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Innehåll En ros
Få växter har blivit så hyllade 
inom litteraturen, musiken och 
konsten som rosen, rosorna och 
hela fång av rosor. 

De har fått representera livets 
skörhet, den bräckliga skön-
heten, och kärleken. Rosen har 
fått namn efter berömda person-
er, vackra kvinnor, platser och en 
och annan trädgårdsmästare. 

Våra trädgårdar är fyllda av 
dessa fantastiskt doftande blom-
mor. Parfym tillverkas av bladen 
och potpouri, man kan till och 
med äta dem. Men framförallt 
förknippar vi dem med kärlek-
en, så ömtålig och ändå så stark. 
Den röda passionen, den 
oskuldsfulla rosa, den rena vita 
och de gula rosorna.

Därför blev det en ros på 1:a 
sidan av detta nummer av Da-
lapennan. På bilden har rosen 
fått sällskap av en skalbagge, lika 
imponerande som rosen själv, ett 
exemplar av Finlands vita ros.
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Ordföranden har ordet

Kära medlemmar!
När jag skriver detta så har nätterna blivit kyligare och 
hösten närmar sig. Jag hoppas att ni har haft en inspirerande 
sommar och skrivit på dikter, böcker, pjäser eller bara vilat 
upp er. Att vila kan vara minst lika viktigt som att arbeta. 
Vad som sedan är vila är upp till var och en, för någon är 
vila att ta en springtur, att spela TV-spel, dricka kaffe eller 
lägga sig i gräset och ta en tupplur.

Som ni vet så kommer vi endast publicera Dalapennan dig-
italt denna gång och hoppas att det ska fungera bra. Vi gör 
detta eftersom tryckkostnaderna blivit högre och vi måste 
också följa efter den modernisering som sker. Dock är den 
tryckta tidningen tillbaka till nästa nummer. Hoppas också 
att ni har varit in och orienterat er på vår nya hemsida: 
www.dalarnasforfattarforbund.se 

Slutligen vill jag påminna om att skicka in bidrag till Eva-Le-
na så vi får en välfylld och rik Dalapenna.

Allt gott
William C. Woxlin
ordförande
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Foto: Jan Tengqvist

S e n s o m m a r 
Kristallklar luft dallrar 
där skogsgläntan samlat 
sensommarens sista värme

Naturens gåtfulla väsen vaknar 
när kvällssolens sneda strålar kilar in 
bland gläntans mäktiga träd 

Krispig grå lava knastrar vid varje steg 
Där rodnar rönnbären mot granens 
dunkelgröna 
och där syns sländans vingslag skimra 

Stämningen 
får mig att drömma om dem som funnits 
och längta till dem som finns 

Skyndar hemåt 
alltmedan skogens dofter berusar mig 
och kvällen tonar molnen i purpur 

Inger Tengqvist
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Vid torpet
Nu lövas det i backen
när solen ligger på
och marken kläs i dräkten
så grönskande att få

Med klorofyll når bladen
en önskad årstidsgång
och blommorna i hagen
de väcks av fågelsång

Men öde ligger torpet
vid grönbevuxet bryn
där sitter jag på röset
och blickar emot skyn

Jag hör hur gässen ropa
och måsar ge sitt skrik
och nöjd jag konstaterar
att våren är sig lik

Lars Skoglund   
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Mitt liv som hembiträde 
av Heinz Richard

Det är jag som säger att jag under en period var Burlöv kommuns bäst 
avlönade hembiträde, den officiella benämningen var “Hemma-hos-ar-
betare”. Jag var anställd av socialbyrån och skulle vara en stödresurs åt 
familjer som enligt byrån var i behov av en sådan. Kommunen hade valt 
att prova “Hemma-hos-metoden” när Socialstyrelsen erbjöd kommuner-
na i Skåne ekonomiskt stöd om de ville satsa på nya sätt att arbeta i den 
sociala verksamheten. Kommunerna Tomelilla, Eslöv, Höör och Hörby 
ville till exempel förebygga alkoholmissbruk och hade kurser för krögare 
om ansvarsfull alkoholservering. Satsningen på social förnyelse kallades 
av Socialstyrelsen “Skåneprojektet.”

 På den tiden bodde jag i Arlöv som är huvudorten i Burlövs kommun. 
Jag hade året innan avlagt psykologexamen och hade tillfälle att söka 
jobbet. Det var inte bra betalt men att arbeta i familjer såg jag som ett 
sätt att lära mig något om ”familjeterapi” utan formella krav och utan att 
behöva gå på ytterligare en kurs.

 Det jobbet hade jag ett år. Nio familjer arbetade jag för under det året 
och jag träffade många vardagshjältar. En som jag beundrade var en 
ensamstående jugoslavisk kvinna. Hennes familj var den fjärde jag skulle 
ägna mig åt och bilden jag fick av kuratorerna på byrån var alarmerande.

 Inför det första mötet skrev jag i dagboken:

 ”Nu på fredag klockan 7,00 ska jag till A IV, en riktig soppa, ensam-
stående jugoslaviska, 36 år, nyskild med tre döttrar, en på 12 år, en på 
8 år och den yngsta på 7 år. De har en barnvårdare på heltid och vad 
kuratorn berättar så är modern skitig och lägenheten så skitig att den 
måste sprutas mot ohyra. Modern slår 8-åringen som verkar vara störd 
redan, 12-åringen har för mycket ansvar, modern skiter i det mesta och 
är dessutom oförskämd. Jag har god lust att gå dit och ”skrämma vattnet” 
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ur henne, men det hjälper ju ingen».

 Kvinnan jobbade skift på Sockerbolaget i Arlöv vilket varannan vecka 
hade till följd, att när hon hade eftermiddagsskift drev flickorna om-
kring ute till klockan 23. Socialförvaltningen var tvungen att ingripa och 
sedan en längre tid tillbaka arbetade en barnvårdare i familjen. Hon var 
en 37-årig svenska och det hon hade att berätta var allvarligt. Mamman 
skulle till exempel använda en stekspade och slå flickorna. Till slut blev 
jag så arg att jag sa, att nu går jag in, klår upp kärringen och omhänder-
tar ungarna. Socialsekreterarna lyckades stoppa mig och sa att jag fick 
sköta det efter lagboken.

 Första gången jag skulle träffa mamman hade hon bjudit hem fyra ju-
goslaviska väninnor. Det var en mycket märklig upptakt att bli granskad 
från topp till tå, höra dem kommentera hur jag såg ut utan att förstå ett 
ord och bevara fattningen när de skrattade. Kvinnorna gick och jag blev 
bjuden på turkiskt kaffe som jag tyckte var utsökt. Malt kaffe och en sked 
socker i en kopparpanna, låta det koka upp och sedan vänta tills kaffet 
hade sjunkit. Kvinnan kände sig förföljd av socialbyrån och undrade vad 
jag skulle göra. 

 När den yngsta kom hem från skolan satt mamman på bänken med 
ett ben under sig. De kramades, flickan smög upp i mammans sköte 
och somnade. Då kunde jag direkt avfärda påståendet att hon skulle slå 
ungarna och jag började förstå att barnvårdaren hade råkat ut för en 
kulturkrock som var henne övermäktig. Mamman och flickorna skrek 
åt varandra ibland och jag som inte förstod vad som sas, trodde det var 
något allvarligt. Men rätt vad det var slutade de att skrika och började 
gapskratta.

 Kvinnans man hade övergivit henne för en svensk kvinna och vägrade 
att betala underhåll. På den tiden hade utländska kvinnor inte rätt till 
barnbidrag, Hon och flickorna levde på en fabriksarbeterskas lön. Köpa 
leksaker fanns inte utrymme för så flickorna tog vad de kom över, vilket 
utlöste ytterligare samtal från allmänheten till socialbyrån.

 Den enda i familjen som kunde läsa och skriva var den äldsta av 
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flickorna. Mamman hade inte gått i skolan varken i Jugoslavien eller i 
Sverige. Brev från myndigheterna vandrade olästa ned i avfallshinken 
och alla påminnelser likaså. Svenska myndigheter är inte speciellt fantas-
ifulla. Den som fick sköta de mest nödvändiga kontakterna var 12-årin-
gen.

 En fredagseftermiddag ringde mamman från jobbet och pratade med 
sin äldsta dotter. Dottern skulle gå till banken och ta ut pengar. Vi tog 
bilen dit och flickan kom tillbaka med 5000 kronor. Det var mycket pen-
gar även för mig. På vägen tillbaka sa hon att jag kunde åka hem nu.

 Det var i början av vår bekantskap. Jag kände att det förtroende, som 
familjen höll på att få för mig fortfarande var mycket skört. Efter en lång 
inre kamp lämnade jag flickorna utanför ICA och åkte hem. Det var 
viktigt för mig att vara kvar i familjen. Att lämna dem med 5000 kronor 
var enormt påfrestande. De kunde ju bli överfallna, de kunde ju hitta på 
något dumt. Jag sov inte mycket den natten och så snart jag vågade ringa 
på lördagsmorgonen, frågade jag vad de hade hittat på. Jo de hade köpt 
en grillad kyckling och en Coca-Cola. Jag kunde inte låta bli att fråga 
vad de hade gjort med resten av pengarna och jag kunde höra hur flick-
an idiotförklarade mig när hon sa att hon hade gett dom till mamman.

 Det jugoslaviska ordet korva betyder hora på svenska. Mamman an-
vände detta ord, tror jag, som amerikanerna använder ordet ”fuck”. Inte 
speciellt anstötligt. Jag talade om för henne att det var orimligt att kalla 
små flickor för horor. Värre blev det när 12-åringen översatte orden hon 
blev kallad för till svenska och kallade fröken eller vaktmästaren i skolan 
för hora. Hon fattade nog aldrig varför de bröt ihop.

 Under tiden jag träffade familjen ändrades lagstiftningen, även de som 
inte var svenska medborgare fick rätt till barnbidrag. Det innebar att 
familjen “flöt” i pengar från den dagen flickorna fick barnbidrag. 

 Kvinnan är en av hjältarna som jag träffade under det året. I vårt sa-
marbete fanns ögonblick som nog ingen av oss kan glömma. Ett sådant 
ögonblick var första gången hon skulle ta ut pengar själv. Vi hade länge 
tränat på hennes underskrift och jag envisades med att hon skulle gå in 
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på banken ensam. Hon strålade av lycka när hon kom ut och vi grät nog 
båda två.

 En annan situation skulle kunna vara stoff för en hel film. 

 Kvinnan hade en svensk kille som hon träffade ibland. En dag inträf-
fade katastrofen – hon hade blivit med barn. Hon var förtvivlad, hon 
ville inte ha fler barn. Men alla sa att hon inte var gravid. Varken läkar-
na, sjuksköterskan eller socialsekreteraren ville tro henne. Alla var på 
hennes killes sida för han ville inte bli pappa. Alla ljög och nu måste hon 
föda en unge till. Hon kände ju att hon blev rundare för varje dag. Jag 
hade knappt hört uttrycket skendräktighet innan, men även jag förstod, 
att hon inte kunde vara med barn. Hon hade blivit steriliserad. 

 Jag fick prata med läkaren som hade opererat henne. Han litade på 
mig, bjöd på tystnadsplikten och beskrev för mig hur operationen hade 
gått till. Situationen blev jobbig för mig för jag hade svårt på den tiden 
att prata om så intima saker. Jag fick fram en bild på äggledaren och 
kunde peka ut för kvinnan var den hade blivit avskuren och avsnörd. Vi 
stammade och rodnade och svettades men vi klarade ut det, hon insåg 
att hon inte kunde vara med barn. 

 Jag borde även ta upp hur det kändes att bli bemött som andra klassens 
medborgare. Om den jugoslaviska kvinnans lojalitet med sina barn jäm-
förd med svenska föräldrars, vilka gärna talade illa om sina ungar. Om 
tillfället då jag föll på mina knän för att få mamman att följa med till ett 
föräldramöte på förskolan. Året som hembiträde var den mest lärorika 
perioden i mitt liv. Jag kanske återkommer. Foto:E-L Bard
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Poesiparad
Jag är väl ingen Lagerqvist
ej heller nån Ferlin
men jag har skrivit lite
längst ut i periferin.

Det är om det som format
mitt lilla mänskoliv
en del är fantasier
mycket är perspektiv.

Jag har ledsnat på kritiken
för den är alldeles tom
jag skriver för publiken
min egen helgedom.

Jag kanske retat någon
som läst en alstrad rad
jag kanske glatt nån annan
med en poesiparad.

Jag är väl ingen Andersson
ej heller nån Ferlin
men pennan har jag med mig
för jag älskar poesin.

Lars Skoglund   
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Levande böcker
Vi människor kan liknas vid 
”levande böcker”
Som skrivs med
En osynlig skrift eller bläck
Från början till slut
Liksom vår tid sig räcker
Där knappas någon vet
Eller anar hur hela ”meningen” ser ut

Allt skrivs med en dold penna
Som hålls av någon annans hand
Ändå unik som ett slags ”henna”
Men med olika språk för varje land

Kanhända – vid vår livsboks avslut
Kan en del av ”skriften” klarna
 Så vi en hel mening kan få
Över händelser - vi inte helt förstå.

Så vår värld är fylld
Av levande mänskliga ”sagor”
För varje person och ort alla är helt unika
-Utan allmänna ”upplagor”
En är kanske ganska
Lång – någon annan relativt kort

Gun-Britt Pedersen
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E D E N
     av Gärd Ojon

Evalill och Adamson bodde i en skog där solen alltid sken – utom om 
nätterna. Då föll ett stilla ljummet regn.
 Båda var duktiga på trädgårdsskötsel och de hade odlat upp världens 
vackraste trädgård, de kallade den Vårt Eden. De hade en snäll, men 
väldigt bestämd chef som lät dem husera precis som de ville, bara en 
enda sak hade han satt totalstopp för. Det växte där ett urgammalt 
träd och dess frukter skulle de aldrig få smaka, inte ens röra hade 
han bestämt. OK tyckte de, när det nu finns massor av andra träd, 
buskar och plantor, vad skulle de med de där frukterna till?  Det fanns 
rosa, gröna, röda frukter. De såg godare ut än de där gul-röda-orange 
knottriga bollarna.
 De var vänner med alla djur. Det var de fyrfota och tvåfotingarna, en 
del hade vingar, en del vare sig armar eller ben men tog sig fram ändå. 
En av de benlösa hette Orm och han tyckte mycket om både Evalill och 
Adamson men han kände sig åsidosatt, när de kelade för mycket med 
varandra. Egentligen var han rätt gnällig och ofta sur. Han lurade dem 
ibland, man kan undra varför. Han hade ju allt och alla var snälla mot 
honom. Kanske för snälla. De borde nog ha sagt ifrån oftare, men nej, de 
gick på den ena niten efter den andra. Egentligen hade han bara sattyg i 
huvudet.

En dag kände han tydligt att det måste hända något och sa till 
Adamson:  
– Jag tycker du ska ta ner den där frukten som lyst rödgul så länge. Rätt 
som det är ruttnar den. Och Evalill som gått och varit så puttrig ett tag 
behöver nog muntras upp. Hon blir säkert glad om du ger henne en fin 
present. Tjejer vill bli uppvaktade och hon gillar väl krimskrams och 
nymodigheter som de flesta.
 – Du vet lika bra som vi att trädet är fridlyst så varför skulle vi äta av de 
fina frukterna?
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Forts. nästa sida

 – Asch, vad du är feg, törs inte ens muntra upp din egen tjej, jag ska 
minsann upplysa henne om vilken stackare du är.
 – Lägg dig inte i.
   Han gick därifrån, men Orms ord stannade kvar inom honom. Visst 
hade Evalill varit annorlunda en tid, sur och ledsen ibland, ja nog var 
det något som var fel med dem som bodde i paradiset. Hon borde väl ha 
sagt något om vad som tryckte henne. Men kanske tjejer var såna. Tiger, 
så man inte fattar ett dugg. Men när han sa det till henne började hon 
tjuta än värre och rände iväg över veteåkern där hon snart ramlade. Han 
undrade hur det gick, men såg sen att det inte var så farligt. Hon hade 
satt sig och grejade med ena foten, stoppade in tårna i munnen och sög 
på stortån som om den vore en tumme.  Sen började hon riva sig under 
hålfoten medan hon gnällde lite.

Det blev kväll, regnet föll så stillsamt och stillade också allas tankar och 
kval. Adamson fick en ingivelse.
   Klart Orm har rätt. Hon behöver känna och veta att jag älskar henne. 
Men jag har inget att komma med. Fast den där rödgula frukten, den 
kommer väl ingen att sakna? Den har inget namn heller, så varför inte 
ta ner den för gott. Förresten växer det fullt av kart där så det kommer 
snart inte ens att märkas. Och Chefen kommer inte varje dag. Det var 
flera veckor sedan han var här. Och varför skulle vi inte få ta just den? 
Vilket idiotiskt påhitt.
Han sökte hjälp av Orm som blev utom sig av glädje och hjälpsamhet.

Nästa dag klättrade han upp i trädet och tog ner frukten. Evalill blev 
först rädd men det gick snart över när hon fick smaka på den ljuvliga 
saften. De satt båda på dikeskanten och smaskade i sig tugga efter tugga 
när Chefen kom rännande i fullt humör.
 – Har jag inte sagt i klartext vad ni får och inte får göra?
 – Hur kan du veta och så fort?
 – Han som är lojal kom ringlande och upplyste mig direkt. Nu har ni 
ställt till det ska jag säga. Vem vet, kanske det blir världskrig nästa vecka!
 – Det är väl inte så farligt. Frukten är ju god. Du kan sälja den och få 
bra betalt.
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 – Pengar har inte med tillit och mina idéer att göra. Kan jag inte lita på 
er åker ni ut. Ja, ni får ge er iväg redan idag.
 – Det är Orms fel, det ska han få sota för.
     Adamson funderade på hur han skulle ge Orm på moppe. Så fick 
han syn på Evalill när hon gick och linkade. Hon borde förstås ha skor! 
Att han inte tänkt på det tidigare när han sett hur hon trampat på vassa 
småstenar och taggar och ojat sig?
   Adamson var en händig och kreativ man. Nu skulle Orm få känna på 
vem han stungit hade. Han ställde sig under trädet och väntade med 
en rejäl sten i handen tills Orm halat sig ner. I en enda smäll slog han 
ihjäl den lömska. Sen tog han en vass flintbit och skar av huvudet och 
flådde slutligen hela den långa kroppen. Det blev likt en lång tarm som 
han först vände ut och in och skrapade ren innan han vrängde den igen, 
skar av två lika långa bitar. Av dem sydde han två mockasiner när han 
tänkt till lite. Det var inte bara oländig terräng att gå i, nu var det ju 
kallt, vilket Evalill aldrig känt av tidigare. Som synål snyggade han till ett 
gäddben. Några seniga slanor från en buske dög bra som tråd.
Nu skulle väl Evalill bli som vanligt igen.
   Men icke. Hon var om möjligt ännu surare än förut. Hon mådde illa 
och hade ont.
   Hon födde en pojke och snart en till och äntligen började hon bli sig 
lik – tills den ene pojken slog ihjäl den andre och Evalill miste all slags 
lust återigen. Adamson jobbade och slet i sitt anletes svett, men vad 
hjälpte det. Han förstod äntligen att allt var Orms onda idéer, inte bara 
detta utan för människorna utanför Eden hade han uppfunnit internet, 
koder och lösenord och annat som rann ur hans giftartärer.

I Eden vankade Chefen omkring och vred sina händer, hur hade han 
kunnat ha närt en orm vid sitt bröst? Hur? 
 I eftertankens kranka blekhet vrålade Shakespeare från sin himmel 
medan Idi Amin längre ner tillsammans med ett par kompisar laddade 
en rejäl atombomb samtidigt som de skapade den första plasten samt 
slutligen en ny ramsa: www.@nujäklar.satan. 
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Foto:E-L Bard
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Plocka den enklaste blomma.
Du ska finna din egen fullkomlighet. Inte som växt. Men som gåta.
Gåtor som döljer ett svar är inga gåtor. Tvärtom.
De förråder oavlåtligt. Vidmakthåller inte sin tystnad.
Av ett enda skäl. De äger ingen.
Växte du plockar är sann.
Den saknar sitt svar.
Det finns en begynnelse. Kanske också en ände.
Men inte ens då skall ett svar vara givet.
Eftersom tystnaden är.
Den är större än allt.
Än alltet.
De fiender jag fäller är mina närmaste. Jag förlöser dem.
Krig är en genväg till det näst intill. Det näst intill tystnaden.
Se den inte som vår älskade stad som den reser sig nu.
Nu är den inte ens närapå.
Inte för oss.
Inte för fienden.
Det nästintill är en längtan efter det som faktiskt ska infinna sig.
Tystnaden.
Jag ser mina fienders häpnad. Inte av rekylen från döden.
Men av den insikt som döden ger.
Att den är nästintill tystnadens vara.
Döden når långt. Långt längre än livet någonsin gör.
Men den når inte fram.
Mellan döden och tystnaden finns en gåta.
Gåtan om tystnaden.
Försöker du hitta ett svar uppsöker livet dig. Och du är tillbaka.
Blir du min fiende då kanske jag för dig tillbaka igen.
Så vad du en gör. Sök inget svar.
Det är i den fåfängligheten ditt vara ska dväljas.
Då. Men först då ska du plocka den enklaste blomma.

Jan Wolf - Watz
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Tio år
Idag är det tio år sedan
På dagen nästan på stunden
Ett outplånligt minne
Biter sig fast,
Nej, jag ångrar inget
Inte ens det svåra.

Det väntade inte någon
På stationen
Inga värmande ord.
Inga leenden.
Det snöade bara.
Jag kom till ett kallt land.
Kallt, kallt. Men det var mitt.

Idag är det fyrtio år sedan.
Tiden går
De som kunde ha väntat 
Finns inte mer.
Väntar jag på någon?
Jag vet inte, kanske.
Men på vem?

Den jag skulle ha mött
Kanske?

Tio år på väg
Fyrtio år på väg.
Hur länge?
För att komma till klarhet
En klarhet eller flera.

Eva-Lena Bard
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Snoddas - handelsman av igår
av Dagmar Montelius

Snoddas möter mig i den lilla lanthandelns dörr då jag kliver in under 
en pinglande klocka.
– Tjenare, välkommen, hur mår du då? raspar han fram i ett endaste an-
detag när han pilar förbi med en packe tidningar i famnen. 
 Flinkt och lättsamt sorterar han in de nya veckotidningarna i tid-
ningsstället allt medan hans ögon ilar fram och åter över de gamla num-
ren och den oreda som åstadkommits av kunderna. Det är inte för inte 
som ortens folk döpt honom till Snoddas med anspelning på hans sätt att 
kvickt sno omkring i butiken. Håret står på ända och han stryker till de 
grå testarna för varje gång han vänder sig till någon ny kund och rabblar 
sin hälsningsfras. 
 – Tjenare, välkommen, hur mår du då? 
 Den knälånga blå arbetsrocken virvlar och far när han skyndar till 
köttdisken för att ta fram en massa paket med varmkorv ur kyldisken. 
Nogsamt slår han in korvarna och lägger dem i en kartong. Skyndar se-
dan vidare ut på lagret efter några påsar korvbröd och senaps- och ketch-
upflaskor som han ställer ner i en annan låda. Bredvid dem ligger buntar 
med korvpapper. Han skyndar in på kontoret och skriver ut notan på 
lottakåren som skall sälja varmkorv med bröd vid en gårdsauktion. Hela 
tiden pratar han artigt med mig. 
 – Blir ni många lottor som skall jobba på auktionen? Ring om ni be-
höver mera korv så åker jag över med det. Kan vara roligt att se vad det 
finns för grejer på auktionen. Johansson som ska sälja hela gården sägs ha 
haft mycket antikviteter.
 Han håller upp dörren för mig när jag går ut med den minsta lådan. 
Snoddas bär ut resten av varorna, stoppar in dem i min bil och bugar ar-
tigt. 
 – Ja, så där. Lycka till nu och jag räknar av om det blir något över, säger 
han och bugar igen med sirlig artighet, inrotad sedan barnsben. Så vinkar 
han av mig när jag far iväg.
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 Sex timmar senare kommer jag tillbaka. Affären är tömd på både 
kunder och personal. Snoddas själv möter mig i dörren med den gam-
la bodknoddens överdrivna artighet och tycker att lottorna sålt bra med 
korv. Det som är kvar tar han hand om och han ber mig följa med in för 
att få räkningen till lottakåren justerad. Han är lite lugnare nu, far inte 
omkring som ett torrt skinn. Handelsman som han är visar han mig en 
ny matservis som han just fått hem. 
 – Du förstår att här i socknen är det många som sällan kommer till 
stan och då får man lov att ha grejor hemma. Se här! Hållbart porslin och 
snyggt som tusan. Kan inte du behöva lite nytt som nyss delat boet med 
karln din? Titta här!  
 Alla försäljningsargument är tillåtna, men han lyckas inte med sina 
övertalningsförsök även om det är nära. Han fortsätter sitt glada sam-
språk om allt mellan himmel och jord. När jag går håller han upp dörren 
och går med mig några steg till bilen. Nu är dagen slut och Snoddas kan 
snart koppla av.
 – Jag börjar bli gammal och trött men jag vill inte stänga affären. Af-
fären behövs ju här. Tyvärr finns ingen som vill ta över. Att träffas här och 
stå och prata är viktig för folk på landet. Jag fortsätter så länge jag orkar 
men det ser dystert ut för framtiden.
 Och jag förstår Snoddas så väl. Landsorten avfolkas, men så länge den-
na lanthandel med Snoddas finns, känner jag att vi har en fast punkt här 
i byn. Jag behöver inte åka till stan för att handla dagligvaror och jag vill 
gärna gynna hans affär och njuta av gemytligheten där. 

Foto:E-L Bard
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Konstnärskap och skrivande
   Av Eva-Lena Bard

Det var mycket snö på vägen när jag träffade Iréne Reenberg första gången 
på tu man hand.  Jag körde upp på en välplogad gårdsplan. I ett soldränkt 
rum satt vi och pratade. Iréne har tidigare varit ordförande i Dalarnas 
författarförbund. Under 12 år.  Nu är det nya krafter som tagit över. 

- En gång gjorde vi en teaterpjäs om författare genom tiderna, från Stag-
nelius till Kjellgren och Anna Maria Lenngren. 
Hon berättade att de ofta var åtta till 10 personer som uppträdde på 
scenen, när de läste dikter. De brukade också anlita musiker på uppgång 
som spelade vid dessa tillfällen.
-Vi hade ofta vansinniga rubriker på våra framträdanden, sa hon och 
log.
-Det var svårt att få medlemmarna att komma till medlemsmötena, erin-
rade hon sig.
På den här tiden fanns det skrivarkurser på Stiftsgården i Rättvik.

Ett halvår senare ses vi igen, men då i min trädgård i Brattfors.
Vi sitter under taket till entrén intill mitt hus. Hon har en vacker ljus-
grön blus på sig med fiskar på.  Det är en av dessa ljumma sommardagar 
med behaglig temperatur.

Böcker och engagemang
Iréne själv har publicerat tre böcker. En roman, Hjärtegull, en kåseris-
amling, Jag har älskat med månen och en diktsamling, Vem vill gå vilse i 
mig?

Irene har varit engagerad på många håll, inte bara inom DFF. Hon har 
läst dikter och kåserier på Radio Dalarna, men har också recenserat 
böcker i Dala Demokraten, Falukuriren och Annonsbladet.
-Jag har också varit engagerad i sociala frågor, men är trött på att all-
tid tvingas arbeta ideellt. Bland annat inom RSMH (Riksförbundet för 
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Forts. på sid. 22

Foto:E-L Bard

social och mental hälsa).

Mångsysslare
Iréne är något av en mångsysslare. Vid sidan av ordförandeskapet i DFF 
var hon också cirkelledare inom en rad olika områden. Inom vävning, 
måleri och sömnad. Hon har även undervisat i franska och engelska på 
högstadiet.

Född i Stockholm
Iréne föddes i Stockholm och har bott i Årsta och Farsta under uppväx-
ten, men vid 16 års ålder blev hon inlagd på sjukhus. Hon led av en 
oerhört svår ångest. Trots allt lyckades hon ta studenten med bra betyg. 
Hon bodde på studiehem då relationen med mamman var dålig. När 
hon var tjugo år låg hon på sjukhus igen i ett år. 

Något år senare kom hon till Capellagården på Öland under sommaren. 
Den grundades av Carl Malmsten.
-Där fick jag kontakt med konstnärliga elever. Hon fick måla och arbeta 
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med hantverk. Det var fantastiskt, tyckte hon.
Irénes psykiska problematik har följt henne hela livet.
Vad gör man för att bli glad? Vad gjorde du, frågar jag Iréne. 
-En dag när jag mår bra, tänker jag: är det så här att vara frisk? Att pyssla 
och göra bilder, väva, att sy och ändringssy i textil, det tycker hon om.
-Jag ville bli textillärarinna och besökte en kvinna som vävde medan jag 
var gravid. Jag vävde en bild till Bjärreds kyrka då. Erinrar hon sig.

En Självbiografisk roman
En av Irenes böcker heter Hjärtegull, det är en självbiografisk roman. 
Där hon skriver om sin egen barndom och uppväxt. Romanen speglar 
anpassning till döds av ett barn som försöker förstå världen omkring sig. 
Pappan miste hon som barn pga ett självmord. Det satte djupa spår.
-Han var violinist, en mycket duktig musiker. Dessutom var han bra 
på att skriva och att fotografera, minns Iréne. Det är märkligt hur olika 
barn kan uppfatta sin barndom och sina föräldrar, säger hon och ler. 
Hon tystnar.
-Min bror skrev om vår barndom. Han uppfattade den helt annorlunda 
än jag.

För 30 år sedan skrev hon första utkastet till sin självbiografiska roman. 
Men så som det var skrivet, var det inte bra. Det är svårt att skriva om 
sig själv, konstaterar hon.

Hittade varandra
Under barndomen tyckte Iréne att hennes mamma var kall och avstånd-
stagande. Som vuxen blev det möjligt för Iréne och hennes mamma att 
hitta varandra igen. Under en tid ringde de till varandra varje dag.
-Vi hade ett nästan symbiotiskt förhållande till varandra. Då hade de en 
bra relation.
Som barn hade hon en svår aggression mot sin mamma.
Hennes bror skrev i sin bok att deras mamma var så snygg, men så up-
pfattade inte Iréne henne.
-Hon var inte vacker, men hon hade stil och en vacker kropp, minns 
Iréne.
Det som kanske var svårast i relationen till mamman var inställningen: 
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Manusstopp: 28 oktober 2019
Om du är medlem, skicka ditt material till: 
dalapennan@gmail.com
Noveller bör inte vara längre än 2 A4-sidor, med tanke på tid-
ningens storlek.

Om du inte kan skicka med e-post, skicka till: Dalapennan
c/o Eva-Lena Bard, Brattfors 111, 776 98 GARPENBERG

Om du skickar in material till DFF, godkänner du publicering 
på Dalarnas författarförbunds hemsida.  Om du inte vill att 
materialet ska publiceras på hemsidan, måste det framgå när du 
skickar in ditt material.

Medlemsavgiften är: 200 kr/år. Är du under 26 år: 75 kr/år.
Bankgironummer: 833-1241

”Du ska inte tro att du är något.” Den uppfattningen genomsyrade hela 
barndomen, tyckte Iréne.
-Mamma tog för stor plats, anser Iréne.
Romanen är skriven i 3: person men ändå utifrån huvudpersonen Isa-
belles perspektiv. Namnen i boken är ändrade.

-Nu måste jag nog åka hem i alla fall, säger Iréne och tittar på klockan. 
Hon plockar ihop sina saker för att åka. Vi säger hej och vinkar åt varan-
dra.
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