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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
Är Lokatten en veteran?
Tema för detta nummer är
”veteran”. Oj, har vår kvartalstidskrift Lokatten redan blivit
veteran? Jo, jag skulle nog påstå
att vår kära lokatt, som egentligen bara är 25 år, alltså på toppen
av sin ungdom, är på väg att
kunna titulera sig veteran. För vi
har blivit ett känt inslag i kulturlandskapet. Det talas om oss.
Det skrivs om oss. Vi lyser upp
bibliotek, muséer och andra
samlingsplatser runt om i vår
region. Lyser? Jo, det latinska
namn, Lynx, som Linné en gång
gav detta kattdjur är besläktat
med ordet lux som just betyder
ljus. Det var något med ögonen
som fick Linné att låta göpan
(eller gaupe) också få heta som
ljuset. Vår tidskrift är alltså ett
litet ljus i mörkret och det som
håller lågan brinnande är ni, alla
skrivande medlemmar. Det är
mycket glädjande att det till
varje nummer dyker upp en ny
skribent som vill dela med sig av
en text. Dessa texter är föreningens blodomlopp.

En del av våra medlemmar får
fina litteraturstipendier eller blir
månadens författare (se detta
nummer). Andra publicerar sig
här eller där. Och de flesta av oss
skickar in en text till Lokatten
fyra gånger per år. Vi gör lite
olika, men alla är vi på väg på
samma skrivar- och berättarresa.
Vi befinner oss säkert på lite
olika ställen längs vägen. Men vi
är alla på väg och vi vandrar tillsammans. Det är precis denna
mångfald som är så viktig. Vi är
olika och därför kan vi lära av
varandra. Alltså: Skriv, skriv.
Varje text håller vår rörelse i rörelse.
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Öppna en scen!
Vår medlem Elsie Bäcklund Sandberg ringde strax efter jul och frågade om vi vill ha en Öppen scen i Strömsbruk. Efter lite oklarheter
kring restriktioner eller inte kunde vi till slut bestämma ett datum i
april (se annons i detta nummer). Vilket fint initiativ Elsie! Du har en
plats på Sågtäktens bygdegård, och du delar med dig till oss andra.
Jag gissar att det är fler än Elsie som har ett favoritställe som kan passa
för en Öppen scen. Det kan vara ett konditori där du bor, eller ett
bibliotek, eller en bygdegård, eller annan plats. Var inte blyga. Knacka
på och fråga om de vill samarbete kring en Öppen scen. På så vis kan
vi sprida våra arrangemang över hela regionen. Och vi kan också dela
på arbetsuppgifter i föreningen. Det är verkligen inte bara styrelsen
som kan fixa en Öppen scen. Vi behöver hjälpas åt.
Alltså: Fundera ut ett bra ställe där du bor som skulle vara lämpligt för
en Öppen scen. Knacka på och fråga. Meddela styrelsen.
Nu närmar vi oss en vår igen. Jag hoppas att den innehåller färre restriktioner än föregående vår.
Låt oss ses!

Och Lynx lynx ska
vara ditt namn.

LYNX!!??

Leif
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Några rader från redaktören
Äntligen! Äntligen vågar vi se
ljuset efter två mörka år.
Skrivarcirkeln som jag är med i
har i princip legat i träda, bokcirkeln la vi ner, senioruniversitetets skrivarkurs med Kerstin har
inte kommit igång och gympan
har varit inställd. Visst, jag har
TVINGAT mig att utför vissa
gymnastikliknande rörelser tre
gånger i veckan. Har gjort som
jag brukar med nyttiga MEN
tråkiga saker, omvandlat till en
tvångstanke. Ett knep som jag
gärna delar med mig.

För att fylla tiden med någonting annat än filmer, har jag börjat ”rota” i min gammelfarfars
liv. Han föddes 1837 och dog
1940. Han blev etthundratre och
ett halvt år! På sin tid Hälsinglands äldste. Det finns en hel del
klipp från lokaltidningen. De
berättar om ett sällsynt spännande och äventyrligt liv.
Vad allt har inte denne man
varit med om! Döden har han
lurat många gånger. En gång var
det nära att han blev uppäten av
krokodiler i Calcutta, en annan
gång undkom han med nöd och
näppe att bli levande begravd i
öknen i Australien och han var
en hårsmån från att bli ihjälskjuten av en seriemördare på ett tåg
på väg mot Sydney. Men han
höll sig vid liv och det tackar jag
honom innerligt för. Utan honom skulle ju inte jag finnas!

Som tröst i eländet har jag sett
ett oändligt antal filmer. Bra och
dåliga. Därför är jag glad att presentera ett nytt ämne under rubriken FILMTIPS. Redaktionen
tar gärna emot tips på sevärda
filmer. Skicka in!
I skrivande stund säger mig min
app ”Solen” att det idag har varit ljust i nio timmar och två minuter. I morgon plussar vi på
med ytterligare fem minuter.
Härligt. Ö&B har dessutom börjat sälja såjord och fröer. Så jag
tror att vi kan se den där ljusningen som vi alla så intensivt
längtat efter.

Anita
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Utlysningar!

LITTERÄRT ARBETSSTIPENIUM
Natur & Kultur utlyser sitt litterära arbetsstipendium. Stipendiet ska
gå till inläsning och forskning för kvalificerat litterärt arbete inom
sakprosa eller skönlitteratur samt till författare som skriver för barn
och unga. I år välkomnas även översättare till svenska språket att
söka arbetsstipendium. Sista ansökningsdag är den 1 maj.
Mer information här:

Litterärt arbetsstipendium - Natur & Kultur (nok.se)
MANUSTÄVLING
Lava förlag utlyser tillsammans med Adlibris ”Sveriges största manustävling någonsin” i genrerna deckare och feelgood. Sista ansökningsdag är den 30 juni.
Läs mer här:

Lavas stora feelgood- och deckartävling | (lavaforlag.se)
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Hänt sedan sist
STYRELSEMÖTE HOS LENA
Vi har haft styrelsemöte!! Det var ett halvt år sedan sist! Lite ringrostiga var vi väl i början men snart genljöd luften av förslag och idéer.
Så roligt. Vi fördelade arbetsuppgifter och såg alla fram emot kommande aktiviteter så som Öppna scener och kanske en inspirationsdag framöver. Håll ögonen på Facebook och vår hemsida.
Och snälla, OM du har en ny mailadress, skicka den till Lokattens
redaktion. Ibland vill vi göra ett massutskick via mail och då gäller
det att vi har rätta adresser.

Kolla! Vi finns med på
Litteratur gävleborgs facebooksida
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Att se fram emot
Årsmöte
Söndag 20 mars kl 15:00
Lokal: Monitor (fd Åhléns), Hudiksvall
Ev. motioner sänds senast 6 mars till Lena Persson
lena.forslin@outlook.com
Kaffe & kaka serveras
Varmt välkommen!
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Språkbruk och talesätt
Några ord från Nyordslistan
Domedagsskrollande
Överdriven konsumtion av
medierapportering med negativ innebörd
Djuränkling
Husdjur som behöver en ny
ägare när den förra avlidit.
Ljushare
Ljusprick som hjälper löpare
att hålla en viss hastighet under ett lopp.
Mikrovana
Mindre beteendeförändring
som på sikt ska leda till större
beteendeförändring.
Snällvägg
Plats där personer kan ge bort
exempelvis kläder.

Svinna
slänga något som hade gått
att använda.
Maskne
finnar och andra hudbesvär
som orsakas av att bära munskydd eller visir.
Hybridmöte
möte där deltagarna kan
medverka både fysiskt och
digitalt.
Jobbonär
person som fortsätter att arbeta efter att ha nått åldern
för pension.
Fono
rädsla för normalitet

ELLER HUR!
En lustig variant på entusiastiska svar är Eller hur!
Förr betydde eller hur en fråga som fordrade ett svar.
Idag är det snarare ett uttryck att man förstärker det som den
man talar med säger.
Eller hur?
Den som vill veta mer om detta uttryck rekommenderas att
leta reda på Lokatten nr 3/2021 sid. 15!
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Våra författare
Knut Lindelöf
Född 1945 med silversked i munnen, men med dyslexi som ställde till det en del i min tidiga
skolgång och som präglat mitt
förhållande till språket. Ingen
brydde sig, vilket jag så här 70 år
senare är ganska glad för. Jag
skaffade mig strategier för detta
och blev i vuxen ålder vän med
det skrivna ordet på mitt sätt,
kanske tack vare att alla i min
omgivning läste tidningar och
böcker. Jag skriver, redigerar och
läser nu varje dag många timmar.

jelivet startade i Umeå, fortsatte
till Östhammar och slutade i
Uppsala. Mina rötter i Göteborg
har kompletterats med Jämtland/
Härjedalen där min fru hade
sina rötter.
Mina intressen har formats av
huvudets och handens arbete.
Jag blev en mekande, snickrande
och läsande/skrivande människa. Allt i en enda röra. Läser
idag inte längre papperstidning,
bara på nätet och alltmer engelskspråkiga medier. På kvällen
måste jag ha en riktig bok att
leva mig in i, helst skönlitteratur
för att kompensera all politik
unde arbetsdagen, för närvarande Geraldine Schwarz Medlöparna.

Det blev en krokig skolväg: Ingenjörsexamen (student), sociologi, statistik, genetik utan plan
och till sist en mellanstadielärarutbildning. Senare läste jag också
40 p historia. Lärare blev mitt
yrke, skolledare sista åtta åren
före pension. Sedan dess har jag
varit bloggare tillsammans med
många medarbetare
på lindelof.nu.
Änkling efter ett 50-årig gemenskap som gav oss tre flickor och
fem barnbarn. Yrkes- och famil10

(nästan) helt och hållet över min
tid, vilket är den stora skillnaden
mot mitt yrkesarbete i skolan. En
kanske oväntad förmåga jag har
haft mycket glädje av, under ensamheten i pandemin och efter
att ha blivit änkling, är pianospel
och min senaste passion ukulele.
Varje kväll stör jag grannarna
med både pianospel och ukuleleplingande. Utan noter! Jag har
ju svårt att läsa.

Jag förmår inte kalla mig författare. De är inte jag. Fast jag
lever säkert "som" en författare
och skribent idag och har vid
det här laget skrivit flera egna
och redigerat flera andras böcker samt tusentals artiklar på min
nätsida lindelof.nu. Den har
växt till ett enmansföretag med
F-skattsedel och är idag ett heltidsjobb. Men jag bestämmer

Leif har läst
Grundskola på grund III
Av Knut Lindelöf
BoD Förlag
Vår medlem Knut Lindelöf är
unik. Sedan 1970-talets början
har han verkat både som lärare i
svensk grundskola och som
mycket flitig skribent i skolfrågor. Det är kombinationen som
är unik. Många har skrivit om
svensk skola men få har skrivit
så mycket som Knut och dessutom har han hela tiden haft kvar
fötterna i klassrummet. Nu ger
han ut en tegelsten på 645 sidor
där han samlat cirka 200 (!) artiklar från 1999-2021 som alla rör
skolan.

Drivkrafterna till hans flit verkar
vara av två slag. Den ena är hans
kärlek till skolan; vardagens
idoga lärararbete tillsammans
med barn och unga; lusten att ge
kunskap och bildning till en ny
generation. Den andra är oro och
ilska över att skolan länge varit
ur kurs för att slutligen gå på
grund. Knut är ju ursprungligen
från seglarmiljöer på västkusten
– därför denna marina metafor,
skulle jag tro?
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politikens giganter, samt de
stora samhälleliga rörelser som
påverkar skolan. Mycket initierat. Oavsett om det är det ena
eller andra som berättas hör jag
som läsare en erfaren lärares
röst, befriad från ideologiskt PKfilter. Ibland kan hans vardagsexempel till och med motsäga
den hypotes han just då driver.
Det är mycket uppiggande. På
slutet av boken finns en intressant och längre text om Knut
Lindelöfs egen skolhistoria samt
en förteckning över hans tidigare
utgivna böcker.
Det går naturligtvis inte att läsa
en sådan här tjock bok från pärm
till pärm. Men det går alldeles
utmärkt att via innehållsförteckning leta rätt på de artikelrubriker som låter spännande och
starta läsäventyret därifrån. För
ett äventyr är det, kanske till och
med en thriller att få följa författarens texter och se hur vår
älskade skola steg för steg blivit
något annat än vad som var
tänkt den gången då folket stred
mot parallellskolesystemet (den
tidens segregation) för en kunskapsrik och likvärdig skola för
alla barn och ungdomar.

I den digra artikelsamlingen
återfinns tankar och reflektioner
inom vitt skilda områden: framväxten av de neuropsykiatriska
diagnoserna, nedmonteringen av
den statliga skolan, Göran Perssons (s) kommunalisering, skolpengen och friskolorna, skolan
och det sekulära i ljuset av Livets
ords skolor och andra religiösa
friskolor, pojkar och flickor, synen på auktoritet och gränser,
Dr. Martens-skor med stålhätta
och en raplåt om skor, segregering och invandring. I många
artiklar lyfter han fram särskilt
viktiga personer – både sådana
som gagnat kunskap och lärande
och sådana som inte gjort det
(enligt författaren). Den förre utbildningsministern Bengt Göransson (s) har en särskild plats i
författarens hjärta.
I boken kommenteras det som
uppmärksammas i tiden, stort
som smått. Det är kanske det
som är bokens kärna. I en artikel
bjuder författaren in läsaren till
sin konkreta lärargärning, till
sina vardagliga möten med eleverna, och han drar sig inte för
att skildra tillkortakommanden. I
en annan artikel får vi bekanta
oss med pedagogikens och skol-

Leif
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Lästips

hårda bestraffningar.
Med sitt upplägg och sitt i
många stycken poetiska språk är
Modersmjölken en fulländad berättelse. Den fogar på ett utomordentligt skickligt sätt samman det personliga med det
stora, politiska. Framförallt ger
den sin läsare inblick i och förståelse för livsvillkoren som
rådde bakom Järnridån.

Kristina har läst
Nora Ikstenas bok

Modersmjölken
Bokförlaget Tranan
Nora Ikstena föddes 1961 i Riga.
Hon har givit ut ett tjugotal
böcker och är en av Lettlands
mest lästa och uppskattade författare. Romanen Modersmjölken
som utgavs 2020 blev en kritikerrosad storsäljare i hemlandet
och översattes till svenska
samma år.
Handlingen har sin grund i
Ikstenas egen historia. Hon
tränger sig tillbaka till uppväxten under Lettlands Sovjettid,
skildrar hur “hon blev förvägrad
sin moders mjölk men tvingades
svälja Sovjets propaganda." Med
utgångspunkt i det, berättar en
mor och hennes dotter växelvis i
bokens kapitel om sig själva, om
sin komplicerade relation och
om regimen som med sitt förtryck begränsar deras liv och
möjligheter. Att svälja indoktrineringen är enda sättet att klara
sig då varje protest längs vägen
mot frigörelse och frihet leder till
utfrågning av säkerhetspolis och

Jag hade svårt att lägga ifrån
mig den här boken innan jag nått
slutet, och det är min förhoppning att tiden den speglar aldrig
faller i glömska.
Modersmjölken, 262 sidor, 2020,
översatt till svenska av Juris Kronbergs.

Kristina Nordin
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Här öppnar vi en ny rubrik. Vi är säkert många
som förutom litteratur tycker om film. Därför
tänkte jag att vi även kan tipsa varandra om spelfilmer och dokumentärfilmer i Lokatten. Tala
gärna om var man kan se filmen. Exempelvis på
Netflix eller Svt-Play.

På Svt-Play hittar du en sevärd dokumentär som heter Konstnären
och tjuven.
Filmen handlar om en tjeckisk konstnär som blir bestulen på två av
sina målningar vid en utställning i Oslo. Tjuvarna är dock fångade på
bild och det blir rättegång. Konstnären tar efter detta kontakt med
den ene tjuven, en härdad missbrukare med ett plågsamt förflutet.
Jag tänker inte avslöja mer men det är en norsk dokumentär som jag
varmt rekommenderar.

En spelfilm, även den på Svt-Play, som jag tycker är jättebra är filmen
Quo Vadis, Aida?
Den utspelar sig i Bosnien 1995. Aida är översättare för FN i den lilla
staden Srebrenica. När den serbiska armén övertar staden söker tusentals medborgare skydd i FN-lägret, bland dem Aidas man och två
söner. Alla får inte plats pch situationen blir alltmer kaotisk. Som tolk
för ledningen ser och hör Aida vad som är på väg att hända . Hur
långt kan hon gå för att rädda sin egen familj?

Anita
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minibibliotek
NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, har öppnat 100 minibibliotek runt om i Sverige. Det är en reaktion på att läsandet minskar
och att biblioteken bli allt färre i Sverige. I Hälsingland finns det nu minibibliotek i Söderhamn och Bollnäs. Biblioteken är placerade ovanpå
elskåp i gatumiljöer där människor rör sig. Det behövs inget lånekort,
utan den som vill är fri att låna en bok och låntagaren får också gärna
stryka under tänkvärda rader i låneboken som nästa läsare kan ta del
av. Den som vill får också bidra med egna böcker till minibiblioteket.
Att öppna bibliotek är inte något nytt grepp för NVB. I början av 1900talet skapade folkrörelserna, där bland nykterhetsrörelsen, sina egna
bibliotek för att göra litteratur tillgängligt för fler människor.
I Söderhamn ligger minibiblioteket på Norra Hamngatan 11 och i Bollnäs på Nygatan 1.
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Leif har läst
Veteran från Karelen
Veteraani Karjalasta
Av Pia Koskela
Syster förlag 2021

J

två krig och minnet av en far”.
Det är konstnären och grafiska
designern Pia Koskela som här
debuterar som författare med en
storslagen bok. Den följer, som
titeln utsäger, olika spår. Ett spår
är en bussresa i nutid till faderns
numera ryska barndomsby som
ligger till Östkarelen eller Fjärrkarelen, landet mellan Ladoga
och Onega, som inte ska förväxlas med Västkarelen där Viborg
är huvudort. Författaren har utformat den resan som en roadmovie.

ag läser gärna serier, och det
finns gott om sådana nuförtiden. Under de senaste decennierna har den svenska serietecknarkulturen verkligen blomstrat. Martin Kellerman och hans
Rocky är en av mina stora favoriter, liksom Nina Hemmingsson, Gunna Grähs och Sara
Granér. Deras finurliga och intelligenta bilder och texter ger
både haha- och ahaupplevelser
av tillståndet i vårt land. En variant av serier är den så kallade
grafiska romanen. I den genren
har jag läst det mesta ur Anneli
Furmarks omfattande produktion (som dessutom har en tydlig
norrländsk prägel, som förstås
passar mig). Dessa serier är stor
konst, briljant författarskap och
bländande kreativt.

Det första spåret, roadmovie
I sju kapitel får vi följa en bussresa från Sverige, via Finland till
Karelen (i Ryssland). Läsaren får
ta del av både dråpliga och allvarliga detaljer: medpassagerarna, guiderna, värdarna där de
inkvarteras och vad resenärerna
ser och hör på gator och
torg. Man besöker olika historiska platser, kvarlämningar från

Och kreativiteten verkar aldrig
ta slut. Häromdagen kom jag i
kontakt med ännu en fantastisk
grafisk roman ”Karelen! En resa,
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gen bakgrund till krigen, där
särskilt det så kallade fortsättningskriget (1941-1944) avhandlas. Det är ju i detta område som
Väinö Linnas Okänd soldat utspelar sig, vilket förstås uppmärksammas av Pia Koskela.
Huvudpersonen i Linnas bok
heter av en händelse Koskela.
I vikbara pedagogiskt tydliga
och fylliga uppslag berättas
krigshistorien från förhandlingar
och diplomati, över Finlands militära erövring av Karelen med
dess huvudstad Petrozavodsk,
till återtåget och det bittra fredsslutet med den omfattande evakueringen av närmare 400 000
karelare.

krigsskådeplatser, kloster och
små skogsgläntor där resenärernas familjer en gång hade sina
hus. Ibland stannar bussen för
att bada eller handla något från
försäljare som står vid vägkanten. Allt är vackert tecknat med
stor proffsighet. Ibland används
collageteknik. Ibland är det sedvanliga små serierutor, ibland är
det stora bilder.
Det andra spåret, den karelska
historien
Författaren som också är illustratör av pedagogisk litteratur vet
hur man gör en faktaruta. I
dessa får vi lära oss Karelens tidiga historia alltifrån den tid när
svenska erövringar från väster
(så småningom med reformerad
luthersk kristendom) mötte ryskortodoxin från öster. Vi får ta del
av nationaleposet Kalevalas tillblivelse. Vi får lära oss hur
denna ryska del av Karelen var
hett byte för det vita Finland under 1900-talets första årtionden
med de kända (ökända) frändefolkskrigen. Författaren noterar
även att detta var den region dit
bland andra svenska kommunister, de så kallade Kirunasvenskarna, sökte sig under tidigt
1930-tal. Hon ger också en gedi-

Det tredje spåret, pappa Mikael
Som en tredje tråd i denna myllrande roman löper historien om
pappa Mikko, eller Mihail, eller
Mikael som han också heter eftersom han under sitt liv kom att
leva i tre språkområden. Pappa
Mikael (1918-2010) ropar på sin
dotter Pia med det ryskklingande smeknamnet Pioshka.
I detta spår är boken full av
gamla foton från pappans barndom, med syskon och föräldrar.
Och det märks på deras namn
att de är uppväxta precis vid den
17

gamla finsk-ryska gränsen, strax
utanför staden Salmi vid Ladogas strand. Syskonen heter exempelvis Anastasia, Feodosia,
Ekaterina. Dessa släktningars
historia får också plats i Pia Koskelas bok. Det ryms mycket
spännande på en tecknad sida
med text. En bild säger ju mer än
1 000 ord.

och ett par artefakter från den
tiden. Och med hjälp av dessa
bilder och saker kan hon pussla
samman en stark och omfattande berättelse från pappas
liv som soldat. Hon har dessutom hittat och tagit med många
kartor över de platser hon beskriver. Det är ibland helt unika
kartor och för mig som kartnörd

I boken talas det ibland finska
(som översätts) och av och till
återges även ryska uttryck. Det
finns även många fotografier
från pappa Mikkos tid som soldat (1939-1944). Författaren återkommer ofta till att hon inte vet
så mycket om vad pappa egentligen var med om under kriget;
han berättade ju ingenting! Men
likafullt finns det många bilder

är det förstås rena drömmen att
med pekfingret kunna följa bussresan in i detta drabbade område.
Vi får även några glimtar av vad
som hände efter kriget när fadern 1950 flyttar till Sverige.
Mamma Pirjo kommer tio år senare. Pappa har gått en teknisk
utbildning i Uleåborg och
mamma har utbildat sig till sjuk18

sköterska i Tammerfors. Det är
med andra ord ett välutbildat
par som kommer till Sverige.
Familjen (med tre barn) flyttar
mellan olika orter och arbeten
inom skogsindustrin.

dels tycker jag det är intressant
att följa en familjehistoria. Om
även du gör det så är detta
boken för dig.
Pia Koskelas bok har allt detta.
Den är vacker. Den är hemsk.
Den är rolig. Den är sorglig. Den
är hoppfull.

Det här är en bok som passar
mig som hand i handske. Dels
gillar jag som sagt tecknade serier, dels är jag intresserad av
den finska och ryska historien,

Leif
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En personlig berättelse
om mitt möte med Abdulrazak Gurnah
i hans böcker.
”Skrivandet är ett sätt att vägra acceptera förakt”
är rubriken i en artikel i SvD den
8/12 2021. Han skriver i boken Den
sista gåvan från 2011/2021, om en
ung kille på sjutton år som reser
från Zanzibar till England för studier och för att börja ett nytt liv. Där
möts han för första gången av rasism i det land som i många år hade
koloniserat länder i Afrika.

som Léopold Senghor(Senegal),
Wole Soyinka(från Nigeria, fick
Nobelpris 1986), James Ngugi
(Kenya, som nu bär sitt namn på
kikyua), Mariama Ba(Senegal),
Nuruddin Farah(Somalia) m fl.
Om ni inte har läst någon bok av
Chimamanda Ngozi Adichie, så gör
det för hon har ett fantastiskt språk i
sina böcker.
Sedan Abdulrazak Gurnah fått sitt
Nobelpris 2021, så har boken Efterliv/Afterlives, kommit ut på svenska.
En recensent i DN skriver att hans
berättelser ger liv åt det livlösa ordet ”kolonialism”.

Åker in till Helins bokhandel i Bollnäs och köper de två böcker som
fanns översatta till svenska, Paradiset 2004/2012 och Den sista gåvan.
Beställer på biblioteket By the sea,
2001.
Sträckläser de två böckerna på
svenska. Det känns som om jag befinner mig där, vid havet med svallvågor från den Indiska oceanen och
följer med på vandringar längs
vägar i Tanzania. Man behöver inte
ha besökt den afrikanska kontinenten för att läsa hans böcker. Mitt
första besök 1977 blev till Kenya,
deltog i en tre veckors studieresa
med andra socialarbetare. Vi besökte olika projekt över hela landet
och även deras Socialhögskola i
Nairobi.

Han började skriva som 21-åring i
engelsk exil, även om swahili var
hans modersmål, så blev engelska
hans litterära språk.
I hela hans författarskap återkommer flyktingars erfarenhet som
tema. Gurnah har publicerat tio romaner, förutom noveller och han
har även medverkat i antologier om
afrikansk litteratur.

Annasara Svanteson

Mitt intresse för ”Afrika” började
tidigt, har följt och läst författare
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Lästips
Annasara har läst
Gurnah Abdulrazaks

Boken slutar innan hon berättar
något för barnen, men som börjar ana och de har ju fått uppleva
olika situationer under sin uppväxt.

Den sista gåvan
Albert Bonniers Förlag
Boken ”Den sista gåvan” handlar om utanförskap. En man
med rötter i Indien är gift med
en kvinna från Mauritius. De
möts i England och bor i en
mindre stad, Exeter. Gifter sig
och får två barn, som i boken
blir vuxna. Dottern kallas för
”lakritstroll” av sin blivande
mans föräldrar. Boken börjar
med att huvudpersonen Abbas
drabbas, när han är några år
över sextio och nära sin pension,
av ett anfall på väg hem från jobbet. Han tappar sin talförmåga
och i sin instängdhet börjar han
att minnas sin uppväxt på Zanzibar. Något han aldrig har berättat om för Maryam, hustrun
och sina barn, Hanna och Jamal.

Förnöjsamhet är ett ord som
återkommer flera gånger i
boken.
Hjärtängslan är ett annat ord
som jag hittar.
Den sista gåvan, 284 sidor, 2021,
översatt till svenska av Helena
Hansson

Börjar under sin sjukdomstid att
berätta för sin hustru, han skriver på små lappar och hon får
liksom dra orden ur honom.
Ofta talar han ett språk som hon
inte förstår.

Annasara Svanteson
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Kerstins Skrivtips
Nutid eller dåtid?
I vilket tempus, det vill säga i
vilken tidsform, ska du skriva
din berättelse? Nutid eller dåtid? Den frågan bör du ställa
dig inför att du börjar med en
ny text. Ibland känns det
självklart, ibland får man
testa sig fram innan man gör
det slutliga valet. Något som
kan vara intressant i sammanhanget och värt att fundera
kring är om man efter att ha
läst en bok minns vilket tempus den är berättad i. Och
känns det, som det ibland påstås, att en text i dåtid har
mera avstånd till det skildrade än text som är skriven i
nutid?

Exempel:
När solen drar tillbaka sina
ljusstrålar från hålen i den
gula och blå gardinen dyker
kvinnan upp på tröskeln igen.
Hon ger mannen en lång
blick, går sedan fram till honom och kontrollerar att han
andas. Det gör han.
Atiq Rahimi
Tålamodets sten

Här ges exempel på möjliga
val av tempus:

Dåtid – preteritum

Nutid – presens

Preteritum är vanligast och
kan upplevas skapa ett avstånd till det som berättas.

Presens skapar ofta en känsla
av här och nu, en intensitet,
och fick ett genombrott på
1930- och 40-talet.
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Exempel:
kanske, de kommer från var
sitt håll och rör sig mot
varandra, den ene snabbare,
de försvinner glimtvis bakom
stammarna. Jag uppfattar inte
att någon av dem säger något
eller hälsar, de bara fixerar
varandra med blicken; mig
ser de inte. Så hörs en knall …

Aliide Truu stirrade på flugan och flugan stirrade tillbaka. Flugans ögon stod ut
och Aliide kände avsmak. En
spyfluga. Ovanligt stor, högljudd och ivrig att lägga ägg.
Den väntade på att få komma
in i köket och den gned sina
vingar och ben mot gardinen
i kammaren som om den förberedde sig för en måltid.

Carl-Henning Wijkmark
Stundande natten

Sofi Oksanen
Utrensning

Framtid – futurum
Futurum är ovanligt men kan
ge en intressant effekt och kan
liksom dramatiskt presens
användas i vissa partier av en
text.

Historiskt presens
(dramatiskt presens)
Dramatiskt presens kallas en
händelse som skrivs i presens
i en text som för övrigt har
preteritum. Då kan en stark
närvaro skapas.

Exempel:
Mannen ska snart mördas. I
korsningen mellan Lärkvägen
och Skatgränd ska han möta
sin baneman. Efter två år ska
han stå öga mot öga med den
han älskat under många år.

Exempel:
Alltså, jag gick en bit från
vägen i en skogsbacke med
glesa lönnar, njöt av dofterna
och friden på mitt melankoliska sätt. Då dyker plötsligt
två män upp i synfältet framför mig, femti meter bort
23

Tempusväxling

Att göra:

Naturligtvis växlar man
ibland in på andra tempus än
textens grundtempus, till exempel om man skriver i presens och vill göra en tillbakablick, så blir den i dåtid.

– Se igenom dina texter, fundera på tempusval och testa
gärna varianter.

Exempel:

– Minns du vilket tempus en
text du läst har? Undersök om
det stämmer.

– Bläddra i några skönlitterära alster och undersök vilket tempus som berättelserna
har.

Ellen sitter och tittar ut över
havet. En känsla av ensamhet
sveper över henne och hon
minns den dagen hon satt här
med Olof och han befann sig i
slutet av sin sjukdom. De
visste att det var den sista promenaden de gjorde och njöt av
att bara sitta tillsammans och
betrakta de stilla vågorna.
Hon känner alltid att hans närvaro är så stark på den här
platsen och återvänder därför
ofta.

– Läs eller lyssna på Stig Dagermans novell Att döda ett
barn. Lägg märke till hur han
använder futurum och vilken
påverkan det får på den som
läser eller lyssnar.
– Testa att skriva en episod
med dramatiskt presens.
– Skriv en scen i futurum.
Fördelar? Nackdelar?

Observera att de fyra första
verben står i presens, tillbakablickens sex verb har preteritum och de sista tre, då Ellen
återvänder till nuet, står i presens.

Tips: På litteraturbanken.se
kan du lyssna på när Stig Dagerman själv läser sin novell
Att döda ett barn.
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MÅNADENS FÖRFATTARE I JANUARI
MAJVOR MÄKI SJÖBERG
Region Gävleborg utsåg Majvor
Mäki Sjöberg till årets första Månadens författare.
Jag har fått äran att skriva ett
författarporträtt om Majvor. Nu
är Majvor inte någon ny bekantskap för mig. Vi har möts många
gånger genom åren – på Ljusne
Hälsocentral, på Ljusne Konsum
eller på olika manifestationer för
en bättre värld. Och det är med
stolthet jag påstår att jag är en
bidragande orsak till att Majvor
är författare.
mal. Sorgen i hemmet var tyst,
och Majvors andra diktsamling
är ett sätt att närma sig den händelsen.

Fantastiskt anser jag.
Konstigt anser Majvor, som
inte riktigt tagit in att hon är en
publicerad författare.

Majvor återvänder till hembyn
varje år (åtminstone när det inte
är pandemi). Hon hoppade av
realskolan, enligt egen uppgift
eftersom hon var för blyg. Åkte
till Falun tillsammans med en
kompis och arbetade som hembiträde, fortsatte vidare till
Stockholm. Men det blev studier
senare, allmän linje vid Sunderby Folkhögskola. Därefter
sjuksköterska med vidareutbildning inom barn.

Majvor föddes 1941 och är uppvuxen i Kaunisvaara i Pajala
kommun. En idag avfolkad by
men tidigare bodde flera hundra
där och de flesta jobbade med
skogsbruk. 1740 kom Majvors
anfader till byn, 200 år innan Majvor föddes som är sjätte generation. Mäki är ett finskt namn som
betyder kulle. Två systrar bor
kvar däruppe. En lillebror dog
1952, bara några månader gam25

Sonen Per-Einar har börjat intressera sig för sin familjehistoria, och Majvor har mycket anteckningar som hon hoppas hitta
efter genomgång av alla flyttlådor. För de har flyttat vidare in
till en lägenhet i Söderhamn. På
frågan om det blir fler diktsamlingar tvekar Majvor. Hon har
påbörjat material till en skönlitterär text men hon är inte nöjd
med den (ännu). Utifrån allt Majvor varit med om i livet finns
mycket stoff att spinna vidare
på.

Efter några års volontärarbete i
Peru började Majvor på Statens
skola för vuxna i Härnösand,
där hon träffade sin blivande
make. Efter ytterligare några år
med spanskastudier vid Stockholms universitet gick flyttlasset
till makens barndomshem i Sörljusne 1984. Där medverkade
hon för första gången i ett litterärt sammanhang som medförfattare till boken Skolorna i byn.
2009 började Majvor på Skrivarlinjen vid Bollnäs Folkhögskola
(efter tips av mig!) och kom i
kontakt med poesi ”på riktigt”
för första gången. Hon peppades av läraren Kerstin Svevar att
hitta sin egen stil. Och det
gjorde hon verkligen!

På Youtube kan du ta del av
Majvors texter tonsatt av Mats
och Ove på Skottes Musikteater.
https://orcd.co/tornedalssviten
Gunbritt Wallström

Hon peppades vidare av Leif
Strandberg att få sina dikter
publicerade, och hittills har det
blivit två diktsamlingar.
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EN VETERAN
Från storstadens brus
kom jag till min barndoms by
som hemvändare
och som en främling
vandrade jag genom skog
bland hus och minnen
En dag mötte jag
en äldre herre sen förr
Vi sa hej. Han sa:
"Du vet väl att dä´
ä Lilja söm byggt stugga"
Jaha... Nä... sa jag
Han berättade
om sånt jag inte visste
- en sann veteran
Riktigt spännande
om livet på landsbygden
förut i tiden
Och roligare
än skolhistorian var
när jag växte upp
Margareta Sosnierz
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– Hur är ditt förhållande till
Moa?
– Jag är mycket hedrad att få
pris i Moas namn. När jag var i
tonåren betydde hennes böcker,
exempelvis Mor gifter sig,
mycket. Idag tänker jag ofta på
romanen. ”Rågvakt”. Oj, så folk
fick slita och släpa för sitt dagliga bröd förr i tiden.
– Blir det någon prisceremoni?
– Jo, nu på lördag (29 januari).
Men den är förstås pandemianpassad så den genomförs digitalt via Facebook.

Grattis Vibeke!
Vår medlem i Ryggesbo, Ovanåkers kommun Vibeke Olsson
Falk har fått ett fint pris – igen.
Denna gång är det studieförbundet ABF, Moa Martinssons
minne och Sällskapet Moas vänner som uppmärksammar Vibekes litterära gärning. Det är ett
pris som tidigare tilldelats exempelvis Sara Lidman och Kerstin
Ekman.

– Kommer du att tala?
– Jag kommer att berätta om
bakgrunden till mina böcker om
Bricken, om den historiska romanen som genre, om att skapa
inlevelse i en annan tid och om
vårt folkrörelsearv.

Jag ringde förstås upp Vibeke
för att gratulera och prata lite
grand om skrivande i allmänhet
och om Moa Martinson i synnerhet.

– Kommer du att läsa något
från dina eller Moas böcker?
– Nej, jag är inte så bra på det.
Jag berättar hellre om det jag sa
tidigare.
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ring av barn i skärgården.
– Har du sett nya versionen av
Utvandrarna?
– Nej, det vill jag inte. Jag har
hört att man gjort precis sådana
där anpassningar i filmen. Robert och Arvid är borta. Och då
är ju en stor del av bokens och
förra filmens innerlighet borta.
Ja, samtalet vindlade vidare. Det
är alltid intressant att prata med
Vibeke. Hon kan så mycket och
hon räds inte att ta ställning. Nu
hoppas vi att pandemin snart är
över och att vi kan träffa Vibeke
på en Öppen scen, varför inte i
Edsbyn. Till dess, och igen:

– Du har belönats med de alla
största priserna i svenska författares namn exempelvis Birger
Norman, Stig Sjödin, Ivar Lo,
Lars Ahlin, Gustav HedenvindEriksson och kanske andra
också. Det verkar finnas en röd
tråd i de priser du fått; människor i arbete, i gemenskap, i
folkrörelser, i hopp om något
bättre. Hur ser du på det som
skrivs idag?
– Det verkar vara mer av individualistiska projekt idag, människor utan sammanhang. Intresset för vår historia, våra
rötter och folks vedermödor verkar inte heller vara så angeläget.
Dessutom verkar man vilja förvanska litterära tidsdokument.
Man ska göra en ny Saltkråka.
”Anpassad för vår tid”, säger
man. Men det går ju inte! Saltkråkan är ett dokument över
svenskt 1960-tal. Det går ju inte
att skriva om det. Själva kärnan i
kultur är ju att ge människor
möjligheter att leva sig in i något
som inte riktigt finns för dem
just nu. När man ”anpassar”
rycks därför grunden för litteratur och kultur bort. Det är väl
bättre att göra en helt ny skild-

Grattis Vibeke.

ttis
Gra

Prismotiveringen:
”I Moas anda släpper hon aldrig
solidariteten med sina romanfigurers verklighet, vare sig det är
100-talets romerska imperium,
Tredje riket i Tyskland eller den
svenska samtiden”.

Leif
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Veteran

V

år första bil var en begagnad Volvo PV 444. Eftersom den var en
familjemedlem fick den ett namn. Hon kom att heta Johanna och
spann som en katt när pappa sjöng ”Kan du vissla Johanna?” Till färgen var hon grå och kanske hade ”Grålle” varit ett mer passande
namn, för hon var egentligen en liten traktor.
Så här var det…
(Vill du läsa hur det var med Johanna? Då kan du kan köpa/låna en
nyutkommen antologi som heter ”Vad folkets kultur är och kan
vara”, där Leif har ett kapitel om en Volvo PV 444. Du kan också
skriva till Leif så skickar han sitt kapitel till
Leif Strandberg

TJOCKA LÅR
jag har så tjocka lår
motionera då säger du
men du vet inte att det är sorg där inne
att jag måst stoppa den nånstans
när det blev överfullt i hjärtat

Lena Persson
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En veteran om ensamhet
Jag blev ensam för sjutton år sedan efter tjugosju år med min
fru, som bara blev sextio år.
Nu är jag särbo. Hon och jag
träffas på helgerna och bor då
hos varann. Vi trivs bra tillsammans.
På vardagarna är jag ensam på
mitt torp vid en sjö i Hälsingland.
Jag trivs bra med det. Jag sköter torpet själv. Gör alla inköp,
städar och lagar mat.
Jag har bra kontakt med min
dotter. Hon bor i Stockholmstrakten med sin man och tre små
pojkar. Vi träffas några gånger
om året. Så skriver vi sms och
pratar i telefon.
Jag har också bra kontakt med
mina fyra systrar, som alla bor i
södra Sverige. Telefonsamtal,
sms, ibland brev och årliga syskonträffar.

Jag är glad för att jag är frisk
och kan klara mig själv. Även
glad för att jag kan köra bil som
är väldigt betydelsefullt för oss
som bor på landet, där inga bussar går.
Middagen är dagens höjdpunkt. Då lagar jag mat som jag
tycker om. Och njuter av!
Jag förstår att jag är lyckligt
lottad. Eget torp med åker, skog,
strand och sjö.
Jag kan njuta av allt. Naturen.
Skogen. Plocka bär och frukt.
Sjön med dess fågelliv, bad,
sparkturer. Sitta på bryggan och
se solnedgången.
Visst är det lite tungt med
mörkret på vintern. Men det
vänder och sen går vi mot ljusare tider.
Min ensamhet funkar bra.

Lars-Erik Eriksson
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Lokatten som veteran, det vete katten.
En ann är lika god som en ann, eller hur.
Veteran kan vara vem som helst, kanske inte,
Veteran som oldboy, senior, gamling, faktotum (alltiallo)
oldtimer, trotjänare, inventarium.
Veteran som sportfåne eller veterinär.
Veteran som Ran, havsdjupets gudinna.
På Vete-katten ett känt kafé på
Kungsgatan 55 i Stockolm, där finns
även bröd bakat av råg, korn och havre
liksom glutenfritt
Låt dig väl smaka som veteran,
vete fan om jag har nån
lust att åka ända till huvudstan för att avsmaka
en vetekringla,
veteranvetekringla.

Kvinna
Vinna
Inna
Nna
Na
A
Kanske, det kan ske.
Annasara Svanteson

En veterankvinna.
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D

e ser så gamla ut
alla runt omkring mig
fast de är så mycket yngre
Och när vätan kommer blir det
brunröda spår efter dem
Jag fortsätter glänsa
i alla fall på sommaren för då
får jag komma ut i friska luften
Då får jag sjunga som förut
då får jag dansa fram på gatan
Min ledare putsar på mig
tvättar mig varsamt
så jag glänser och glittrar
Och på stora fester
går alla omkring och säger
Ah, Åh, vilken pärla

Britt Ruuska

33

KRIGSARKIVET
Efter kriget låstes alla dokument
in och förseglades 50 år. Så kom
en ny lag som gav lov åt de
närmast anhöriga att ta del av
dokument då 25 år gått sedan
personen dött. Då besökte jag
krigsarkivet för att om möjligt
hitta upplysningar om min
pappa.

var på en strand som bestod av
kvicksand. Allt sprängdes, allt
förstördes - utom denna trasiga
dagbok. Jag får ta boken in i läsesalen och vänder försiktigt på
bladen.
Den berättar att min pappa och
två andra soldater skickats på ett
hemligt uppdrag, Resten är höljt
i dunkel eftersom boken är trasig.

Det var ett drygt arbete. Jag återkom flera gånger. Sista gången
gavs mig en trasig dagbok. Den
gamla krigsveteranens händer
darrade när han överräckte
boken. Han frågar: "Oliko isäsi
todella täällä?" (Var din far
verkligen här?)

Ingen kom oskadd ur kriget - så
inte heller min pappa. Han gick
ett sorgligt öde till mötes, drabbades av PTS (posttraumatic
stress syndrome) och tillbringade sina sista år på ett sjukhus.
När jag besökte honom kunde
han endast gråta.

Han berättar att det var ett av de
värsta ställena i slutstriden. Det

Camilla Torsell-Heinonen
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VINTERHALKA
Det är i slutet av februari. Klimatet växlar verkligen. I natt minus
4 nu regn och plus 2.
Måste åka till stan, hela gårdsplanen är isbelagd, med en
ytterst tunn vattenyta. Ren dödsfälla.
Bilden står i andra änden av den
hala planen och jag måste ta mig
dit.
Kommer ut på bron, den är
halare än nånsin och det är två
meter till de fem trappstegen
som leder ner till den väntande
sparken. Livräddaren. Hela min
gamla kropp stelnar till, ska ju
ändå fylla 78 snart. I ena handen
har jag två soppåsar. Det tar säkert flera minuter då jag på
ytterst stela ben hasar mig fram
till trappräcket och börjar gå ner
för trappen. Precis när jag skall
greppa sparken upptäcker jag
två saker. Jag har glömt mina
gåstavar som står lutade mot
väggen bakom dörren och till
min fasa märker jag att jag tagit
en tumhandske och en fingerhandske. Helvete! Masar mig
uppför trappen igen, hasar mig
tillbaka till dörren och går in och
skiftar handskar. Plockar åt mig
gåstavarna och gör om hela den
förfärliga turen igen. Framme

vid sparken tänker jag ”himla
tur att ingen så det här”, tittar
upp och ser till min förskräckelse en yngling på skidspåret,
som går 20 meter utanför tomtgränsen. Han står stilla och betraktar mig och min ynkliga förflyttning.
Han är på väg västerut på sina
nyvallade skidor. Han följer en
liten dal, det är kalasföre. Plus 2
och ordentlig skare. Om drygt
tre månader fyller han 18 tänker
han. Då blir det helt andra färdmedel, körkort och bil. Det är
knappt han orkar vänta.
Det är en ganska vacker dal
och han har bra fart på sina skidor, kommer lätt att klara en mil
under 30 minuter. Han ser ett
stort rött hus nära skidspåret,
bar 30-30 meter på höger sida.
Huset ligger på en liten höjd.
Fint läge tänker han. Då öppnas dörren och en gammal man
stapplar ut, på en liten platå
högst upp på en trappa av trä.
Kanske inte stapplar, men han
rör sig väldigt stelt. Han stannar
till och ser sig lite förskräckt omkring. Han har två stora soppåsar i ena handen. Han rör sig
otroligt försiktigt, stannar för
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varje trappsteg nerför trappan.
Greppar nästan paniskt i den
tunna ledstången. Ynglingen
stannar upp, nyfiken på hur det
skall gå. Den gamle mannen ser
lite förvirrad ut. Han har en vanlig handske på vänster han och
en tumhandske på höger hand.
Precis då han är nere på den
isiga gårdsplanen, vänder han
tillbaka uppför trappan igen,
hasar försiktigt fram till dörren.
Han går in och kommer strax ut
med två likadana handskar på
händerna, tar med sig två gåstavar, som står lutade mot väggen

bakom dörren och gör sedan
samma långsamma vandring
nerför trappan igen. Kastar sig
nästan mot en spark nedanför
trappan, får stöd av den och
åker iväg över gårdsplanen,
sakta men bestämt. Nu rör han
sig lite säkrare, nästan som en
normal äldre herre. Helvete vad
nära det var att han ramlat. Nä,
så där gammal vill han aldrig
bli.
Att det var sig själv 60 år senare
han såg, visste ynglingen naturligtvis inte.
Öjar Janhager
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skönhetsoperation

− Varför ser du så vissen ut, und-

Spackeldamm i högar från golv, hyl-

rar Toyan.

lor och tak. Verktygsskåp till höger,
svets till vänster. Montörsvagnen,

− Det är inte så roligt, svarar herr

även kallad horan, står lutad mot

Dodge, att stå med baken i vädret.

trappan som går till övervåningen.

En årsmodell '59 ska vara ute och

Herr Dodge står på pallbockar av

glida med blänkande krom och

järn. Han ser hängig ut på grund av

lack.

alla rödbruna sår på kroppen. På en

− Du ska vara glad, säger Toyan,

del ställen finns vitgråa plåster,

du är inne i 10 graders värme, ute är

andra har redan läkt. Kommer troli-

det närmare minus 22 och på natten

gen inte bli stora ärr, som förra

ner till minus 27. Du ska inte klaga.

gången herr Dodge var inne på
− Titta bara på mig, fortsätter

skönhetsoperation.

Toyan, tror du det är kul att se ut
Ynglingen Toyan kommer in och

som ishotellet i miniatyr?

placerar sig bredvid herr Dodge.
Istapparna hänger stora, Toyan liknar en sabeltandad tiger runt mun-

Lotta Larsson

nen.
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VETERAN

Hon får frågan: "Tvingades du
eller gjorde du det frivilligt?"
Inte fanns det någon annan, mor
med nyfödd lastades på tåget.

Jag träffar dem under min tid på
Runsala rehabilitering.
Kvinnor som ansökt och ansökt
om veteranutmärkelse.
Efter ett oräkneligt antal ansökningar blir de beviljade.

Nu träffar jag henne, krigsveteranen som beviljats två veckors
fritt uppehälle här med mat och
fysikalisk vård.

Det är 14-åringen som ledde familjens ko hela vägen från Karelen till Finland. Magrade 20 kg maten bestod av den mjölk hon
mjölkade. Vid blixtöverfall hoppade hela byn ner i närmaste
dike - ibland fullt med nässlor.

De gör djupt intryck på mig.
Också de som gick hela vägen
från Lapland när tysken drevs ut
1945. Min svärfar hörde till dem
som tvingades till detta. Hela
Lapland brann...

Camilla Torsell-Heinonen

Vet-eran är över.
Den som baseras på Vet-enskapen.
Fake news har tagit över.
Trumpismen banar väg.
Gunbritt Wallström
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Veteranbilen, kärleksfullt trots allt!
– Vet du, du är verkligen som
en gammal hederlig veteranbil,
säger han med en kärleksfull
blick!

Jag ler där jag sitter försjunken i
soffan, tänk så märkligt det kan
bli!
Tänker på hur viktigt det är, att
vi använder rätt ord att beskriva
det man vill säga.

– Men sluta, vad i hela friden
menar du med det?
– Jo, det är så enkelt, så här är
det, du är stabil, gedigen, säker
och som skapar trygghet.

Varför göra det så krångligt?
Samtalet, det uppriktiga är ju
nyckeln till all förståelse, finns
ingen genväg.

– Men snälla du säg då det till
mig, istället för att jämföra mig,
med en veteranbil!

Men villigt erkänner jag, att tankarna trots allt går vidare kring
vad ska jag då jämföra honom
med?

Han bara ler lite.
Men, när jag sätter mig och funderar så är det ju egentligen lite
häftigt att bli jämförd med en
gedigen veteranbil, trots allt!

Ingen bil, nej en person som
skapar den bästa förutsättningen
för att få vara den man är, utan
krusiduller. Han är lite gammal,
är det ett samlar värde, både ja
och nej, men det finns bara en
som han, men ingen Veteranbil.
Jag ska säga det till honom!

Tankarna drar i gång, men han
då, vad ska jag jämföra honom
med, en gammal sliten Opel,
eller en ettrig liten Fiat Abarth?

Elsie Bäcklund Sandberg
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SENIORRABATTEN
för att sedan av alla krafter ta i
och sjunga ”Sjung om studentens lyckliga dar”. Jag ser hur vi
tar av oss våra bländvita studentmössor och viftar med dem
i luften. Det är dags att ta emot
familjer och vänners gratulationer. Skolan är över och nu ligger
världen och livet framför oss och
bara väntar. Vad allt ska det inte
innebära?
Här armbågar sig Fantasin in
och tar över:
En gestalt lösgör sig ur folkmassan och banar sin väg fram
till oss. Den hejdar sig framför
Maggan och mig och granskar
oss från topp till tå. Vi i vår tur
synar varelsen som är av ett oidentifierbart kön, iklädd en slags
kofta med huva där ett blåfärgat
hår sticker fram och i ena
näsvingen gnistrar ett litet
smycke. I varelsens öron sitter
någon sorts proppar som via en
tunn kabel leder till en liten fyrkantig apparat som gestalten
håller i ett hårt grepp i handen.
– Tja! Är det ok om jag tar en
selfie?
Selfie?
Jag rycker på axlarna och i
nästa stund lutar sig gestalten

Jag står i kassakön på ICA. Ett
stycke framför mig ser jag en
äldre, gråhårig dam klädd i
beige regnkappa och med en
medhavd tygkasse hängande på
armen just i färd med att betala.
Hon har redan radat upp veckans rabattkuponger på det löpande bandet, krånglat fram en
liten portmonnä och petar nu in
kortet i läsaren.
– Ska vi använda seniorrabatten? frågar kassörskan.
Vi, tänker jag och känner
skrattlusten komma smygande.
Damen tycks fundera, göra ett
överslag huruvida hon kommer
att handla för en större summa
senare i veckan och beslutar sig
slutligen och nickar instämmande. Nickar gör hon även till
mig i samma ögonblick som jag
känner igen min gamla studentkamrat. Det är ju Maggan. Jag
måste bita mig i underläppen
för att hejda impulsen att skratta
högt. Seniorrabatt!
Året var 1968 och Maggan och
jag tog alltså studenten tillsammans. I mitt minne ser jag hur vi
den där majdagen rusar ut på
läroverkets trappa, spanar ut
över den överfulla skolgården
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fram och vänder sig så att vi alla
tre är riktade åt samma håll. Den
lilla fyrkanten lyfts och jag uppfattar ett knappt hörbart klick.
Sedan stoppar han eller om det
är en hon den där märkliga manicken i fickan, tvekar en sekund, ger oss ett underfundigt
leende innan han/hon säger:

Så återvänder jag till nuet och
kassankön. Gör mig redo att
rada upp mina varor. Sirapslimpan, den kokta medvursten och
en liter standardmjölk.
– Ska vi …
Längre kommer inte kassörskan förrän jag hastigt lutar mig
fram emot henne och säger med
låg röst.
– Vi skippar seniorrabatten
den här gången.

– Får jag lämna några ord på
vägen?
Maggan griper tag i min hand,
trycker den så hårt att det nästan
gör ont.
Några ord? Vad är det här för
något?
– Det går väl bra, får jag slutligen fram och gör mig fri från
Maggans grepp.
– Bara så att ni vet. Om 54 år
kommer ni två att stå i en kassakö på ICA i Söderhamn och
kassörskan kommer att fråga om
ni vill ta ut seniorrabatten nu.
För ett ögonblick kommer vi
av oss i vår glädjestund. Vilket
påstående. Vem är den här figuren egentligen? En tidsresande
besökare?
– Tack. Nu måste jag dra. Och
lev väl, säger han eller om det är
en hon och gör helt om och försvinner i folkmassan.

Anita Eriksson
(student 68)
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A

tystaste, de som inte opponerar
sig. Att finna sig, då varje öre

lla medaljerna. Framme

så alla kan se. Någon dammar

behövs till barnens vinterbyxor,

dem varje vecka. Någon tvättar

till mer hostmedicin eller ännu

duken de står på och vädrar

ett par begagnade skridskor, ef-

rummet. Hans medaljer.

tersom unga fötter aldrig dröjer
länge i sin storlek. Eller att dag

Den för tapperhet. Det den inte

efter dag se till att det finns fru-

berättar om. Alla sömnlösa

kost på bordet och rena skolklä-

nätter hon suttit vid något barns

der. Att träna bokstäver, pro-

sängkant, snutit, baddat, tröstat.

centräkning och Europas huvud-

Eller de strider hon tagit med

städer, om och om igen. Samma

lärare, förståsigpåare och föräld-

kväll.

rar till hjärtlösa barn. Fast hon
inte vågade. Fast hon kände sig

Hon lyfter ännu en medalj för att

så liten, så obetydlig, men ändå.

befria den från luftburna partik-

För att någon måste.

lar, stannar sig mitt i rörelsen,
låter trasan falla till golvet. Blir

Så de för uthållighet och lång

stående med den svala, livlösa

och trogen tjänst. I skuggan

metallbiten i handen. Orden om

bakom dessa medaljer vilar den

förtjänstfullt ledarskap och ut-

osynliga uthålligheten, den som

omordentlig organisationsför-

aldrig når historieböckerna,

måga. Sådant som hon sagts att

gravstenarna eller ens hamnar

hon aldrig ägnat sig åt, inte äger

på pränt i en tidningsnotis. Den

någon kunskap om. Helt enkelt

uthållighet som krävs för att

inte begriper sig på. Andra ord

stötta fyra växande barn och ett

ekar i hennes minne. Hon hör

vuxet. Att stå ut på ett underbe-

skratten, ser ryggdunkningarna,

talt slitjobb där förmannen låter

skålandet till höger och vänster.

sina frustrationer gå ut över de

Hur de berömmer varandra, förtäljer den som orkar lyssna om
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egna och bundsförvanters meri-

vetande. Bär med sig minnen av

ter och allmänna förträfflighet,

småbarnsåren. Av tonårens

mer ivrigt för varje klunk.

våndor och av tiden efter att
den siste lämnat boet. Allt hjäl-

Att leda en ständigt skiftande

pande och tjänande, allt det

familj i helg som i vardag, att

goda, allt förringande, all icke-

aldrig glömma en bemärkelse-

existens. Det som blev, det som

dag ens i hans släkt, att hjälpa

aldrig fick sin chans. Skulle hon

gamla moster med städningen,

göra det igen om klockan

skjutsa kusinen till läkarbesöken

kunde vridas tillbaka?

och mata grannens kaniner. Aktiviteter som måste schemaläg-

Hon återbördar den sista me-

gas före, efter och mellan eget

daljen till platsen bredvid de

arbete, hämtningar och lämning-

andra på finhyllan. Hämtar

ar och som inte utgör vitala

med sig kaffekoppen ut till bak-

funktioner för samhället. Sådana

gården, till bänken under körs-

tjänster syns heller aldrig i arki-

bärsträdet. Låter drycken och

ven, inga monument reses över

junisolens sista strålar värma

att tvätten åter blev vikt trots

hennes händer och ansikte.

den sena timman, inga statyer
formas fram över det arbete som
bara noteras när det förblir
ogjort men som nästintill alltid
blir utfört, även om priset är en
trötthet så väldig att den känns
ända in i märgen.
*
En doft av syren kränger sig in
genom det nästanstängda fönstret, ringlar runt kanten på gardi-

Lena Stangmark

nen och når hennes med43

HEMMA HOS
”Varför river de inte de här gamla byggnaderna?” muttrade
Pontus.
”Det går inte” svarade Steve. ”Det går fortfarande massor med
rör och ledningar igenom huset.
Han visste att Pontus tyckte det var obehagligt att gå här.
”Jag tycker det är charmigt att man behåller det, så man kan
gå här och bli lite nostalgisk.”
”Jag tycker bara det ser deprimerande ut: massa tomma lokaler med kvarglömda saker.”
”Det här är gamla Blekeriet”, sa Steve. ”Här ville man inte
gärna gå när det var i drift. Det var ofta gasläckor.”
”Fy fan!” sa Pontus, som hade hört det här tidigare.
”Du vet, det var klor och klordioxid och sånt. Men kloren försvann när de byggde det nya Blekeriet”.
”Jag tycker i alla fall att det är obehagligt att gå här, särskilt på
nattskiften.”
”Va fan grabben! Är du rädd!?”
Steve kunde inte låta bli att retas. Han fick erkänna att han
själv tyckte det var obehagligt ibland, på nätterna, men det
skulle han aldrig erkänna.
”Nej, jag är inte rädd”, svarade Pontus med en min som avslöjade motsatsen. ”Jag tycker bara att man hör så mycket ljud när
man går här på nätterna, när allt är tyst.”
”Jo, man hör ju minsta småljud. Sen bor det nog djur här
också. Ja, möss och fåglar”, tillade han och såg hur Pontus såg
lite lugnare ut.
”Fast det klart”, kunde han inte låta bli att säga, ”det kan ju bo
nåt annat här också.”
”Skitkul!” fräste Pontus men Steve bara flinade.
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Han tittade efter de två männen när de försvann ut genom dörren.
Tidigare tyckte han inte om när folk gick igenom här och störde. Nu började han dock att alltmer känna av ensamheten.
Han kände igen den äldre av de två männen från när han själv
jobbat här. När var det egentligen? Han visste inte säkert längre;
han hade tappat tidsperspektivet. Det måste vara flera år. Hur
gammal var han?
Han hade varit 62 år när de lade ner Blekeriet. Han hade jobbat här i över 20 år och alltid trivts, trots att han, mer än en
gång, hade hostat så det värkte efter ett skift. Han förstod varför
de måste lägga ner och bygga nytt; det var helt enkelt för slitet.
Han förstod också varför det måste bli mer automatiserat och
datastyrt. Men det hjälpte inte; för honom kändes det som all
arbetsglädje försvann. Förut fanns det ett utrymme för stolthet
över ett hantverk, sen blev det bara att titta på en skärm.
Han hade faktiskt gett det en chans. Han jobbade på det nya
Blekeriet i några månader och försökte verkligen att se de fördelar som fanns. Men, en morgon, efter ett osedvanligt tråkigt
nattskift, fick det räcka.
Han hade dock inte gått i pension som de andra. Han bara
stämplade ut efter skiftet och gick tillbaka till de gamla tomma
lokalerna och flyttade in här.
Han visste inte hur folk hade reagerat när han bara försvann.
Han hade ingen familj så det var inte så många som saknade
honom. I början råkade han ibland höra någon prata om honom
när de gick igenom den tomma byggnaden men det dog snart
ut. Han var borta nu: gamla nyheter.
Ett kort tag bodde han i den gamla matsalen men blev sen
tvungen att flytta. Ibland kom det in nån dit och fikade. Han
bodde nu i ett gammalt blektorn där han hade bäddat med sa45

ker han hade plockat med sig från olika nedlagda avdelningar.
Det värsta hade hela tiden varit maten. I början hade han kunnat småstjäla lite i olika kylskåp men i takt med att alla små manöverrum försvann så blev det allt svårare.
Det sista året hade han levt på mossa, torkad pappersmassa och
fågelfrön. Han hade även, en gång, fångat en duva som han grillade.
Han kände i kroppen att det här livet inte var bra för honom.
När det var dags skulle han se till att han dog på ett sätt så hans
kropp kunde bli en del av processen.

Benny Fröjd

TANKA

Novis morgonbris
lär som amatör sig bör
till vis veteran
redan i slutet av dan
om gåtans lösning där bor

Eva Thelin-Myrbäck
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Veteranen
Ser dem nog
där de står
men nu finns inget mera att säga
fina barn
den ena mörk, den andra ljus
jag tar nu farväl av dem
ett parti Mah Jong
eller en fisketur
men nu är alla spridda för vinden
jag går till er mor
och ni blir kvar
ljusets låga flackar - och släcks.

Camilla Torsell-Heinonen
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MOSTER SVEA
mycket att stå i. Mitt i allt detta
var det på min lott att ringa moster Svea. Hon gillade också gratulationskort, men det var
krångligare att få iväg i alla helgerna, så jag föredrog att ringa.
Bara att ställa sig i kön vid telefonhytten på hotellet, (en enda
gästtelefon på hela hotellet,) alla
ville ringa hem och berätta hur
dagen har varit och hur familjen
mådde.

När jag gifte mig fick jag en hel
stor ny släkt att bekanta mig
med. I den ingick moster Svea,
hon var djupt troende och mycket dominerande, gift med en
tystlåten och timid man, icke
troende. Paret var barnlösa.
Moster Svea var av den gamla
stammen i det mesta, höll hårt
på traditioner, inte minst att
namnsdagar skulle firas.
En namnsdag förr ansågs för
mer än en födelsedag. Sveadagen infaller den 2 januari.

Att glömma bort moster Svea
var detsamma som att dra på sig
oheder.

Under en period på 70-talet
befann jag mig ofta i fjällvärden
från nyårsdagen och en vecka
framåt för att undervisa i skidåkningens ädla konst. Jag hade
mycket folk omkring mig och

Femtio år senare tänker jag
ibland på henne, hon var speciell
på många sätt skulle kunna säga
att jag var en veteran - krigare i
mänsklig omtanke - när det
gällde att gratta henne.

Göta Sandqvist
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VETERAN (3)
Veteraner väcker starka känslor
hos mig. Krigsveteraner exempelvis vars lidande jag inte kan
blunda för. Alla dessa traumatiserade män.
Låt dessa män skicka ut alla
skrivbordsledare och politiker
på slagfältet. Veteranerna kan få
lov att iscensätta vad de lärde
sig att uthärda. Lite senapsgas
och några minor lär räcka för att
skrämma skiten ur de manschettklädda männen vid sina
stora ämbetsbord. Vi bör kräva
mer av våra ledare än ännu ett
krig. Ingen tror väl än en
gång att det skulle kunna vara
en lösning på någonting.

mot en bil. Diesel, gas, etanol, el
skapas genom att naturen skövlas. Det krävs massor för att fylla
en tank. Men nu har djuren blivit ett värre problem.
Hästar fiser.
Jag vet inget som går upp mot
en hästfis när man sitter där
bakom på stöttingen en vacker
och kall vinterdag.
Jag då, är jag en veteran? I vad,
det vete f*n.
Däremot vet jag att så länge jag
kan ska jag klara mig själv. Den
dag mina fisande varelser inte
finns har jag inget försörjningsansvar och kan bo var som helst.
Det blir väl äldreboendet. Där
har man missat ventilationen. En
dold orsak kanske är att det dog
väl många när covid 19 härjade
som värst.
De gånger jag har haft ärenden
till äldreboende noterar
jag att maten som serverades till
lunch fortfarande luktar när det
är dags för middag. Det är lurt.
Det luktar dessutom skolmatsbespisning från 60-talet hela dagen. Det kanske är veteranmat.

Veteranbilar finns det ju också.
Vad lär de oss?
Vi vet att det inte var så svårt
att tillverka en bil som varje
människa hade råd att köpa.
Kruxet var att få varenda människa att vilja köpa den. De löpande banden stod ju tomma
när de inte behövdes för att tillverka stridsvagnar. Kriget var ju
över men inte industrins behov
av masskonsumtion.

Carina Remnert

De gamla ville ha sina hästar
kvar. De ville inte byta sin häst
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Min veteran
Lokattens sidor måste vara jämnt delbara med 4. Den här gången blev det
en sida över, tom och så får det inte vara. Därför skickar jag med en liten
text om den man mina tankar varit uppslukad av den senaste tiden.
suddat ut inskriptionen. Med vanten borstar jag fram namn och årtal.
PETER ERIKSSON 1837 – 1940.

På väggen i mitt vardagsrum
hänger ett porträtt av en nära 104årig man med långt skägg och hår.
Min gammelfarfar. Äventyraren
som tillsammans med sin tvillingbror rymde vid fjorton års ålder.
Han som seglade på alla världshav,
arbetade på kaffeplantage i Brasilien, var hamnpolis i Shanghai,
grävde guld i Alaska och tillbringade tjugoett år i Australien. Han
som vid fyrtiosju års ålder återvände till Sverige och fyra år senare
gifter sig med en tjugoårig flicka.
Paret fick fem barn, tre pojkar och
två flickor. En av pojkarna kom att
bli min morfar.

Ur fickan drar jag upp ett oljeljus i
en halvgenomskinlig plastburk
med ett glänsande lock. Letar fram
asken med tändstickor och tänder.
Står en stund och tänker på mannen
jag aldrig träffat. Utan vilken jag
inte kunnat stå här och tänka på
honom. Viskar ett hej då och går.
När jag vänder mig om ser jag att
vinden fnyst ut lågan. Det är åter
mörkt.
I morgon ska jag köpa en riktig
lykta.

Anita

Jag har letat mig till kyrkogårdens
norra sida. Den äldre delen, där de
flesta gravar fallit i glömska och
som förr kallades fattigkyrkogården. Kulturskyddad nu. På södra
sidan, som vetter mot staden, flämtar en låga vid varje grav. Det är
allhelgonahelg.

Foto: Per Forsell

Gravstenarna spretar som tänderna
i en gammelmans mun. Här är det
mörkt. Prövande sätter jag foten på
skaren. Mina fötter lämnar ett sökande mönster i jungfrulig snö. Så
hittar jag den. Stenen. Liten och
sned. Åratals mossa har nästan
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En liten hälsning från vår medlem Annasara

VÄNTAN
Visst väntar vi på barmark. Vi väntar på bättre tider. Vi väntar på att
pandemieländet ska vara över. Vi väntar på värmen och solen. Vi
väntar i kassakön, vi väntar på nästa gång vi ses, vi väntar på morgondagen, vi väntar att HAN eller HON ska ringa, vi väntar och vi
väntar. Och VÄNTAN är nästa Lokatts tema. Skriv om det och
skicka in till Lokatten. Vi väntar på din text!

STORT TACK!
Vi i redaktionen vill uttrycka vårt varma tack till alla er som bidragit med
texter. Tack till Monitor som låter oss låna deras lokaler vid årsmöten. Och
ett lika stort tack till följande Lokattenläsare som skänkt gåvor till vår Gåvolinje:
Britt-Marie Engman
Göta och Putte Sandqvist
Bo Andersson
Gunnel Eriksson
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Juninumrets tema är:

Väntan
Skicka in ditt bidrag före 15/5 2022
Kom ihåg att du även kan skriva ett lästips, ett filmtips,en bokrecension,
ett porträtt av en Hälsingeförfattare eller av ”våra egna” författare.
Eller varför inte något under rubriken:
Språkbruk och talesätt.
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