom tanken. Inte hinna tänka det, bara
plötsligt se det stå framför mig på papperet eller på dataskärmen. Det
har gått direkt via fingrarna.”
Recensenten har under våren läst om hennes böcker, jag ska först läsa
de böcker, jag redan har, därefter ska därefter låna de andra på biblioteket.
Annasara Svanteson

FALSKSÅNG
Det var ord och inga visor tänkte lillan
när farmor försökte sjunga.

Lena Persson

34

ORD OCH INGA VISOR
Käre tid, det blir ju inga visor
där det inte finns ord.
Så är det!

VI FÖRSTOD
Blicken var iskall
Jag såg ilskan i ögonen, rynkorna i pannan,
frustationen
Förstår du inte, nu är det ord och inga visor,
sa den gamle
Nej jag förstår inte
finns det ord, så kan det bli visor, fina sådana,
förstår du inte, sa jag.
Vi satte oss ner i höstmörkret och sjöng en
tröstens sång, samtidigt som bladen vissnade,
Förberedd vila, nytt liv - nya ord och visor.

Elsie Bäcklund Sandberg
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RYSK FOLKVISA PÅ ETT AV DINA TRE SPRÅK
I den svarta ottan smyger du ur
bäddsoffan och sätter ner fötterna
på det iskalla slitna linoleumgolvet.
Snabbt och tyst klär du dig i mörkret och drar ljudlöst igen dörren till
köket efter dig för att inte väcka den
björn som sover. Med stela händer
tänder du i vedspisen och undviker
att skramla med den rostfria skopan
mot emaljhinken då du tar vatten
till tekitteln. Ännu dröjer det innan
värmen når kannan så du bylsar på
dig i kallfarstun och greppar snöskoveln som väntar i hörnet och
bereder väg för herre och skolbarn
till utedass och byväg.
Kolhögarna sedan kriget, som
täcker stora felar av Fröjdablick –
eller lergropen som folk säger, ruvar under snön och berget mot söder tiger och bevarar sina hemligheter. Godståget dånar fram som ur
ingenstans och signalerar redan
inför övergången i Stugsund. Du
rycker till, inte mer än så, vanan har
härdat dig.
Du har skottat dig varm och
svettig och vilar mot skoveln, dröjer
dig kvar under stjärnhimlen och
drömmer en stund om bastun där i
Karelen, den fina gården och hur
du var ung och dansade som om
kriget inte fanns. Sedan minns du
brodern som stupade och den
snälla, omtänksamma fadern som
hämtades i gryningstimman och

aldrig återsågs. Därefter evakueringen då fronten närmade sig, det
enda de fick med sig var det lilla de
kunde bära. Du tänker på din mor,
som blev kvar i Finland, och undrar
hur hon har det. Nu är det tolv år
sedan ni sågs. Andetaget blir en
suck då du påminns om att han säger att det är onödigt att slösa
pengar på resor
Nej, nu räcker det med minnen.
Du fryser in, lägger in mer ved, och
det har blivit dags att väcka honom,
tevattnet kokar och köket är uppvärmt.
Då han kommit sig iväg får du din
kopp med chai innan barnen ska
upp.
Kroppen värker mer än vanligt
efter skottningen och du vill inte
tänka på anledningen. Det är fredag
och bastudag på tvätten i Stugsund
så du måste ändå titta efter hur illa
det tog, om barnen och du kan gå
eller inte.
Efter undersökningen dunsar du
tungt tillbaka på stolen. Tårarna vill
men du tillåter dem inte. Vad ska
du säga till barnen? Flickan börjar
bli stor och förstår mer och mer.
Hon har redan börjat ställa honom
frågor om det förbjudna. Frågor om
lägret i Sibirien, varför han kom dit
och hur han kunde rymma. Hur blir
det då hon förstår det här, eller vet
hon redan? Du vågar inte tänka tan36

Sibi, som inte duger till jakt, säger
han, för att du och barnen klemat
bort den, ska också ha mat. Arbetet
stillar och du börjar sjunga en gammal rysk folkvisa på ett av dina tre
språk.
Lisa Leontjev

ken färdig utan börjar syssla med
din grå hemsamarituniform av bomull med tillhörande vitt förkläde
med bröstlapp som behöver strykas
efter tvätt; och var lade du nu den
emaljerade broschen? Jakthunden

Även lärare mobbas

S

tår en bit ifrån de andra men hör mer än tydligt vad samtalet rör sig om:
provet i finska för årskurs 4. Föräldrar har klagat på provet, de har ringt upp
läraren i årskurs 1-2.
Jag går fram till de tre, vänder mig direkt till den uppringda läraren. Med
största tydlighet tar jag fasta på uppgiften som ifrågasatts. Den har jag tagit
direkt från elevernas övningsbok, uppgiften var rättad i min frånvaro med
vikarien.
Detta har jag kontrollerat för en stund sedan under lektionen i finska. Samtliga elever hade rättecken invid uppgiften utom en som hade varit frånvarande då uppgiften rättades. Han var den enda som hade allt rätt i provets
motsvarande uppgift.
Påpekar att om något är oklart bör föräldrar ringa till mig.
Vänder på klacken och går min sedvanliga runda eftersom jag är rastvakt.
Konstaterar att hur man än gör så fortsätter mobbningen.
Lärare mobbas av kolleger och ingen tar itu med det.
Camilla Torsell-Heinonen
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”Ord är uttalade tankar, tankar är outtalade ord”

AbcdeFGHanistan
ORDLINGSZONER
Växtligheten kan ha olika utbredning, beroende på vilken växtzon
man tillhör.
Hälsingland har växtzon 5.
Kan våra ord ha olika växtplatser? Det tål att tänka på! Ord förmedlade av messenger, instagram, linkedin och twitter flyger iväg över
hela världen med hjälp av ett moln. Tänkte mig i början av denna digitala tillvaro, att jag såg en helikopter cirkulera över en marknadsplats med en reklamremsa bakom sig, när jag skickade iväg ett meddelande på min bärbara telefon. Köpte den kontant i Mo, när jag var
där på besök. En mobil telefon från Mo! På Mohed fanns det en gång
ett flygfält.
Det talas om virtuella moln, men det övergår mitt förstånd. Håller
mig helst nära marken, där ord kan växa. Står med båda fötterna på
jorden, jordnära men ändå med högtflygande planer.
”Jag försöker skriva med vardagliga ord,
med ord som hör till hela livet”
Annasara Svanteson
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ORDMARKNAD

Ord efter ord
som smattrar och smittar
för korta, för långa
bär former och färg
De knastrar och kränger
slår knutar på rädslor
de skymmer, ger tröst
och kan flytta ett berg
Du kan vraka och välja:
de varma som stärker,
de sneda och beska som
trampar på allt
Vissa motas i grind
andra kastas tillbaka
var träff kan slå fel
riva sår och strö salt
Men ord, bara ord
är alls inga visor
de brukas och stukas
de duckar och delar
blir murar och burar
på tusentals sätt
men användes bäst
när de dansar och helar

Lena Stangmark
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Visa mig dina ord
Visa mig dina ord så ska jag sjunga dig vägen.
Sanningen är den att livet är här nu.
Ensamheten är inget jag valt själv.
Vore värt så mycket med sällskap till elva kaffet om dagarna.
Och en väg som är rak att vandra.
Julen och nyåret 21/22 firar jag troligen hemma själv.
Köpte en ny adventsljusstake häromdagen.
Ja jag Försöker.
Det blev en röd!
Jag står pall på heltid.
Visade hur skåpet skulle stå.
Men fick murbruk i örat.
Ordnade med hjälp på vägen fram
Vis tackade jag för orden som jag fick höra nära.
Det behövdes inte mer.
Jag är kär!
Visan som jag förgyller vardagens alla små och stora stunder
med heter Det lilla ljus jag har.
Den kan jag utantill.
Visor som den betyder allt det som jag har kämpat för i hela
mitt liv.
Herren Gud har gett mig livet, styrkan och uthålligheten.
Anna Eriksson
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VAD BETYDER DET HÄR !
Vi har så att säga gått i kors. Och
om nu språkläraren kom ihåg fel
den här gången så vill jag upplysa
er om att hon alltid går först på
lektion. Det känns därför fel att
hon ensam utpekas som skyldig
då det verkligen var ett mänskligt
misstag."

Högröd vrålar, vänder på klacken och dörren stängs med ett
brak. Friden är som bortblåst när
Sprätten kommer på jobb.
Köksan kommer med kaffet, vi
dricker begärligt. Telefonen
ringer. Sprätten blir blek.
"Vad var det?" frågar Ärlan. Vi får
veta att alla bör stanna kvar efter
skoldagen. Det skall hållas förhör.
Räfst och pli utlovas.

Nu befinner sig Sprätten i blickfånget. Han säger inget om att han
inte var på plats utan att han utgick ifrån att allt var klart. Ju mera
han förklarar desto mera råddar
han in sig i sina egna ord. Han
lyfter inte blicken, sjunker bara
allt närmare golvet.

Juristen, Högröd och Farbror Blå
anländer.
Stämningen tätnar. Högröd anfaller och jag får veta att jag blir
tilldelad en varning. Jag fanns i
lärarrummet medan elever befann
sig i klassrummet utan sin lärare i
engelska. Farbror Blå gör klart att
det var ett mänskligt misstag ingen lyssnar.

Jag föraktar denna mask till man
som inget har att komma med.
Juristen utdelar sin dom som fritar
mig från skuld. Hon uppmanar
Högröd att dra tillbaka varningen.
Högröd ber inte om ursäkt för att
hon skrek åt mig inför eleverna.
Det hade jag i och för sig inte väntat mig heller. Men visst skulle det
ha känts bra.

Juristen vill veta om skolans rektor var på plats och att allt fungerade strejken till trots. Sprätten
tiger och sjunker allt längre ner på
sin stol. Då stiger Ärlan upp. Hon
redogör för situationen:

Camilla Torsell-Heinonen
(språklärare)

" Hela året har vi delat på klassen,
ena dagen si och andra dagen så.
41

ORDET Precis
– Det kan jag inte tro, det låter ju
inte klokt.
– Precis!
Hon vänder sig om och ritar ännu
ett snedstreck på papperet.
– Dessutom svär du, säger han till
hennes rygg.
– Som en borstbindare, lägger han
till.
Hon stelnar och det blir tyst en
stund.
– Har du någonsin träffat en
borstbindare? frågar hon.
Utan att invänta svar fortsätter
hon:
– Knappast. Och HUR vet du då
att en borstbindare svär mer frekvent än andra?
– Att svära som en borstbindare är
ett talesätt!
– Ha! Talesätt. Det är en klyscha!
Och sådana STRÖR du omkring
dig. Vet du vad du svarar när någon frågar hur du mår?
Han lägger pannan i djupa veck.
– Jo, du har två varianter. Mår du
dåligt svarar du ”Man får inte
klaga”. Och mår du bra: ”Tack, jag
mår som en prins”! Och du ska vara
republikan!! Förresten anser jag
inte att jag svär särskilt mycket.
Möjligen att jag saltar mitt språk en
aning.

– Vad håller du på med? undrar
han när hon reser sig från matbordet och för fjortonde gången drar ett
streck på det papper, som hon med
hjälp av pyttesmå magneter fäst på
kylskåpsdörren.
– Jag för statistik, svarar hon. Du
har precis sagt ordet precis fem
gånger på mindre än en kvart. Det
är som att folk har glömt bort det
lilla behändiga ordet JA och i stället
övergått till detta precis. Det är ett
oskick!
– Påstår du att jag säger precis i
stället för ja?
Hon vänder sig om och tittar på
honom med ögonbrynen långt upp
i pannan.
– Pre… Ja, det gör du. Du säger
aldrig ja nu för tiden. Att du säger
liksom, ju och alltså, det har jag förlikat mig med, men detta precis går
mig på nerverna.
– Spela´ roll då?
Hon ger honom en smal blick.
– Ja, det spelar roll. Vi som är
äldre bör värna vårt språk och inte
falla in i någon modern ungdomsjargong!
Han betraktar henne en lång
stund över glasögonens kant.
– Ska du säga. Du som säger typ.
– Vad då typ?
– Tja, om jag till exempel frågar
dig om du menar att vi ska äta
klockan ett, så svarar du: ”typ.”

– Och pepprar rätt så häftigt, lägger han till mellan hostningarna och
sväljer ned ett helt glas mjölk i ett
enda drag.
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– Jag tror inte mina öron, svarar
hon och skjuter såssnipan med BEARNAISSÅS över bordet.
– Nu tycker jag att vi låter maten
tysta munnen och sätter punkt för
den här diskussionen, tillägger hon
för husfriden skull.
– Sjukt bra förslag, muttrar han.
– Precis! svarar hon och reser sig
för att ta hand om disken.

Hon återvänder till potatisen och
den välkryddade fläskfiléen.
– Jag krokar i alla fall inte pek-och
långfingrar i luften i tid och otid.
Som vissa, säger hon.
– Och det suger fett, tycker du,
säger han.
– Om du med det menar att det är
en källa till irritation så är det rätt.
Tystnaden lägger sig som veckogammal gröt mellan dem.
– Kan du räcka mig bean, säger
han till slut.

Precis!

Anita Eriksson
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Hassel på Ängsvägen
Jag kommer från Bergvik en planta så liten
hamnade på Ängsvägen,
hemburen av en arbetare i staten
Här har jag växt, en bra bit, jag hör till eliten
Nu är jag är gammal nästan tretti
men bidrar fortfarande med nötter
Jag har några vänner här;
ett gammalt äppelträd
och en stor gammal enbuske,
ja, en buske är nog inte rätta ordet,
den har växt om mig
men den är torr och ska
snart huggas ned
Det har varit skatbon i’n
och ett jäkla tjatter på mornarna
Det ska bli skönt när’n är borta
Hoppas bara att inte fåglarna bygger bo hos mig.
Ser hellre att de flyger till skogs.
Jag har nyligen haft besök av en liten kille från Stockholm.
Han hade med sig något som flög i luften, en ring.
Hans mormor lekte med honom och jag tänkte att
snart hamnar den där ringen hos mig och
då blir det väl hans morfar som får klättra
upp för att ta ner leksaken.
Hoppas att det blir så.
Kunde vara roligt med någon som klättrar i mig.
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De har haft ekorrar på altanen har jag hört.
Jag väntade dom hit till mig, men inte då.
De var ju serverat med solrosfrön i en hink,
men om fröna kommer bort
ska jag bjuda på lite nötter.
Solen lyser så fint på mig men snart är det vinter
och jag tappar mina blad och löv.
Lite tråkigt men det kommer en ny vår,
en ny sommar.
Men nu mitt bladverk höstens vackra färger får.
Maj Larsson
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DA CAPO AL CODA
Åh, ni bombastiska män
som vet hur vi andra ska leva,
ni tvärsäkra, rättrogna, bistra
med ord som förmörkar solen
så att ängarnas blomster vissnar.
Ni som förväxlar tråkighet och allvar,
jämställer glädje med lättsinne
och tolkar underkastelse
som hängivenhet.
Vem minns när ni senast stod på scenen
och förrförra gången och den dessförinnan?
Historiens sorgliga repriser
om än med växlande uniformer, kostymer och skrudar
och skilda åskådningar och ismer.
Oh, ni patetiska män
med era principer och vapen
och rädsla för skönhet, humor, musik.
Åter ska nu rytmerna regleras
mollodierna målas över
synkoperna syndstämplas
slagverken beslagtas
gånglåtarna få utegångsförbud
och visorna förvisas.
Men musiken kan inte dö.
Bakom stängsel och svarta skynken
gror toner som frön i mullen
växer till melodier
slinker ut genom glipor och hål
klättrar på skalor över murarna,
murar som en gång ska raseras
av dånande körer
och ett fortissimo
i basuner och cymbaler.
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Evan Berjlund

N

ästa Lokatts tema, marsnumret är VETERAN.

Ordet veteran kan betyda så mycket: Ärrad kämpe,
erfaren person, trotjänare, gammal beprövad krigare,
oldtimer, Oldboy, gamling eller senior. Bland våra
medlemmar är vi många veteraner. Ni som ännu inte
uppnått denna hederstitel hittar nog på något att
skriva om och kanske får ni en framtidsvision hur
det är att vara en glad (kanske) pensionär.
Så gnugga geniknölarna och låt fantasin spela.
Lokatten står och faller med er skrivare, så SKRIV!
Snart, snart kommer ljuset sakta tillbaka. Det känns
hoppfullt att bara skriva ordet MARSnumret För mig
är mars tidig vår med allt härligt det innebär. Då ska
jag göra som i år. Sätta potatis i gummihinkar (en i
varje, jag har fjorton) Sorten jag satte hette Cherie och
det var den godaste potatis jag ätit. Röd och lätt att
koka.

STORT TACK!
Vi i redaktionen vill uttrycka vårt varma tack till alla er som bidragit med
texter. Och ett lika stort tack till följande Lokattenläsare som under hösten
skänkt gåvor till vår Gåvolinje:
Ann-Marie Hellquist
Eva Aminder
Inger Tjäder
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Skicka in ditt bidrag före 15/2 2022
Kom ihåg att du även kan skriva ett lästips, en bokrecension, ett porträtt av en Hälsingeförfattare eller av ”våra egna” författare.
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Språkbruk och talesätt.
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